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Sosyal danışman Ercan Yaşaroğlu, “Burada
kaybolan bir çocuk nesli var.” sözleriyle
konunun önemine dikkat çekiyor. Yaşaroğlu,
sorunun şimdi üzerine gidilmezse birkaç yıl
içinde daha da büyüyeceğini belirtiyor.

Ergenekon davası, Türkiye’nin
demokratikleşmesinin parçası
MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin,
TSK’da hâlâ cuntalar varsa bunlara karşı
Türkiye’nin sabır gösteremeyeceğini söyledi.
Bilgin, “Demokratik ordu daha moralli ve
teröre karşı daha güçlü olur.” dedi.
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PKK’da iç hesaplaşma: ‘Güvercinler’ infaz ediliyor

Gediktepe’de
ihmal
03
iddiaları güçleniyor
Bilimsel tespitleri Alman hükümeti tarafından da dikkate alınan Prof. Bade, ZAMAN’a
verdiği özel röportajında Türk kökenli göçmenlerle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

ALMANYA’NIN ÜNLÜ GÖÇ RAPORTÖRÜNDEN UYARI:

Göçmenlerin başarıları
takdir edilmeli
OKTAY YAMAN

Alman
Vakıfları Uyum
ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR)
Başkanı Prof. Dr. Klaus Bade,
Türk kökenli göçmen ailelerin
eğitim alanında Alman ailelere
kıyasla daha fazla ilerlediklerinin altını çizerek, Türklerin
başarılarının daha fazla takdir
edilmesi gerektiğini söyledi.
ZAMAN’a özel röportaj veren
Prof. Bade, “Türk kökenli Alman ailenin eğitim alanındaki
ilerlemesi Alman aileye göre
daha hızlıdır ve saygıya daha
fazla layıktır. Türk kökenli ailelerdeki eğitim seviyesinin
yükselmesi Alman ailelerdeki
yükselmeyle karşılaştırıldığında
bunun daha yavaş biçimde ilerlemesinin etnik kökenle alakası

RÖPORTAJ

bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu. Almanya’daki
göçmenlerin entegrasyonu konusunda uyumu baz alan tüm
sahalarda olumlu gelişmelerin
sağlandığı tespitinde de bulunan Klaus Bade, özellikle uluslararası kıyaslamalarda bu alanda ilerlemelerin kaydedildiğini
söyledi. Kaleme aldığı raporlarla Alman hükümeti tarafından da dikkate alınan Bade’nin
Alman çoğunluk ve göçmen
toplumu ile ilgili şu anekdotu ise dikkat çekti: “İki taraf da
birbirine büyük bir güven duymaktadır. Bunun yanı sıra göçmenler, Almanlara kendi toplumlarından daha fazla güven
duymaktadırlar, hatta Almanların birbirlerine duydukları güvenden daha fazla biçimde.” -06

IGMG’nin izlenme
nedeni belirsiz
ZİVER ERMİŞ KÖLN
İslam Toplumu Milli
Görüş (IGMG), Federal İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2009
yılı Federal Anayasa Koruma
Dairesi Raporu’nda ‘izlenen
tehlikeli teşkilatlar’ arasında
sayılmasına tepki gösterdi.
IGMG Genel Sekreteri Oğuz
Üçüncü, “Anayasa Koruma
Dairesi, IGMG’yi niçin izlediği sorusunun gerçek cevabını
halen vermiş değil. IGMG’nin
niçin izlendiği raporda yer

-

almıyor.” dedi. Raporda,
IGMG’ye kanunlara ve yasal
düzene uyduğu bilgisi ile beraber yine geniş yer ayrılmıştı.
IGMG Genel Sekreteri Oğuz
Üçüncü, raporu “IGMG’nin
izlenmesi ile ilgili ikna edici
bir gerekçe arayan, raporda
bunu bulamayacaktır” sözleriyle değerlendirdi.Üçüncü,
“IGMG ile ilgili on sayfalık
bölümde ne somut suçlamalar yer alıyor, ne de IGMG’ye
karşı öne sürülen gerekçeler
ispatlanabilir olgular ile temellendiriliyor. -GÜNDEM 04

