
   
BÜLTEN

ŞUBAT - 2020
Sayı 6

 
“DİAM ŞUBAT BÜLTENİ”

Hanau Katliamı ve Yükselen Aşırı Sağ Terörü
Türingiya (Thüringen) Seçimleri ve Afd İle İttifak

2020 Münih Güvenlik Konferansı: 
“Westlessness”

DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

   



2 | Şubat- 2020

Kapak Tasarımı: Elanur Kaymak

Dizgi: Şebnem Korkmaz 

Editasyon: Fikret Topal

Basım Yılı: 2020

Adres: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 
Diaspora Araştırmaları Merkezi
Serdivan / Sakarya

Telefon: 0264 295 39 50

E-Mail: diam@sakarya.edu.tr



3 | Şubat- 2020

Değerli okuyucular,

Şubat 2020’de Avrupa’da yaşanan gelişmeleri ele aldığımız altıncısayımız ile 
karşınızdayız...
Altıncı sayımızda Hanau kentinde yaşanan terör saldırısı, Thüringen Seçimleri 
ve Münih Güvenlik Konferansı konuları ele alınmıştır. Bu sayımızda ilk “Hanau 
Katliamı ve Yükselen Aşırı Sağ Terörü” başlıklı yazımız yer almaktadır. 20 Şubat 
günü iki ayrı kafeye gerçekleşen saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırgan 
annesi ile birlikte evinde ölü bulundu. Bu saldırı Türkiye’de geniş yankı uyan-
dırdı. Gerçekleşen saldırı ile birlikte artan aşırı sağ hareketlerinin analiz edildiği 
yazımıza bu sayımızda ulaşabilirsiniz. İkinci konu başlığımız “Türingiya (Thü-
ringen) Seçimleri ve  Afd İle İttifak”. CDU ve AfD’nin desteğini alarak başba-
kanlığı kazanan FDP’li Thomas L. Kemmerich’ın istifasının ardından yapılan 
seçimlerde Bodo Ramelow üçüncü turda en yüksek oyu alarak rakiplerini geride 
bıraktı ve başbakan olarak seçildi. Son olarak ise güvenlik alanında dünyadaki 
en prestijli organizasyonlardan biri olan ve Şubat ayında gerçekleşen Münih Gü-
venlik Konferansına değinilmiştir. Bu yıl 56.’sı düzenlenen konferansın teması 
“Westlessness (Batısızlık)” olarak belirlendi. Güvenlikten dış politikaya, savun-
madan iklim değişikliğine küresel ve bölgesel 27 ayrı kriz konferansta masaya 
yatırıldı. Analizlerimizin ardından Avrupa’da bu ay öne çıkan haberler yer al-
maktadır. Kimdir? Nedir? köşemizde ise Alman hukukçu ve diplomat Wolfgang 
İschinger Kimdir? ve Westlessness Nedir? başlıklarına yer verilmiştir.  Ve son 
olarak terminoloji köşemizde “Siyasi Partiler”in Almanca, İngilizce ve Türkçe 
şekilde karşılıkları okuyucu ile paylaşılmıştır. 

Herkese iyi okumalar...

E 
ditörden...
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GÜNDEM

Hanau Katliamı ve Yükselen Aşırı Sağ Terörü
20 Şubat 2020 tarihinde Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da iki ayrı 
kafeye gerçekleştirilen terörist saldırı, zaten uzun süredir tartışılmakta olan aşırı 
sağ ve İslam düşmanlığını tekrar Almanya’da gündemin en önemli konuların-
dan biri haline getirdi.  Hanau katliamının faili Tobias R.’nin terör saldırısını 
gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önceden gelerek keşif gezisi yaptığı güvenlik ka-
meralarıyla ortaya çıkartıldı. Bu durum gerçekleştirilen katliamın salt bir cinnet 
geçirme vakası olmadığını ve çok önceden planlandığını göstermektedir. Ayrı-
ca, saldırıda Tobias R.’nin yalnız olmadığı, bir başka kişiden yardım aldığı ve bu 
kişinin de babası olduğu ve Tobias R.’nin 9 kişiyi öldürmesinin ardından evine 
gittiği ve annesini de öldürdükten sonra intihar ettiği diğer iddialar arasında. 
Tobias R.’nin babasının, saldırının ardından şoka girdiği ve psikolojik tedavi 
maksadıyla bir kliniğe kapatıldığı Alman medyasında yazılmakta. Bu noktada 
saldırganın Batılı ve beyaz olduğu durumlarda psikiyatrik rahatsızlıkları oldu-
ğunun vurgulanması ama saldırganın Müslüman, Ortadoğulu, Afrikalı ya da 
Asyalı olduğu durumlarda bu kişilerin doğrudan terörist olarak damgalanması 
özellikle batı medyasında ön plana çıkartılmaktadır. 

