


DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ           EKİM

1

2
Mülteci Yurduna Saldırı

Thüringen Jena’da üç kişi, küçük yaştaki mültecilerin kaldığı yurda zorla girerek mültecileri darp etti. 

Jena polisi, alkollü oldukları belirlenen saldırganlardan ikisinin, aşırı sağcı saldırılar nedeniyle sabıka-

larının olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre; 27, 33 ve 40 yaşlarındaki saldırganlar, mülteci yurdun-

dan gelen yüksek sesli müzikten rahatsız oldular, gençlerden müziği kapatmalarını istediler. Saldırgan-

ların mülteci evine zorla girmeleri sonucu çıkan kavgada polis olaya müdahale etmek zorunda kaldı. 

Dört sığınmacı ve iki saldırgan polisin kullandığı biber gazı sebebiyle hafif yaralandılar.  (URL:1)

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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 Schauble Mülteciler İçin Üst Sınırı “Gereksiz Münakaşa” 

Olarak Değerlendiriyor

CDU’lu Maliye Bakanı Schauble;  koalisyon anlaşmazlıklarının merkezindeki “mülteci alımlarında 

üst sınırın belirlenmesi” konusundaki tartışmaları gereksiz bulduğunu dile getirdi. Alman kültürünün 

yardımsever yanına dikkat çeken Schauble, mülteci alımına bir üst sınır koymaya gerek olmadığını 

düşünüyor. (URL:3)

3
 Aydan Özoguz: Doğudaki Sağ Olaylarının 

Artmasının Nedeni CDU
Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özo-

guz, Almanya’nın doğusunda ya-

şanan sağ olaylardaki artışın se-

bebi olarak CDU’yu işaret ediyor.  

CDU Saksonya Eyalet Bakanı 

Stanislaw Tillich’in, CDU’nun se-

çimlerde aldığı kötü sonuçlar son-

rasında takındığı sağcı tutum ve 

göç politikasının sertleşmesi gerektiğine dair söylemlerine dikkat çeken Özoğuz; Saksonya’nın aşırı 

sağcı eğilimlerin yıllardır CDU tarafından önemsenmeyip göz ardı edildiğini vurguluyor.  (URL:2)

Kaynak: Spiegel Online 

Kaynak: Spiegel Online 
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Nsu Davası: En Az 3 Hafta Erteleme
 

Savunma avukatlarının hâkim reddi için yaptığı başvuru gerekçe gösterilerek davanın en az üç hafta 

erteleneceği öngörülüyor. Hâkim reddi dilekçelerinin gerekçesi ise; hâkimin önyargılı davranması 

olarak ifade edilmektedir. Davanın herhangi bir sebepten ötürü bu hafta görülememesi durumunda 

yasal kesinti süresi aşılmış olacak ki bu durum sürecin en baştan başlamasına sebep olacaktır Davalı 

tarafların tüm protestolarına rağmen oturumu ertelemeyen hâkim Götzl hakkında çok sayıda hakim 

reddi başvurusunda bulunulduğu bilinmektedir. (URL:4)

Kaynak: Spiegel Online 
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Türkçeme Dokunma
Berlin’de Tiergarten be-

lediye binasında öğrenci-

lerin ve yaklaşık 40 kadar 

ebeveynin düzenlediği 

protestolarda “Türkçeme 

Dokunma”, “Anadil Ya-

sal Haktır”, “Türkçe 

Derslerini Geri İstiyoruz” 

pankartları dikkat çek-

ti. Ditib ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Türkçe derslerinin denetlenmesi sıklaştırılarak, 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. Ders içerikleri 

ile ilgili düzenlemenin ilkbaharda tamamlanması bekleniyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanabilmiş 

değil.   (URL:5)

6

Aşırı Sağcı 
Gösterici Hapis 

Cezasına Çarptırıldı
2015’de Almanya’nın Saksonya 

Eyaletine bağlı Heidenau şehrinde-

ki aşırı sağcı gösterilerde yakalanan 

20 yaşındaki gösterici, polise saldı-

rı suçuyla 2 yıl 8 ay hapis cezası-

na çarptırıldı. Gösterilerde yabancı 

karşıtlığı dikkat çekmiş, mülteci 

yeleşkeleri yağmalanmış, 30 polis 

memuru yaralanmıştı. (URL:6)

Afd Üyesinin Evi ve Arabası 

Tahrip Edildi
Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından AfD-Ber-

lin Yönetim Kurulu Üyesi Georg Pazderski’ nın evine ve 

arabasına cam ve parke taşlarıyla zarar verildi. Georg Paz-

derski, arabasını tekerleri patlatılmış ve camları kırılmış 

halde buldu. Alman polisi kimliği belirlenemeyen bu ki-

şileri tespit etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda buna 

benzer bir olay daha yaşanmış, Parlamento Genel Müdürü 

Bernd Baumann'ın Hamburg’daki evine bir boya torbası 

ile saldırı düzenlenmişti.  (URL:7)