Askerlerin anlattıkları ve otopsi bilgileri, 11 şehit
verilen saldırıda ihmal iddialarını gündeme getirdi.
1 ay hazırlık yapıp, mevzilere sızan teröristler, yakın mesafeden ateş açmış. Strateji uzmanları, ağır
silahların bu kadar yakın noktalara taşınabilmesinin büyük bir zafiyeti gösterdiğine dikkat çekiyor.
İstihbarat alınamamasını ise imkansız görüyorlar.
AHMET DİNÇ ANKARA
Şemdinli Gediktepe’deki sınır karakolunda 11 şehit verilen saldırıyla ilgili önemli iddialar gündeme geliyor. Güvenlik birimlerinin tespitleri, yaşanan ihmali ortaya koyarken,
askerlerin ifadeleri ve otopsi sonuçları Mehmetçik’e çok yakın
mesafeden ateş açıldığını gösteriyor. Alınan bilgilere göre,
Hakkari Tümen Komutanı Gürbüz Kaya’nın ‘çoban zannettik’ dediği teröristler, mevzilerin bulunduğu arazide bir ay keşif
yapıp birliğe ait bilgileri topladı. Saldırı gecesi 63 kişilik terörist
grubun 20’si dere yatağında saatlerce sürünerek mevzilere
sızdı. Söz konusu iddialar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Koordinatörü Sedat Laçiner’in tespitleriyle de örtüşüyor. Teröristlerin gerekli keşfi yapıp silahları
yakın noktalara kadar taşıdıklarının anlaşıldığını belirten
Laçiner, “100 terörist hiçbir iz bırakmadan karakola kadar
geliyorsa, istihbarat zafiyeti vardır.” diyor. Teröristlerin taşıdığı silahların da ağır ve görünür olduğuna dikkat çeken Laçiner, 50 kadar PKK’lının yakın sızmayı gerçekleştirdiği ve
çatışmaya girdiğinin ortaya çıktığını belirtiyor. -GÜNDEM 03

-

YORUM

Baskının düşündürdükleri
ATİLLA YAYLA -16

Teröristbaşının karakutusu
Yıldırım: Öcalan’ın Kürt
davası diye bir derdi yok

Gül: Terör örgütünün
paniği sebepsiz değil
bunu yakında göreceğiz

Emniyet çemberi
daralttı, bombacının
kimliği belirlendi

İsveç’te yaşayan ve teröristbaşı
Abdullah Öcalan’ın bir dönem sağ
kolu olarak bilinen avukat Hüseyin Yıldırım,
Cihan Haber Ajansı’na çarpıcı açıklamalar yaptı. “Öcalan’da ne Kürt aşkı var,
ne Kürt davasıyla ilgili bir dert.” diyen
Yıldırım, açılım başarılı olması halinde
Öcalan’ın biteceğini söyledi. Teröristbaşının eşi Kesire’nin ‘derin devlet’le ilişkileri
öğrendiğini de vurgulayan Yıldırım ekledi: “Konuşursa yer yerinden oynar. Ve
Apo’nun söyleyecek bir şeyi kalmaz.”
-RAMAZAN KERPETEN, GÜNDEM 08

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, PKK’nın
son saldırılarını ‘panik içinde, nereye
gittiğini bilmeyen bir terör örgütünün davranışları’ olarak değerlendirdi. Terör örgütünün
ayıklanması gerektiğinin bölge ülkeleri
tarafından geç de olsa fark edildiğini belirten
Gül, bu durumun PKK’yı paniğe sürüklediğini
kaydetti. “Bu panik sebepsiz değildir, bunu
hepimiz yakın gelecekte göreceğiz.’’ diyen
Gül, ardından uluslararası sıkıntılara dikkat
çekti: “İçine girmek için uğraştığınız birliklerden dostça, düşmanca tavırlar farklı farklı
gelebilmektedir.” -POLİTİKA 09

İstanbul Emniyeti, Halkalı’da yaşanan hain saldırıyla ilgili başarılı bir
çalışma yürüttü. Saldırganların kimlikleri tespit edilirken, bombayı temin edenle yardım
ve yataklık yapan 10 kişinin sorguları devam
ediyor. Uzaktan kumandayla bombayı
patlatan şahsın da yakalanmak üzere olduğu
öğrenildi. Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun verdiği bilgilere göre, polise ve askere yapılan iki
saldırı birbiriyle bağlantılı. Yakalanan zanlılar
başka bir eylem hazırlığı içindeydi. 3’ünün
yurtdışı irtibatları tespit edildi. Saldırılarda
A4 plastik patlayıcı kullanıldı. -GÜNDEM 03

Müslümanlık,
Batılı ve modern
olmaya engel değil
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ABD Başkanı Barack Obama’nın İslam dünyası ile diyaloğu artırmak için atadığı özel
temsilci Farah Pandith, Zaman’a özel açıklamalarda bulundu. Batı ile İslam arasında bir savaş
olmadığını belirten Pandith, Müslümanların
Batı’nın bir parçası olduğunu söyledi. “Müslüman dünya” tabirini kullanmayı reddettiğini vurgulayan Keşmir doğumlu Müslüman
temsilci, bu değişikliği ise İslam’ın yekpare
bir yapı olmadığına saygının ifadesi” şeklinde yorumluyor. -EMİNE KART, DIŞ HABERLER 11
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Obama’nın özel temsilcisi Farah Pandith. FOTOÐRAF: ZAMAN, TAHSİN ÖZEK
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Kreuzberg’de bir kuşak
göz göre göre harcanıyor