Ortaya çıkartılan iki farklı söylemle birlikte mevcut algı, İslam düşmanı tutum 
ve davranışları beslemekte ve bu şekilde terör saldırıları göz ardı edilmektedir. 
Batılı devletler sorumluluk üstlenmekten kaçınmakta ve terörist saldırılar bir 
takım psikiyatrik rahatsızlığı olan insanların bireysel eylemleri gibi gösterilmek 
istenmektedir. Oysa ırkçılık ve psikiyatrik hastalıklar birbirlerini besleyen bo-
zukluklardır. Yeni Zelanda’daki cami katliamında da gördüğümüz üzere, her iki 
aşırı sağcı ve İslam düşmanı terörist de gerçekleştirecekleri saldırıyı önceden 
planlamış, saldırı öncesi kaydettikleri videolarda vermek istedikleri hastalıklı 
mesajlarını iletmiş ve gerçekleştirdikleri saldırılarla dikkat çekmek istemişler-
dir.
Saldırıda, hepsi göçmen kökenli olan 9 kişinin yaşamını kaybetmesinin ardın-
dan Almanya’da insanlar ırkçı terör saldırılarını protesto etmek için sokaklara 
dökülmüş ve siyasi liderler terörü lanetlemiş, birliktelik mesajları verilmiştir. 
Ama gerekli önlemler alınmadığı sürece bir süre sonra Hanau saldırısı da unutu-
lacaktır tıpkı Solingen, Mölln ve Halle’de yaşanılanların unutulduğu gibi ve aşırı 
sağın göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara ve yabancı olanlara karşı nefret 
söylemleriyle birlikte yeni Hanau’ların yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

Kaynak: Reuters



6 | Şubat- 2020

Almanya’da özellik-
le Berlin Duvarı’nın 
yıkılması ile beraber 
1990-2020 yılları ara-
sına bakıldığında ar-
tan bir ivmeyle ırkçı 
terör saldırıları kar-
şımıza çıkmakta ve 
artık insanlar bu so-
runu ortadan kaldıra-
cak çözümler görmek 

istemektedirler. Saldırganın arkasında “Almanya’dan sınır dışı edilmesi müm-
kün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini” belirten bir video kaydı 
bıraktığı ve özellikle Amerikan halkına seslendiği görülmekte. Nitekim Soğuk 
Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Batı dünyası yeni düşmanlar tasarlamaktan geri 
kalmamıştır. Dünyada güç dengelerinin değişmesiyle beraber, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve İslam düşmanlığı etkisini hissettirmeye başlamış ve Avrupa’da 
aşırı sağın sırtını yasladığı bir zemin haline gelmiş bulunmaktadır. Aynı zaman-
da, aşırı sağcı “Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGİ-
DA) hareketinin ve Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerçekleştirdiği 
eylemler ve gösteriler aşırı sağcıların bireysel ve toplu saldırılarına yön vermek-
te ve birbirlerini beslemektedirler. Aynı zamanda ana akım partiler de aşırı sağın 
yükselmesiyle birlikte, oy kaybı yaşamamak için söylemlerini aşırı sağ ekseni-
ne kaydırmakta ve dolayısıyla tüm bunlar aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir.  
Avrupa’da göçmenlerin sayısının artması ile birlikte yükselişe geçen aşırı sağ 
ile beraber ırkçı terör saldırıları da artmakta ve bu durum neticesinde özellikle 
Almanya’da sayıları çok fazla olan Türk kökenli insanlar her geçen gün kendi-
lerini daha yalnız hissetmekteler.

GÜNDEM

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı

Kaynak: Reuters
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GÜNDEM

Türingiya (Thüringen) Seçimleri ve 
Afd İle İttifak

Bodo Ramelow 4 Mart 
2020’de Türingiya Eyalet 
Meclisinde yapılan üçüncü 
tur oylamasında en yüksek 
oyu alarak yeniden baş-
bakan olarak seçildi. SPD 
(Sosyal Demokrat Parti) ve 
Yeşiller tarafından destek-
lenen Die Linke (Sol Parti) 
adayı Bodo Ramelow 90 
sandalyeli Türingiya Eya-
let Meclisi’nde nitelikli 
çoğunluk için gerekli olan 
46 sayısına ulaşamasa da, 
CDU’nun (Hristiyan De-
mokratik Parti) çekimser oy 
vermesi ve FDP’nin (Hür 