Kaynak: Berliner Zeitung
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Yabancı Sınırı 200.000 
CDU ve CSU yıllık mülteci alı-

mı için üst sınır belirleme ko-

nusunda anlaşmaya vardı. Buna 

göre her yıl ülkeye giren mülte-

ci, sığınmacı, ikincil korunma 

grubuna dahil olanlar ve aile 

birleşimi ile oturum izni alan-

ların sayısı 200.000’i geçeme-

yecek. Kendi isteğiyle ülkesine 

dönen ya da başka bir ülkeye yerleşenlerin sayısı ise toplam sayıdan düşülecek. Sınırın gerekçesi ola-

rak: “insani sebepler” gösterilmektedir. Yıllardır süren üst sınır tartışmaları böylelikle sona erdi. CSU 

lideri Seehofer, seçim vaadi olan yıllık mülteci alımına sınır getirme konusunda anlaşmayı sağladı. 

Birlik’in yeni gündemini oluşturan maddeler arasında; sığınmacı göçünü işgücü göçüne çevirmek ve 

vasıflı işçiler için yeni bir göç yasası düzenlemek gibi fikirler yer almaktadır. Ayrıca mülteciler için 

Bavyera ve Baden Württemberg’de kamplar kurulması, iltica başvuruları ile ilgili karara varılana kadar 

bu kamplarda ikamet etmelerinin sağlanması,  reddedilme durumunda da yine bu kamplardan sınır dışı 

edilmeleri öngörülüyor.  (URL:8)

8

Nijerya’lı Jonathan Odukoya Artık Sokakta Yaşıyor
Almanya’nın İtalya’ya gönderdiği 918 sığınmacıdan biri olan Jonathan Odukoya, şimdi İtalya’nın Si-

cilya adasında sokakta yaşıyor. (URL:10)

Amrum'daki Kayıp Mülteci Olayında Hedefte 2 Kişi Var
Almanya’nın Amrum adasında kayıp olarak bildirilen ve öldürüldüğünden şüphelenilen mülteci vaka-

sında savcılık Amrun adasındaki iki kişiyi hedef aldı. Savcının pazartesi günü açıkladığı gibi, 20 ve 

26 yaşındaki iki kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı. İki şüpheli Saksonya Eyaleti’nin Chemnitz 

şehrinde tutuklandı. Savcılığın olayla ilgili tahmini ise; iki şüpheli ve maktulün aynı evde yaşadığı ve 

aralarındaki anlaşmazlığın kavgaya dönüştüğü bu nedenle genç mültecinin öldürüldüğü yönündedir. 

Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen mültecinin cesedi halen bulunamadı. (URL:9)

Kaynak: Zeit Online
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“Birliğin Mülteci Anlaşması 
Hıristiyan Değerlerinin İnkarıdır”

Birlik’in mülteci alımına üst sınır getirilmesi konusunda anlaşmaya varması üzerine partiler ve si-

yasetçilerden tepkiler gecikmedi. Yeşiller eski başkanı Jürgen Trittin, CDU/CSU’nun mülteciler için 

üst sınır anlaşmasını sert bir şekilde eleştirdi. Trittin, mültecilerin aile birleşiminin engellenmesinin, 

“Hıristiyan değerlerinin inkarı” olduğunu vurguladı ve bu engelin tüm entegrasyon çabalarına ters 

düştüğünü dile getirdi. Tritten ayrıca, geri gönderme merkezleri ve mülteci kampları sisteminin de 

uygulanamaz olduğunu düşündüğünü açıkladı. Mülteci üst sınırına FDP’den de ağır tepkiler geldi. 

Wolfgang Kubicki (FDP) anlaşmanın hukuken uygulanabilir olmadığını, yasal bir talep olan iltica 

hakkının sayılarla sınırlandırılamayacağını savundu. (URL:13)

Almanya’da Türk Öğretmen Tartışması
Almanya’da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 

pek çok ülkenin konsolosluklarında gönüllü olarak 

anadil eğitimi verilmektedir. Yıllardır devam eden bu 

sistemin Türkiye ayağı artık tartışmalı durumdadır. 

Türk göçmenler ve göçmen çocukları için hazırlanan 

bu eğitim sisteminde; öğretmenler Türkiye’de eğitim 

almış veya Türkiye’den gelen kişiler tarafından oluş-

makta ve finansmanı Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü öğretmenlere  “ajan” 

denilmekte ve tartışmalar yaşanmaktadır. Hükümet ise bu duruma çözüm olarak öğretmenlerin Alman-

ya’da yetişmesi ve Almanya’nın kontrolü altında olması yönündeki düzenlemeleri işaret etmektedir. 

