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Takvim-i Vekayi, 1831’de yayınlanan Osmanlı’daki ilk resmi gazetedir. Osmanlı’daki 
vakanüvislik geleneğinin modern dünyaya aktırılmış biçimiydi. İlk müdürü de dö-
nemin vakanivüsü Esad Efendi olmuştu. Büyük tarihçi Ahmet Cevdet Paşa da kendi 
döneminin vakanüvistidir. Tarih bilimsel bir uğraş halini aldığında vakaların zapturapt 
altına alınmasından ziyade belgelere dayalı olarak zaman ve mekân tespitine dönüştü. 
Almanak geleneği ise vakanivüslük ve tarih bilimi arasında bir yerde kaldı. Olayların 
zaman ve mekân belirleterek belgelenmesi devamlı gözetim altında tutulması gereken 
sorun alanlarında elzem hal aldı. Avrupa’daki İslam karşıtlığı, insan hakları ihlalleri 
ve göç sorunları artık devamlı takip gerektiren akut sorun alanlarına dönüştü. Bu ne-
denle Almanya özelinde takibi Diaspora Araştırmaları Merkezi olarak iş edindik.

Almanya’daki İslam karşıtlığının, insan hakları ihlallerinin ve göç sorunlarının med-
yaya yansıyan hallerini bir almanakta toparlayarak bu alanda çalışma yapacak olanlar 
için veri alt yapısı oluşturmaya çalıştık. Yine de bu almanağın Diaspora Araştırmaları 
Merkezi için daha anlamlı tarafı alanda uzman yetiştirme faaliyetlerinden biri olmasıdır.

Diaspora Araştırmaları Merkezi, “Almanya 2014 Hak ve Özgürlükler Raporu” çalış-
ması çerçevesinde oluşturulmuş ve kurumsallaşmasını tamamlamaya çalışan bir bi-
limsel kurumdur. Kurumsallaşma sürecinin sonunda “Diaspora ve Göç Çalışmaları” 
adlı yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir enstitü olmayı amaçlamaktadır. Alma-
nak, bu yolda uzman yetiştirmenin geçici ama etkili yöntemlerinden biri olmuştur. 
Zira araştırma merkezinde çalışan, konuya ilgi duyan lisansüstü öğrencileri için bir 
sosyal laboratuvar alanıdır. Medyanın taranması, ilgili konulardaki yazıların çevril-
mesi ve dahası her ayın başında yazılan aylık değerlendirmelerin hemen hepsi uzman 
araştırmacıların gözetiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin araştırma merakının yönlendirilmesi faydalı işlerin ortaya çıkmasına ve-
sile oldu. Bazı öğrenciler araştırmanın çetin yollarından geçerken hız ve entelektüel 
güç kazanırken bazıları yolda kaldılar. Merkez olarak sosyal bilimlerde bir Ar-Ge 
kültürü oluşturarak alanda çalışacak dirayette öğrenciler kazanmış olduk. O öğrenci-
lerden kimi doktorasını tamamladı, kimi doktora sürecinde kimi de yüksek lisans te-
zini diaspora çalışmaları alanında yazıyor. Yolu bizden geçen bütün öğrencilerimizin 
akademik hayatlarında dokunuşlara sahip olduk. Bazılarıyla uzun süreli danışmanlık 
ilişkisi kurarak çalışmalarını yönlendirdik. Almanak, onların sosyal bilimlerde Ar-Ge 
çalışmalarıyla ilk tanışıkları oldu. Zamanla anket ve mülakat yapmayı, verileri değer-
lendirmeyi, programları kullanmayı öğrendiler. 

Diaspora çalışmaları için Almanak, araştırmanın anahtarı oldu. Anahtarı edinene 
merkezin anahtarını da verdik ve diğer çalışmalarımıza ortak kıldık. Bizimle çalı-
şanların bazıları asistan oldu, bazıları asistan olmadan kitap sahibi oldu, TÜBİTAK 
ya da YÖK bursuyla ödüllendirildi. Merkezin kurumsallaşmasında ve yeni alan uz-
manlarının yetiştirilmesinde önemli yere sahip olan “Almanya 2017 Almanağı -İnsan 
Hakları, Göç, İslam Düşmanlığı-” kitabının literatürde yeni çalışmaları tetiklemesini 
umuyor ve bekliyoruz. 

Diaspora Araştırmaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Bünyamin Bezci
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2017
BİR BAKIŞTA OCAK AYI

Afgan Göçmenlerin Durumu
NPD (Almanya Ulusal Demokratik Parti) Davası

Almanya’daki Göçmenlere Yönelik Politikalar
AfD’nin Koblenz Konferansı ve Höcke’nin 
Yahudi Soykırımı Hakkındaki Konuşması
Berlin’de Kamera Sayılarının Arttırılması



BİR BAKIŞTA “OCAK” AYI

2017 yılının ilk ayında Alman kamuoyunu meşgul eden beş ana başlık 
mevcuttur. Bunlar; Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri ve bu konuya yönelik 
eleştiriler, Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD)’nin kapatılmasına 
ilişkin dava süreci, hükümetin göçmenlere dair aldığı yeni politik kararlar, 
aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi‘nin (AfD) Koblenz Konferansı ve 
kamuoyuna açık alanlardaki kamera sayılarının arttırılmasıdır.  Almanya’dan 
sınır dışı edilen Afgan göçmenler için Afganistan’ın güvenli bölge olup 
olmadığı konusunda Ocak ayında ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Tüm bu 
tartışmalara rağmen sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik 
çalışmalar devamlılığını korumuştur. Alınan sınır dışı kararları Almanya’daki 
diğer göçmenleri de tedirgin etmiştir. Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Başkanı 
Horst Seehofer’in göçmenler konusundaki üst limit önerisine ek olarak diğer 
politikacılardan da pek çok olumsuz öneri ve eleştiri gelmiştir.
Avrupa Birliği (AB) yaşanan mülteci akını sonrasında olası sorunların 
önlenmesi amacıyla harekete geçerek Belarus (Beyaz Rusya) ile görüşmeleri 
başlatmıştır. Bu görüşmelerde  AB tarafından sağlanacak finansal destek 
ile Belarus’ta açılacak göçmen kampları sayesinde Almanya ve Avrupa 
genelindeki göçmen oranının azaltılması hedeflemiştir. 
Ocak ayında yabancı ve İslam karşıtlığı ile bilinen NPD’nin kapatılması 
ikinci kez gündeme gelmiş, fakat Anayasa Mahkemesi partinin kapatılmaması 
yönünde karar vermiştir. Diğer ana başlıkların yılbaşı öncesi gerçekleşen 
Berlin saldırısı ile bağlantılı olan haberlerden oluştuğu görülmektedir. Berlin 
saldırısının ardından Alman hükümeti, terör yasalarını yeniden düzenleyeceğini 
açıklamıştır. Alınacak bir dizi güvenlik önlemini kamuoyu ile paylaşan 
hükümetin tartışma konusu, Berlin sokaklarındaki kamera sayısının arttırılması 
ve devriye polislerine elektroşok cihazı kullanma yetkisinin verilmesidir. Bazı 
politikacılar sokaklardaki kamera sayısının arttırılmasının güvenlik konusunda 
etkili olmayacağı gibi saldırıları teşvik edici bir uygulamaya dönüşebileceğini 
ifade etmesine rağmen hükümet kararından geri dönmemiştir. 

Afgan Göçmenlerin Durumu

Ocak ayının gündeminde yer alan önemli başlıklardan ilki Ekim 2016’da 
Afganistan ve Almanya arasında sağlanan anlaşma çerçevesince iltica 
başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen veya sınır dışı edilmeyi bekleyen Afgan 
göçmenlerdir. İlk Afgan grup Aralık 2016 tarihinde Frankfurt Havaalanından 
Kabil’e giden uçuş ile sınır dışı edildi. Federal hükümetin sınır dışı etme 
politikası özellikle yardım kuruluşları ve insan hakları savunucuları tarafından 
Afganistan’ın güvenli bölge olup olmadığı noktasında eleştirilmektedir.
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Alman devleti art arda saldırıların gerçekleştiği Afganistan’a seyahat edecek 
vatandaşları için uyarılarda bulunurken göçmenleri güvenli bölge olduğu 
gerekçesiyle sınır dışı etmekte ve bunu hızlandıracağını belirtmektedir. 
İnsan hakları hiçe sayılarak gerçekleştirilen sınır dışı etme süreci esnasında 
Afganistan’ın başkenti Kabil dâhil olmak üzere pek çok farklı kentte 
düzenlenen bombalı saldırıların güvenli bölge tartışmalarını sonlandırması 
beklenmektedir. Almanya ve Afganistan arasında imzalanan toplu sınır 
dışı edilme anlaşmasına göre Alman hükümeti Afganistan’a mali destek 
vererek güvenli bölge inşasına yardımcı olacaktır. Ancak Afganistan’daki 
artan saldırılar mali desteğin güvenli bölge oluşturmada yetersiz kaldığının 
göstergesidir. Birçok açıdan eleştiriye açık olan sınır dışı etme planı insan 
hakları ve yardım örgütleri tarafından ülkenin çeşitli yerlerinde, özellikle 
Frankfurt Havaalanında protesto edilmektir. Tüm bu eleştirilerin, protestoların 
ve tartışmaların hükümet üzerinde olumlu bir etki yaratarak geri adım 
atması beklenirken, aksine  CDU’lu (Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi) 
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, sınır dışı edilme işlemlerinin daha hızlı 
gerçekleştirilebilmesi için havaalanlarının yakınlarına merkezlerin kurulması 
önerisinde bulundu. Bu tutum Alman hükümetinin konu ile ilgili sert tavrını ve 
kararlılığını göstermektedir. Afganistan’daki insan haklarının vahim durumu 
ve güvensizlik ortamı düşünüldüğünde, ülkelerindeki tehlikelerden kaçmak 
üzere riskli yolculuklar yaparak buraya ulaşan kişilerin Almanya’dan sınır 
dışı edilmesinin hukuki boyutunun yanı sıra vicdanı boyutunun da tartışılması 
gerekmektedir.

NPD (Almanya Ulusal Demokratik Parti) Davası
Ocak ayının bir diğer önemli başlığı 5 bin 200 üyesi bulunan aşırı sağcı 
NPD’nin kapatılması ile ilgili dava sürecidir. Alman Anayasası’nın 21. maddesi 
özgürlükçü, demokratik temel düzenin zayıflatılması ya da ortadan kaldırılması 
girişiminde bulunması veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin temellerini 
tehdit etmesi durumunda partilerin kapatılabilmesini öngörmektedir. Alman 
Anayasa Mahkemesi, eyalet yönetimlerinin NPD’yi kapatmaya yönelik 
talebini 21. madde gereğince reddetmiştir. Mahkeme, partinin nasyonal 
sosyalizm ile düşünsel yakınlık içinde bulunduğunu ancak eylemlerde 
başarıya ulaşmasını sağlayacak niteliğinin mevcut olmadığını açıklamıştır. 
Ayrıca Anayasa Mahkemesi İkinci Senato Başkanı Andreas Vosskuhle, 
özgürlükçü demokratik düzende bir partinin yasaklanmasının düşüncelerin 
engellenmesini sağlamayacağından mahkemenin yerinde bir karar verdiğini 
ifade etmiştir.Alman yargısı, 1952 yılında Sosyalist Reich Partisi ve 1956 
yılında Almanya Komünist Partisi’ni (KPD) düzeni yıkmak için faaliyetlerde 
bulunduğu gerekçeleriyle kapatmıştır.   
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Fakat NPD için ise kapatılma isteği mahkeme tarafından ikinci kez reddedilmiş 
oldu. NPD’nin kapatılmasına yönelik ilk dava 2001 yılında hükümetin 
talebiyle açılmış ancak parti içinde istihbarat teşkilatının muhbirlerinin 
olduğu ve kapatılma gerekçesinde kanıt olarak sunulan bazı yazıların ve 
açıklamaların bu ajanlar tarafından gerçekleştirildiği gerekçesiyle dava 
olumsuz sonuçlanmıştı. Kendilerini Alman milliyetçisi olarak tanımlayan ve 
yabancı düşmanlığı ile tanınan NPD, göçmenlerin Almanya dışında kalması 
gerektiğine dair söylemlerde bulunarak toplumda ayrışmalara yol açmaktadır. 
Özellikle Almanya’nın doğu eyaletlerinde önemli bir kitleye sahip olan aşırı 
sağcı NPD’nin ayrıştırıcı söylemleri mahkeme tarafından niteliksiz olarak 
görülmüş ve kapatılma kararı reddedilmiştir. 

Almanya’daki Göçmenlere Yönelik Politikalar

Göçmenler ile ilgili birçok polemik konusunun yaşandığı Ocak ayındaki 
en önemli husus, bakanlıkların, kendi ülkelerinde aldıkları meslek eğitimi 
diplomaları tanınmayan göçmenler ve mültecilerin ek meslek eğitimi 
almaları ve bu eğitim süreçlerinde asgari ücretten daha az bir ücret almalarına 
yönelik önerisidir.  Yurtdışında bir mesleği olan ve bu mesleğe dair diploma 
veya belgesi bulunan kişinin Almanya’da da bu mesleği icra edebilmesi 
için diplomasının denkliğinin sağlanması gerekmektedir.  Bu bağlamda 
bakanlıklar kişilere kısa süreli bir eğitimden geçme şartı koymaktadır. Eğitim 
süreci içerisinde kişilere asgari ücretin altında bir ücret verilecektir. Ancak 
Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu durumun kötüye kullanılabileceğini 
düşünmekte ve bir işletmenin yurtdışında alınan meslek ile alakalı bu belgeyi 
kötü niyetle kabul etmeyebileceğini, göçmenleri belli bir süre asgari ücretin 
altında çalıştırabileceğini ifade etmektedir. Göçmen ve mültecilerin sahip 
olduğu sosyal haklar hakkında bilgisiz olması kötü niyetli kişilerin işine 
kolaylaştıracaktır. Bu sayede birçok işletme asgari ücret altında çalışan 
göçmenleri tercih ederek işletmelerindeki iş gücünü arttırabilecektir. Aynı 
zamanda kar maksimizasyonunu düşünen işletmelerin bu tutumu Alman 
vatandaşların iş bulmasını da güçleştirecektir. Bu olayın devamı ise yabancı ve 
göçmen karşıtlığının artması olacaktır. Sığınmacılar ile ilgili bir diğer önemli 
karar ise; sağcı saldırıların hedefi olan ve iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin 
sınır dışı edilmeyecek ve daha uzun süreli bir oturum izni alabilecek olmasıdır. 
Atılan bu adım, toplu sınır dışı edilen Afgan göçmenler sonrasında toplumun 
göçmenlere karşı ılımlı bakan kesimleri ve bazı politikacılar tarafından olumlu 
karşılanmıştır.  2017 Almanya için seçim yılı olması sebebiyle siyasi partilerin 
göçmenler konusundaki değişen politik tutumlarının ve vaatlerinin sergilendiği 
bir yıl olacak gibi görünmektedir. 
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2017 Almanya için seçim yılı olması sebebiyle siyasi partilerin göçmenler 
konusundaki değişen politik tutumlarının ve vaatlerinin sergilendiği bir yıl 
olacak gibi görünmektedir. 
CSU (Hıristiyan Sosyal Birliği) Genel Başkanı Horst Seehofer ülkeye gelen 
göçmen sayısında üst bir limitin belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.  Fakat 
Almanya Başbakanı Merkel ve CDU ’lu politikacılar bu fikre katılmadıklarını 
beyan etmişlerdir. Ocak ayındaki haberler analiz edildiğinde Seehofer’un bu 
konuyu daha uzun süre gündemde tutacağı öngörülebilir. Seehofer’in üst limit 
önerisinin kabul edimesi sonrası Avrupa’da en çok mülteci ve göçmene ev 
sahipliği yapan Almanya’nın göçmenleri nerelere yerleştirileceği büyük bir 
sorun olarak ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği’nin finansal destek sağlamak 
kaydıyla Belarus (Beyaz Rusya) ile imzalayacağı anlaşma sonrasında 
mülteci ve sığınmacı sayısında büyük düşüş yaşanması beklenmekte ve olası 
problemlerin çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

AFD (Almanya için Alternatif) Partisinin Koblenz Konferansı ve Höcke’nin 
Yahudi Soykırımı Hakkındaki Konuşması
2013 yılında kurulan aşırı sağcı AfD İslam, yabancı ve göçmen düşmanlığı 
üzerine söylemlerde bulunarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.  
Merkel’in ılımlı sayılabilecek göçmen politikalarını hedef alan AfD, gelecek 
seçimlerde CDU ve SPD’nin en büyük rakibi olarak nitelendirilmektedir. 
Ocak ayında Almanya’nın Koblenz şehri Avrupa’nın aşırı sağcılarının bir araya 
geldiği konferansa ev sahipliğini yapmıştır. Konferansa Fransa’dan Ulusal 
Cephe (Front National) partisinin lideri ve aşırı sağcı kişiliği ile bilinen Marine 
Le Pen, İslam dini ve fikirlerinin özgürlükler ile uyuşamayacağını düşünen ve 
İslam karşıtı çalışmalar yapan Hollandalı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders 
ve daha pek çok aşırı sağcı politikacı katılmıştır. Aşırı sağ karşıtı gruplar ise 
konferansa sert tepkiler göstermiş ve Almanya’nın bir bütün olduğunu, her 
zaman farklı kültürlerle bir arada kalabileceğini ve Nazilerin istenmediğini 
belirten pankartlarla bu toplantıyı protesto etmişlerdir. AfD Thüringen Eyalet 
Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke ise Yahudi Soykırımı üzerine yaptığı 
konuşma ile bu düşünceyi perçinlemiştir. Björn Höcke konuşmasında Berlin’de 
bulunan Soykırım Anıtı’nı “utanç anıtı” olarak nitelemiştir. Höcke yaptığı 
konuşmanın yanlış anlaşıldığı şeklinde açıklamalarda bulunsa da ifadelerinin 
toplumu ayrıştırıcı söylemler içerdiği görülmekte ve hali hazırdaki aşırı sağ 
grupların yabancı düşmanlığını perçinlemektedir.   
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Berlin’de Kamera Sayılarının Arttırılması
Berlin’de yaşanan terör saldırısının ardından Alman hükümeti ve güvenlik 
birimleri radikal İslamcılarla mücadele için yasaları sertleştirme kararı almıştır. 
Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla elektronik kelepçe sisteminin 
kullanılması, güvenlik kamerası sayılarının arttırılması ve polislerin elektroşok 
cihazı kullanma konusunda yetkili kılınması kararları alınmıştır. Yılbaşı öncesi 
Berlin’de Noel pazarına bir tır ile yapılan terör saldırısının ardından yetkililer 
sokaklardaki kamera sayısının yeterli olup olmadığını tartışmıştır. Saldırı 
sonrası yapılan incelemelerde Breitscheidplatz’daki güvenlik kameralarının 
yetersiz olduğu kanısına varılmış ve hükümet ağır eleştirilerin hedefi olmuştur. 
Özellikle İçişleri Bakanı Thomas de Maizière kamuya açık alanlarda kamera 
sayısının arttırılmasının üzerine fazlaca vurgu yapmaktadır. Fakat sokaklardaki 
kamera sayısının arttırılması insanların özgürlük alanlarını kısıtlayacağı gibi 
özel hayatın ihlaline de neden olacaktır. Federal Hukukçular Birliği ise daha 
fazla kameranın suçları önleyeceğini düşünmediği gibi saldırıların artışına 
dahi neden olabileceğini ifade etmiştir. Berlin’de yapılan anketlerde ise halkın 
çoğunluğu daha çok kamera olması halinde daha güvende hissedebileceklerini 
belirtmişlerdir. 

Salim ZİYAL
DİAM Araştırma Asistanı

6



OCAK / 2017

ALMANYA
İNSAN HAKLARI 



Ocak 

KÖLN’DEKİ YILBAŞI OPERASYONLARI 

ASGARİ ÜCRETTE GÖÇMEN İSTİSNASI

AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI EDİLMELER

1

14 Aralık’ta Afganistan’a yapılan toplu sınır dışı edilmeler, Almanya’da 12 
yıldır yapılan en büyük sınır dışı edilme olayı olarak dikkat çekti. Anayasa 
Mahkemesi ise Karlsruhe kentinde iki Afgan’ın sınır dışı edilme kararını 
durdurdu. İnsan hakları kuruluşu Pro-Asyl’in Başkanı Günter Burkhardt, güvenli 
bölge olarak belirlenen yerlerin durumlarının sabit olmamasından dolayı, 
bu sınır dışı edilme kararlarını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Burkhardt, 
bu konu hakkında Karlsruhe Savcılığı’nı bilgilendireceklerini belirtti. (URL 1)

Kaynak: Deutsche Welle

İÇİŞLERİ BAKANI THOMAS DE MAIZIÈRE’DEN DAHA 
HIZLI SINIR DIŞI İÇİN MERKEZ KURMA ÖNERİSİ

İçişleri Bakanı Thomas De Maizière Almanya’da terör tehlikesinin engellenmesi 
için Almanya emniyet genel müdürlüğünün güçlendirilmesi, şüpheli kişilerin 
takibinin daha dikkatli bir şekilde yapılması ve süreci hızlandırmak adına 
sınır dışı etme merkezleri kurulmasını önerdi. De Maizière’in havaalanlarının 
yakınlarında kurulmasını önerdiği bu merkezler sayesinde oturumlarının son 
günlerini ya da son haftalarını yaşayan kişilerin sorumluluğu şehirlere verilecek 
ve bu merkezler sayesinde sınır dışı edilmeler daha hızlı gerçekleşecek. (URL 2)
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Ocak 2

KÖLN’DEKİ YILBAŞI OPERASYONLARI 

Yılbaşı gecesi Köln’de polisin yaptığı büyük operasyonu sert bir dille eleştiren 
Yeşiller Partisi Başkanı Simone Peter, kendi partisi içerisinden itirazlar aldı. 
Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir polisin özellikle Kuzey Afrikalı kişilere 
karşı yaptığı yoğun aramaları savunurken, Peter’in eleştirilerine karşı çıktı. 
2016 yılı yılbaşı gecesinde Köln’de yaşanan olaylar sebebiyle bu sene daha çok 
polis görev yaptı. Peter ise, parti içerisinden gelen tepkiler sonucunda Facebook 
hesabından “Teşekkürler, Köln polis memurları!” açıklamasını yaptı. (URL 3)

Kaynak: Deutsche Welle

ASGARİ ÜCRETTE GÖÇMEN İSTİSNASI

Süddeutsche Zeitung, Maliye, Çalışma ve Ekonomi bakanlıklarının meslek 
diplomaları denk sayılmayan göçmenlerin ve mültecilerin denklik eğitimi ve 
stajları sırasında standart asgari ücrete tabi olmamaları için çalışma yaptığını 
iddia etti. Çalışma Bakanlığı sözcüsü tarafından da doğrulanan habere, Alman 
Sendikalar Birliği (DGB), yasanın işçi haklarını bilmeyen mülteciler ve göçmenlerin 
iş yerlerinde sömürülmesine yol açabileceğini ifade ederek itiraz etti. (URL 4)

Kaynak: Berliner Zeitung

İÇİŞLERİ BAKANI THOMAS DE MAIZIÈRE’DEN DAHA 
HIZLI SINIR DIŞI İÇİN MERKEZ KURMA ÖNERİSİ
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Ocak 3

IRKÇI KARİKATÜR

Kaynak: TAZ

Saksonya’daki Sächsischen Zeitung’un yayımladığı ırkçı karikatür büyük 
tepki çekti. Karikatürde göçmenler Brandenburg Kapısı’nı yıkıp, Reichstag ve  
kiliseleri ateşe verirken ve ellerinde palalarla sokaktaki insanlara saldırırken tasvir 
edildi. Aynı karikatürde Merkel, göçmen krizinin başında ülkeye mülteci alımını 
savunurken kullandığı “Wir schaffen das!” (Biz bunu başaracağız!) sloganıyla 
resmedilerek sorumlu olarak gösterildi. PEGIDA’nın sempatizanlığı yapmakla 
suçlanan gazetenin genel yayın yönetmeni ise karikatürlerin abartılı olabileceği, fakat 
sadece mizah amaçlı olduğunu söyleyerek tepkileri ve suçlamaları reddetti. (URL 5)

AVRUPA’DAKİ GÖÇMEN SAYISI

2016 yılında Almanya’da yapılan mülteci başvurusu, diğer 27 Avrupa ülkesine 
göre daha çok oldu. 2016 yılında Avrupa’da mülteci olarak kayıt yaptıran 951.125 
kişinin 599.140’ı kayıtlarını Almanya’da yaptırdı. Almanya Göç ve Mülteci Dairesi 
bu sayıyı 643.211 olarak açıkladı ve farklılığın işlemlerin zamansal farklılığından 
kaynaklandığını söyledi. 28 Avrupa ülkesinden 16’sının %1’in altında göçmen aldığı 
açıklanırken, bunların arasında ise Doğu Avrupa devletleri yer aldı. Avusturya ve 
Macaristan’ın sınırlarını kapatması sebebiyle, başvurularda %40’a yakın bir gerileme 
oldu. (URL 6)
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Ocak 4

2016 YILINDA 142 KUNDAKLAMA

Almanya’da 2016 yılında 142 kundaklama olayı yaşanırken, bu olaylarda 125 kişi 
yaralandı. Ortalama her üç günde bir kundaklama yaşanırken, kimsenin ölmemesi ise 
sevindiren tek detay oldu. (URL 7)

Kaynak: TAZ

ALMANYA’YA İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNAN 
TÜRK VATANDAŞLARI

2016 yılının Ocak ve Kasım ayları arasında toplam 5166 Türk vatandaşı Almanya’ya 
iltica talebinde bulundu. İltica talebinde bulunanların çoğunluğunu Kürt kökenliler 
oluşturdu. (URL 8)

Kaynak: Deutsche Welle

AVRUPA’DAKİ GÖÇMEN SAYISI
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Ocak 

SIĞINMA TALEBİ REDDEDİLENLER İÇİN TELAFİ

AfD VE 2017 SEÇİM YARIŞI

SIGMAR GABRIEL’IN İSLAMCILIĞA KARŞI 
KÜLTÜR MÜCADELESİ DÜŞÜNCESİ

5

AfD YABANCILARIN VE GÖÇMENLERİN 
DAHA SIKI GÖZLENMESİNİ İSTİYOR

AfD’nin Berlin Eyalet Başkanı 
Georg Pazderski, terörizm ve 
suçla mücadele kapsamlı bir 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
terörizmle mücadele kapsamında 
eyaletteki polis ve kamera 
sayısının arttırılması gerektiğini 
belirtti. Pazderski, göçmenlere 
ve yabancılara karşı denetimlerin 
sıkılaştırılmasını, tehlikeli görülen 

kişilerin takibinin daha sıkı yapılmasını ve teröristlerin buluşma yeri olduğu düşünülen  
camilerin kapatılmasını savundu. (URL 9)

KADINLAR İÇİN GÖÇMENLİK

Göçmen kadınlar ülkelerini terk ederken korkudan, acıdan kaçıyorlardı. 
Bazı topluluklarda kadın olmak ise tehlikeyle karşı karşıya gelmek demekti. 
Almanya’da göçmen kadınların daha rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri 
için iyi bir şekilde bilgilendirilmeleri gerektiği düşünülüyor. Haklarından 
habersiz olan kadınlar nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Schleswig-
Holstein kadın danışmacısı Maeve Reichel, kadınların iyi bir şekilde 
hakları konusunda aydınlatılması gerektiğini düşünüyordu. (URL 10)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: TAZ
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Ocak 6

SIĞINMA TALEBİ REDDEDİLENLER İÇİN TELAFİ

Berlin Eyaleti’nin Yeşiller sözcüsü Canan Bayram, SPD, Sol Parti ve 
Yeşiller arasında süren koalisyon görüşmelerinde ele alınanlar arasında, 
ırkçı saldırılara maruz kalanlara oturum ve sığınma talebi başvurularında 
olumlu yanıt verilmesi konularının da bulunduğunu belirtti. (URL 11)

AfD VE 2017 SEÇİM YARIŞI

Alman Üniversiteli Öğrenciler Topluluğu (Bursenschaft), AfD’nin bağış  
kampanyasına kendi gazetesinde yer verdi. Bağış kampanyası AfD’nin 2017 
seçimlerine hazırlığında önemli bir konuydu ve 2 milyon Euro hedefleyen AfD, 2,3 
milyon Euro topladı. (URL 12)

SIGMAR GABRIEL’IN İSLAMCILIĞA KARŞI 
KÜLTÜR MÜCADELESİ DÜŞÜNCESİ

SPD Başkanı Sigmar Gabriel, güvenlik 
tartışmalarında Selefilerle mücadelenin kültürel 
temelli yapılmasını önerdi. Gabriel, halkı nefrete 
sürükleyen vaizlerin durdurulmasını, toplumsal 
birlikteliğin güçlendirilmesini ve Selefi camilerinin 
kapatılmasını önerdi. (URL 13)

Kaynak: TAZ

Kaynak: Spiegel Online

AfD YABANCILARIN VE GÖÇMENLERİN 
DAHA SIKI GÖZLENMESİNİ İSTİYOR
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Ocak 

OPPERMANN’IN İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLKELER 
İÇİN YAPTIRIM ÖNERİSİ

MERKEL KÖLN POLİSİNİN MÜDAHALESİNİ SAVUNUYOR

7

GÖÇMENLER İÇİN ÜST SINIR TARTIŞMASI

Hristiyan Birlik’nin ortağı CSU’nun Başkanı Horst Seehofer, iltica başvurularının 
ve sınır güvenliğinin daha sıkı ele alınması gerektiğini ve her yıl Almanya’ya 
alınan göçmen sayısına da sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. (URL 14)

8 Ocak 
Kaynak: Berliner Zeitung 

2016 YILINDA TÜRKİYE’DEN YASAL YOLLA AVRUPA’YA 
2672 SURİYELİ GELDİ

Türkiye ile yapılan Geri Kabul Anlaşması’nda, Avrupa’ya sınır dışı giriş 
yaptığı için Türkiye’ye iade edilen her mülteci için, başka bir mültecinin yasal 
yollardan alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda 2016 yılında 2672 Suriyeli 
Avrupa’ya yasal yollardan giriş yaptı. 1060 kişi Almanya’ya, 438 kişi Fransa’ya, 
409 kişi Hollanda’ya giderken, diğerleri geri kalan ülkelere gitti. (URL 15)

Kaynak: Berliner Zeitung 
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Ocak 9

OPPERMANN’IN İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLKELER 
İÇİN YAPTIRIM ÖNERİSİ

SPD Meclis Grup Başkanı Tomas Oppermann, mülteci kotalarını doldurmayan 
ülkelere yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Daha önce CDU’lu 
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de aynı öneriyi yapmıştı. (URL 16)

MERKEL KÖLN POLİSİNİN MÜDAHALESİNİ SAVUNUYOR

Merkel, Köln polisinin 2016 yılbaşında yaşanan vakaların tekrar yaşanmaması için 
2017’de aldığı önlemleri savundu. Polisin yalnız gelen Kuzey Afrikalı ve diğer 
göçmen erkekleri alana almaması, göçmenlere karşı daha sıkı arama tedbirleri 
alması ve diğer uygulamaları bazı partiler ve kesimlerden tepki çekmişti. (URL 17)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

GÖÇMENLER İÇİN ÜST SINIR TARTIŞMASI

2016 YILINDA TÜRKİYE’DEN YASAL YOLLA AVRUPA’YA 
2672 SURİYELİ GELDİ
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GÖÇMENLERİN 2016’DAKİ İLTİCA BAŞVURUSU SAYISINDA 
GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DÜŞÜŞ VAR

PEGİDA VE LEGİDA’NIN ZAYIFLAMASI

KIEL SINIR DIŞI EDİLMELERİ DURDURMAK İSTİYOR

10

MÜSLÜMAN KIZ ÖĞRENCİLERİN YÜZME DERSİ KONUSUNDAKİ 
MAHKEME KARARI

TAUBER FDP’Yİ GÜÇLENDİRİYOR

CDU’lu Peter Tauber’in, FDP’yi AfD ile karşılaştıran açıklamaları, CDU’dan hoşnut 
olmayan fakat AfD’yi istemeyen seçmen için FDP’yi bir alternatif haline getirdi. 
(URL 20)

Straßbourg’daki Avrupa İnsan Hakları 
Yüksek Mahkemesi okullardaki Müslüman 
öğrencilerin de yüzme derslerine katılmak 
zorunda olduğuna karar verdi. Basel’de 
okulun isterlerse haşema ile katılabileceklerini 
belirtmesine rağmen iki aile kızlarının yüzme 
dersine girmesine izin vermemişti. (URL 18)

BERLİN HAPİSHANESİNDEKİ 
SELEFİ SAYISINDA ARTIŞ

Kaynak: Deutsche Welle

Yeşiller Partisi’nden milletvekili Dirk Behrndt, hapishanelerde 34 Selefinin  
olduğunu, DAEŞ gibi terör örgütlerini destekleyenlerin daha sıkı takip edildiğini ve 
buna göre önlemler alındığını belirtti. (URL 19)

 

AfD KUZEY VE GÜNEY ÜLKELERİNİ
EURO KULLANMA KONUSUNDA AYIRMAK İSTİYOR

AfD Başkanı Jörg Meuthen, 
Euro’nun güney ülkelerinin 
ekonomileri için çok güçlü  
olduğunu ve bu ülkelerin 
durumlarının kuzey ülkelerine 
zarar verdiğini söyledi. Doğu  
ülkelerinin ise Euro’dan başka 
bir para birimi kullanması 
gerektiğini belirten Meuhen, 
Almanya’nın kriz olasılığında 
Euro’dan çıkması gerektiğini 
savundu. (URL 21)

Kaynak: Deutsche Welle
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Ocak 11

GÖÇMENLERİN 2016’DAKİ İLTİCA BAŞVURUSU SAYISINDA 
GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DÜŞÜŞ VAR

2015 yılında 890.000 kişinin iltica 
talebinde bulunduğu Almanya’da, 
2016 yılında 280.000 kişi iltica 
talebi için başvurdu. Balkan yolunun 
kapanması ve geri dönüş antlaşmaları 
bu düşüşte etkili oldu. (URL 22)

PEGİDA VE LEGİDA’NIN ZAYIFLAMASI

Dresden merkezli PEGİDA’nın kentte 
düzenlediği gösteriler ve 2014 yılında 
10.000’i geçen gösterici sayısı, 1.500-
2.500’a düşerken, PEGİDA’nın Leipzig 
kolu olan LEGİDA’nın gösterileri ise ilk 
başladığında bulduğu 400 katılımcıdan 
100-150 sayılarına kadar geriledi. (URL 23)

KIEL SINIR DIŞI EDİLMELERİ DURDURMAK İSTİYOR

Yapılan anketlere göre koalisyon ortakları CDU-CSU %37 civarında olan oylarını 
korurken, SPD’nin oyları %20’ye geriledi. AfD %12 ile üçüncü parti olurken, Yeşiller 
%10, Sol Parti %9 ve FDP %6 civarında çıktı. (URL 25)

Schleswig-Holstein Eyaleti, Afganistan’ın 
güvenli olmadığını belirterek Afgan 
mültecilerin geri gönderilmesi kararını 
uygulamayacaklarını belirtti. SPD’li 
İçişleri Bakanı Stefan Studt, UNCHR’nin 
raporuna da atıf yaparak, Afganistan’ın 
güvenli olmadığını, bu sebeple de sınır 
dışı edilmeleri gerçekleştirmeyeceklerini 
ifade etti. (URL 24)

SPD OY KAYBEDİYOR

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 

MÜSLÜMAN KIZ ÖĞRENCİLERİN YÜZME DERSİ KONUSUNDAKİ 
MAHKEME KARARI

TAUBER FDP’Yİ GÜÇLENDİRİYOR

AfD KUZEY VE GÜNEY ÜLKELERİNİ
EURO KULLANMA KONUSUNDA AYIRMAK İSTİYOR
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Ocak 

GÖÇMENLER İÇİN 
TOPLAMA KAMPI

AB gelecek yıl daha önce Türkiye’ye 
verilen yardıma benzer bir şekilde 
Beyaz Rusya’da göçmenler için 
kurulacak bir kampa 7 milyon 
Euro destek vereceğini açıkladı. 
Tesisin çok kapsamlı olacağı ifade 
edilirken, kadınlar, kız çocukları ve 
aileler için ayrı bölümler içerecek 
kampın aynı zamanda psikolojik 
ve tıbbi yardım bölümlerinin 
de olacağı belirtildi. (URL 27)

Okul gezisi için Bundestag’a gelen 13 
yaşındaki bir kız öğrenci tişörtünde 
yazan “Refugees welcome” yazısı 
sebebiyle polis tarafından binaya 
alınmadı. Öğrencinin ancak 
tişörtteki yazı görünmeyecek 
şekilde üstünü kapatmasıyla binaya 
girmesine izin verildi. Gerekçe 
olarak, Bundestag yönetmeliğinde 
siyasi mesaj taşıyan kıyafetlerle 
parlamentoya girilmesini 
yasaklayan madde gösterildi. (URL 26)

Bir gazete haberine göre Almanya yakında tekrar iltica başvurusu sahibi kişileri 
Yunanistan’a sınır dışı etmek istiyor. Bu esnada ise Yunanistan’daki göçmenlerin 
kaldığı yerler tartışma konusuydu. Göçmen yardım kuruluşları sözcüsü, 
Yunanistan’daki göçmen kamplarının kötü durumda olduğunu söyledi. (URL 28)

Brandenburg Eyaleti’nin Uckemark şehrinde Lübnan asıllı bir doktorun evine üzerinde 
gamalı haç işareti bulunan bir taşla saldırı düzenlendi. Brandenburg Sağlık Kurumları 
Başkanı Hans-Joachim Helming, bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. (URL 29)

Tuğçe Albayrak’ı öldüren Sanel M.’nin 
cezasının bitiminde Sırbistan’a sınır dışı 
edilmesine karar verildi. Almanya’da 
doğup büyümüş olan Sanel M.’nin 
Alman vatandaşlığına sahip olmadığı için 
Sırbistan’a gönderilecek olması, benzer 
durumdaki diğer göçmenlerin durumuyla 
ilgili tartışmaları yeniden başlattı. (URL 30)

ÖĞRENCİ GRUBUNUN 
ZİYARETİ

GÖÇMENLER YUNANİSTAN’A

TUĞÇE ALBAYRAK DAVASINDA KATİLİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

BRANDENBURG’DA DOKTORUN EVİNE 
TAŞLI SALDIRI

Kaynak: TAZ
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YEŞİLLER’İN AFGANİSTANLI
 MÜLTECİLER ÇIKMAZI

Mülteci hakları ve sınır dışı edilmeler konusundaki hassasiyetiyle bilinen Yeşiller Partisi, 
Afganistan’a yapılacak sınır dışı edilmeler konusunda ikiye ayrıldı. Parti koalisyon 
ortağı olduğu 10 eyalette sınır dışı edilme kararlarına karşı gelmeyeceğini açıklarken, 
Yeşiller’den Erik Marqueadt gibi isimler bu kararın partilerinin ana değerlerine karşı 
olduğunu belirterek partiden konu hakkında açıklama beklediklerini söyledi. (URL 31)

13

SPD’Lİ POLİTİKACININ ARACINA KUNDAKLAMA

RHEINLAND-PFALZ’DA PATLAYICI MADDE BULUNMASI 

Kaynak: Spiegel Online

14 Ocak

Berlin Neukölln’de aşırı sağcılara karşı olan muhalefeti ile bilinen SPD’li politikacı 
Mirjam Blumenthal’ın aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. (URL 32)

15 Ocak

Polisin verdiği bilgilere göre, 
155 kilogram patlayıcı maddenin 
emniyet altına alındıktan sonra 
yapılan araştırmalarda aşırı sağcı 
terör grubu Oldschool Society(OSS) 
ile bir bağlantısının olabileceği 
düşünülüyor. Münih’de şuanda hali 
hazırda 4 muhtemel OSS üyesi kanun 

Kaynak:  RP Online

BRANDENBURG’DA DOKTORUN EVİNE 
TAŞLI SALDIRI
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BRANDENBURG EYALET YÖNETİMİ NPD’NIN 
YASAKLANMAMASINI HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK TANIMLIYOR

16

LEVERKUSEN’DE İSLAM DERSLERİ BAŞLADI

SAĞCILAR BERLİN SALDIRISININ OLDUĞU 
YERDE GÖSTERİ YAPMAK İSTİYORLAR

Berlinli aşırı sağcı grup Bärgida, Berlin’deki terör saldırısından dört hafta sonra,  
Breitscheidplatz’da Merkel’in göçmen politikalarına karşı gösteri yapmak için 
başvuru yaptı. (URL 34)

Leverkusen’de, 6158 öğrencinin 1377’sini Müslüman öğrencilerin oluşturduğu 
Opladen ve Fontane ilkokullarında İslam dersleri verilmeye başlandı. 
Leverkusen Eğitim Müdürü Thomas Wieners,  haftada bir saat olan sürenin  
ilerde talep ve öğretmen sayısına bağlı olarak arttırılabileceğini belirtti. (URL 35)

Kaynak: Deutsche Welle
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POLİS SOSYAL MEDYADAKİ KIŞKIRTMALAR 
YÜZÜNDEN SORUŞTURMA AÇIYOR

ANAYASA MAHKEMESİ NPD ADLI PARTİNİN 
KAPATILMASI TALEBİNİ REDDEDİYOR

BRANDENBURG EYALET YÖNETİMİ NPD’NIN 
YASAKLANMAMASINI HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK TANIMLIYOR

Görlitz Emniyet Müdürlüğü, 
Bautzen kentinde sosyal 
medyada halkı kışkırttığı 
gerekçesiyle 29 yaşındaki 
bir  adamı gözaltına aldı 
ve soruşturma başlattı. Bir 
otobüsün videosundaki ses 
kaydını değiştirerek otobüs 
şoförünün, otobüsteki 
göçmenlere inmeleri 

gerektiğini otobüsün Auschwitz’e gittiğini montajlayan kişi hakkında hali hazırda 
Libyalı bir göçmeni silahla tehdit etmekten açılmış soruşturma da bulunuyor. (URL 36)

Anayasa Mahkemesi NPD’nin 
nasyonal sosyalist bir parti  
olduğuna ve görüşlerinin  
anayasa ile örtüşmediğine karar 
verdi.   Fakat bu görüşlerini 
gerçekleştirecek kaynaklara 
sahip olmadığına ve bu  
sebeple de kapatılmasına gerek 
olmadığına hükmetti. (URL 37)

Anayasa Mahkemesi’nin NPD’yi “üye sayısının az olması” gerekçesiyle 
kapatmamasına Berlin SPD’den tepki geldi. Dietmar Woidke, NPD’nin insan hakları 
ve Alman anayasası ile uyuşmayan görüşleri olduğunu ve kapatılması gerektiğini 
söylerken, AfD Başkanı Alexander Gauland karardan memnun olduklarını dile 
getirdi. (URL 38)

Kaynak:  RP Online

Kaynak:  Deutsche Welle
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FORSA ANKETİNE GÖRE AfD’NİN YERİ

AVRUPA’DA ANTİ TERÖR YASASI 
MÜSLÜMANLARI AYRIŞTIRIYOR

HESSEN EYALETİNDEN SINIR DIŞI EDİLME RAKAMLARI

Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Avrupa ülkelerinin uyguladıkları 
yasaların insan hakları ile temel özgürlükleri hiçe saydığını ve bütün Müslüman ve 
yabancıları terörist olarak ele aldığını dile getirdi. AB Komisyonu’ndan Julian King 
ise iddiaları redderek, Amnesty International ile aynı hassasiyetlere sahip olduklarını 
ve bunları dikkate aldıklarını belirtti. (URL 39)

Wiesbaden İçişleri Bakanlığı‘ndaki 
bilgilere göre, Hessen’den 
geçtiğimiz yılda 1.700‘den fazla 
kişi sınır dışı edilmişti ve bu sayı 
2015 yılına oranla daha düşüktür. 
2015 yılında 2658 yabancı sınır dışı 
edilmiştir. 2014 yılında ise bu sayı 
930‘dur. 2016 yılı için net bir sayının 
bulunmadığı aktarılmaktadır. 2016 
yılında yaklaşık 6087 kişi, 2015 
yılında ise 6700 kişi kendi isteğiyle 
ülkeden ayrılmıştır. 2014 yılı içinse 
bu rakam 1205’dir. (URL 40)

17

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 
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HÖCKE’NİN YAHUDİ SOYKIRIMI 
HAKKINDAKİ KONUŞMASI

FORSA ANKETİNE GÖRE AfD’NİN YERİ

Hamburg Eyaleti AfD Teşkilatı, Thüringen AfD Teşkilatı Başkanı Björn Höcke’ün 
Yahudi Soykırımı ile ilgili konuşmalarını politik olarak yanlış ve talihsiz olarak 
nitelendirdi. Hamburg Eyaleti Meclisi AfD Grup Başkanı Alexander Wolf, 
partilerinin 1930 ve 1940’larda yaşananlara duyarlı bir parti olduğunu belirtti. (URL 41)

FORSA şirketinin yaptığı Brandenburg Eyalet seçimi anketine göre AfD %20 ile 
SPD’nin önüne geçerek 2. parti konumuna geldi. Ankette CDU %30, SPD %19, Sol 
Parti %16, Yeşiller %6 ve FDP ise %5 civarında gözükmektedir. (URL 42)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 

AVRUPA’DA ANTİ TERÖR YASASI 
MÜSLÜMANLARI AYRIŞTIRIYOR

HESSEN EYALETİNDEN SINIR DIŞI EDİLME RAKAMLARI
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ESKİ STASİ ÇALIŞANI HUMBOLDT ÜNİVERSİTESİ’NDEN ATILDI

AİLE BİRLEŞİMİ VİZELERİNDEKİ YÜKSELİŞ

AfD DIŞARIDA KALMALI

Hamburg AfD teşkilatının Wilhelmsburg’da yapmak istediği bir toplantı belediye  
yetkilileri tarafından reddedildi. CDU’lu Jens Wolf kararın ifade özgürlüğüne aykırı 
olduğunu belirterek partileri dışarıda bırakmanın sadece desteklerini arttıracağını  
ifade etti. (URL 43)

2014’te 50,000 ve 2015’de 70,000 civarında olan aile birleşimi vizeleri, 2016 
yılında 105,000 civarına yükseldi. Bu sayının önemli bir kısmını Suriyeli ve Iraklılar 
oluşturdu. (URL 44)

Kaynak:  RP Online

Berlin Humboldt Üniversitesi Başkanı Sabine Kunst, Andrej Holm’un üniversite 
ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Holm’un eksiden Stasi için çalıştığının ortaya 
çıkmasından sonra öğrenciler tarafından gösteriler başlatılmıştı. Fakat Senato, ilişik 
kesme kararının Stasi ile ilgili değil, özgeçmişte yanlış bilgi verilmesi sebebiyle 
alındığını belirtti. (URL 45)
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BİREYSEL SİLAHLANMADA ARTIŞ

GÖÇMEN YERLEŞİM YERİNDE YANGIN

Baden Württemberg Eyaleti’nin Neuenstein şehrinde iltica başvurusu değerlendirme 
sürecinde olan göçmenler için yerleşim yeri olarak düzenlenmesi planlanan bir bina 
kundaklandı. 2016 yılında buna benzer 141 kundaklama olayı gerçekleşti. (URL 47)

Kuzey-Ren Vestfalya’daki 39,000 nüfuslu Mettman kentinde 2016 yılında 
bireysel silahlanmada büyük artış görüldü. Polis Sözcüsü Nicole Rehmann 
bir önceki yıl 204 olan silah ruhsatı başvurularının, 2016 yılında 1893’e 
yükseldiğini belirtti. Emniyet Müdürü Manfred Frorath ise, Köln’de yılbaşı 
gecesi gerçekleşen olayların ertesindeki birkaç hafta içerisinde çoğunluğu 
kadınlar tarafından olmak üzere 600’den fazla başvuru olduğunu ifade etti. (URL 46)

Kaynak:  Deutsche Welle

Kaynak:  TAZ
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SAĞCILARIN KOBLENZ’DEKİ KONFERANSI

Aralarında AfD Başkanı Frauke 
Petry, Ulusal Cephe Başkanı  
Marine Le Pen, Kuzey Ligi 
Başkanı Matteo Salvini, Özgürlük 
Partisi Başkanı Geert Wilders’in de 
olduğu çok sayıda aşırı sağcı parti 
başkanı Almanya’nın Koblenz 
kentinde buluştu. Etkinliğe çok 
az sayıda gazetecinin katılmasına 

izin verilirken, yaklaşık 8,000 kişilik bir grup şehirde aşırı sağ karşıtı gösteriler 
düzenledi. (URL 48)

Kaynak:  RP Online

RUS VAKFININ AfD’Lİ POLİTİKACININ KIRIM SEYAHATİNİ ÖDEMESİ

AfD’li Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marcus Pretzell’in Nisan ayında katıldığı 
Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu gezisinin masraflarının Rus sponsorlar 
tarafından karşılandığı ortaya çıktı. (URL 49)

GÖÇMENLER İÇİN YAPILAN HARCAMALAR

Berlin 2016 yılı içerisinde göçmenler için 1,1 milyar Euro harcarken, bu miktarın 
415 milyon Euro’sunu Federal Hükümet karşıladı. (URL 50)

MÜSLÜMAN ÖĞRETMEN İÇİN TAZMİNAT YOK

Osnabrück’de 2013 yılında başörtüsü takmak istediği için sözleşmesine son verilen 
Müslüman öğretmenin tazminat isteği mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme 
gerekçe olarak 2013 yılındaki yasal mevzuatın böyle bir kovulmaya izin vermesini 
gösterdi. (URL 51)

İŞVERENLERİN GÖÇMENLERİ GÖZ ARDI
 ETMEMESİ GEREKİYOR

SPD’li Ekonomi Bakanı Albrecht Gerber, meslek eğitimi alacak işçi alımlarında 
göçmenlere karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi. Gerber, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin meslek eğitimi gören göçmenleri işe almaları halinde 
devlet desteği alacaklarını belirtti. (URL 52)
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NEUKÖLLN’DE KUNDAKLAMA

Daha önce de solcuların evlerinin ve dükkanlarının haritasının yayınlandığı ve bir 
dükkanın ateşe verildiği Neukölln’de, Pazartesi gecesi aşırı sağ karşıtı gösterilere 
katıldığı belirtilen bir kişiye ait iki araç kundaklandı. (URL 53)

Kaynak:  TAZ

HAMBURG’DA MÜSLÜMAN CENAZE TÖRENLERİNİN 
SAYISI ARTIYOR

1998 yılında yapılan yasa değişikliğinden sonra Hamburg’da gerçekleşen ceza defin 
işlemlerinde önemli artış görüldü. Almanya’nın en eski ikinci Müslüman mezarlığı 
olan Ohlsdorf ve Öjendorf mezarlığında 1995 yılına kadar toplamda 65 olan cenaze 
sayısı, 2016 yılında 323’e yükseldi. 2016 yılı içerisinde gömülen cenaze sayısı ise 
127 oldu. (URL 54)

Kaynak:  TAZ
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BAVYERA’DA AŞIRI SAĞ

EYALET MECLİSİ İLTİCA BAŞVURU SAHİPLERİNİN 
SINIR DIŞI EDİLMESİNİ TARTIŞIYOR

Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi’nde iltica başvurusu reddedilen Afganların sınır 
dışı edilmelerine dair tartışmalar devam ediyor. SPD’li Stefan Studt bu sürecin en 
az üç ay durdurulması gerektiğini savunurken, CDU ve FDP sınır dışı edilmeleri 
savundu. (URL 55)

Yapılan bir çalışmada  
Bayern’lilerin yarısından  
fazlası Müslümanlar-
dan, yaklaşık üçte biri 
ise göçmenlerden hoşlan-

madıklarını belirtmiştir. 
Bayern hükümeti ise 
bu sonuçların gerçeği 
yansıtmadığı yönünde 
açıklamalarda bulunmuş-

tur. Münih’de oturan bir 
göçmenin komşusu tarafından düvülmesi, bir adamın Müslüman bir kadına tükürerek 
ve başörtüsünü indirmesi gibi 80 aşırı sağ saldırısından sadace birkaçıdır. 2014’ten 
2015 yılına kadar Bayern’de aşırı sağcı ya da yabancı düşmanlığı olaylarında %29’luk 
bir artış görülmekteydi. Almanya genelinde ise bu rakam %39’dur. (URL 56)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak:  TAZ
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AfD BAŞKANI PETRY’NİN TEMEL
HAK DEĞİŞİMİ AÇIKLAMASI

ALMANYA’DA GÖÇMENLER İÇİN İŞ DURUMU

Almanya İş Bulma Kurumu, Almanya’ya gelen göçmenlerin yarısının önümüzdeki 
5 sene içerisinde iş sahibi olmasını beklediklerini belirtti. Kurumun Başkanı  
Raimund Becker ilk yıllarda %8-10 arasında bir oran beklediklerini, 15 
sene içerisinde ise %70’i geçmeyi beklediklerini söyledi. CDU’lu Reiner  
Haseloff ise orta vadede %10’un bulunmasının bir başarı olduğunu ifade etti. (URL 57)

AfD Başkanı Frauke Petry, Alman anayasasında ilticacılar için bulunan iltica hakkına 
karşı olduklarını, bunun yerine sürecin devlete bırakılması gerektiğini belirtti. (URL 58)

Kaynak:  TAZ

Kaynak:  Deutsche Welle
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AŞIRI SAĞ’DA ARTIŞ

Moses Mendelssohn Merkezi’nin araştırmasına göre, Brandenburg’da yabancı 
düşmanlığında ve aşırı sağcı gösterilerde artış gözlendi. 2015 yılında en az 50 
kişinin katıldığı 105 eylem gerçekleşti ve gösterilere toplamda 23.300 kişi katıldı. 
2016 da ise eylem sayısı 100’e, toplam katılımcı sayısı 17.300’e geriledi. (URL 59)

BAŞBAKAN MERKEL ANKARA’YA GELİYOR

Merkel’in Malta’daki Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde, 2 Şubatta Ankara’ya gelerek 
temaslarda bulunacağı açıklandı. 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminden sonra 
sadece SPD’li Dış İşleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Türkiye’yi ziyaret etti. (URL 60)

Kaynak:  Deutsche Welle

Kaynak: Berliner Zeitung 
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MÜSLÜMAN FİRMAYA ÖDÜLÜ VERİLMEDİ

Enerji firması Entega’nın internet anketiyle vereceği ödülü NourEnergy firması 
kazandı. Fakat firmanın Hessen Anayasa koruma kurulu tarafından izlemeye alınan  
Bilal Merkezi ile önceden ortak etkinlikler yapmış olmasından dolayı ödül verilmedi.  
Entega, ise ödülü NourEnergy yerine bir hayvan sığınağına bağışladı. (URL 61)

ALMAN ORDUSUNDA SKANDAL

B a d e n - W ü r t t e m b e r g ’ d e k i  
Pfullendorf kasabasındaki Staufer 
kışlası, işkence ve cinsel suçlarla 
çalkalanıyor. Alman Ordusunun 
elit birliklerinin eğitim gördüğü 
kışladaki eğitimlerde askerlerin 
özgürlüklerinin kısıtlandığı, 
cinsel istismara maruz kaldıkları 
ve fiziksel şiddet gördüklerinin 
ortaya çıkmasının ardından 
Hans-Peter Bartels soruşturma 

başlattı. (URL 62)

SCHULZ AfD’Yİ BIR UTANÇ 
KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYOR

SPD’nin Başbakan adayı Martin Schulz 
adaylık konuşmasında AfD’yi utanç 
kaynağı olarak nitelendirdi ve özgür 
basına saldıranların Almanya’da yeri 
olmadığını söyledi. (URL 63)

Kaynak:  Deutsche Welle

29 Ocak

SPD’NİN BAŞBAKANLIK İÇİN ADAYI MARTIN SCHULZ

SPD’nin 2017 Seçimlerindeki Başbakan adayı Martin Schulz oldu. 61 yaşındaki 
siyasetçi Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte aşırı sağa ve AfD’li Höcke gibi 
kişilere karşı duracağını belirtti. (URL 64)

Kaynak: Berliner Zeitung 
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İLTİCA BAŞVURULARINDA 
TERÖRE DESTEK VERENLER REDDEDİLECEK

Lüksemburg’daki bir mahkeme Fas 
uyruklu bir kişinin iltica başvurusunu 
terörü desteklediği gerekçesiyle 
reddetti. Mahkeme, söz konusu 
kişinin terör örgütü eylemlerinde 
rol almasa da destek olmasından 
dolayı bu kararı aldığını belirtti. Söz 
konusu kararın ise benzer davalara 
emsal teşkil etmesi bekleniyor. (URL 65)

SCHULZ’LU SPD’NİN OYLARI BİR HAFTADA %5 ARTTI

Martin Schulz’un Başbakan adayı olarak açıklanmasının ardından yapılan  
anketlerde SPD’nin oyları %5 artarak %26 düzeyine geldi. Birlik’in oy oranı %32,5’da 
kalırken, AfD başta olmak üzere diğer partilerin oranlarında düşüş gözlendi. (URL 66)

İŞSİZLİKTE MEVSİME BAĞLI ARTIŞ

Kış sezonuyla mevsimsel olarak artan işsizlik sayısı 2.777.00’e ulaşmasına rağmen, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetti. Kurum başkanı Weise ise, oturum 
hakkı bulunan genç göçmenlerin iş piyasasına katılmayıp devletten aldıkları paralarla 
geçinmelerinin devletin eğilmesi gereken bir problem olduğunu belirtti. (URL 67)

CAMİYE DAEŞ BASKINI

Berlin’de bölge savcısı ve 
polis, DAEŞ ile bağlantılı 
olduğundan şüphelenilen  
kişileri tutuklamak için içerisinde 
camilerin de bulunduğu sekiz 
ayrı camiye baskın düzenledi. 
21, 31 ve 45 yaşlarındaki üç kişi 
DAEŞ üyesi olmak suçlamasıyla 
tutuklanarak mahkemeye sevk 
edildi. Baskın yapılan camiler 
arasında Moabit’teki DAEŞ bağlantılı Fussilet Camisi de bulunmaktadır. (URL 68)

Kaynak:  RP Online

Kaynak: Berliner Zeitung 
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BİR BAKIŞTA “ŞUBAT” AYI

Merkel tarafından hazırlanan kitlesel sınır dışı planı 2017 yılının Şubat 
ayındaki en önemli gelişmelerdendir. 16 maddelik planın içeriği iltica talebi 
kabul edilmeyen sığınmacıların en kısa zamanda sınır dışı edilmesi için gerekli 
olan hususları belirtmektedir. İnsan hakları temelli kurum ve kuruluşların yanı 
sıra bazı Alman politikacılar 16 maddelik bu planı “kabul edilemez” bir metin 
olarak değerlendirmiştir. Son dönemlerde göçmen ve mültecilere yönelik ılımlı 
tavırlar sergilediği öne sürülen Merkel, bu planı ile daha katı bir politikaya 
evrilmiştir. 
Avrupa Birliği güvenilir bir sığınma politikası ve sınır kontrolü için 
Malta’da toplandı. Toplantının ana konularından biri iltica talebi reddedilen 
sığınmacıların sınır dışı edilmesi ve düzensiz göçün engellenmesi hususunda 
Kuzey Afrika ülkeleri ile (özellikle Libya) bir anlaşma yapılması önerisi 
olmuştur. Mart 2016 tarihinde AB-Türkiye arasında imzalanan göçmen 
anlaşmasının bir benzeri olarak Kuzey Afrika’dan gelen düzensiz göçün 
engellenmesi hedeflenmektedir. AB’nin Malta’daki toplantısında gündeme 
gelen bu önerilerdeki temel eleştiri ülkelerin güvenli olup olmadığına 
yöneliktir. Avrupa, Libya sahillerindeki binlerce sığınmacıyı Kuzey Afrika 
ülkelerinde tutma konusunda ısrarcı. Libya’da kurulmak istenen göçmen kampı 
bu bağlamda değerlendirilebilir. Ancak bu kampın yetersiz kalacağı kanısında 
olan Avrupa ülkelerinin göçmen ve mülteciler için nasıl bir yol izleyecekleri 
belirsiz bir alan olarak nitelendirilebilir. 
Geçtiğimiz aylarda yaşanan Berlin saldırısı sonrası Almanya, iç güvenliği 
sağlamak adına daha fazla katı önlem alma hazırlığındadır. Alınan önlemler 
arasında Elektroşok cihazı kullanma konusunda polislere geniş yetkilerin 
tanınması ve sığınmacıların parmak izlerinin alınması gibi kararlar yer 
almaktadır. 
Almanya’da yaklaşan genel seçimler için gündem: “Göçmenler ve 
Sığınmacılar”. 24 Eylül’de yapılması planlanan seçimin öncesinde siyasi 
partilerin vaatleri arasındaki en önemli başlık göçmen ve sığınmacı politikasına 
yöneliktir. Şubat ayında yapılan saha çalışmaları, SPD (Sosyal Demokrat 
Parti)’nin başbakan adayı olarak Martin Schulz’u açıklamasının ardından 
partinin oy oranlarını arttırdığını açıklamaktadır. 