Demokratik Parti) de oylamaya katılmama kararı almasıyla AfD’li (Almanya 
için Alternatif) rakibi Höcke’yi basit çoğunlukla geride bırakmayı başardı. Ekim 
ayında yapılan eyalet seçimlerinden sonra Ramelow’un başbakan olmasını en-
gellemek adına CDU ve AfD’nin desteğini alarak başbakanlığı kazanan FDP’li 
Thomas L. Kemmerich, tepkiler sonucunda 8 Şubat 2020’de istifa etmiş ve eya-
let meclisi içerisinde yeni bir seçimin yolunu açmıştı. Eyalet Meclisi’nde 5 san-
dalyesi bulunan FDP’nin, kendisini koalisyonun dışarısında bırakan AfD’nin 
desteğini alarak hükümeti kurma görevini alması, hem Almanya içinde hem de 
Almanya dışında büyük bir şaşkınlığa yol açmış, bu karar bir çok tepkiyi de 
beraberinde getirmişti. Tepkilerin daha çok yöneldiği yer ise Türingiya CDU 
oldu. Başta Merkel olmak üzere CDU’nun ileri gelenleri tarafından da eleşti-
rilen bu karar sonrasında, Türingiya CDU parlamenter grup lideri ile birlikte 
Merkel’in halefi olan CDU Genel Başkanı ve Almanya Savunma Bakanı An-
negret Kramp-Karrenbauer de iktidar partisinin liderliğinden istifa etti. AfD’nin 
desteklediği bir adayı desteklemenin ‘’affedilmez bir süreç’’ olduğunu belirten 
Merkel, Karrenbauer’in istifasını kabul etmesine rağmen, Savunma Bakanı ola-
rak görevine devam etmesini istedi. 
Bodo Ramelow’un 4 Mart’ta seçilmesinden önce bir araya gelen Die Lin-
ke-SPD-Yeşiller koalisyonu ve CDU yetkilileri, AfD’ye karşı ‘’istikrar paktı’’ 
konusunda uzlaşmaya varırken, 25 Nisan 2021’de eyalet seçimlerinin tekrarı için 
anlaşmaya vardılar. ‘’İstikrar paktı’’na göre eyalet meclisi içerisinde AfD’nin 
olası bir durumda çoğunluğu sağlamak için destek olmasını engellemek için 
taraflar birlikte hareket edecekler. ‘’Demokratik’’ gruplar olarak AfD’ye karşı 
alınan bu uzlaşma kararı, Ramelow’un seçildikten sonra yaptığı konuşmasında 
da ‘’daha fazla demokrasi, daha az partizanlık’’ vurgusuyla da pekiştirilmiştir.

Kaynak: www.dw.com
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Her ne kadar geri adım atılmış olsa da, Türiginya Eyalet Seçimleri sonrasında 
CDU ve FPD’nin AfD ile bir ittifakın içerisinde yer alması, Almanya siyase-
tinin gelecekte evrilebileceği potansiyeli de göstermesi bakımından önemlidir. 
SPD-Yeşiller ve Die Linke tarafından oluşturulan bir koalisyona karşı, özellikle 
CDU içerisinde AfD ile bir ittifakı destekleyeceklerin sayısı beklenmeyecek şe-
kilde artabilir. Alman Merkez siyasetinin hali hazırda AfD’nin popülist söylem-
lerine yakınlaşma eğilimi içerisinde olduğu bir dönemde, Sol partilerin kendi 
içerisinde koalisyon kuracak gücü elde etmeye başlaması ittifaklar sisteminde 
AfD’nin rolünü beklenmedik bir şekilde arttırabilir. Sol partilerin güçlenmesin-
den başka daha olası bir durum ise, şuanda yaşanmakta olan göç krizinin daha 
da büyümesi halinde Almanya’daki merkez siyasetin, özellikle de sağ bloğun, 
AfD’nin söylemlerine yönelik hissedilen kaymanın yerini söylemin sahiplenil-
mesi ve göçe karşı içte ve dışta alınan tedbirlerin daha da sertleştirilmesi kararı 
almasıdır. Böyle bir durumda AfD’nin Türiginya’da olduğu gibi, göçe yönelik 
sert tedbirler alma sözü veren bir CDU’yu koalisyonun dışarısından destekle-
me potansiyeli oldukça yüksektir. Fakat başka bir açıdan Türiginya’da yaşanan 
bu kısa süreli ittifakın, gelecekte Alman siyasetinin AfD ile ilişkiler bağlamında 
sıkışması muhtemel durumlar için bir aşı görevi görmesi de mümkündür. Bu 
ittifakın öncelikle ülkenin görece küçük bir eyaletinde gerçekleşmesi ve bunun 
üzerine verilen tepkiler, gelecekteki AfD’li daha büyük kapsamlı ittifak olasılık-
larının önüne geçmiş olabilir. 