06 RÖPORTAJ
PROF. DR. KLAUS BADE ALMAN VAKIFLARI UYUM VE GÖÇ BİLİRKİŞİ KONSEYİ BAŞKANI
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Türklerin eğitimde

kat ettiği mesafe

yeterince takdir edilmiyor
“Uyum alanında neredeyse tüm alanlarda olumlu ilerlemeler devam ediyor, özellikle uluslararası karşılaştırmalar baz alındığında.” “İki taraf da birbirine
büyük bir güven duymaktadır. Bunun yanı sıra göçmenler, Almanlara
kendi toplumlarından daha fazla güven duymaktadırlar, hatta Almanların
birbirlerine duydukları güvenden daha fazla biçimde.”
Alman Vakıfları Uyum
ve Göç Bilirkişi Konseyi
(SVR) Başkanı Prof. Dr.
Klaus Bade, Almanya’nın
önde gelen göç raportörlerinden biri olarak kabul
görüyor. Bilimsel tespitleri
Alman hükümeti tarafından da dikkate alınan
Prof. Bade ZAMAN’a
verdiği özel röportajında
Türk kökenli göçmenlerle
ilgili çarpıcı tespitlerde
bulundu.

OKTAY YAMAN BERLİN

RÖPORTAJ Almanya’da uyum politikaları genel-

likle sorun alanları üzerinden tanımlanıyor. Mevcut tartışmalarda gettolaşma, segregasyon
(toplumdan soyutlanma), namus cinayetleri ve zoraki
evlendirmeler ön planda tutuluyor. Bunların gerçekle
alakası var mı? Sizin bilimsel araştırmalarınız hangi sonuçlar ortaya koyuyor?
Bu tür problemler tüm göç ülkelerinde var. Bunları
güzel göstermeden tartışmalı, fakat farkları da vurgulayarak genellememeli. Kimi zaman yanlış biçimde ‘gettolaşma’ olarak tabir edilen ‘bir yerleşim
biriminde yoğunlaşma ve etnik-sosyal segregasyon’ uyum sürecinde geçiş fenomenlerindendir.
Bunun yanında, mevcut strüktürler çoğu zaman
kalıcı olsa da, bu strüktürler içinde yaşayan insanlar
değişmektedir. ‘Namus cinayetleri’ ve ‘zoraki evlendirmeler’ suçtur ve Almanya’da cezai müeyyide
altında bulunmaktadır. Fakat tüm bunlar, iyi biçimde ilerleyen uyumun kuralarını tasdik eden istisnai fenomenlerdir. Bunun ise çok basit bir araka
planı var. O da şudur: Başarılı uyumun sırrı gösterişsiz kalabilmesidir. Tartışmalarda dikkat çekenler
ise başarısız uyumun ilgi uyandıran neticeleridir.
Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi
Konseyi’nin (SVR) yıllık raporu “2010 Göç Toplumu” başlığıyla mayıs ayında açıklandı. Bu raporla uyum alanında toplumsal yaşamda kaydedilen
ilerlemeleri şu merkez alanları inceleyerek ele
aldık: Çocuk yetiştirme, eğitim, meslek eğitimi,
istihdam piyasası, ikamet, sosyal düzey, hukuki
durum, siyasi katılım, tıbbi bakım, medya kullanımı, vs. Elde ettiğimiz sonuç ise şu oldu: Neredeyse
tüm alanlarda olumlu ilerlemeler devam ediyor,
özellikle uluslararası karşılaştırmalar baz alındığında. Ancak önceden olduğu gibi bazı alanlarda ise
büyük problemler halen devam ediyor. Özellikle
meslek eğitimi için şart olan okul eğitimi ve istihdam piyasasında yer alma sahalarında. Bu konuya geçen haftalarda açıklanan 2010 Ulusal Eğitim
Raporu’nda da kuvvetli biçimde dikkat çekildi.
Raporunuzda yer alan ‘uyum barometresi’nden kastedilen nedir?
Yıllık raporun bir bölümünü ‘uyum barometresi’
oluşturmaktadır. Bu çerçevede ilk defa göç toplumunda göçmen kökenli ve göçmen kökenli olmayan kişileri güncel hayatlarıyla alakalı ampirik
gözlemler yapmak suretiyle (sadece görüşlerine
başvurulmadı) bire bir aynı sorularla muhatap kıldık ve birbirleri hakkındaki karşılıklı değerlendirmelerine de başvurduk. Sonuç: Göç toplumunda
her iki tarafın da güncel yaşamdaki uyumla alakalı
dile getirdikleri sübjektif değerlendirmeler ve algılar, uyum ve uyum politikalarında tamamıyla iyimser değerlendirmelere gidildiğini göstermektedir.
İki taraf da birbirine büyük bir güven duymaktadır. Bunun yanısıra göçmenler, Almanlara kendi
toplumlarından daha fazla güven duymaktadırlar,
hatta Almanların birbirlerine duydukları güvenden
daha fazla biçimde.
Bundan başka ise, her iki taraf, uyumdan kimin sorumlu olduğu konusunda da aynı cevabı
vermiştir: Görüşleri alınan göçmen kökenli ve
göçmen kökenli olmayan kişiler uyum için sorumluluğun üçte ikisinin göçmenlerde ve sadece
üçte birinin ise çoğunluk toplumunda olduğuna
dikkat çekmişlerdir. Fakat bu şu anlama da geliyor: Sürekli olarak suni biçimde karıştırılarak gündeme taşınan ve zorla asimile etmeyi
öngören yanlış alternatifler veya ‘multikulti’
hayallerini konu edinen çatışmalar, göç toplumunun pragmatik güncel hayatının gündeminde çoktan beri yer almamaktadır.
Bu davranış, dolayısıyla olumlu
sonuç, sevinç çığlıkları atmak
için neden teşkil etmemek-