Almanya’da Göçmen ve Sığınmacıların Durumu 
Suriye iç savaşı sonrası neredeyse tüm ülkeler göçmen ve sığınmacılar ile ilgili 
politikalarını yeniden ele almıştır. Şubat ayına baktığımızda Merkel’in iltica 
başvurusu reddedilen sığınmacıların daha hızlı ve toplu bir şekilde sınır dışı 
edilebilmesine imkân sağlayan 16 maddelik sınır dışı etme planı Almanya’nın
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göçmenlere karşı ılımlı yaklaşımını tersine çeviren bir adım olarak 
değerlendirilebilir. Alman hükümeti Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus’u 
güvenli ülke olarak görmekte ve 16 maddelik plan ile bu ülkelerden gelen 
sığınmacıların işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 
Plan aynı zamanda hakkında sınır dışı kararı çıkan ve evrakları eksik kişilerin 
kısa süreli olarak kalabileceği merkezlerin kurulmasını hedeflemektedir. 
Eyalet başbakanları ve Merkel’in üzerinde uzlaşı sağladığı bir diğer konu 
sığınmacıların kullandığı telefonların Federal Göç ve Sığınma Dairesi 
(BAMF) tarafından incelenebilecek olmasıdır. Öneriler arasında sahte kimlik 
kullananlar, suç işleyenler ya da tehlikeli görülen kişilerin kolaylıkla sınır dışı 
edilebilmesinin önünü açılırken niteliksiz sığınmacıların gönüllü geri dönüşü 
teşvik edilmektedir. 
Merkel’in genel seçimler öncesinde göçmenler ve sığınmacılar üzerinden bir 
politika yürütmeyeceğini açıklamıştı. Ancak SPD’nin Schulz’u aday olarak 
göstermesi ve ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında oy oranlarını 
arttırması sonrası Merkel bu söylemlerini askıya almış 16 maddelik sınır 
dışı planını gündeme getirmiştir. Merkel’in genel seçimler öncesindeki bu 
hamlesi oy kaybetmemek adına alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir.  
Plan özellikle Sol Parti (Die Linke), Yeşiller (Grünen) ve insan hakları 
kuruluşları tarafından eleştirilmektedir. Alman hükümetinin güvenli üçüncü 
ülke gördüğü ülkelere yapılan sınır dışı edilmeler Almanya’da eyaletlerin de 
tepkisini çekmiştir. Planın görüşmeleri esnasında beş eyalet başbakanının sınır 
dışı edilmelere karşı çıktığı bilinmektedir. Schleswig-Holstein ve Berlin’in 
ardından Bremen, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletleri Afganistan’ın 
güvenli bölge olup olmadığı konusunda endişe duyduklarını açıklayarak ve 
suç işlemiş kişiler hariç, diğer sığınmacıların Afganistan’ a gönderilmemesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

Kuzey Afrika İle Düşünülen Anlaşmalar
Avrupa Birliği yöneticileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel’ in İsveç 
ziyaretinde dile getirdiği Kuzey Afrika ülkeleri ve AB arasındaki mülteci 
anlaşması için Malta’da toplandı. Toplantının önemli başlıkları göçmenler, 
düzensiz göç, Kuzey Afrika ülkeleri ile düşünülen anlaşmalardır.  Mülteci 
krizi Avrupa ülkeleri tarafından kontrol altına alınmak istenmektedir. AB bu 
doğrultuda geçen yıl AB-Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasına 
benzer bir anlaşmanın Kuzey Afrika ülkeleri ile özellikle Libya ile yapılmasını 
öngörmektedir. Anlaşmanın bir diğer gerekçesi, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya 
sığınmak isteyen binlerce göçmenin geçiş esnasında hayatını kaybetmesi ve 
buna bağlı olarak düzensiz bir göçün ortaya çıkmasıdır. 
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AB, anlaşmanın kilit ülkesi olan Libya’ya finansal anlamda ve sahil güven-

lik için eğitim desteği vermeyi amaçlamaktadır. Anlaşmanın Almanya’daki 
önemli gelişmelerinden biri olmasının sebebi Libya’nın güvenlik noktasın-

daki sıkıntısıdır. Libya’da çok sayıda DAEŞ militanının bulunması güvenli 
bir ülke olup olmadığını düşündürmektedir. Libya açıklarında devrilen botta 
hayatını kaybeden onlarca sığınmacının cansız bedenleri kıyıya vurmuştu. Bu 
olayla birlikte Almanya Başbakan’ı Merkel’i Şubat ayında Tunus Başbakan’ı 
Youssef Chahed’i Berlin’de konuk etmesi özellikle Sol parti (Die Linke) ve 
Yeşiller tarafından olumsuz karşılanmıştır. Sol Parti ve Yeşiller’in Tunus’un 
güvenli bir ülke olmadığı ve olası bir anlaşma ile gerçekleştirilecek olan sınır 
dışı edilmelerin yanlış bir adım olması yönündeki eleştirilerin aksine sağ 
grupların bu duruma destek verdiği görülmektedir. Merkel ise Tunus ve Af-
ganistan’ı güvenli ülke olarak tanımlamakta ve bu ülkelere yönelik sınır dışı 
edilme işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştır. Merkel’in partisi 
CDU cephesinde bu karar çatışma ortamı yaratmış; kimi politikacılar bunun 
yerinde bir hamle olduğunu ifade ederken bir diğer kesim güvenlik konusun-

daki endişelerini dile getirmektedir.

Alman Ordusundaki Taciz Skandalı

Alman ordusunun Baden Wüttemberg eyaletindeki kışlasında yaşanan taciz 
skandalı şubat ayı içerisinde ön plana çıkan bir diğer başlık olmuştur. Kışla özel-
likle olumsuz koşullarda hayatta kalma, esir düşme, birebir çatışma gibi zorlu 
görevler için eğitim vermektedir. Ancak kışla bu defa “insan onurunu zedeleyen” 
ihlallerin yaşandığı haberleri ile adını duyurdu. Geçtiğimiz yıl bir kadın subay 
iş görüşmesi için geldiği Pfullendorf kasabasındaki kışlada eğitim testi sırasın-

da tacize uğradığını, eğitim amaçlı video ve fotoğraflarının çekildiğini üstlerine 
ve Savunma Bakanlığı yetkililerine bildirmiştir. Kadın subayın şikâyeti üzerine 
yetkililer, bazı askerlerin görev yerlerini değiştirmiş bazılarını ise görevden al-
mıştır. Bu olay sonrasında denetimlerin sıkılaştığına dair açıklamaların yapıldığı 
ordu bir kez daha taciz haberleri ile gündeme geldi. Alman ordusu, üst düzey 
komutanların olaylar ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, fail olarak tespit 
edilen yedi askerin süresiz olarak görevden alındığını açıklamıştır. Yürütülen 
soruşturma kapsamında pek çok asker için disiplin soruşturması başlatılmış ve 
bazı askerlerin ise görev yerleri değiştirilmiştir. Ordunun önemli kademeleri için 
asker yetiştiren kışlada meydana gelen bu olaylar yönetimde açık ve eksiklik 
olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilirken aynı zamanda toplumun or-
duya olan güvenini de sarsmıştır. 
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Schulz’un Başbakan Adayı Olması ve SPD Oylarındaki Artış
Almanya için “Süper Seçim Yılı” olarak nitelenen 2017 yılında genel seçimler 
başta olmak üzere önemli bazı eyaletlerde seçimler yapılacaktır. Almanya’da 
bu durum dinamik bir siyaset ortamı yaratmaktadır. Eylül ayında yapılması 
planan seçimde, Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz’u başbakan 
adayı olarak gösteren SPD (Sosyal Demokrat Parti), uzun yıllar sonra ilk 
kez CDU-CSU (Hristiyan Birlik Partileri)’yu geride bırakmayı başarmıştır. 
Schulz’un aday olarak adının açıklamasıyla birlikte hızla yükselişe geçen 
SPD, kamuoyu desteğini 4 puan artırarak yüzde 31 oy oranına ulaşırken, Birlik 
partileri yüzde 30’a gerilemiştir. Seçimler öncesi yapılan saha çalışmaları 
Berlin’de siyasi dengenin değişebileceğini göstermektedir. Çalışmaların 
sonuçlarına bakıldığına, seçim sonrası olası hükümet formülleri arasında SPD 
liderliğindeki büyük koalisyonda Merkel’in yer alıp almayacağı soru işareti 
olarak kalmaktadır. Yeni siyasi dengedeki bir diğer aktörün İslam ve göçmen 
karşıtı söylemleri ile bilinen aşırı sağ partisi AfD (Almanya İçin Alternatif) 
olması bekleniyor. AfD’nin meclise girmesindeki en büyük etmen, Suriye’deki 
iç savaş sonrası tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan mülteci krizine bağlı 
olarak Avrupa genelinde artan aşırı sağ hareketleridir. 

Berlin Saldırısı Sonrası Önlemler
2016 yılının son ayında Berlin’de Noel pazarına tır ile yapılan terör saldırısında 
12 kişi hayatını kaybederken 50’den fazla kişi de yaralanmıştır. Berlin’deki 
terör saldırısı sonrası hükümet ağır eleştirilerin odak noktası olmuş ve 
olağanüstü bir karar güvenlik konusundaki görüşmelerini başlatmıştır. 
Görüşmelerin ardından terör ile mücadele yasalarını sertleştireceğini açıklayan 
Alman hükümeti bu bağlamda bir dizi önlem alacağını açıklamıştır. Alınacak 
önlemlerden ilki geçen aylarda tartışma konusu olan kamuya açık alanlara 
daha fazla güvenlik kamerasının yerleştirilmesi konusudur. Bunun yanı sıra 
devriye gezen polislere elektroşok cihazı verilmesine karar verilmişti. Bu 
karar sonrası Berlin elektroşok cihazlarını Almanya’da kullanacak ilk eyalet 
olacaktır. Elektroşok cihazı kullanımına dair alınan bu karar, cihazların risk 
düzeyi yüksek olduğu gerekçesiyle tartışma yaratmıştır. Ancak hükümet 
cephesinde bu konuda geri adım atma gibi bir niyet görünmemekle birlikte 
terörle mücadele başlığı altında önümüzdeki aylarda yeni bir takım önlemler 
alması beklenmektedir. 

Salim ZİYAL
DİAM Araştırma Asistanı
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ALMANYA
İNSAN HAKLARI 



Şubat 

MERKEL’İN TÜRKİYE SEYAHATİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

BERLİN’DE SUÇ İSTATİSTİKLERİ

ALMAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLADIĞI 
“TEHLİKELİ KİŞİLER” SAYISI

BERLİN SALDIRISININ ARDINDAN 

1

Mahkûm edilmiş ya da tehlikeli olduğu düşünülen kişilerin takibi için terörü önleme 
paketi kapsamında ayak kelepçeleri uygulaması söz konusu hale geldi. Federal kabine 
Müslüman olmaları gerekçesiyle tehlikeli olduklarına inanılan kişilerin izlenmesine 
karar verdi. Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jäger ise bu konuyu hayata 
geçirebilmek için ülke genelindeki eyalet polis merkezlerinde ortak bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyulacağını söyledi. (URL 1)

Kaynak: BBC 

NÜFUSUN 2060 YILINA KADAR SABİT KALMASI

Alman hükümeti her yıl 300.000 kişinin 
Almanya’ya göç edeceğini düşünmektedir. 
Kabine, 2060 yılına kadar nüfusu sabit 
tutmak için yüksek göç ve doğum oranını 
şans olarak görürken, Almanya’daki 
nüfusun 2060 yılına kadar aynı kalacağını 
öngörmektedir. (URL 2)

Kaynak: Deutsche Welle
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MERKEL’İN TÜRKİYE SEYAHATİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Başbakan Angela Merkel 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Ankara’daki iki buçuk 
saatlik görüşmesinin 
ardından her iki devletin 
de teröre karşı birlikte 
hareket ettiği yönünde 
açıklamalarda bulundu. 
Ayrıca Türkiye’deki 

ifade özgürlüğü, gazetecilerin durumu ve kuvvetler ayrılığı konularına da vurgu yaptı. 
Erdoğan ise bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında önemli olduğunu, 
fakat Merkel’in kullandığı “İslamcı terör” ifadesini eleştirerek İslam’ın terörle 
bağdaştırılamayacağını belirtti. (URL 3)

BERLİN’DE SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Berlin polisi suç istatistiklerine 
göre göçmenlerdeki zanlı sayısının 
oranlarının, Almanlara göre daha 
fazla olduğunu tespit etti. Berlin 
polisi, 2016 yılında aralarında 
iltica başvurusu yapan, savaştan 
kaçan ve oturum izni bekleyenlerin 
bulunduğu 9614 zanlı kaydetti. 

70.000 kayıtlı göçmenin yüzde 13’ü zanlı olarak kaydedilirken, Berlin’deki Alman 
vatandaşlarının oranı %3 olarak kaydedildi. (URL 4)

ALMAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLADIĞI 
“TEHLİKELİ KİŞİLER” SAYISI

Berlin polisi suç istatistiklerine göre göçmenlerdeki zanlı sayısının oranlarının, 
Almanlara göre daha fazla olduğunu tespit etti. Berlin polisi, 2016 yılında aralarında 
iltica başvurusu yapan, savaştan kaçan ve oturum izni bekleyenlerin bulunduğu 
9614 zanlı kaydetti. 70.000 kayıtlı göçmenin yüzde 13’ü zanlı olarak kaydedilirken, 
Berlin’deki Alman vatandaşlarının oranı %3 olarak kaydedildi. (URL 5)

Kaynak: taz

Kaynak: RP Online

NÜFUSUN 2060 YILINA KADAR SABİT KALMASI
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KUZEY AFRİKA’DAN GELECEK 
GÖÇMENLER İÇİN PLANI 

Kaynak: taz

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçişleri engellemeye çalışan AB tarafından, ülkelerin 
devlet başkanlarının Malta’da bir araya gelmesinin ardından on maddelik bir plan 
üzerinde durulmuştur. Bu noktada Libya, Avrupa’ya geçişlerde transit ülke konumunda 
olduğundan sürecin yönetilmesinde önemli rol oynamaktadır. Akdeniz rotasının 
kapatılarak oradaki sahil güvenlik ekiplerine iyi bir eğitim ve ekipman desteği 
sağlanması düşünülmektedir. Önceki sene 180.000 göçmenin bu rotayı kullanarak 
Avrupa’ya gittiği ve çok kişinin de hayatını kaybettiği bilinmektedir. (URL 6)

DREIEICH’DE GÖÇMENLERİN İKAMET YERİNE 
YAPILAN SALDIRININ ARDINDAN 

Birkaç ay önce gerçekleşen, Güney Hessen’in Dreieich bölgesindeki göçmen 
barınağına yönelik saldırıdan dolayı üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu 
üç kişiden 28 yaşındaki iki erkek hakkında öldürmeye teşebbüsten, 27 yaşındaki 
diğer kişi içinse yardım etmekten suç duyurusunda bulunuldu. Bir göçmenin hafif 
yaralandığı bu saldırının yabancı düşmanlığıyla ilgisi olmadığı açıklanmıştı. (URL 7)

HESSEN’DEN SINIR DIŞI EDİLMELER

Hessen’de 2016 yılında 1717 kişinin sınır dışı edildiği açıklandı. Bu rakam Wiesbaden 
İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında 2658, 2014’te 930 olarak ifade edildi. 
Bakanlık, kendi isteğiyle gidenlerin sayısını ise 2016’da 6118, 2015’te 6700 ve 2014 
yılında ise 1205 olarak belirtti. (URL 8)
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POLİSİN GÖÇMENLERİ FESTİVALDEN UZAK TUTMA ÇABASI 

Kuzey-Ren Vestfalya polisinin göçmenlere festivale katılmamaları yönündeki 
tavsiyesinin eleşirilmesi, Köln festivali Komite Sözcüsü Sigrid Krebs açıklamasında 
festivale herkesin davetli olduğunu ifade etti. Polis ırkçı söylemlerde bulunduğu için 
Köln göçmen kurulu tarafından suçlandı. (URL 9)

Kaynak: taz

SPD’DEN OPPERMANN’IN TUNUS’DAKİ 
TOPLAMA  KAMPI İÇİN DESTEĞİ 

Almanya’da, zor durumda olan 
insanların Avrupa’ya getirilmesi mi 
göçmenlerin kaçak yollarla gelmesini 
sağlayan çetelerle mücadelenin mi 
öncelikli olması gerektiği tartışıldı. 
SPD Fraksiyon başkanı Thomas 
Oppermann, Akdeniz’den Avrupa’ya 
botlarla gelenlerin geri gönderilmesini 
ve bunun için sadece Libya ile değil 
Fas ve Tunus gibi Kuzey Afrika transit ülkeleriyle de işbirliği içinde olunmasını 
savundu. CDU’lu İçişleri Bakanı Thomas De Maizière de Tunus’ta bir toplama kampı 
kurulmasını desteklerken, Avrupa dışında kurulacak bu kampların göçmenlerin 
Avrupa’ya gelişlerini sınırlandırmada katkı sağlayacağını söyledi. Buna göre 
göçmenlerin direkt Avrupa’ya değil önce güvenli yerlerdeki kamplara yerleştirilmesi 
ardından korumaya ihtiyaç duyanların Avrupa’ya alınması planlanmaktadır. Buna 
karşın Yeşiller Partisi’nden Luise Amtsberg, bu düşünceyi reddederek doğru 
bulmadığını, bu yöntemlerle daha fazla kişinin öleceğini ifade etti. (URL 10)

Kaynak: Spiegel Online

DREIEICH’DE GÖÇMENLERİN İKAMET YERİNE 
YAPILAN SALDIRININ ARDINDAN 
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SPD DIŞ İLİŞKİLER BAKANI SIGMAR GABRIEL LİBYA’YI 
SON DERECE EMNİYETSİZ BİR ÜLKE OLARAK TANIMLIYOR

YAPILAN ANKETTE YILLAR 
SONRA SPD YÜKSELİŞTE

CHEMNITZ’DE AŞIRI SAĞCI OLAYLAR 

6

CDU VE CSU’DAN ORTAK AÇIKLAMA 

CDU’dan Angela Merkel’in 
CSU’nun da desteğini alacağı 
resmi olarak kesinleşti. 
Münih’te her iki parti 
başkanının yaptığı toplantı 
sonunda CSU Başkanı 
Horst Seehofer, Merkel’i 
destekleyeceklerini açıkladı. 
Seehofer açıklamasında 
seçim programı için birlikte 

çalışacaklarını ve insanların 
en fazla hangi alanlarda çözüme ihtiyaç duyduklarını dikkate alacaklarını söyledi. 
Ağırlıklı olarak göçmen politikası ve iç güvenlik konuları ön plana çıktı. Merkel 
ve Seehofer, 2015 yılındaki gibi bir göçmen akınının tekrarlanmaması gerektiğini 

AFGANİSTAN’IN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLMADIĞINI 
DÜŞÜNEN EYALET SAYISI ARTIYOR

Schleswig-Holstein ve Berlin’in ardından Bremen, Aşağı Saksonya ve Rheinland-
Pfalz eyaletlerinde de Afganistan’daki güvenli bölgelerle ilgili şüpheler artmaktadır. 
AB Komisyonu’na göre bölgedeki durum son aylarda daha kötüye gitmektedir. 
Hannover İçişleri Bakanı Afganistan’ın güvenli olduğuna dair yeterli bir açıklama 
yapılana dek sınır dışı edilmeleri erteleyeceklerini fakat suç işleyenlerin bu kapsamda 
değerlendirilmeyeceğini belirtti. Rheinland-Pfalz ve Bremen Eyaletlerinden de 
benzer bir açıklama geldi. (URL 12)

Kaynak: RP Online

DÜSELDORF BELEDİYE MECLİSİ AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI 
EDİLMELERİ PROTESTO EDİYOR

Düsseldorf Belediye Meclisi’ndeki çoğunluk tarafından Afganistan’a yapılan sınır dışı 
edilmelerin durdurulması talep edilirken, büyük bir çoğunlukça ise göçmenlerin geri 
gönderilmesine sebep olacak anlaşma protesto edildi. SPD, Yeşiller ve FDP belediye 
meclisinden kişiler güvenli olmayan Afganistan’a yapılan sınır dışı edilmeler hakkında 
ortak karara vardı. AB ile Afganistan arasındaki anlaşmaya göre Afganistan’ın sınır 
dışı edilen kişileri tekrar vatandaşlığa kabul etmesi gerekmektedir. (URL 13)
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SPD DIŞ İLİŞKİLER BAKANI SIGMAR GABRIEL LİBYA’YI 
SON DERECE EMNİYETSİZ BİR ÜLKE OLARAK TANIMLIYOR

SPD Fraksiyon Başkanı Thomas Oppermann’ın Akdeniz’de kurtulan göçmenleri 
Kuzey Afrika’ya göndermek istemesi hem kendi partisince hem de Sol Parti ve 
Yeşillerce eleştirildi. Libya’da çok sayıda DAEŞ militanı olduğu belirtilmesine 
rağmen, Oppermann yakın zamanda kurtulan göçmenlerin de geri gönderilmelerini 
savundu. Yardım organizasyonları ise bu tarz tutumların insan haklarına aykırı 
olduğunu belirtti. (URL 14)

YAPILAN ANKETTE YILLAR 
SONRA SPD YÜKSELİŞTE

Yapılan ankete göre Başbakan adayı Martin Schulz yüzde 31 oy alarak yüzde 30 oy 
alan CDU ve CSU’yu geride bıraktı. Sonrasında sırasıyla yüzde 12 ile AfD, yüzde 10 
ile Sol Parti, yüzde yedi ile Yeşiller ve yüzde altı ile FDP geldi. SPD genel sekreteri 
Katarina Barley mutlu olduklarını fakat seçim sürecinin uzun bir maraton olduğunu 
dile getirdi. (URL 15)

CHEMNITZ’DE AŞIRI SAĞCI OLAYLAR 

Sol Parti milletvekili Susanne Schaper’ın Chemnitz’deki bürosunun önüne hayvan 
dışkıları ve ölü fare konuldu, posta kutusu yakıldı. Daha önce de sağcı gruplar 
tarafından yapıldığı düşünülen buna benzer yirmiden fazla saldırı gerçekleşti. Ayrıca 
bölgenin bazı yerlerinde “I Love NS” yazıları görüldü. Başlangıçta çok dikkat 
çekmeyen olayların sayısı güç geçtikçe arttığından, Schaper yaşadığı bu olayları 
Faşizm olarak değerlendirdiğini ve polis tarafından çok dikkate alınmadığını dile 
getirdi. (URL 16)

Kaynak: RP Online

CDU VE CSU’DAN ORTAK AÇIKLAMA 
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PEGİDA ÜYELERİ DRESDEN’DE 
SURİYE SANAT PROJESİNİ PROTESTO EDİYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAKLAŞIYOR

6

BERLİN POLİSİNE EKSTRA EKİPMAN

Berlin’de Kreuzberg ve çevresinde 20 devriye polisine elektroşok cihazı verilmesine 
karar verildi. Test aşamasında olması planlanan cihaz, risk düzeyi yüksek bir silah 
olması sebebiyle eleştirildi. Elektroşok cihazı şuanda Almanya’da sadece özel 
kuvvetlerde bulunmaktadır. (URL 17) 

Kaynak: taz

GÖÇMEN KONAKLAMA YERİNDE YANGIN

Hessen’in Bad Homburg bölgesinde göçmen barınaklarında meydana gelen yangında, 
bina sakinleri itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Atlayarak kurtulmaya çalışan bir kişi 
başından ağır şekilde yaralanırken, dört kişi de gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 
kaldırıldı. 20 yaşındaki bina sakini kundaklama şüphesiyle polis tarafından gözaltına 
alındı. (URL 18)

Kaynak: Berliner Zeitung 
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PEGİDA ÜYELERİ DRESDEN’DE 
SURİYE SANAT PROJESİNİ PROTESTO EDİYOR

Dresden’deki Frauenkirche önünde Suriyeli bir sanatçı tarafından yapılan sanat 
eserinin açılışı PEGİDA tarafından protesto edildi. İslam ve yabancı düşmanı 100’den 
fazla kişi “utanç kaynağı” diye bağırarak bu açılışa izin veren FDP Dresden Belediye 
Başkanı Dirk Hilbert’i vatan haini ilan edip istifasını istedi. Ayrıca Suriye’deki 
savaşı anımsatması adına meydana dikey biçimde dizilmiş olarak bulunan üç otobüs 
yüzünden Hilbert daha önce de pek çok kez ölüm tehdidi aldı. (URL 19)

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAKLAŞIYOR

12 Şubat’ta yeni Cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanan Federal Meclis için 
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un ardından, Birlik partileri ve SPD ortak aday olarak 
SPD’li eski Dış İlişkileri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’da uzlaştı. Steinmeier 
Yeşiller ve FDP tarafından da desteklenmektedir. (URL 20)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Berliner Zeitung

BERLİN POLİSİNE EKSTRA EKİPMAN

GÖÇMEN KONAKLAMA YERİNDE YANGIN
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YABANCI HAKLARI

BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Kaynak: Spiegel Online

7

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM GÖÇMENLERİN 
PARMAK İZİNİ ALMAK İSTİYOR 

Almanya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, tüm belediyelerin yabancı işler daire 
başkanlığı tarafından göçmenlerin parmak izlerinin kayıt altına alınmasını istedi. 
Parmak izi alımında tüm görevin belediyelerde olduğunu söyleyen yeni başkan 
Jutta Cordt, bu sayede kimlik sahtekârlığı ile sosyal imkânlarda hile yapılmasının 
önüne geçileceğini söyledi. Bu konuda CSU’lu Geliştirme Bakanı Gerd Müller iltica 
başvurusu yapanların birden fazla kayıtları olduğundan fazla para ödendiğini ve 
bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. (URL 21)

YAZAR AKİF PİRİNÇÇİ’YE NEFRET SÖYLEMLERİ 
YÜZÜNDEN PARA CEZASI 

PEGİDA’nın bir mitinginde 
aşağılayıcı ifadeler kullanan 
Akif Pirinçci Müslümanları 
“çöp yığını”, göçmenleri 
ise “işgalciler” olarak 
adlandırması sebebiyle 
11.700 Euro para cezasına 
çarptırıldı. Kendi Facebook 
sayfasında bu yazısını 
yayınlayan Pirinçci’nin 

kitapları Random House yayınevinin programından kaldırıldı. (URL 22)

Kaynak: Spiegel Online
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YABANCI HAKLARI

Önceden, oturum yasasının daha katı yapılandırılması gerektiğini savunan Birlik 
partisinin bu dönemdeki Fraksiyon Başkanı Volker Kauder de sosyal yardımları 
hileyle alan göçmenlerin iltica davalarının düşürülüp sınır dışı edilmelerini savundu. 
Yeşiller partisi politikacısı Volker Beck ise sosyal konulardaki dolandırıcılığın 
göçmen davasıyla değil cezalandırmayla ilgili olduğunu ifade etti. (URL 23)

BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Berlin Eyalet Çalışma Mahkemesi 2015 yılında dini gerekçelerle taktığı başörtüsü 
sebebiyle işe kabul edilmeyen Müslüman öğretmen için 2016 Nisan ayındaki 
verdiği tazminat verilmemesi kararını değiştirdi. Mahkeme perşembe günü yaptığı 
açıklamada tazminat verilmesine karar verdi. Eyalet politikacıları karar konusunda 
bir problem yaşamazken kiliseler ve TBB tarafından söz konusu karar eleştirildi. 
Şikâyetçi ise hem dini hem de mesleği bağlamında kendisini sınırlandırılmış 
hissettiğini aktardı. (URL 24)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: www.cdu.de

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM GÖÇMENLERİN 
PARMAK İZİNİ ALMAK İSTİYOR 
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Başvuruları reddedildiği için gitmek zorunda kalan göçmenlerin sayısı artarken Baş-

bakan Merkel göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilişkili 16 maddelik planı açıkladı:
• Tehlikeli kişilerin yurtdışına gönderme hapsine alınması ve orada daha kolay 
bir şekilde takip edilmesi planlanmaktadır. Yetkililerin kimlik saptamayabilmeleri 
için telefon verilerini de değerlendirme izinleri olacak. 
• Mülteciler Almanya’dan ne kadar erken yaşta ayrılırsa o kadar fazla para al-
maları sağlanacaktır (12 yaşını geçene kişi başı 800/1200 Euro). 
• Geri dönüş danışmanlıklarının kurulması ve sığınmacıların bu konuda bilg-

ilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Geri dönüş ile alakalı tüm konularda eyaletlerde iletişim noktaları oluşturulacaktır.
• Kalıcı olmayan kişilerin şehirlere ve ilçelere hiç dağıtılmadan geçici kalabilm-

eleri için ayrılma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.
• Dublin anlaşmasına göre iltica sürelerinden sorumlu olan ülke kişinin ilk ayak 
bastığı Avrupa ülkesi olduğundan işlerin kolaylaşması için Alman hükümeti daha çok 
personeli işe almayı hedeflemektedir. 
• Geri dönüşü destekleme merkezleri kurulacak ve yetkililer toplu dönüşleri ya 
da Anis Amri olayındaki gibi gerekli belgeleri temin edeceklerdir.
• Eyaletler sözü geçen yurtdışı çıkış merkezleri çerçevesinde sınır dışı tutuk-

lamaları için yeterli sayıda yeri hazır bulundurmakla yükümlü kılınmıştır.
• Eyaletlerin sınır dışı etme konusunda birlikte hareket etmesi için İçişleri 
Bakanlığı ortak bir konsept sunacaktır.
• Almanya ve Eyalet İçişleri Bakanlığı’nın geliştirmek istediği ve tüm geri 
dönüşlerle birlikte giriş-çıkışları kayıt altında tutarak Yabancılar Dairesi ve Sosyal 
işler çalışanlarının da bu bilgilere erişebilmesi hedeflenmektedir.
• Olumsuz sonuçlanan karardan kişinin ülkesine dönüşüne kadarki olan tüm 
süreci içeren bilgilerden oluşan bir mülteci kayıt sistemi oluşturulması amaçlanmak-

tadır. 
• Sınır dışı edilme prosedürünün önüne engel koyan kişiler için yaptırımlar 
öngörülmektedir.
• Alman hükümeti göçmenlerin anavatanlarına yaptığı yoğun baskı ile kişilerin 
geri alınmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
• Hastalık sebebiyle gönderilemeyecek kişilerin devlet tarafından belirlenen 
doktorlarca muayene edilerek durumları hakkında karara varılacaktır.
• Her gecikme sınır dışı edilmeyi de geciktirdiğinden Federal Göçmen Daire-

si’nin göçmen durumlarını hızlı bir şekilde kontrol etmesi öngörülmektedir.
• Eyalet içişleri bakanlıklarından Mart ayının sonuna kadar ara raporlar iste-

nirken, Haziranda ise hükümet başkanları önlemlerin nasıl olduğu konusunda genel 
bir rapor istiyor. (URL 25)

MERKEL’İN 16 MADDELİK SINIR DIŞI ETME PLANI

9
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KAMU HİZMETİNDE BAŞÖRTÜSÜ KONUSU 

Berlin eyaleti İlkokul 
öğretmeni olarak başvurduğu 
okulda başörtüsü yüzünden 
işe alınmayan Müslüman 
kadının açtığı davada kadına 
8680 Euro tazminat ödemekle 
yükümlü kıldı. Yeşiller 
Partisinden Dirk Behrendt ise 
bu durumun ayrımcılığa karşı 
iyi bir adım olduğunu ifade 

etti. 2005 yılındaki Berlin tarafsızlık kanununa göre polislik ve öğretmenlik gibi belli 
mesleklerde görev esnasında dini ya da ideolojik sembollerin olduğu kıyafetlerin 
giyilmesi yasaklanmıştı. (URL 26)

9

Kaynak: taz

ESSEN’DEKİ TÜRK RESTORANINA KUNDAKLAMA 

Essen’deki bir Türk restoranına yönelik kundaklama olayının ardından polis, 11 
Kuzey-Ren Vestfalya şehrine baskınlar düzenledi ve 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Kundaklama olayının arkasında Türk-Kürt çatışması olduğu düşünülürken, yaşları 
14 ile 42 arasında değişen kişiler cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlarından 
gözaltında tutuldu. (URL 27)

Yetişkin olmamış çocukların 
telefonlarında Berlin’deki 
terör saldırısı, Nizza’daki 
ölüm ve Kabil’deki saldırı 
gibi haberlere ulaşabilmeleri 
çocuklarla bu konunun nasıl 
konuşulması hususunda 
pedagogları bir tartışmaya 
soktu. Terör konusunda 
uzman Elmar Theveßen, 
Almanya’daki terör saldırısının 

öğrencilerin hayatına girdiği fakat çoğu eyalette bunun ders planında dahi olmadığı 
dile getirdi. Pedagogların bir kısmı ise bazı öğrencilerin topluluk önünde fikirlerini 
söylemekten çekindikleri için birebir konuşmanın daha iyi olacağını belirtti. (URL 28)

TERÖRİZMİN OKULLARDA DERS OLARAK GÖRÜLMESİ 

Kaynak: Berliner Zeitung
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SINIR DIŞI ETME PLANLARINA AĞIR ELEŞTİRİLER

PRO ASYL DERNEĞİ SINIR DIŞI EDİLMELERİ ELEŞTİRİYOR

Göçmen yardım organizasyonu Pro Asyl hükümetin göçmen anlaşmasını eleştirdi. 
Vakıf yöneticilerinden Günter Burkhardt, Almanya’nın kabul ülkesinden sınır dışı 
etme ülkesine dönüştüğünü söyledi. Burkhardt, milletvekillerine bu konuda çağrıda 
bulundu. (URL 29)

Hükümet ve eyaletler iltica başvurusu yapan kişilerin daha hızlı sınır dışı edilmesini 
kolaylaştıran ağır cezalar, sıkı kontroller ve sınır dışı edilme merkezleri gibi başlıkları 
içeren 16 maddelik paket konusunda ortak karara vardı. SPD’li Adalet Bakanı Heiko 
Maas kurallar kabul edildikçe göçmen alımına devam edilebileceğini söylerken, 
CDU’lu Hessen Başkanı Volker Bouffier gitmek zorunda olan kişilerin ülkeyi terk 
etmeleri gerektiğini ifade etti. Bunlara karşılık Sol partiden Benjamin-Immanuel 
Hoff kuralların bir kısmının uygulanabilir olmadığını ve geri dönüşlerin artmasına 
katkı sağlayacağını düşünmediğini savunurken göçmenlere yardım vakfı Pro Asyl 
söz konusu kararı ağır biçimde eleştirdi. (URL 30)

Kaynak: Spiegel Online

AVRUPA VATANDAŞLARININ ÇOCUK PARALARINDA KESİNTİ KONUSU

Ekonomi Bakanı Schäuble, Almanya’da çalışan AB vatandaşlarına çocukları 
Almanya’da yaşamamasına rağmen kesintisiz çocuk parası ödendiğini ve bu 
ödemelerde kesinti yapılması gerektiğini söyledi. 2016 yılında 180.000’den fazla AB 
vatandaşı Alman devletinden çocuk parası almıştı. Konuyla ilgili Schäuble ise çocuk 
paralarının yaşanılan ülkedeki geçim standartlarıyla orantılı biçimde verilerek 159 
milyon Euro kar elde edileceğini öngördüğünü açıkladı. Yani Polonya vatandaşı bir 
kişinin çocuğu eğer Polonya’da yaşıyorsa devletin 192 Euro yerine 92 Euro ödemesi 
mümkün olacaktır. Alman hükümeti bunu değiştirmek istediğinden Brüksel’e konuyla 
ilgili baskı yapmaktadır. (URL 31)
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MÜNSTER’DE BİNLERCE KİŞİ AfD’Yİ PROTESTO EDİYOR

AİLE BAKANLIĞI YABANCI DÜŞMANLIĞI SÖYLEMİNDE BULUNAN 
SÜRÜCÜNÜN  KOVULMASINA İZİN VERMİYOR

AfD Cuma akşamı Kuzey-Ren Vestfalya’nın Münster kentinde gösteri düzenedi. 
Polisin verdiği bilgiye göre 8000 civarında kişi bu toplantıyı protesto etmek için 
sokaklara çıktı. Protesto grubunda ise kiliseler, uyum kurulu, kültür grupları ve 
sendikalar bulunmaktadır. (URL 32)

Yabancı düşmanlığına karşı duruşuyla bilinen Aile Bakanı Manuela Schwesig, 
birkaç ay önce ayrımcılığa karşı bir kampanya başlatmış olsa da bu durumun çalışma 
hayatını kapsamadığına yönelik şüpheler oluştu. Kendisine tahsis edilen şöförün 
yabancı düşmanlığı söyleminde bulunduğuna yönelik şikayetler geldi. Schwesig ise 
Aile Bakanlığı’nın 55 yaşındaki adamın bir eylemi olmadığı ve çalışmaya devam 
edeceğini söylemesinin ardından onun işine son vermedi. (URL 33)

Kaynak:  Spiegel Online

Kaynak:  Spiegel Online
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AfD’NİN YARARINA KARAR

PFULLENDORF’DAKİ ALMAN ORDUSU SKANDALI

DRESDEN’DE NEONAZİLERE KARŞI PROTESTOLAR

Almanya’da Pfullendorf’daki Staufer kışlasında ortaya çıkan cinsel taciz skandalının 
ardından görevden alınmalar gerçekleşirken, bazı askerlerin de görev yerleri 
değiştirildi.Bir kadın teğmen ise üstlerine ve Savunma Bakanlığı’na konu hakkında 
dilekçe vermesinden sonra şikâyet dilekçesini geri çekmesi yönünde çok sayıda tehdit 
aldı. (URL 34)

Saksonya’nın başkenti Dresden’de İkinci Dünya Savaşı’nda şehrin bombalanmasını 
anma gününden çok kısa bir süre önce yaklaşık bin aşırı sağ taraftarı ve buna karşı 
grupların katıldığı gösteriler yapıldı. Cumartesi öğleden sonra 200 civarında aşırı sağ 
taraftarı Dresden merkezinde toplanırken, bir önceki gün ise 650 kişi Dresden merkez 
tren istasyonunda toplandı. (URL 35)

11

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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AfD POLİTİKACISININ WHATSAPP GRUBUNDA 
HİTLER FOTOĞRAFI PAYLAŞMASI

AfD’NİN YARARINA KARAR

Nürnberg’li AfD meclis adayı Elene 
Roon partisinin whatsapp grubunda 
üzerinde “1945’den beri özleniyor”, 
“Adolf lütfen gel, Almanya’nın 
sana ihtiyacı var” yazan Hitler 
fotoğrafı paylaştı. AfD Eyalet 
Başkanı Petr Bystron ise durumu 
onaylayıp olayın arka planının 
araştırılması ve aydınlatılması için 

araştırma grubunu göreve çağırdı. 
Partiye zarar verecek davranışlarla karşılaşılırsa sorumluların sonuçlarına katlanması 
gerektiğini belirtti. (URL 36)

Aşırı sağcı halk hareketi Pro-
NRW Kuzey-Ren Vestfalya’da 
AfD’ye rakip olmamak için eyalet 
seçimlerinde adaylıktan çekilmek 
istediğini açıkladı. AfD’nin 14 
Mayıs tarihindeki seçimlerden 
sonra eyalet meclisine gireceğini 
düşündüklerini belirten grup, 
kendilerinin de gelecek yıllarda 
yerel seçimlere yoğunlaşacaklarını 
açıkladı. (URL 37)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

MARTIN SCHULZ’UN ÖNCEKI SEÇIMDE OY KULLANMAYAN 
SEÇMENLERİ HAREKETE GEÇİRMESİ

Yapılan anketlere göre, SPD Martin Schulz’un adaylığı altında son genel seçimlerde 
evde kalarak oy vermeyen seçmenleri harekete geçirip büyük bir yükselişe geçti. 
Buna göre 2013 genel seçimlerinde her beş kişiden biri oy kullanmazken Birlik 
Partilerinde ise bu oran her on kişiden bir oldu. Martin Schulz’un aday olmasının 
ardından SPD’nin genel seçimler için oy oranının arttığı görülmektedir. (URL 38)

PFULLENDORF’DAKİ ALMAN ORDUSU SKANDALI

DRESDEN’DE NEONAZİLERE KARŞI PROTESTOLAR
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GÖÇMENLERE EK BÜTÇE

PFULLENDORF KIŞLASI SKANDALI

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Pfullendorf’da Staufer kışlasında 
kadın asker Nicole E. 2016 yılında Pfullendorf’a subay olarak geldiğinde mülakatlar 
esnasında eğitmenler tarafından direk dansına zorladığı ve bu esnada ise cinsel 
tacizde bulunduklarını açıklamıştı. Haber aynı zamanda, kadınların sözde eğitim 
amaçlı fotoğraflarının çekildiğine dair iddialara da yer vermiştir. (URL 40)

Kaynak:  Spiegel Online

Birlik Partileri 6,2 Milyar Euro’luk 
bütçe fazlalığını borçları ödemek 
için kullanılmasını önerirken, SPD 
ise paranın dijital altyapıya yatırıl-
ması gerektiğini savundu. CSU’lu 
Gerda Hasselfeldt ise bunun hükümet 
tarafından göçmen giderleri için kul-
lanılacağını açıklarken, SPD Fraksiy-

on’undan bir sözcü de bunu onayladı. 
Bu durumda ne Birlik Partileri ne de 
SPD’nin isteği olmadı. (URL 41)

MERKEL TUNUS’A GERİ DÖNÜŞLERİ HIZLANDIRMAK İSTİYOR

Merkel Salı günü Tunus 
Başbakanı Youssef Chahed ile 
görüşmesinin ardından, iltica 
başvurusu reddedilen Tunuslu 
kişileri daha hızlı ülkelerine 
geri göndermek istediklerini 
açıkladı. Şuana kadarki geri 
göndermelerin yavaş olmasını 
eleştirirken Merkel, kendi 
isteğiyle gitmek istemeyen 
herkes için bunun bir şekilde 

gerçekleşeceğini söyledi. Şuan 
hali hazırda 1500 Tunuslunun ülkeden çıkmak zorunda olduğunu söyleyen Merkel, 
geçtiğimiz yıl 116 Tunuslunun ülkeyi terk ettiğini ve bu konuda daha hızlı olunması 
gerektiğini bildirdi. Tunus Başbakanı ise bir yıldan beri Almanya ile bu geri dönüşler 
konusunda işbirliği içinde olduklarını söyledi. (URL 39)

Kaynak: Spiegel Online
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GUANTANAMO KURBANI MURAT KURNAZ

GÖÇMEN ANLAŞMASINDA YEŞİLLER  VE SOL PARTİ’DEN BAŞBAKAN 
MERKEL’E UYARI

Salı günü Başbakan Angela Merkel Tunus Başbakanı Youssef Chahed’i Berlin’de 
konuk etti. Buluşmadan önce Yeşiller ve Sol Parti, Başbakanı göçmen anlaşması 
konusunda uyardı. Yeşiller Partisi’nden Katrin Göring-Eckardt daha önce Türkiye 
ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşmanın yapılmaması konusunda uyarırken, Sol 
partiden Katja Kipping ise Tunus’ta bir göçmen kampı kurulması konusuna mesafeli 
yaklaşılması gerektiğini söyledi. İnsan hakları organizasyonu Amnesty International 
ise Tunus’ta polis şiddetinde artış görüldüğünü açıkladı. (URL 43)

Almanların büyük bir çoğunluğu Frank-Walter Steinmeier’in çok iyi bir 
Cumhurbaşkanı olacağını düşünürken, Murat Kurnaz bu fikirlere katılmamaktadır. 
Murat Kurnaz 2001 yılının sonunda Amerikan gizli servisi çalışanları tarafından 
Guantanamo’da Amerika’nın esir kampına götürülmüştü. Terörist olup olmadığı 
konusunda bir kanıt olmamasına rağmen neredeyse beş sene hapishanede kalan 
Kurnaz, Steinmeier’i Amerika’nın onu 2002 yılında serbest bırakmak için önerdiği 
gayri resmi teklifi kabul etmemekle suçladı. Kurnaz bir özür beklerken, Steinmeier 
yine olsa aynı şekilde davranacağını dile getirdi. (URL 42)

14

Kaynak: Spiegel Online
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Kaynak:  Spiegel Online
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BREMEN’DE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Çarşamba günü şehir halkı temsilciler 
meclisi Bremen’de tamamen kapanmanın 
yasaklanmayacağını açıklamıştı. FDP 
(Hür Demokrat Parti), CDU (Hıristiyan 
Demokrat Birliği) ve AfD (Almanya 
için Alternatif) tamamen kapanmaya 
yasak getirme önerisinde bulunmuştu. 
SPD (Sosyal Demokrat Parti) ve Grüne 

(Yeşiller) ise bu konuda aksi bir düşünceyi 
savunduklarını ancak okullarda tamamen kapanmanın yasaklanması gerektiğini 
belirrti. (URL 44)

FRANKFURT’TA İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN İŞ YÜKÜ FAZLALIĞI

Öğrenmeye istekli öğrencilerin ve işten çıkma saatlerinin erken olması gibi sebeplerle 
ilkokul öğretmenliğinin rüya gibi bir meslek olduğu düşünülmesine rağmen Frankfurt 
şehrindeki öğretmenler durumlarından şikayet etmektedirler. Frankfurt ilkokullar 
sözcüsü ve 2003’den beri de kendisi müdür olan Benedikt Gehrling iş arkadaşlarıyla 
birlikte Hessen eyaleti Eğitim Bakanı Alexander Lorz’a mektup yazıp Frankfurt’ta 
ilkokul öğretmenlerinin çok fazla iş yükü olduğunu belirtti. Şehrin birçok kısmında 
öğrencilerin yüzde 80’inden fazlasının göçmen kökenli olduğu, Frankfurt’ta 
doğmalarına rağmen yetersiz Almanca bilgisi ile okula başladıkları, ailelerin çoğunun 
eğitimsiz ve işsiz olduğu ve daha fazla öğretmen ile paraya ihtiyaç duyulduğu 
mektupta yer verilenler arasında bulunmaktadır. Mektubu ise 80 ilkokuldan 60’ı 
imzaladı. (URL 45)

DİNLEME SKANDALI

2013 yılından beri gizli servis 
dokümanlarını gazetecilere veren Edward 
Snowden NSA için farklı pozisyonlarda 
çalıştı.  Almanya Başbakanı Merkel’in 
telefonlarının dinlendiğinin ortaya 
çıkmasının ardından 2013 yılında 
Obama, bir daha Merkel’in telefonlarının 
dinlenmeyeceğine dair söz verdi. (URL 46)

16 Şubat

Kaynak: taz
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SAKSONYA ANAYASAYI KORUMA TEŞKİLATI’NIN AfD’Lİ ÜYELERİ 
GÖZLEM ALTINA ALMASI

Anayasayı Koruma 
Teşkilatı Saksonya’da 
AfD’li bazı üyelerin 
aşırı sağcı olaylardaki 
eylemlerinden dolayı 
gözleneceğini açıkladı. 
Saksonya İçişleri Bakanı 
Markus Ulbig bu kişilerin 
AfD’ye üye oldukları ve 
bulundukları eylem ile 
hareketlerinden dolayı 
gözlem altına alındığını 
bildirdi. Özellikle Björn 

Höcke’nin Dresden’deki 
konuşmasından sonra AfD’nin gözlem altına alınıp alınmayacağı konuşulurken, 
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, tüm partinin gözlem altında olmasının 
söz konusu olmadığını fakat birkaç üyenin gözlem altına alınabileceğini açıkladı. (URL 
47)

Kaynak:  Berliner Zeitung

BERLİN’DE UYUM KONUSU

Okullardaki İslam dersleri konusunda AfD, temel yasa ile uyuşmadıklarını düşündüğü 
için bazı Kuran ayetlerinin ders konularından çıkarılması gerektiğini önerdi. Fakat bu 
istekleri büyük bir çoğunlukla reddedildi. SPD Eğitim Senatörü Sandra Scheeres genç 
göçmenlerin daha iyi uyum sağlayabilmesi için bir iyileştirme planladığını söyledi.
(URL 48)

Kaynak: Deutsche Welle
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AŞAĞI SAKSONYA’DA AŞIRI SAĞCI SUÇ OLAYLARINDAKI ARTIŞ

İLTİCA BAŞVURUSU YAPAN KİŞİLERİN KİMLİK TESPİTİ

Almanya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Alman hükümetinin planlarına göre iltica 
başvurusu yapan kişilerin kimliklerinin daha iyi saptanabilmesi için bu kişilerin 
telefonlarındaki bilgilere erişilmesine İçişleri Bakanlığı’nın konuşulan kanun tasarısı 
içinde yer verdi. CDU’dan Hessen Başkanı Volker Bouffier ise bu planla alakalı daha 
önceden konuşmuştu. Cep telefonlarından bilgilerin okunması şuana kadar sadece 
suç olaylarındaki şüpheliler konusunda mümkünken, yetkililerin bildirdiğine göre 
göçmenler sınır dışı edilmemek ya da sosyal imkânlar konusunda aldatabilmek için 
yanlış bilgiler veriyor. (URL 49)

Polis, Aşağı Saksonya’da 
aşırı sağ suç olaylarında artış 
görüldüğünü belirtti. 2016 
yılında 1622 olay olurken, bu 
sayı 2015 yılında 1615, 2014’de 
ise 1124 olarak kayıtlara geçti. 
Aşağı Saksonya Yeşiller Partisi 
sözcüsü Julia Willie Hamburg, 
Nazi yapılanmalarının son iki 
yıl içerisinde Aşağı Saksonya’da 

organize olduğunu belirtti. Sözcü, 
sağcı suç olaylarına karşı kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini önerdi. 
(URL 50)

Kaynak: Spiegel Online 

Kaynak: Deutsche Welle
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LİBYA SAHİLLERİNDE ÖLÜMLER

YENİ YAPILAN ANKETE GÖRE SPD’NİN DURUMU

Insa şirketinin yaptığı ankete 
göre yüzde 30 oyda kalan SPD, 
bu sonuçla iki hafta sonra CDU/
CSU Birlik’in gerisine düştü. 
Ankete göre Birlik %31,5 oy 
toplarken, Martin Schulz’un 
adaylığından sonra SPD’nin 
oylarını arttırdığı görüldü. Sol 
Parti yüzde 9,5, Yeşiller yüzde 
6,5, AfD yüzde 11, FDP’nin ise 
yüzde 5,5 oy aldığı görüldü. 
(URL 51)

Libya yardım organizasyonu 
sözcüsü Mohammed al-Misrati, 
74 göçmenin cesedinin Libya 
sahillerinde bulunduğunu ve 
daha fazla kişi öldüğünün 
muhtemel olduğunu açıkladı. 
Al-Misrati yakınlarda da 
bir botun bulunduğunu ve 
daha fazla sayıda ölüden 

söz edilebileceğinin altını çizdi. Yardım organizasyonu kıyıya vurmuş cesetlerin 
fotoğraflarını twitterda paylaştı. (URL 53)

Kaynak:  taz

ALMANYA’DA İŞ GÜCÜ AÇIĞI 

Almanya’da 2016 yılının son çeyreğindeki 
boş pozisyonların sayısının daha önce hiç 
görülmemiş seviyede yüksek olması iş 
piyasası araştırmacılarını şaşırttı. Özellikle 
aranan iş gücünün ticaret, endüstri ve hizmet 
kollarında olduğunun altı çizildi. (URL 52)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Berliner Zeitung 
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BAVYERA’DA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINDA YASA TASARISI

Bavyera Eyalet Yönetimi kamu da 
belli alanlarda tamamen kapanmaya 
dair yasa tasarısını onayladığını 
açıkladı. Bu tasarıya göre, kamu 
görevlerinde, yüksekokullarda, 
okullarda, çocuk yuvalarında ve tüm 
güvenlik alanlarında yüzün tamamen 
kapatılmasının yasaklanması 
planlanırken, Aralık ayında Federal 
Kabine devlet görevlerinde tamamen kapanmanın yasaklanmasıyla alakalı bir kanun 
tasarısını gündeme getirmişti. Bu tasarıya göre, askerlik ve devlet memurları görevleri 
esnasında tamamen kapanamayacaklardı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann 
ise kamu görevlerinde çalışanların halka karşı tarafsız olması gerektiğini ve güvenlik 
ile seçim alanlarında kimliğin belli olması için tamamen kapanmanın yasaklandığını, 
açık bir iletişimin sadece dille değil, aynı zamanda bakışlar, mimik ve jestler ile de 
olduğunu ve yüzün tamamen kapanmasıyla bunun engellendiğini dile getirdi. (URL 54)

ALMANYA’DA ENGELLİ GÖÇMENLERİN UYUM KONUSU

Almanya’da engelli göçmenlere yapılan yardımların yetersizliği tartışılırken, Federal 
Hükümetin engelli kişiler kurduğu komisyonun üyesi Verena Bentele, göçmenlerin 
Almanya’da ne tür danışmanlık ve yardım yapılarının olduğu hakkında fikirleri 
olmadığını belirtti. Son katılım raporuna göre, engelli göçmenlerin yüzde 42’sinin 
meslekî yeterliliklerinin olmadığı tespit edildi. Hükümetin uyum konusunda yetkili 
ismi Verena Bentele, göçmenlere ülkeye geldiklerinde sadece isim ve hangi ülke 
vatandaşları olduklarının değil, bir sakatlık ya da özel bakıma ihtiyaç duyulup 
duyulmadığının da irdelenmesi gerektiğini söyledi. (URL 56)

Kaynak:  taz

ALMANYA’DA SEÇMENLER İÇİN BAKIM KONUSU ÖNCELİKLİ
Almanya’da yapılacak genel seçimlerde, bakıma ihtiyaç duyan insanlar konusunda 
memnuniyetsizliklerle ilgili yapılacak bir çalışmanın, Alman seçmenler için karar 
vermede etkin rol oynayacağı düşünülüyor. Yapılan bir ankette halkın %43’ü bakım 
konusunun seçimde kararlarını etkileyecek bir faktör olduğunu belirtirken, yüzde 
55’lik bir kesim ise bu ülkede bakım kalitesinden hiçbir şekilde memnun olmadıklarını 
dile getirdi. Almanlar için bu durum iklim değişikliği, göçmenlerin uyumu ve iş 
piyasasındaki durumdan önce gelmektedir. (URL 55)
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ALMANYA GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
İLTİCA BAŞVURUSU YAPAN KİŞİLERİ ALDATMASI

Atikullah Farmani 2016 
yılında Almanya’ya 
gelerek iltica başvurusunda 
bulunmuştu. Farmani 
yeminli beyanında 
Almanya Göç İdaresi’nin 
onu yanılttığını 
belirtti. Bir çalışan, 
Farmani’nin muhtemelen 
Almanya’da iltica hakkı 
alamayacağı, Almanya 
yerine Türkiye’de iltica 

başvurusu yapması 
gerektiğinin söylenmesi üzerine şüphelenerek durumu bir avukata danıştığını açıkladı. 
(URL 57)

AVRUPA BİRLİĞI’NİN  3 MİLYAR EURO’LUK 
GÜVENLİK HARCAMASI 

AB’nin yıllardır güvenlik konusunda firmaları maddi açıdan desteklediği, sadece son 
on yıl içinde üç Milyar Euro para harcadığı açıklandı. Zeit-Online ise diğer Avrupa 
medyaları ile birlikte bu paraların kime ve ne tür projelere ödendiğini araştırırken, 
çok sayıda fikrin projeye dönüşmediğini ve çok para kaybedildiğini belirtti. (URL 58)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle
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AVRUPA KONSEYİ ALMANYA’NIN NEFRET SUÇLARI 
İSTATİSTİKLERİNİ DOĞRU BULMUYOR

25 

NATO’NUN SAVUNMA HARCAMALARI

Nato ülkelerinin gayri safi hâsılalarının yüzde ikisini savunma masraflarına 
harcayacakları vaadinde bulunmalarına rağmen, bunu sadece 26 üye ülkeden dördü 
yerine getirdi. Almanya ise adaletli olmadığını düşündüğünden bunun yüzde 1,2’sini 
yerine getiriyor. Almanya göçmenlerin kabulü ve dünyanın sağlam kalabilmesi için 
40 milyar Euro harcamakta, fazladan bir 40 milyar Euro daha harcaması durumunda 
bu meblağın iki katı olacağını belirtmektedir.  Bu rakam diğer Avrupa devletlerinin 
çok üstündedir. (URL 59)

AŞIRI SAĞ SUÇLARININ SAYISI

Funke Medya Grubu’nun açıklamasına göre, Almanya’da göçmenlere ve göçmenlerin 
kaldığı yerlere 2016 yılında 3500’den fazla saldırı gerçekleşmişti. 43’ü çocuk olmak 
üzere 560 kişinin yaralandığı belirtildi. 2545 saldırı konakladığı yerlerin dışında olan 
göçmenlere yapılırken, 988 saldırı ise konaklama yerlerine yapılmıştı. 217 kez ise 
yardım organizasyonları ya da gönüllü olarak göçmenlere yardım edenlere saldırı 
gerçekleşmişti. Sol grup sözcüsü Ulla Jelpke, sağcı saldırıların iç güvenlikte ki merkezi 
bir problem olarak görülmesi için ölü kişilerin mi olması gerektiğini söyledi. (URL 60) 

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANI TAJANI’NİN 
LİBYA’DAKİ TOPLAMA KAMPI ÖNERİSİ

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, 
AB’nin göçmenler için Libya’da kurulacak 
bir toplama kampı konusunda Kuzey Afrika 
ülkesiyle anlaşma yapması gerektiğini 
savundu. Bu kampta yeterli sayıda doktor ve 
ilaç bulunması gerektiğinin altını çizen Tajani, 
insanların birkaç ay ya da birkaç sene onurlu 
bir şekilde yaşayabilmeleri için gereken her 
şeyin olmasının altını çizerken Avrupa’ya olan 
göçü önlemek içinse Afrika adına bir Marshall planı önerdi. Tajani ya bu sorunun 
şimdi çözülmesi gerektiğini ya da gelecek 20 sene içinde milyonlarca Afrikalı’nın 
Avrupa’ya akın edeceğini söyledi. Almanya da Afrika’ya maddi destek sağlamak 
istediğini açıklarken Dış İlişkiler Bakanı Sigmar Gabriel ise göçmenler için toplama 
kampına karşı olduğunu belirtti. (URL 61)

26 Şubat 

27 Şubat 

Kaynak: Zeit Online
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BERLİN’DE FUSSİLET CAMİSİ KAPATILDI

Berlin’de Noel pazarına Anis Amri tarafından yapılan terör saldırısının ardından, 
Amri’nin de arada sırada gidip geldiği Fussilet camisi kapatıldı. Polis sözcüsü 
Berlin’de operasyonlar yapıldığını ve 460 kişinin bu operasyonlara katıldığını belirtti. 
Polisin verdiği bilgilere göre, dua edilen kısım suça meyilli İslamcıların buluşma 
noktası olarak geçmekteydi. (URL 62)

AVRUPA KONSEYİ ALMANYA’NIN NEFRET SUÇLARI 
İSTATİSTİKLERİNİ DOĞRU BULMUYOR

Salı günü Straßburg’da 
yayınlanan Avrupa Konseyi 
raporu, Almanya’nın 
nefret suçları istatistikleri 
konusunda çok kısıtlı bir 
tanım içerisinde kaldığını 
belirtmektedir. Komisyon 
Almanya’nın ırkçılık, 
eşcinsellik gibi olayları 
da nefret suçu adı altında 
değerlendirmesi gerektiğini 
önerdi. (URL 63)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 
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AVRUPA PARLAMENTO 
BAŞKANI’NIN MARSHALL PLANI ÖNERİSİ

Avrupa Parlamento Başkanı 
Antonio Tajani Kuzey Afrika 
ülkeleri ile Avrupa’ya olan 
sığınmacı akınını durdurmak 
için bir Marshall planı yapılması 
gerektiğini önerdi. İlk önce 
Almanya Geliştirme Bakanı 
Gerd Müller Afrika ile olası 
bir Marshall planını sunmuştu. 
Tajani Avrupa Birliği’nin bu 
bölgeye yatırım yapıp modern 
bir ülke ekonomisi kurması 
gerektiğini savundu. (URL 64)

AVRUPA BİRLİĞİ MAHKEMESİ İLTİCA BAŞVURUSU SAHİBİ ÜÇ KİŞİNİN 
DAVASI İLE YETKİLİ OLMADIĞINI BİLDİRİYOR

İkisi Pakistan ve biri Afganistan vatandaşı üç kişi, Türkiye üzerinden Yunanistan’a 
gelip orada iltica başvurusu yapmıştı. Söz konusu üç kişi Türkiye-AB arasındaki 
göçmen anlaşmasını dava etmek üzere Avrupa Birliği Mahkemesi’ne başvurmasına 
rağmen, mahkeme konuyla kendilerinin ilgisi olmadığını ifade etti. Bu kişiler ise 
önce Türkiye’ye oradan da ülkelerine gönderilme korkusu yaşadıklarını ve ülkelerinin 
güvenli olmamasından dolayı korktuklarını dile getirdiler. (URL 65)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle
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BİR BAKIŞTA MART AYI

2017 Anayasa Değişikliği Referandumunun Avrupa’daki Etkisi
Göçmenlere ve Mültecilere Yönelik Gerçekleşen Saldırılar 

Alman Ekonomisi ve Göçmenlerin-Mültecilerin Alman Ekonomisindeki Yeri 
Avrupa Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararı 

Almanya’da Seçim Atmosferi 



BİR BAKIŞTA “MART” AYI
Almanya’da 2017’nin Eylül ayında gerçekleşecek parlamento seçimleri ve 
yapılan kamuoyu anketleri çerçevesinde yaşanan gelişmeler, göçmenlere 
yönelik saldırı sayısındaki artışlar ve göçmenlerin Alman ekonomisindeki 
yeri ve önemi ile ilgili yapılan çalışmalar, Mart ayındaki Almanya gündemini 
belirleyen gelişmelerdendir. Ayrıca 16 Nisan 2017’de Türkiye’de yapılacak 
anayasa değişikliği referandumu ile ilgili başta Hollanda olmak üzere 
diğer Avrupa ülkelerinin antidemokratik yaklaşımları, Mart ayında Alman 
medyasının gündemini meşgul eden ana başlıklardan biri olarak ön plana 
çıkmaktadır. 2017 yılı Almanya için “Süper Seçim Yılı” olarak adlandırılmakta 
ve bu tabirin kullanılmasının nedeni ise genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı 
seçiminin yanı sıra bazı önemli eyaletlerde de seçimlerin yapılacak olmasıdır. 
Kamuoyu anketleri ile seçim sonuçları arasındaki fark medyada büyük 
yankı uyandırmıştır. Parti liderlerinin çalışmalarını, siyasi hedeflerini, seçim 
sürecinde izleyecekleri politikaları merak eden seçmenler için medyada seçim 
tahminleri ve analizleri yapılmaya çalışılmaktadır. Diğer önemli bir başlık 
ise göçmenlere ve mültecilere yönelik saldırı sayısındaki artıştır. Göçmenlere 
ve mültecilere yönelik saldırılar çeşitli şekillerde ve zarar verici boyutlarda 
gerçekleşmektedir. Saldırılar fiziki, psikolojik, maddi, ırkçı ve sözlü taciz gibi 
farklı boyutlarda vuku bulmaktadır. 2016 yılında göçmenlere ve göçmenlerin 
kaldıkları yerleşim yerlerine 3.500’den fazla saldırı gerçekleştirilmiş ve 
yaklaşık 560 kişi bu saldırılarda yaralanmıştır. Aşırı sağcıların bu saldırıları, 
göçmenlere yardımda bulunan kişileri de hedef almıştır. Geçtiğimiz 
aylarda Fransa’da bir çiftçinin Afrikalı mültecilere yardımda bulunması 
sonrasındaki gelişmelere bakıldığında, bu durumun yalnızca Almanya’da 
değil, insan haklarının önemini savunan birçok Avrupa ülkesinde de yaşandığı 
görülmektedir. 
Mart ayında, Alman yetkililer tarafından ekonomik gelişmelere ve bu 
ekonomik gelişmelerdeki göçmenlerin payının ne olduğuna dair açıklamalar 
yapılmıştır. Konu ile ilgili saha çalışmaları yetkililerin açıklamaları ile birlikte 
değerlendirildiğinde Almanya’daki çoğu firmanın mülteci ve göçmenleri 
işçi olarak çalıştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Alman hükümetinin ekonomik 
amaçlarla bir yandan göçmen ve mültecileri düzenli göçe teşvik etmesi bir 
yandan ise iç politikaya dair kaygılarla göçmen karşıtı söylemlerde bulunması 
ülkedeki göçmenleri tedirgin etmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de 
yapılacak olacak anayasa değişikliği referandumu, “Avrupa Ülkeleri’nin 
Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tutumunu değiştirmiştir. Güvenlik gerekçesiyle 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasının iptal edilmesi ve Hollanda’nın 
Rotterdam şehrine gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
uçuş izninin iptali dış politikada gerginliğe yol açmıştır.
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Geçtiğimiz yılın son aylarını da meşgul eden ve hala netleşmeyen konulardan bir 
diğeri ise iş piyasasındaki başörtüsü sorunudur. Mart ayında, Lüksemburg’da 
bulunan Avrupa Adalet Divanı işverenlerin belli şartlar çerçevesinde 
başörtüsünü yasaklayabileceğine dair bir karar almıştır.