GÜNDEM

Buğra Kadir KOÇER
DİAM Araştırma Asistanı

Kaynak: www.mdr.de
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GÜNDEM

2020 Münih Güvenlik Konferansı: 
“Westlessness”

 

Bu yıl 56.sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı güvenlik politikaları ko-
nusunda saygın ve köklü konferanslarından biridir. 1963 yılından bu yana her 
yılın şubat ayında gerçekleşen konferansta güvenlikten savunmaya, dış politika-
dan dünyadaki krizlere, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinden küresel ısınmaya 
pek çok konu ele alınmaktadır. Soğuk Savaş’ın yaşandığı yıllarda “Küba Füze 
Krizi” sonrası Doğu ve Batı Bloklarının güvenlik politikalarındaki değişiklikler 
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)’nünde güvenlik alanındaki strate-
jisini gözden geçirmesine neden oldu. Güvenlik alanında uluslararası diyalo-
gun geliştirilmesi amacıyla 1963 yılında Batı Avrupalı ve Amerikalı katılımcılar 
ile başlayan toplantılar günümüze dek varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Soğuk 
savaş döneminde Transatlantik aile buluşması olarak düzenlenen bu konferans 
Internationale Wehrkunde-Tagung (Uluslararası Savunma Bilimi Toplantısı), 
Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik (Münih Güvenlik Politikası Kon-
feransı) isimleri ile toplanmış ve son olarak Münchner Sicherheitskonferenz 
(Münih Güvenlik Konferansı) adını almıştır. Başkanlar, başbakanlar, dışişleri 
bakanları, savunma bakanları, askeri yöneticiler gibi farklı faktörleri bir araya 
getirerek uluslararası bir iletişim kanalı oluşturmayı hedefleyen konferans bu yıl 
14-16 Şubat tarihlerinde Bayerischer Hof Oteli’nde gerçekleşmiştir. Konferan-
sın bu yılki temasını “Westlessness (Batısızlık)” kavramı oluşturmaktadır.  2020 
Şubat’ında gerçekleşen konferans’a 30 ülkenin hükümet ve devlet başkanı ile 
yaklaşık 70 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları katılmıştır. Siyasilerin yanı 
sıra konferansa akademisyenler, şirket yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilci-
leri de katılım göstermiştir. 
Dünyanın değişik ülkelerinden katılımın 
gerçekleştiği konferans öncesinde ele alı-
nacak konuların ve muhtemel katılımcıların 
yer aldığı Münih Güvenlik Raporu 2020, 10 
Şubat günü yayınlanmıştır. 

Kaynak: www.dw.com

Munich Security Report 2020 
Westlessness’ a erişmek için;
https://bit.ly/2U3N3aF
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Rapor yaşanan krizler karşısında sessiz kalan batıyı Batısızlık (Westlessness) kavra-
mı ile eleştirmektedir. Bu kavram ile dikkat çekilmek istenen nokta küresel siyasette 
Batı’nın etkinliğinin azalması ve günümüzde Batılı değerlerin diğer ülkelerdeki et-
kisini giderek yitirmesidir. Batı bloğu demokrasi ve insan hakları gibi kavramların 
temsilcileri olarak gösterilse de son dönemlerde artan aşırı sağ bu durumu tersine çe-
virmeye başlamıştır. Avrupa ülkelerinde hükümet veya hükümet ortağı olan aşırı sağ 
partileri Avrupa’nın liberal demokratik değerlerine ve açık toplum anlayışına ters 
düşmektedir. Etnik çeşitliliğin ve zengin kültürel değerlerin bulunduğu, insan hak-
larına saygılı olmanın ve demokratik değerlerin varlığının önemsendiği yer olarak 
zihinlerde canlanan “Batı” dünyada yaşanan gelişmeleri görmezden gelerek ulusla-
rarası siyasetteki etkinliğini azaltmıştır.