tedir. Fakat bu durum yüksek seviyedeki Alman
uyum mızmızlanmalarına ve özellikle de skandal
olarak sunulan sözde tüm bölgeleri kapsayarak
‘başarısızlığa uğrayan uyuma’ açıkça karşıt bir resim ortaya koymaktadır. Bu karanlık resim, bazı istisnalar hariç, Almanya’daki göç toplumunu yanlış
biçimde yansıtan tuhaf bir aynadır. Bunların gerçeklerle alakası yok.

‘Sarrazin, İslam
karşıtı bir popülist’
Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Thilo Sarrazin son günlerde yine konuşmaya başladı. Fakat toplumdaki birçok
kişi kendisinin gerçekleri söylediği görüşünü savunuyor.
Kimsenin cesaret edemediği şeyleri konuşabildiği ifade
ediliyor. Bu böyle mi?
Eski Berlin maliye senatörü ve bugünkü merkez
bankası yönetim kurulu üyesi işinin ehli bir maliye
politikacısıydı. Fakat kendisi uyum ve uyum politikasından benim maliye ve maliye politikalarından
anladığım kadar anlıyor, yani hiç anlamıyor. Sarrazin medya bağımlısı İslam karşıtı bir popülist ve
bu şekliyle de kendisini doğruları tebliğ eden biri
olarak gören medya alanındaki uyum karşıtı endüstrinin bir mahsulü de aynı zamanda. Konuşmalarında genelde çekirdek tanesi kadar doğrular
mevcut. Fakat bu taneler genellikle ciddiyetsizlik
içeren basit kısaltmalardan meydana gelen polemiklerden oluşuyor. Genellemeleri bırakmayı ya
yapamıyor veya yapmak istemiyor. Bu aynı boks
eldivenleriyle birinin piyano çalmak istemesine
benziyor. Demokratik göç toplumunda uyum konusunda elbette ki sert sargılardan da oluşsa bir
tartışma kültürü olacaktır. Ancak uyumla ilgili tartışmalarda oyunun kurallarına da riayet edilmelidir
ve etnik köken, kültür veya dine atıfta bulunarak
antropolojik argümanlarla örneğin uyum konusunda entelektüellik ve zekâya atıfta bulunarak
gruplara yapılan iftiraların da sınırları olmalıdır.
Thilo Sarrazin kendinden geçmek suretiyle dile
getirdiği söylemlerindeki alaycılığı ile de Anayasanın çizdiği sınırları da sürekli olarak aşmıştır. Ne
yazık ki bu söylemleri Alman uyum tartışmalarında
uyum karşıtı yayımcılıkta ve hatta sayıları hiç de az
olmayan bazı siyasetçiler tarafından ve tartışmalar
üreten multipikatörler yolu ile İslam karşıtlığını
canlı tutmak amacıyla bir kez daha gündeme taşındı ve gazete sayfalarını doldurdu.