2017 Anayasa Değişikliği Referandumunun Avrupa’daki Etkisi
Türkiye, anayasa değişikliği için referanduma gitmektedir. Ancak bu değişiklik 
sadece Türkiye’de değil Avrupa medyası ve hükümetlerinde de büyük etki 
yaratmıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau şehrinde yapacağı 
konuşmasının iptali sonrası Belediye Başkanı Michael Pfeiffer tarafından 
gerçekleştirilen açıklamada güvenlik gerekçesi ile konuşmanın iptal edildiği 
ve politik bir karar alınmadığı ifade edildi. İfade özgürlüğünü engelleyen bu 
olay sıcaklığını korurken diğer bir hamle ise Hollanda’dan geldi. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’ya uçuş izninin iptal edilmesinin 
hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 
Türk Konsolosluğuna alınmaması iki ülke arasındaki tartışmayı alevlendirdi. 
Hollanda’da yaşayan çok sayıdaki Türk vatandaşı ise konsolosluk önünde 
toplandı.  Fakat Hollanda polisi sorumsuzca orantısız güç kullanarak ve insan 
haklarını ihlal ederek kalabalığı dağıtmaya çalışmıştır. 
Avrupa ülkelerinin insan haklarını zedeleyen bu tutumları ifade özgürlüğünü 
ve demokrasiye olan inançlarını da sorgulatmaktadır. Türkiye ile Hollanda 
arasında yaşanan bu gerilim sonrası Almanya Başbakanı Merkel’in yorumu 
ise, Hollanda’ya tam destek veren Türkiye’yi eleştiren bir tavır şeklindedir. 
Türkiye ve Almanya arasında yaşanan siyasi gerilimler sonucunda Almanya’da 
yaşayan Türklerin, Alman genel seçimleri ve Türkiye’de yapılacak olan 
referandum için siyasi bir malzeme olarak kullanılması ülkedeki vatandaşları 
rahatsız etmektedir. Çünkü Almanya’da yaşayan Türkler ekonomiden spora, 
sanattan siyasete birçok alanda Almanya’nın gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra Alman politikacıları ülkedeki Türk sayısının yadsınamaz 
derecede önemli olduğunu bilmektedir. Mülteci krizinin yaşandığı dönemlerde 
Almanya-Türkiye ilişkilerinin daha olumlu seyrettiği, basında dostluk 
mesajlarının yer aldığı gözlemlenirken, 15 Temmuz süreci sonrasında ve 
Hollanda krizinde bu olumlu seyir yerini aksi politikalara bırakmıştır.

Göçmenlere ve Mültecilere Yönelik Gerçekleşen Saldırılar 
Mart ayında Templin şehrinde göçmenlere yönelik pek çok saldırı 
gerçekleştirildi. Saldırılarda yaşanan artış toplumdaki uyumu bozmakta ve 
aşırı sağcıları daha da cesaretlendirmektedir. 
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Kamuoyunu çokça meşgul eden mültecilere yönelik saldırılarından biri, bir 
buçuk yıl önce Saksonya’nın Clausnitz bölgesinde bir mülteci otobüsünün 
ilerlemesinin engellenmesiydi. Yerel mahkemenin olaya karışanlar hakkında 
verdiği karar dikkat çekicidir; sanıklar para cezasına çarptırılmıştır. Verilen bu 
para cezasının bir hayır kurumuna ödenmesinin ardından sanıkların sicillerinde 
herhangi bir sabıka kaydının yer almayacağı belirtilmektedir. Hukuki 
boşlukların varlığı ve saldırılar sonrasında verilen bu gibi kararların caydırıcı 
nitelikte olmaması mültecilere ve göçmenlere yönelik saldırılarda dört kat 
artış yaşanmasına yol açmıştır. Siyasilerin ve kamusal kurumların basiretsiz 
ve aşırı kesimleri destekleyici tutumları mültecilerin ve göçmenlerin toplum 
tarafından dışlanmasına ve uyum sürecinin zarar görmesine sebep olmaktadır. 
Hükümetin bu sorunları çözeceği politikalara, yargının ise saldırıları azaltacak 
caydırıcı cezalar vermesine ihtiyaç vardır.

Alman Ekonomisi ve Göçmenlerin-Mültecilerin Alman Ekonomisindeki Yeri
Yabancı kökenli olarak adlandırdığımız göçmenlerin ve mültecilerin çalışma 
hayatları ve ekonomik alandaki payları hakkında önemli açıklamalar yapılmıştır. 
Alman ekonomisi gelişmekle birlikte toplumsal yoksulluk hiç olmadığı kadar 
yükselmektedir. Yoksulluktan etkilenen kesimler özellikle çok çocuklu aileler 
ve göçmenlerdir. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) çalışmasına 
göre Almanya’da son beş yılda her iki firmadan biri göçmen işçi çalıştırmakta 
ve işverenler göçmenlerin-mültecilerin performansından oldukça memnun 
görünmektedir. Vatandaşlık alabilmek adına mültecilerin-göçmenlerin daha 
ılımlı davranışlar sergilemesi, performanslarının ve işçilik için bilgilerinin 
yeterli olması, topluma entegrasyonunun sağlanması gibi nedenlerden dolayı 
işverenler mültecileri-göçmenleri tercih etmektedirler. Dil yetersizliği, 
oturum izni ile ilgili yaşanan engellemeler ve göçmenlerin-mültecilerin 
diplomalarının denkliğinde karşılaşılan sorunlar ise mültecilerin-göçmenlerin 
çalışma hayatındaki zorluklarından bazılarıdır. Gelişen Alman ekonomisinde 
büyük payı olan göçmenlerin, aynı zamanda yoksulluktan etkilenen kesim 
olması yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok nedene bağlanabilir. Ancak Alman 
ekonomisinin gelişmesine bunca katkı sağlayan mültecilerin biran önce ulaşılan 
refahtan adaletli bir şekilde pay almaları için gerekli önlemlerin hükümet 
tarafından alınması gerekmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde göçmenler, 
Almanya’nın ihtiyacı olan kalifiye eleman açığını azaltacak gibi görünmektedir.

Avrupa Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararı
Başörtüsü ile çalışma hayatına devam etmek isteyen kadınlar birçok Avrupa 
ülkesinde büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar.
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Kadınların başörtüsü ile çalışma talepleri işveren tarafından kabul görse dahi 
ayrımcılığa maruz kalmakta veya diğer iş arkadaşları tarafından sözlü tacize 
uğramaktadırlar. 2016 yılında Almanya’da bir araştırma kapsamında bir yıl 
boyunca gerçek olmayan isimlerle başörtülü Meryem Öztürk, başörtüsü 
olmayan Meryem Öztürk ve Sandra Bauer isimleri ile şirketlere fotoğraflı iş 
başvuruları gönderildi. Resimler dışında diğer tüm özelliklerin aynı tutulduğu 
başvurularda Sandra Bauer’e olumlu yanıtlar verilirken, başörtüsü olmayan 
Meryem Öztürk ikinci sırada, başörtülü Meryem Öztürk ise üçüncü sırada 
olumlu yanıtlar almıştır. Almanya’da başörtüsü serbest ancak istenildiği 
takdirde sınırlamalar getirilebilmektedir. Almanya’da bu ve benzeri birçok 
olay yaşanırken geçtiğimiz günlerde Belçika ve Fransa’da da başörtülü iki 
kadın işlerine başörtüsü ile devam etme talebinde bulunmuşlar ve bu talepleri 
üzerine işten çıkarılmışlardı. Yaşanan bu olaylar sonrası başörtüsü konusu 
tekrar gündeme gelmiş ve Avrupa Adalet Divanı Lüksemburg’da bu konuda 
bir karar almıştır. Karara göre; “Birliğe üye olan ülkelerin işverenleri, açıkça 
belli olan dini sembolleri, simgeleri taşımayı yasaklayabilir.” Avrupa Adalet 
Divanı daha önce yaşanan olaylarda yaptığı açıklamalarda AB kanunlarının 
dini nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasını yasakladığını ve iş yerlerinde 
kanunlara tam riayet edilmesi gerektiği vurgularken Mart ayında daha önceki 
kararlarını yadsıyarak işverenlerin dini sembollere yasak getirebileceği 
yönünde açıklama yapmıştır. Yaşanan olaylar birbirine benzer olsa da 
divanın önceki açıklamaları ile Mart ayı içerisindeki açıklaması arasında 
tutarsızlık görülmektedir. AB kanunlarının dini nedenlerden dolayı ayrımcılığı 
yasakladığını savunan Avrupa Adalet Divanı, bu savunusuna ters düşen bir 
açıklama yaparak kişilerin inanç özgürlüğüne dair ayrımcılık yapan siyasi bir 
mercii haline gelmektedir.

Almanya’da Seçim Atmosferi
Hükümet, 2016 yılı boyunca terör olayları ve mülteci krizinde uyguladığı 
politikalar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştur. Hükümetin göçmen ve 
mülteci politikaları aşırı sağcıların tepkisine yol açarken, AfD (Almanya için 
Alternatif)’nin de seçmen oranını arttırmaktadır. Aşırı sağcı söylemleri ve 
göçmen karşıtı tutumlarıyla tanınan AfD, mart ayında seçim kampanyasını 
açıkladı:
1-Mülteciler için sınırların acilen kapatılması ve her yıl 200.000 mültecinin 
göçmenin Almanya’dan gönderilmesi.
2-Her vatandaşın Almanya’ya uyum sağlamasının zorunlu olduğunu ve bunu 
sağlayan vatandaşların ancak Alman vatandaşı olabileceği.
3-Suça karışmış göçmenlerin/mültecilerin hızlı bir biçimde sınır dışı edilmesi.
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4-Alman dilinin devlet dili olması bununla beraber kamusal alanda başörtüsünün 
yasaklanması.
5-Minare yapımı ve ezan okunmasının engellenmesi.

Aşırı sağ çizgisinde bir program açıklayan AfD’nin seçim programı büyük 
tartışmalara yol açmaktadır. Merkel’in CDU (Hristiyan Demokrat Birliği)’yu 
merkez partisi haline getirmesi ve modernleşme sürecine verdiği önemi 
arttırması Alman politik hayatının sağ kanadında bir boşluğun doğmasına neden 
oldu. Başbakanlık dönemlerinde uyguladığı bazı bu tür politikalar muhafazakâr 
kesimin CDU’ya olan inançlarını sarstı ve siyasi boşluğun genişlemesini sağladı. 
Merkel’in partisine nazaran aşırı sağ sayılabilecek AfD gibi siyasi partiler bu 
doğan boşluğu doldurma iddiasıyla seçimlere hazırlanmaktadır. 
Buna karşın Yeşiller Partisi’den Katrin Göring-Eckardt ve Cem Özdemir de 
partilerinin seçim programı tasarısını açıklamışlardır. Çevre ve yenilenebilir 
enerji konularını temel alan taslağa göre 2030 yılından itibaren yalnızca atık 
gazsız araçlara izin verilecektir. Ek olarak 12 Milyar Euro’ya kadar aile bütçesini 
geliştirmeyi hedeflemektedirler. SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) ise, 
işsizlik maaşını 48 aya çıkarmak isterken, CDU burka yasağı ile gündemi meşgul 
etmiştir.
2017 yılı Ocak ayında yapılan anketlerde rakibi Schulz’un (SPD) dört puan 
önünde olan Merkel, Mart ayında yapılan ankette geriye düşmüştür. 13 milyon 
seçmenin yer aldığı Kuzey-Ren Vestfalya’da yapılan anket sonucunda da SPD, 
CDU’nun önündedir. Ancak Saarland Eyalet Seçimleri yapılan anketlerin 
aksi şeklinde sonuçlandı ve Schulz, Merkel karşısında yenilgiye uğradı. Bu 
seçim galibiyetine rağmen, mülteci krizi için uyguladığı yöntemler nedeniyle 
eleştirilen Başbakan Angela Merkel, eyalet seçimleri için aktif bir politika çizgisi 
belirleyememekle suçlanmaktaydı. Eyalet seçimini kazanan CDU derin bir 
nefes alarak motivasyonunu arttırmış görünmektedir. Saarland Eyalet Seçimleri, 
Merkel’in siyasi hedeflerinin seçmenler tarafından onaylandığını göstermektedir. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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“UTANÇ ANITI” DAVASI DURDURULDU

MART / 2017

ALMANYA
İNSAN HAKLARI 



Mart 

“UTANÇ ANITI” DAVASI DURDURULDU

1

AfD Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke’nin, Berlin’deki Yahudi 
Soykırımı Anıtını “utanç anıtı” olarak tanımlaması üzerine Höcke’ye bir dava daha 
açıldı. Nefret söylemi ile suçlanan Höcke’nin davasında Dresden Savcılığı herhangi 
bir suç unsuru bulamadı ve Höcke’nin aşağılamalarını ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirdi. Yeni açılan dava ile birlikte Höcke’ye karşı halkı galeyana getirme ve 
nefret söylemi gibi suçlardan dolayı açılmış 91 dava bulunuyor. (URL 1)

Kaynak: Spiegel Online

ON BİNLERCE SIĞINMACI BARINAKLARDA YAŞIYOR

Gelen sığınmacı sayısının 
azalmasına rağmen, 
birçok sığınmacı 
eyaletlerde kendileri için 
kurulmuş olan çadırlarda 
ve barınaklarda yaşıyor. 
Berlin’de bulunan 57 acil 
sığınma evinde yaklaşık 
15.900 kişi, ambarlarda ve 
havaalanlarında da 

yaklaşık 670 sığınmacı kalıyor. Hamburg’da 1200 kişi hallerde ve yapı marketlerde, 
32.500 kişi ise eyalette bulunan sığınmacı evlerinde yaşıyor. (URL 2) 

Kaynak: Spiegel Online
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Mart

ALMANYA’DA ÖTENAZİ UYGULAMASI

2

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’IN 
KONUŞMASI İPTAL EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau şehrinde yapması 
planlanan konuşması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Bekir Bozdağ, ifade 
özgürlüğünün engellendiğini açıkladı. (URL 3)

OKULLARDA UYUM PROBLEMİ ARTIYOR

Alman Filoloji Derneği, okullarda ciddi entegrasyon problemlerinin yaşanabileceğini 
açıkladı. Dernek şefi Heinz Peter Meidinger liseyi bitirmeden bırakan yabancı 
öğrencilerde %12.9 oranında bir artış yaşandığını ve yapılan araştırmalarda özellikle 
göçmen kökenli lise öğrencilerinin okulu bırakma oranının yeniden yükseliş 
gösterdiğini açıkladı. Meidinger durumu endişe verici olarak değerlendirirken, bu 
soruna karşı hükümetin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. (URL 4)

Kaynak: taz

Kaynak: Berliner Zeitung
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Mart 3

ALMANYA’DA ÖTENAZİ UYGULAMASI

Kaynak: Spiegel Online

Almanya Anayasa Mahkemesi’nce alınan karara göre, ötenazi istisnai durumlarda ve 
tedavinin mümkün olmadığı hastalarda uygulanabilecek. (URL 5)

ANGELA MERKEL KUZEY AFRİKA’DA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Afrika ziyareti sırasında Mısır ve Tunus’a 
her biri için 250 milyon Euro değerinde yardım sözü verdi. Bu yardım karşılığında 
Tunus ve Mısır Hükümetleri, yasadışı şekilde Almanya’da bulunan Mısırlı ve 
Tunusluların ülkelerine geri dönmelerini sağlama sözü verdi. (URL 6)

Kaynak: taz
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Mart

NSU DAVASINDA KAYIP DELİL TESPİT EDİLDİ

CDU’DAN BURKA YASAĞI

HAMBURG’DA AYRIMCILIK

6

TEMPLİN’DE GÖÇMENLERE SALDIRILDI

İltica başvurusunda bulunmuş olan üç kişi, Templin’de yerel halktan bir grubun 
saldırısına uğrayarak yaralandı. Ayrıca mülteci sığınma evine havai fişeklerle saldırı 
düzenlenirken ve bir dönerciye de patlayıcı madde atıldı. (URL 7)

Kaynak: Berliner Zeitung

WUPPERTAL’DA ÖĞRENCİLERE NAMAZ YASAĞI

Wuppertal’da bulunan Johannes-Rau Lisesi öğretmenlerine, Müslüman öğrencilerin 
okul binası içerisinde diğer öğrencilere görünecek şekilde namaz kılmalarına izin 
verilmemesi talimatını içeren bir elektronik posta gönderildi. Konu hakkında savcılığa 
suç duyurusunda bulunuldu. (URL 8)

Kaynak: Sputnik 

7 Mart
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Mart 8

TUNUSLU SIĞINMACILAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Saksonya Eyaletinde iltica 
başvuruları reddedilen 
birçok Kuzey Afrikalı 
topluca Tunus’a sınır dışı 
edildi. Terör şüphelisi olan 
ve DAEŞ’e üye olmaktan 
başvuruları reddedilen 
22 Tunusludan sekizi 
hapishanede bulunuyordu. 
İçişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre 

Saksonya’da 798 kişinin ülkeden çıkış zorunluluğu bulunuyor. (URL 9)

NSU DAVASINDA KAYIP DELİL TESPİT EDİLDİ

NSU Araştırma komitesi dava dosyalarında eksikler olduğunu iddia etti. Polis 
tarafından ele geçirilen 114 tane kısa mesajın dava dosyasında bulunmadığı belirlendi. 
(URL 10)

CDU’DAN BURKA YASAĞI

Aşağı Saksonya’da bulunan CDU Grubu, kamuya ait alanlarda burkanın yasaklanmasını 
talep ediyor. CDU Grup Başkanı Björn Thümler tamamen kapanmanın kendi iletişim 
kültürlerine ve demokratik toplumlarına uygun olmadığını belirtti. Thümler burkanın 
göz temasını engellediğini ve bunun kadınların baskı altında olduğunun bir göstergesi 
olduğunu vurguladı. (URL 11)

Kaynak: Berliner Zeitung

9 Mart

HAMBURG’DA AYRIMCILIK

Hamburg’da ev arayan bir kişi, Türkçe isme 
sahip olması dolayısıyla ayrımcılığa uğradı. 
Hamburg Eyalet Mahkemesi’ne taşınan 
olayda davalı taraf olan Saga/GWG isimli 
konut işletmesi 1000 Euro tazminat cezasına 
çarptırıldı. (URL 12)

Kaynak: taz

TEMPLİN’DE GÖÇMENLERE SALDIRILDI

WUPPERTAL’DA ÖĞRENCİLERE NAMAZ YASAĞI
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Mart12

ROTTERDAM’DA TÜRK MİLLETVEKİLLERİNE 
SEÇİM KAMPANYASI İÇİN İZİN VERİLMEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya Hollanda’da seçim 
kampanyası için konuşma yapmasına izin verilmedi.Rotterdam’da bulunan Türk 
Konsolosluğu önünde bu durumu protesto eden gruba polis tarafından müdahale 
edildi. (URL 13)

HOLLANDA’YA MERKEL’DEN DESTEK

Türkiye’nin Hollanda ile 
yaşadığı seçim kampanyası 
krizinin ardından, Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’den 
Hollanda Hükümetine 
destek açıklaması geldi. 
Merkel, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Hollanda 
hükümeti üyelerini “nazi 
kalıntıları” olarak nitelemesini 

eleştirdi.       (URL 14)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle

13 Mart
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Mart 14

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ ÖNÜ AÇILIYOR

Avrupa Adalet 
Divanı, Birlik 
üyesi ülkelerdeki 
işverenlerin açık 
ve görülebilir bir 
şekilde dünya görüşü 
yansıtan simgeleri 
yasaklayabilecekleri 
yönünde karar aldı. 
Karar, Belçika 
ve Fransa’da iki 

çalışanın başörtüleri ile 
çalışmaya devam etmek istemeleri nedeniyle işten atılmaları sonrası alındı. Mahkeme 
bu kararların şirket içi yönetmeliklere dayandırılması gerektiğini vurguladı. (URL 15)

Kaynak: Berliner Zeitung 

BERLİN’DE GERİ DÖNÜŞ MERKEZİ AÇILIYOR

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, göçmenlerin gönüllü geri dönüşlerini 
destekleyecek ve düzenleyecek bir merkezin Mayıs ayında açılacağını bildirdi. 
Thomas de Maizière bu merkezin, suçluların hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmelerini 
de kolaylaştıracağını vurguladı. (URL 16)

SAARLAND EYALETİNDE REFERANDUMA YÖNELİK 
ETKİNLİKLER YASAKLANIYOR

Saarland Eyalet Meclisi Başkanı 
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), 
Türk politikacıların eyalet içerisinde 
yapmayı planladıkları referandum 
etkinliklerini engellemek için 
ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. 
Türkiye’den herhangi bir etkinlik planı 
ya da başvurusu gelmemiş olmamasına 
rağmen yapılan bu açıklama dikkat 
çekti. (URL 17)

Kaynak: Spiegel Online

HOLLANDA’YA MERKEL’DEN DESTEK
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ALMANYA’DA GENÇLER 
SOSYAL VE MADDİ PROBLEMLER YAŞIYOR

CLAUSNITZ’DE YABANCI DÜŞMANLIĞI

15

GENÇ GÖÇMENLERE SAĞLANAN İMKANLAR YETERSİZ

SPD’den Aile Bakanı 
Manuela Schwesig, 
Almanya’ya göç 
eden genç yaştaki 
s ı ğ ı n m a c ı l a r ı n 
sayısındaki azalmaya 
rağmen, onlar için 
yeterli imkan ve 
barınma hizmeti 
s a ğ l a n m a m a s ı n ı 
eleştirdi. (URL 18)

HERERO VE NAMA DAVASI

Almanya, Herero ve Nama (bugünkü Namibya)’da yapılan katliamı soykırım olarak 
tanımladı ancak herhangi bir tazminat ödemeyi reddetti. 1904-1908 yılları arasında 
bugünkü Namibya’da Alman ordusu tarafından binlerce insanın öldürüldüğü katliam 
ile ilgili New York’ta iki halka da tazminat ödenmesi için dava açıldı. (URL 19)

Kaynak: Spiegel Online 

Kaynak: Deutsche Welle

17 Mart
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20

ALMANYA’DA GENÇLER 
SOSYAL VE MADDİ PROBLEMLER YAŞIYOR

Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Derneği (AGJ) Başkanı Karin Böllert, gençler ve 
çocuklarda da sosyal dışlanma ve yoksulluk tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Yapılan 
araştırmalara göre Almanya’da 0-27 yaş aralığındaki 3,7 milyon çocuk ve genç yetişkin 
maddi ve sosyal problemler yaşıyor. 22 Milyon kişinin değerlendirilmesi ile ortaya 
konan çalışmaya göre bu kişiler ailelerinin evlerinde yaşıyor, %11’inin ailesinde 
mesleği bulunan, %10’unun ailesinde ise çalışan bulunmuyor. Bu kişilerin %19’u 
yoksulluk tehlikesi yaşıyor. Buna rağmen Böllert eğitim seviyesinin yükseldiğini 
de açıkladı. Eğitim başarısının ailelere bağlı olduğunu da söyleyen Böllert, göçmen 
çocuklarının çoğunun tam zamanlı okul öncesi eğitimine (Kita) gittiğini bildirdi. 
Böllert göçmen çocuklar için daha çok Kita bulunması gerektiğini vurguladı. Birçok 
göçmen çocuğunun bu okulların varlığından dahi haberlerinin olmadığına dikkat 
çekti. (URL 20)

CLAUSNITZ’DE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Saksonya Clausnitz’de bir buçuk yıl 
önce, içinde göçmenlerin bulunduğu 
bir otobüsün varış noktasına 
ilerlemesi engellenmişti. Yürütülen 
dava sonuçlandı ve Freiburg 
Mahkemesince iki sanık 2.400 
ve 1.900 Euro cezaya çarptırıldı. 
Sanıklar cezayı yardım kuruluşlarına 
bağışlayacaklar. (URL 21)

Kaynak: Spiegel Online
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KUNDAKLAMAYA DÖRT YIL HAPİS

21

ALMAN ORDUSUNDA CİNSEL SALDIRI SKANDALI

Alman Savunma Bakanlığı’ndan Federal Meclis’e bildirilen şikayete göre, Bavyera 
Reichenhall’da bir çavuş aylarca cinsel tacize uğradı. Olay 2015 yılı Kasım ayı ile 
2016 yılı Eylül ayına kadar devam etti. Olay sonucunda 14 zanlıya karşı soruşturma 
başlatıldı. (URL 22)

GÖÇMEN KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN 
YAŞAM ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

UNICEF ve Berlin’de bulunan Charite’nin araştırmaları, Almanya’daki göçmen 
kadınların ve çocukların sıklıkla kötü yaşam şartları altında yaşadıklarını ortaya 
koydu. Cinsel saldırı, şiddet, özel yaşam için gerekli alanın sağlanmaması, yaşam 
alanlarında hijyen eksikliği ve ayrımcılık gibi sorunların sıklıkla yaşanmaya devam 
ettiği belirlendi. (URL 23)

Kaynak: Deutsche Welle

22 Mart

YILBAŞI GECESİ SALDIRILARI

2015 yılında yaşanan ve Hamburg’da 
görülen cinsel saldırı davasında sanık 
olarak tutulan İranlı bir kişi yeterli 
kanıt bulunmadığı gerekçesiyle 
beraat etti. (URL 24)

Kaynak: Spiegel Online
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Hessen İçişleri 
Bakanı, Almadi-
nah İslam Kültür 
D e r n e ğ i ’ n i n 
yasaklandığını 
bildirdi. Kasel’de 
Medine Camisine 
yapılan baskın-

dan dört ay sonra 
gerçekleşen yasa-

kla ilgili İçişleri 
Bakanı Peter Beuth, bu kararla birlikte Kasel’deki radikal İslam kaynaklı olayların 
azalacağı düşüncesinde olduğunu açıkladı. Soruşturmada caminin birçok ziyaretçisi-
nin hali hazırda Suriye’ye gittiği ve cami imamlarının sıklıkla radikal içerikli vaazlar 
verdiklerinin bilgisi elde edildi. (URL 25)

İSLAM KÜLTÜR DERNEĞİ YASAKLANIYOR

23

Kaynak: Berliner Zeitung

24 Mart

KUNDAKLAMAYA DÖRT YIL HAPİS

2015 yılı Eylül ayında Porta Westfalica’da kundaklanan göçmen sığınma evi 
davasının sanıkları dörder yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bielefeld mahkemesi olayı 
toplu kundaklama girişimi olarak değerlendirdi. Dörder yıl hapis cezası alan üç 
kişiye şoförlük yapan bir kadın da tecilli bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. (URL 26)

Kaynak: Deutsche Welle

YILBAŞI GECESİ SALDIRILARI
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FEDERAL BAŞSAVCIDAN “REICHSBÜRGER” UYARISI

Federal Başsavcı Peter Frank, giderek radikalleşen “Reichsbürger” grubuyla ilgili 
uyarılarda bulundu. Grup içerisinde devleti ve devlet organlarını reddeden bir kesimin 
varlığına işaret eden Başsavcı, saldırı ihtimaline ve şiddet eğilimine dikkat çekti. (URL 
27)

25

GÖÇMEN KABUL ETMEYEN ÜLKELERE 
YAPTIRIM TEHDİDİ

Alman Hükümeti iltica başvurusu reddedilen kişileri kararlı bir biçimde sınır dışı 
etmek istiyor. Ancak birçok devletin sınır dışı edilen bu kişileri kabul etmemesi 
sorun yaratıyor. İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Brüksel’de yaptığı görüşmeler 
sonucunda bu devletlere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceği açıklamasında bulundu. 
Yaptırımlar arasında söz konusu devletleri siyasetçilerine Avrupa’ya yapacakları 
seyahatlerde kısıtlamalar ve yardımlarda kesintiler bulunuyor. (URL 28)

27 Mart

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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AFGANİSTAN’A DÖRDÜNCÜ SINIR DIŞI

İltica başvurusu reddedilen 15 sığınmacı daha Afganistan’a iade edildi.Son uçuşla 
beraber Aralık ayından beri toplam 92 erkek göçmen Afganistan’a sınır dışı edildi. 
Sınır dışı edilen göçmenler arasında yedi yıldır Almanya Landshut’ta yaşayan Obaid 
Ros isimli bir şahıs da bulunuyor. Obaid Ros, bir işi olduğunu ve iltica başvurusunun 
reddedilme sebebini anlayamadığını belirtti. (URL 29)

Kaynak: Spiegel Online

GÖÇMEN ÇOCUKLAR UYUM SORUNU YAŞIYOR

Berlin’deki birçok 
meslek okulu 
öğretmeni Belediye 
Başkanı Michael 
Müller’e ve İçişleri 
Bakanı Thomas 
de Maizière’ye 
mektup gönderdi. 
Ö ğ r e t m e n l e r 
m e k t u p l a r ı n d a 
çocukların sınır 
dışı edilmeleri 

korkusuyla uyum sorunu yaşamalarına ve eğitimlerine odaklanamamalarına dikkat 
çekti. Bu durumun öğrencilerin psikolojik durumlarını kötü yönde etkilediği 
vurgulandı. (URL 30)

Kaynak: taz
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FEDERAL BAŞSAVCIDAN “REICHSBÜRGER” UYARISI

GÖÇMEN KABUL ETMEYEN ÜLKELERE 
YAPTIRIM TEHDİDİ
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GÖÇMENLERİN AİLE BİRLEŞİMİ 
SORUNU DEVAM EDİYOR

 İSLAM YASASI TALEBİ

Birçok Suriyeli göçmenin iltica başvuruları kabul edilse dahi, aile birleşimi 
konusunda problemler yaşanmaya devam ediyor. Hali hazırda İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi şehirlerde randevu bekleyen 110.000 kişi bulunuyor. Başvuran kişilerin büyük 
çoğunluğu ortalama iki çocuklu kadınlardan oluşuyor. Yeşiller’den ve SPD’den 
Hükümete aile birleşimine getirilen sınırlandırmanın durdurulması yönünde talep 
gelse de CDU bu konuda bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. CDU’nun bu kararına 
katılmayanlar arasında insan hakları örgütleri ve Hristiyan Kiliseleri de bulunuyor. 
(URL 31)

CDU’dan Jens Spahn, Almanya’daki 
Müslüman derneklerine yönelik yasal 
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı. 
Bu bağlamda camilerin kayıt altına 
alınması gerektiğini dile getiren Spahn, 
camilerin kimler tarafından finanse 
edildiğinin dahi tam olarak bilinmediğine 
dikkat çekti. İmamların Almanca 
konuşması gerektiğini de belirten 

Spahn’a göre vaazların Almanca verilmesi önyargıları azaltacaktır. (URL 33)

Kaynak:  Zeit Online

 GÖÇE RAĞMEN İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Alman Ekonomi Enstitüsü’nin 
yaptığı çalışmalara göre, iltica 
başvurusu kabul edilen ve iş 
piyasasına giren çok sayıda göçmen 
olmasına rağmen toplam işsizlik oranı 
düşüyor. Bu sene 2.58 milyon olması 
beklenen işsiz sayısının 2018’de 
2.49 milyona gerilemesi bekleniyor. 
Olumlu yöndeki bu gelişmelere en 
büyük katkıyı, iş piyasasında açılan yeni pozisyonların ve yeni imkanların verdiği 
vurgulanıyor. Devletin göçmenleri kalifiye eleman olarak yetiştirmek için aldığı 
önlemlerin bu gelişmeleri olumlu etkilediği belirtiliyor. (URL 32)

Kaynak: Deutsche Welle

95



Mart 

PFULLENDORF’DAKİ ALMAN ORDUSU SKANDALI

Yılbaşı gecesi Köln’de yaşanan taciz olaylarında görevliler arasındaki iş birliği, 
iletişim ve yönetimde eksiklikler yaşandığı tespit edildi. Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet 
Parlamento’suna iletilen raporda 1400 tespit edilmiş hata bulunduğu belirtildi. Suç 
psikoloğu uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler neticesinde hataların özellikle Köln 
polisi ve belediye yönetiminde bulunduğu bildirildi. (URL 34)

31

Kaynak: Spiegel Online

 GÖÇE RAĞMEN İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
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Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU)
Almanya’da Yaşayan Göçmenler Hakkında 

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’ye Göre Egemen Kültür
2016 Almanya Suç İstatistikleri Raporu

Alman Ordusunda “Aşırı Sağcı” Faaliyetler

BİR BAKIŞTA “NİSAN” AYI



BİR BAKIŞTA “NİSAN” AYI
2017 yılı Mart ayına baktığımızda Almanya’da ön plana çıkan beş konu 
başlığı göze çarpmaktadır. Bu ay kamuoyunu meşgul eden başlıklardan en 
önemlisini Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasında yaşanan 
yeni gelişmeler oluşturmaktadır. Almanya’da yaşayan sekizi Türk 10 kişinin 
öldürülmesi sonucu Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 6 Mayıs 2013’te 
başlayan davada dördüncü yıla gelinmektedir. Davada, NSU’nun hayattaki tek 
üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan dört kişi yargılanmaktadır. 
Nisan ayında dava süreci ile ilgili yeni bir bilirkişinin olabileceği saptanmış ve 
konuyla ilgili gerekli araştırmalar devam ettirilmektedir. 
Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı Thomas 
de Maizière’nin “2016 Suç İstatistikleri Raporu ”nu kamuoyu ile paylaşması 
Nisan ayı içerisinde gerçekleşen bir diğer önemli başlığı oluşturmaktadır. 
Rapora göre suç ve şiddet olaylarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Aşırı sağcıların 
sayısındaki artış ile paralellik gösteren suçlar hakkında açıklamalarda 
bulunan de Maizière bu durumdan endişe duyduklarını da belirtmiştir. Dünya 
genelinde yaşanan mülteci krizleri Almanya’da da etkisini göstermekte ve bu 
nedenle ülkede artan göçmen sayısı göz önünde tutularak raporda mülteciler 
ve göçmenlere ilişkin ayrı bir suç istatistiği bölümü hazırlanmıştır. 
Alman ordusu içerisinde yaşanan “Aşırı Sağ” olayları Nisan ayında basına 
yansıyan önemli başlıklardan biridir. Federal Alman Hükümetinin verdiği 
bilgilere göre Askeri İstihbarat Servisi (MAD) ordu içerisinde yaşanan 275 
olayı aşırı sağcılık suçu içermesi şüphesi ile incelemektedir. Alman Savunma 
Bakanlığı bu vakalardan 53’ünün 2017 yılına ait olunduğu belirtirken Alman 
Meclis’i Federal Ordu Sorumlusu Hans Peter Bartels ise 2016 yılında aşırı 
sağcılık ve yabancı düşmanlığını içeren 63 olayın yaşandığını ifade etmiştir.
Nisan ayında göçmenlere yönelik gerçekleştirilen birçok saldırı yaşanmıştır. 
Bu saldırılarla beraber göçmenlerin konakladığı yerlerdeki güvenlik ve 
yatak eksiklikleri de ön plana çıkan başlıklardandır. Alman ekonomisi 
içerisindeki göçmenlerin payından geçtiğimiz ay bahsetmiştik ve bu ay ise 
göçmen girişimcilerden ve göçmenlerin iş piyasasında karşılaştığı engellerden 
bahsedeceğiz. Eğitim Bakanı Johanna Wanka okullarda yaşanan uyum 
problemi hakkında açıklamalarda bulundu ve sınıflardaki göçmen sayısının 
azaltılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’nin Almanya’da egemen olan 
kültür anlayışını 10 maddeli bir katalog ile açıklamaktadır. “Egemen kültür” 
ifadesi 2000 yılında Almanya’da en kötü kelime olarak seçilmişti ancak İçişleri 
Bakanı de Maizière bu tanımı savunduğunu ifade etmektedir. Bakan dinin bir 
toplumda ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir unsur olduğunu ve kanunların ise 
tüm bunların üzerinde olduğunu açıklamaktadır. 
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Thomas de Maizière’nin Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalesinde 
dikkat çeken en önemli hususu “Burka” hakkında yazdıkları oluşturmaktadır. 
“Bizler ismimizi söyleriz ve karşımızdakine elimizi uzatırız. Biz açık bir 
toplumuz, yüzümüzü gösteririz. Biz burka değiliz” ifadelerini kullanan İçişleri 
Bakanı burka kullananları hedef almış görünmektedir. 

NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü)
Almanya’da 2000-2007 yılı arasında sekizi Türk 10 kişinin öldürülmesi, banka 
soygunları ve bombalı saldırılar gibi birçok olay yaşanmıştır. NSU üyelerinin 
cinayetlerle olan ilgisi 4 Kasım 2011’de ortaya çıkmıştır.  6 Mayıs 2013 günü 
başlayan davada, NSU’nun yaşayan tek üyesi olan Zschaepe ve örgüte yardım 
eden dört kişi yargılanmaktadır. Yargılamanın ilk günü Türkiye Cumhuriyeti 
Berlin Büyükelçisi, Türk basını ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 
mahkeme salonuna alınmamıştır. Almanya diplomatik baskılar sonrası Türk 
basınında davayı takip etmesine izin vermiştir. NSU davasının uluslararası 
medyada yer almasının önüne geçmek için Alman hukuk devleti diğer 
ülkelerin gazetecilerini de aynı yollar ile engellemeye çalışmıştır. Gelecek 
günlerde dördüncü yılını tamamlayacak olan dava Münih Yüksek Eyalet 
Mahkemesi’nde görülmektedir. 
Davanın araştırılması adına Federal Meclis ve Eyalet Meclislerinde çok 
sayıda NSU Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Ancak bu komisyonların 
çalışmalarının engellendiği hakkında da birçok haber ortaya çıkmıştır. 
Almanya İç İstihbarat Servisi Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve bazı 
emniyet kurumlarında aşırı sağcı gruplar arasında kullanılan birçok belgenin, 
bilginin dava başladıktan birkaç gün sonra imha edilmesi haberi büyük yankı 
uyandırmıştı. NSU içerisinde en az 20 kişinin Alman istihbaratına çalıştığı 
tespit edilmiştir. Tüm bunlar cinayete kurban gidenlerin yakınlarını ve davayı 
yakından takipleri kuşkulandırmaya başlamıştır. 
Başbakan Merkel bu davanın aydınlatılması için gerekli olan her şeyi 
yapacağını dile getirirken İçişleri Bakanlığı (polis ve istihbarat teşkilatları) 
ve Federal Başsavcılığının tutumları bunun tam aksini göstermektedir. 
Hukuk devleti olan Almanya’da tarihin en büyük ikinci ırkçı saldırısı olarak 
adlandırılan NSU davasında sanıkların bazılarının Alman istihbarat Servisi ve 
Anayasayı Koruma Teşkilatı ile ilişkilerinin olması davanın sonuçlanmasını 
zorlaştırmaktadır. 
Davada 362 duruşma geçekleştirildi ve 300’den fazla tanık, uzman ve bilirkişi 
dinlenmiştir. Ancak dava sürecinde dikkat çeken bazı durumlarla karşı karşıya 
kalınmıştır. Bunlardan en önemlisi davaya tanıklık edecek isimlerin hayatlarını 
kaybetmesidir.
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2016 yılında, istihbarat servisi çalışanı olan Corelli -2005’te NSU ile 
ilgili istihbarata bilgi verdiği bilinen bir isim- adıyla tanınan kişinin cep 
telefonu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın çelik dolabından çıkmıştı ve NSU 
Cinayetlerini Araştırma Komisyonu telefon ile ilgili teşkilata çok kez soru 
önergesi vermesine rağmen dava sürecini uzatmak adına teşkilat komisyona 
geç cevaplar vermiştir. Corelli 2014 yılında evinde ölü bulunmuş ve ölüm 
nedeni olarak ise şeker koması denmiştir.
Nisan ayında dava süreci ile ilgili yaşanan gelişme ise yeni bir bilirkişinin 
varlığıdır. London Goldsmith Üniversitesi’nden uzman bir ekip NSU 
cinayetlerini yeniden araştırmakta idi. Ekip ceset(ler)i görmüş olabilecek 
yeni bir bilirkişinin olabileceğinin altını çizmektedir. Sol Parti Eyalet Başkanı 
Petra Pau ise daha geniş çaplı bir araştırmanın yapılması gerektiğini dile 
getirmektedir.
NSU davasına olan ilgi ulusal ve uluslararası basında da artık fazla ilgi 
görmemektedir. Dava ilk yıllarında yoğun ilgi görmüş hatta gazeteciler 
mahkeme salonuna kura çekilerek alınmıştır. Ancak dava sürecinin çok fazla 
uzaması ve bu süreçte yaşanan olumsuzluklar ilgiyi azaltmıştır. 

Almanya’da Yaşayan Göçmenler Hakkında
2017 yılı Nisan ayında Almanya’da yaşayan göçmenler hakkında basına birçok 
haber yansımıştır. Yeşiller Partisi milletvekili Göring-Eckardt Berlin’de yeni 
göçmen yasa tasarısını açıklamıştır. Bu tasarı, kalifiye olan veya eğitim seviyesi 
yüksek göçmenlerin iş başvurularının öncelikli olarak değerlendirilmesini 
içermektedir. Tasarıda “Yetenek Kartı” adını verdikleri husus ile kalifiye iş 
gücüne sahip göçmenler iş bulmaları gerekmeksizin aileleriyle beraber ülkede 
kalabilecek ancak sosyal yardımlardan faydalanamayacaklardır. 
Afgan göçmen bir aile Berlin’de bir göçmen yerleşim merkezinde 
konaklamaktadırlar. Aile eski yerleşim yerlerine oranla kendilerini burada 
daha az güvende hissettiklerini açıklamaktadır. Afgan kadın dışarı çıktığında 
söz ile taciz edildiğini bu nedenle dışarı çıkmak istemediğini de sözlerine 
eklemektedir. Beş çocuklu Afgan aileye Marzahn bölgesinde yeni yapılan bu 
konaklama yerine taşınmadan önce konaklama yerinin daha modern ve geniş 
olduğu belirtilmiş ancak bu konaklama yerinde yedi kişilik aile için sadece beş 
yatak bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak ortak yaşam alanı ve çocuklar 
için alanların bulunmaması da göçmen konaklama merkezinin eleştirilmesine 
neden olmaktadır. Aileler ihtiyaçları olan yatakları dışarıdan getirdiklerinde ise 
yönetimin buna izin vermeyerek geri gönderdiği de kayıtlara geçmiştir.
Afgan göçmenler Almanya’da korunma hakkı almakta ciddi sorunlar 
yaşamaktadır. Verilere bakıldığında her iki Afgan vatandaşından birinin iltica 
hakkı elinden alınmakta ve bu oran giderek artmaktadır.
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Almanya’da göçmenlerin yaşadığı bir diğer önemli sorunu ise okullardaki 
uyum oluşturmaktadır. Alman Eğitim Bakanı sınıflardaki göçmen öğrenci 
sayısının azaltılması gerektiğini vurgulamaktadır. Buna neden olarak dil 
sorununu göstermektedir. Sınıflarda göçmen öğrenci sayısı az olduğunda bu 
sorunun aşılabileceğini ve göçmen ailelerinde evde Almanca konuşmasının 
yararlı olacağını ifade etmektedir. Almanya’da uyum sorunun çözülmesi için 
daha somut ve genele yayılabilecek çözüm önerileri getirilmedikçe uzun bir 
süre daha uyum sorunu çözülemeyecek gibi görünmektedir. 
Almanya Başbakanı Merkel göçmenlerden beklentilerini açıkladı ve Alman 
halkında da bazı isteklerde bulundu. Göçmenlerin yasalara ve ülkenin 
değerlerine saygı göstermesi gerektiğini buna karşın Alman halkının da 
göçmenlere karşı daha açık olması gerektiğini açıklamaktadır. Uyum sorununun 
arttığı Almanya’da Merkel’in bu sözlerinin ne derece yararlı olacağını gelecek 
günlerde görebiliriz. 
Göçmenler Almanya’da girişimcilik adı altında ciddi çalışmalar ve araştırmalar 
yapılmış ve yıllık 170.000 göçmenin kendi işini kurduğu saptanmıştır. Yapılan 
araştırmanın verileri göz önüne alındığında her beş girişimciden biri göçmen 
kökenlidir. Girişimci göçmenlere ve göçmenlerin projelerine daha çok önem 
verildiği görülmektedir. Göçmenler takım çalışması halinde çalışmalar 
gerçekleştirmektedirler. Girişimci göçmenlere destek veren Almanya, işçi 
olan göçmenlere aynı tutumu sergilememektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
kayıtlı 465.000 göçmenin bulunduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda yapılan 
açıklamalara bakıldığında şirketler motive olan göçmenleri işe almak istediğini 
bildirmişti ancak işsiz göçmen sayısına bakıldığında söylem ile uygulamanın 
aynı olmadığı görülmektedir.. Yaşanan kalifiye eleman sıkıntısının göçmenler 
ile çözülemeyeceğini ifade eden Frank-Jürgen Weise, şirketlerin dil ve oturum 
hakkı ile ilgili sıkıntılardan dolayı göçmenleri işe almadıklarını açıklamıştır. 
Almanya’da yaşayan işsiz göçmen sayısı azımsanamayacak kadar fazladır 
ve yetkililerin göçmenlerin dil, uyum ve iş becerilerini geliştirebileceği 
politikaları ortaya koyması gerekmektedir. Bu durum hem Alman ekonomisi 
adına hem göçmenler adına olumlu bir etki doğuracaktır.
Berlin’deki bir bildiri para karşılığında cinsel ilişkiye giren göçmen sayısının 
arttığını açıklamaktadır. 18 yaşına giren göçmenlerin yardım haklarından 
düşürülmesini yardım kuruluşları bu durumun nedeni olarak göstermektedir. 
Ancak Berlin Senatosu konu ile ilgili bir kanıt veya belge olmadığını bu 
olayların göçmenler tarafından gizli olarak yürütüldüğünü ifade etmiştir.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’e Göre Egemen Kültür
Thomas de Maizière Almanya’da yaşayan göçmenlerin uyması gereken 
10 maddeyi yani Almanya’da hâkim olan “Egemen Kültür” anlayışını 
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“Bizler birisiyle tanıştığımızda ismimizi söyler, karşımızdakine tokalaşmak için 
elimizi uzatırız. Biz açık bir toplumuz. Yüzümüzü gösteririz” şeklinde yaptığı 
açıklaması ile burka giyenleri hedef almaktadır. Din hakkında da açıklamalar 
yapan Thomas de Maizière’ye göre “Egemen Kültür ”de din ayrıştırıcı değil, 
birleştirici olarak algılanmalı ve Almanya’yı sevmeyi öğrenmek ve aynı 
zamanda da diğer ülkelerden de nefret edilmemesi gerektiğini söylemektedir. 
Bu açıklamaları kısa sürede ülkedeki partiler tarafından eleştirilmiş veya 
benimsenmiştir. Birik Partileri (CDU/CSU) cephesinden destek bulan İçişleri 
Bakanı diğer partilerin eleştiri odağı olmuştur. Seçimler öncesinde yapılan 
“Egemen Kültür” tartışmaları kimileri için Müslüman ve Türkleri hedef almakta 
kimileri için ise CDU’nun aşırı sağcı seçmenlerin desteğini almak için kullanılan 
söylemlerden oluşmaktadır. Birçok farklı toplumdan insanın yaşadığı Almanya’da 
İçişleri Bakanı tarafından başlatılan bu tartışma ülkedeki göçmenlerden büyük 
tepki toplamıştır. Bazı siyasilerin “Burada yaşamak isteyenler bunlara ayak 
uydurmak zorundadır.” şeklindeki açıklamaları toplumdaki aşırı sağcılara olan 
desteği arttırmakta ve toplum düzenini tehdit etmektedir.

2016 Almanya Suç İstatistikleri Raporu
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière başkent Berlin’de “2016 Suç İstatistikleri 
Raporu” nu açıklamıştır. Rapor incelendiğinde Almanya’da şiddet ve nefret 
suçlarının 2015 yılına göre %6.7 arttığı göze çarpmaktadır. Ülke çapında toplan 6 
milyon 370 bin suç vakasının kayıtlara geçtiği açıklanmıştır. Avrupa’da yaşanan 
mülteci krizi sonrası Alman toplumunda aşırı sağcılık ve göçmen karşıtlığı 
kısa sürede büyük kitlelere ulaşmış ve PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına 
Karşı Vatansever Avrupalılar) gibi birçok örgütlenmeye neden olmuştur. Bu 
tür örgütlerin faaliyetleri şiddet ve nefret suçlarını artmasında önemli bir etken 
olarak gösterilebilmektedir. 2001 yılından bu yana aşırı sağcı suçların en yüksek 
olduğu yıl olarak belirlenen 2016 yılı aynı zamanda siyasi suçlarında arttığı 
bir yılı oluşturmaktadır. Alman Federal Meclisi’nin 2 Haziran 2016’da 1915 
olaylarına ilişkin “Soykırım” kararı ve Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe 
girişimi sonrası Almanya’da pek çok gösteri düzenlenmiştir.
Mülteciler ve göçmenler için raporda ayrı bir başlık düzenlenmiştir. Bu başlık 
altında iltica başvurusunda bulunanlar, mülteci statüsünde olan ve Almanya’da 
yaşamasına izin verilen yabancıların işlediği suçlar kayıt edilmiştir. Yabancıların 
işlediği suçlarda %52.7’lik bir artış saptanmıştır. Yetkililer bu rapor sonrası 
birçok açıklamada bulunmuş ve suç oranlarındaki artıştan endişe duyduklarını 
suç oranlarının en aza indirgenmesi gerektiğini açıklamışlardır. Almanya’nın 
nüfusunun 82 milyon 200 bin olduğu ve göçmenler için açılan başlıkta yer alan 
sayının sadece %2 olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. 
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Toplumda artan aşırı sağcı anlayış ve mülteci karşıtlığının suç oranlarına 
yansıdığını raporda görmemiz mümkündür.

Alman Ordusunda “Aşırı Sağcı” Faaliyetler
Askeri İstihbarat Servisi (MAD), federal ordudaki 275 vakayı aşırı sağcılık 
içermesi şüphesi ile incelemektedir. Bu suçlardan 143’ünün 2016 yılına ait 
olduğu, 53’ünün ise 2017 yılına ait olduğu belirtilmiştir. Alman Meclisi 
Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels 2016 yılında aşırı sağcılık ve 
yabancı düşmanlığına ilişkin 63 vakanın yaşandığını bildirmektedir. İşlenen 
suçlar sonrası suçlu bulunan 11 kişinin işine son verildiği, diğer vakalarda ise 
kişilerin para cezasına çarptırıldığı açıklanmıştır. 
Bir olayda askerin bir mülteciye Hristiyan veya Müslüman olup olmadığını 
sorarak saldırdığı ifade edilmiş ve bu askerin hala silaha ulaşma imkânının 
varlığına dikkat çekilmiştir. Bu gibi olayların en kısa sürede tespit edilerek 
gereğinin yapılması gerektiğini savunan Bartels bu vakaların göz ardı edilemez 
olduğunu da sözlerine eklemektedir. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Nisan

NSU DAVASINDA YENİ KOMİSYON

YEŞİLLER PARTİSİNİN YABANCILAR 
İÇİN “YETENEK KARTI” ÖNERİSİ

BERLİN’DE GÖÇMEN YERLEŞİM YERİNDE YATAK EKSİKLİĞİ

ANGELA MERKEL’İN GÖÇMENLERDEN BEKLENTİSİ

1

Almanya Başbakan’ı Angela Merkel 
Almanya’ya iltica eden Suriyeli gazeteci 
Hamdi Al Kassar ile yaptığı görüşmede, 
göçmenlerin yasalara uymalarını ve 
Alman değerlerine saygı göstermelerini 
beklediklerini belirtirken, Almanların da 
mültecilere karşı açık olmaları gerektiğini 
belirtti. (URL 1)

Kaynak: Spiegel Online

YAHUDİ ÖĞRENCİYE OKULDA AYRIMCILIK

Berlin’de yaşayan Yahudi bir aile 14 
yaşındaki çocuklarını, dört aydır sınıf 
arkadaşlarının ayrımcılığına maruz 
kaldığı için okuldan alırken, okul 
yönetimi iddiaların bir kısmının doğru 
olduğunu belirtti. (URL 3)

New York bölge mahkemesi Namibya’lı 
Heroro lideri Vekuii Rukoro’un açtığı davayı 
beklenenin aksine devam ettirme kararı 
aldı ve Alman hükümetinin davada kendini 
savunmasını istedi. Alman askerleri 1904 
yılında bugünkü Namibya’da Herorolara 
karşı soykırım yapmış, Alman hükümeti 
de bununla ilgili özür dilemişti. Hamburg 
Üniversitesi’nden Alman kolonyal dönemi 
uzmanı Profesör Jürgen Zimmerer, Alman soykırımını kabul ettiğini fakat yanlış 
şekilde ele aldığını ve bu davanın başka davalara kaynak olabileceğini belirtti. (URL 2)

HERERO SOYKIRIMI

Kaynak: Berliner Zeitung 
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Nisan3

NSU DAVASINDA YENİ KOMİSYON

Londra Golsmith Üniversitesi’nden uzman bir ekip NSU Davasını yeniden incelemeye 
başladı ve Halil Yozgat’ın 6 Nisan 2006’daki cinayetini incelemek için mekanı birebir 
yeniden inşa etti. Ekip cinayet sırasında internet kafede bulunan ve şuan Anayasa 
Mahkemesi Koruma Kurulu’nda olan Andreas Temme’nin ifadesinde söylediğinin 
aksine silah sesini duyması ve kafeden çıkıp parayı öderken de cesedi görmesi 
gerektiğini belirtti. Sol Parti Hessen Eyalet Başkanı Petra Pau’da Hessen Eyaletinin 
arşivlerini açması gerektiğini söyledi. (URL 4)

YEŞİLLER PARTİSİNİN YABANCILAR 
İÇİN “YETENEK KARTI” ÖNERİSİ

Yeşiller Partisi’nde Katrin Göring-
Eckardt partisine ait göçmenler 
ve iş gücüyle ilgili taslağını 
açıkladı. Taslağa göre Almanya’ya 
gelmek isteyen kalifiye iş gücüne 
sahip göçmenlere “yetenek kartı” 
verilecek ve bu kart sayesinde kişiler 
iş bulmadan 12 aylığına aileleriyle 
beraber Almanya’ya gelebilecek. 
Bu süre zarfında Almanya’da 

iş bulurlarsa veya iş kurarlarsa kendilerine sürekli oturum verilecek. Sistemin 
sömürülmesini engellemek için ise bu kişilere sosyal yardım verilmeyecek ve 12 ay 
içerisinde iş bulamayan veya kuramayanlar süre bitiminde sınır dışı edilecek. (URL 5)

BERLİN’DE GÖÇMEN YERLEŞİM YERİNDE YATAK EKSİKLİĞİ

Berlin Marzahn’da yeni yapılan göçmen yerleşkeleri yatak, çocuk oyun alanı ve 
ortak alan eksikliklerinin yanı sıra bölgedeki yerlilerin göçmenlere karşı tutumuyla 
da gündeme geldi. Yeni taşınan 5 çocuklu 7 kişilik Afgan aileye sadece 5 yatak verildi 
ve yenisini getirmeleri yetkililer tarafından engellendi. Alışverişe çıkan kadınlar ise 
bölge halkının “ülkene dön” gibi sataşmaları yüzünden dışarı çıkamadıklarından 
alışverişe kocalarını göndermeye başladı. (URL 6)

Kaynak: taz

4  Nisan

YAHUDİ ÖĞRENCİYE OKULDA AYRIMCILIK

HERERO SOYKIRIMI
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İRANLI ÖĞRENCİYE “ULUSAL GÜVENLİK” GEREKÇESİYLE 
VİZE VERİLMEDİ

Kaynak: Berliner Zeitung

İranlı bir kız öğrenci mobil sistemlerde güvenlik üzerine çalışmak üzere Darmstadt 
Teknik Üniversitesi’ne başvurdu. Fakat yetkililer “ulusal güvenliği tehdit ettiği” 
gerekçesi ile vize vermedi. Avrupa Adalet Divanı’na yaptığı başvuru da ise divan 
ülkelerin bu gibi sebeplerle vize vermeyi reddedebileceğine hükmetti ve başvuruyu 
reddetti. (URL 7)

HER BEŞ GİRİŞİMCİDEN BİRİ GÖÇMEN

Yapılan bir araştırmaya göre her yıl 170.000 göçmenin kendi işini kurduğu ve 
Almanya’da her beş girişimciden birinin göçmen kökenli olduğu tespit edildi. (URL 8)

Kaynak: Berliner Zeitung
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267.500 SURİYELİNİN AİLE BİRLEŞİM HAKKI

Bild gazetesinin 
haberine göre 2015 
ve 2016 yıllarında 
toplamda 267.500 
Suriyeli Almanya’ya 
mülteci olarak giriş 
yaptı. Mülteci hakkı 
tanınan kişilerden 
aile birleşiminde 
geçici koruma 
alanlara uygulanan 

iki yıllık bekleme süresi uygulanmıyor ve üç ayın sonunda bu hak tanınıyor. Alman 
Federal Göç Dairesi (BAM) ise bu kişilerin ne kadarının bu hakkı çoktan kullandığını 
veya halihazırda başvuru sürecinde olduğunu açıklayamayacağını bildirdi. (URL 9) 

Kaynak: Berliner Zeitung

ÇOCUK EVLİLİKLERE KARŞI YASA TASARISI

Almanya’nın mevcut 16 ile 18 yaş arasındaki kişilerin mahkeme kararıyla 
evlenebilmesine izin veren yasası değiştirilecek. Göçmen akınıyla beraber ülkede 
çocuk evlilik krizinin patlak vermesi üzerine çalışma başlatan Adalet Bakanı Heiko 
Maas, değişecek yasa ile beraber 16 yaşından küçük kişilerin evliliklerinin otomatik 
olarak düşeceği, 16 yaşından büyüklerin ise durumlarının incelenerek eğer 18 yaşını 
geçtilerse evliliklerinin devam edeceğini açıkladı. Göçmen akınıyla beraber ülkeye 
1500 civarında 14 yaşın altında çocuk gelin geldi. (URL 10)

Kaynak: Zeit Online

 Berliner Zeitung
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ALMANYA’DA TÜRKİYE SEÇİMLERİNE KATILIM ARTTI

GENÇ GÖÇMENLERİN GAYRI AHLAKİ 
DAVRANIŞLARA ZORLANMASI

BREMEN’DE OKUL VE ÖĞRETMEN SIKINTISI

7

DE MAİZİÈRE NPD’NİN DEVLETTEN ALDIĞI 
DESTEĞİ KESMEK İSTİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin 
NPD’yi kapatmaması 
fakat meclisin partinin 
devletten aldığı mali desteği 
kesebileceğine hükmetmesi 
üzerine, İçişleri Bakanı Thomas 
de Maizière mecliste NPD’nin 
mali desteğinin kesilmesi 
için çalışacaklarını açıkladı. 