GÜNDEM

Kaynak: www.twitter.com/sau_diam
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GÜNDEM

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, konferansta küresel 
ve bölgesel olmak üzere yirmi yedi krizin ele alınacağını belirtmiştir. Önceki 
konferanslara nazaran bu yıl küresel ısınma konusuna daha fazla yer verileceği-
ni dile getirmiştir. Bunların yanı sıra nükleer silahlanmanın azaltılması, küresel 
sağlık sorunlarına da değinileceğini eklemiştir. Ischinger’in konferans öncesi 
yaptığı açıklamalarda batılı ülkeleri eleştiren söylemlerde yer almıştır. Konfe-
rans Başkanı, dünya düzenin bel kemiği olarak gördüğü batının, yaşanan krizler 
karşısında sessiz kalmasını “Avrupa topluluğunun başarısızlığı konusunda çok 
üzülüyorum. Neredeyse 500 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği’nin birçok krizde 
hareket etme kapasitesini gösterememesi çok utanç vericidir. Neden Suriye’deki 
savaşa son verilmesine katkıda bulunamıyoruz?” ifadeleri ile eleştirdi. 
Bölgesel ve küresel krizlerin tartışıldığı konferansta dünya güvenliğinin istik-
rarsızlığı ön plana çıkarılarak Batılı ülkelerin gerekli önlemleri alarak üzerine 
düşen görevleri yerine getirmesi istenirken küresel ekonomideki değişiklikler de 
konferansta ele alınmıştır. Özellikle ABD ve Avrupa’nın son yıllarda ekonomik 
alandaki üstünlüğünü kaybetmesi ve Çin’in bu alandaki payını arttırması “batı-
sızlık” teması ile öne çıkan Münih Güvenlik Konferansı’nda tartışılmıştır. 
Güvenlik konferansındaki bir diğer önemli başlık ise Ortadoğu ülkelerinde uzun 
yıllardır süregelen kriz ortamı beraberinde Avrupa ülkelerine yönelen göç hare-
ketliliği konusudur. Özellikle Suriye, Irak, Afganistan ve Libya’daki savaş or-
tamı bölge halkının hareketliliğini arttırmaktadır. Beslenme, barınma, güvenlik, 
sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişemeyen vatandaşlar hayatta kalabilmek yeni 
bir yaşam inşa etmek adına batı ülkelerine göç etmeye başlamıştır. Ancak buna 
paralel olarak ise batıda artan sağ popülizm ve milliyetçi söylemler Avrupa ül-
kelerinde yeni bir kriz ortamı inşa etmiştir. Konferansın Batısızlık söyleminin 
temelindeki husus tam olarak buraya denk düşmektedir. Şöyle ki Avrupa, ken-
di topraklarında artan aşırı sağ ile mücadele ederken dış dünyada olan bitene 
gözünü kulağını kapatmıştır. Bu durum batının ve ABD’nin küresel koruyucu 
statüsünü kaybetmesine neden olmuştur. Batılı ülkelerin bu sessizliği karşısında 
Rusya ve Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki nüfuzunu arttırması Fransa Cumhur-
başkanı Macron tarafından dile getirilmiş ve en kısa sürede Avrupa’nın aktif bir 
politika ile sahneye çıkmasını, Rusya ile olan ilişkilerin yeniden gözden geçiril-
mesi gerektiğini belirtmiştir.

Kaynak: www.euronews.com.tr
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GÜNDEM

İçe dönük bir politika benimseyen batı bu konferansta yalnızca güvenlik değil, 
dış politika, göç, küresel ısınma gibi pek çok farklı konuyu tartışmıştır. Yayınla-
nan rapor ve konferansta yapılan değerlendirmeler sonucunda küresel güç kay-
malarının yaşandığı görülmektedir. Konferans’ta ticaret alanında ABD ile karşı 
karşıya gelen Çin ve diğer Asya ülkeleri, Ortadoğu’da ve Akdeniz’de etkinli-
ğini arttıran Rusya ve Türkiye ile ilgili tespitler yer alırken küresel koruyucu 
güç olarak ifade edilen ABD’nin artık bu sorumluluğunu yerine getirememesi 
eleştirilmiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak yaşanan güç kaymaları, 
yükselen yeni değerler, yaşanan küresel ve bölgesel krizler karşısında Batı’nın 
politikalarını gözden geçirerek stratejik ve uluslararası işbirliğine bağlı diyalog 
ortamının inşa edilerek sorunların çözümüne öncülük edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Hanau’da Terör Saldırısı              