(URL:11)

Kardinal Marx Mülteciler İçin Aile Birleşimini Destekliyor
Almanya Katolik Ruhani Meclisi Başkanı Reinhard Marx, CDU ve CSU’nun göç politikalarını eleştir-

di. Kardinal Marx, aile birleşiminin kendileri için çok kritik bir nokta olduğunu ve mülteciler için hali 

hazırda konuşulan üst sınır yaptırımının merhametli olmadığını belirtti. Kardinal Marx, Almanya’da 

yaşayan mültecilerin ve iltica başvurusu sonuçlarını beklemekte olanların ailelerinin yanlarında olması 

gerektiğini belirterek Birlik’in mülteci politikasının Kilisenin onayını alamadığını vurgulamış oldu. 

(URL:12)

Kaynak: Spiegel Online
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Katolikler, Müslümanlar İçin Bayram Gününe 

Olumlu Bakıyor

Katoliklerin merkez komitesi, Müslümanlar için bir tatil günü belirlemenin Hıristiyanlar için bir tehdit 

oluşturmadığını ve bu konuda İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’ye destek verdiklerini belirtti. 

Müslümanlar için ayrılacak bir tatilin Almanya’nın çok kültürlülüğüne destek olacağı ve entegrasyon 

sıkıntılarının çözülmesinde bir adım niteliğinde olduğu konuşuluyor. (URL:14)

17

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle
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 Nsu Davasında Mahkemeden Ret Kararı

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz haftalarda NSU davasında bir düzineden fazla reddi 

hâkim başvurusunu reddetti. Hâkimin davalılara karşı önyargılı olduğu iddiası gerekçe gösterilerek 

verilen hâkim reddi dilekçelerinin sonuncusunun da kabul edilmediği iki haftalık kesintiden sonra 

yapılan ilk oturumda açıklandı. (URL:15)

İçişleri Bakanı Kabil’e Sürgünü Onaylıyor
Kabil’de yaşanan olay-

lar sonucunda 250 kişi-

nin hayatını kaybetme-

sine rağmen Saksonya 

Eyaletinin İçişleri Ba-

kanı Markus Ulbig 

(CDU), sınır dışı edil-

melerin devam etme-

sinin gerekli olduğunu 

savundu. Sınır dışı edil-

melere karşı yapılan 150 kişinin katıldığı protestolar ve Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth 

(Yeşiller)’un iptal çağrılarına rağmen gerçekleştirilmesi planlanan sınır dışı edilmelerle ilgili, Mar-

kus Ulbig "tamamlanmış bir sığınma prosedürü ve tüm anayasal araçların kullanılmasından sonra 

bizimle kalma hakkına sahip olmayan herkes ülkemizi terk etmelidir" dedi. (URL:16)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Spiegel Online
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Almanya Sınır Dışı Ettiği Afgan Mülteciyi 
Geri Almak Zorunda

 

Bulgaristan üzerinden Tübingen’e gelen ve 8 Haziran tarihinde Almanya’ya iltica başvurusunda bulu-

nan Afgan mülteci, Eylül ayında iltica talebi reddedilerek sınır dışı edilmişti. Sınır dışı edilmesinden 

sonra bu konu hakkında dava açan 23 yaşındaki Afgan davayı kazandı.  (URL:17)

25

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle
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Sığınmacıların Kaldığı Evlere Saldırılar Artıyor

Almanya’da gerçekleştirilen araştırmalara göre 2017 yılı içerisinde sığınmacıların kaldığı evlere dü-

zenlenen saldırıların sayısı 226’ya ulaştı. Saldırılardan 213’ünün, yani neredeyse tamamında aşırı 

sağcıların fail konumunda olduğu açıklandı. Geri kalan saldırılarda ise politik sebepler gerekçe ola-

rak gösteriliyor. 2013 yılında saldırı sayısı 69, 2015 yılında 1.031 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ise 

saldırı sayısı bu yıla oranla üç kat daha fazlaydı. Saldırılardan 71’inin propaganda kaynaklı, 57’inin 

mala zarar verme, 32’sinin ise şiddet suçu, iki tanesinin de yasaya karşı gelerek silah bulundurma 

olayı olduğu açıklandı.  (URL:18)

26

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Diaspora Araştırmaları Merkezi 
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Almanya, Türkiye’ye Para Yardımını Azaltmak İstiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın mülteci sözleşmesi gereğince Türkiye’ye yapılan para 

yardımını azaltmak istediğini açıkladı. Ödemelerle ilgili anlaşmazlıklar ve mültecilere yapılan harca-

malar sebep gösterilse de Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin kritik bir konumda olması, birçok 

Alman vatandaşının Türkiye’de gözaltında bulunması  sebepler arasında göze çarpıyor. (URL:19)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Deutsche Welle
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