Meclisin bir partinin mali desteğini kesebilmesi için üçte iki çoğunluğa ulaşması 
gerekiyor. (URL 11)

Alman Askeri İstihbarat Birimi’nin (MAD) verilerine göre Alman ordusunda 275 
aşırı sağcılık içeren soruşturma bulunuyor. Bunlardan 53’ü 2017’nin ilk üç ayında, 
143’ü ise 2016 yılında gerçekleşti. Suçlar arasında askeri üniforma ve teçhizata 
gamalı haç çizimi, Nazi selamı ve azınlık kökenli askerlere hakaretler yer alıyor. 
Fakat soruşturmaları süren askerlerin ordu ile ilişikleri soruşturma esnasında 
kesilmediğinden görevlerine devam ediyorlar ve silahlara erişimleri bulunuyor. (URL 

12)

Kaynak: Spiegel Online

9  Nisan
ALMAN ORDUSUNDA IRKÇI SUÇLAR

Kaynak: Berliner Zeitung
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ALMANYA’DA TÜRKİYE SEÇİMLERİNE KATILIM ARTTI

Yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarına tanınan 2 haftalık 
oy verme süresinde, Almanya’daki 
Türk vatandaşlarının %48’i 
referandumda oy kullandı. 
Bu oranla 2015 Kasım’ındaki 
seçimlerde %40,8 olan katılımda 
%8’lik bir artış yaşandı. (URL 13)

GENÇ GÖÇMENLERİN GAYRI AHLAKİ 
DAVRANIŞLARA ZORLANMASI

Yayınlanan bir rapora göre özellikle Afgan, Pakistanlı ve İranlı göçmenler arasında 
fuhuş yapanların sayısında artış gözlemlenmektedir. Yardım kuruluşlarına göre ise, 
Almancası olmayan, iş bulamayan ve 18 yaşını doldurduğu için devletten yardım 
alamayan gençlerin hayatta kalmak için başka yolları bulunmamaktadır. Yardım 
kuruluşları bu soruna çözüm olarak devlet yardımının 18 yaşından sonra da verilmesini 
ve göçmenlerin iş bulmalarını sağlayacak kursların açılmasını önermektedir. (URL 14)

BREMEN’DE OKUL VE ÖĞRETMEN SIKINTISI

Almanya’nın en çok göç 
alan şehirlerinden biri 
olan Bremen’de okul ve 
öğretmenlerin sayısında 
sıkıntı yaşanmaktadır. Bunun 
üzerine son yıllarda gelen en 
az 2000 Suriyeli çocuk da 
eklenince okul sıkıntısı daha 
da artmaktadır. (URL 15)

Kaynak: taz

11 Nisan

Kaynak: taz

DE MAİZİÈRE NPD’NİN DEVLETTEN ALDIĞI 
DESTEĞİ KESMEK İSTİYOR

ALMAN ORDUSUNDA IRKÇI SUÇLAR
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ANKETLERDE MERKEL ÖNDE

BRANDENBURG’DA GÖÇMEN KONAKLAMA MERKEZİNE 
MOLOTOFLU SALDIRI

ALMANYA’DA HIRSIZLIK VAKALARINDA DÜŞÜŞ

12

AB’NİN AİLESİZ GÖÇMEN ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ TALEBİ

Avrupa Birliği Komisyonu üye 
ülkelerden aileleri olmadan gelen 
göçmen çocukların kamplarda değil 
ailelerin yanında konaklatılmasını 
istedi. Sadece 2015 yılında 90.000 
çocuk AB’ye giriş yaptı ve Europol 
verilerine göre 2016 yılında en az 
10.000 göçmen çocuk AB sınırları 
içerisinde kayboldu. (URL 16)

UYUM MU SINIRLAMA MI?

Aşağı Saksonya Eyaleti 2014 yılından 
bu yana belirli okullarda Türkçe, Rusça, 
İtalyanca ve Lehçe dersleri vererek çift 
dilliliği destekleme kararı almıştı. SPD 
ve Yeşiller koalisyonu bunu daha da ileri 
taşıyarak bu dillerin seçmeli dil yerine 
geçebilmesi ve Farsça ve Arapça gibi 
göçmenler tarafından kullanılan diğer 
dillerin de eklenmesi için çalışmalar 
başlattı. Uzmanlar ise ana dilde eğitimin 
Almanca öğrenimine katkı sağlayarak 
çocukların sosyal entegrasyonunun 
hızlanacağını düşünenler ve entegrasyonun 
önünde engel olduğunu düşünenler olarak 
ikiye ayrılmış durumda bulunuyor. (URL 17)

ALMANYA’DA ARTAN YOKSULLUK VE ÇOCUKLAR

Hükümetin ekonomi raporunda bütün bilgilerin açıkça ve dürüstçe verileceğini 
söylemesine rağmen, muhalefet rapordaki belli kısımların doldurma olduğunu 
iddia etti. Hükümetin yoksulluk tehlikesi altındaki birçok ailenin durumunu iyi gibi 
gösterdiğini ifade eden muhalefet, hükümetin özellikle yoksul ailelerin çocuklarında 
giderek artarak görülen birçok sorunu göz ardı ettiğini söyledi. Muhalefet yetkilileri 
evlerin kalitesi, eğitim kalitesi, obezite ve aile içi şiddet gibi yoksullukla artan 
sorunların raporda göz ardı edildiğini belirtti. (URL 19)

AŞIRI İSLAMCILARIN 
SINIR DIŞI EDİLMESİ

Önceki yıllarda kendi ülkelerinde 
terör faaliyetlerine katılmamaları 
için Almanya’dan çıkışlarına 
izin verilmeyen kişilerin, Berlin 
saldırısından sonra sınır dışı 
edilmeye başlanması tartışmaları 
da beraberinde getirdi. Yetkililer 
bir yandan bu kişilerin Almanya’da 
yol açabilecekleri sorunlardan 
çekinirken, bir yandan da kendi 
ülkelerine dönmeleri halinde orada 
terör faaliyetlerinde bulunmalarından 
korkuyor. (URL 18)

Kaynak: Zeit Online
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ANKETLERDE MERKEL ÖNDE

SPD’nin Başbakan 
adayı olarak Martin 
Schulz’u açıklam-

asının ardından an-

ketlerdeki yükselişi 
durdu. Son anketlere 
göre Merkel’in 
CDU’su %34 ile bir-
inci sırayı alırken, 
SPD %31 ile ikinci 
sırada yer alıyor. An-

ketlerde Yeşiller %8, 
Sol Parti %7, FDP %6 civarında görülürken, AfD hala %11 ile üçüncü parti olarak 
bulunuyor. (URL 20)

BRANDENBURG’DA GÖÇMEN KONAKLAMA MERKEZİNE 
MOLOTOFLU SALDIRI

Brandenburg Eyaleti Kremmen 
bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler 
tarafından merkeze molotoflu saldırı 
düzenlendi. Şans eseri kimsenin 
yaralanmadığı saldırıda, Belediye 
Başkanı Sebastian Busse, suçluların 
en kısa zamanda yakalanmasını 
umduklarını belirtti. (URL 21)

Kaynak: Berliner Zeitung

15 Nisan

ALMANYA’DA HIRSIZLIK VAKALARINDA DÜŞÜŞ

2016 yılında Almanya genelinde yapılan hırsızlıklarda %10’luk bir düşüş gözlendi. 
2015 yılında 167.000 civarında olan sayı 2016 yılında 151.000’e geriledi. Kuzey Ren 
Vestfalya’da oranlar azalırken, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde ise artış 
gözlendi. (URL22)

Kaynak: Berliner Zeitung

AB’NİN AİLESİZ GÖÇMEN ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ TALEBİ
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TÜRKİYE SEÇİMLERİ AfD SEÇİM PROGRAMINDA

BORUSSIA DORTMUND’A YAPILAN SALDIRININ NEDENİNİN 
PARA HIRSI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

ALMANYA’DA SÜRELİ İŞÇİLERİN SAYISI

19 

GÖÇMENLERİN İŞ BULMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Almanya İş Bulma Kurumu’na kayıtlı 465.000 göçmen iş bulmayı beklerken, iş 
bulmaları önündeki engeller tekrar gündeme geldi. Birçok firma, göçmenlerin 
Almanya’da kalacakları sürenin belirsizliği, eğitim ihtiyacı ve dil problemleri 
yüzünden göçmenleri işe almaktan çekiniyor. (URL 23)

SAKSONYA’DA ORMANDA CESET BULUNDU

Saksonya’da ormanda donmuş olarak bulunan bir cesedin üzerinden Iraklı bir 
mültecinin oturma izni çıktı ve olayı cinayet masasının soruşturacağı açıklandı. 
Cesedin üzerinden, 21 Mayıs 2016’da kendilerini “milis kuvvetler” olarak nitelendiren 
dört kişi tarafından dövülen ve davası görülmek üzere olan bir mülteciye ait evraklar 
çıktı. (URL 24)

AfD EŞ BAŞKANI 
FRAUKE PETRY ADAY 

OLMAKTAN VAZGEÇİYOR

AfD Eş Başkanı Frauke Petry, parti 
içindeki liderlik çekişmelerinin ve 
hizipleşmenin partiye oy kaybettirdiğini 
ve üst ve orta kesim seçmenlere partiyi 
bir alternatif olarak görünmekten 
alıkoyduğunu belirtti. Petry, liste başı 
aday olmayacağını, bu gibi konuların 
Köln’de toplanacak parti kongresinde 
konuşulması gerektiğini söyledi. (URL 

25)

Köln’deki kiliseler “Bizim haçımızın 
çengelleri yoktur” diyerek Nazi 
bayrağına atıfla, AfD kongresine karşı 
gösteri çağrısı yaptı. Köln Katolik 
Kiliseleri Başkanı Rebert Kleine, 
kiliselerin kutuplaşmaya ve nefrete 
karşı olduğunu belirtti. Kongre 
öncesinde polis 50.000 kişilik bir 
gösteri bekliyor. (URL 26)

KİLİSELERDEN 
AfD’NİN KONGRESİNE 

KARŞI ÇAĞRI

BAYERN AfD BAŞKANI PETR BYSTRON 
ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİNDE

2015 yılından itibaren AfD Bayern 
Teşkilatı’nın bazı üyeleri Anayasa Koruma 
Dairesi tarafından denetim altına alınmıştı. 
AfD Bayern Teşkilatı Başkanı Petr Bystron’da 
Anayasa Koruma Dairesi tarafından takip 
edilen “Identiäre Bewegung” isimli aşırı sağcı 
gruba olan desteği sebebiyle takibe alınanlar 
arasına girdi. (URL 27)Kaynak: Spiegel Online
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TÜRKİYE SEÇİMLERİ AfD SEÇİM PROGRAMINDA

AfD Eş Başkanı Alexander Gauland, Türkiye’deki referandum için oy kullanan çifte 
pasaportlu seçmenlerin %60 civarında değişikliği desteklemesi üzerine bu kişilerin 
Almanya’ya ait olmadıklarını ispatladıklarını söyledi. Gauland, çifte pasaportun kötü 
bir fikir olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti. (URL 28)

BORUSSIA DORTMUND’A YAPILAN SALDIRININ NEDENİNİN 
PARA HIRSI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Polis 11 Nisan’da Borussia 
Dortmund’un takım otobüsüne 
saldıran Rus asıllı kişi 
hakkında yürüttüğü soruşturma 
sonucunda, saldırının bir nefret 
veya terör suçu olmadığını, bu 
kişinin borsada aldığı hisselerin 
fiyatının artması yüzünden 
saldırıyı gerçekleştirdiğini 
ifade etti. (URL 29)

Kaynak: Spiegel Online

21 Nisan

Kaynak: Berliner Zeitung

ALMANYA’DA SÜRELİ İŞÇİLERİN SAYISI

Federal Hükümet, Almanya’da geçici 
süreyle işe alınanların sayısının 2,8 
milyon olduğunu, bunun önemli bir 
kesimini de göçmenler, kadınlar ve 
gençlerin oluşturduğunu belirtti. 
Süreli çalışanların oranı kadınlarda 
%7,6’yken, erkeklerde bu rakam %6,5 
olarak ifade edildi. Göçmenlerde ise 
oran %13 olarak tespit edildi. (URL 30)

GÖÇMENLERİN İŞ BULMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER
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Eğitim Bakanı Johan-

na Wanka okullardaki 
göçmen çocuklarının en-

tegrasyonunun hızlanması 
için önerilerde bulundu. 
Öneriler arasında sını-
flardaki göçmen köken-

li çocukların sayısının 
azaltılarak Alman çocuk-

larla iletişime geçmek zorunda kalmaları, ailelerin evlerinde Almanca konuşmaları 
gibi öneriler yer alıyor. (URL 31)

OKULLARDA UYUM KONUSU

22

Kaynak: Spiegel Online

24 Nisan

ALMANYA’DA YAHUDILERİN ARTAN MÜSLÜMAN KORKULARI

Almanya’daki Yahudi vatandaşlar, Müslümanlar arasında antisemitizmin arttığını 
düşünüyor ve bundan dolayı korkuyorlar. Özellikle sosyal medyada nefret söylemleri 
ve antisemitik söylemler giderek artarken, Yahudi vatandaşalara göre parlamentonun 
antisemitizmi takip etmek için bir görevli ataması gerekiyor. (URL 32)

2016 YILI SUÇ İSTATİSTİKLERİ

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière düzenlediği bir basın toplantısıyla 2016 suç 
rakamlarını açıkladı. 2016 yılında bir önceki yıla göre suç rakamları %0,7 oranında 
artış göstererek 6,37 milyona ulaştı. Özellikle aşırı sağcıların karıştığı suçlarda da 
artış yaşanması dikkat çekti. (URL 33)

Kaynak: Spiegel Online
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AFGAN GÖÇMENLERE TANINAN İLTİCA HAKKI 
ORANLARI GİDEREK AZALIYOR

Yapılan istatistiklere göre 2015 yılında başvuran Afganların %77,6’sı, 2016 yılında 
ise %60,5’i iltica hakkı alabilirken, bu oran 2017’nin ilk dört ayında %47,9 olarak 
gerçekleşti. (URL 34)

24

DIŞ İLİŞKİLER BAKANI SIGMAR GABRİEL’İN SINIR DIŞI 
ETMEYİ DURDURMALARA YÖNELİK ELEŞTİRİSİ

Dış İşleri Bakanı Sigmar 
Gabriel, Schleswig-Hol-
stein’ın SPD’li Eyalet 
Başkanı Torsten Albig’i 
sınır dışı edilmeleri durdur-
dukları için eleştirdi. Albig, 
Afganistan’ın güvenli bir 
bölge olmadığını belirtmiş 
ve bu ülkeye sınır dışı edilm-

eleri gerçekleştirmeyece-

klerini söylemişti. (URL 35)

Okullardaki göçmen kökenli öğrencilerin sınıflarda sayısının çok olması uyum 
konusundaki tartışmaları beraberinde getiriyordu. Almanya Eğitim Bakanı Johanna 
Wanka’da göçmen kökenli çocukların sınıflarda sayılarının çok olmaması gerektiğini 
savunduğunu belirtiyordu. Bu öğrencilerin kendi aralarında kendi ana dillerini 
konuştuğunu ve bu durumun da uyum konusunu etkilediğini aktarıyordu. (URL 36)

ÖĞRETMENLER OKULDA GETTOLAŞMA KONUSUNDA 
UYARILARDA BULUNUYORLAR

Kaynak: Deutsche Welle

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir botun batması 
sonucu en az 16 göçmen öldü. Ölenler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. 
Kurtarılanlar arasında ise iki hamile kadın yer alıyor. (URL 37)

MİDİLLİ AÇIKLARINDA GÖÇMENLERİ 
TAŞIYAN BOT BATTI

OKULLARDA UYUM KONUSU
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AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI EDİLMELER 
DEVAM EDİYOR

Tartışmalara rağmen 
Afganistan’a yapılan 
sınır dışı edilmel-
er devam ediyor. 
Münih’ten kalkan 
bir uçakla Kuzey-
Ren Vestfalya’dan 
sekiz, Bavayera’dan 
üç, Baden-Würt-
temberg’den bir, 
Hamburg’tan bir ve 
Rheinland-Pfalz’dan 

da bir kişi sınır dışı edildi. Aralık ayından bu yana yapılan uçuşlarda 100’ün üzerinde 
Afgan sınır dışı edildi. (URL 38)

BERLİN’DE SINIR DIŞI EDİLMELERDEKİ ARTIŞ

2016’nın ilk üç ayında 521 sınır dışı 
edilmenin yapıldığı Berlin’de, 2017’nin ilk 
üç ayında 712 sınır dışı edilme gerçekleşti. 
Afganistan’la ilgili yapılan tartışmaların 
aksine Berlin’den sınır dışı edilmelerde 
birinci sırayı 480 kişi ile Moldova alırken, 
onu Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Irak 
izledi. (URL 39)

Kaynak: Zeit Online 

Kaynak: Spiegel Online 

SAKSONYA’DAKİ ŞİDDET DAVASINDA TEHDİT

24 Nisan’da son duruşması görülen ve 
saldırganlara beraat kararının verildiği 
saldırı davasında savcının, hakimin ve 
mahkeme çalışanlarının defalarca sözlü 
ve fiziksel olarak tehdit edildiği ortaya 
çıktı. Buna rağmen yetkililer tehditler ve 
verilen beraat kararı arasında bir bağlantı 
olmadığını belirtti. (URL 40)

Kaynak: Spiegel Online
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BADEN-WÜRTTEMBERG’DE CAMİYE SALDIRI

Baden-Württemberg’in Weil am Rhein kentindeki bir camiye kimliği belirsiz kişiler 
tarafından saldırı düzenlendi. Yanıcı madde ile yapılan saldırıda camlar zarar görürken 
caminin içerisinde hasar oluşmadı. (URL 42)

GÖÇMEN KONAKLAMA YERLERİNİN KAPATILMASI

Saksonya’nın Göttingen kentinde 
belediye 12 göçmen konaklama 
merkezinden dördünü, boş olmaları 
gerekçesiyle kapatmak istediğini 
bildirdi. Alman Kızıl Haç’ı ise 
bu merkezlerin boş olmasının 
sebebinin şehirden uzak, herhangi 
bir yaşam alanına sahip olmayan 
merkezler olmalarını gerekçe 
göstererek, göçmenlere toplumla 
entegre olabilecekleri konaklama seçenekleri sunulması gerektiğini belirtti. (URL 44)

Kaynak: Berliner Zeitung

BADEN-WÜRTTEMBERG’DE HARÇ PROTESTOSU

Baden-Württemberg Eyaleti’nin yabancı öğrenciler için uygulamaya koyduğu 1500 
Euro’luk dönem ücreti büyük tepkiler çekti. Eğitimin ücretsiz olduğu Almanya’da, 
Eyalet, değişikliği öğrencilere daha iyi bir hizmet sunmak için yapıldığını söyleyerek 
savundu. (URL 43)

 ALMAN ORDUSUNDAKİ TEĞMEN KENDİNİ 
MÜLTECİ OLARAK GÖSTERİP SALDIRI PLANLADI

Alman ordusunda 8 yıldır görev alan 
aşırı sağcı bir teğmen, kendini Suriyeli 
bir mülteci olarak göstererek saldırı 
planlarken yakalandı. Teğmenin saldırıyı 
bir terör saldırısı gibi göstererek ülkede 
göçmenlere ve mültecilere karşı olan 
negatif tutumu daha da arttırmayı 
hedeflediği belirlendi. (URL 41)

Kaynak: Spiegel Online
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ANGELA MERKEL ÇİFTE PASAPORTU SAVUNUYOR

FDP PARTİ PROGRAMI VE ÇİFTE VATANDAŞLIK

Almanya Başbakanı Merkel çifte 
vatandaşlık sahibi kişilerin de 
Almanya’ya sadık olduklarını 
belirterek bu hakların ellerinden 
alınması gerektiğini söyleyenlere karşı 
çıktı. Merkel önemli olanın kişilerin 
Alman anayasasına ve değerlerine 
bağlı, Almanya’ya sadık bireyler 
olmaları gerektiğini belirtti. (URL 45)

FDP parti programını açıklayan Parti Başkanı Christian Lindner, çifte vatandaşlık 
konusuna da değindi. Almanya’daki entegrasyonun nihai amacının Alman vatandaşlığı 
olması gerektiğini belirten Lindner, üçüncü nesilden sonra çifte vatandaşlık 
aktarımının durması gerektiğini, bunun sadece yeni gelenlere verilen bir hak olması 
gerektiğini söyledi. (URL 47)

29

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Berliner Zeitung

30 Nisan

MAZIÈRE’DEN “EGEMEN KÜLTÜR” BİLDİRİSİ

Almanya İçişleri Bakanı 
Thomas de Mazière, Al-
manya egemen kültürünün 
ne olduğuna dair fikirlerini 
bir bildiri ile açıkladı. Al-
man kültüründe isimlerin 
söylendiğini, el sıkışıldığını 
ve yüzlerinin açık old-

uğunu belirtti. Almanya’da 
burka gibi uygulamalara yer 
olmadığını söyleyen de Mazière, dinin toplumu ayrıştırmak için değil birleştirmek 
için olduğunu ve dinin kanunlardan üstün olmadığını da ekledi. (URL 46)
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2017 yılı Mayıs ayında Alman kamuoyunu meşgul eden başlıkları ele alan 
bu analizde değinilen ilk konu çifte vatandaşlık tartışmasıdır. 16 Nisan’da 
Türkiye’de gerçekleşen “Anayasa Referandumu” sonrası Berlin halkı, 
Türklerin demokrasiye uyum sağlayamadığını ifade ederek çifte vatandaşlık 
uygulamasını kabul etmediklerini ifade etmektedirler. Çifte vatandaşlık 
konusu Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları için uzun yıllardır sorun 
oluşturmaktadır. Alman halkı ile hükümet arasında çifte vatandaşlık konusunda 
fikir uyuşmazlıkları olduğu açıkça gözlemlenebilmektedir. Çifte vatandaşlık 
sorunu zaman zaman Türk vatandaşlarının günlük yaşantısında da sorun teşkil 
etmektedir. Bu doğrultuda Türk vatandaşlarının Alman hükümetinden talebi 
ise koşullu çifte vatandaşlık sorunun bir an önce koşulsuz hale getirilerek 
çözüme kavuşturulması ve daha somut adımlar atılması gerektiği yönündedir. 
Ancak genel seçim öncesinde hükümet konu ile ilgili herhangi bir çalışma 
gerçekleştirecek gibi görünmemektedir.
Alman Başbakanı Merkel’in partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birliği)’dan 
Andre Irepoll’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar Almanya’daki 
birçok seçmeni hedet almış durumdadır. Trepoll, Avrupa Birliği vatandaşı 
olmayan kişilerin seçme haklarının bulunmaması gerektiğini açıklamıştır. 
Açıklamalarına Türk vatandaşlarını örnek gösteren İrepoll’a destek aşırı sağcı 
ve aşırı mıllıyetçi politikaları ile tanınan AfD’den (Almanya içın Alternatıf) 
gelmiştir. CDU’dan yapılan açıklamaların AfD partisinin söylemlerine giderek 
yaklaşması AfD’nın CDU’ya yer yer destek vermesini sağlamaya başlamıştır. 
Alman siyasetçileri birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da Türkiye’deki 16 
Nisan referandumu ile ılışkılendirmişlerdir.
Mayıs ayında öne çıkan başlıklardan bir diğeri ise Nazilerin silahlanmasındaki 
ve silahlı saldırı sayısındaki artıştır. 2015 yılında ruhsatlı silah sahibi aşırı 
sağcı sayısı 400 iken, 2016 yılı verilerine bakıldığında bu sayı neredeyse iki 
katına çıkarak 750’ye ulaşmıştır. Almanya’da son yıllarda yaşanan aşırıcılıklar 
ve sağcı saldırılardaki artış silahlanma konusu ile ilişkilendirilmekte, gelecek 
günlerde Almanya için ciddi tehlikelere ve saldırılara zemin oluşturacak bir hal 
alabilme tehlikesini de barındırmaktadır. Mültecilere, göçmenlere, yerleşim 
yerlerine ve bu kişilere yardım edenlere yönelik saldırılar da önceki yıla göre 
artmıştır. Konu ile Ilgili Anayasayı Koruma Teşkilatı uyarılarda bulunmuş, 
silahlı Nazi sayısının bir an önce azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması 
gerektiğiını vurgulamıştır. 
Almanya’da yaşayan başörtülü Müslüman kadınların çalışma hayatında 
karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik herhangi bir 
adımın atılmıyor oluşu medyaya yansıyan diğer önemli bir konudur. 
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Başörtülü bir öğretmenin işe alınmaması konusu yargıya taşınmış ve Şubat 
ayında Berlin Senatosu, Eyalet İş Mahkemesi’nin başörtüsü nedeniyle işe 
alınmayan öğretmen için 8.680 Euro tazminat ödenmesine yönelik verdiği 
kararını kabul ettiğini bildirmiştir. Ancak başörtülü öğretmenlerin okullarda 
eğitim verip veremeyeceği konusunda net bir karar alınmamıştır. Almanya 
gibi farklılıkların bütünleştiği bir ülkede başörtüsü ile çalışma hayatında var 
olmak isteyen kadınların bu isteklerini gerçekleştiremiyor olması eleştirilere 
açık bir kapı bırakmaktadır.
Almanya’da rutin hale gelen göçmen ve mültecilere yönelik saldırılar Mayıs 
ayında da yaşanmaya devam etmiştir. Bu saldırıları gerçekleştiren sağcı 
gruplarla birlikte yetişkin olmayan göçmenleri sınır dışı eden hükümette insan 
hakları savunucuları tarafından eleştirilerin odağındadır. Almanya’da aşırı sağcı 
faaliyetlerin hedefini yalnızca göçmenler ve mülteciler oluşturmamaktadır. 
Giderek büyüyen tehlikenin yeni hedefi; göçmen ve mültecilere yardımda 
bulunanlar. Mayıs ayında göçmenlere yardım eden bir kişinin aracı ateşe 
verilmiş ancak yaralanan veya ölen kimse olmamıştır. Olayın arka planında 
politik sebeplerin olduğunu açıklayan polis, soruşturmaya devam edeceğini de 
açıklamasına eklemiştir.
Hükümet’in aile birleşimini sert bir şekilde sınırlandırması ve göçmenleri 
Almanya’dan sınır dışı etme uygulamaları insan hakları savunucularınca etik 
değerlerden uzak olma gerekçesiyle eleştirilmektedir. Hükümet’in geçtığımız 
aylarda Afganıstan’ı güvenli bölge ılan edip ülkedeki bazı Afganları hızlı bir 
şekilde sınır dışı etmesi Mayıs ayında da devam etmiştir. Federal İltica Kurumu, 
Fas’ta bir yapı inşa ederek refakatçisi olmayan ve reşit olmayan göçmenlerin 
buraya tahlıye edilmesini önermektedir. Yıllık 960.000 Euro masrafı olacağı 
belirtilen konaklama yerinde aynı zamanda tıbbı, pedagojık, okul ve mesleki 
eğitim desteğinin de yer alması planlanmaktadır.

Çifte Vatandaşlık Konusu
Çifte vatandaşlık konusu uzun yıllardır Almanya gündemini meşgul eden 
başlıklardan biridir. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarını yakından 
ilgilendiren bu konu, CDU tarafından seçim dönemlerinde kullanılan bir araca 
dönüştürülmüştür. CDU üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Günter 
Krings, Almanya’da şu anda geçerli olan düzenlemenin uyum sürecine herhangi 
bir katkısının olmadığını ve bu nedenle ilgili yasada gerekli değişikliklerin 
yapılarak eski sistem olan “Opsiyon Modeli” ne geri dönülmesi gerektiğini 
ifade etmiştir. 
Müsteşar aynı zamanda çifte vatandaşlık konusunun yalnızca istisnai 
durumlarda başvurulabilecek bir yol olması gerektiğini de sözlerine eklemiştir. 
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Türkiye ile Almanya arasında politik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde daha 
sıkı bir şekilde ön plana çıkarılan çıfte vatandaşlık konusu Almanya’da yaşayan 
Türk vatandaşlarının yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Almanya’nın bu 
tutumu Türkiye ile olan krizini çözmekten ziyade daha da zora sokmaktadır. 
Türkiye’de yapılan 16 Nisan referandumu sonrası Alman yetkililerden gelen 
açıklamalar ile Almanya’daki Türk seçmenin “Evet” oyu kullanmasının 
çifte vatandaşlık tartışmalarındaki etkisi yadsınamaz. Almanya’daki Türk 
seçmenlerin özgür iradeleri ile katıldıkları referandum sonrası gelen 
açıklamalar vatandaşların demokratik kararlarını sorgular niteliktedir.
Bahsi geçen “Opsiyon Modeli”ne göre Almanya’da dünyaya gelen göçmen 
çocukları 23 yaşına geldiklerinde Alman veya ailesinin geldiği ülkenin 
vatandaşlığından bırını seçmek zorundaydı. 2014 yılına gelindiğinde 
ülkedeki göçmenleri ve gelecek nesil çocuklarını etkileyecek bir değişiklik 
gerçekleştirildi. CDU-CSU (Hristiyan Birlik) ve SPD (Sosyal Demokrat 
Partisi) koalisyonundan oluşan hükümette SPD, CDU-CSU karşısında 
kararlı bir tutum sergileyerek “Opsiyon Modeli”ne son verdirmiştir. 2014 yılı 
sonrasında, Almanya’da doğan göçmen çocukları, 21 yaşına kadar Almanya’da 
sekiz yıl yaşamış veya altı yıl boyunca Almanya’da eğitim almış kişiler çifte 
vatandaşlık hakkı elde edebilmektedirler.
Eylül ayında gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesi çifte vatandaşlığın 
iptali veya revize edilmesi konusu içın halk ve siyasi kanattan gelen söylemler 
basına yansımaktadır. Başbakan Merkel’in partisi CDU, mülteci krizi sonrası 
sol eğilimli bir tutum sergilemiştir. Bu durum CDU’yu genel seçimler 
öncesinde zora sokarak sağ seçmeninin oylarını AfD’ye doğru kaymasına 
sebebiyet verecektir. Hükümet ortağı CDU ise aşırı sağcıların oylarını 
kaybetmemek veya geri kazanabilmek adına çifte vatandaşlığın kaldırılması 
konusuna sıcak bakmaktadır. CDU’lu Müsteşar Krings’ın açıklamalarını bu 
doğrultuda değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Mülteci krizi sonrası CDU 
politikalarını değiştirerek sol eğilimli bir partiye dönüşmüştür. Son günlerde 
parti üyelerinden gelen açıklamalar ise sağa dönüş politikalarının adımları 
olarak değerlendirilebilir.
Çifte vatandaşlık konusuna dair gelişmeler ile birlikte toplumsal boyutu da ele 
almak gerekecektir. “Alman halkının çifte vatandaşlık konusunda hükümetten 
beklentileri nedir?” Berlin’de yapılan bir çalışmaya göre Berlin halkının 
çoğunluğu 16 Nisan referandumunu gerekçe göstererek çifte vatandaşlığın 
kaldırılmasını istemektedir.
Demokrasinin bir parçası olan referandum sonucunun “Evet” çıkmasının 
ardından Alman halkının bir bölümü ve Alman hükümeti Türk demokrasisini 
sorgulamaya geçmiştir. 
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Berlin halkının geniş bir kısmı, Almanya’daki Türklerin demokratik sürece 
uyum sağlayamadıklarını bu nedenle çifte vatandaşlıklarının ital edilmesi 
gerektiğini ıfade etmişlerdir.

AB Vatandaşlığı Olmayanlara Seçmenlik Hakkının Tanınmaması 
CDU’dan (Hristiyan Demokrat Birliği) Andre Trepoll’un açıklamaları Avrupa 
Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişilerin seçme hakkının iptal edilmesi 
gerektiği yönündedir. Trepoll, bu ifadelerini Almanya’da ikamet eden Türkleri 
kullanarak desteklemeye çalışmıştır. Türk vatandaşlarının uyum meclislerinde 
oy kullanması sonucunda gelecek günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı destekleyenlerin bölge kurullarında yer alacağını ifade etmektedir. 
Böylesi bir durumun tehlikeli bir yapılanma gibi gösterilmesi ülkedeki Türk 
vatandaşlarının seçme ve seçilme haklarının ihlaline neden olmaktadır. Uyum 
sürecindeki yabancıların ancak bu süreç sonrası seçmen olma hakkı kazanması 
gerektiğini ifade eden Trepoll, tüm bunlara ek olarak AB vatandaşı olmayan 
kişilerin sağlıklı bir şekilde seçim kararına varamayacağını da vurgulamaktadır. 
Almanya diğer birçok Avrupa ülkesine nazaran daha fazla yabancıyı 
barındırmaktadır. Bu durum ise ülkedeki kültürel çeşitliliği arttırmaktadır. 
Yabancılar ise bu kültürel çeşitlilik ile var olmakta, ilişkilerini bu doğrultuda 
şekillendirmektedir. Uyum sürecinde olan yabancıların desteklenmesi 
gerekirken bu tür engellemelerin olması durumu tersine çevirecek ve toplumda 
çözülmeler meydana getirecektir.
Mayıs ayında ortaya atılan bu öneri AfD tarafından olumlu karşılanmış ve 
desteklenmiştir. Aşırı sağcı AfD’den gelen açıklamalar ise politikalarına 
uygun yönde olmuştur. AfD, seçme hakkının yalnızca toplumu benimsemiş 
kişilerce kullanılması gerektiğini açıklamıştır. Ayrıca Almanya’daki 
Türklerin referandum sonrasında kafa ve kalp olarak Anadolu’da olduğuna 
işaret etmektedir. Almanya’da yaşayan milyonlarca göçmen Türk’ün seçme 
haklarının iptal edilmesi gerektiğini savunan siyasilerin varlığı ve bu fikri öne 
çıkaranların koalisyon partisi içerisinden olması gelecek günlerde Almanya’da  
olası hak ihlallerinin yaşanabileceğine işaret etmektedir.

Almanya’da Başörtülü Olmak
Başörtülü kadınların toplumdan ve iş hayatından dışlanmaları onları olumsuz 
yönde etkilemekte, kişi haklarının ihlaline ve günlük yaşantısında engellerle 
karşılaşmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu konu ile ilgili önemli 
çalışmalar yapılarak durumun ciddiyeti gözler önüne serilmiş, ancak hükümet 
cephesinden sorun çözüme kavuşturulamamıştır. Başörtülü bir öğretmen 
mesleğini bu şekilde gerçekleştirmeyi talep etmiş fakat kabul edilmemiştir.
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Berlin-Brandenburg İş Mahkemesi, durumu mahkemeye taşıyan öğretmene 
tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Öğretmenin Berlin’de ders verip 
veremeyeceği konusundaki belirsizlik devam ederken notlarının yeterli olması 
sonucunda bu öğretmen ile sözleşme yapılabileceği açıklanmaktadır. Ancak 
sözleşme yalnızca meslek okulları ve akşam okulları ile yapılabilecektir. 
Bu açıklamalar sonrası başörtüsü ile çalışmak isteyen kadınların sorunları 
çözülmeyerek ayrımcılık ile sonuçlandırılmıştır.
Berlin’de “Tarafsızlık Yasası” nedeniyle okullarda, polis merkezlerinde ve 
yargı mercilerinde dini kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır. Ancak 2015 
yılında Anayasa Mahkemesi ikı kadın öğretmene başörtülü olarak ders vermesi 
için izin vermiştir. Okul huzurunun bozulmasında somut tehlike oluşturduğu 
saptandığında başörtüsü ile öğretmenlik yapmalarının yasaklanacağına karar 
verilmiştir. İşten atılma, işe alınmama, dışlanma vakası, mahkemelerin tutarsız 
kararları Almanya’da yaşayan Müslüman kadınların ortak problemlerini 
oluşturmaktadır.
Almanya’da “Başörtüsü Davası” başlıklı birçok haber çıkmaktadır. Ne yazık ki 
hakları ihlal edilen ve çalışma hayatında yer bulamayan başörtülü Müslüman 
kadınlar konuyu yargıya taşımakta ve haklarını aramaktadırlar. Sosyal ve 
çalışma hayatında başörtüsü ile yer almak isteyen kadınlar hem toplum hem 
de işverenler tarafından dışlanmaktadırlar. Bu gibi olaylar kişilerin psikolojik 
ve sosyolojik durumlarını da zedelemektedir. Başörtüsü takan avukatlar, 
öğretmenler, doktorlar, sanatçılar gelişmiş ve çokkültürlü bir Almanya’nın 
parçasıdır. Geleceğin bir parçası olan başörtülü kadınların karşılaştığı engeller 
aslında Almanya’nın geleceğine yönelik kurulan barikatlardır.

Almanya’da Göçmen Yaşantısı

Alman Federal Meclisi, hükümetin göçmenler konusundakıiyasa tasarısını 
onayladığını açıklamıştır. Bu tasarının içeriğinde elektronik ayak kelepçeleri, 
sınır dışı edilmeler, katı iltica başvuru kuralları, göçmen telefonlarının ve 
telefondaki resimlerin araştırılması gibi sert uygulamalar yer almaktadır. CDU’lu 
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de bu yasanın gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Bu yasa ile kişilerin özel hayat hakkı ihlal edilerek kelepçelenmekte ve 
telefonlarına istenildiği an bakılabilmektedir. Egemen kültür açıklamalarında 
farklılıklara açık bir ülke olduklarını ve kişilerin kültürlerine saygı duyduklarını 
ifade eden Thomas de Maizière’nin bu denli katı bir yasayı eleştirmesi gerekirken 
savunması büyük bir çelişkiden ibarettir. CDU’nun kişi haklarını zedeleyen ve 
Avrupa Birliği haklarına karşı alınan bu yasanın desteklemesinin sebebi, mülteci 
krizi sonrası dağılan politik tutumları geri kazanarak sağ seçmenlerin oylarını 
kazanmaktır. 
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CDU ve kabul edilen yasa tasarısı, muhalefetteki siyasiler, insan hakları 
organizasyonları ve vakıfları gibi birçok kurumun eleştirilerinin odağı haline 
gelmiştir.

Silahlı Nazi Sayısındaki Artış
Almanya şu günlerde önemli bir sorun ile karşı karşıyadır. Aşırı sağcıların 
silahlanmasındaki artış kamuoyunda yankı uyandırırken toplum tarafından 
tedirginlik ile karşılanmaktadır. Alman hükümetinin, Sol Parti Milletvekili 
Martına Renner tarafından hazırlanan soru önergesine verdiği yanıt ile 
Almanya’da aşırı sağ ile ilişkisi olan 750 kişinin yasal olarak silah sahibi olduğu 
açıklanmıştır. 2015 yılında bu sayının 400 civarında olduğuna dikkat çekerek, 
2016 yılında neredeyse iki kat bir artış ile bu sayının 7500’ye ulaştığını ifade 
etmek gerekmektedir. Aşırı sağcıların silahlanmasındaki artış mültecilere ve 
göçmenlere yönelik saldırılardaki artış ile paralellik göstermektedir. 2015 
yılında tabanca, yarı-otomatık ve kuru sıkı silahların kullanıldığı saldırıların 
sayısı 30 iken, 2016 yılında bu sayı 79’a çıkmıştır. Aşırı sağ faaliyeti adı 
altında gerçekleşen cinayetlerin, saldırıların hedefini yalnızca göçmenler ve 
mülteciler oluşturmamaktadır. Mültecilere ve göçmenlere yardım eden kişiler 
de uyruğuna bakılmaksızın saldırıya uğramaktadırlar. Siyaset sahnesinde aşırı 
sağcıların haklarının temsilcisi olduğunu iddia eden AfD’nin oy oranlarındaki 
artışına bakılacak olursa, Almanya’yı daha büyük aşırıcılıkların beklediği 
söylenebilir. Tehlikenin farkına varan Anayasayı Koruma Teşkilatı, ruhsatların 
iptali için uyarılarda bulunmuş, ancak buna rağmen herhangi bir işlem 
yapılmamıştır. Bavyera Anayasayı Koruma Dairesi 97 aşırı sağcının silah 
ruhsatını tespit etmiş ancak bunlardan sadece üçünün ruhsatını iptal etmiştir.

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Mayıs

THOMAS DE MAİZİÊRE’NİN “EGEMEN KÜLTÜR” TEZİ

1

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de 
Maizière Almanya’nın “egemen kültürü” nü 
(Leitkultur) maddeler halinde açıklayarak, 
bu konu hakkındaki tartışmayı yeniden 
başlattı. SPD, FDP ve Yeşiller Partisi eş 
başkanlarından ise bu söylem için eleştiriler 
geldi. (URL 1)

Kaynak: Spiegel Online

ALMANYA DİTİB’E YARDIMA DEVAM EDİYOR

Almanya Aile Bakanlığı, DİTİB imamlarının Türk hükümeti için casusluk yaptığı 
iddialarının ardından kesilen devlet yardımlarına devam etme kararı aldığını açıkladı. 
Bakanlık bu yılın sonuna kadar yaklaşık bir Milyon Euro tutarında bir yardımın 
DİTİB’e aktarılacağını bildirdi. Bakanlık sözcüsü özellikle DİTİB’in demokrasiyi 
güçlendirmek adına aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele projesinin ve mültecilere 
yardım projesinin önemli olduğunun altını çizdi. (URL 2)

2 Mayıs

WEİMAR’DAKİ AŞIRI SAĞCI DAVASI PARA CEZASI 
İLE SONLANDIRILIYOR

2015 yılının Mayıs ayında gerçekleşen, gösterilerde üç kişiyi hafif şekilde yaraladığı 
tespit edilen beş aşırı sağcı gence yönelik dava, para cezası ile sonlandırıldı. Saksonya 
ve Hessen Eyaletlerinden olan sanıkların 350 ile 650 Euro arasında bir para cezası 
ödemeye mahkûm edildikleri belirtildi. (URL 3)

Kaynak: Berliner Zeitung
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BERLİNLİ VATANDAŞLAR 
ÇİFTE PASAPORTU REDDEDİYORLAR

3

GÖÇMENLERE YARDIM EDEN ŞAHSIN ARABASININ
ATEŞE VERİLMESİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Berlin’in Neukölln bölgesinde göçmenlere yardım eden ve aşırı sağ karşıtı olan bir 
kişinin arabası kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Polis aracın tamamen 
yandığını fakat kimsenin yaralanmadığını tespit ederken, bu saldırının politik arka 
planının olduğunu belirtti. (URL 4)

CSU BAŞKANI SEEHOFER GÖÇMENLERİ 
ALMANYA’DAN UZAK TUTMAK İSTİYOR

CSU (Hristiyan Sosyal Birliği) Başkanı Horst Seehofer İtalya üzerinden Avrupa’ya 
gelecek göçmenlerin engellenmesi gerektiğini açıkladı. Seehofer, bu bağlamda 
Almanya-Avusturya ya da Almanya-İsviçre sınırlarında da sınır kontrolü yapılması 
gerektiğini ifade etti. (URL 5)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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BERLİNLİ VATANDAŞLAR 
ÇİFTE PASAPORTU REDDEDİYORLAR

Kaynak: TAZ

Türkiye’deki referandum 
oylamasının ardından, 
Berlinli vatandaşlar 
Almanya’da yaşayan 
Türklerin demokratik 
sisteme hala uyum 
s a ğ l a y a m a d ı ğ ı n ı 
düşündüklerini belirtti. 
Bu bağlamda yapılan 
çalışmaya göre ankete 
katılan kişilerin 

çoğunluğu çifte vatandaşlığa karşı olduklarını ifade etti. (URL 6)

YETİŞKİN OLMAYAN GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Federal İltica Bürosu (Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bamf) 
Fas’ta yetişkin olmayan göçmenler için sınır dışı edilme yerleri inşa etmeyi 
düşündüklerini belirtti. Refakatçisi olmayan yetişkin olmamış göçmenler eğer 
cezalı iseler ya da kendi istekleriyle geri dönmek isterlerse sınır dışı edilebilecekler. 
Başlangıç olarak 100 kapasiteli iki yerin inşasının düşünüldüğü ve bunun yıllık 
960.000 Euro tutarında bir masraf tutacağı tahmin ediliyor. Konaklama, tıbbi 
pedagojik bakımın yanı sıra okul ve mesleki eğitimin de olacağı vurgulanıyor. (URL 7)

Kaynak: taz

CSU BAŞKANI SEEHOFER GÖÇMENLERİ 
ALMANYA’DAN UZAK TUTMAK İSTİYOR
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15.000 GÖÇMEN HALA GEÇİCİ KONAKLAMA 
YERLERİNDE YAŞIYORLAR

4

CDU VE AfD AB VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİLERİN 
SEÇME HAKKININ İPTAL EDİLMESİNİ ÖNERİYOR

CDU Meclis Grup Başkanı Andre Trepoll, 
AB vatandaşı olmayan kişilerin seçme 
hakkının olmaması gerektiğini belirtti. 
Trepoll Türk vatandaşlarının bölge 
kurulunda seçme hakkının olmasının, ileride 
Erdoğan sempatizanlarının bölge kurulunda 
yer almasını sağlayabileceğini açıkladı.  
AB vatandaşı olmayan bir kişinin doğru 

bir seçim kararı veremeyeceğine inandığını 
vurgulayan Trepoll, seçme hakkının uyum sürecinin başında değil, en sonunda olması 
gerektiğini dile getirdi. AfD Meclis Grup Başkanı Jörn Kruse ise bu konuya katıldığını 
ve seçme hakkının topluma aşina olan insanlarda olması gerektiğini söyledi. Kruse, 
Türkiye’de yapılan referandumun, Almanya’da yaşayan Türklerin kafa ve kalp olarak 
hala Anadolu’da bulunduğunu gösterdiğini ifade etti. (URL 8)

AŞIRI SAĞCI ASKER FRANCO A. 
ORDUNUN CEPHANELİĞİNDEN 1000 MERMİ ÇALDI

Alman ordusunda kendini Suriyeli bir mülteci olarak tanıtan aşırı sağcı Franco A.’nın 
ordudan cephanelik çaldığı ortaya çıktı. Savunma dairesi Franco A.’nın yaklaşık 1000 
askeri mühimmat bulundurduğunu tespit ederken, mühimmatların yüzde 90’ının ise 
Alman Ordusu’nun stoku olduğunu açıkladı. (URL 9)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle
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AĞACA BAĞLANAN GÖÇMENİN DAVASI

2016 yılında 21 Mayıs günü Bautzen 
kentine bağlı Arnsdorf’ta bir Iraklı 
mülteci süpermarketten dört kişi 
tarafından dışarı çıkarılmış, bir 
ağaca bağlanmış ve ‘milis’ kuvveti 
tarafından şiddete maruz kalmıştır. 
Soruşturmayı yöneten memurların 
kaba bir şekilde tehdit edildiği 
belirtilmiştir. Görlitz savcılığının 
yazılı olarak birçok kez tehditler 
aldığı belirtiliyordu. Davanın 

kapatılmasının ardından savcılığın 
tehdit edildiği ortaya çıkmış ve bu dava bağlamında polis tehdit eden kişinin kimliğinin 
belirlendiğini açıklamıştır. (URL 10)

15.000 GÖÇMEN HALA GEÇİCİ KONAKLAMA 
YERLERİNDE YAŞIYORLAR

Almanya’da birçok eyalet göçmen barınaklarını kapatıp daha iyi bir yaşam alanı 
sunuyor. Toplam 16 eyalette halen 15.000 göçmen barınaklarda yaşarken, bir önceki 
yıl bu sayı 70.000’di. Barınakların çoğu Berlin’de bulunurken, bu barınaklarda 
13.400 göçmen konaklamaktadır. Bunlardan 2100 kişinin kaldığı yerler ise çok kısıtlı 
özel alanlara sahiptir. (URL 11)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

6 Mayıs

CDU VE AfD AB VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİLERİN 
SEÇME HAKKININ İPTAL EDİLMESİNİ ÖNERİYOR
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GÖÇMEN YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK 
SALDIRILARDA AZALMA

7

 SCHLESWİG-HOLSTEİN EYALETİNDE CDU KAZANIYOR

ARD ve ZDF’in sonuçlarına göre 
Almanya’nın Schleswig-Holstein 
Eyaleti’nde yapılan parlamento 
seçimini yüzde 33 ile CDU 
kazanırken, SPD yüzde 26,7 oy 
oranında kaldı. Yeşiller Partisi 
yaklaşık yüzde 13, FDP yüzde 
11, AfD yüzde 5,5 oy oranına 
sahip oldu. AfD’nin parlamentoya 
girmesi ise aktivistler tarafından 
protesto edildi.(URL 12)

SİLAH SAHİBİ OLAN NAZİ SAYISI 750’YE ÇIKTI

Almanya’da silah sahibi aşırı sağcıların sayısı 
bir yılda iki katına çıktı. 2016 yılında silah ile 
göçmenlere, yerleşim yerlerine ve göçmenlere 
yardım eden kişilere yönelik saldırıların sayısı 
da 30’dan 79’a çıkarak, iki katına yükseldi. 
(URL 13)

AKDENİZ’DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOTLAR BATIYOR

Libya sahili açıklarında göçmenleri 
taşıyan bir bot battı ve 80 kişi 
kayboldu. Hafta sonunda ise 
toplamda 200’den fazla göçmen 
boğuldu. Aralarında cansız çocuk 
bedenlerinin de bulunduğu birçok 
ceset Kuzey Afrika kıyılarına vurdu. 
Balkan yolunun kapatılmasının 
ardından birçok göçmen Afrika 
tarafından Avrupa’ya ulaşmaya 
çalışmaktadır. (URL 14)Kaynak: Zeit Online

8 Mayıs

Kaynak: taz

Kaynak: Berliner Zeitung 
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ALMAN ORDUSUNDA SKANDAL

Alman Ordusu’nda 
görevli olduğu tespit 
edilen ve kendini 
Suriyeli bir göçmen 
olarak tanıtan askerin 
tutuklanmasından 
iki hafta sonra 
üçüncü bir kişi 
de terör şüphelisi 
olarak tutuklandı. 
Bu üç kişinin 
C u m h u r b a ş k a n ı 

Joachim Gauck ve 
Adalet Bakanı Heiko Maas’a yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğundan 
şüpheleniliyor. (URL 15)

Kaynak: Berliner Zeitung 

HER 10 GÖÇMENDEN BİRİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞ BULMASI

Yaklaşık yarım milyon göçmen devlet 
koruması sayesinde geçimini sağlıyor. 
Federal İş Ajansı göçmenlerin hızlı bir uyum 
içerisinde iş piyasasına giremediğini, 2015 
yılında Almanya’ya gelen göçmenlerden 
sadece onda birinin iş sahibi olduğunu 
açıkladı. İş Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 
Detlef Scheele, 2020 yılında bu kişilerin 
yalnızca yarısının iş sahibi olacağını tahmin 
ettiklerini belirtti.

(URL 16)

Kaynak: Berliner Zeitung 

GÖÇMEN YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK 
SALDIRILARDA AZALMA

Almanya’da iltica başvurusu yapan kişilerin yaşadığı yerlere yönelik saldırılarda 
düşüş olduğu belirtildi. Alman Federal Polisi tarafından verilen rakamlarda, bu yılın 
ilk üç ayında gerçekleşen 93 saldırının 86’sının aşırı sağ arka planlı olduğu açıklandı. 
2015 yılında göçmenlerin gelmesiyle birlikte yabancı düşmanlığı saldırılarının 
sayısında bir hayli artış olduğu kaydedildi. (URL 17)
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ALMANYA’DA GÖÇMENLER KOALİSYON TARAFINDAN 
İSTİHBARAT ARACI OLARAK KULLANILMAK İSTENİYOR

Birlik (CDU/CSU) 
ve SPD, iltica 
başvurusu yapan 
kişilerin gizli servis 
çalışanları tarafından 
sorgulanarak olası 
terör tehditleri, 
insan ticareti ve 
göçmen rotaları 
gibi konularda bilgi 
almasını sağlayan 

yasa tasarısı hazırlamayı düşünüyor. Hükümet birçok göçmenin işbirliği konusunda 
Alman güvenlik güçleri ile ortak çalışmak istediğini belirtti. (URL 18)

BAŞÖRTÜSÜ DAVASI

Berlin Senatosu, Eyalet İş Mahkemesinin başörtüsü kararını kabul ettiğini bildirdi. 
Mahkeme başörtüsü nedeniyle işe alınmayan öğretmen için, Şubat ayında 8.680 Euro 
tazminat ödenmesine karar vermişti. Senatonun bu kararı kabul etmesine rağmen 
öğretmenlerin başörtüsü ile Berlin’de ders verip veremeyeceği halen belirsizliğini 
koruyor. Basın sözcüsü Beate Stoffers, bu durumda başörtüsünün rol oynamadığını, 
öğretmenin kalifiyeli ve notlarının yeterli olduğu takdirde sözleşme imzalanabileceğini 
belirtti. Fakat sadece meslek ve akşam okullarında bunun uygulanabilir olması, bu 
durumun ayrımcılık yarattığına dair eleştiri aldı. (URL 19)

Kaynak: Spiegel Online

14 Mayıs

Kaynak: taz
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KUZEY-REN VESTFALYA’DA CDU ZAFERİ

Kuzey-Ren Vestfalya’da yapılan seçim sonuçlarına göre CDU yüzde 33 oy oranına 
ulaştı. CDU’yu yüzde 31,4 oy oranı ile SPD takip ederken, sonucun ardından SPD’nin 
eyalet adayı Hannelore Kraft görevinden istifa ettiğini ifade etti. Bu sonuçlara göre, 
FDP yüzde 12,6, Yeşiller yüzde 6,3, AfD ise yüzde 7,3 oy oranında kaldı. (URL 20)

Kaynak: Spiegel Online

KOBLENZ’DE AŞIRI SAĞ DAVASI

16 Mayıs

HİLDESHEİM’DA KATOLİK LİSESİNDEKİ 
ÖĞRETMEN CİNSEL SALDIRI YÜZÜNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Koblenz Eyalet Mahkemesi’nde 17 kişinin suç örgütü kurmak ve diğer suçlardan 
dolayı yargılandığı Neo-nazi davası beş yıldır sürüyor. Mahkeme, hâkimin 
emekliye ayrılacak olması sebebiyle taraflara davanın sonlanmasını önerdi. Davanın 
kapatılmaması durumunda, davanın en baştan başlaması gerekmektedir. (URL 22)

Hildesheim Piskoposluğu bir öğrenciye yapılan 
cinsel saldırı gerekçesiyle bir öğretmenin okuldan 
uzaklaştırıldığını açıkladı. Piskoposluğun sözcüsü, 
öğretmenin uzaklaştırıldığını ve bir daha okula 
dönemeyeceğini ifade etti. (URL 21)

Kaynak: Spiegel Online
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BERLİN’DEKİ OKULLARDA SİLAH VE ŞİDDET KULLANMA 
ORANLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Berlin’deki okullarda şiddet olayları 
artış gösteriyor. Yetkililer hali hazırda 
ilk altı ayda 2059 olayın olduğunu 
açıkladı. 12 silah kullanılan olay 
yaşanırken, 2015/2016 yıllarının 
tümünde ise 13 olay yaşandı. (URL 23)

ALMANYA’DA ÇOCUK YUVASI EKSİKLİĞİ

Almanya genelinde 300.000 çocuk 
kreşlerde yer bulamıyor. Özellikle 
Kuzey-Ren Vestfalya’da birçok aile 
kreş aramaktadır. İktisatçı Wido Geis 
bu durumun, kadınların işe daha 
erken geri dönmek istemelerinden 
kaynaklandığını ifade etti. (URL 24)

HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ SADECE 
ANNE YADA BABA İLE YETİŞİYOR

Halk Araştırma Enstitüsü, Almanya’da 
ailenin sadece bir üyesi ile büyüyen 
çocukların sayısının arttığını açıkladı. 
1996 yılında sadece anne veya baba ile 
yaşayan çocuk sayısının oranı yüzde 
11,9 iken, günümüzde bu oranın yüzde 
19 olduğu belirtildi. Enstitü çalışanı 
Evelyn Grünheid, bu oranların Almanya 
içerisinde bölgesel düzeyde farklılıklar 

gösterdiğini belirtirken, Batı Almanya’da yüzde 11’den yüzde 16’ya çıkan bu oranın, 
Doğu Almanya’da ise yüzde 16’dan yüzde 25’e yükseldiğini ifade etti. (URL 25)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Spiegel Online
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Aşağı Saksonya’da intihar 
girişiminde bulunan 
göçmenlerin sayısında artış 
olurken, bu sene içerisinde 15 
göçmen intihar girişiminde 
bulundu. 2015 yılında hiç 
intihar vakası yaşanmazken, 
2016 yılında üç, 2017 yılı 
içerisinde de iki göçmen 

intihar etmişti. Pro Asyl adlı 
yardım derneği bu durumun sebebinin özellikle kitlesel sınır dışı edilmelere bağlı 
olduğunu, aynı zamanda aile birleşimindeki zorlukların da etkenler arasında yer 
aldığını açıkladı. (URL 26)

Almanya’da yabancı düşmanlığının yükselirken, göçmen konaklama yerlerine olan 
saldırıların ve aşırı sağcı suç olaylarının ise arttığı görülmektedir. Araştırmacılara 
göre bu tür suçlar Doğu Almanya’da daha çok artış gösteriyor. Göttingen Demokrasi 
Araştırma Enstitüsü araştırmacıları aşırı sağ şiddetin neden arttığına yönelik yaptıkları 
araştırma sonuçlarında kişilerin yaşadığı geçmişteki olumsuz olayların ve tecrübelerin 
öne çıktığını belirtiyor. Araştırmacılar yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığın hem 
Doğu’da, hem de Batı’da olduğunu, fakat Doğu’da daha güçlü olmasının bölgenin 
özelliğinden kaynaklandığını ifade ediyor. Bu duruma yönelik açıklama yapan Federal 
Hükümet’in Doğu Bölgeleri Sorumlusu Iris Gleicke ise, Almanya’nın doğusundaki 
olaylara karşı bir an önce önlem alınması gerektiğini savundu. (URL 27)

GÖÇMENLER ARASINDA 
ARTAN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

DOĞU ALMANYA’DA YABANCI DÜŞMANLIĞI

18

Kaynak: Spiegel Online
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AŞIRI SAĞCI TERÖR GRUPLARI

Alman Savcılığı aşırı sağcı grup olan “Oldschool Society”ye üye olduğu düşünülen 
iki kişiyi Saksonya yakınlarında, patlayıcı madde hazırlamaktan dolayı gözaltına 
aldığını açıkladı. Mart ayında Münih savcılığı ise bu gruba ait dört kişiyi üç ile beş 
yıl aralığında hapis cezasına çarptırmıştı. (URL 28)

18

TAM ZAMANLI ÇALIŞANLARIN SAYILARINDA ARTIŞ

Kaynak: Spiegel Online

Yapılan araştırmada Alman iş piyasasının dayanıklı olduğu ve tam zamanlı çalışan 
kişilerin sayısında bir artış yaşandığı görülmektedir. Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, bunun yanında kısmi zamanlı ya da geçici işlerin sayısının da arttığını 
belirtti. (URL 29) 

Kaynak: Spiegel Online
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NAZİ AĞI

ALMANYA’DA İLTİCA HAKKI

İltica başvurusu 
yapan kişiler ve 
sınır dışı edilmeler 
hakkında katı 
d ü z e n l e m e l e r i n 
mevcut olduğu 
yasa tasarısı Alman 
hükümeti tarafından 
o n a y l a n m ı ş t ı r . 
Yeni yasanın sınır 
dışı edilmelerin 

yanısıra elektronik ayak kelepçeleri ve telefonların incelenmesi gibi düzenlemeleri 
de barındırdığı bilinmektedir. CDU’dan (Hristiyan Demokrat Birliği) İçişleri Bakanı 
Thomas de Maizière bu düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekerken birçok insan 
hakları organizasyonu, sosyal vakıf ve muhalefet kanadı bu düzenlemelerin temel 
insan haklarının ihlaline neden olacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. (URL 30)

Perşembe günü SPD’nin (Sosyal Demokrat 
Parti) Berlin İç İşleri Senatörü Andreas 
Geisel, eski Blood & Honour Nazi grubunun 
Almanya şefi olan Stephan L.’nin anayasa 
koruyucusu olarak çalıştığını yalanladı. 
Fakat bundan bir gün önce Köln’de bir 
anayasa koruyucusu tarafından bu kişinin 
eskiden anayasa koruyucusu olarak 
çalıştığını açıklıyordu. (URL 31)

Kaynak: taz

Kaynak: Berliner Zeitung 

HÜKÜMET AİLE BİRLEŞİMİNİ 
KATI BİR ŞEKİLDE SINIRLIYOR

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Yunanistan üzerinden gelen göçmenlerin aile 
birleşimlerini kısıtladı. Almanya Nisan ayından itibaren aylık en fazla 70 aile üyesini 
kabul edecek. Ulla Jelpke (die Linke) ise, Thomas de Maizière’nin AB mevzuatına 
karşı bir karar verdiği hakkında eleştiride bulundu.  Jelpke, Dublin Anlaşması’na 
göre göçmenlerin ailelerini yanlarına alma hakkı olduğunu vurguladı. Bakanlık ise 
sınırlandırma gerekçesi olarak kısıtlı olan yerleşim yeri kapasitesini gösterdi. (URL 32)

AŞIRI SAĞCI TERÖR GRUPLARI
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GENÇ GÖÇMENLER GAYRİ AHLAKİ DAVRANIŞLARA 
ZORUNLU KALIYOR