19.02.2020 tarihinde Hanau şeh-
rinde bulunan iki Nargile kafede 
gerçekleşen silahlı saldırı sonu-
cunda 9 kişi hayatını kaybetti. Dört 
Türk gençten üçü Almanya‘da kı-
lınan cenaze namazı sonrasında 
Türkiye‘ye gönderildi. Saldırgan 
aşırı sağcı Tobias Rathjen polisler 
tarafından evinde annesiyle biri-
likte ölü bulundu. Nişancı olduğu 
ortaya çıkan saldırgan bir websi-
tesi oluşturarak 24 sayfalık Alman 
Milleti için adını verdiği bir ma-

nifestoyu ve ingilizce konuştuğu bir videoyu yayınladı. Videoda ABD’lilere hi-
tap ederek: “Ülkeniz görünmez, gizli toplulukların kontrolü altında. Onlar zihin 
kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak modern kölelik sistemini 
oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler 
var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onla-
rı öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek.” 
diyerek konuştu.

Annegret Kramp- Karrenbauer’in İstifası 

Angela Merkel’in yerine CDU partisinin 
Genel Başkanılığını üstlenen Annegret 
Kramp-Karrenbauer 10.02.2020 tarihinde 
şansölye seçimlerine katılmayacağını aynı 
zamanda CDU Genel Başkanlık görevini 
bırakacağını ifade etti. Thüringen seçim 
sonuçları açıklandıktan kısa süre sonra 
açıklama yapan Kramp-Karrenbauer se-
bep olarak ise CDU partisinin AfD ve Die 
Linke partileriyle açıklığa kavuşturulamayan sorunlarının olduğunu söyledi.

Stuttgart’a Nargile Kafeye Silahlı Saldırı 

Hanau şehrinde gerçekleşen terör 
saldırısı sonrası Stuttgart’ta bulunan 
bir nargile kafe başka bir saldırganın 
hedefi oldu. Polis tarafından yapı-
lan açıklamada saldırganın iki defa 
camlara ateş ettiğini fakat saldırı es-
nasında hiç kimsenin yaralanmadığı 
belirtildi. Olay, kafe çalışanının işe 
gelmesiyle birlikte polise bildirilmesi 
sonucunda öğrenildi.

Kaynak: www./t24.com.tr

Kaynak: www.sueddeutsche.de

Kaynak: www.dw.com
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Hamburg Eyalet Seçimleri

Hamburg eyaletindeki seçimde seçmenler kararını verdi. 1.3 milyon seçmen san-
dıklara çağırıldı. FDP partisi % 4,9 oy ile yüzde beş engeline takılarak eyalet 
meclisine giremedi. Devlet Seçim Ofisi’nden gelen açıklamada AfD partisi yüzde 
5,3 oranla meclise girmeyi başardı. 2015 yılında gerçekleşen seçimde partinin oy 
oranı % 6,1’di. SPD partisi 2015 gerçekleşen seçimlerde aldıkları %45,6’lık oy 
oranını bu seçimde % 39,2’ye düşürsede seçimin en güçlü partisi olmayı başardı. 
Yeşiller ise önceki seçimdeki % 12,3’lük oy oranını bu seçimde neredeyse ikiye 
katlayarak %23,2 oranında oy aldı. Bu oran Yeşilleri seçimin ikinci sırasına taşı-
dı. CDU partisi %11,2 ve Die Linke partisi ise %9,1 oy olarak seçimi tamamladı. 

Thüringen Eyalet Başbakanı Seçimleri

05 Şubat 2020 tari-
hinde Thüringen eya-
letinde gerçekleşen 
Eyalet Başbakan Se-
çim sonuçları herkesi 
şaşırttı. Daha önceki 
seçimde olduğu gibi 
Die Linke parti üye-
si Bodo Ramelow’un 
kazanması beklenir-
ken CDU ve AfD’nin 
oylarıyla birlikte FDP 

partisinden Thomas Kemmerich Eyalet Başbakanı olarak seçildi. Bodo Rame-
low, SPD ve Yeşiller partisinden destek görürken AfD ve FDP partileri kendi 
adaylarını seçime koydu. CDU partisi ise ilk iki turda çekimser oy kullandı. 
Bundan dolayı iki turda hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı. Fakat üçüncü 
turda AfD partisi kendi adayı Christoph Kindervater’e oy vermek yerine FDP 
üyesi Thomas Kemmerich’i destekleme kararı aldı. Sonuç olarak FDP partisi 
90 oyun 45’ini alarak seçimleri kazandı. Seçim sonuçları hem siyasette hem 
toplumda şok etkisi yaratırken seçimin ertesi günü Thomas Kemmerich göre-
vinden istifa etti. SPD, CDU, Yeşiller ve Die Linke partiler birleşik kararıy-
la 04 Mart 2019 tarihinde tekrardan Thüringen Eyalet Başbakanı seçilecek. 

Kaynak: www.zdf.de

Kaynak: www.t-online.de
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KİMDİR? NEDİR?

Wolfgang İschinger Kimdir?
6 Nisan 1946´da Beuren doğumlu Wolfgang Friedri-
ch İschinger Alman hukukçu ve diplomattır. Federal 
Dışişleri Bakanlığının müsteşarlığını ve birçok şehir-
de Almanya Büyükelçiliğini yaptı. 2008’den beri ise 
Münih Güvenlik Konferansının başkanlığını yapmak-
tadır. Eğitimine önem veren İschinger hem yurt dışında 
hem Almanya‘da uzun eğitim yılları geçirdi. Değişim 
öğrencisi olarak gittiği Watseka amerikan lisesinden 
diplomasını aldı ve eğitimine Almanya’da hukuk ala-
nında devam etti. Ardından diplomasi alanında Camb-
ridge’de okudu. İschinger 1975 yılında Bonn diş hiz-
metlerinde görev aldı. Sonrasında 1979-1982 yılları 
arasında Washington’da, 1990-1993 yılları arasında 

ise Paris’te Büyükelçilik yaptı. 1998’den 2001’a        kadar Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer’in (Yeşiller) müsteşarlığını yapan Wolfgang İschinger 2006’ya 
kadar AB‘de 2008’e kadar da Birleşik Kraliyet’te Büyükelçilik yaptı. 2008 yı-
lında Merkel’in talebi üzerine Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığına geçti.
Global Zero-Komisyonu üyesi olarak, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya 
vizyonuna kendini adamıştır. Gösterdiği hizmet dolayısıyla birçok yerden ödül 
aldımış ve madalya kazandımıştır. Savunma Bakanı von der Leyen 2015 yılında 
Avrupa’da barış ve özgürlük adına çalışmalarından dolayı Manfred Wörner Ma-
dalyasını İschinger’e verdi.

Westlessness Nedir?
Bu yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nın sloganı olan “westlessness” 
kavramının tam olarak Türkçe karşılığı olmasa da “batısızlık” şeklinde literatür-
de yer aldığı görülmektedir. Kavramın hem içeride hem dışarıda Batının değer-
lerinin aşınmasından ve krizlerin çözümünde etkinliğini yitirmesinden bahseden 
iki boyutu bulunmaktadır. “Batı” kavramının içi genel olarak liberal perspektif-
le; liberal demokrasiye ve insan haklarına, piyasa ekonomisine ve uluslararası 
kurumlarla uluslararası işbirliğine bağlılık şeklinde doldurulmaktadır. Ancak 
illiberal demokrasilerin ve aşırı sağ grupların yükselişi bahsedilen liberal de-
ğerleri tehdit etmektedir. Batı kavramının liberal yorumunun karşısında konum-
lanan gruplara göre Avrupa farklı dini ve kültürel arka plana sahip yabancılar 
(göçmenler ve Müslümanlar) tarafından işgal edilmiştir ve bu yüzden duvarlar 
örerek, göçmenleri sınırlardan içeri almayarak -daha aşırı gruplar ise doğrudan 
İslam’a ve Müslümanlara ve ibadethanelere saldırmaktadır- kendi güvenliği-
ni sağlamalıdır. Aşırı sağ grupların ve partilerin sözcülüğünü yaptığı bu tutum 
Batılı liberal değerleri tehdit etmektedir. İçeride olan bu gelişmelerin yanında 
Batılı değerlerin ve ülkelerin uluslararası ilişkilerde de etkinliğini yitirdiği gö-
rülmektedir.  Batı artık uluslarası krizleri önleme ve ya müdahale noktasında 
etkisiz kalmaktadır. Artık ABD veya Avrupa’dan değil Rusya ve Çin’den bunun 
yanında bölgesel aktörlerden bahsedilmektedir. Suriye iç savaşı ve sonrası yaşa-
nanlar veya Libya krizinde yaşanan gelişmeler bu etkisizliğin örnekleri arasın-
da sayılabilir. Her iki örnekte de sorunların çözümünde Rusya ve Türkiye daha 
aktif bir rol oynamaktadır. İşte batısızlık kavramı bu tartışmaları merkeze ala-
rak Batı’nın artık etkinliğini yitirdiğini ve “düşüşe” geçtiğini ifade etmektedir.
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Avrupa ve İslam 
(Yazar: Franco Cardini, Çevirmen: Gürol Koca, Yayınevi: Literatür Yayınları)