ANAYASAYI KORUMA DAİRESİ 12.600 “REICHSBÜRGER” 
OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Berlin, Frankfurt ve Hamburg’da yoğun olmak üzere, çoğunlukla erkek ve yaşları 
20 ile 25 arasında değişen, Afganistan, Irak, İran ve Suriye asıllı göçmenler para 
kazanmak için cinsel ilişki yoluna başvuruyor. Almanya’da ne kadar göçmenin bu 
yolla para kazandığı ise bilinmiyor. Göçmenler için yardım eden Diane Henniges, 
yetişkin olmayan göçmenlerin Almanya’da korunduğunu, fakat 18 yaşına girer 
girmez bu korumanın düştüğünü belirtirken, bazılarının bu yolla kazandıkları paranın 
bir kısmını ailelerine gönderdiği, diğerlerinin de uyuşturucuya harcadığını ifade etti. 
(URL 33)

Almanya Anayasayı Koruma 
Dairesi Almanya’da kendilerini 
“Reichsbürger” olarak tanıtan, 
yani Alman devletini reddeden kişi 
sayısının 12,600 olduğunu açıkladı. 
Kurum, bu kişilerden yaklaşık 
700’ünün aşırı sağcı olduğunu, 
hareketin üyelerinden olan 700’den 
fazla kişinin ise silah sahibi 
olduğunu vurguladı. (URL 34)

Kaynak: taz

Kaynak: Deutsche Welle
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AfD’NİN GENEL SEÇİMLER İÇİN ADAYLARI BELLİ OLDU

SURİYELİ MÜLTECİNİN 
YUNANİSTAN’A 

İADESİNİN DURDURULMASI

Pazar günü Almanya’nın Köln 
şehrinde yapılan AfD parti 
kongresinde, partiyi eylül ayındaki 
genel seçimlerde kimin yöneteceği 
seçildi. Delegelerin çoğunluğu 
partiyi seçimlerde temsil etmesi 
için Alexander Gauland ve Alice 
Weidel’e oy verirken, Gauland 
ile Weidel’ın partiyi birlikte 
seçimlere götüreceği kesinleşti. 
(URL 35)

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, 
2015 yılında Yunanistan’da sığınma 
hakkı bulunmasına rağmen Almanya’ya 
gelen Suriyeli bir göçmen hakkında 
Yunanistan’a geri iade edilmesi 
kararını vermişti. Fakat mültecinin 
şikâyetçi olması üzerine, Federal 
Anayasa Mahkemesi, Suriyeli kişinin 
Yunanistan’da yeterli yardımı alıp 
alamayacağından emin olunamaması 
sebebiyle iadesini durdurdu. (URL 36)

23

Kaynak: Berliner Zeitung 

ÇOCUKLARIN 
BAŞÖRTÜSÜ TAKMASINA 

YÖNELİK YASAK

Berlin’de kadın hakları örgütü “Terre 
des Femmes”, 18 yaşından küçüklerin 
başörtüsü kullanmasının yasaklanmasına 
yönelik öneride bulundu. Özellikle 
okullar ve okul öncesi eğitim yerlerinde 
başörtüsünün kaldırılması gerektiğini 
savunan örgüte göre, kapanmak bir tür 
ırk ayrımcılığına yol açıyor. (URL 37)

ENGELLİ BİREYLERE YARDIMLARDA KISITLAMALAR

Hamburg’da yüzde 30 engelli olduğu kaydedilen Amidou Sohona, engeli sebebiyle 
normal bir işte çalışmasının mümkün olmadığını ifade etti. Almanya’da gerekli 
yardımın alınmasının ön koşulu olan yüzde 50 engelli olma şartı sebebiyle birçok 
engelli birey geçim sıkıntısı yaşamakta, yardım alamamalarına karşılık kendilerine 
ve engellerine uygun iş bulmakta zorlanmaktadır. Sosyal Hak ve Çalışmalar Savcısı 
Sebastian Tenbergen, bilirkişilerin çoğunlukla doktorlarla ya da engelli vatandaşlarla 
konuşmadan onların engel durumları hakkında karar verdiklerini açıkladı. (URL 38)
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ADLİ STAJYER BAŞÖRTÜSÜ İLE HÂKİM KOLTUĞUNA 
YA DA SAVCILIĞA GİREMİYOR

AfD’Lİ POLİTİKACININ TÜRBAN İÇİN
“CİNSİYETÇİ SEMBOL” TANIMI

Hessen Eyaletinde bir hukuk stajyerinin başörtüsü ile savcılığa girmesine izin 
verilmedi. Hessen Yüksek İdare Mahkemesi, İslam inancına sahip başörtülü kadın 
avukatların savcılıkta davalara katılamayacağına, başörtülü kişilerin hâkim koltuğu 
yerine izleyici bölgesinde oturmak zorunda olduğuna karar verdi. Kararda, Hakimlerin 
Kassel’de mahkeme önünde tarafsız kalması gerektiğini gerekçe olarak öne sürdüğü, 
Bayern eyaletinde ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığı belirtildi. (URL 39)

AfD’nin genel seçimlerdeki adayı olan 
Alice Weidel, tamamen kapanmanın 
yasaklanmasının yanı sıra türbanın da 
yasaklanması gerektiğini ifade etti. 
Weidel başörtünün Almanya’ya ait 
olmadığını belirtirken, burka ve nikabın 
ise her yerde yasaklanmasını istedi. (URL 
40)

Kaynak: Berliner Zeitung 

27 Mayıs

29 Mayıs

GÖÇMENLERİN DENETLENMESİ

Almanya Göç ve Mülteci Dairesi 
ileride göçmenlerin telefonlarının 
ve hatta telefonlardaki resimlerin 
denetlenebilir olacağını belirtti. Bu 
uygulama sayesinde fotoğrafların 
nerede ve ne zaman çekildiğine dair 
bir harita çıkartılması planlanıyor. 
(URL 41)

Kaynak: taz
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NÜRNBERG’DE AFGANLI ÖĞRENCİYE SINIR DIŞI

ALMAN ORDUSU ÜNİVERSİTESİNDE AŞIRI SAĞCILIK

Alman Ordusu Üniversitesi’nde 
(der Bundeswehr-Universität) 
eğitim gören iki genç askere sağcı 
yönelimlerinden dolayı süresiz 
uzaklaştırma verildi. Yapılan 
araştırmada bu iki kişinin 2016 
yılının son dönemleri ve bu yılın 
başlarında Yahudi ve yabancı 
düşmanlığı söylemlerinin yanı 
sıra Hitler sempatizanlığı da 
yaptığı tespit edildi. (URL 42)

Almanya’nın Nürnberg şehrinde 
Berliner Platz’da bulunan meslek 
okulunda eğitim gören 21 yaşındaki 
Afgan bir öğrenci, polisler tarafından 
sınır dışı edilmek istendiği anda sınıf 
arkadaşları bunu engellemek istedi. 
Polisler ders esnasında öğrenciyi 
zorla sınıftan çıkarttı ve bu esnada 
arkadaşlarının protestosuna maruz 
kaldı. Dokuz polisin yaralandığı 

olayda, beş kişinin de geçici olarak 
gözaltına alındı. Nürnberg Milletvekili Angelika Weikert (SPD) Afgan öğrencinin bu 
şekilde dersten alınmasını eleştirdi. (URL 44)

ALMANYA’DA İLTİCA BAŞVURULARININ 
TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Alman ordusunda kendisini Suriyeli göçmen olarak tanıtan bir asker geçmiş aylarda 
gözaltına alınmıştı. Orduda çıkan aşırı sağcı asker skandalının ardından Thomas 
de Maizière, bazı iltica kararlarını tekrar gözden geçirtmek istiyor. Bu sayının ise 
yaklaşık 80.000 ile 100.000 arasında olduğu tahmin ediliyor. (URL 43)

Kaynak: Spiegel Online 

Kaynak: Deutsche Welle

AfD’Lİ POLİTİKACININ TÜRBAN İÇİN
“CİNSİYETÇİ SEMBOL” TANIMI
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Almanya Erfurt’ta yapılması 
planlanan caminin inşaat alanına 
domuz parçaları ile saldırı düzenlendi. 
Saldırıyı aşırı sağcı grupların yaptığı 
belirtilirken, polisin verdiği bilgiye 
göre inşaatın yer aldığı alana domuz 
başı ve çeşitli parçaları atıldı. (URL 47)

Afganistan’a yapılan sınır dışı uçuşları, gerçekleşen saldırının ardından ertelendi. 
Hükümet, başkent Kabil’de meydana gelen ağır saldırının ardından bu kararı aldı. 
Hükümet, genel olarak Afganistan’a yapılan iadelerden vazgeçilmediğini fakat 
ilerideki günlerde şimdilik toplu sınır dışı edilmelerin olmayacağını belirtti. (URL 45)

AFGANİSTAN SALDIRISININ ARDINDAN
 SINIR DIŞI EDİLMELER DURDURULUYOR

ERFURT’TA 
CAMİYE SALDIRI

GÖÇMENLERİN AİLE BİRLEŞİMİ HAKKI

Alman Hükümetinin Yunanistan’ı 
göçmenlerin aile birleşimlerini 
yıllarca kasıtlı olarak uzatması 
konusunda teşvik ettiği ortaya 
çıktı. Bir mektupta Yunanistan’ın 
göçmenlerden sorumlu Bakanı 
Ioannis Mouzalas Almanya İçişleri 
Bakanı Thomas de Maizière’ye 
göçmenlerin aile birleşiminin 
anlaşıldığı üzere yavaşlatıldığını 
yazdı. Söz konusu rakamın 2000 kişi olduğu tespit edildi. Mouzalas Yunanistan’ın 
bu gecikmeden dolayı sorumlu olmadığını, bunun Almanya ile anlaşılmasının 
üzerine uygulandığını ifade etti. Suriyeli vatandaşlar ise aile birleşimi için yaptıkları 
başvurularında sürecin ağır işlemesi sebebiyle eleştirilerini arttırmaktadır. (URL 48)

Kaynak: taz

BERLİN’DE BİR ÖĞRETMENİN
ÇOCUKLARI BAĞLAMASI

Berlin Prenzlauer Berg’de okul öncesi 
eğitim yerinde bir eğitmen çocukların rahat 
durmasını sağlamak için onları bağladı. 
Eğitmen kadının bunun gibi en az beş olayda 
daha adının geçtiği tespit edildi. Eğitim, 
Gençlik ve Aile Senatosu (Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie) Sözcüsü 
Thorsten Metter ise bu durumu son derece 
ciddiye aldıklarını ifade etti. (URL 46)
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Afganistan’a Toplu Sınır Dışı Edilmeler
Almanya’da Müslümanlara Yönelik Yasaklar

Almanya’da Yabancı Olmak 
Almanya’dan Afrika’ya 300 Milyon Euro’luk Maddi Yardım 



BİR BAKIŞTA “HAZİRAN” AYI

2017 Haziran’ında Alman kamuoyunu meşgul eden başlıklar arasında 
Afganistan’a yapılan sınır dışı edilmeler, Almanya’nın insan hakları 
bağlamında Afrika’ya gerçekleştirmeyi planladığı 300 milyon Euro’luk 
yardım, ülkedeki yabancıların iş ve ev bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılar, 
burka ve başörtüsü yasakları yer almaktadır. 

Afganistan’a Toplu Sınır Dışı Edilmeler
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşanan savaşlar, kıtlık, ekonomik ve siyasi 
krizler bölgedeki bireyleri göç etmeye zorlamaktadır. Bu sebeple yeni yaşam 
alanı arayışındaki mülteciler rotalarını ekonomik imkânların var olduğu, 
güvenlik probleminin yaşanmadığı ülkelere yönelmektedir. Avrupa ülkeleri bu 
olanakları temin eden ülkeler olarak mültecilerin hedef ülkeleri olmaktadır. 
Ortadoğu’daki olumsuzluklar tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığı gibi 
Almanya’yı da mülteci krizi ile karşı karşıya getirmiştir. Haziran ayında bu 
kriz Almanya’da Afganlar üzerinden tartışılmıştır. Afganistan’daki göçün temel 
nedenleri yaşanan güvenlik ve ekonomik sorunlardır. Bu durum Afganistan’ı 
dış göç veren ülkelerin ilk sıralarına taşımaktadır. UNHRC (Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği)’nin 2016 yılı verilerine göre 65,5 milyon insan, 
savaş, şiddet ve tehditlerden dolayı mülteci durumundadır. Bu sayının yarısını 
çocuklar oluştururken en çok göç veren ülkeleri Suriye, Afganistan ve Güney 
Sudan oluşturmaktadır.

EN ÇOK MÜLTECİ VEREN ÜLKELER

Suriye 5.5 Milyon 

Afganistan 2.5 Milyon

Güney Sudan 1.4 Milyon

Mülteciler terör ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk ederek göç 
yolculuğunda yeni bir hayat arayışına girmektedirler. Almanya, Afgan mültecilerin 
yoğun olduğu ülkelerdendir. Son günlerde gündemde olan konu ise ülkedeki 
Afganların sınır dışı edilmesidir. Afganistan, Almanya’daki kimi eyaletlerce 
güvenli bölge ilan edilerek Afgan mültecileri sınır dışı etmiştir. Deutsche 
Welle’nin haberine göre 2016 yılında ilk toplu sınır dışı edilmeler başlamış ve 12 
binden fazla Afgan’ın da sınır dışı edilmeyi beklediği açıklanmıştır. Afganistan’da 
savaş hali devam ederken Alman hükümetinin ülkeyi güvenli bölge ilan ederek 
mültecileri ve göçmenleri sınır dışı etmesi pek çok insan hakları savunucusu 
tarafından sert şekilde eleştirilmiştir.
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Sınır dışı edilmeler toplumun kimi kesimlerince protesto edilerek engellenmeye 
çalışılmışsa da hükümetin geri adım atması sağlanamamıştır. Hükümetin bu 
konudaki tavrı ve politikalarına bakılırsa sınır dışı edilmelerin artarak devam 
etmesi beklenmektedir.  
Afgan mülteciler ve Afganistan’ın geleceğine dair bazı projeler yürütülmeye 
başlanmıştır. 2017 yılının ikinci ayında Avrupa Birliği (AB) durumu 
değerlendirerek mali yardım ve geri kabul anlaşmasına varmıştır. Afganistan 
ve AB arasında imzalanan bu anlaşma ile güvenlik ve ekonomik sıkıntılardan 
kaçarak ülkelerini terk eden Afganların AB’de başvurusu reddedildiği 
takdirde toplu halde sınır dışı edilebileceklerdir. Anlaşma aynı zamanda 
yapılması planlanan mali yardımları da düzenlemektedir. AB, başvurusu 
reddedilen mültecileri geri alması koşulu ile Afgan hükümetine 2020 yılına 
kadar 1.2 milyar Euro mali yardımda bulunacaktır. Verilere göre AB’de iltica 
başvurusu reddedilen 80 bin Afgan yaşamakta ve her iki Afgan’dan birinin 
başvurusu kabul edilmemektedir.  Tüm bu bilgiler Afgan mültecilerin Avrupa 
Birliği ülkelerinde yer edinmede ciddi sorunlar yaşadığının göstergesi olarak 
değerlendirilebilmektedir. Kendi ülkelerindeki zorlukları ardında bırakarak 
yeni bir hayat kurmaya çalışan mültecilerin bu hakları politik anlaşmalar ile 
engellenmektedir. Kişilerin güvenli bir ortamda hayatlarını idame ettirmesi 
doğal bir haktır. Ancak AB ülkeleri, mültecileri ve göçmenleri kabul etmeyerek 
insan haklarına darbe vurmaktadırlar. Maddi yardım adı altında Afgan 
hükümetine ödenen paranın ülkedeki ekonomik sıkıntıları, terörü ve güvenliği 
yaşanabilir hale getireceğine inanmaları ise ayrı bir kuşku yaratmaktadır. 
Avrupa ülkelerinin mülteci krizini çözmede tercih ettiği bu politikanın yetersiz 
ve insan haklarını zedeleyici olduğu açıkça görülmektedir. 
AB ülkelerinden Almanya, Ekim 2016 yılında Kabil ile geri kabul anlaşması 
yaparak ülkedeki Afganları sınır dışı etmiştir. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin 
Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller partisinden oluşan koalisyon 
hükümeti yıllarca Almanya’da yaşayarak ve toplumun bir parçasını oluşturan 
Afganların sınır dışı edilmelerini desteklemeyeceklerini açıklamışlardır. 
Alman hükümetinin tüm Afganistan’ı güvenli bölge ilan etmesinin ardından 
SPD, koalisyon ortağı olduğu eyaletlerde böyle bir durumun kabul edilemez 
olduğunu ve sınır dışı edilmelere izin verilemeyeceğini açıklamaktadır.
Birleşmiş Milletler, Afganistan’da yaşanan saldırılarda ölen veya yaralanan 
sivillerin sayısının tehlikeye paralel olarak arttığını açıklamaktadır. Bu veriler 
ve bilgiler ışığında Alman hükümetinin savaşın devam ettiği Afganistan’ı 
güvenli bölge ilan ederek ülkedeki Afgan göçmenlerini sınır dışı etmesinin 
insan haklarına aykırı olduğunu söylemek mümkündür. Almanya bu konuda 
ikiye bölünmüş durumdadır. 

BİR BAKIŞTA “HAZİRAN” AYI
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Bir yanda Afganların sınır dışı edilmesini destekleyen hükümet ve taraftarları, 
diğer yanda ise duruma karşı çıkan muhalefet cephesi. Mesele giderek politik bir 
kriz haline dönüşürken yaşananların etkisinde kalanlar mülteciler olmaktadır. 
Toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve ön yargı ve ile karşılanma gibi olaylara 
maruz kalan mülteciler Almanya’dan sınır dışı edilmektedirler. Toplum, 
tepkisini protesto gösterileri ile göstermek isterken Alman polisi toplanan 300 
kişilik grubu püskürtmeye çalışmış ve beş kişiyi gözaltına almıştır. Sınır dışı 
edilmeler toplumun düzenini bozacak evreye gelmiştir. Halk ve polis karşı 
karşıya gelmişken hükümetin herhangi bir adım atmaması da ayrı bir konu 
olarak tartışma yaratmaktadır. 
Haziran ayı ile beraber Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen ve net 
olmaksızın 90 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı sonrası Alman 
hükümeti, iltica başvurusu reddedilen Afganların sınır dışı edilme işlemlerini 
durdurduğunu açıklamaktadır. Birkaç hafta öncesine kadar tüm Afganistan’ı 
güvenli bölge ilan eden hükümet, Afganistan’daki güvenlik durumunun 
yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken gönüllü geri dönüşlerin 
destekleneceğini de eklemektedir. Alman hükümeti bu politikası ile ülkedeki 
yabancıları güvenlik tehdidi olarak göstererek sınır dışı etmeyi amaçlamaktadır. 
Hükümetin, insan haklarına zarar veren bu politikası Hristiyan Birlik partileri 
içinden de tepki alırken durumun ne zaman netleşeceği de merak konusu 
olmaktadır. 

Almanya’da Müslümanlara Yönelik Yasaklar
Geçtiğimiz aylarda da analizlerimizde yer verdiğimiz bir konu olan “Başörtüsü 
Yasakları” başlığı haziran ayında da karşımıza çıkmaktadır. Almanya’da yaklaşık 
4.760.000 Müslüman bulunmaktadır. Bu sayı Alman nüfusuna oranlandığında 
ciddi bir kesimi oluşturmaktadır. Müslümanlar, Almanya’daki hayatlarının birçok 
alanında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Almanya İçişleri Bakanı Thomas 
de Maizière’nin “Egemen Kültür” adı altında yaptığı açıklamalarda en önemli 
unsurlardan birini hoşgörü olarak açıklamakta idi. Ancak İçişleri Bakanı’nın 
öncü kültürdeki hoşgörü tasviri ile Alman toplumundaki Müslümanların maruz 
kaldıkları hoşgörü anlayışı farklılık göstermektedir. 
Berlin’de başörtüsü taktıkları gerekçesi ile mesleğini icra edemeyen 
öğretmenlerin davası sürmektedir. Mahkeme, Almanya’nın başkenti Berlin’de 
başörtülü kadınların okullarda ders verip veremeyecekleri konusunda net bir 
karar belirtmezken, davası süren iki öğretmen için 6.915 Euro’luk tazminat 
ödenmesine karar vermiştir. Hoşgörüye önem veren Alman kültürü, kimi 
eyaletlerde Müslüman kadınların başörtüsü ile çalışmasına ilişkin yasaklarla, 
gölgelemektedir. 
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Kişilerin inançlarına ve tercihlerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden 
birçok siyasinin Müslümanlara yönelik ayrımcılık politikalarını görmekteyiz. 
Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’nun CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) 
Grup Başkanı Jens Nacke radikalleşme ihtimalini gerekçe göstererek İslami 
cemaatlere yönelik yasakların genişletilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Nisan 
ayında ise imamların Türkiye’den gelmesi yerine Almanya’da yetiştirtilmesi 
yönünde tartışmalar yaşanmıştır. Türkiye’den gelen imamların Türk hükümeti 
için casusluk yaptığı iddia edilerek farklı öneriler ortaya atılmıştır. Alman 
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi milletvekili Wolfgang Bosbach ve Uyumdan 
Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’un desteklediği imamların Almanya’da 
yetiştirilmesi fikri ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Şu anda Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’in imamları Türkiye’den gönderilerek 
maaşları Türkiye tarafından, konsolosluklar aracılığıyla ödenmektedir. 
Önerilerdeki gibi imamların Almanya’da yetiştirilmeye başlanması sonrası 
ülkedeki Müslümanların yaşadığı sorunlar çözüme kavuşacak mı sorusu 
akıllarda yer etmektedir. 
İslam dinine mensup kişilerin inançlarını ve ibadetlerini gerçekleştirmesini 
engellemeye yönelik diğer bir konu ise “Cami Vergisi” dir. Almanya’daki 
camilerin maddi desteğini sağlayan en önemli ülkelerden biri Türkiye’dir. 
Kiliselerin yurtdışındaki Hristiyanlar için inançlarını rahatça yaşayabilmeleri 
adına ciddi çalışmalarda bulunduğunu ancak camilerin Müslümanlar adına bu 
tür bir gayrette bulunmadığını iddia eden Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) 
Genel Sekreteri Peter Tauber camilerden de vergi alınması gerektiğini ifade 
etmiştir. Ülke yönetiminde söz sahibi politikacıların Müslümanlar ve İslam 
dinine yönelik söylemleri toplumun birliğini, inançlarını, düzenini bozmakta 
ve ayrıştırmacı bir zihniyetin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Avrupa’da aşırı 
sağ hareketlerinde yaşanan artışlar hükümetin ayrıştırıcı söylemlerinin toplum 
kesiminde karşılık bulduğuna işarettir.

Almanya’da Yabancı Olmak
Avrupa kıtasının sanayi ülkesi olan Almanya, pek çok fabrika ve işletmeye sahip, 
ithalat ve ihracatta büyük payı olan bir ülkedir. Bu büyük ekonominin mimarları 
en küçük ekonomi birimi olan aileler ile başlayarak, işçiler, yatırımcılar, firmalar 
ve devletten oluşmaktadır. Ekonomide sağcı, solcu, zenci, beyaz, Alman, Türk 
gibi ayrımlar yer almaz ve almamalıdır. Asli olan üreten ve üretimdir. Bir ülke 
bütünüyle kalkınır veya geriler ki bu toplumun tüm kesimlerince hissedilen bir 
durumdur. Alman toplumu Türk, Alman, İtalyan, Fransız, Suriyeli, İngiliz, Arap, 
Afgan gibi birçok milleti barındıran bir toplumdur.
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Tarihsel sürece bakıldığında Alman ekonomisinin bugünkü başarısında tüm bu 
milletlerin payının olduğu aşikârdır. Ancak Almanya’da yapılan bir araştırma 
gösteriyor ki ekonomide birlik ve bütünlük sağlanamamış olmakla beraber 
dışlanma ve ayrımcılık vakaları da artmıştır. İş başvurularında yabancı bir 
ismin olması, başörtülü bir kadının başvuru yapmış olması gibi etmenler 
işverenleri olumsuzluğa yöneltmektedir. Daha az maliyet ile daha fazla kar 
elde etmek isteyen işverenin tercihini ise mülteciler oluşturmaktadır. Normal 
bir işçinin yanı sıra daha farklı muameleye maruz kalan ve daha az ücret 
ile çalışan mülteciler ise yasal haklarının farkında bile olmadan hayatlarına 
devam etmektedir. 
Yabancıların maruz kaldığı bir diğer ayrımcılık vakasını ise zaruri 
ihtiyaçlarımızdan olan barınma arayışında görmekteyiz. Yabancıların ev arayışı 
esnasında yaşadığı ayrımcılığı Bayerische Rundfunk ve Spiegel Dergisi’nin 
araştırması gözler önüne sermektedir. Çevrimiçi platformlarda Alman isimleri 
ve yabancı isimler ile 20 bin başvuru yapılmış ancak sadece 8 bin başvuruya 
geri dönüş yapılmıştır. Almanya’nın 10 büyük kentinde yapılan araştırmadaki 
sonuçlar ise şaşırtıcıdır. En çok ayrımcılık vakasını Münih %46 ile Frankfurt 
ise %31 ile sonuçlandırmıştır. 1950’li yıllardan bu yana Almanya’ya göç eden 
Türkler ve Arapların daha çok ayrımcılığa maruz kaldığı tespit edilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda ırk ayrımının yanı sıra cinsiyet ayrımının da yapıldığı 
görülmektedir. Türk erkeklerinin Türk kadınlarına oranla daha çok ayrımcılığa 
maruz kaldığı da kayıt altına alınmaktadır. 
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Almanya’dan Afrika’ya 300 Milyon Euro’luk Maddi Yardım 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de G-20 Afrika Ortaklığı konferansı 
için Afrika devlet ve hükümet başkanları ile toplanmıştır. Alman Maliye ile 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlıklarınca düzenlenen konferansta 
açıklama yapan Almanya Kalkınma Yardımı Bakanı Gerd Müller, insan haklarını 
desteklemek ve yolsuzlukla mücadele etmek adına Afrika ülkelerine Almanya 
tarafından ekstra 300 milyon Euro’luk bir yardımda bulunacaklarını açıklamıştır.
Yapılması planlanan maddi yardım ile Afrika ülkelerinde iş imkânları ve 
mesleki eğitim olanakları arttırılarak Almanya’daki Afrika kökenli göçmen ve 
mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri hedeflenmektedir. Alman toplumunda çok 
sayıda Afrika kökenli mülteci ve göçmen bulunmaktadır. Bu kişiler toplumda 
tehdit olarak algılanmaktadır. Hükümet ise bu tür maddi adımlar ile Almanya 
üzerindeki göç baskısını ve yabancı sayısını azaltmayı amaçlamaktadır. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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İSLAM CEMAATLERİNE YÖNELİK YENİ YASAKLAR

HAZİRAN / 2017

ALMANYA
İNSAN HAKLARI 



Haziran

İSLAM CEMAATLERİNE YÖNELİK YENİ YASAKLAR

3

Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) Grubu 
Başkanı Jens Nacke, İslam cemaatlerine yönelik yeni bir yasağı gündeme getirdi. Yılın 
başında Hildesheim’da bulunan İslami cemaatlerin dağıtılmasından sonra, Hannover 
ve Braunschweig’daki İslami cemaatlere de yasaklamalar getirilmesi gerektiğini 
söyleyen Nacke, radikalleşme ihtimaline dair gerekçelendirilmiş şüphelerin 
varlığından bahsetti. Hannover Caminde Muhammed Çiftçi, Pierre Vogel ve Haitham 
Al Haddad gibi birçok radikal İslamcının bulunduğu, bunun dışında homofobiyi, 
Yahudi Düşmanlığını ve cinsiyetçiliği yansıtan söylemlerde bulunulması sebebiyle 
de yasakların genişletilmesi gerekliliğini vurguladı. (URL 1)

AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Berlin’de Birlik (CDU/CSU – Union) 
politikacıları muhalefetin taleplerini 
geri çevirdi. Böylece Afganistan’a 
yapılan sınır dışı uçuşlarının iptal talebi 
de reddedildi. Birlik sözcüsü Stephan 
Mayer (CSU), bu yaptırımın kaçakçılara 
davetiye çıkaracağı düşüncesinde 
olduğunu açıkladı. Mayer, Kabil’de 
yaşanan patlamaların ardından güvenlik 

için birtakım önlemlerin alınmasının ve 
sınır dışı işlemlerinin durdurulmasının yerinde olabileceğini ancak bu durdurmaların 
suçlular için geçerli olmadığını açıkladı. (URL 2)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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ALMANYA’YA GİRİŞ YAPAN MÜLTECİ SAYISI 77.148’E ULAŞTI
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BRANDENBURG’ DA GÖÇMENLERE KARŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR AZALDI

Brandenburg polisi, bu yılın ilk üç ayında göçmenlere karşı işlenen suçların 2016 
yılında kaydedilenlerin yarısı kadar olduğunu açıkladı. Polis yaptığı açıklamada 
Ocak ve Mart ayları arasında politik arka planlı işlenen, nefret, hakaret ve yaralama 
suçlarının, geçen yıl 77 iken, bu yıl 39’a düştüğünü belirtti. (URL 3)

53 GENÇ MÜLTECİ HALA SPOR SALONUNDA YAŞIYOR

Genç mültecilerin barınma 
problemleri devam ediyor. 
Aileleri olmadan Almanya’ya göç 
eden 53 genç mülteci, yılsonuna 
kadar spor salonunda yaşayacak. 
Spor salonunun yanında yer alan 
konteynırlarda da üç genç kadın 
sığınmacının yaşadığı biliniyor. 
Jimnastik salonundaki duvarların 
14-18 yaş arasındaki gençlerin 

kendilerine ait odaları olabilecek şekilde tadilat çalışmasının yapıldığı, her odada bir 
masa, yatak ve dolap olacağı açıklandı. Ebeveynleri ya da koruyucu aileleri olmadığı 
için özel muameleye tabii olan küçük yaştaki bu gençlerin hala yaşayacakları yerin 
düzenlenmemiş olmasında Sosyal İşler Bakanlığı’nın (Sozialministerium) ihmali 
olma ihtimali dikkat çekiyor. (URL 4)

Kaynak: taz

6 Haziran

Kaynak: taz
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ALMANYA’YA GİRİŞ YAPAN MÜLTECİ SAYISI 77.148’E ULAŞTI

İçişleri Bakanlığı, bu ay 
itibariyle 77.148 mülteci 
Almanya’ya giriş yaptığını 
açıkladı. Bakanlık yaptığı 
açıklamada, ülkeye giriş 
yapan mülteci sayısında 
aylık bir değişme olmadığını, 
en çok mültecinin dörtte 
bir oranında Suriye’den 
(18.876) geldiğini ve bunu 
Irak, Afganistan, Eritre 
ve İran’ın takip ettiğini 
belirtti. Federal Göçmen 
ve Mülteciler Dairesi ise, Ocak ve Mayıs ayları arasında iltica başvurusu sayısının 
372.600, Mayıs ayında resmi olarak kaydı yapılmış mülteci sayısının ise toplamda 
14.973 olduğunu belirtti. (URL 5)

KADIN SIĞINMA EVLERİNİN KAPASİTELERİ HIZLA DOLUYOR

Wismar, Schwerin ve 
Ludwigslust kadın sığınma 
evlerinde yer kalmadı. 
Hamburg kadın sığınma 
evleri çalışanlarından 
Oya Cüne, Mecklenburg-
Vorpommern Eyaleti’ndeki 
kadın sığınma evlerinde 
sosyal imkanların oldukça 
kısıtlı olduğunu açıkladı. 
Şiddete tanık olmuş ya da 

maruz kalmış göçmen kadınlar için terapi imkanı bulunmaması sebebiyle bazı 
sığınmacılar, imkanlar dahilinde Hamburg ve diğer kuzey kentlerindeki sığınma 
evlerine gönderiliyor. Konut fiyatlarının pahalılığı sebebiyle sığınmacılar 
sığınma evlerinde kalmayı tercih ediyor. Bu sebeple de sığınmacı evlerinde 
yeni gelecekler için yer bulunamıyor. Sığınma evlerinde kalmayı tercih eden 
kadınların sığınma evlerine kolayca uyum sağlamaları çıkışları güçleştirirken, göç 
esnasında alışkanlık kazandıkları zor koşullar ise bu uyumu kolaylaştırıyor. (URL 6)

Kaynak: taz

Kaynak: Deutsche Welle
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AFRİKA İÇİN 300 MİLYON EURO
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AVRUPALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE HARÇ ÖDEME 
ZORUNLULUĞU PLANI ELEŞTİRİLİYOR

SPD (Almanya Sosyal Demokrat 
Partisi) lideri Martin Schulz, 
CDU (Hristiyan Demokrat 
Birliği) ve FDP’nin (Hür 
Demokrat Parti) Kuzey-Ren 
Vestfalya için hazırladığı öğrenim 
ücretleri planını eleştirdi. Schulz, 
Avrupa ülkelerinden olmayan 
öğrencilerin sömestr başına 1500 
Euro ödemesini öngören planı 

uygunsuz olarak değerlendirdi. 
İhtiyaç duyulan, faydalı olabilecek kalifiye bireylerin, gördükleri eğitimle diğer 
ülkelerin de gelişmesine katkı sağlayabileceğini belirten Schulz, öğrencilerin harç 
ücreti ödeme zorunluluğuyla bundan mahrum bırakılmasının anlamsız olduğunu 
ifade etti. (URL 7)

ALMANYA’DA SİVİL SİLAHLANMADA ARTIŞ YAŞANIYOR

Nisan 2015’de kayıtlı göz 
yaşartıcı tabanca sayısı 
268.159 iken, Nisan 2017’de 
bu sayısı neredeyse ikiye 
katlanarak 515.845’e ulaştı. 
Almanya’da kayıtlı ateşli silah 
sayısı 5 milyonun üzerinde 
seyrediyor. Geçen yıllarda bu 
rakama 17.647 silah kaydının 
daha eklendiği, bunlardan 
2,5 milyonunun silah taşıma 
ruhsatının bulunduğu, 2 milyona 
yakının da evde silah bulundurma ruhsatının bulunduğu belirlendi. 750 aşırı sağcı 
kişinin silah taşıma kanunları doğrultusunda ruhsat aldığı kayıtlarla tespit edilirken, 
illegal yollarla edinilen silahların sayısı bilinmiyor. 2016 yılında yurtdışındaki gizli 
servislerden alınan bilgilere göre, aşırı sağcıların yurtdışında silah kullanma eğitimi 
aldıklarını gösteren 12 olay yaşandı. Aynı yıl 79 mülteci ise silahla yaralandı. (URL 8)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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Kaynak: Berliner Zeitung
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EŞCİNSEL GÖÇMENLERE SALDIRILARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Eşcinsel, transseksüel ve homoseksüel göçmenlere düzenlenen saldırılar artıyor. 
2015 yılında gerçekleştirilen saldırıların sayısı 162 iken, 2016 yılında bu sayı 355’e 
yükseldi. Bu saldırılardan bir kısmı ise, göçmen sığınma evlerindeki güvenlik 
görevlileri ve çalışanlar tarafından gerçekleştirildi. (URL 9)

AFRİKA İÇİN 300 MİLYON EURO

Almanya Federal 
Kalkınma Bakanı Gerd 
Müller (CDU) Fas, 
Tunus, Etiyopya ve diğer 
Afrika devletlerinin bu 
yıl içerisinde Almanya 
tarafından fazladan 
300 Milyon Euro 
daha finansal destek 
göreceğini açıkladı. 
Müller destek artışının 
amacının, genç insanlar 

için imkanların arttırılması sayesinde göç baskısının azaltılması olduğunu belirtti. 
(URL 10)

12 Haziran

Kaynak: Zeit Online

AVRUPALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE HARÇ ÖDEME 
ZORUNLULUĞU PLANI ELEŞTİRİLİYOR

ALMANYA’DA SİVİL SİLAHLANMADA ARTIŞ YAŞANIYOR
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BERLİN’DE AŞIRI SAĞCI YÜRÜYÜŞ

Berlin’de aşırı sağcı grup “Identitären Bewegung” hafta sonu protesto yürüyüşü 
yapmak istediğini açıkladı. 17 Haziran saat 14.00’de başlaması planlanan gösteriye 
şu ana kadar 1000 kişi katılmak için başvurdu. Grup, İslamlaşmayı, kitlesel göçleri 
ve başarısız göç politikasını protesto edeceğini bildirdi. (URL 11)

MÜLTECİ SAYISI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2016 yılında mülteci sayısı rekor seviyeye ulaştı.
Yıllık rapora göre 2016 yılında 65,5 milyon kişi çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek 
zorunda kaldı. 2015 yılı ile karşılaştırıldığında 300.000 kişilik artış gözlemlendi. 
(URL 12)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Zeit Online
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PRO ASYL YUNANİSTAN’A 
GERİ DÖNÜŞLERİ ELEŞTİRİYOR

İnsan Hakları Örgütü 
Pro Asyl, sığın-

macıların Yunani-
stan’a geri gönder-
ilmesi konusunda 
endişeli olduklarını 
açıkladı. Yönetici 
Günter Burkhardt, 
A l m a n y a ’ d a n 
gönderilen sığın-

macılar için Yunani-
stan’da gerekli uyum 
merkezleri bulun-

madığını bildirdi. Sığınmacıların Almanya’daki sığınma evleri yerine Yunanistan’da 
sokakta yaşamaya mahkum edilmelerini eleştirdi. Bu şekilde sınır dışı edilmelerin 
insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı. (URL 13)

OTOMATİK YÜZ TANIMA

Berlin Südkreuz Tren İstasyonunda video kamera sistemlerinin test edilmesi 
amacıyla altı ay sürecek deneme sürecine kendi isteğiyle katılacak kişilere 25 
Euro para verileceği açıklandı. Bu sistem ile her yolcunun yüzlerinin tanınacağı 
ve bilgilerinin kaydedileceği bildirildi. Kişisel haklara ve özgürlüğe bir saldırı 
olarak da değerlendirilen gözetleme sistemi ile terör eylemlerine karşı tedbir almak 

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Berliner Zeitung
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BOUFFİER NSU DAVASINDA TANIK OLARAK BULUNUYOR

20

MÜLTECİLERİN İADE EDİLME
 ŞARTLARI TARTIŞILIYOR

Tim Kliebe, ilti-
ca konusunda uz-

manlığı olan bir 
avukat olarak, gün 
aşırı birçok ilti-
ca başvurusunun 
gerekli koşulları 
sağlamadığı ger-
ekçesiyle redded-

ilmesini eleştirdi. 
Federal Göçmenler 
ve Mülteciler Dairesi 

(BAMF) Başkanı Jutta Cordt ise, geçmişte karar aşamasında hatalar yapıldığını kabul 
etse de, bu hataların sistematik olmadığını savunarak avukat Kliebe’nin konu hakkın-

da ‘oldukça duygusal’ davrandığını düşündüğünü açıkladı. Kliebe, sorumlu kişilerce 
mülteci olarak kabul edilen, aşırı sağcı eski asker Franco A. adlı şahsın, bu yolla ken-

dine koruma sağladığı gerçeğini, kurumca yapılan kritik hatalara örnek gösterdi. Kli-
ebe açıkça tüm kararların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini vurguladı. Buna 
karşılık Cordt böyle bir çalışmanın katiyen mümkün olmadığını, reddedilen mülte-

cilerin hukuk yoluna başvurabileceklerini belirtti. Çoğu mültecinin hukuki yollar ve 
itirazlarda pek şansının olmadığını çünkü avukat bulamadıklarını belirten Cordt, hat-
ta mültecilerin çoğu kez bir avukata ihtiyaçları olduğunun farkında olmadıklarını da 
ekledi. (URL 15)

GÖÇMEN SIĞINMA EVİNE SALDIRI

Kassel’de bulunan bir göçmen 
sığınma evine kimliği belirsiz 
kişiler tarafından gamalı 
haç ve benzeri radikal sağcı 
semboller çizildi. Kuzey Hessen 
Polis Teşkilatı soruşturmaları 
kendilerinin yürüteceğini 
bildirdi. (URL 16)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Deutsche Welle
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THÜRİNGEN VE NİEDERSACHSEN’DA 
AŞIRI SAĞCI ÖRGÜT KURMA GEREKÇESİYLE TUTUKLAMALAR

Eyalet polisinin bildirdiğine göre, Erfurt ve Göttingen civarında 14 evde arama 
yapıldı ve 13 kişi suç örgütü kurma gerekçesiyle tutuklandı. Polis, tutuklananlardan 
bazılarının uluslararası aşırı sağcı bir harekete dahil olduklarını açıkladı. (URL 17)

BOUFFİER NSU DAVASINDA TANIK OLARAK BULUNUYOR

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), 26 Haziran’da gerçekleşecek 
Hessen Eyalet Parlamentosu’nun NSU soruşturma komitisine tanık olarak çağırıldı. 
2006 yılında Türk asıllı Alman vatandaşı Halit Yozgat’ın Kassel’de vurulduğu 
dönemde İçişleri Bakanı olan Bouffier, dava sürecini engelleme şüphesiyle karşı 
karşıya bulunuyor. Bouffier’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleşen bu olayda, 
Anayasayı Koruma Dairesi çalışanlarından Andreas Temme’nin, olay gerçekleşmeden 
kısa zaman önce ya da olay anında, Yozgat’ın vurulduğu yer olan internet kafede 
bulunmuş olması, gerekçe olarak kişisel sebepleri olduğunu bildirmesi ve kendisini 
tanık olarak bildirmemesinin de şüpheleri artırır nitelikte olduğu öne sürüldü. (URL 18)

Kaynak: Deutsche Welle
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MÜLTECİLER İŞ YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI KONUMDA

26

MUHALEFET: HÜKÜMET NSU DAVASININ 
AYDINLANMASINI ENGELLİYOR

Hessen Eyalet Meclisi’nde muhalefet olarak bulunan SPD ve Sol Parti (die Linke), 
hükümete NSU davasının ilerleyişini engelledikleri suçlamasında bulundu. Sol 
Parti vekillerinden Hermann Schuss, sürekli olarak her belge için mücadele etmek 
durumunda kaldıklarından şikayetçi oldu. CDU Meclis Grubu Başkanı Holger Bellino 
ise suçlamaları ‘’popülizm’’ olarak değerlendirdi. (URL 19)

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENİN TAZMİNATINDA YENİLEME

İki öğretmenin Ocak ayında iş için başvurdukları bir okulda, okulda başörtüsü 
takamayacakları bilgisinin verilmesi ve işe alınmamaları üzerine açılan davada 
tazminat kararı yeniden düzenlendi. Berlin Eyaletinde, okullarda başörtüsü takmak 
isteyen öğretmenlerle alakalı süreç henüz sona ermedi. Başörtüsü taktıkları için 
işe alınmadıklarını öne sürerek suçlamada bulunan iki öğretmenin açtığı tazminat 
davasında, davacılardan C. lehine  alınan yeni kararda, 2 aylık maaş ücreti ya da 
6.915 Euro tazminat ödenmesine karar verildi. Davalı taraf olan Berlin Eyaletin’in 
ise 17 Haziran’a kadar temyize gitme hakkı olduğu açıklandı. Diğer öğretmen olan 
K.’nın davasında ise henüz belirli bir tarih olmadığı, araştırmaların sürdüğü bilgisi 

Kaynak: Berliner Zeitung
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Birçok genç mülteci-
nin ülkelerinden Al-
manya’nın doğusuna 
göç ettikten ve kayıt 
olduktan sonra, so-

syal ve ekonomik 
şartlar dolayısıyla 
Almanya’nın batısı-
na göç ettiği tespit 
edildi. (URL 21)

GÖÇ SONRASI GÖÇ

28

29 Haziran

MÜLTECİLER İŞ YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI KONUMDA

Resmi kurumların iş 
olanakları sağlaması ve 
eşitsizlikleri gidermesi 
gerekliliğine rağmen, 
ayrımcılıkla mücadele 
dairesinin raporuna 
göre durum olması ge-

rekenin tam tersi yönde 
ilerliyor. Ayrımcılıkla 
Mücadele Dairesi (An-

tidiskriminierungsstelle 
des Bundes) Başkanı 

Christine Lüders, Devlet Bakanı (Staatsministerin) Aydan Özoğuz (SPD), Engelliler 
Dairesi (Behindertenbeauftragten des Bundes) sorumlusu Verena Bentele ile birlikte 
yapılan görüşmelerde, engelli bireyler ve göç geçmişi bulunan kişilerin iş yaşamın-

da ve iş imkanları aşamasında dezavantajlı konumda oldukları belirlendi. Özoğuz, 
yabancı bir isme ya da soyadına sahip olmanın iş başvurularında ve iş yaşamında 
zorluklara sebep olduğunu, başvurularda yabancı isimli kişilerin, sadece isimleri se-

bebiyle liste dışı edilebildiklerini raporlara dayanarak ifade etti ve konut arayışında 
da aynı sebeplerle zorluklar yaşandığını da ekledi. (URL 22)
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BİR BAKIŞTA TEMMUZ AYI

Almanya’daki Aşırı Sağ Hareketlerin Hedefi: Mülteciler ve Müslümanlar
Almanya’da Eğitimde Göçmenlerin Yeri



BİR BAKIŞTA “TEMMUZ” AYI

2017 yılının ilk yarısında Almanya’da yaşanan göçmen karşıtlığı, aşırı sağ 
saldırıları ve eylemleri, ayrımcılık, İslam düşmanlığı gibi konu başlıklarını insan 
hakları çerçevesince analiz etmeye çalıştık. Almanya özelinde Avrupa’daki 
hak ihlallerine geniş açıdan bakmaya çalıştığımız aylık analizlerimizde, 
merkezimizin çalışma alanları içerisinde kalarak, Temmuz ayında Alman 
kamuoyunu meşgul eden konu başlıklarını inceleyeceğiz.

Almanya’daki Aşırı Sağ Hareketlerin Hedefi: Mülteciler ve Müslümanlar
Avrupa, savaştan muzdarip Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yoğun 
göçün etkisi altında kalmıştır. Bu yoğun göç dalgası Suriye iç savaşı ile kriz 
haline dönüşmüş ve tüm dünya ülkelerini ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 
etkisi altına almıştır. Bu günlerde Almanya’daki mülteci krizinin odak noktası 
ise Afgan mültecilerdir. Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi, Afgan 
mülteciler tarafından yapılan iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinin 
durdurulduğu yönünde bir karar almıştır. Hindukus’daki Alman Büyükelçiliği 
yakınlarında gerçekleşen ve 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı bu 
kararın gerekçesi olarak sunulmaktadır. Alman hükümetinin konu ile ilgili 
değerlendirmelerini bekleyen Federal Daire yaklaşık 30.000 başvuru için 
herhangi bir işlem yapılmayacağını açıklamıştır. Bu açıklama ile Alman 
anayasası ve uluslararası anlaşmalarda yer alan iltica hakkı, ülkeye sığınmak 
isteyen Afgan mülteciler için geçerliliğini yitirmektedir. İltica hakkının Federal 
Daire tarafından ihlal edilmesi; savaşın, terörün, yokluğun hala devam ettiği 
Afganistan’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 150 kişinin ölümüne neden 
olan terör saldırısının göz ardı edilerek alındığı bir karardır. Yaklaşık 30.000 
mültecinin iltica başvurularının askıya alınması veya reddedilmesi sonucunda 
mültecilerin sözde “güvenli bölge” Afganistan’a dönmesi veya Alman 
hükümetince ülkelerine iade edilmesi bu kişilerin yaşam haklarının tehlikeye 
atılacağı bir politika olacaktır. Temmuz ayında iltica başvurusu reddedilen 
İranlı mültecinin ülkesine iade kararının alınmasının ardından intihar etmesi 
değerlendirmemizin geçerliliğini sağlamaktadır. Tüm bunlara rağmen CSU’lu 
politikacıların gündeme getirdiği mülteci alımında üst limit tartışmaları Angela 
Merkel’in itirazlarına karşın devam ettirilmektedir. CSU’lu siyasilere göre bu 
politikanın temel nedeni; entegrasyon sürecinin olumlu yönde seyretmesini 
sağlayabilmektir. Bu açıklama, entegrasyon sürecini olumlu etkilemek yerine 
ülkedeki aşırı sağcıların taleplerine hitap edecek bir politikayı meydana 
getirmektedir.
Üst limit kararının alınması sağ popülist söylemleri ile ön plana çıkan grupların 
İslam ve göçmen karşıtı fikirlerine zemin hazırlamaktadır. 
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Alman hükümetince uygulamaya konması planlanan bu tasarı ülkedeki 
aşırıcıları cesaretlendirmektedir. Bu durum güncellenen istatistiki veriler ile de 
saptanmıştır. Konu ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş çalışma yürütmekte ve 
bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Anayasayı Koruma Dairesi, ülkedeki 
sol grupların da geçmişe nazaran şiddet eğiliminin arttığını ifade etmektedir. 
Ülkedeki aşırı sağcıların camilere, mülteci barınma merkezlerine ve yurtlarına 
gerçekleştirdiği saldırıların önüne geçebilecek yaptırımların uygulanmıyor 
oluşu toplumdaki karşıt grupları harekete geçirmektedir. Bunun yanı sıra 
Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu olan muhafazakâr Avrupa Halk 
Partisi’nin (EVP) Grup Başkanı Manfred Weber’in Temmuz ayında yaptığı 
açıklama, ülkedeki sağ grupların siyasi temsilcisi olan AfD’nin ırkçı ve nefret 
içerikli söylemlerini destekler niteliktedir. Weber, yoğun göç hareketlerini 
önüne geçebilmek için Avrupalı askerlerin Libya sahillerinde savaşması 
gerektiğini hatta gerekirse Avrupa vatandaşlarının da silahlanması gerektiğini 
söylemektedir. EVP’li politikacının halkı kışkırtıcı ve suça yöneltici bu çözüm 
önerisi mültecilerin göç yolculuğundaki sorunlarını ikiye katlamaktadır. 
Weber’in çözüm olarak sunduğu insanlık dışı öneriye göre yalnızca savaştan 
kaçan mülteciler değil Avrupa halkı da savaşa itilmektedir. Avrupa halkının 
mültecileri tehdit unsuru olarak gördüğü Batı’da asıl tehlikede bırakılanların 
mülteciler ve göçmenler olduğu açıktır.
Yaşam mücadelesi vererek canlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıların 
barınma merkezlerine yönelik saldırıları her ay gündemin ana başlıklarından 
birini oluşturmaktadır. Ekonomik, psikolojik, sosyal şiddete maruz bırakılan 
mültecilerin Berlin’de kaldığı bir eve, görevi güvenliği sağlamak olan 
gece bekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin yüzünden 
yaralandığı ve kemiklerinin kırıldığı belirtiliyor. Bu tür olayların yaşandığı 
Almanya’da halk kendini güvende hissetmediğini ifade etmektedir. YouGov 
Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre geçtiğimiz iki yılda yaşanan 
terör saldırıları nedeniyle Almanya’da yaşayan her iki kişiden biri tedirgin 
olduğunu ve Almanya’nın güvenli bir yer olmadığını ifade etmektedir. İslam 
ve Müslüman karşıtlığının toplum tabakasında yer edindiği bu dönemlerde; 
her beş kişiden dördü İslamcıların Almanya’da saldırı yapabileceklerini 
düşündüğünü bildiriyor. Avrupa ülkelerinde azınlık olan Müslümanlar tıpkı 
mülteci ve göçmenler gibi saldırıların hedefinde yer almaktadırlar. Alman 
toplumunun uzun yıllardır birlikte yaşadığı Müslümanları terörist olarak 
nitelendirmesi ülkedeki Müslümanları olumsuz etkilemektedir. Artan sağ 
hareketler Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için tehdit oluşturmaktadır. 
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Almanya’da Eğitimde Göçmenlerin Yeri
Almanya gerek iş imkânları gerek sanayi sektörü gerekse eğitim alanında 
tercih edilen bir Avrupa ülkesidir. İkinci dünya savaşı sonrası iş imkânlarının 
artışı nedeniyle aldığı yoğun misafir işçi göçü kalıcı hale geldiğinde eğitim, 
dil, kültür gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Almanya’ya gelen işçiler ailelerini 
de yanına alarak yeni bir hayat kurmayı hedeflemişti. Aileler kendilerinin 
yaşadığı sorunları çocuklarının yaşamaması için eğitimi ilk iş olarak 
görmüşlerdir. O yıllardan günümüze gelindiğinde; Caritas Eğitim Araştırması 
verileri, göç geçmişi olan gençlerde mezun olmadan okulu bırakma eğiliminin 
Alman öğrencilere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Aynı araştırma, 
ülke çapında ilköğretimi tamamlayamayan öğrenci sayısının 47.435 olduğu 
belirtmektedir. Eğitim hayatını yarıda bırakan çocukların iş imkânları giderek 
azaltmaktadır. Bu durum göçmen kökenli ailelerin çocukları için iki katı zorluk 
teşkil edecektir. Gelecekte göç geçmişi olan, eğitimi yarıda bırakmış öğrenciler 
Alman öğrencilere göre gelecek yaşantılarında daha fazla olumsuzluk ile baş 
etmek zorunda kalacaktır. Okullarda dil eğitiminin de verildiği varsayıldığında 
bu sorunların yanı sıra dil problemleriyle de karşı karşıya kalacaklardır. Ancak 
bu durumun altında yatan gerekçelerin ne olduğu yönünde bir değerlendirme 
yapacak olursak, asıl sebeplerin eğitim yuvaları olarak görülen okullarda 
yaşandığı görülmektedir. Bazı okullarda göçmen ve Müslüman çocuklara 
yönelik öğretmen, öğrenci veya idareciler tarafından ayrımcılık, ırkçılık veya 
dışlama gibi olayların yaşandığı bilinmektedir. Bu tür olaylar çocukların okula 
olan güvenini sarsmaktadır. Bununla beraber dışlanan veya nefret söylemleri 
ile karşılaşan çocuklarda psikolojik sorunlarda baş gösterebilmektedir. 
Göçmen ailelerin çocuklarının azınlık olarak kabul edildiği Almanya’da, 
çocukların yaşadığı ayrımcılık vakaları domino etkisi yaratarak üniversite 
yaşamlarını da etkilemektedir.  Essen Türkiye Araştırmaları Merkezi 
Entegrasyon Uzmanı Erkin, göçmen çocuklarının üniversitelerde ciddi 
sorunlar yaşadığını bu nedenle %50’sinin lisans eğitimini tamamlayamadan 
okulu bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etmektedir. Alman üniversitelerinin 
maddi olarak da aileleri zor durumda bıraktığını söyleyen Erkin, okullarda 
uygulanan eğitim programlarının göçmen çocuklar için oldukça ağır ve külfetli 
olduğuna da dikkat çekmektedir. 
Yapılan başka bir araştırmaya göre Türk öğrenciler, Alman öğrencilere göre 
daha başarısızdır. Türk öğrencilerin yalnızca %8’inin okulu başarı ile bitirdiğini 
ifade eden araştırma için sunacağımız gerekçe ise; Türklerin, Alman eğitim 
sistemine uyum sağlamada zorluk çektiğidir.

180



Araştırmanın Türk öğrencilerin başarısızlığını açıklarken kullandığı 
sebep, göçmen kökenli Türk ailelerin eğitim düzeylerinin düşük oluşu ve 
yoksulluktur. Alman basınında ve Türk medyasında sık sık karşılaştığımız 
haberlere göre, öğretmenler göçmen kökenli çocukları daha alt kademedeki 
okullara yönlendirmektedir. Öğretmenlerin rehberliğinde alt kademedeki 
okullara yönlendirilen öğrencilerin uyum sorunu yaşamasının kaçınılmaz 
olacağı açıktır.
Her ne sebeple olursa olsun eğitim hakkı, kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerindendir. Bu nedenle eğitim hakkının kullanımında yaşanacak 
herhangi bir ayrımcılık ve ırkçılık vakasının önlenmesi, hakkın zedelenmemesi 
ve yasalarla güvence altına alınması noktasında, Alman hükümetinin sağ 
kanattaki kişilere yönelik caydırıcı adımlar atması öngörülmektedir. Almanya 
feodal bir yapıya sahip olduğundan eğitim politikaları eyaletlere göre farklılık 
göstermektedir. Ancak bu demek değildir ki eğitim hakkının uygulanmasında 
ten, dil, din, ırk farkı gözetilerek ayrım yapılsın. Hiçbir durum eğitimin temel 
bir hak olduğu gerçeğini değiştiremez.