Günümüzde Avrupa’da yaşanan İslam karşıtı propagandala-
rın anlaşılması için geriye dönük bir rehber niteliğinde olan 
bu eser, on iki bölümden oluşmakta ve geçmişten günümü-
ze Avrupa’nın İslam’a bakış açısını anlatmaktadır. Avrupa 
ve İslam, özellikle Akdeniz çevresinde İslam’ın geleceğine 
dikkat çeken bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalyan 
tarihçi Franco Cardini Floransa Üniversitesi’nde Ortaçağ 
Tarihi Profesörüdür. Cardini Ortaçağ, Kudüs, Haçlı Seferle-
ri Tarihi ve özellikle Hristiyanlıkla İslam arasındaki ilişkiye 
dair çok sayıda yayına sahiptir.

Göç Meselesinde Temel Kavramlar
(Yazar: David Bartram, Maritsa V. Poros, Pierre Monforte, 

Çevirmen: Itır Ağabeyoğlu Tuncay, Yayınevi: Hece Yayınları)

David Bartram, Maritsa V. Poros ve Pierre Monforte’un “Göç 
Meselesinde Temel Kavramlar” adlı kitabı hem ulusal hem 
de uluslararası meseleler haline gelen ve sosyal bilimler açı-
sından en çok anlaşılması gereken konuların başında gelen 
göç konusunun hemen hemen her kavramına değinildiği, göç 
alanında çalışanların yararlanabileceği kaynaklar arasında 
yer almaktadır. Göç konusunda uzmanlaşmış ve birçok araş-
tırma yapan bu üç yazarın göçün temel kavramları kitabı ka-
çak göçten vatandaşlığa kadar 38 ayrı kavramı ayrıntılı ve 
anlaşılır bir şekilde açıklamaktadır. Bunu yaparken gerçek 

dünyadan örnekler vererek, göç konusunda daha fazla okuma için önerilerde bulun-
maktadır. Sadece lisans öğrencileri için değil, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler 
için de ideal bir kaynaktır.

Avrupa’da İnsan Hakları

(Yazar: Thomas Hammarberg, Çevirmen: Ayşen Ekmekci, Yayınevi: İletişim Yayınları)

İnsan hakları aktivisti olan Hammarberg, geçmişte Ulus-
lararası Af Örgütü’ndeki Genel Sekreterlik göreviyle ör-
güt adına Nobel Barış Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
Eserde insan hakları ihlalleri; yabancı düşmanlığı, göç ve 
sığınma politikaları, ifade özgürlüğü ve toplumsal cin-
siyet gibi başlıklar altında incelemiştir. Yazar Avrupa’da 
süregelen insan hakları ihlallerinden en çok azınlıkla-
rın etkilendiğine vurgu yapmış ve tarihin doğru yorum-
lanması ile ‘önemsizleştirilen insan hakları ihlallerinin’ 
önüne bir nebze de olsa geçilebileceğini savunmuştur.

KİTAPLIK 
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TERMİNOLOJİ

Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

Hıristiyan Demokrat 
Birliği

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU)

Christian Democratic 
Union of Germany

Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Social Democratic 
Party of Germany

Sol Parti Die Linke (LINKE) The Left

Birlik 90/Yeşiller Bündnis 90/Die Grünen 
(GRÜNNEN)

Alliance 90/The 
Greens

Hıristiyan Sosyal 
Birliği

Christlich-Soziale Union in 
Bayern (CSU)

Christian Social Union 
in Bavaria

Almanya için
Alternatif

Alternative für 
Deutschland (AfD)

Alternative for 
Germany

Hür Demokratik Parti Freie Demokratische Partei 
(FDP) Free Democratic Party

Hür Seçmenler Freie Wähler (FW) Free Voters

Almanya Korsan 
Partisi

Piratenpartei Deutschland 
(Pirates) Pirate Party Germany

Hayvan Koruma 
Partisi

Mensch Umwelt Tierschutz 
(MUT)

Human Environment 
Animal Protection

Almanya Ulusal 
Demokratik Partisi

Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands (NPD)

National Democratic 
Party of Germany

Almanya Aile Partisi Familienpartei 
Deutschlands (Familie)

Family Party of 
Germany

Ekolojik Demokratik 
Parti

Ökologisch-Demokratische 
Partei (ÖDP)

Ecological Democratic 
Party

Volt Almanya Volt Deutschland Volt Germany

Terminoloji Teması: Siyasi Partiler
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