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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ALMANYA ELÇİLİĞE SALDIRILAR SONRASINDA 
AFGANLARIN BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRMEYİ ASKIYA ALDI

1

Federal Göç ve Mültecil-
er Dairesi, Kabil’de Alman 
büyükelçiliğine gerçekleşen 
bombalı saldırılar sonrasında 
Afganistan’dan yapılan baş-

vuruların değerlendirme süre-

cini durdurdu. Açıklamada bu 
durumun kalıcı olmadığı ve 
halen başvuru alındığı, fakat 
durum netleşene kadar değer-
lendirmelerin yapılamayacağı 

belirtildi. Bununla beraber Afganistan’a sınır dışı edilmeler de durduruldu. (URL 1)

LİSE DİPLOMASI ALMAYANLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Giderek artan sayıda genç, liseyi bile 
bitirmiyor. Cartias Vakfı’nın yaptığı 
araştırmaya göre 2016 yılında lise 
diploması alamayan öğrenci sayısı 
bir önceki yıla göre %5,9 oranında 
artarak, 47.435 oldu. Caritas Vakfı 
Almanya Şubesi Başkanı Peter 
Neher bu durumun ekonomik 
ve sosyal yardım tedbirleriyle 
giderilebileceğini söyledi. (URL 2)

Kaynak: Deutsche Welle

4 Temmuz

ALMANYA’DA TERÖR TEHLİKESİ

Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya’nın giderek artan terör tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu belirtti. İslami terör örgülerinin yanında giderek artan aşırı sağcı ve 
aşırı solcu terör örgütlerine de dikkat çekildi. Yayınlanan raporda Selefilerin sayısının 
2016’da 8.350’den 10.000’e yükseldiği, aşırı sağcı Reichsbürger grubunun üyelerinin 
de 12.800’e ulaştığı belirtildi. (URL 3)

Kaynak: Spiegel Online
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Temmuz

ALMANYA’YA GELEN MÜLTECİ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

5

TERÖR SALDIRISI PLANLAYAN 
AŞIRI SAĞCI TEĞMEN BERAAT EDİYOR

Federal Mahkeme kendilerine 
mülteci süsü vererek aşırı sağcı 
saldırı planlayan teğmen Franco A. ve 
gözaltındaki askerlerden Maximillian 
T.’nin delil yetersizliği ve suçun 
hali hazırda işlenmemiş olmasından 
dolayı serbest bırakılacağını açıkladı. 
(URL 4)

ÖĞRETMENLERDEN MÜSLÜMAN 
ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Georg Lorenz ve Mohindi Lokhande’nin yaptığı araştırmaya göre öğretmenler 
sınıflarda Türk kökenli öğrencilere daha az söz hakkı tanıyor ve öğretmenlerin de 
büyük bir kısmı Müslümanlara karşı ön yargılara sahipler. 8000 katılımcı ile yapılan 
araştırmada genel popülasyona göre daha az olmakla beraber öğretmenlerin %17’si 
Müslüman öğrencilerin daha agresif olduğunu, %39’u ise daha az eğitilebilir olduğunu 
düşünüyor. (URL 5)

Kaynak: Deutsche Welle

6 Temmuz

Kaynak: Deutsche Welle

185



Temmuz7

ALMANYA’YA GELEN MÜLTECİ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Almanya’ya 2017’nin ilk altı ayında 
gelen mülteci sayısı 90.389 kişiyi buldu. Bu rakam bir önceki yıla göre gelen 
mültecilerin sayısında yarı yarıya düşüş olduğunu gösteriyor. Bakanlık, mültecilerin 
büyük çoğunluğunun Suriye, Irak, Afganistan ve İran’dan geldiğini, gelen mülteci 
sayısındaki bu düşüşte Balkan yolunun kapanması ve Türkiye ile varılan anlaşmanın 
payının büyük olduğunu belirtti. (URL 6)

CSU’LU MANFRED: WEBER AVRUPA SİLAHLANMALI

Avrupa Halk Partisi lideri Manfred Weber, mülteci krizinin durdurulması için 
gerekirse Avrupalı askerlerin Libya kıyılarına konuşlandırılması gerektiğini söyledi. 
İçerideki tehditlere karşı ise gerekirse halkın da silahlanması gerektiğini belirtti. (URL 7)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

ÖĞRETMENLERDEN MÜSLÜMAN 
ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
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Temmuz

NSU DAVASI’NDA BİLİRKİŞİ REDDİ

KRİZ HALİNDEKİ ÜLKELERE ORDULARINI 
GÜÇLENDİRMELERİ İÇİN AB FONU

9

İMAMLARDAN TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞ

Berlin’de İkinci Dünya 
Savaşı sırasında zarar gören 
ve onarılmayan Kayzer 
Wilhelm Protestan Kilisesi 
önünde toplanan 60 imam, 
ellerinde mumlarla Noel 
saldırısı sırasında ölenleri 
anarak İslami terör adı 
altında yapılan saldırıları 
kınadılar. İlk toplantılarını 

Paris’te yapan imamlar 
Berlin’den sonra Brüksel’e, oradan da Nice’e gidecekler. (URL 8)

GÖÇMEN KONAKLAMA MERKEZİNDE 
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN SALDIRI

Berlin Karlshorst’taki bir göçmen konaklama merkezinde, göçmenlerle güvenlik 
görevlileri arasında çıkan bir tartışmayı ayırmaya çalışan bina yöneticisi, güvenlik 
görevlilerinin fırlattığı metal bir küllükle yaralandı. Yüzünden yaralanan ve çene 
kemiği kırılan görevli tedavi altına alınırken, korumakla görevli kişilerin bu saldırgan 
tutumu tepki çekti. (URL 9)

10 Temmuz

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Berliner Zeitung
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Temmuz11

NEUKÖLLN’DE AŞIRI SAĞCI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Daha önceden de aşırı sağcıların saldırılarına ev sahipliği yapan Berlin’in Neukölln 
semti yine saldırılara tanık oldu. Önce SPD’li politikacı Gabriela Gebhardt’ın 
aracı, hemen ardından da aşırı sağla mücadele derneği Rudow’un Başkanı Christel 
Jachan’ın erkek arkadaşının aracı ateşe verildi. Polis olayları incelemeye alsa da, 
Neukölln, 2014’den bu yana gerçekleşen 24 saldırı ile aşırı sağcıların merkezlerinden 
biri olarak göze çarpmaya devam ediyor. (URL 10)

NSU DAVASI’NDA BİLİRKİŞİ REDDİ

NSU davasında bilirkişi olarak görev yapan Psikiyatrist Joachim Bauer’in görevine 
senato kararıyla son verildi. Bauer, zanlı Beate Zschäpe’in suçluluğuna mahkemenin 
çoktan karar verdiğini söyleyerek, bu duruma itiraz etti. Fakat Yargıç Manfred Götzl 
de Bauer’in taraflı olduğuna karar verdi. (URL 11)

KRİZ HALİNDEKİ ÜLKELERE ORDULARINI 
GÜÇLENDİRMELERİ İÇİN AB FONU

Hukukçulardan gelen itirazlara rağmen, AB kriz yaşayan ülkelere ordularını 
güçlendirmeleri amacıyla verilmek üzere fon oluşturma kararı aldı. Orduların 
güçlenmesiyle bu ülkelerin iç işlerinin yatışması, bu sayede de gelen göçmen akının 
kesilmesi hedefleniyor. Hukukçular ise sadece askeriyeye yatırım yaparak barışın 
sağlanamayacağını belirtiyor. (URL 12)

Kaynak: Berliner Zeitung

İMAMLARDAN TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞ

GÖÇMEN KONAKLAMA MERKEZİNDE 
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN SALDIRI
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Temmuz12

ANTİFA YÜZÜNDEN İPTAL EDİLEN 
PANELE TEPKİLER YAĞIYOR

Potsdam’da düzenlenmesi planlanan bir okul paneli, aşırı solcu Antifa grubunun, 
panele AfD’ye yakın gençlik örgütlerinin katılması durumunda eylem yapacakları 
tehditleri üzerine iptal edildi. CDU ve AfD olaya tepki gösterirken, Potsdam Eğitim 
Bakanlığı ise yapılacak eylemlerin içeriğinin bilinmemesi sebebiyle kargaşayı 
engellemek için panelin iptal edildiğini belirterek kararını savundu. (URL 13)

ALMANLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR

YouGov Enstitüsü Almanya Şubesi’nin araştırmasına göre, Almanya’da yaşayan 
her iki kişiden biri kendini güvende hissetmiyor. Ankete katılanların %50’si aşırı 
sağcılardan, %43’ü de aşırı solculardan terör saldırısı beklerken, aşırı İslamcı terör 
örgütlerinden saldırı bekleyenlerin oranı %84’ü buldu. (URL 14)

Kaynak: Berliner Zeitung 

Kaynak: Berliner Zeitung 
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Temmuz13

TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİLER OKULDA DAHA BAŞARISIZ

Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Almanya’daki Türk kökenli öğrencilerin, 
diğer göçmen kökenlilere ve Almanlara oranla daha başarısız oldukları görüldü. 
Türkiye’den yeni göçenlerin çocuklarında Abitur sınavında başarı oranı %8, göçmen 
kökenli olup Almanya’da doğup büyüyenlerde ise %24 olurken, bu oran Almanlarda 
%44 olarak tespit edildi. (URL 15)

BADEN-WÜRTTEMBERG’DEKİ SADECE 
YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ALINAN HARÇLAR DAVALIK OLDU

Baden-Württemberg Eyaleti’nin 
yeni uygulamaya koyduğu ve AB 
dışı ülkelerden gelen öğrencilerden 
alınan dönemlik 1500 Euro harç ücreti 
davalık oldu. Uygulama hakkında 
Freiburg İdare Mahkemesi’nde dava 
açılırken, Freiburg Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi de uygulamanın 
haksız olduğunu belirterek ücretsiz 
eğitimi savundu. (URL 16)

14 Temmuz

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

ALMANLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR
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Temmuz

ÜST LİMİT

15

AŞIRI SOLCU GRUPLAR DA ŞİDDETE BAŞVURMAYA BAŞLADI

Anayasa Koruma Dairesi, Hamburg’taki G20 zirvesi sırasında aşırı solcu grupların 
yaptıkları eylemler sırasında şiddete başvurmalarına dikkat çekerek, aşırı solcu 
grupların da artık şiddete başvurmaya başladıklarını, fakat bunun polis ve otoritelerle 
sınırlı olduğunu belirtti. Focus Dergisi ise yaptığı bir çalışmada, halen aşırı sağcı 
grupların solculara nazaran daha büyük bir tehdit olarak algılandığı tespit etti. (URL 17)

KADINLAR DAHA AZ MAAŞ ALIYOR

Almanya genelinde kadınlar erkeklerden daha az emekli maaşı alıyor ve bu durum uzun 
zamandır düzeltilemiyor. Doğu eyaletlerinde bu fark %28’iken, Batı eyaletlerinde bu 
oran %58 civarında seyrediyor. Aradaki fark 1995’den bu yana %16 oranında azalmış 
olsa da bu hızla farkın kapanması için 65 yıl geçmesi gerekiyor. (URL 18)

Kaynak: Zeit Online

16 Temmuz

THÜRİNGEN’DE NEO-NAZİ FESTİVALİ

Thüringen’de yapılacağı duyurulan bir rock müzik festivali, Almanya ve dünyanın 
çeşitli yerlerinden toplanan 6.000 kadar Neo-naziye ev sahipliği yaptı. Festivalin 
barışçıl olduğu iddia edilse de konserde yabancı düşmanlığı içeren ve anayasaya 
aykırı afişler asılırken ve suç sayılan birçok hareket gerçekleşti. Festivalin ardından 
yerel halk ise festivali protesto etmek amacıyla başka bir müzik festivali yaptı. (URL 19)
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Temmuz17

GÖÇMEN KONAKLAMA MERKEZİNE SALDIRI

B r a n d e n b u r g 
Eyaleti’nde yer alan 
Jüterbog kentinde 
21 yaşındaki bir 
genç, cüzdanının bir 
mülteci tarafından 
ç a l ı n m a s ı n ı n 
ardından, içinde 
ç o c u k l a r ı n 
barındığı bir 
göçmen konaklama 
merkezine yanıcı 
madde ile saldırdı. 

Bina görevlilerinin hızlı müdahalesiyle kimsenin zarar görmediği saldırıyla ilgili 
yargılama süreci halen devam ediyor. 20 çocuğu öldürmeye çalışmakla yargılanan 
gencin avukatının daha iyi bir cezaevine nakil talebi, davalının saldırıdan sonra aşırı 
sağcı gruplarla iletişime geçmiş olması sebebiyle reddedildi. (URL 20)

ÜST LİMİT

Hristiyan Birlik’in küçük ortağı CSU’nun yıllık göçmen kabulünde 200.000’lik 
üst limit ısrarına rağmen, Merkel’in bunu kabul etmemesi sebebiyle kriz devam 
ediyor. CSU Başkanı Seehofer’in entegrasyona destek olması için bu sınırda direttiği 
ifade edilirken, CDU ve CSU’nun uzlaşamaması durumunda Birlik içinde çatlağın 
büyümesi bekleniyor. (URL 21)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Berliner Zeitung 

THÜRİNGEN’DE NEO-NAZİ FESTİVALİ
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Temmuz

YAHUDİ KONSEYİ BAŞKANI SCHUSTER İSLAMİ VAKIFLAR VE 
AfD’YE DİKKAT ÇEKTİ

18

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖÇMENLERE ZOR GELİYOR

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan çalışmada göçmen kökenli 
öğrencilerin %50’sinin üniversite eğitimini bitiremeden ayrıldığı tespit edildi. 
Çalışmada bunun sebepleri arasında ekonomik sıkıntılar ve dil engelinin yanı 
sıra, ailelerinde örnek alabilecekleri veya kendilerini yönlendirecek kişilerin 
bulunmamasının da etkili olduğu belirtiliyor. (URL 22)

21 Temmuz

POLİS MEMURUNA SUÇLAMA: 
TERÖRİST GRUBU BASKINDAN ÖNCE UYARDI

Saksonya Eyaleti’nin Freital kentinde aşırı sağcı bir gruba yapılan baskın öncesinde 
üç polis memurunun gruba haber vererek yardım ettiği ortaya çıktı. Tutuklanan üç 
polisten ikisi delil yetersizliğinden bırakılırken diğerinin tutukluluk hali devam 
ediyor. (URL 23)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle
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Birçok popülist 
ve aşırı sağcı parti 
ve organizasyon-

da kadın liderler-
in sayısı artıyor. 
Fransa’da Marine 
Le Pen Ulusal 
Cephe’yi babasın-

dan aldıktan sonra 
oylarını yükselter-
ek cumhurbaşkan-

lığı seçiminde 
ikinci tura çıkmayı 

başardı, Almanya’da Frauke Petry AfD eş başkanı olduktan sonra partinin yüzü 
olurken, onun ardından gelen Alive Wiedel de partinin yüzü olarak giderek ün ka-

zanıyor. Aynı eğilim Norveç, Polonya, Danimarka gibi ülkelerde de görülürken, bu 
da akıllara genellikle erkeklerle özdeşleştirilen aşırı sağ partilerde kadınların erkekle-

rden daha iyi olup olmadığı sorusunu getiriyor. (URL 24)

KADINLAR SAĞ POPÜLİSTLİKTE DAHA MI BAŞARILI?

23

YAHUDİ KONSEYİ BAŞKANI SCHUSTER İSLAMİ VAKIFLAR VE 
AfD’YE DİKKAT ÇEKTİ

Yahudi Konseyi Başkanı 
Josef Schuster, Almanya’da 
giderek artan anti-semitizme 
dikkat çekti. Müslüman 
gençlerin arasındaki 
anti-semitizmden bazı 
vakıfları sorumlu tutarak 
diğer vakıflara bu konuda 
çok iş düştüğünü belirtti. 
Aynı zamanda AfD’nin 
şuan Müslümanları hedef 
aldığını, ama gelecekte 
Yahudileri hedef almasının olası olduğunu ve AfD’nin iktidarda olduğu bir 
Almanya’da Yahudilerin yaşamalarının çok zor olduğunu belirtti. (URL 25)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle

POLİS MEMURUNA SUÇLAMA: 
TERÖRİST GRUBU BASKINDAN ÖNCE UYARDI
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BEATE ZSCHÄPE NSU DAVASINDA MÜŞTEREK 
FAİL OLARAK GÖSTERİLDİ

NSU davasının yaşayan tek sanığı olan Beate Zschäpe, savcılık tarafından bütün 
suçların müşterek faili olarak suçlandı. Beate Zschäpe ise suçlara iştirak etmediğini, 
sadece örgüt içerisinde yer aldığını iddia ediyor. (URL 26)

25

Almanya’ya kaçak yollarla 
girdikten sonra yakalanıp 
Münih’te tutuklanan İranlı 
mülteci, başvurusunun 
reddedilmesi üzerine intihar 
etti. 26 yaşındaki mültecinin 
intiharı bu yöndeki ilk intihar 
vakası oldu. (URL 27)

27 Temmuz

Kaynak: Zeit Online

BAŞVURUSU REDDEDİLEN 
İRANLI MÜLTECİ İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Deutsche Welle
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SÜPERMARKETTE SALDIRI

26 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu bir kişi, Hamburg’da bir süpermarkete 
girerek müşterilere saldırdı. 50 yaşındaki bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı 
saldırının arka planında mültecinin iltica başvurusunun reddedilmesinin olduğu 
düşünülüyor. (URL 28)

AFGANİSTAN BREZİLYA KADAR TEHLİKELİ

Baden-Württemberg Eyaleti’nin 
Tübingen kentinin Belediye Başkanı 
olan Yeşillerden Boris Palmer, 
Afganistan’a yapılan sınır dışı 
edilmeleri savundu. Brezilya’da yılda 
50.000 kişinin öldüğünü ama yine 
de Dünya Kupası’nın Brezilya’da 
yapıldığını belirten Boris Palmer, 
Afganistan’ın Brezilya kadar güvenli 
olduğunu belirterek bu ülkeden 

gelenlere iltica hakkı tanınmaması gerektiğini savundu. Daha önce de mülteciler 
aleyhindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Boris Palmer ile Yeşiller Partisi merkezi 
arasında gerilim iyice arttı. (URL 29)

29 Temmuz

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Spiegel Online
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BİR BAKIŞTA AĞUSTOS AYI

G20 Zirvesi Sonrası Almanya
Sosyal Demokrat Partisi’nden Sığınmacı Krizine Öneri

Almanya’daki Sığınmacılarda Artan İntihar ve Depresyon Vakaları 
Almanya’da Koruma Altına Alınan Çocuk Sayısında Rekor 

Almanya’daki Müslümanlar

BİR BAKIŞTA “AĞUSTOS” AYI



BİR BAKIŞTA “AĞUSTOS” AYI

Almanya’da Ağustos ayında kamuoyunu meşgul eden haber başlıklarını analiz 
ettiğimiz yazımızda insan hakları çerçevesince değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Bu ay ön plana çıkan konu başlıkları arasında Temmuz ayında Almanya’nın 
Hamburg kentinde toplanan G20 Zirvesi sırasında yaşanan protesto gösterileri 
ve gözaltına alınan kişilerin yargılama süreci yer almaktadır.
2017 yılı Almanya için seçim yılı olarak tanımlanırken, Eylül ayı ise genel 
seçimlerin gerçekleşeceği, hükümetin yeniden şekilleneceği bir ay olarak 
karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle alman siyaseti şu günlerde hayli hareketli 
geçmektedir. Sosyal Demokrat Parti (SPD)’li Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri 
Bakanı Boris Pistorius, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda 
hükümetin sığınmacı politikalarını eleştirmekte ve sığınmacı krizi ile ilgili 
farklı politikaları dile getirmektedir.
Bir diğer önemli başlık ise Avrupa Birliği ülkelerinden olan Almanya’daki 
sığınmacılarda gözlemlenen depresyon ve intihar vakalarıdır. Uzmanların 
Ağustos ayındaki açıklamalarına göre Almanya’daki göçmenlerin ve 
sığınmacıların durumu giderek ağırlaşmakta ve yaşadıkları bu travmalar 
hayatlarını zora sokmaktadır. Uzmanlar bu durumun nedenlerini açıklarken 
hükümetin sığınmacı politikalarını da hedef almaktadır.
Almanya’da Ağustos ayında medyada öne çıkan başlardan birini koruma 
altına alınan çocuklar oluşturmaktadır. Wiesbaden Federal İstatistik Dairesi 
verilerine göre hazırlanan haberde artışın en büyük nedeni olarak sığınmacı 
çocuklar gösterilmektedir. Avrupa’da yaşanan mülteci krizinin sonuçları 
en çok kadınları ve çocukları etkisi altına almıştır. Toplumsal dışlanma, 
ayrımcılık veya ırkçılık vakaları mülteciler üzerinde olumsuz etki yaratmakta 
ve kendilerini herhangi bir yere ait olarak görememelerine neden olmaktadır. 
Avrupa’da anti-semitizmin yerini anti-islamizmin aldığı görülmekte ve aşırı 
sağ partilerinin söylemlerinin toplum tarafından içselleştirildiği görülmektedir. 
Alman basınında yer alan haberlerde Müslümanlara karşı şiddetin arttığı, 
saldırıların boyutunun giderek sertleştiği ifade edilmiştir. Ağustos ayında 
Die Bertelsmann-Stiftung isimli derneğin araştırmasına göre Batı Avrupa 
ülkelerindeki Müslümanlara kıyasla Almanya’daki Müslümanların 
entegrasyonun daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

G20 Zirvesi Sonrası Almanya
Temmuz ayındaki G20 Zirvesine ev sahipliği yapan Almanya’nın Hamburg 
kentinde, görüşmeler esnasında polis ve radikal G20 karşıtları arasında yaşanan 
çatışma sonrası gözaltına alınan göstericiler hakkındaki ilk karar ağustos ayında 
çıkmıştır. 
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Göstericiler tarafından Schanzenviertel semtinde bir süpermarketin 
yağmalandığı, bankamatiklerin ateşe verildiği ve semtin farklı noktalarında 
barikatların kurulduğu bildirilmişti. Temmuz ayında yaşanan olaylarda 
polisin göstericilere karşı kullandığı aşırı güç ve sert tutumu sonrası çok 
sayıda yaralının olduğu tespit edilmiştir. Kentte yaşananlar nedeniyle bölge 
halkının günlük yaşamında da zorluklarla karşılaşılmış iş yerleri kapatılmış 
ve maddi manevi zararın varlığı yetkililerce açıklanmıştır. Alman polisi, 
özel kuvvetlerinde desteğini alarak protestoların yaşandığı bölgedeki her eve 
girileceğini açıkladı. Polisin bu açıklaması sonrası halk, endişelerinin arttığını 
ve normal yaşantılarına geri dönmek istediğini ifade etmiştir. 

Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye’de gerçekleşen pek çok protestoyu vatandaşların “hakkı” olarak 
niteleyen Alman medyası ve politikacıları Hamburg’da yaşanan olayların 
bastırılması için polisin göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü 
meşrulaştırılan açıklamalarda bulunmuştur. Özgürlüğe ve kişi haklarına 
önem veren Almanya’da polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahaleleri 
karşısında göstericiler “Görev Başındaki Memurların Korunmasına Yönelik 
Yasa” kapsamında gözaltına alınmıştır.  Avrupa ülkelerinin Türkiye adına 
sık sık gündeme getirdiği konulardan biri de basın özgürlüğü konusudur. 
Avrupa medyasında, Türkiye’deki gazetecilerin ve diğer basın mensuplarının 
farklı sebeplerden ötürü gözaltına alındığı veya haber alma özgürlüklerinin 
kısıtlandığı ifade edilmektedir. Ancak görülmektedir ki Avrupa medyasının 
Türkiye’deki gazeteciler hakkındaki iddiaları AB üyesi Almanya’da da 
gözlemlenmektedir.  G20 Zirvesini takip etmek isteyen üç gazetecinin 
akreditasyonu güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir.
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Junge Welt gazetesinin haberine Willi Effenberger’in G20 Zirvesini takip 
etmek amacıyla gittiği basın merkezinde akreditasyon belgelerine el konduğu 
ve basın merkezine kabul edilmediği aktarılmaktadır. Diğer gazetecilerin 
herhangi bir bildirim yapılmaksınız akreditasyonlarının elinden alındığı da 
bilinmektedir. Tüm bunlar yaşanırken dikkat çeken nokta ise; Almanya’da 
olaylar esnasında ve sonrasında yaşanan hak ihlallerinin objektif basın 
anlayışını savunan Avrupa medyasında yer almıyor oluşudur. 

Kaynak: Deutsche Welle

Temmuz ayında gözaltına alınan göstericiler hakkında davadan ilk kararlar 
ağustos ayı içinde gelmeye başlamıştır. Hamburg yerel mahkemesinde görülen 
davada Hollandalı göstericiye iki yıl yedi ay, 24 yaşındaki Polonyalı bir 
diğer sanığa ise altı ay hapis cezası kararı çıkmıştır. Polonyalı sanığın altı ay 
hapsi, çantasındaki havai fişek ve biber gazı ile gerekçelendirilmiştir. Hâkim, 
sanığın çantasındakileri işaret ederek sanığın protesto gösterisine gittiğini 
saptamış ve altı ay hapis cezası kararını vermiştir. Gözaltına alınanların üçte 
ikisinin yabancı olduğu bilinirken sanıklar arasında Fransa, İspanya, İtalya ve 
Avusturya vatandaşları yer almaktadır. Mahkeme kararları ile sanıkların üçte 
ikisinin yabancı olması bilgisi birlikte değerlendirilmeye alındığında davadan 
çıkan kararların yabacı göstericilere yönelik bir mesaj olduğu düşünülmektedir. 
Hollandalı sanığın davasında savcılık, sanık için bir yıl dokuz ay hapis cezası 
isterken, avukatı beraatini talep etmiş buna karşın mahkemenin kararı ise iki yıl 
yedi ay hapis cezası olarak kararlaştırılmıştır. Mahkemenin bu kararı akıllarda 
farklı soru işaretleri yaratmaktadır. Olayların siyasi arka planlı olduğu ve 
bu nedenle dava sonucunda çıkan mahkeme kararlarının tarafsız ve hukuki 
üstünlük çerçevesince verilip verilmediği konusu netleştirilmemektedir.   

202



Sosyal Demokrat Partisi’nden Sığınmacı Krizine Öneri
Tüm dünyayı etkileyen seçimlerin yaşandığı 2017, Avrupa için “seçim yılı” 
olarak tanımlanmaktadır. Avrupa’nın güçlü ekonomisi Almanya’da Eylül ayında 
yapılacak genel seçimler nedeniyle siyasetçiler oy oranlarını arttırarak iktidar 
olabilme arzusunu taşımaktadırlar. Almanya’daki siyasi partilerin gündemini 
göç, mülteci, ekonomi gibi pek çok konu oluştururken, seçim programlarında 
ön plana çıkan başlık ülkedeki mülteciler ve sığınmacılardır.
Avrupa’daki mülteci krizi Orta doğu ve Afrika ülkelerindeki iç savaşlar nedeniyle 
giderek arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya 
genelinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısının şimdiye 
kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamaktadır. Yeni bir hayat kurma fikri 
ile yurtlarını terk eden bu kişilerin tercihi ise Avrupa ülkeleridir. 
Genel seçimlere bir ay kala Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’nin göçmen 
politikalarına odaklanması Ağustos ayındaki haberlere yansımaktadır. Avrupa’yı 
etkisi altına alan mülteci krizini seçim aracı olarak kullanan Sosyal Demokrat 
Parti (SPD)’li Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Süddeutsche 
Zeitung gazetesine verdiği röportaj ile sığınmacı krizine yönelik çözüm 
önerilerini açıklamaktadır. Bakan, Avrupa Birliği sınırları dışında kalacak 
şekilde bir “toplama kampı” yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Pistorius, 
toplama kampının muhtemel olarak Libya’da inşa edilmesinin daha doğru ve 
yerinde bir adım olacağını ifade etmektedir. Libya’nın bu projeye izin vermemesi 
gibi bir ihtimalde birçok sorunun çözümünde olduğu gibi bu durumunda para 
ile halledilebileceği açıklaması yapılmaktadır. Libya’da olası bir toplama kampı 
inşasını ön gören bu fikir, kamp yönetimini Avrupa Birliği’nin veya Birleşmiş 
Milletler ’in üstlenmesinin gerekliliğini de dile getirmektedir.
Her sorunda olduğu gibi bu sorununda para ile çözülebileceğini açıklayan 
Bakan’ın bu söylemleri akıllara geçen yıl Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler 
için vaat ettiği 3 milyar euro’luk maddi yardımı getirmektedir. Afrika’dan gelen 
birçok kişinin iltica hakkının bulunmadığını ifade eden İçişleri Bakanı bu 
kişilerin kaçakçılığı teşvik ettiğini savunmaktadır. Açlıktan, kıtlıktan, savaştan 
kaçan bu kişilerin Nazi Almanya’sında kullanılan tabir ile “toplama kamplarına” 
yerleştirilmesi fikrinin 2017 yılında “çözüm önerisi” olarak ortaya atılması 
tartışmaya açık bir başlıktır. Zor durumda olan mültecilerin ve sığınmacıların 
olumsuz şartlarının seçim kampanyalarında yer alması ise ayrı bir eleştiri alanını 
oluşturmaktadır.

Almanya’daki Sığınmacılarda Artan İntihar ve Depresyon Vakaları
Ağustos ayında basında yer alan önemli başlıklardan biri ise Almanya’daki 
sığınmacıların ve göçmenlerin artan travmatik durumları hakkındaki 
araştırmadır. 
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Psikiyatrların araştırmalarına göre Almanya’daki göçmenlerin psikolojik 
durumları giderek ağırlaşmaktadır. Göç, kişilerin bölgeler arasındaki 
hareketliliği sonucunda ortaya çıkan değişim sürecini oluşturmaktadır. Çeşitli 
sebeplerden ötürü göç eden bireyler için en zorlu kısım, alışılmış olan kültür 
yapısı ile yaşamını sürdürmeye başladığı yeni toplumun kültürü arasında 
kaldığı süreçtir. Bu süreçte yalnızlık, pişmanlık, dışlanmışlık gibi duyguların 
karmaşasına düşen bireyde ruhsal bozukluklar gözlemlenmektedir.
Almanya’da uzmanların gerçekleştirdiği çalışma tüm bu saydığımız hususları 
doğrulamaktadır. Özellikle savaş sonrası travmlarını atlatamayan bireylerin, 
toplum tarafından terör, tecavüz, taciz, hırsızlık olayları ile ilişkilendirilmesi 
ve hükümetin mülteciler için benimsediği politikalar ile baş etmeye çalışması 
psikolojik durumlarını daha da tetiklemektedir. Bu durumun Almanya’da 
artmasının nedenlerini yetersiz yerleşim alanları, eğitim kurumları ve iş 
imkânları oluşturmaktadır. Almanya’ya gelen sığınmacılar bu sebeplerden 
dolayı dil öğrenememekte buna bağlı olarak iş bulma konusunda güçlük 
yaşamakta ve toplum tarafından dışlanmaktadır. 
Tüm bunlarla beraber hükümetin “güvenli” gördüğü ancak savaşın devam 
ettiği ülkelere iade politikası sığınmacıları endişelendirmektedir. Başvuru 
süreçlerinin uzaması, iltica yasasının sertleştirilmesi gibi hususlar hali hazırda 
psikolojik sıkıntıları bulunan sığınmacıların tedavi edilmesini zora sokmakta 
ve engel teşkil etmektedir. Bu kişiler toplum tarafından da benimsenememekte 
ve uyum süreci uzamaktadır. Alman hükümetince benimsenen sığınmacı ve 
mülteci politikalarının bu denli katı oluşu, toplumdan dışlanmış bireyleri terör 
örgütlerinin hedefi haline getirmektedir. 

Almanya’da Koruma Altına Alınan Çocuk Sayısında Rekor
Almanya’da korunmaya muhtaç çocuklara sosyal bakım hizmeti veren Gençlik 
Dairesi (Jugendamt), geçen yıl toplam 84 bin 230 çocuğun çeşitli sebeplerle 
ailelerinden uzaklaştırılarak devlet koruması altına alındığını açıklamaktadır. 
Wiesbaden Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, koruma altına alınan 
çocukların 23 bin 361’i Alman, 60 bin 869’u ise yabancı kökenli ailelerin 
çocuklarıdır. Koruma altına alınan çocuk sayısındaki rekor artışın nedeni olarak 
dünyayı etkisi altına alan göç hareketleri gösterilmektedir. 84 bin 230 çocuğun 
44.900’ünü refakatçisiz sığınmacı çocukların oluşturduğu bildirilmektedir. Bu 
sayının üçte biri 14-17 yaş arası refakatçisiz sığınmacı çocuklar oluştururken, 14 
yaş altındaki korumaya alınan çocuklar ise genellikle ailelerinin yeterli bakımı 
sağlayamadıkları gerekçesi ile alınmaktadır.  Koruma altına alınan çocukların 
ailelerine dönme oranları ise; 14 yaş altındaki çocuklarda %41, 14-17 yaş arası 
çocuklarda ise %13’tür. 14-17 yaş arası çocukların %24’ünün hastanelere veya 
kliniklere gönderildiği bilgisi de paylaşılmaktadır.
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Bu bilgiler temelinde; devletin koruma altına aldığı çocuk sayısındaki artış 
göz önünde tutularak ki; özellikle yabancı çocukların korunmaya alındığını 
biliyoruz, Alman devletinin koruma altına alma adı ile bir asimilasyon 
politikası yürütüp yürütmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Yayınlanan 
rakamlara bakıldığında hükümetin bu tutumunu “asimilasyon politikası” 
olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bu politikanın bir diğer kanıtı ise; 
koruma altına alınan Müslüman ve Türk çocuklarının, Hristiyan ve Alman 
ailelere verilmesidir. Gençlik daireleri tarafından koruma altına alınan 
çocukların öncelikle ailesine veya akrabalarına verilmesi gerektiği bilinmekte 
ancak Alman hükümetinin uygulamalarının bu yönde şekillenmediğini görmek 
mümkün.

Almanya’daki Müslümanlar
Avrupa’daki seçim sonuçlarında asıl kazanan kesimin sağcı grupların 
parlamentodaki temsilcileri olan aşırı sağ temelli partilerdir. Bu durum 
Avrupa’daki Müslümanların özgür ve endişesiz bir şekilde hareket etmesini 
engellemektedir. Federal Alman hükümetinin açıkladığı verilere göre yılın 
üçüncü çeyreğinde İslamofobik 192 saldırı gerçekleşirken, 16 kişinin de bu 
saldırılarda yaralandığını açıklamaktadır. Resmi rakamlara göre Almanya’da 
her gün ikiden fazla İslam karşıtı saldırı gerçekleşmektedir. Bu saldırıları 
gerçekleştiren kişilere karşı yetkililerce herhangi bir yaptırımın uygulanmıyor 
oluşu ve şikâyetlerin polisler tarafından ciddiye alınmaması Müslümanların 
yargıya olan güvenini de sarsmaktadır. Kanun koyucu olarak siyasilerin bu 
durumu bir an önce aydınlatması ve Müslümanların endişelerini gidermesi 
beklenmektedir. Almanya’da İslam karşıtlığı sebebiyle işlenen suçların ayrı 
bir kategoride ele alınması kararı, 2017 yılını İslam karşıtı suçların boyutlarına 
dair resmî istatistiklerin yayımlandığı bir yıl olarak karşımıza çıkaracaktır. 
Elde edilen veriler de göstermektedir ki İslam düşmanlığı ciddi boyutlara 
ulaşmıştır ve hassasiyetle ele alınmalıdır.
Ağustos ayında Müslümanlara dair bir diğer haber ise uyum konusundadır. 
Almanya’daki Müslümanların diğer Batı Avrupa ülkelerine göre daha kolay 
entegre olduğu tespit edilmiştir. Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, 
İsviçre’ye göç eden Müslümanlar üzerinde yapılan bir araştırmada iş hayatı, dil 
bilgisi, eğitim ve sosyal hayattan oluşan dört farklı kategoriye yer verilmiştir. 
İş hayatı konusunda en sağlıklı verilerin Almanya’dan alındığı Müslümanların 
%60’ının tam zamanlı, %20’sinin yarı zamanlı çalıştığı aktarılmaktadır. Ancak 
İslam’a uygun yaşayanların, yaşamayanlara göre daha zor iş buldukları tespit 
edilmiştir. Sosyal hayat kısmı verilerine göre çıkan sonuç ise hayli ilginçtir. 
Müslümanların topluma entegre olduğu ortaya çıkarken, toplum tarafından 
kabul edilmedikleri saptanmıştır.
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Bu başlık altında verilen iki ana tema karşılaştırıldığında elde edilen sonuç; 
Avrupa’da geçtiğimiz yılların popüler söylemi olan antisemitizm yerini 
anti-İslamizm’e bırakmıştır. Müslümanların azınlık olarak nitelendirildiği 
bölgelerde topluma uyumu sağladıkları görülürken İslam dininin toplum 
tarafından kabul görülmediği ve bu doğrultuda Müslümanlara karşı ayrımcılık, 
saldırı, dışlama vakalarının arttığı belirlenmektedir. Özetle; dışarıdan gelen 
ve uyum sorunu olduğu iddia edilen Müslümanlar testi başarı ile geçmişken 
Avrupa toplumunun bu sınavı geçemediği belirlenmiştir. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Ağustos

KENDİ İSTEĞİYLE VEYA RET CEVABI SEBEBİYLE ÜLKESİNE 
DÖNEN SIĞINMACI SAYISINDA DÜŞÜŞ

1

İçişleri Bakanlığına göre, ülkelerine geri dönen ya da iade edilenlerin sayısının 
geçen yıllara oranla azalmasının nedeni, ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısının 
düşük olmasından kaynaklanıyor. Bakanlık 2017 yılının haziran ayına kadar destek 
primi alarak ülkelerine dönen sığınmacı sayısının 16.700 olduğunu, 2016 yılının ilk 
yarısında bu sayının 30.500’leri aştığını vurguladı. İçişleri Bakanlığı Sekreteri Ole 
Schröder (CDU), gönüllü olarak ülkelerine dönüş yapan sığınmacı sayısında yaşanan 
düşüşün, ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısındaki azalmadan kaynaklandığını ifade 
etti. Schröder finansal destek alarak ülkelerine dönenlerin arasında, iltica başvurusu 
reddedilenler ve kabul edilme şansı düşük olanların bulunduğunu, hükümetin bir 
ülkeye iade gerçekleştirmesinin, finansal destek ile sağlanan gönüllü gidişlerden daha 
pahalıya geldiğini belirtti. (URL 1)

SPD’DEN TARTIŞMALI GÜVENLİK TEDBİRİ

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius (SPD), Süddeutsche Zeitung 
adlı gazeteye verdiği röportajda sığınmacı politikasına değinerek, sığınmacıların 
ve kaçakların Avrupa sınırlarının dışında kalacak şekilde inşa edilmiş bir toplama 
kampına yerleştirilmesi fikrini dile getirdi. Libya’nın böyle bir projeye izin vermeme 
ihtimaline karşı Pistorius, bu sorunun hayattaki birçok problemde olduğu gibi 
parayla çözülebileceğini, Afrika’dan gelen birçok kişinin iltica hakkının olmadığını, 
toplama kampı sayesinde insanların kaçakçılara da para ödemek mecburiyetinde 
kalmayacaklarını belirtti. Pistorius’un bu fikri ise parti içinde anlaşmazlıklara sebep 
oldu. (URL 2)

Kaynak: Zeit Online
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Ağustos5

MÜLTECİLER İŞ BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan elde edilen istatistiklere göre Berlin’de Haziran sonu 
itibariyle iş arayan sığınmacı sayısı 27.882 iken, bunların 8.847’si ise hâlihazırda 
işsiz olarak kayıtlı kişilerden oluşuyor. Almanya genelinde iş arayan kayıtlı sığınmacı 
sayısı 490.208 iken, bunların 180.788’inin de yine işsiz olarak kayıtlı olması dikkat 
çekiyor. (URL 3)

SIĞINMA EVİNDE YANGIN

Stuttgart’ta evsizlerin ve mültecilerin 
kaldığı bir sığınma evinde çıkan 
yangında çok sayıda ölü ve yaralı oldu. 
Polis, on kişinin yaşadığı bu evde 
yangının mutfakla ilgili bir sebepten 
kaynaklandığının düşünürken, yaklaşık 
zararın 100.000 Euro olduğunu ifade 
etti. (URL 4)

7 Ağustos

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Spiegel Online
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Ağustos8

TERÖR EYLEMLERİNE KARŞI POLİS ÖNLEMİ 

Almanya ve Avrupa genelinde yaşanan terör saldırıları sonucunda, Almanya’nın 
Berlin şehrinde yeni bir polis bürosu kuruldu ve bu büroya alanında uzmanlaşmış 
özel yetenekli polisler alındı. İçişleri Bakanı Thomas de Maizière büronun açılışında 
yaptığı konuşmada, Almanya’nın yeni tehditlere hazır olması gerekliliğini vurguladı. 
Polis sendikası ise bu yeni yapılanmaya karşı şüpheli bir yaklaşım sergiliyor. (URL 5)

G-20 TUTUKLAMALARI

Toplamda 160 tutukla-

manın yapıldığı G-20 
davalarında, 24 yaşında-

ki Polonya asıllı kişinin 
davası 29 Ağustos tari-
hinde başlayacak. Polon-

ya dışında Fransa, İtalya, 
İspanya, Rusya, Hollan-

da ve Avusturya’dan da 
birçok kişinin tutuklu bu-

lunduğu bu davada, şiddet 
ve vandallık gerekçesiyle 
kimliği belirlenen 109, 

kimliği belirlenemeyen 53 kişi ile 35 polise karşı da dava açılacağı kesinleşti. (URL 6)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

SIĞINMA EVİNDE YANGIN

210



Ağustos9

SIĞINMACILARDA DEPRESYON VE TRAVMA VAKALARI ARTIYOR

Psikiyatrların açıklamalarına 
göre, Almanya’daki 
göçmenlerin psikolojik 
durumları gittikçe ağırlaşıyor. 
Savaş sonrası travmalarını 
atlatamayan sığınmacılar, 
Almanya ve Avrupa genelinde 
yaşanan terör olaylarının etkisi 
ve mülteci politikalarının 
olumsuz yönleriyle mücadele 
etmek zorunda kalıyor. Yaşanan 

olumsuzluklar yüzünden psikiyatrlar da sığınmacılara yardımcı olma konusunda 
sıkıntı çekiyor. Bunun gibi tüm bu ciddi problemlere sahip sığınmacılar, kurslarda 
yer bulamadıklarından Almanca öğrenemeyip çalışma hayatına başlayamamakta 
ve süreklilik gösteren iade edilmeler ve başvuru süreçleri sebepleriyle de korku 
duyuyor. Toplumdan bu şekilde soyutlanan kişilerin terör gruplarının doğrudan hedefi 
haline geldiğini bildiren psikiyatrlar, uygulanan sığınmacı politikası ile korkunun, 
problemler üzerinde çalışmayı ve travmalar üzerine yoğunlaşmalarını engelleyerek 
işlerini daha da zorlaştırdığını belirtiyorlar. (URL 7)

AFGAN SIĞINMACILAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

Alman hükümeti Afganistan’daki 
güvenlik durumuna rağmen Afgan 
asıllı mültecilerden başvurusu kabul 
edilmeyenleri ülkelerine göndermeyi 
planlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Federal 
İçişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre 
ülkelerine iade edilecek grupta, suçlular 
ve suç işleme potansiyeli bulunanlar yer 
alıyor. Afganistan’da durumun gittikçe 
karışmasının, Taliban ile yaşanan problemlerin çözülememesinin yanında, sivil 
kurbanların sayısında da artış görülüyor. Alman Konsolosluğu yakınında yaşanan 
patlamadan sonra, Kabil’de 150 kişi yaşamını yitirirken elçilik ise ancak kısıtlı 
şekilde hizmet vermeye devam edebildi. Elçiler haricinde ülkede çalışan Alman 
vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi sebebiyle, Hükümet Afganistan’a yeni bir ekip 
göndermeyi planlıyor. (URL 8)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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Ağustos9

AfD’Lİ VEKİLE İSLAM DÜŞMANI 
SUÇLAMASI

Parti konuşması sırasında İslam 
karşıtı ve düşmanca sözler sarf ettiği 
gerekçesiyle savcılık tarafından 
suç duyurusunda bulunulan Laleh 
Hadjimohamadvali (AfD - Saarland) 
hakkında Saarbrücker gazetesine 
konuşan bir kişi olayı doğruladı. 
AfD’li politikacı Haziran ayında 
yapılan bir konuşma sırasında 
İslam’ın vebadan daha kötü 
olduğunu, sürekli güçlendiğini, 
büyüdüğünü ve her geçen gün 
Almanya’nın bir kısmını yok ettiğini 

AFGANLAR ALMANYA’DA 
KALABİLİR

Kabil’deki Alman Elçiliği 
yakınlarında yaşanan terör saldırısı 
sonrasında durdurulan iadeler 
hakkındaki tartışmalar sürerken, 
ülkenin güvenlik durumunun 
netleşmemesi ile yeni kararlar 
alındı. Dışişleri Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı, Almanya’ya iltica 
başvurusunda bulunan Afgan asıllı 
kişilerin tamamının değil, yalnızca 
suçluların, suç işleme potansiyeli 
bulunanların ve kimlik tespitinde 
sorun yaşananların ülkelerine iade 
edilmesine karar verdi. (URL 9)

10 Ağustos

MÜLTECİLERİN İŞ HAYATINA GİRİŞİ KOLAYLAŞTIRILMALI

Sığınmacıların iş hayatına girişi geçen yıllara göre kolaylaşmış olsa da hala yeterli 
seviyede değil. Alman Basın Ajansı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu, ortaklaşa yaptıkları 
anket sonuçlarına göre, sığınmacıların iş hayatına girişi sırasında yaşadıkları 
sıkıntıların kaynağında yetersiz Almanca bilgisi olduğunu vurguladı. (URL 11)

Kaynak: Berliner Zeitung

SIĞINMACILARDA DEPRESYON VE TRAVMA VAKALARI ARTIYOR
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Ağustos11

AfD’YE SEÇİM KAMPANYASI İZNİ

AfD’nin, Kuzey Ren Westfalya’da seçim kampanyası düzenlemek için kiraladığı 
salonun sahibinin, tepkilerden çekindiği için anlaşmayı iptal etmek istemesi üzerine 
açılan dava sonucunda, salonda seçim kampanyası düzenlemesi için AfD’ye izin 
çıkarıldı. (URL 12)

AKDENİZ’DE ÖLEN 13 SIĞINMACI İÇIN DAVA

Bavyera’da bir mahkeme tarafından 13 sığınmacının ölümüne sebep olma suçuyla 
tutuklanan üç kaçakçıdan biri dört yıl, diğer kaçakçılar ise iki ve iki buçuk yıla 
mahkûm edildi. Kaza yapan botun içinde, Türkiye üzerinden Yunanistan’a kaçırılırken 
hayatını kaybeden 13 kişi dışında, hala kayıp olan iki de çocuk bulunuyordu. (URL 13)

AWO’DAN DİNİ SEMBOL YASAĞI

Almanya Frankfurt’ta bir kişi iş yerinde türban takmak istemesi üzerine işten 
kovuldu. Kendisine gerekçe olarak AWO’nun işyerinde dini sembollerin varlığına 
izin vermemesi gösterildi. Kurumun avukatının açıklamaları, kendilerinin belirli bir 
dine ya da sembolüne karşı değil tüm dini sembollere karşı bu yasağı uyguladıkları 
yönünde olsa da, 26 yaşındaki çalışan kendisini dini inancı sebebiyle ayrımcılığa 
uğramış hissetmesi sebebiyle dava açtı. (URL 14)

12 Ağustos

MÜSTEŞARIN AİLESİNE IRKÇI SALDIRI

Berlin Eyaletinin Devlet Bakanlık Sekreteri 
Sawsan Chebli (SPD)’nin iki kız kardeşi ırkçı 
saldırıya uğradı. Chebli kız kardeşinin, saldırganları 
anladığını, ona “yabancılar dışarı” dediklerini ve 
kendisinin buna kızamadığını söylediğini belirtti. 
Saldırıya maruz kalan kız kardeşinin başörtülü 
olduğunu ve saldırının Hamburg terör saldırısından 
kısa bir süre sonra gerçekleştiğini vurgulayan 

Chebli, olaydan birkaç gün sonra diğer kız kardeşinin de hasta babasını ziyarete 
giderken ırkçı saldırıya maruz kaldığını, onun da başörtülü olduğunu ve kendisine 
karşı tepkili olmalarını anladığını ifade etti. (URL 15)

Kaynak: Spiegel Online
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Ağustos13

AKDENİZ’DE KURTARMA GİRİŞİMLERİNE SON

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre Alman yardım organizasyonu “Sea-Eye”, 
Akdeniz’de boğulma tehlikesi geçiren sığınmacıları kurtarma girişimine son verdi. 
Libya Hükümeti tarafından açılan uyarı ateşleri ve tehditler ile değişen güvenlik 
durumunu sebep gösteren grup, bu kararı almanın zor olduğunu vurgulasa da Libya 
Hükümeti’nin aldığı kararlar neticesinde başka bir yol olmadığını belirtti. Bu karara 
göre hükümetin, ne gerekçe ile olursa olsun, özel izin olmaksızın Libya’ya ait 
kıyılara girilmesine izin vermediğini ifade etti. Grup,bu yasağın bağımsız yardım 
organizasyonları için de geçerli olduğunu vurguladı. (URL 16)

THOMAS DE MAİZİÊRE ÜLKEYE İADELERİ 
SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, 
reddedilen sığınmacıların geri alınmasının 
önemli olduğunu ve durumun iyileştirilmesi 
gerektiğini açıkladı. de Maizière, ülkelere 
iadelerin çoğu zaman zorlaştığını, çünkü 
sığınmacıların aslen hangi ülkeden geldiklerini 
eksik belgeleri sebebiyle bilemediklerini 
ifade etti. Mültecilerin geri gönderildikleri 
ülkelerce vatandaş olarak tanınmaması ya da 
kabul görmemeleri sebebiyle de durumun zorlaştığını vurgulayan de Maizière, vize 
uygulamalarının sertleştirilmesi gerektiğini açıklarken, reddedilen sığınmacıların 
kendi ülkelerine kabul etmeyen hükümetlerin vize konusunda yapıcı bir tutum 
beklemelerinin yersiz olduğunu belirtti. (URL 17)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Berliner Zeitung

AKDENİZ’DE ÖLEN 13 SIĞINMACI İÇIN DAVA
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SIĞINMACININ AİLESİNE SIĞINMA HAKKI VERİLMİYOR

Suriye’nin güney bölgesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşamakta olan Maher Khwis, iki 
yıl önce eşi ve çocuğunu Suriye’de bırakarak Almanya’ya gelip, Berlin’de yaşamaya 
başladı. Hala Suriye’de yaşayan ailesiyle yalnızca telefonda görüşebilen Khwis, 
gizli servis dâhil birçok kişinin kendisinin muhalif olduğunu bildiğinden ailesinin 
o olmadan daha güvende olduğunu düşünüyor. Birçok arkadaşı tutuklanan Khwis, 
2015 yılında Franfurt’a gelerek politik sebeplerle tehdit altında olduğu gerekçesiyle 
iltica başvurusunda bulundu ve başvurusu kabul edildiği için ailesini yanına alma 
hakkına sahip oldu. Online olarak başvuru formunu dolduran aile, konsolosluktan 
otomatik bir geri dönüş maili aldı ve sürecin en az üç ay, onların durumunda ise 14 ay 
sürebileceğini öğrendi. (URL 18)

Kaynak: Zeit Online

18 Ağustos

MÜSLÜMANLARA KARŞI ŞİDDET ARTIYOR

Sol Parti (die Linke) tarafından yürütülen bir araştırmada, Müslümanlara karşı işlenen 
şiddet içeren suçlarda artış görüldüğü, şiddetin genellikle aşırı sağcılar tarafından 
uygulandığı ve suçlulardan çok azının tutuklandığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya 
göre yılın ikinci çeyreğinde 16 kişiye İslam düşmanlığı sebebiyle saldırıldı ve 
neredeyse tüm saldırganların aşırı sağcı olduğu tespit edildi. (URL 19)
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ENGELLİ VATANDAŞLAR SEÇİMLERE KATILAMIYOR

Almanya’da 80.000’den fazla 
engelli vatandaşın federal 
seçimlerde oy kullanma 
hakkı bulunmamaktadır. 1956 
yılında Federal Seçim Yasası 
ile sınırlandırılan seçme 
hakkına göre, cezai ehliyeti 
bulunmayanlar, tam zamanlı 
refakatçiye ihtiyaç duyan engelli 
bireyler ile ceza gerektiren suçları 
işleyen kişilerin seçme hakkı 

bulunmamaktaydı. SPD bu kısıtlama konusunda ayrımcılığa dikkat çekerek yeni 
düzenlemelerin gerekliliğini savundu. Gerekli düzenlemeler ile eyalet seçimlerine 
katılma hakkı olan engelli bireylerin gözetim altında oy kullanabildikleri bildirilirken, 
aynı düzenlemenin genel seçimler için de yapılması gerektiği savundu. SPD Avrupa 
ülkelerinin yarısına yakınında böyle bir kısıtlamanın bulunmadığına da dikkat çekti. 

SEMPATİZANLAR DA SINIR DIŞI EDİLECEK

Leipzig’de Eyalet Mahkemesi tarafından alınan kararla, terör sempatizanlarının da 
ülkelerine iade edilmesinin yolu açıldı. Göttingen’de tutuklanan 21 ve 27 yaşlarındaki 
iki kişinin terör şüphesiyle tutuklanmaları sonucu, DAEŞ sempatizanı oldukları 
ve saldırı planı yaptıkları ortaya çıkmıştı. Alınan karar neticesinde de bu iki kişi 
ülkelerine iade edildi. (URL 21)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Spiegel Online

22 Ağustos

MÜSLÜMANLARA KARŞI ŞİDDET ARTIYOR
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KORUNMAYA ALINAN ÇOCUK SAYISINDA REKOR

Gençlik Kurumu 2016 yılında 
84.200 çocuk ve genci koruma 
altına aldı. Wiesbaden Federal 
İstatistik Dairesi’nden alınan 
bilgilere göre, ihmal, istismar, 
velilerin yetersizliği gibi 
gerekçelerin yanında, artışın 
en büyük sebebini refakatçileri 
olmadan Almanya’ya göç eden 
küçük yaştaki sığınmacılar 
oluşturuyor. 2015 yılında 

yaşanan artışın sebebi de küçük 
yaştaki refakatçisiz sığınmacılar oldu. 2015 yılında 44.900 sığınmacı çocuğun 
koruma altına alındı. Bu sayının üçte birini, 14 ve 17 yaş arası refakatçisiz sığınmacı 
çocuklar ve aileleri tarafından yeterli bakım sağlanamayan 14 yaş altındaki korumaya 
alınan çocuklar oluşturuyor. 14 yaş altındaki çocukların yüzde 41’i, 14-17 yaş 
arasındakilerin de yüzde 13’ü velilerine döndü, yüzde 24’ü ise hastanelere ya da 
psikiyatri kliniklerine gönderildi. (URL 22)

Kaynak: Spiegel Online

24 Ağustos

DRESDEN’Lİ NEONAZİLER İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Dresden’de “Özgür Dresden Yoldaşlığı” 
adı altında kurulan bir suç örgütüne 
mensup iki kişi, yabancılara saldırmaları 
sebebiyle tutuklandı ve üç buçuk yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. 19 ve 27 
yaşlarındaki iki suçlunun 2015 yılında 
da ırkçı saldırılarda bulunduğu, polise 
taş ve şişe fırlattıkları, 30’u aşkın kişiyi 
yaraladıkları ortaya çıktı. Yargıç Joachim 
Kubista’nın ifade ettiğine göre saldırganlar tüm saldırılarını planlı ve organize olarak 
gerçekleştirdi. Aynı örgüte mensup olmaları gerekçesiyle suçlamalardan sorumlu 
tutulan, 22 ve 29 yaşları arasında olan beş kişi daha bulunuyor. (URL 23)
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Die Bertelsmann-
Stiftung vakfı yaptığı 
bir araştırma sonucunda, 
Almanya’da yaşayan 
Müslümanların diğer 
Batı Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Müslümanlara 
göre, özellikle iş 
yaşamına daha iyi 
entegre oldukları 
sonucuna ulaştı. 2010 
yılından önce Almanya, 

İsviçre, Avusturya, Fransa 
ve İngiltere’ye göç etmiş olan Müslümanların durumlarını ele alan araştırma dört 
farklı kategoriyi (iş, dil yetisi, eğitim, sosyal hayat) içermektedir. İş hayatı konusunda 
en iyi sonuçların Almanya’dan çıktığı araştırmaya göre, Müslümanların yüzde 60’ı 
tam zamanlı, yüzde 20’si yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır. Fakat Almanya’da 
yaşayan Müslümanlardan, İslam’a uygun yaşayanlar, yaşamayanlara göre daha 
zor iş bulmakta ya da daha az ücret almaktadır. 2015 yılının sonunda Araştırmaya 
göre Almanya’da yaşayan 4,7 milyon Müslümanın yüzde 40’ı kendisini “çok 
dindar” olarak tanımlamaktadır. Büyük Britanya’da ise Müslüman halktan kalifiye 
olanların diğer dinlere mensup kişilerle aynı haklara sahip oldukları, örneğin Büyük 
Britanya’daki kadın polislerin yaklaşık on yıldır, görev başındayken türban takma 
haklarının bulunduğu belirtilmektedir. Fransa’da Müslümanların yalnızca yüzde 
11’inin, Almanya’da ise yüzde 36’sının mezun olmadan okulu bırakmasına karşılık, 
Fransa’daki işsiz Müslüman sayısı daha fazladır. İsviçre’de yaşayan Müslümanların 
yüzde 87’si, Almanya ve Fransa’da yaşayan Müslümanların yüzde 78’den fazlası, 
Büyük Britanya’da yüzde 68’i, Avusturya’da ise yüzde 62’si sosyal hayatlarında 
kendi dinlerine mensup olmayan kişilerle vakit geçirmektedir. Almanya’daki 
Müslümanlardan yüzde 96’sı kendisini Almanya’ya bağlı hissetmektedir. “Avrupa’daki 
Müslümanlar” başlıklı bir araştırma anketinde bulunan “kimi komşu olarak tercih 
ederdiniz?” sorusuna verilen cevaplarla ise Müslümanlar entegre olsalar da kabul 
görmemektedirler. Müslümanlar, çok çocuklu aileler, yabancılar, homoseksüeller, 
Yahudiler, farklı ten rengine sahip kişiler, ateistler ve Hıristiyanlar arasından 
seçilen cevapların büyük çoğunluğunda kişiler Müslüman komşu istememektedir. 
Almanya’da ise Müslüman komşu istemeyenlerin oranı yüzde 19’dur. (URL 24)

MÜSLÜMANLAR DAHA KOLAY ENTEGRE OLUYORLAR

24

Kaynak: Spiegel Online

DRESDEN’Lİ NEONAZİLER İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR
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SEÇİM AFİŞLERİ TAHRİP EDİLİYOR

Federal Seçimler öncesi asılan seçim 
pankartlarının tahrip edildi. Geçen 
yıllarda da görülen bu tahribatlarda, 
bu yıl artış yaşandı. Ağustos ortasına 
kadarki süreçte görülen vaka sayısı 
1700’lere ulaştı. Bu yıl tahribatlardan 
en çok etkilenen parti AfD olurken, 
geçen yıllarda ise en çok NPD 
pankartlarına zarar verildi. (URL 25)

27

Alexander Gauland (AfD), kendisinin Alman baskın kültürü hakkındaki söylemlerini 
eleştiren Bakan Özoğuz’a (SPD), konuşma yaptığı Thüringen/Eichfeld’den yanıt 
verdi. Gauland, yapılan eleştirilerin Almancı bir Türk’ten geldiğini, kendisini 
Eichsfeld’e davet edip Alman kültürünün ne olduğunu göstermek gerektiğini ve bu 
durumda Özoğuz’un bir daha geri dönmeyeceğini böylelikle de kendisini nihayet 
“Anadolu’ya atabileceklerini” vurguladı. Birçok parti tarafından eleştirilen Gauland 
ise söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti. (URL 26)

28 Ağustos

GAULAND’DAN BAKAN ÖZOĞUZ’A TEHDİT

Kaynak: Berliner Zeitung

“Linksunten.indymedia” adlı internet sitesinin yasaklanmasına karşı başlayan 
protestolara katılan ve bu yasağı haklı bulmadığını ifade eden Canan Bayram, AfD 
tarafından aşırı solcu örgütlere destek vermekle suçlandı. (URL 27)

AfD YEŞİLLER’DEN CANAN BAYRAM’I 
AŞIRI SOLCULARA DESTEK VERMEKLE SUÇLUYOR

29 Ağustos

Angela Merkel Alexander Gauland’ın Aydan Özoğuz için kullandığı “Anadolu’ya 
atmak” sözlerini ırkçı bulduğunu açıkladı. Merkel, bunu Özoğuz’a karşı yapılan 
tehdit içerikli bir saldırı olarak düşündüğünü belirtti. (URL 28)

MERKEL, AfD’Lİ GAULAND’I IRKÇILIKLA SUÇLUYOR
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BİR BAKIŞTA EYLÜL AYI

Almanya’da Aşırı Sağ
Almanya’daki Göçmenlerin ve Mültecilerin Durumu Hakkında



BİR BAKIŞTA “EYLÜL” AYI

Almanya’da kamuoyu ile paylaşılan haberlerden derlenen ve bu haberlerin 
insan hakları bağlamında analizlerinin yapıldığı bu yazımızda “Eylül” 
ayında ön plana çıkan haber başlıklarından yararlanacağız.  Önceki aylarda 
da karşımıza çıkan pek çok konu başlığının bu ay içerisinde de yer aldığını 
görmekteyiz. Almanya’nın aşırı sağ kanadında söz sahibi olan AfD (Almanya 
İçin Alternatif); 2000 ve 2007 yılları arasında farklı eyaletlerde işledikleri 
suçlar nedeniyle 2013 yılında yargılanmasına başlanılan NSU (Nasyonal 
Sosyalist Yeraltı Örgütü) dava sürecinde yaşanan gelişmeler; savaş, açlık 
ve yeni bir yaşam kurabilmek fikriyle yola çıkan mültecilerin yaşadığı 
olumsuzluklar; Almanya’da uzun yıllardır yaşayan Türk nüfusunun anadilde 
eğitim problemi gibi konular Eylül ayı içerisinde insan hakları çerçevesince 
değerlendirilecektir.

Almanya’da Aşırı Sağ
Avrupa’da yükselen aşırı sağ ile birlikte AfD (Almanya İçin Alternatif), 
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Ulusal Cephe, Özgürlük Partisi (PVV) 
gibi partiler ülkelerinde hükümet veya hükümet ortağı olmayı başarmıştır. 
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Alman ordusundaki aşırı sağ iddiaları üzerine 
Üsteğmen Franco A.’nın Suriyeli bir mülteci kimliğine bürünerek aylar 
boyunca saldırı hazırlığı yaptığı ve bu nedenle gözaltına alındığı bildirilmişti. 
2014 yılında Franco A. isimli kişi için somut ihbarlar geldiği ancak hakkında 
herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda haberlerde basına yanmıştı. Eylül 
ayında Franco A.’nın Almanya’da sağ popülist söylemlerin merkezinde yer 
alan AfD ile bağlantısının olduğunu kanıtlayan delillerin varlığı saptanmıştır. 
Bu olaydan kısa bir süre sonra Alman ordusunda ikinci bir aşırı sağcının 
tutuklanması ordu ve toplum arasındaki güven bağının zedelenmesine neden 
olmuştur. 
Bu olayda dikkat çeken iki nokta bulunmaktadır. Alman hükümeti sığınmacı 
kayıtları alınırken yürütülen işlemlerde titiz davranıldığını defalarca kez 
dile getirmiştir. Ancak Franco A. isimli kişinin kendini sığınmacı olarak 
kaydettirerek geçici koruma statüsü elde etmesi ve maddi yardımlardan 
faydalanması durumun bu yönde işlemediğinin göstergesi olmaktadır.  Diğer 
nokta ise; tutuklanan bu kişilerin Almanya’daki siyasi bir parti ile olan 
bağlantısının tespitidir. Bağlantıları ispatlayan delillerin varlığı kamuoyu 
ile paylaşıldığında AfD’nin herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini 
koruması olaylar karşısındaki tutumuna açıklık getirmektedir.
Alman ordusundaki aşırı sağ taraflarının ardından Berlin Polis Akademisi’nde 
de benzer bir olay vuku bulmuştur. İslam dinine ve sığınmacılara karşı küfür
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ve hakaret içeren yazıların bulunduğu tuvaletin halka açık olmayan yalnızca 
akademidekilerin ve akademi personelinin kullandığı tuvalet olması yabancı 
düşmanlığının ve nefret söylemlerinin akademi içerisinde olduğunu ispatlar 
niteliktedir. Almanya’nın huzur ve güvenliğini sağlayacak polislerin eğitim 
aldığı akademide yaşanan bu olaya yerinde ve zamanında müdahale edilmediği 
takdirde gelecek yıllarda yabancı düşmanlığı akademi içerisinde kalmayarak 
topluma nüfuz edecektir. Bu tür olayların yargısal açıdan engellenememesi 
toplumdaki aşırı sağ fikrine yakın olan bireyleri cesaretlendirmekte ve 
toplumsal düzeni bozmaktadır. Aynı zamanda hükümet ve yargıya olan 
güvenin azalması siyasi açıdan sağ popülist söylemleri ile bilinen AfD için 
kazanç olacaktır. 
Eylül ayında Almanya’da aşırı sağ olayları yalnızca ordu ve akademide değil 
siyasi cephede de varlık göstermiştir. Sağ popülist Almanya için Alternatif 
(AfD) partisinden Alexander Gauland’ın Türk kökenli Alman Bakan Aydan 
Özoğuz için “Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet 
edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha 
hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı’ya şükür, Anadolu’ya gönderir bertaraf 
ederiz” ifadelerine kullanmıştır. Özoğuz bu durumu yargıya taşıdı ve konu ile 
ilgili soruşturma başlatıldı. Gauland’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici 
bu sözleri ülkedeki ırkçı saldırılara bir yenisini etkilemiştir. AfD’nin başbakan 
adayı olan Gauland’ın ırkçı söylemleri karşısında pek çok siyasi açıklamada 
bulunmuştur. Demokrasi ve insan haklarına önem veren Almanya’da sarf 
edilen bu sözler ülke dışındaki imajını ciddi anlamda zedelemiştir.  Eylül 
ayında gerçekleşen genel seçimlerinde etkisi ile yürütülen kampanyalarda 
AfD’nin son günlerde bu tür söylemleri daha da arttırdığı görülmektedir.
Türk kökenli Alman Bakan’a yönelik ırkçı söylemleri desteklediğini söyleyen AfD 
adayı Alice Weidel’in evinde yasadışı yollarla Suriyeli bir göçmeni çalıştırdığı 
ortaya çıkmıştır. AfD, 2013’te Euro Bölgesi’ndeki kurtarma paketlerine tepki 
amacıyla kurulmuş bir partidir. Aynı zamanda göçmen karşıtı politikaları 
savunan parti, seçim kampanyalarında bu konuya yönelik ciddi vaatlere yer 
vermiştir. Parti içerisinden Alice Weidel’in politik görüşüne göre göçmen ve 
mülteciler Almanya’da mümkün olduğunda az yer almalıdır. Ancak basına 
yansıyan haberde Weidel’in evinden ucuz işgücü elde edebilmek adına Suriyeli 
mülteciyi işçi olarak aldığı ve saatine 25 Frank ödediği açıklanmıştır. Siyasi 
hayatları nedeniyle sürekli göz önünde bulunan politikacılar ki bu bağlamda 
öne çıkan isim olarak Weidel’in her gün televizyonlarda, röportajlarda, sosyal 
medyada dile getirdiği söylemlerin kendi yaşantısında yer almadığını görmek 
mümkündür. Ekonomik çıkarlar ile parti programının zıtlığını ortaya koyan bu 
habere karşı Weidel’in avukatının yaptığı açıklama ise oldukça trajikomik bir 
durum yaratmaktadır.
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Weidel’in evinde çalışan Suriyeli mültecinin arkadaşı olduğunu ve bu sebeple 
onu evinde misafir ettiğini açıklayan avukat Suriyeli mülteciye herhangi bir 
ödemenin yapılmadığını da sözlerine eklemektedir. 
Yukarıda ifade ettiğimiz olaylarda görülmektedir ki; Almanya’daki aşırı 
sağ olaylarında AfD’nin büyük bir etkisi bulunmaktadır. 24 Eylül Genel 
Seçimleri’nde AfD %13.3 oy ile ülkedeki üçüncü büyük parti konumuna 
gelmiştir. %27 oranında oy toplayarak Sachsen’ın en güçlü partisi olan AfD, 
bu bölgedeki seçimleri CDU’dan (Hristiyan Demokrat Birliği) %0,1 puan 
önde tamamlamıştır.  
CDU’nun seçimlerden önce attığı adımlarda AfD’nin seçim vaatlerinin etkisi 
görülmektedir. Bunun en büyük örneğini; güvenli bölge olduğu söylenen 
Afganistan’a iadesi gerçekleştirilen Afgan mülteciler oluşturmaktadır. 
CDU’nun insan hayatını hiçe sayan bu politikası tamamen sağ kesimin 
oylarını toplayabilmek adına gerçekleştirmiştir. Ancak Alman toplumunun 
bazı kesimleri Mayıs ayından bu yana ilk kez gerçekleşen Afganistan’a iade 
uçuşlarını “Afganistan Güvenli Değil” afişleri ile protesto etmiş ve hükümetin 
bu kararını eleştirmiştir.
AfD’nin seçim vaatleri içerisinden yer alan camileri yakma fikrinin Alman 
anayasasına aykırı olduğu bilindiğinde (Dini cemaat ve derneklerin mülkiyet 
ve diğer hakları, onların diyanet, öğretim ve hayırsever amaçlara hizmet eden 
kuruluş ve vakıfları ve diğer varlıkları güvence altına alınır- Madde 138) 
vaatlerinin gerçekleştirilemez oluşu ortaya çıkmaktadır. 
Her toplumda olduğu gibi Alman toplumunda da milliyetçi bir kesimin varlığı 
söz konusudur. Yaşanan saldırıların ve nefret söylemlerinin artışıyla aşırı 
sağın Avrupa’nın “Yeni Modası” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Avrupa’nın “Yeni Moda”sına göre ekonomik çıkarların yerini sağ popülist 
söylemler almaktadır. Bu nedenle seçimlerde sayısal açıdan üstün gelen 
liberal partiler kazanmış gibi görünse de aslında 2017 yılının kazanları aşırı 
sağ partileri olmuştur. 

Almanya’daki Göçmenlerin ve Mültecilerin Durumu Hakkında
Güncel sorunların başında yer alan mülteci meselesi bölgesel olmaktan 
ziyade Avrupa ülkelerinin tümünü etkisi altına almaktadır. Bir Bakışta Eylül 
ayı başlıklı yazımız çerçevesince Almanya’da yaşanan mülteci sorunu ve 
Almanya’da yaşayan mültecilerin karşılaştıkları sorunlara değinilecektir. 
Eylül ayının ilk haftasında gazetelerde yer alan habere göre Bavyera’da 
trafik kontrolü esnasında bir tırın taban boşluğunda yedisi erkek biri kadın 
sekiz göçmen bulunmuştur. Aç, susuz ve sağlık problemleri yaşayan sekiz 
kişi insanlık dışı olarak nitelenen durumlarla yaşam mücadelesi vermeye 
çalışmaktadır. 
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14-24 yaş arası göçmenlerin istismar, şiddet, insan ticareti, ayrımcılık gibi 
kötü muamelelere maruz kaldığı UNICEF’in raporunda yer alan bilgiler ile 
ispatlanmıştır. Örnek olarak verilen bu haberlere göre mülteci ve göçmenlerin 
yaşam mücadelesindeki olumsuz koşulların varlığı gösterilmek istenmiştir. 
Zorlu yolları aşarak yeni bir hayat kurma fikri ile Avrupa ülkelerine gelen 
göçmen ve mültecilere karşı hükümetler çeşitli politikalar uygulamaktadır. 
Dönemin Avrupa ülkelerinin en büyük gücü olarak görülen Almanya, temel 
insan hakları olarak sayılan yaşama, eğitim, sağlık gibi hakları göçmen ve 
mülteciler için temin etmekte ciddi sorunlar yaşamaktadır. Ülkedeki partilerin 
büyük çoğunluğu seçimler nedeniyle sağ kesime hitap etmek adına mülteci 
hayatlarını hiçe sayan politikaları ardı ardına sıralamaktadır. Bu bağlamda 
CDU/CSU Birlik politikacılarının sığınmacıların aile birleşimi hakkını 
sınırlandırmaya yönelik bir sistem değişikliğini talep etmesi Almanya 
gündeminde tartışma yaratmıştır. CSU Başkanı Horst Seehofer’ın konu 
hakkındaki açıklamaları talebin bir an önce yasalaştırılması yönündedir. 
Seehofer, belli bir süre için sığınma hakkı verilen kişilerin ailelerini 
Almanya’ya getirmelerinin yanlış olduğunu böyle bir durumda Almanya’ya 
gelen ve bu haktan yararlanan kişilerin ülkelerine dönmemelerinden endişe 
duyduğunu ifade etmektedir. 
Alınan karara göre 2108’in Mart ayına kadar, sınırlı oturum izni olan 
mültecilerin aile birleşimine izin verilmeyecektir. Bu durumun devamlılığının 
olup olmayacağı noktasında Angela Merkel, konu hakkında gelecek sene 
açıklama yapabileceklerini ifade etmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki; Alman 
Anayasası’nın 6.maddesine göre; “Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel 
koruması altındadır.” Aile birleşimi hakkının kısıtlanması kararı anayasanın 6. 
maddesinin ihlalini doğurmuştur. Hükümet aile birleşimini kısıtlamanın yanı 
sıra Almanya’ya yıllık 200.000 kişilik mültecinin alınması fikrini gündeme 
getirmiştir. Alman politikacıların tutumlarına bakıldığında bu talebin kısa bir 
süre içinde yasalaşması öngörülmektedir. 
Eylül ayında Saksonya’da yaşanan aile birleşimi krizi oldukça ilgi çeken bir 
başlık olmuştur. Habere göre aynı aileden anne ve kızı Almanya’da kalırken, 
baba ve iki oğlu sınır dışı edilip Ermenistan’a gönderilmiştir. Mülteci Konseyi 
Sözcüsü Thomas Hoffman, ailenin 2006’da Almanya’ya geldiğini ve herhangi 
bir uyum problemi yaşamadıklarını; 2006, 2009 ve 2011 doğumlu çocukların 
Almanya’da doğup büyüdüklerini vurguluyor. Bu açıklama karşın Saksonya 
eyaleti anne, baba ve kızın 2008’de, oğullarının ise 2009’da ve 2015’de 
yaptıkları iltica başvurularını reddetmiştir. Olayın ilginç ola kısmı ise bu 
noktadan sonra başlamaktadır. Aile bireylerinden anne ve kızın Almanya’da 
kalmasına karar verilirken, baba ve oğullarının iadesine karar verilmiştir.

227



Ailenin yarısının iadesinin gerçekleşmesi sonucunda aile bütünlüğü 
parçalanmış ve bireylerin maddi-manevi sorunlar ile karşı karşıya bırakıldığı 
gözlemlenmektedir. 
Alman İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre ilk beş ayda sığınmacılar 
tarafından 146.000 yeni dava açılmıştır. 2016 yılından bu yana dava sayısının 
iki kat arttığı ifade edilirken bu durumun uyum konusundaki olumsuz etkilerine 
dikkat çekmek gerekmektedir. Saksonya eyaletinin aile bireylerinin yarısını 
iade etme kararı göz önüne alındığında bu ve benzeri davaların mahkemeleri 
uzun süre daha meşgul edeceğini söyleyebiliriz. 
Alman hükümetinin, mülteci sorununu çözmek adına dönem dönem çeşitli 
politikalar uygulamaya çalışmış olması sonucunda bedel ödeyen tarafın 
yeniden göçmen ve mülteciler olduğu görülmektedir. Yukarıda örnek olarak 
verilen olaylar ise bu durumun doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. CDU’dan 
Armin Schuster’ın açıklamalarına göre Almanya’ya gelen ailelerin Almanya’ya 
gelişinin kısıtlanması ve ailelerin Almanya dışında bir yerde ikamet etmesi 
yönündedir. Armin Schuster’ın açıklamalarına bakıldığında göçmen ve 
mültecilerin Alman toplumundan uzaklaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu durum hükümetin sık sık dile getirdiği uyum çalışmalarını olumsuz yönde 
şekillendirecektir. 
Mülteci krizinin çözüme kavuşması noktasında sorumluluk almak istemeyen 
Avrupa Birliği ülkeleri, bölgede yaşanan ekonomik sorunları, aşırı sağ 
hareketlerin ve söylemlerin artışını mültecilere dayatmaktadır. Sokaklarda, 
sosyal medyada, basında hatta ve hatta ülke politikacılarının kışkırtıcı 
söylemleri kullanması toplumun ortak dilini nefrete dönüştürmektedir. 
Avrupa’da mülteci ve göçmenlere karşı artan saldırılar, ki bu saldırılar 
istatistiki açıdan da doğrulanmaktadır, “kurumsal aşırıcılığı” doğurmaktadır.

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Eylül

TERÖR ŞÜPHELİSİ FRANCO A.’NIN 
AfD İLE BAĞLANTISI BULUNDU

FIFA’DAN SORUŞTURMA

1

Alman taraftarların Çekya ve Almanya arasında yapılan Dünya Kupası ön eleme 
maçında Nazi sloganları atmaları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Alman yetkililerinin 
de inceledikleri dava sonucunda Almanya Futbol Birliği’nin (Deutscher-Fußball-
Bund – DFB) alacağı ceza henüz bilinmiyor. Yaklaşık 300 kişinin suçlu olduğu 
tahmin ediliyor. Alman vatandaşı olan suçlulara karşı soruşturma sorumluluğu ise 
Düsseldorf Savcılığı’nda bulunuyor. (URL 1)

AŞIRI SAĞCI GRUBA 10 YILA YAKIN HAPİS CEZASI

Haziran 2016’da, Saksonya’da 
bir festivalde çok sayıda yabancı 
kökenli kişinin ağır yaralanmasına 
neden olan üç aşırı sağcı saldırgana 
hapis cezası verildi. Saldırganlardan 
33 yaşında olan dokuz yıl 10 ay, 24 
yaşında olan iki yıl on ay, 39 yaşında 
olan ise dokuz ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Tanıkların olayı tam olarak 
hatırlayamadıklarını söylemeleri ve 
belirsiz ifadeleri nedeniyle davanın 

yargıcı, bunun bilinçli bir hatırlayamama durumu olabileceğine dikkat çekti. (URL 2)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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Eylül2

TERÖR ŞÜPHELİSİ FRANCO A.’NIN 
AfD İLE BAĞLANTISI BULUNDU

Aşırı sağcı terör grubu üyesi Teğmen Franco A.’nın, AfD ile bağlantısını kanıtlayan 
açık deliller elde edildi. İkinci dereceden şüpheli Maximilian T.’nin de AfD üyesi 
olduğu biliniyor. Franco A. ve Maximilian T. ile ilgili açıklanan yeni bilgilerle ilgili 
savcılıktan herhangi bir yorum gelmedi ancak AfD sözcüsü Maximilian T.’nin üyeliğini 
doğruladı. Franco A. ve Maximilian T. birkaç ay arayla tutuklanmış, Maximilian T. 
yeterli derecede somut şüphe olmaması gerekçesiyle serbest bırakılmış ancak askeri 
hizmete dönmesi engellenmişti. Franco A. ise halen gözaltında bulunuyor. (URL 3)

İLTİCA BAŞVURUSU DENETLEMELERİ BİR YIL SÜRÜYOR

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi (BAMF), sığınma başvurularının 
denetlenmesi sürecinin bir yıl sürebildiğini bildirdi. Vakaların karmaşıklığı BAMF’ın 
sığınma prosedüründe ihtiyaç duyduğu süreyi arttırıyor. Yılın ilk çeyreğinde 
değerlendirme süreci ortalama 10,7 ay iken, ikinci çeyrekte bu süre 11,4 aya çıktı. Sol 
Parti’nin hazırladığı anket sonuçlarının Funke Medya adlı basın kuruluşu tarafından 
yayımlanması üzerine, özellikle Kongo’dan gelen sığınmacılar için sürecin daha da 
uzun sürdüğü görülüyor. Kongo’dan gelen sığınmacılar ortalama 17,2 ay beklerken, 
Rusya Federasyonu’ndan başvuranlar 16,3 ay, Nijerya’dan başvuranlar ise 15,1 ay 
beklemek zorunda kalıyor. BAMF’ın aldığı en hızlı kararların ortalama 7,8 ay ile 
Suriyelilerin başvurularında olduğu görülüyor. (URL 4)

3 Eylül

Kaynak: Spiegel Online

AŞIRI SAĞCI GRUBA 10 YILA YAKIN HAPİS CEZASI
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POLİS AKADEMİSİNDE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Spandau’da bulunan Berlin Polis Akademisi’nde bir tuvaletin duvarına yazılmış 
yabancı düşmanı sloganlar bulundu. İslam’a ve sığınmacılara karşı küfür ve hakaret 
içeren sloganların bulunduğu tuvaletin halka açık tuvaletlerden biri olmaması dikkat 
çekiyor. Yalnızca akademidekilerin ve diğer görevli çalışanların kullandığı bu tuvalet, 
kantinde bulunuyor. Bu durumsa yabancı düşmanlığının akademi içerisinde olduğunu 
düşündürüyor. Soruşturma henüz sonuçlanmadı. (URL 5)

TIR BOŞLUĞUNDA 1000 KİLOMETRE

Bavyera’da trafik kontrolü sırasında incelenen bir tırda, tırın taban boşluğuna 
istiflenmiş yedisi erkek biri kadın sekiz göçmen bulundu. Polis yetkilisi tarafından 
insanlık dışı olarak değerlendirilen bu durum neticesinde 41 yaşındaki şoför 
tutuklandı. Yapılan sağlık taramalarında göçmenlerin hareket edemedikleri, susuz 
kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olmadığına ulaşıldı. (URL 6)

5 Eylül

NSU DAVASINDA TANIK

NSU Davasında tanık sıfatıyla sorgulanan Corryna G. adlı 48 yaşındaki kadının, 
öldürülen Halil Yozgat’ın internet kafesine olaydan önce altı ay boyunca defalarca 
gittiği tespit edildi. Cinayetten hemen önce de kafede bulunduğu ortaya çıkan Corryna 
G.’nin uzun yıllar boyunca Thüringen ve Hessen’da aşırı sağcı gruplarda aktif rol 
oynadığı da biliniyor. (URL 7)

Kaynak: Berliner Zeitung
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Eylül6

SEEHOFER AİLE BİRLEŞİMİNİ REDDEDİYOR

CSU Başkanı Horst Seehofer’ın, sınırlı oturum hakkı olan mültecilere aile birleşimi 
hakkı verilmesine yönelik itirazı devam ediyor.Seehofer, yalnızca sınırlı bir süre için 
sığınma hakkı bulunan kişilerin ailelerini Almanya’ya getirmelerini yanlış olarak 
değerlendirdiğini, bu sebeple de bu kişilerin aile birleşimi haklarının durdurulması 
gerektiğini savunuyor.Yıllık 200.000 kişilik mülteci alımı sınırına dikkat çeken 
Seehofer, mültecilerin ailelerini Almanya’ya getirmeleri durumunda bir daha 
ülkelerine geri dönmeyeceklerinden endişe ediyor.2018’in Mart ayına kadar sınırlı 
oturum izni olan mültecilerin aile birleşimine izin verilmeyecek. Angela Merkel, bu 
kararın devamlılığı konusunda en erken gelecek sene açıklama yapacak. Anayasanın 
6. Maddesi ile korunma altında olan aile birleşimi hakkının ihlali sebebiyle, bu askıya 
alma işlemi muhalefet tarafından eleştiriliyor. (URL 8)

ÖZOĞUZ’DAN GAULAND’A TEPKİ

SPD’den Aydan Özoğuz, AfD’li Gauland’ın kendisi için söylediği hakaret içeren 
sözlere karşılık açıklama yaptı. Gauland’ın, Özoğuz’u Anadolu’ya atmak istemesi 
üzerine yaptığı açıklamada Özoğuz, ilk tepkisinin “Neden Ben, Neden Anadolu?” 
sorusunu yöneltmek olduğunu söyledi. Özoğuz Almanya’da insanların bu şekilde 
konuşabilmesine karşı tepkisini dile getirirken, Gauland’ın, Özoğuz’u bir çöpmüşçesine 
Anadolu’ya atmaya yönelik konuşması yargıya taşındı. (URL 9)

7 Eylül

Kaynak: Spiegel Online

TIR BOŞLUĞUNDA 1000 KİLOMETRE
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Eylül7

ALMANLARIN TERÖR KORKUSU

R+V-Sigortacılık şirketinin gerçekleştirdiği 
“Almanların Korkuları 2017” başlıklı 
ankete göre, Almanların korkuları arasında 
terör, aşırı sağ ve sol, artan sığınmacı 
sayısı ve işsizlik bulunuyor. Almanların 
büyük çoğunluğu ise terör saldırılarından 
korkuyor. Terörden korkanların oranı 
%71 iken, politik aşırıcılıktan korkanların 
oranı ise %62 görünüyor.  %61’lik bir 

dilim ise yabancıların artması ile yaşanan 
gerginliklerin Almanlar ve hali hazırda Almanya’da yaşayan yabancılar arasında bir 
soruna dönüşmesinden endişe ediyor. Katılımcıların %58’i ise, Avrupa Birliği’nin 
borçları yüzünden hükümetin vergileri arttırmasından korkuyor. (URL 10)

OKULLARDA TÜRBAN YASAĞI

Müslüman öğretmenlerin 
okullarda başörtüsü 
takmasının yasaklanması 
sebebiyle Berlin 
Mahkemeleri’ne gelen 
şikâyetlerde artış 
yaşanıyor. Berlin’deki 
okullarda öğretmenlerin 
başörtüsü ile derse 
girmesine izin verilmiyor. 
Konu birçok eyalette ve 

okulda tartışmalı bir mesele olsa da, Berlin Eyaleti başörtüsü yüzünden bugüne kadar 
ödediği tazminatlar sebebiyle dikkat çekiyor. Fakat yine de Berlin’de okullarda bu yıl 
öğretmenlerin başörtüsü takmasına izin verilmeyecek. Yılbaşında okullara gönderilen 
mektuplarda belirtilen bu karar; “tarafsızlık yasasının okullarda uygulanması” adına 
devam ettirilecek. Hukukçu Thomas Duvaneck’in açıklamalarına göre, öğretmenler 
öğrencilerinin karşısında belirli bir dini ya da ideolojik topluluğa ait olduklarını 
gösteren simgeler taşıyamazlar. Duvaneck, başörtüsünü tam da böyle bir simge olarak 
gördüğünü açıklıyor ve ekliyor; bu denli güçlü bir ifade çocukları etkileyebilir. (URL 11)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Berliner Zeitung
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ALMANCA OLMAYAN İSIMLERE AYRIMCILIK

Berlin Bilim Merkezi yaptığı bir çalışmada, yabancı isimli kişilerin iş başvurularında 
dezavantajlı konumda oldukları tespit etti. 408 adet iş merkezine Türkçe, Romence 
ve Almanca isimlerle kurgulanmış başvuru mektupları gönderilmesiyle yapılan 
anketlere ve araştırmalara göre, Türk veya Romen isimli kişilerin dezavantaja uğrayan 
gruplar arasında çoğunlukta oldukları ortaya çıktı. Yapılan çalışmada, Türklerin ve 
Romenlerin “niteliksiz çalışan” olarak kaydedildikleri de ortaya çıktı. (URL 12)

AİLE BİRLEŞİMİNE ÜST SINIR

CDU/CSU Birlik politikacıları, sığınmacıların aile birleşimi hakkını sınırlandırmaya 
yönelik bir sistem değişikliği talep ediyor. Armin Schuster’ın (CDU) konu hakkındaki 
önerileri, ailelerin Almanya’ya gelişinin kısıtlanması ve ailelerin Almanya dışında 
bir yerde ikamet etmesi yönünde. Schuster, Welt am Sonntag gazetesine verdiği 
röportajda bu sistemin her yıl yeniden güncellenmesi ve aile birleşiminde üst sınırın 
her yıl yeniden belirlenmesinin gerektiğine dikkat çekti. Güncellemelerin Almanya’ya 
giriş yapan mülteci sayısına göre belirlenmesi, daha az ya da daha çok mülteciye 
aile birleşimi hakkı tanınabilmesini mümkün kılıyor. Bu öneri, CSU’nun diretmekte 
olduğu ve Birlik üyeleri arasında anlaşmazlığa sebep olan sığınmacı üst sınırının 
belirlenmesi teklifine de tekabül ediyor. (URL 13)

10 Eylül

Kaynak: Spiegel Online
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DÜSSELDORF’DA MÜLTECİLERİN SINIR DIŞI 
EDİLMESİNE KARŞI PROTESTO

Mayıs ayından beri ilk kez gerçekleşen Afganistan’a sınır dışı uçuşları protesto 
edildi. Uzun bir aradan sonra yapılan ve tepkilere yol açan Afganistan’a sınır dışı 
uçuşları sebebiyle, Düsseldorf Havaalanında gerçekleşen protestoya 180 kişi katıldı. 
Toplu halde başkent Kabil’e iadesi gerçekleşecek çok sayıda sığınmacıya destek için 
havaalanında gerçekleşen protestoda “Afganistan Güvenli Değil” afişleri dikkat çekti. 
Akşam saatlerinde ise uçağın havalanmasıyla birlikte, bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 31 Mayıs’ta Kabil’de Alman Konsolosluğu yakınında gerçekleşen 
patlamadan sonraki ilk sınır dışı uçuşunda, başvurusu reddedilen dört sığınmacı 
Kuzey Ren Westfalya’dan, altı sığınmacı da Bavyera’dan alınarak Düsseldorf’a 
getirildi. (URL 14)

KÜÇÜK YAŞTAKİ MÜLTECİLER 
SIKLIKLA KÖTÜ MUAMELE GÖRÜYOR

Unicef’in hazırladığı rapora göre, küçük yaştaki mültecilerin büyük çoğunluğu 
istismar ve şiddet mağduru oluyor. 14 – 24 yaş aralığındaki 11.000 kişiyi de içeren 
ve toplamda 22.000 göçmen ile yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki, genç 
sığınmacıların %77’si kötü muamele görüyor. Unicef’in Avrupa Bölge Direktörü 
Afshan Han, Akdeniz yolundaki çocukların istismar, ticaret, şiddet ve ayrımcılığa 
maruz kaldıklarını belirtti. Araştırmacılar özellikle Afrika’dan gelen mültecilerin 
tehlike altında olduğunu, Libya’daki milisler ve çetelerin tehlike oluşturduğunu, bu 
bölgede ırkçılığın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini de ortaya koyuyor. (URL 
15)

Kaynak: Zeit Online
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ALICE WEIDEL’İN SURİYELİ BİR 
SIĞINMACIYI YASADIŞI ÇALIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

AfD adayı Alice 
Weidel’in evinde 
yasadışı işçi çalıştırdığı 
ve bu kişinin Suriyeli 
bir sığınmacı olduğu 
ortaya çıktı. 2015 
yılında bir öğrenciyi 
ev işlerine yardım 
etmesi için yanında 
çalıştıran Weidel, 
öğrenciden sonra 
evine bir Suriyeli 
sığınmacıyı işçi 

olarak aldı ve saatine 
25 İsviçre Frankı ödedi. İddiları reddeden Weidel’in avukatı ise; Weidel ve Suriyeli 
sığınmacının arkadaş olduğunu, bu sebeple Weidel’in sığınmacıyı evinde misafir 
ettiğini ve ücret ödemediğini açıkladı. (URL 16)

15 Eylül

FAKİRLİK VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ ÇOCUKLAR
 İÇİN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Federal Aile Bakanı Katarina Barley (SPD) tarafından ‘’Federal Hükümet 2017 Aile 
Raporu’’ kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre yaklaşık 2,8 milyon çocuk, yani her beş 
çocuktan biri yoksulluk riski altında. Rapora göre 2011’de % 36 olan oran, 2015’de 
%49’a yükseldi. Yoksulluk riskindeki bu artışın nedenlerinden biri olarak göçmen 
sayısının giderek çoğalması görülüyor. Göçmen kökenli olmayan çocuklardaki 
yoksulluk riski ise %13’lerde kalıyor. Barley’e göre, mevcut eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılmasının en iyi yolu, iyi, güvenilir ve ücretsiz çocuk bakım evlerinden geçiyor. 
Ayrıca rapora göre tek ebeveynli çocuklar yoksulluk riskinden daha çok etkileniyor. 
Ebeveynlerden ikisinin de çalışabilmesi durumunda yoksulluk ortadan kalkarken; iki 
ebeveynin de çalışabilmesi ancak gündüz bakımevlerinin ücretsiz ve iyi durumda 
olmasıyla mümkün olabiliyor. (URL 17)

Kaynak: Zeit Online
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İLTİCA REDDİNE AÇILAN DAVALAR ARTIYOR

Mülteci krizinin 
sonuçları mahkemeleri 
etkilemeye devam ediyor. 
İçişleri Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre ilk 
beş ayda sığınmacılar 
tarafından 146.000 yeni 
dava açıldı. Alman İdare 
Mahkemeleri’nde görülen 
sığınma davaları sayısı 
yılın ilk yarısında belirgin 
biçimde arttı. Bakanlık, 

Temmuz ayı ortasında henüz sonuçlanmamış 283.000’den fazla davanın bulunduğu 
açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı’nın, Ulla Jelpke’nin (die Linke) talebi üzerine 
yaptığı araştırma, Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’ne açılan dava sayısının 
2016 yılından bu yana iki kat arttığını da ortaya koyuyor. Jelpke hükümetin caydırıcı 
uygulamalarının bürokrasiyi arttırdığını ve bunun entegrasyon önünde engel teşkil 

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLEN MÜLTECİLERİN 
SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Sol Parti’den gelen talep üzerine yürütülen araştırma, sınır dışı edilenlerin sayısında 
az da olsa bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılının 
ilk yarısında, bir önceki yıla göre daha az sığınmacı sınır dışı edildi. 2016 yılının ilk 
yarısındaki sınır dışı edilenlerin sayısı 13.743 iken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 
12.545’e düştü. (URL 19)

Kaynak: Spiegel Online
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DRESDEN’DE AİLENİN YARISINA 
KABUL YARISINA RET KARARI

Saksonya’da anne ve kızı Almanya’da kalmasına izin verilen bir ailenin, baba 
ve iki oğlu sınır dışı edilip Ermenistan’a gönderildi. 37 yaşındaki baba ile altı ve 
sekiz yaşındaki oğulları ülkelerine gönderilmek üzere Salı günü Düsseldorft’dan 
yola çıkarıldı. Mülteci Konseyi’nin sınır dışı edilme kararını askıya almak için 
yaptığı acil başvurunun reddedilmesi üzerine, sığınmacıların ülkelerinde koruma 
altına alınmasının bekleneceği bildirildi. Baba ve oğullarının Ermenistan’da geçici 
olarak korunmasından sonra, kısa süre içerisinde Almanya’ya dönebilmeleri pek 
mümkün görünmüyor. Saksonya Mülteci Konseyi Sözcüsü Thomas Hoffman, 
kararı utanç verici olarak değerlendirdi. Hoffman, ailenin 2006’da Almanya’ya 
geldiğine ve entegrasyon problemi yaşamadıklarına dikkat çekerken, 2006, 2009 
ve 2011 doğumlu çocukların Ermenistan’ı tanımadıklarını ve Almanya’da doğup 
büyüdüklerini vurguladı. Saksonya Eyaleti ailenin yalan beyanda bulunduğunu ve 
Irak’tan geldiklerini bildirdiklerini açıkladı. Eyaletin açıklamalarına göre, anne, 
baba ve kızın 2008’de, oğulların 2009’da ve 2015’de yaptıkları iltica başvuruları 
reddedildi. Ailenin direnişleri sonucu iadeler askıya alındı ve ailenin bir kısmının 
iade edilmesi yönünde karar alındı. Annenin bu süreçte intihar girişiminde bulunması 
ve sağlık problemlerinin devam etmesiyle Almanya’da kalması sağlandı ancak baba 
ve oğullar için iadenin reddi talebi reddedildi. (URL 20)

AfD MÜLTECİ POLİTİKASIYLA İLGİLİ
SORUŞTURMA KOMİSYONU İSTİYOR

AfD meclise girmesiyle birlikte, 
Angela Merkel’in mülteci 
politikasıyla ilgili bir soruşturma 
komisyonu kurulmasını talep etti. 
AfD Başkanı Gauland durumu 
acil olarak değerlendirirken, 
“Almanya’nın İslamlaştırılması” 
konusunda da yeniden uyarıda 
bulundu. Alice Weidel ise 
Almanya’nın yabancı suçlular 

için cennet haline geldiğini ve bu 
kişilerin Almanya’nın dışında ikamet etmeleri gerektiğini savundu. Ayrıca Weidel, 
İnsan Hakları Sözleşmesinin de güncellenmesi gerektiğini ve çağın koşullarına 
uygun olmadığını dile getirdi. (URL 21)

Kaynak: Berliner Zeitung
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Berlinli Aydın Akın, tam 12 yıldır seçim hakkı için savaşıyor. Üzerinde “Herkes İçin 
Seçim Hakkı” yazan bir pankartla Berlin caddelerini bisikletiyle dolaşan Akın, halktan 
hem olumlu hem de olumsuz tepkiler alıyor. 49 yıldır Almanya’da yaşayan Akın Türk 
pasaportuna sahip, vergisini veriyor ancak seçimlere katılma hakkı bulunmuyor. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen yabancıların seçimlerde oy kullanma hakkı 
bulunurken, Aydın Akın ile birlikte 580.000 yabancı asıllının ne eyalet seçimlerinde 
ne de genel seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmuyor. (URL 22)

12 YILDIR SEÇİM HAKKI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

21

SURİYELİ SIĞINMACININ KIZ KARDEŞLERİ 
AİLE BİRLEŞİMİNDEN FAYDALANAMIYOR

Şam’dan Almanya’ya gelen Karam isimli Suriyeli mülteci, iki yıldır bir yardım 
kuruluşunda tanıştığı 70 yaşındaki Heinz G. ve eşinin evinde yaşıyor. 10 yıldır CDU 
üyesi olan Heinz G., Karam’ın kardeşlerini Almanya’ya getirmesini destekliyor.17 
yaşındaki Karam iki yıldır Almanya’da yaşıyor, Almancası çok iyi ve bir Alman 
okuluna devam ediyor. Kardeşleri Maya (5), Zaina (16), Khais (14) Şam’da 70 
metrekarelik bir evde 12 kişiyle birlikte teyzelerinin yanında kalıyor. Heinz G. 
kardeşlerin Almanya’ya gelmesi durumunda onlara da sahip çıkacağını belirtiyor. 
Hükümet ise kardeşlerin hasta veya bakıma muhtaç olmamaları durumunda aile 
birleşimi hakkına sahip olmadığını belirtiyor. Bu sebeple de üç çocuğun Almanya’ya 
iltica etmesine izin verilmiyor. (URL 23)
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22 Eylül

240



Eylül

AKİF PİRİNÇÇİ’YE PARA CEZASI

Türk asıllı Alman yazar Akif Pirinçci, 
Ekim 2015’de yapılan bir Pegida 
gösterisinde, Müslümanları ve mültecileri 
aşağılaması ve nefret söylemleri içeren 
konuşması sebebiyle, Dresden Bölge 
Mahkemesi tarafından para cezasına 
çarptırıldı. Akif Pirinçci’nin itirazı 
üzerine 12.000 Euro’dan 2.700 Euro’ya 
indirilen cezanın veriliş sebebi ise, halkı 

kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama 
olarak belirlendi. Suçlamalar sonucunda Pirinçci’nin yayınevi kapatılarak tüm 
kitapları kaldırıldı. (URL 24)

25

AfD genel seçimlerde %27 oranında oy toplayarak Sachsen’ın en güçlü partisi 
oldu. CDU’dan %0,1 puan önde bulunan AfD, ülke çapındaki en büyük başarısını 
Sachsen’da elde etti ve böylece meclise doğrudan üç milletvekili gönderme hakkı 
kazandı. Frauke Petry, Tino Chrupalla ve Karsten Hilse ise doğrudan meclise girecek 
olan AfD temsilcileri oldu. (URL 25)

29 Eylül

AfD SACHSEN EYALETİNDEKİ 
EN GÜÇLÜ PARTİ KONUMUNDA

Alman Askeri Kalkınma Servisi (Der Militärische Abschirmdienst – MAD), orduda 
bulunan 391 aşırı sağ şüphelisiyle ilgili soruşturma yürütüyor. Bu yıl içinde 286 vaka 
daha kaydedildi. Sol Parti (die Linke) sözcüsü Ulla Jelpke, orduyu sağcı aşırıcılarla 
başa çıkamamakla suçladı. Neo-Nazilere ve ‘’Reichsbüger’’lere kesinlikle hoşgörülü 
davranılmaması gerektiğini vurgulayan Jelpe, aşırı sağcı olma şüphesi bulunan 
kişilere yönelik iddiaların gerçek olmadığı kanıtlanana kadar silahlara erişiminin 
engellenmesi gerektiğini aktardı. (URL 26)

SOL PARTİ ORDUDAKİ 
AŞIRI SAĞCILARI ELEŞTİRİYOR

Kaynak: Spiegel Online
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BİR BAKIŞTA “EKİM” AYI

Almanya’daki Ekim ayı haberlerine farklı bir açıdan bakarak analiz edilmeye 
çalışılacaktır. İnsan hakları ihlalleri, ayrımcılık, göç ve İslam karşıtlığı 
gibi konu başlıkları Ekim ayı içerisinde de gündemde yer bulmuştur.  Bu 
değerlendirmede; mültecilere yönelik gerçekleşen saldırılardaki artış, ülkedeki 
yabancıların eğitim sorunu ve aile birleşimi konuları üzerinde durulacaktır.  

Anadilde Eğitim 
Almanya, II. Dünya Savaşı sonrasında dış ülkelerden yoğun göçü olumlu 
karşılamıştır. Almanya’nın o dönemki hedefi hızla gelişen ekonomisinin 
işçi açığını kapatmaktı. 30 Ekim 1961´de Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
arasında yapılan İşgücü Alımı Anlaşması´na göre; gelen işçiler üç yıl 
çalışıp geri dönecekti. Bu nedenle Almanya’ya gelen bu kişiler uzun yıllar 
boyunca “misafir işçi” olarak nitelendirilmiş ve kalıcı olmaları fikri endişe 
ile karşılanmıştır. Almanya için böylesi bir durumun vuku bulması demek; 
Almanya’ya gelen yabancı işçilerin kültürel gereksinimlerinin karşılanması, 
yabancı işçi ailelerinin Almanya’ya gelmesi, işçi çocuklarının eğitimi, sigorta, 
emeklilik gibi pek çok sorun demektir.  
Ülkeye gelen yabancı işçilerin zamanla yerleşik hale gelmesi eğitim, kültür, 
farklı yaşam biçimleri gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. O 
dönemlerde “misafir işçi” olarak kavramsallaştırılan yabancı işçiler için en 
önemli sorun eğitim idi. Bu kişilerin ülkelerine geri döneceği varsayıldığından 
eğitim politikasını kendi ülkeleri belirlemekte idi. Günümüzde ise bu durum 
giderek karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Almanya Federal Göç ve Mülteci 
Dairesi verilerine göre Almanya’da yaklaşık 2 milyon 900 bin Türkiye 
kökenli yaşamaktadır. Bu kişilerin Alman ülkesine olan ekonomik, sosyal, 
kültürel katkıları ve tarihsel süreçteki destekleri göz önüne alındığında Türk 
nüfusunun Alman toplumu için olan önemi ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık 70 
yıldır Almanya’da yaşayan Türklere karşı hükümetin ve toplumun olumsuz 
tutumu ikili ilişkileri zedelemektedir. 
Ülkedeki Türkler, anadilde eğitim hakkı için yıllardır mücadele etmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde DİTİB ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Türkçe 
derslerinin denetimi sıklaştırılmış ve Alman Eğitim Kurulu tarafınca dini ve 
milli öğeleri barındırdığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirilmiştir. Bu nedenle 
anadilde eğitim hakkını talep eden öğrencilerin ve yaklaşık 40 kadar ebeveynin 
katılımıyla Berlin’deki Tiergarten Belediye binasında düzenlenen protestolarda 
“Türkçeme Dokunma”, “Anadil Yasal Haktır”, “Türkçe Derslerini Geri 
İstiyoruz” pankartları açılmıştır. 
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Bu durum ülkede, ulusal düzeyde eğitim politikalarının bulunmayışından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü Almanya’da “Federalleşmiş Eğitim Politikaları”nın 
varlığı söz konusudur. Bu nedenle eğitimde bölgesel farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Okullar, ulusal akreditasyonu sağlandığı sürece istedikleri 
dillerde ders verebilme hakkına sahiptir. Buna rağmen ülkede anadilde 
eğitim hakkının yaygın olmadığını söylemek mümkündür. Batılı ülkeler 
insan hakları konusunda merkez olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada 
Alman hükümetinden beklenen ülkedeki yabancı kökenli kişilere anadilde 
eğitim hakkının tanınmasıdır. Ancak bu beklentinin aksine Berlin’de bazı 
belediyeler sınıfların kullanımı için ücret talep edeceğini açıklamıştır. Özetle 
Alman okullarında Türkçeye ve Türk kültürüne yer verilmemesi ve Berlin’de 
belediyelerin anadilde eğitim hakkı için ücret talep etmesi Almanya’daki 
Türkçenin geleceğinin tehlikede olduğunun göstergesidir. Böylesi durumların 
yaşanması Almanya’nın insan haklarına dair imajını ciddi zararlara uğratmıştır.
Almanya, son günlerde anadilde eğitim hakkını zedeleyici adımlar atmaktadır. 
Mevcut durumda anadilde eğitim hakkı tanınmayan kişiler bu konuda 
mücadeleci ve duyarlı davranışlar sergilemektedir. Almanya’da Türkçe 
derslerini veren öğretmenlerin finansmanının Türkiye kaynaklı olması ve bu 
kişilerin Türkiye’de eğitim almış olması gerekçe gösterilerek eğitimciler ajan 
olarak nitelendirilmektedir. Alman hükümetinin bu konu hakkındaki önerisi ise 
oldukça tanıdık bir çözüm yoludur. DİTİB ile yaşanan gerilimler sonrasında 
ülkede görev yapacak imamların eğitimlerini Almanya’da alması gerektiği 
yönünde açıklamalarda bulunan hükümet Türkçe dersi veren öğretmenler 
için de aynı yöntemi çözüm önerisi olarak sunmaktadır. Alman hükümetinin 
önerilerinin ardında yatan asıl neden ise kontrolün kendi ellerinde olmasını 
sağlamaktır. 

Aile Birleşimi Hakkındaki Gelişmeler
Aile birleşimi, aile üyelerinin, başka bir ülkede hukuka uygun şekilde diğer bir 
deyişle düzenli bir şekilde yaşayan ya da çalışmakta olan diğer aile üyelerine, 
sosyal ve hukukî olarak katıldığı durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.  
Aile birleşimi ile ilgili en detaylı düzenlemeler ise uluslararası çerçevede 
düzenlenmiştir. Aile birleşimi hakkı, yabancıların bulunduğu ülkedeki 
adaptasyonunu arttırmakta ve uyum sorununu azaltmaktadır. Almanya’da 
özellikle mülteci krizi sonrasında daha fazla gündeme gelen aile birleşimi hakkı 
son dönemlerde endişe ile karşılanmaktadır. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarda 
2108’in Mart ayına kadar, sınırlı oturum izni olan mültecilerin aile birleşimine 
izin verilmeyeceği ve bu hakkın kısıtlanması durumunun devamlılığı noktasında 
ise ancak gelecek yıl açıklama yapılabileceği ifade edilmiştir. 
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Ülkedeki mülteci ve sığınmacıların en önemli sorunu olarak nitelenen uyum 
sürecini daha da derinleştirecek olan bu adım ile ülke ikiye bölünmüş durum-

dadır. Bir tarafta, bu hakkın uluslararası anlaşmalara ve Alman anayasasına 
aykırı olduğunu savunanlar, diğer tarafta ise kısa bir süreliğine Almanya’ya 
gelen sığınmacılara böylesi bir hakkın tanınmasının ciddi sonuçlar doğura-

cağını iddia edenler bulunmaktadır. Almanya Katolik Ruhani Meclisi Başkanı 
Reinhard Marx, CDU ve CSU’nun göç politikalarını eleştirdiği konuşmasında; 
aile birleşimi konusundaki alınacak kararların çok kritik olduğunu ve mülte-

ciler için hali hazırda konuşulan üst sınır yaptırımının merhametli olmadığını 
belirtmiştir. 
24 Eylül genel seçimlerinin ana temasını göç politikaları oluşturmaydı. Bu 
noktada Angela Merkel’in partisi aile birleşiminin sınırlandırılması fikri ile 
ülkedeki sağ kesimin memnuniyetini kazanmayı hedeflerken kendi anaya-

sasını ve insan haklarını gözetmiş bir politika olarak akıllarda yer etmiştir. 
Mülteci krizinin çözümünde yalnızca kendi ülkesinin çıkarlarını düşünen 
siyasiler, savaş ve olumsuz şartlardan kaçarak yaşam mücadelesi vermeye 
çalışan mülteci, göçmen veya sığınmacıların haklarını hiçe saymaktadır. Al-
manya’nın aile birleşimini sınırlandırması kararı da tamda bu noktada karşımı-
za çıkmaktadır. Kaybedilen sağ oylarının kazanılması için aile bütünlüğünün 
yok edilmesi fikri yasalar ile güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Kısa-

cası Alman hükümetinin bu tutumu hukuksal araçlar ile insan haklarının ihlal 
edilmesi olarak tanımlanabilir.

Almanya’da Mülteci Olmak 
Mülteci krizi, savaşın yaşandığı bölgedeki ülkeler ile sınırlı kalmayarak tüm 
dünyayı etkisi altına alan çok boyutlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda ise Avrupa’da yükselen seslerden biri de mülteci karşıtlığıdır. 
Mülteci karşıtlığını savunan kişilerin nefret söylemlerini ve ırkçı tutumlarını 
meşru kılmak için kullandıkları tutarsız ve ayrılıkçı gerekçeler ise; mültecilerin 
ülke kaynaklarını sömürdüğü, mültecilere tanınan hakların kötüye kullanıldığı 
ve bu kişilerin kendi toplumlarına uygun olmadığı yönündeki fikirleridir. 
Almanya’da sağ popülist söylemlerin parti bazında kurumsallaşarak ülkede-

ki üçüncü büyük parti konumuna ulaşması, aşırı sağcıların mecliste temsil 
gücü elde etmesine neden olmuştur. Temsil gücü elde eden aşırıcılar, 2017 
yılı içerisinde sığınmacıların kaldığı ev veya barınma yerlerine toplamda 
226 saldırı düzenlemiştir. Yıl boyunca güncellenen verilere göre saldırıların 
213’ünün faili olarak aşırı sağcılar işaret edilirken, kalan 13 saldırının sebebi 
ise politik gerekçeler ile açıklanmıştır. Artan saldırıların 71’i propaganda kay-

naklı, 57’si mala zarar verme, 32’si şiddet suçu şeklinde kayıt altına alınmıştır.
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Son zamanlarda kolayca örgütlenebilme imkânı sağlayan sosyal medyada 
göçmen karşıtlığı, nefret söylemleri, ırkçılık, ayrımcılık gibi olgular giderek 
artmakta ve mültecileri, Müslümanları, göçmenleri endişelendirmektedir. Al-

manya özelinde tüm Avrupa Birliği ülkelerinin iddia ettiği demokrasi ve insan 
hakları gibi değerler çerçevesince; ülkelerinde bulunan mülteci ve göçmen-

lerin entegrasyonunu sağlayacağı ve temel insan haklarının bu kişilere temin 
edilebileceği politikalar üretmelidir. 
Almanya’da aşırı sağ politikaları ile bilinen AfD’nin yanı sıra CDU/CSU’da 
da sağ söylemler saptanmaktadır. Hatta CDU/CSU’nun aşırı sağ söylemleri 
sözde kalmayarak uygulamaya da geçirilmiştir. Afganistan’a iadeler, göçmen 
alımında üst sınırın belirlenmesi, hak olan aile birleşiminin sınırlandırılması… 
Saydığımız tüm bu olayların merkezinde göçmenler ve mülteciler yer almakta 
ve işin daha da ilginç olan tarafı ise, bu politikaların aşırı sağ ile mücadele 
edilmesi gerektiğini söyleyen CDU/CSU cephesinden gelmesidir. AfD’nin 
seçim galibi olmadan vaatlerinin uygulama alanı bulması başarılı bir çizgide 
olduğunu göstermektedir. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Ekim

AfD ÜYESİNİN EVİ VE ARABASI TAHRİP EDİLDİMÜLTECİ YURDUNA SALDIRI

2

Thüringen Eyaleti’nin Jena kentinde 27, 33 ve 40 yaşındaki üç saldırgan, yurttan gelen 
yüksek sesli müzikle ilgili tartıştıkları mültecileri yurda girerek darp etti. Alkollü 
oldukları belirlenen saldırganlardan ikisinin daha önce de aşırı sağcı suçlardan 
sabıkalı olduğu ortaya çıktı. (URL 1)

AYDAN ÖZOĞUZ: DOĞU’DAKİ SAĞCI 
EYLEMLERİN SUÇLUSU CDU

Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz (SPD), Doğu eyaletlerinde yükselen ırkçı 
saldırılardan CDU’yu sorumlu tuttu. Özoğuz, seçimlerde AfD karşısında oy kaybeden 
CDU Saksonya Eyalet Başkanı Stanislaw Tillich gibi CDU’lu yöneticilerin oy 
kazanmak için giderek daha sağcı tutum takındığını ve bunun yıllardır göz ardı edilen 
ırkçılıkla birleşerek saldırıların artmasına yol açtığını belirtti. (URL 2)

3 Ekim

WOLFGANG SCHÄUBLE ÜST SINIRA KARŞI

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, gündeme gelen üst sınır tartışmalarını gereksiz 
olarak nitelendirdi ve Alman kültürünün yardımsever yanlarına dikkat çekerek üst 
sınıra gerek olmadığını belirtti. (URL 3)

NSU DAVASI: EN AZ 3 HAFTA ERTELEME

Savunma avukatlarının hakim reddi 
için verdikleri dilekçe üzerine NSU 
davası en az üç hafta ertelendi. 
Savunma avukatlarının hakimin ön 
yargılı olduğunu gerekçe göstererek 
yaptıkları başvuru sebebiyle eğer dava 
zaman aşımına giderse, süreç baştan 
başlayacak. Hakim Götzl savunmanın 
erteleme taleplerini reddederek davayı 
daha önceden ısrarla sürdürmüş, bu 
da savunma avukatlarının tepkisini 
çekmişti. (URL 4)

Kaynak: Spiegel Online

252



Ekim6

AfD ÜYESİNİN EVİ VE ARABASI TAHRİP EDİLDİ

Berlin’de Tiergarten 
Belediye Binası’nın 
önünde yaklaşık 40 
kadar öğrenci ve veli, 
Türkçe derslerinin 
iptaline karşı 
gösteri yaptı. Alman 
eğitim kurumları, 
DİTİB ile yaşadığı 
sorunlar sonrasında 
öğretmenleri işten 
çıkartmış, bu da 
derslerin sona 
ermesine sebep 

olmuştu. Almanya ve DİTİB arasında, DİTİB’in derslerinin dinci ve milliyetçi öğeler 
içerdiği gerekçesiyle anlaşmazlıklar bulunuyor. (URL 5)

AŞIRI SAĞCI GENCE HAPİS CEZASI

Saksonya Eyaleti’nin Heidenau kentinde 2015 yılında çıkan olaylarda polise saldıran 
20 yaşındaki bir genç 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılındaki olaylarda 
mülteci yerleşkelerine saldırılar olmuş ve olaylar sırasında 30 polis memuru 
yaralanmıştı. (URL 6)

Kaynak: Berliner Zeitung

TÜRKÇEME DOKUNMA

Berlin’de Tiergarten belediye binasında öğrencilerin ve yaklaşık 40 kadar ebeveynin 
düzenlediği protestolarda “Türkçeme Dokunma”, “Anadil Yasal Haktır”, “Türkçe 
Derslerini Geri İstiyoruz” pankartları dikkat çekti. DİTİB ile yaşanan anlaşmazlıklar 
nedeniyle Türkçe derslerinin denetlenmesi sıkılaştırılarak, verilen eğitimin içeriği, 
dini ve milliyetçi öğeler içerdiği gerekçesiyle Alman Eğitim Kurulu tarafından sert 
şekilde eleştirilmişti. Bu durum sonucunda öğretim görevlisinin işine son verilmesiyle 
derslere devam sağlanamaması Türkçe eğitim alan öğrencilerin ailelerini rahatsız 
etti. Berlin’de yaşayan 2000’i aşkın Türk kökenli çocuk ve gencin, Türkçeyi doğru 
kullanamaması aileleri endişelendiriyor. (URL 7)
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YABANCI SINIRI 200.000

CDU ve CSU 
arasında süren 
g ö r ü ş m e l e r 
sonrasında yıllık 
alınacak mülteci 
sınırı 200.000 
olarak belirlendi. 
CSU Başkanı Horst 
Seehofer’in uzun 
zamandır istediği 
bu sınır, Birlik’i 

dağılma noktasına getirmişti. Bavyera ve Baden-Württembeg’da kamplar kurulması, 
başvurusu reddedilen mültecilerin buralardan sınır dışı edilmesi ve mülteci göçünün 
işçi göçüne çevrilerek kalifiye eleman ihtiyacını sağlamak gibi konular ise görüşülmeye 

NİJERYA’LI JONATHAN ODUKOYA ARTIK SOKAKTA YAŞIYOR

Başvurusu reddedildiği için yapılan antlaşma uyarınca İtalya’ya gönderilen 918 
göçmenden biri olan Nijeryalı Jonathan Odukoya, İtalya’da sokakta yaşıyor. Yapılan 
antlaşmalar gereğince göçmenler başvurularının reddedilmesi durumunda Avrupa’da 
giriş yaptıkları ülkeye gönderiliyor.CDU ve CSU arasında süren görüşmeler 
sonrasında yıllık alınacak mülteci sınırı 200.000 olarak belirlendi. CSU Başkanı Horst 
Seehofer’in uzun zamandır istediği bu sınır, Birlik’i dağılma noktasına getirmişti. 
Bavyera ve Baden-Württembeg’da kamplar kurulması, başvurusu reddedilen 
mültecilerin buralardan sınır dışı edilmesi ve mülteci göçünün işçi göçüne çevrilerek 
kalifiye eleman ihtiyacını sağlamak gibi konular ise görüşülmeye devam ediyor. (URL 

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: taz
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AMRUM’DAKİ KAYIP MÜLTECİ OLAYINDA HEDEFTE 2 KİŞİ VAR

Amrum Adası’nda 
kaybolan mülteci ile ilgili 
süren davada mülteciyle 
aynı evde yaşayan 20 
ve 26 yaşındaki iki kişi 
Saksonya’nın Chemnitz 
kentinde tutuklandı. 
Savcılık kaybolan mülteci 
ile aralarında anlaşmazlık 
bulunan iki kişinin 
mülteciyi öldürüp cesedi 
sakladığından şüpheleniyor. 
(URL 10)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Uzun süredir ülkelerin konsolosluklarında kendi çalışanları tarafından yürütülen 
ana dil eğitimine dair tartışmalar devam ediyor. Türkçe eğitimi veren öğretmenlerin 
Türkiye’de eğitim görüp atanmasından şikayetçi olan Alman makamları ise sorunun bu 
öğretmenlerin Almanya’da eğitilmesi ve derslerin okullarda verilmesi ile aşılacağını 
belirtti. (URL 11)

10 Ekim

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: taz
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ALMAN KATOLİKLERİ MERKEZ KOMİTESİ’NDEN 
MAİZİERE’YE DESTEK

10

KARDİNAL MARX MÜLTECİLER İÇİN 
AİLE BİRLEŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Alman Katolik Papazlar Birliği Başkanı Kardinal Reinhard Marx, CSU ve CDU’nun 
göçmen politikalarını eleştirerek mülteciler için aile birleşimindeki sınırların 
kaldırılması gerektiğini belirtti. (URL 12)

YEŞİLLER’DEN MÜLTECİ ÜST LİMİTİNE 
“HRİSTİYAN DEĞERLERİNİN İNKARIDIR” ELEŞTİRİSİ

Yeşiller Eski Başkanı Jürgen Trittin, CDU ve CSU’nun mültecilerle ilgili vardığı 
üst sınırı da içeren anlaşmanın Hristiyan değerlerine aykırı olduğunu belirterek, 
bu anlaşmanın bütün entegrasyon çabalarına ters olduğunu belirtti. Trittin ayrıca 
mülteci kampları ve geri gönderme merkezlerinin de kaldırılması gerektiğini söyledi. 
Anlaşmaya Yeşiller’in yanı sıra FDP’den de tepki geldi. Wolfgang Kubicki, yapılan 
anlaşmanın temel haklardan biri olan iltica hakkına aykırı olduğunu belirterek 
uygulanamaz olduğunu belirtti. (URL 13)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Berliner Zeitung
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ALMAN KATOLİKLERİ MERKEZ KOMİTESİ’NDEN 
MAİZİERE’YE DESTEK

 İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’nin Müslümanların dini bayramlarının Almanya 
genelinde bayram yapılabileceği önerisine Alman Katolikleri Merkez Komitesi’nden 
destek geldi. Komite, Müslümanlar için ayrılacak bir dini bayramın Hristiyanlara zarar 
vermeyeceğini, aksine çok kültürlülüğe destek olarak entegrasyonu hızlandıracağını 
belirtti. (URL 14)

NSU DAVASI’NDA REDDİ HAKİM 
DİLEKÇELERİ REDDEDİLDİ

Savunma avukatlarının Hakim Manfred Götzl’ün ön yargılı olduğu gerekçesiyle 
yaptıkları reddi hakim başvuruları, Münih Bölge Yüksek Mahkemesi tarafından 
reddedildi. Dava iki haftalık aradan sonra devam edecek. (URL 15)

24 Ekim

Kaynak: Berliner Zeitung

KABİL’E SINIR DIŞI EDİLMELER DEVAM EDİYOR

Saksonya İçişleri Bakanı CDU’lu Markus Ulbig, yaşanan son saldırılara rağmen 
Afganistan’a sınır dışı edilmelerin devam etmesi gerektiğini savundu. Ulbig 
yaptığı açıklamada “tamamlanmış bir sığınma prosedürü ve tüm anayasal araçların 
kullanılmasından sonra bizimle kalma hakkına sahip olmayan herkes ülkemizi terk 
etmelidir” dedi. Sınır dışı edilmelere karşı Saksonya genelinde gösteriler yapılırken, 
Yeşiller Partisi Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roh kararın iptal edilmesi için 
çağrı yaptı. (URL 16)

KARDİNAL MARX MÜLTECİLER İÇİN 
AİLE BİRLEŞİMİNİ DESTEKLİYOR
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SINIR DIŞI EDİLEN AFGAN MÜLTECİ AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Bulgaristan üzerinden 
Tübingen’e gelerek 
iltica başvurusu yapan, 
fakat başvurusunun 
reddedilmesi üzerine geri 
gönderilen Afgan mülteci 
açtığı davayı kazandı. 
Karara göre mülteci geri 
alınacak. (URL 17)

MÜLTECİ KONAKLAMA YERLERİNE SALDIRILAR ARTIYOR

Almanya genelinde 2017 yılının ilk dokuz ayında sığınmacıların konaklama yerlerine 
yapılan saldırıların sayısı 226’ya ulaşırken, bu saldırıların 213’ü aşırı sağcılar 
tarafından gerçekleştirildi. (URL 18)

Kaynak: Spiegel Online

26 Ekim

28 Ekim

ALMANYA MÜLTECİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE 
TÜRKİYE’YE YAPILACAK YARDIMI AZALTMAK İSTİYOR

Almanya Başbakanı Merkel, 
yaptığı açıklamada Türkiye’ye 
yapılacak mali yardımı azaltmak 
istediklerini belirtti. Sebep olarak 
ödemelerle ilgili anlaşmazlıkların 
ve mültecilere harcanan paraların 
takip edilememesi gösterilse 
de, kararın Almanya ve Türkiye 
arasında yükselen gerilimden sonra 
alınması dikkat çekiyor. (URL 19)

Kaynak: Berliner Zeitung
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2017
BİR BAKIŞTA KASIM AYI

Almanya’daki Aşırı Sağ Faaliyetleri 
Almanya’da Mültecilere Yönelik Artan Saldırılar 

BİR BAKIŞTA “KASIM” AYI



BİR BAKIŞTA “KASIM” AYI

Almanya’da 2017 yılının son çeyreğinde yaşanan gelişmeleri insan hakları 
bağlamında değerlendirmeyi amaçladığımız “Bir Bakışta Kasım Ayı” başlıklı 
yazımızdaki konu başlıklarını; Almanya’daki aşırı sağ faaliyetleri ve ülkedeki 
mültecilere yönelik artan saldırılar oluşturmaktadır. 
2017 yılı Avrupa ülkeleri için “Seçim Yılı” oldu. Seçim yılı kendisini kimi 
ülkelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile kimi ülkelerde ise Parlamento seçimleri 
ile gösterirken Almanya’ya bu durum şubat ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve eylül ayı genel seçimleri olarak yansımıştır. Seçim dönemleri her ne 
kadar partilerin veya kişilerin iktidar yarışı olarak nitelendirilse de aslında 
baş aktörler, Avrupa ülkelerinde yönetimin ne doğrultuda şekilleneceğini 
belirleyen seçmenlerdir. Politikacılar bu durumu en iyi bilen kişiler olarak 
seçmenlerin talepleri doğrultusunda seçim vaatlerinde bulunarak oy 
toplamaya çalışmaktadır. Politikacıların bu eylemi zaman zaman partilerinin 
ideolojilerine veya tüzüklerine ters düşse dahi nihai amaç seçmeni etkilemek 
olduğundan pek önemsenmemektedir. Bu tür politikaların örneklerini yaklaşık 
iki ay önceki Almanya genel seçimlerinde görmek mümkündür. Almanya’nın 
köklü siyasi partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) artan aşırı sağ 
politikalara olan desteğinin, aslında Almanya’da aşırı sağ kesimin temsilcisi 
Almanya İçin Alternatif (AfD) olarak bilinmekte, temel amacı sağ görüşlü 
seçmenlerin oylarını kazanmaktır. Ancak ülkenin geleceği ve gelişimi için 
politikalar üreten siyasetçilerin “oy” için aşırı sağ hareketler karşısında sessiz 
kalmaları toplumsal bölünmelere yol açmaktadır. Kamuoyunu meşgul eden 
haber başlıklarına dikkat edildiğinde toplumsal bölünmelerden kaynaklı aşırı 
sağcı saldırıların gündelik yaşamın parçası haline geldiğini görmekteyiz. 
Şöyle ki; dil, din, ırk, renk ayımı olmaksızın ortak kullanım alanları olarak 
tanımlanan yüzme havuzlarında, spor salonlarında, stadyumlarda, alışveriş 
merkezlerinde, sokaklarda, caddelerde; eğitim yuvaları olan anaokullarında, 
liselerde, üniversitelerde; hatta ve hatta adaletin temsilcisi mahkemeler de 
dahi ayrımcılık vakaları yaşanmaktadır. 
Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’ndeki Luckenwalde mahkemesinde 
hâkimin, Suriyeli mülteci bir kadından boşanma davasının duruşmasına 
başörtüsüyle katılmamasını istemesi; Müslüman kadınların başörtüsü ile 
okullarda çalışmasına izin verilmemesi; mültecilerin barınma merkezlerine, 
evlerine, yurtlarına ve ibadethanelerine, vakıflarına, derneklerine saldırıların 
düzenlenmesi gibi haberler aşırı sağ saldırıların toplumun her alanında 
yaşandığının göstergesidir. Durumun asıl ehemmiyeti ise bu tür ayrımcılık 
ve ırkçılık vakalarının mağdurları sayılan kişilerin sadece fiziksel değil aynı 
zamanda psikolojik ve toplumsal açıdan yıpratılmasıdır. 
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Bu yıpranma kişilerin toplum tarafından dışlanmasına neden olup uyum 
sorununu da beraberinde getirmektedir.  
Avrupa’nın yeni politik trendi olan aşırı sağ hareketler mültecilerin ve 
göçmenlerin endişelerini arttırmaktadır. Hatta aşırı sağ taraftarlarının yeni 
hedefini mülteci ve göçmenler değil mülteci ve göçmenlere yardım sağlayan 
kişiler oluşturmaktadır. Kasım ayında yaşanan bazı gelişmeler bu yargıyı 
güçlendirecek niteliktedir. Fransa’nın güneyinde Breil-sur-Roya kentindeki 
bir köyde yaşayan 65 yaşındaki dört çocuk annesi Françoise Gogois, yağmurlu 
ve soğuk bir havada zor durumda kalan mültecilere evinde kalma olanağı 
sağladığı gerekçesiyle yargılanmaktadır. Yargılama kararına karşın bölge 
halkı zor şartlardaki mültecilere yardım elini uzatmaya devam etmektedir. 
Yemek, barınma ve sağlık yardımı yapan halk, insan kaçakçılığı suçlamalarına 
maruz kalmaktadır. İnsan hakları olarak belirlenen barınma, beslenme, 
sağlık gibi hakların hükümet tarafından mültecilere sağlanması beklenirken, 
Fransa hükümeti bunun aksine insan haklarının kullanımını engellemeye 
çalışmaktadır. İnsan hakları; insanın sırf insan olma vasfına dayalı olarak 
kazandığı, herhangi bir statü aranmaksızın doğuştan sahip olduğu, yani insan 
doğasından kaynaklı haklarıdır. Bu haklar dokunulmazdır, vazgeçilmezdir ve 
en önemlisi devletler karşısında korunmalıdır. Bu nedenle bu haklar ırk, dil, 
din, renk ayrımı yapılmaksızın temin edilmelidir. 
Almanya’da izlediği mülteci politikası nedeniyle 56 yaşındaki aşırı sağ 
taraftarınca bıçaklı saldırıya uğrayan CDU’lu politikacı Andreas Hollstein 
ağır yaralanmıştır. 56 yaşındaki saldırganın bu eylemi yabancı düşmanlığı 
motivasyonu ile gerçekleştirdiği açıklanmıştır. Altena belediye başkanı 
Hollstein, mültecilerin entegrasyonun sağlanması için kamplarda değil evlerde 
yaşamalarının daha faydalı olacağını ifade etmiştir. Aynı zamanda bu ifadeler 
söylem olarak kalmamış ve mültecilerin evlerde kalması için bir proje çalışması 
gerçekleştirmiş ve bu proje ile Ulusal Entegrasyon ödülü almıştır. Aşırı sağ 
grupların artan saldırıları mülteci ve göçmenlerle sınırlı kalmayarak halkın 
diğer kesimlerine doğru ilerlemektedir. Aşırı sağcıların toplum düzenini bozan 
bu saldırıları; cezai yaptırımların yetersizliğini ve politikacıların önleyici 
adımlar atma noktasındaki isteksizlik ve ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Tüm bunlarla birlikte camilere, evlere, yurtlara, okullara, derneklere, vakıflara 
yönelik saldırıların artışı göz önüne alındığında, bu tür saldırı haberlerinin 
basında yer bulma oranının giderek azaldığı gözlemlenmektedir. Yabancı ve 
göçmen karşıtı grupların saldırılarının basında daha az yer alması durumuna 
bakıldığında, bu saldırıların toplum açısından normalleştiği rasyonel bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Avrupa toplumunda gündelik hayatın bir parçası haline gelen sağ hareketler 
mülteciler ve barınma merkezlerine odaklanmış durumdadır. Suriye’de yaşanan 
iç savaş nedeniyle yoğun bir göç dalgası ile karşılaşan Avrupa ülkeleri mülteci 
krizinin çözümünde oldukça çekimser hamlelerde bulunmuştur. Hükümetlerin 
çekimser tutumuna karşın halkın bazı kitleleri ki, bu kitleler krizle beraber 
artarak varlık göstermiş, mültecilere karşı saldırgan bir tutum sergilemektedir. 
Avrupa ülkelerine göçmen veya mülteci statüsünde gitmiş olan bazı kişilerin 
mültecilere yönelik olumsuz davranış ve söylemleri yeni bir araştırma alanı 
yaratmaktadır. 
Orta Doğu ülkelerinde yaşayan insanların uzun yıllardır maruz kaldığı savaş, 
açlık, susuzluk, sağlık problemleri, ekonomik sıkıntıları giderek artmakta 
ve çözüme kavuşturulamamaktadır. Orta Doğunun olumsuz şartlarından 
sıyrılarak yeni bir yaşam hayaliyle çıktıkları göç yolu Avrupa’nın tel örgülü 
sınır kapılarında son bulmaktadır. Wiesbaden Federal İstatistik Dairesi 
verilerine göre Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden Almanya’da 1.6 milyon 
kişi sığınacak yer aramaktadır. Bu sayının yarısını pek çok Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar oluşturmaktadır. Açıklamaya 
göre Almanya’da her altı kişiden biri sığınmacı durumundadır. Avrupa’ya 
gelen sığınmacılar barınma yeri bulsa dahi bu defa da aşırı sağ grupların 
saldırıları ile karşı karşıya kalmaktadır. Alman Federal Suç Dairesinin 
açıklamalarına göre 2017 yılının ilk dokuz ayında sığınmacı yurtlarına yapılan 
saldırı sayısının 211’i geçtiği belirlenmiştir. Kasım ayında ise Almanya’nın 
Saksonya eyaletindeki Meissen kentinde 11 mültecinin kaldığı yurdun zemin 
katında yangın çıkmıştır. Eyalet Emniyet Müdürlüğü, olay sonrası yaptığı 
incelemelere dayanarak kundakçılık olabileceğini açıklamıştır. Spiegel’in 
haberine göre ise Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn kentinde inşaat 
halindeki mülteci yurdu iki kişi tarafından planlı bir şekilde kundaklanmıştır. 
24 ve 33 yaşlarındaki iki zanlı, 4 yıl 10 ay ve 4 yıl 7 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 107.000 Avroluk zararın bulunduğu sığınmacı yurdu iki ay süre 
ile kapatılmıştır. Bir başka saldırı haberi ise Bradenburg’ta çocuk mültecilerin 
kaldığı yurda yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 21 yaşındaki saldırgana 19 
yaşındaki birkaç arkadaşının daha yardımı ve babasının benzin ile molotof 
temin ettiği saptanmıştır. Federal Suç Dairesinin 2017 yılının ilk dokuz 
ayı için yaptığı açıklama ile Kasım ayında gerçekleştirilen saldırı haberleri 
birlikte değerlendirildiğinde yabancı karşıtı saldırıları ve söylemlerin artacağı 
kanısına varılmaktadır. 
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2015 ve 2016 yıllarında Alman eyaletlerindeki göçmen ve konaklama 
merkezlerine yönelik kundaklama verileri; 
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Kasım ayındaki bir diğer önemli gelişme ise AfD ve Die Bürgerbewegung pro 
Deutschland (Almanya İçin Halk Hareketi- kısaca Pro Almanya) cephesinden 
gelmiştir. Sağcı popülist parti Pro Almanya, ülkedeki sağ kanadı rakip bir parti 
ile zayıflatmak yerine tek parti ile güçlendirmek gerektiğini açıklamış ve bu 
gerekçe ile Pro Almanya partisi dağılma kararı almıştır. Pro Almanya partisi, 
üyelerine AfD’ye katılma çağrısında bulunurken, AfD sözcüsü Christian 
Lüth, Pro Almanya partisinin AfD ile uyuşmadığını bu nedenle üye alımının 
olmayacağını ifade etmiştir. Avrupa genelindeki sağ popülist partilerin 
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, AfD ile rekabet eden küçük partilere 
destek verilmeyeceği yönündedir. Pro Almanya partisi, AfD’yi ve haliyle sağ 
kanadı güçlendirme düşüncesini dağılma gerekçesi olarak sunsa da bir diğer 
sebep ise; Avrupa genelindeki sağ popülist partilerin AfD’nin rakibi olan 
küçük partileri desteklemeyeceğini açıklamasıdır. Dünyada yaşanan savaşlar 
ve krizler Avrupa’daki sağ partilerin kısa sürede güçlenmesine ve büyük 
kitlelere hitap etmesine olanak sağlamıştır. Bazı ülkelerde iktidar partisi olan 
aşırı sağ partiler bazı ülkelerde ise güçlü bir muhalefet konumuna erişmiştir.

Özellikle dünya ülkelerini etkisi altına alan mülteci krizi, Avrupa halkını sağ 
kanada yöneltmiştir. Toplumun büyük kesimi mültecileri ve göçmenleri ucuz 
iş gücü olarak görmektedir.
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Avrupa toplumları ekonomik kaygılarını uyum sorununun ardına gizleyerek 
mültecileri ülkelerinde istemediklerini dile getirmektedirler. Toplum içindeki 
bazı kitleler zamanla bu kaygılarını yabancı düşmanlığına dönüştürerek 
fiziksel ve psikolojik saldırılarda da bulunmaktadır.  

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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KASIM / 2017

ALMANYA
İNSAN HAKLARI 



Kasım

ALMANYA’DA 1,6 MİLYON İNSAN 
SIĞINACAK YER ARIYOR

İLTİCA DAVALARI 5 KATINA ÇIKTI

2

Almanya’daki sığınma 
talebine yönelik yapılan 
şikâyetlerde hızlı bir artış 
yaşanıyor. 30 Haziran 2016 
ile 30 Haziran 2017 arasında 
Almanya mahkemeleri, 
320.000’den fazla işlem 
kaydetti. Bir önceki yılın aynı 
döneminde ise 69.000’den az 
işlem yapılmıştı. Alman İdari 
Hakimler Derneği (BDVR) 

yönetim kurulu üyesi Erich 
Müller-Fritzsche, idari mahkemelerin ağır bir yük altında kaldığını ve mevcut kadro 
ile bu kadar davanın üstesinden gelinemeyeceğini belirtti. (URL 1)

TARAFTARLARDAN NAZİ GÖSTERİLERİ

Almanya’nın Kuzey Bölgesel Dördüncü Liginde yer alan, Potsdam şehrinin takımı 
SV Bebelsberg taraftarlarının maçlarda yaptığı aşırı sağcı gösteriler dikkat çekiyor. 
Taraftarların ırkçı davranışlarına takımın futbolcuları ve teknik direktörü “Naziler 
Dışarıya” (Nazis raus) yazan tişörtler ile tepki gösterdi. SV Bebelsberg takımı, 28 
Nisan tarihinde de taraftarlarının maç esnasında Nazi selamı vermesiyle gündeme 
gelmişti. (URL 2)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Deutsche Welle
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Kasım2

ALMANYA’DA 1,6 MİLYON İNSAN 
SIĞINACAK YER ARIYOR

Almanya Federal 
İstatistik Ofisi’nin (Das 
Statistische Bundesamt) 
yayınladığı verilere 
göre, Almanya’da bir 
milyon 600 bin kişi 
sığınacak yer arıyor. 
Yer arayanların yarısını 
ise Suriye, Afganistan 
ve Iraklılar oluşturuyor. 
İstatistiki verilerin 
gösterdiği üzere 

Almanya’daki her altı kişiden biri sığınmacı durumundadır. 2014 ve 2016 yıllarını 
kapsayan verilere göre, iki yıl içerisinde Doğu Almanya’da sığınma talebinde 
bulunan kişi sayısı yüzde 153 oranında, Batı Almanya’da ise yüzde 107 oranında 
artış gösterdi. En yüksek artış Brandenburg’da (yüzde 180) gerçekleşirken, Hamburg 
ise en düşük artış oranı (yüzde 73) ile dikkat çekiyor. (URL 3)

MÜLTECİ YURDUNDA YANGIN

Almanya’nın Saksonya Eyaletinde bulunan Meissen şehrinde, 11 mültecinin 
kaldığı yurdun zemin katında yangın çıktı. Olayı fark eden iki kişi yangını kendi 
imkânlarıyla söndürmeyi başarırken, Eyalet Emniyet Müdürlüğü olayın kundakçılık 
olabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da Meissen şehrinde çok sayıda ırkçı 
saldırı kaydedilmişti. (URL 4)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Deutsche Welle

TARAFTARLARDAN NAZİ GÖSTERİLERİ
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Kasım6

NEREDEYSE HER GÜN BIR SIĞINMACI YURDUNA 
SALDIRI DÜZENLENİYOR

Almanya Emniyet Genel Müdürlüğü (Bundeskriminalamt – BKA), 2017 yılının ilk 
dokuz ayında sığınmacı yurtlarına yapılan saldırı sayısının 211’i geçtiğini belirledi. 
Yapılan araştırmalara göre bu saldırıların büyük bir çoğunluğunun arkasında aşırı 
sağcılar bulunuyor. (URL 5)

HEİLBRONN’DAN KARARI

Almanya’nın Baden-Württemberg 
Eyaletinde bulunan Heilbronn şehrinde, 
inşaat halindeki mülteci yurdunu 
kundaklayan 24 ve 33 yaşındaki iki zanlı, 
birkaç farklı silah bulundurma yasasının 
ihlali suçundan dört yıl on ay ve dört yıl 
yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağır 
ceza mahkemesince görülen davada, 
sanıkların kundaklamayı planlı bir 
şekilde gerçekleştirdiği vurgulanırken, 

davayı yöneten hâkimler yapılan kundaklamanın yabancı düşmanlığı içeren bir eylem 
olduğu kanısına vardı. 107.000 Euroluk zararın bulunduğu sığınma evinin iki aylık 
bir gecikmeyle kullanıma açılması planlanıyor. (URL 6)

9 Kasım

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle

272



Kasım10

KOALİSYONUN MÜLTECİ SORUNU

Birçok konuda anlaşmaya varılan Jamaika koalisyon görüşmelerinde en önemli konu 
mülteci politikası olmuştur. Mülteci politikası çerçevesinde, sığınmacı ailelerinin 
Almanya’da sığınma hakkı kazanması hususunda uzlaşı sağlanamıyor. (URL 7)

HAMBURG’TA BIÇAKLI SALDIRI

Hamburg’ta bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, Ahmad A. isimli şahıs 
20 santimetrelik bir bıçakla “Allah’u Ekber” sloganları atarak bir kişiyi öldürdü. 
Sokağa çıkıp saldırısına devam etmek isteyen Filistinliyi vatandaşlar fırlattığı taşlarla 
bayıltarak durdurabildi. Katilin terör örgütü ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. (URL 8)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Zeit Online

HEİLBRONN’DAN KARARI
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KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ 

11

SAĞCI POPÜLİST PARTİ PRO ALMANYA DAĞILIYOR

Sağcı Popülist Parti Pro Almanya dağıldığını bildirirken, parti üyelerine AfD’ye 
katılma çağrısında bulundu. Pro Almanya yetkilileri dağılma kararının gerekçelerinden 
biri olarak, rakip parti oluşturarak sağ kanadı zayıflatmak yerine, tek parti ile güçlü 
bir yapı kurma düşüncesini gösterdi. Ayrıca dağılma kararının, Avrupa genelinde 
sağ popülist partilerin aldığı, AfD ile rekabet eden küçük partileri desteklememe 
kararından sonra alınması dikkat çekiyor. (URL 9)

AfD AŞIRI SAĞCI PRO ALMANYALILARI KABUL ETMİYOR

Geçtiğimiz Cumartesi günü 
partilerini resmi olarak kapatan Pro 
Almanya, üyelerine AfD’ye katılım 
çağrısı yapmıştı. Hedeflerinin AfD’yi 
güçlendirmek olduğunu açıklayan 
partililerin teklifi ise AfD tarafından 
reddedildi. AfD sözcüsü Christian 
Lüth yaptığı açıklamada; “Bu parti 
bizim uyumsuzluk listemizde yer 
alıyor, kesinlikle bir alım olmayacak” 
dedi. (URL 10)

Kaynak: Spiegel Online

12 Kasım

16 Kasım

NSU DAVASINDA KURUMSAL IRKÇILIK SUÇLAMASI

Kurban Abdurrahim Özüdogru’nun kardeşlerini ve İsmail Yasar’ın kızını temsil eden 
Avukat Mehmet Daimagüler, NSU Davası güvenlik yetkililerine ağır eleştirilerde 
bulundu. Daimagüler’in kurumsal ırkçılık suçlamalarına Beate Zscheape’nin 
avukatlarından gelen itirazlar sebebiyle oturum birçok kez kesintiye uğradı. Avukat 
Daimagüler’in “NSU cinayetlerinin sonuna kadar temizlenmediği gerçeği Nazizm 
ile değil ırkçılıkla ilgilidir.” açıklaması dikkat çekerken, Zscheape ve diğer sanık 
avukatlarının itirazları kabul edilmedi. (URL 11)
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KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri 
Bakanlığı, eyalette nefret suçlarının 
artmasının nedeni olarak 19 selefi camisini 
hedef göstermekte ve bu camiler hakkında 
soruşturma başlatmaya hazırlanmaktadır. 
Almanya’da camiler ve selefi 
organizasyonlar anayasal düzeni ihlal 
ederse yasaklanabildiğinden, Düsseldorf 
Anayasayı Koruma Dairesi Başkanlığı 
(Der Düsseldorfer Verfassungsschutz) 
tarafından soruşturma için hazırlanan 

listede radikalleşmiş olduğu iddia edilen 
camilerin kapatılmasına yönelik teklif bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen 
açıklamalara göre camilerin kontrol edilmesi, yasak için bir gerekçe ya da suç 
teşkil eden eylemlerin söz konusu olup olmamasının kontrol edilmesi ve buna göre 
karar verilmesi planlanmaktadır. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan 
kuruluşlar arasında, Köln’de bulunan İbrahim Abou-Nagie’nin “Gerçek Dini” (Die 
Wahre Religion) organizasyonu da bulunmaktadır. Kuzey Ren Vestfalya’da 3000 
kadar selefi ikamet etmekte ve bu kişilerden yaklaşık yarısı Alman vatandaşı, 780’i 
ise şiddet meyilli olmaları ile bilinmektedir. (URL 12)

YEŞİLLERDEN UZLAŞMACI ÖNERİ

Yeşiller, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi 
(CSU) ile gerçekleştirdiği koalisyon 
görüşmelerinde, mülteci politikalarına 
dair bir uzlaşma önerisinde bulundu. 
Teklif özellikle tartışmalı meselelerden 
olan, sınırlı koruma statüsüne sahip 
mültecilerin aile birleşimi izni 

konusunda yapıcı tutum sergilemesi 
halinde geçerli olacak.  Mart 2018’e 
kadar uzatılmış olan sınırlı koruma 

statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi hakkının askıya alınmasının Mart 
2018’de yeniden uzatılmasını destekleyen Birlik’e karşı Yeşiller ise, aile birleşimi 
hakkına sınır getirilmemesi yönünde bir teklifte bulundu. (URL 13)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Spiegel Online

SAĞCI POPÜLİST PARTİ PRO ALMANYA DAĞILIYOR

275



Kasım

TUTUKLANAN SURİYELİLER SERBEST BIRAKILDI

20

NSU DAVASINDA SAHTE KURBAN

2004 yılında Köln’de bir 
kuaföre gerçekleştirilen 
saldırıda yaralanan Meral 
Keskin isimli kişinin avukatı 
Ralph Willms, var olmayan 
bir kurbanı savunarak 
200.000 Euro kazandı. Avukat 
Willms’in temsil ettiği Meral 
Keskin’in kimlik bilgilerine 
sahip bir kişinin bulunmadığı 
ortaya çıkmasına rağmen 

Willms’in avukatı Peter Nickels 
müvekkilinin Meral Keskin’in var olmadığından haberdar olmadığını ve geri 
ödemenin askıya alınmasını talep etti. (URL 14)

OKULDA HİTLER SELAMI 

Almanya’nın Hannover şehrindeki bir okulda görev yapan öğretmenin, okuldaki 
göçmenlere hakaret ettiği ve öğrencilerinden kendisini Hitler selamı ile karşılamalarını 
istediği iddia edildi. Yerel bir gazetenin derlediği habere göre, Calenberger-Neustadt 
ilçesindeki meslek yüksekokulu bölüm başkanına öğrenciler tarafından gelen 
şikâyetler üzerine harekete geçildi. (URL 15)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online

21 Kasım
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TUTUKLANAN SURİYELİLER SERBEST BIRAKILDI

21 Kasım Salı günü, terör eylemi düzenleme şüphesiyle tutuklanan altı Suriyeli, 
Frankfurt Başsavcılığına göre yeterli delil bulunamaması gerekçesiyle serbest 
bırakıldı. Yetkililer, 20-28 yaş aralığındaki şüphelilerin cep telefonu verilerinin de 
değerlendirildiğini ve henüz herhangi bir terör saldırısı planının teyit edilemediğini 
belirtti. DAEŞ üyeliği konusunda da aynı şekilde suçlayıcı delil bulunamamakla 
birlikte, Essen, Hannover, Kassel ve Leipzig’de yapılan aramalarda ele geçirilen 
delillerin araştırılması sürdürülüyor. (URL 16)

23 Kasım

KUNDAKLAMA DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Brandenburg’ta 21 yaşındaki bir gencin, çocuk yaştaki mültecilerin kaldığı yurda 
yaptığı kundaklama saldırısının ardından açılan davada, saldırganın bir mülteci 
kuruluşunda 200 saat gönüllü hizmet yapmasına karar verildi. Bunun yanı sıra 
mahkeme, gence 19 yaşında birinin yardım ettiğini ve kendi babasının genci saldırıya 
teşvik ederek, Molotof kokteylini hazırladığını tespit etti. (URL 17)

24 Kasım

BELEDİYE BAŞKANI POLİSLERİ GÖREVDEN ALIYOR

Worm Belediye Başkanı Michael Kissel 
(SPD), whatsapp görüşmelerinde ırkçı 
ve Hitler yanlısı yazışmaları yüzünden 
beş polisi önceden haber vermeksizin 
görevden aldı. Polis memurları ise 
görevden alınmalarına karşı dava 
açtı. Dava henüz sonuçlanmasa da 
örnek davalara bakılarak, telefon 

görüşmelerinin özel alana girmesi 
sebebiyle suçlamaların düşeceği ve göreve iadelerin gerçekleşebileceği öngörülüyor. 
Kissel, bu durumda beş memurun insanlarla daha az iletişime geçeceği masa başı 
görevlerde çalışmaları gerektiğini savundu. (URL 18)

Kaynak: Spiegel Online

NSU DAVASINDA SAHTE KURBAN

OKULDA HİTLER SELAMI 
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ALTENA BELEDİYE BAŞKANI’NA BIÇAKLI SALDIRI

Kendisine yapılan bir bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Altena Belediye Başkanı 
Andreas Hollstein (CDU) belediye binasında düzenlenen basın toplantısında saldırı 
günü yardımına gelenlere teşekkür etti. Müfettişler cinayete teşebbüsten yargılanacak 
56 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği bu olayın, Belediye Başkanı Hollstein’ın 
izlediği mülteci politikasına karşı yapılan aşırı sağcı bir eylem olduğunu ifade etti. 
Emniyet Müdürü Andre Dobersch’e göre de saldırı, Hollstein’ın mülteci politikasına 
bir tepki olarak aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı motivasyonuyla gerçekleştirildi. 
Hollstein, entegrasyon çalışmaları için oluşturduğu, sığınmacıların kamplarda değil 
evlerde ağırlanmasını destekleyen projesiyle Mayıs ayında Ulusal Entegrasyon Ödülü 
almıştı. Polis korumasını reddeden Hollstein, şehrin vatandaşları ve mültecileri için 
çalışmaya devam edeceğini duyurdu. (URL 19)

FRANCO A.’NIN TUTUKLANMA EMRİNİ KALDIRILDI

Federal Mahkeme (Der Bundesgerichtshof), aşırı sağcı terör zanlısı Teğmen Franco 
A. için çıkarılan tutuklama emrini yeterli delil olmadığından kaldırdı. Nisan ayından 
beri gözaltında tutulan Franco A., yasadışı silah bulundurma ve sahte kimlikle, 
teğmen olarak aktif görev yapmakta olduğu ülkesine sığınmacı olarak girme suçları 
sabit olmasına rağmen, terör eylemi düzenleme tehlikesine dair yeterli kanıt olmadığı 
gerekçesiyle serbest bırakıldı. (URL 20)

   

29 Kasım

Kaynak: Deutsche Welle
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2017
BİR BAKIŞTA ARALIK AYI

24 Eylül Genel Seçimleri ve Koalisyon Görüşmeleri
Almanya’daki Mülteciler ve Sığınmacılar 



BİR BAKIŞTA “ARALIK” AYI
2017 yılının son ayı olan Aralık ayında Alman kamuoyunu meşgul eden konu 
başlıklarını değerlendireceğimiz yazımızda 24 Eylül’de gerçekleşen genel 
seçim sonrasındaki koalisyon görüşmeleri ve Almanya’daki mültecilere 
yönelik saldırılar yer almaktadır.
 

24 Eylül Genel Seçimleri ve Koalisyon Görüşmeleri
Demokrasiyi benimsemiş pek çok ülkenin seçim ile ilgili anayasal 
düzenlemeleri bulunmaktadır.  Bu düzenlemelerin temelinde yer alan iki ilke; 
serbest ve dürüst seçimdir. Alman anayasasının 38. maddesi serbest ve dürüst 
seçim ilkelerince güvence altına alınmıştır. 24 Eylül 2017 tarihinde 19.’su 
gerçekleşen genel seçimlerde seçmenler kendilerini dört yıl boyunca temsil 
edecek Federal Alman Parlamentosu üyelerini seçti. Alman anayasasının 38. 
maddesince yürütülen seçimlerde parlamento üyeleri genel, doğrudan, serbest, 
eşit ve gizli oy ile seçilmiştir. Alman demokrasisinde 18 yaşını dolduran her 
Alman vatandaşı oy verme hakkına sahiptir. 
Alman Federal Parlamentosu yaklaşık 600 milletvekilinden oluşmaktadır. 
Parlamentonun yarısı salt çoğunluk ile diğer yarısı ise ülke genelinden 
doğrudan seçilmektedir. Seçim sistemlerinde Almanya’nın kullandığı sisteme 
karma seçim sistemi denilmektedir. Almanya karma sistem ile temsilde adaleti 
ve yönetimde istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak Almanya’da bugüne 
dek kurulan hükümetler incelendiğinde “koalisyon” tarzı hükümetlerin 
kurulduğu görülmektedir. Nitekim geçtiğimiz aylarda gerçekleşen genel 
seçimlerde de sonuç farklı olmamış ve seçim sonrası koalisyon görüşmeleri 
başlatılmıştır.  
Öncelikli olarak 24 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçlarını 
değerlendirmek gerekmektedir. 

*Grafikteki veriler yüzde (%) şeklinde kullanılmıştır.
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19. Parlamento seçimlerinde Almanya’nın en büyük iki siyasi partisi olan 
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2013 yılı 
seçimlerine nazaran oy kaybı yaşamıştır. Özellikle SPD kuruluşundan bu yana 
en düşük oyunu 24 Eylül genel seçimlerinde almıştır. Almanya’nın küçük 
siyasi partileri olan Hür Demokratik Parti (FDP), Almanya İçin Alternatif 
(AfD), Yeşiller ve Sol Parti ise %5 seçim barajını aşmayı başarmıştır. Seçimin 
asıl kaybedeni SPD olurken kazananı ise tartışmasız aşırı sağ söylemleri ile 
dikkat çeken AfD olmuştur. CDU/CSU ve SPD’nin kaybettiği oyların bir 
kısmının AfD’ye geçmesi ve bu sayede %12,6’lık bir oy oranı elde etmiş 
olması AfD’nin yükselişindeki etmenlerden biridir. 
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya’da hükümet kurulması 
için Merkel görevi başına geçti. Olası koalisyonlar;
1) CDU/CSU ve SPD koalisyonu (Büyük Koalisyon)
2) CDU/CSU, FDP ve Yeşiller (Jamaika Koalisyonu) 
Angela Merkel üç başbakanlık döneminden ikisinde Büyük Koalisyon’a 
başkanlık etti. Siyah kırmızı olarak bilinen Büyük Koalisyon SPD ve CDU/CSU 
partilerinden oluşmaktadır. Ancak SPD iki dönemdir içinde yer aldığı Büyük 
Koalisyon’un oy kaybına neden olduğunu belirterek muhalefet kanadında 
kalacağını açıklamıştır. SPD’den gelen açıklamanın ardından CDU’nun siyah, 
FDP’nin sarı ve Yeşiller’in yeşil renklerinden dolayı Alman kamuoyunda 
“Jamaika” koalisyonu olarak nitelendirilen koalisyon için görüşmeler 
başladı. Ancak partiler arasında özellikle enerji, ekonomi ve sosyal devlet 
politikalarında uzlaşı sağlanamadığı görüşmelerden ilk ayrılan FDP olmuş 
ve CDU/CSU ile Yeşiller görüşmeye devam etmiştir. CSU, yılda alınacak 
sığınmacı sayısına 200.000 üst sınırı getirilmesinde ısrarcı oldu ve Yeşiller 
üst sınırı kabul etmek için sığınmacıların Almanya’ya getireceği aile üyesi 
sayısına sınırlama getirilmemesini talep etti. Bu anlaşmazlıkla beraber CDU/
CSU ile Yeşillerden oluşan hükümetin Merkel’e göre azınlık hükümeti olacak 
olması ve verimlilik sağlanamayacağı düşüncesi Yeşiller ile olan görüşmeleri 
sonlandırmıştır. Jamaika kolisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ve 
aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hükümetin halen kurulamamış 
olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier yönetimde istikrarı 
sağlamak adına muhalefette kalacağını ifade eden SPD’den CDU/CSU ile 
görüşmesini talep etmiştir. Ön görüşmelerde partiler arası uzlaşmazlıklar 
yaşanmıştır. Yaşanan uzlaşmazlıklar Merkel ve Schulz’u baskı altına 
almaktadır. Toplum nezdinde ise hükümet kurmak veya hükümetin içinde yer 
almak Alman halkı için büyük sorumlulukları ifade etmektedir. Ancak halk, 
seçimlerin ardından üç ay geçmesine rağmen hükümet kurulamamasını parti 
liderlerinin sorumluluktan kaçmasına bağlamaktadır. 
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Buna bağlı olarak parti liderlerine olan güven sarsılmaktadır. Aralık ayının 
ortasına kadar hükümetin kurulacağını ifade eden Merkel ve seçim sonrası 
muhalefette kalacağını ifade eden Schulz ise üzerlerindeki baskıyı azaltmak 
ve uzlaşı sağlamak adına daha fazla görüşme kararı almıştır. Jamaika 
görüşmelerinin ardından Büyük koalisyon görüşmelerinin de olumsuz 
sonuçlanması durumda Cumhurbaşkanın yeni bir seçim için çağrıda bulunması 
kaçılmaz görünmektedir. Erken seçim fikri CDU/CSU ve SPD için tehlike 
yaratırken, AfD açısından fırsat olarak nitelendirilebilir. Avrupa genelinde 
artan aşırı sağ hareketler ile beraber olası bir erken seçim, ilk kez Federal 
Meclis’e giren ve mecliste yapıcı, sert bir muhalefette bulunacaklarını ifade 
eden AfD’nin gücünü giderek arttırmasına yol açacaktır.  Alman halkının 
%57’si Jamaika koalisyonun kurulmasını üzüntü ile karşılarken %31’i bu 
durumdan memnun olduğunu ifade etmiştir. Bu araştırmaya göre halkın olası 
bir erken seçimi destekleyeceği ifade edilebilir.
Schulz liderliğindeki SPD, erken seçim olduğu takdirde partisinin yaşayacağı 
oy kaybının daha da artacağı düşüncesi ve aşırı sağ kanadın temsilcisi AfD’nin 
gücünü arttırması olasılıklarını değerlendirerek CDU/CSU ile koalisyon 
görüşmelerine başladı. CDU/CSU ve SPD’den oluşan büyük koalisyondaki en 
büyük anlaşmazlık mülteci konusunda yaşanmaktadır. Birlik üyesi Seehofer, 
mülteciler için aile birleşimi konusunun Almanya’nın bütünlüğünü sarsacağını 
ifade ederken; SPD cephesi bu durumun entegrasyon sürecine olumlu katkılar 
sağlayacağını dile getirmiştir. Hatta ve hatta SPD aile birleşim hakkının sınırlı 
koruma statüsündeki bireylere de tanınması gerektiği yönünde açıklamalarda 
bulunmuştur. Almanya’daki sağ kesimin oylarını toplamak isteyen Birlik’in 
aile birleşimi konusundaki katı tutumunu yadırgamak anlamsız olacaktır. 
Birlik’in seçim öncesindeki programları incelendiğinde AfD tarzı söylemlerin 
ve tutumların varlığı gözlemlenmiştir. Büyük koalisyonun kurulması için 
SPD’nin talep ettiği bir diğer husus ise Avrupa Birliği (AB) standartlarına 
uygun reformların gerçekleştirilmesidir. Geçtiğimiz dönemlerde AB’den gelen 
reform önerilerini reddeden Başbakanlığın bu tavrının devam etmemesini dile 
getiren SPD’nin Birlik ile gerçekleştirdiği koalisyon görüşmeleri şu anlık 
ucu açık görüşmelerdir. İki tarafta uzlaşı sağlamak adına sert söylemlerden 
kaçınmaktadır. SPD’nin muhalefette kalacağını açıklamasının ardından 
koalisyon görüşmelerine dâhil olması politik bir adım olarak değerlendirilebilir. 
Ancak oldukça riskli bir strateji izleyen SPD, Birliği kendine çekmeyi 
başarmıştır. SPD’nin hükümet ortaklığına sonradan dâhil olması yönetimdeki 
konumunu güçlendirmiştir. 
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Büyük koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlaması için SPD’nin 2018’in 
Ocak ayında gerçekleştireceği olağanüstü parti kongresinde delegelerin 
onay vermesi, koalisyon sözleşmesinin kabulü için ise yaklaşık 440 bin parti 
üyesinin çoğunluğunun onayı gerekmektedir. 
Jamaika Koalisyonu ve ilerleyen günlerde kurulması muhtemel Büyük 
Koalisyon görüşmelerinde taraflar enerji, iklim, sağlık sigortası, emeklilik, 
sığınmacılar, vergi ve Avrupa politikası olmak üzere 15 konu üzerinde 
müzakere etmişlerdir. Cumhurbaşkanı’nın isteği doğrultusunda görüşmelere 
başlayan SPD ve Birlik uzlaşı sağladığı takdirde parlamento yeniden 
işlerliğine kavuşacak ve yönetimde istikrar sağlanmış olacaktır. Ancak aksi bir 
durumda toplumun hükümet kurmakla görevlendirdiği partilere ve liderlerine 
olan güvenleri azalacak ve kuvvetle muhtemel erken seçim için tüm partiler 
hazırlık yapmak durumda kalacaktır.  

Almanya’daki Mülteciler ve Sığınmacılar 
Mülteci ve sığınmacılara yönelik saldırılar, Afgan mültecilerin geri 
gönderilmesi, yıllık sığınmacı sayısına 200.000 üst sınır getirilmesi gibi 
başlıklar Aralık ayını meşgul eden hususlardır. 
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Almanya İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre 2017 
yılında Almanya’da mültecilere yönelik toplam 1067 saldırı düzenlenmiş ve 
bu saldırılarda 230 kişi yaralanmıştır. Tüm bunların yanı sıra Almanya’da 
neredeyse her gün mültecilerin kaldığı yurtlara, kamplara veya evlere yönelik 
saldırılar gerçekleşmektedir. Mültecilere yönelik saldırıların artışı ülkedeki 
aşırı sağ grupların kontrol edilememesinin göstergesidir. Hali hazırda 
ekonomik, kültürel, sosyal ve psikolojik sorunları bulunan mültecilerin aşırı 
sağ saldırılar ile olan mücadeleleri Almanya’ya olan entegrasyon süreçlerini 
de zedelemektedir. Konu ile ilgili yetkili makamların alacağı politik kararlar 
ve önlemler hem Alman toplumunun huzuru ve düzenini tesis etmiş olacak 
hem de savaştan, kıtlıktan, açlıktan kaçan mültecilerin Avrupa ülkelerine olan 
uyumunu kolaylaştıracaktır.
Aralık ayı içerisinde İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’nin başvurusu 
kabul edilemeyen yani sınır dışı edilen mülteciler için 1000 Euro’luk teşvik 
primi verilmesi teklifi karşısında bazı siyasiler teklifin insan hakları ile 
örtüşmediğini ifade ederek eleştirirken; toplumun bazı kesimleri ise bu teklifi 
ülke geleceği için gerekli bir adım olacağı şeklinde değerlendirmiştir. Alman 
hükümeti başvuru sürecinde olan ve neticelendirmesi henüz yapılmamış 12 
yaş üstü kişilerin kendi rızası ile geldiği ülkeye geri dönmesi durumunda 800 
ila 1200 Euro arasında, 12 yaş altındaki bireylere ise 600 Euro’luk ödeme 
yapmakta idi. İçişleri bakanının teklifince 12 yaş altındaki sığınmacılara 1000 
Euro’luk ödeme yapılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra “Senin Ülken 
Senin Geleceğin” sloganı ile yürütülen geri dönüş programında; geri dönmeye 
karar veren ailelere 3000 Euro’luk bir ek ödeme yapılacağı belirtiliyor.
Avrupa’nın pek çok ülkesi Afgan mültecilerin Afganistan’a iadesini 
gerçekleştirmektedir. Savaşın hala devam ettiği Afganistan’ı güvenli bölge 
olarak nitelendiren Alman hükümeti 27 sığınmacıyı daha Afganistan’a iade 
etmiştir. 2017 yılında Afganistan’a iade edilen sığınmacı sayısı 128’e ulaşırken 
Alman toplumu hükümetin Afganistan’a iadelerine protesto gösterileri ile 
karşılık vermiştir. Bunun üzerine mülteci sorununu halkın tepkisini çekmeden 
çözmek isteyen İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’den “Geri Dönüş Teşviki” 
düzenlemesi gelmiştir. Geri dönüş teşviki sonrasında Almanya’daki Suriyeli 
mültecilerin durumu ehemmiyet kazanmıştır. Tam da bu noktada Federal 
Hükümetin Mülteci Koordinatörü Peter Altmaier açıklamada bulunarak 
Suriye’deki iç savaş ve Esad rejiminin varlığı sebebiyle sınır dışı edilme 
işlemlerinin Suriyeli mülteciler için 2018’e kadar askıya alındığı belirtildi. 
Alman hükümeti, mülteci ve sığınmacı krizine dair “çözüm” adı altında 
aldığı kararları aşırı sağ grupların insan haklarını zedeleyici tutumlarınca 
şekillendirmektedir.

286



Almanya’da mülteci ve sığınmacı istemeyen aşırı sağ partisi AfD tarzı adımlar 
atan hükümet ülkedeki mülteci ve sığınmacı sayısını olabildiğince azaltmaya 
çalışmaktadır. Hükümetin politik adımları pek çok insan hakları savunucusu 
kurum, kuruluş ve kişilerce eleştirilmektedir. Bunlardan biri İnsan Hakları 
İzleme Enstitüsü’dür. Almanya’daki mülteci yurtlarının analizini yapan enstitü 
raporunda; mülteci yerleşkelerinin temizlik ve kişisel gizlilik açısından eksik 
olduğunu yazmıştır. Bunların yanı sıra mültecilerin dil kurslarına erişimlerinin 
sınırlı olduğunu belirten raporda yaklaşık 400.000 kişinin toplu konutlarda 
yaşadığını açıklamaktadır. Toplu konutlarda ikamet eden mültecilerin çoğunun 
sahip olduğu haklar hakkında bilgisinin az ya da hiç olmadığı belirtilmiştir. 
Aile birleşimi konusuna da değinen rapor yeterli alan ve geçim kaynağı 
olduğu takdirde kardeşlerin aile birleşim hakkından faydalanması durumunun 
ebeveynlerin çocukları arasında seçim yapmaya zorladığını belirtmiştir. 
Kamp ve yurt ortamındaki hijyen eksikliğinin yol açtığı hastalıkların, kişisel 
gizliliğin bulunmamasına bağlı olarak oluşan güvenlik sorunlarının en çok 
çocuk mültecileri ve engelli mültecileri zorladığı bilinmektedir. Yapılan bir 
başka araştırma kaybolan sığınmacı çocuk sayısının arttığını ve en fazla 
Afganistan, Somali ve Suriyeli çocuğun kayıp olduğu açıklanmaktadır. Alman 
Rotes Kreuz (Kızıl Haç) kurumunun bilgilerine göre kayıp 2700 çocuğun 
1000’i 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Aile bileşimi hakkı 
için gerekli olan şartların katı oluşu ve bu konudaki bilgi eksikliği sonucunda 
ebeveynler çocuklarını kaybetmekte veya yanlarına alamamaktadır. Diğer 
pencereden bakıldığında ise ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan kaçarak tek 
başlarına Avrupa’ya gelen mülteci çocuklarının güvenliğinin sağlanamaması, 
barınma merkezlerinin veya kampların, yurtların kontrol ve denetimlerinin 
yetersiz oluşu çocukları organ mafyası ve çetelerin hedefi haline getirmektedir.
Genel anlamda Almanya’daki mültecilerin konakladığı yerlerin insan 
hakları açısından uygun olmadığı görülmektedir. Aile birleşim hakkından 
faydalanabilmek isteyen mültecilerin yeterli geçim kaynağına ve yaşam alanına 
sahip olması gerekmektedir. Ancak İnsan Hakları Enstitüsü’nün raporunca 
mültecilerin aile birleşim hakkını kullanmasının mümkün olmayacağı 
görülmektedir. Diğer bir husus ise kamplarda ve yurtlarda kalan mültecilerin 
dil kurslarına erişimin kısıtlı olmasıdır. Alman hükümetinin önem verdiği 
ve İçişleri Bakanı’nın telaffuz ettiği Almanya’daki Egemen Kültür’e uyumu 
aksatacaktır.

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Aralık

MERKEL VE SPD, ANLAŞMAZLIĞI GİDERMEK 
İÇİN DAHA FAZLA GÖRÜŞME YAPACAK

1

Partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu henüz bir koalisyon kurulamaması 
başta Angela Merkel olmak üzere, SPD lideri Martin Schulz’un da baskı altında 
olmasına sebep oluyor. Başbakan Angela Merkel’in geçen hafta FDP ile uzlaşmaya 
varılamamış olması sebebiyle, SPD ile yeniden görüşme yapıldı. Genel seçimlerde 
tarihinin en kötü oy oranını alarak muhalefete çekilme sözü veren SPD lideri Schulz, 
Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier’ın talebi üzerine CDU ve CSU ile bir görüşme 
gerçekleştirdi.  FDP’nin koalisyon görüşmelerinden çekilmesinden sonra Merkel, 
Yeşiller ile de koalisyon kuramamıştı. SPD ile yapılan koalisyon görüşmelerinin 
sonuç vermemesi durumunda Yeşiller ile kurulması mümkün olan azınlık hükümeti 
fikrini Angela Merkel desteklemediği için, Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın yeni bir 
seçim çağrısı yapma olasılığı güç kazanıyor. Ancak anketler, yeni bir seçimin yalnızca 
AfD’nin daha güçlü sonuçlar almasına sebep olacağını gösteriyor. (URL 1)

Kaynak: BBC

2 Aralık 
ALMAN POLİSİNDEN AfD KARŞITI 

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Hannover’da düzenlenen AfD karşıtı protestoda 
ciddi güvenlik önlemleri alındı. Yüzlerce polisin 
görev yaptığı gösteriler sırasında birçok polis ve 
bir gösterici yaralandı. Göstericilere tazyikli su 
ile müdahale eden polis, kendisini zincirleyen bir 
göstericiyi tutuklamaya çalışırken göstericinin 
bacağı kırıldı. (URL 2)

Kaynak: Spiegel Online

MÜLTECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR
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Aralık

MERKEL VE SPD, ANLAŞMAZLIĞI GİDERMEK 
İÇİN DAHA FAZLA GÖRÜŞME YAPACAK

ALMAN POLİSİNDEN AfD KARŞITI 
GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

2

MÜLTECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Almanya İçişleri Bakanlığı, 2017 yılının ilk dokuz ayı içerisinde mültecilere yönelik 
saldırıların sayısının 1067 olduğunu açıkladı. Mülteci karşıtı saldırılar, yılın ilk 
çeyreğinde 318, ikinci çeyreğinde 324, üçüncü çeyreğinde ise 425’e ulaştı. Giderek 
artan saldırılarda 230 mülteci yaralandı. Bunun yanı sıra Almanya’da neredeyse her 
gün mülteci kamplarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. (URL 3)

CDU’DAN GERİ DÖNÜŞ TEŞVİKİ

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière başvurusu kabul edilmeyen, dolayısıyla 
sınır dışı edilen mülteciler için 1000 Euro’luk teşvik pirimi verilmesi için başvuruda 
bulundu. Federal Hükümet, reddedilen sığınmacıların zorluk çıkarmadan ve kendi 
rızaları ile ülkelerine dönmeleri karşılığında 1000 Euro’ya kadar teşvik ödemesi 
yapacak. Şimdiye dek, başvuru süreci tamamlanmadan önce ülkelerine dönme kararı 
alan sığınmacılardan 12 yaşın üstündekilere 1200, 12 yaşın altındakilere ise 600 Euro 
ödeme yapılıyordu. Yeni düzenleme ile 12 yaşın altındakiler de 1000 Euro ödeme 
alacak. Federal Hükümetin mülteci koordinatörü Peter Altmaier, Suriye’ye sınır dışı 
işlemlerinin iç savaş ve Esad rejimi sebebiyle şu anda hariç tutulduğunu vurguladı.  
(URL 4)

3 Aralık

Kaynak: Zeit Online
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Aralık4

ALMANYA AVRUPA’NIN GERİ KALANINDAN 
DAHA ÇOK İLTİCA KARARI VERİYOR

Eurostat AB istatistik bürosundan alınan verilere göre Almanya, 2017 yılının ilk altı 
ayında Avrupa’nın geri kalan 27 ülkesine nazaran daha fazla olumlu iltica kararı aldı. 
Almanya’da 357.625 iltica kararı alınırken, diğer Avrupa ülkelerinde bu sayı toplam 
199.405’e ulaştı.Bunun yanı sıra iltica başvurularına verilen ret kararına karşı açılan 
dava sayısı ve davalarda sığınmacıların lehine alınan kararlar da giderek artıyor. 
(URL 5)

FDP VE YEŞİLLER ANIS AMRI OLAYI İÇİN 
SORUŞTURMA KOMİSYONU İSTİYOR

Berlin’in Breitscheidplatz Meydanında Noel pazarında Anis Amri tarafından 
gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü terör saldırısında yetkililer, Anis Amri’nin 
saldırıyı gerçekleştirmeden önce tutuklanabileceği açıklamasında bulunmuştu. FDP 
ve Yeşiller ise, kurban aileleri ile birlikte Başbakan Angela Merkel’e bu olayın detaylı 
bir şekilde araştırılması ve ihmallerin netleştirilmesi için bir soruşturma komisyonu 
kurulmasını talep eden bir mektup gönderdiler.Anis Amri, 19 Aralık 2016’da 
düzenlediği terör saldırısından bir gün önce Berlin’de polis memurları tarafından 
sorgulanmış ve serbest bırakılmıştı.FDP’den Wolfgang Kubicki, olay üzerinden 
bir yıl geçmesine rağmen cevapsız kalmış birçok soru bulunduğuna ve yetkililerin 
ihmalleri olmasa saldırının engellenebileceği ihtimaline dikkat çekti. Bu nedenle de 
güvenlik güçlerinin denetlenmesi ve yenilenmesi talebinde bulundu. Saldırıda ölen 
kurbanlardan birinin yakını olan Kurt Beck, mektubunda kurban yakınlarının hükümet 
tarafından daha iyi desteklenmesi ve yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, 
ödenen tazminatların arttırılması çağrısında bulundu. Almanya, kurban yakınlarına 
ödediği tazminat miktarı olan 10.000 Euro ile Avrupa genelinde orta sıralarda yer 
alıyor. (URL 6)

Kaynak: Zeit Online
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Aralık

ALMANYA AVRUPA’NIN GERİ KALANINDAN 
DAHA ÇOK İLTİCA KARARI VERİYOR

FDP VE YEŞİLLER ANIS AMRI OLAYI İÇİN 
SORUŞTURMA KOMİSYONU İSTİYOR

5

“SENİN ÜLKEN SENİN GELECEĞİN!”

Alman Hükümeti, gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri halinde sığınmacılara 
3.000 Euro yardım sağlamayı teklif ediyor.Ülkelerine gönüllü olarak dönme kararı 
alan sığınmacılara kişi başı 800 ile 1.200 Euro arasında ödeme yapan Alman 
Hükümeti, konaklama ve diğer ihtiyaçlara yönelik de aile başına 3000 Euro ödemeyi 
teklif ediyor. Bunun yanı sıra dört ve daha fazla ferdi bulunan ailelerin ülkelerine 
dönme kararı almaları halinde ayrıca 500 Euro daha ödeniyor. Bahsi geçen yardımlar 
Uluslararası Göç Organizasyonunun güvenli olarak belirlediği, Afganistan, Irak, İran, 
Libya ve Somali gibi ülkelerin vatandaşları için geçerli.Geri dönüşleri desteklemesi 
öngörülen bu artış teklifi, “senin ülken, senin geleceğin” sloganıyla adlandırılıyor.  
(URL 7)

ALMANLAR GÖÇMEN AKININI 
EN BÜYÜK SORUN OLARAK GÖRÜYOR

Almanya’nın dış politikadaki durumu hakkında Koerber Vakfı tarafından yapılan 
bir anketin sonucu Alman vatandaşlarının güncel endişelerini gözler önüne seriyor.
Anketlere göre, Alman halkı tarafından endişe verici olarak görülen meselelerde 
birinci sırayı %26 ile mülteci akını alıyor. İkinci sırada ise %19 ile Birleşik Devletler 
Başkanı Donald Trump ve güçleşen dış politika sorunları bulunuyor. Ardından %17 
ile Türkiye ile yaşanan sorunlar, %10 ile Kuzey Kore ve %8 ile de Rusya ile yaşanan 
sorunlar geliyor. (URL 8)

SEEHOFER MÜLTECİLER İÇİN AİLE  
BİRLEŞİMİNİ KABUL ETMİYOR

Seehofer, Birlik ve SPD arasındaki 
koalisyon görüşmelerinde önemli 
bir yere sahip olan mülteciler 
için aile birleşimi konusunda 
katı bir tavır sergiliyor. Seehofer, 
sınırlı koruma statüsündeki 
mültecilere aile birleşimi hakkı 
verilmesinin önü açıldığı takdirde, 
Almanya’nın bütünlüğünü sarsacak 

ve entegrasyon konusunda ciddi 
sorunlar yaratacak ölçüde göç alınacağını iddia ediyor. Buna karşılık SPD, aile 
birleşimi hakkının sınırlı koruma statüsündekilere de verilmesinin önünün açılmasının, 
entegrasyon sürecini kolaylaştıracağı yönündeki görüşünü savunmaya devam ediyor. 
(URL 9)

Kaynak: Zeit Online
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Aralık6

MAMMUT DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK

Koblenz Yüksek Eyalet 
Mahkemesi, Almanya’da 
neo-nazilere yönelik en 
büyük davalardan biri olan 
Mammut davasının yeniden 
ele alınması kararına vardı.
Beş yılın ardından tekrar 
görülmeye başlanacak olan 
dava, 2012 yazında 26 sanık 
aleyhine açılmış ancak 
karara bağlanamamıştı. 

  (URL 10)

27 KİŞİ DAHA AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI EDİLDİ

27 sığınmacı daha protestolar eşliğinde ülkelerine geri gönderildi. Frankfurt’tan 
kalkan uçakta ikisi sabıkalı 27 Afgan bulunuyordu. Bu yıl Afganistan’a sınır dışı 
edilenlerin sayısı 128’e ulaştı.Sınır dışı edilmelere karşı 500 kişinin katıldığı 
protestolarda, “hiç kimse illegal değildir” pankartları dikkat çekti. Bu uçuşla beraber 
sekizinci kez Afganistan’a iade uçuşu gerçekleşmiş oldu. (URL 11)

ALMANYA’DAKİ MÜLTECİ YURTLARI 
İNSAN HAKLARINA UYGUN DEĞİL

Almanya İnsan Hakları Enstitüsü Almanya’daki mültecilerin koşullarını eleştirdi. 
Enstitünün ikinci yıllık raporunda belirttiği üzere, sığınmacı yurtlarında temizlik 
ve kişisel gizlilik esaslarında eksiklikler devam ediyor. Ek olarak dil kurslarına 
sınırlı erişimin de entegrasyonu kötü etkileyeceği vurgulanıyor. Rapora göre 
Almanya’ya kaçan yaklaşık 400.000 kişi toplu konutta yaşıyor. Toplu konutlarda 
yaşayan sığınmacıların birçoğu hakları hakkında yeterli bilgiye sahip değil ve bu 
durumdan en çok etkilenenler de engelli sığınmacılar oluyor.Enstitü ayrıca aile 
birleşimi mevzuatını da eleştiriyor. Kardeşler ancak yeterli yaşam alanı ve geçim 
kaynağı sağlanması halinde aile birleşimi hakkından faydalanabiliyor. Bu durum, 
pratikte anne ve babaları diğer çocuklarını ülkelerinde bırakıp Almanya’ya gitmek 
ya da Almanya’daki çocuklarından vazgeçip diğer çocuklarıyla ülkelerinde kalmak 
arasında tercih yapmaya zorluyor. (URL 12)

Kaynak: Spiegel Online

SURİYE’YE SINIR DIŞI EDİLMELER 2018’E KADAR DURDURULDU
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MAMMUT DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK

8

SURİYE’YE SINIR DIŞI EDİLMELER 2018’E KADAR DURDURULDU

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine iadeleri Suriye’nin güvenlik durumu nedeniyle 
durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı Suriye’nin güvenli olmaması sebebiyle durdurma 
kararını 2018’e kadar uzattı. Yapılacak olan yeni değerlendirmelerde Suriye güvenli 
bulunursa karar değiştirilebilir. (URL 13)

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİNDE YENİ SKANDAL

Baden-Württemberg Eyaletinde bulunan Pfullendorf şehrindeki bir asker, orduya 
ait bir bilgisayardan fotomontajlı bir fotoğrafı yine orduda bulunan meslektaşına 
gönderdi. Fotoğrafta “hepiniz için yer var” ifadesi ve eski Auschwitz toplama 
kampının giriş kapısı ve sığınmacıların bulunması sebebiyle askere dava açıldı. (URL 
14)

Kaynak: Spiegel Online

9 Aralık

NEONAZİ GÖREVİNDEN AfD ÜYELİĞİNE

AfD Saksonya-Anhalt Parlamento Lideri André Poggenburg’un danışmanlarından 
Patrick H.’nın, 2009 yılında yasaklanan neo-nazi grubu Anavatana Sadakat Alman 
Gençliği’nin (Die Heimattreue Deutsche Jugend - HDJ) eski üyelerinden olduğu 
ortaya çıktı. Poggenburg durumu bildiğini ancak kendisi ya da AfD için bir problem 
olarak görmediğini ifade ederek; “bu konu hakkında konuştuk” açıklamasında 
bulundu. Poggenburg ayrıca eski bir neo-nazi grubu üyesi olmanın “ömür boyu 
sürecek bir damgalanma” ya sebebiyet vermediğini söyledi. Böylece AfD’nin eski 
aşırılık yanlısı örgüt üyelerinin partiye katılmasını önlemek için aldığı iç kararlar 
HDJ için geçerli olmadı. (URL 15)
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BAŞSAVCILIK FRANCO A.’YA DAVA HAZIRLIĞINDA

Almanya Federal Savcılığı, Almanya’da kıdemli politikacıların hayatlarına yönelik 
saldırılar yapma hazırlığında olduğu düşünülmesi nedeniyle, daha önce tutuklanıp 
delil yetersizliğinden serbest bırakılan Teğmen Franco A.’ya yeniden dava açtı.Franco 
A.’nın bir sığınmacı gibi davranarak İtalya üzerinden Almanya’ya geldiği, sığınma 
talebinin kabul edildiği, Suriye’den gelen bir sığınmacı olarak politikacıları hedef 
alan bir terör saldırısı düzenleme planı olduğu ve maksadının suçu sığınmacılara 
yıkmak olduğu bilgisiyle iddianame hazırlanarak başsavcılığa iletildi. (URL 16)

CDU MÜLTECİLER İÇİN İKAMET ZORUNLULUĞUNU 
UZATMAK İSTİYOR

2019’da sona erecek ikamet zorunluluğu kanunu ile birlikte mültecilerin çeşitli 
şehirlere dağılacağını düşünen Berlin’deki CDU grubu, bu durumu önlemek için 
SPD ile ikamet zorunluluğu kanununun uzatılmasını tartışmak amacıyla çalışmalara 
başlıyor. (URL 17)

16 Aralık 

17 Aralık 

DE MAİZİERE TEŞVİK PRİMİNİ POZİTİF BULUYOR

İçişleri Bakanı Thomas 
de Maizière, reddedilen 
sığınmacıların geri dönmesi 
için verilen teşvik primlerinin 
artırılması önerisine pozitif 
baktığını belirtti.İlk on günde, 
Rusya, Irak ve Afganistan’dan 
200 başvuru aldıklarını ifade 
eden Thomas de Maizière, 
sığınmacıların yapmakla yükümlü 

oldukları bir şey için hükümetin 
para ödemesi ile ilgili eleştirileri reddetti. Thomas de Maizière, Almanya’da uzun 
süre kalınması halinde verilecek sosyal yardım masraflarıyla karşılaştırıldığında bu 
teşviklerin oldukça düşük olduğunu vurguladı. (URL 18)

Kaynak: Spiegel Online

ALMANYA’DA EVSİZLİK

ALMAN HÜKÜMETİ FAS’DA SINIR DIŞI EDİLEN 
MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YURT KURDU
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ALMANYA’DA EVSİZLİK

Evsizlere yönelik federal sosyal hizmetler çalışma grubunun tahminlerine göre 
Almanya’da 50.000’den fazla evsiz bulunuyor. İltica hakkı tanınmış evsiz mültecilerin 
de sayılması halinde 860.000 kişinin evsiz olması dikkat çekiyor.  Eldeki veriler, 
evsizlerin yüzde 73’ünün erkek olduğu, yüzde 12’sinin Avrupa’nın diğer ülkelerinden 
(özellikle Doğu Avrupa’dan) geldiklerini ortaya koyuyor. Evsizler arasında çocuklar 
ve gençler de bulunuyor. (URL 19)

23 Aralık

16 YAŞINDAKİ SURİYELİYE AİLE BIRLEŞİMİ HAKKI TANINDI

16 yaşındaki Suriyeli bir sığınmacı, sınırlı 
koruma statüsü sebebiyle aile birleşimi 
hakkından faydalanamıyordu. Ancak 
gencin psikolojik durumunun iyi olmadığı 
ve ailesinin yanında olması gerektiği ifade 
edilerek açılan karşı davada karar sığınmacı 
lehine alındı. (URL 20)

Kaynak: Berliner Zeitung

24 Aralık

ALMAN HÜKÜMETİ FAS’DA SINIR DIŞI EDİLEN 
MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YURT KURDU

Almanya, Fas’da sınır dışı edilen mülteci çocuklar için ikinci bir yurt yapımına 
başladı. Yeni inşa edilen yurtta barınma ve beslenmenin yanı sıra, sosyal pedagog 
yardımı ve çeşitli eğitim imkanları da sağlanacak. (URL 21)

Kaynak: Spiegel Online
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KAYBOLAN MÜLTECİLERİN SAYISI ARTIYOR

Alman Kızıl Haç (Rotes Kreuz) 
kurumunun verdiği bilgilere göre 
kaybolan sığınmacı sayısı artmaya 
devam ediyor. Kayıp bildirisi 
yapılanlar arasında çok sayıda 
çocuk sığınmacı da bulunuyor. 
2.700 olarak bildirilen kayıp 
mültecilerden 1.000’i 18 yaşından 
küçük çocuk ve gençlerden 
oluşuyor. Kayıp bildirileri ise 
en çok Afganistanlı, Somalili ve 
Suriyelilerden geliyor. (URL 22)

CSU’LU POLİTİKACI ZOR DURUM DÜZENLEMESİNİN 
UZATILMASINA OLUMLU BAKIYOR

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrman (CSU) yaptığı açıklamada, mülteciler 
için aile birleşimi konusunda “zor durum düzenlemesi” konusuna olumlu baktığını 
ve Birlik’in (Union) hedefinin Mart ayında sınırlı koruma statüsündeki mülteciler 
için aile birleşiminin askıya alınarak uzatılması olduğunu belirtti. Ayrıca Federal 
Meclis’teki Birlik sözcüsü Stephan Mayer (CSU) ise travma hallerinde, hastalık 
veya ölümcül koşullar gibi durumlarda aile birleşimi kurallarını esnetmeye olumlu 
baktığını açıkladı. (URL 23)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle
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