Göçmen kökenli toplumla ilgili olumlu bulduklarınız neler?
Göçmen kökenli toplumun uyumu ile ilgili açık
ilerlemeler mevcut. Fakat bu gelişmeler çoğu kez
yanlış değerlendiriliyor. Örneğin, ‘şu’ Türk kökenli göçmen toplumunu ‘şu’ Alman çoğunluk
toplumuyla karşılaştırmanın bir mantığı yok. Bilhassa, genellikle düşük eğitim seviyesine sahip
eski ‘misafir işçiler’ daha halen bu kıyaslamalara
dâhil ediliyorlarsa. Aynı seviyedeki çevreler birbirleriyle karşılaştırılmalıdır, örneğin çalışan sınıflar. Ancak bu şekildeki karşılaştırmalardan örneğin eğitim kariyeri ile alakalı sorulardan mantıklı
cevaplar elde edilebilir.
Örneğin bir taraftan, Anadolu’dan göç etmiş ve
en fazla iki veya üçüncü sınıfa kadar okul eğitimi
görmüş bir köylünün oğlu ile hiç okula gitmemiş ve okuma-yazması olmayan eşinin eğitimini, Abitur (Lise diploması) yapmış çocukları veya
torunlarıyla kıyaslayarak ailenin eğitim alanında
katettiği seviyeyi ele alalım. Bunu, endüstri alanında çalışan çocukları veya torunları Abiturlu bir
Alman ailesi ile karşılaştıralım. Mevcut kıyaslama
ile hemen görülmektedir ki, Türk kökenli Alman
ailenin eğitim alanındaki ilerlemesi Alman aileye
göre daha hızlıdır ve saygıya daha fazla layıktır.
Bu yüzden Türk kökenli ailelerdeki eğitim seviyesinin yükselmesi Alman ailelerdeki yükselmeyle
karşılaştırıldığında bunun daha yavaş biçimde
ilerlemesinin etnik kökenle alakası bulunmamaktadır. Eğitim seviyesindeki yükselmelerin yavaş
kaydedilmesinin sebebi düşük eğitimli bir çevrede bulunmakla ve içinde yaşanan sosyal çevre ve
uyum problemlerinin iki kat daha fazla sorunlar
ortaya çıkarmasıyla alakalıdır.

Bununla alakalı somut bir örnek verir misiniz?
Örneğin, bazı göçmen gruplarında özellikle bazı
uyum sorunlarının olduğunu biliyoruz. Fakat bunların etnik köken veya bir dine mensubiyetle alakası bulunmuyor. Sorunlar daha çok sosyal çevre
ve birçok farklı problemlerle alâkalı. Sarrazin ise
o meşhur mülakatında Türk toplumunun yüzde 70’inin, Arap toplumunun ise yüzde 90’ının
‘gerek uyum sağlamaya ehil olmadığını, gerekse
uyum sağlamak istemediğini’ söylüyor. Bu iddiaların kanıtı olmadığı gibi yansıttığı skandalların yeri
de halen kahve masaları olmaya devam ediyor.
Sarrazin’in iddialarının hemen akabinde Almanların yüzde 51’inin bu söylemleri doğru bulduklarını
belirtmeleri ise gerçekte İslam karşıtı bir skandaldır.
Bu kişinin verdiği mesaj Almanların yarısından fazlasının İslam konusunda zihinsel olarak bu kahve
masasında olduğunu gösteriyor. Bu popülist uyum
karşıtı endüstri ise yeni kamuoyunu bu yola sürüklemeye devam ediyor ve aynı zamanda da eski kamuoyunun yanlış önyargılarını da tasdik ettiriyor.

Sizce Almanya’nın kalifiye olan göçmenlerle ilişkisi nasıl,
yeterli mi? Bu alanda bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
Kalifiye olan kişilerin Almanya’daki istihdam piyasasında şansları yüksek. İşe alma noktasında verilen kararlarda aynı kalifikasyonlara sahip adaylar
arasında göçmen kökenli olmayanları tercih etme
temayülü ise hâla var. Fakat bu eğilim gittikçe azalıyor, çünkü işletmeler kültürel çeşitliliğin kurumları için faydalı olduğunun farkına vardılar. Ayrıca
yeni hesaplamalara göre Almanya’da 2015 yılında
bile 3 milyon yüksek kalifiye iş gücü eksiği yaşanacak. Bu yüzden artık kişinin göçmen kökenliliğine
değil, kalifikasyonlarına bakılacak.
Ülkede yaşayan yarım milyon göçmen meslek eğitimi ve
yüksek okul diplomasına sahip. Yurtdışı diplomalarının
tanınması hâlen gerçekleşmedi. Bu alanda neden bir değişiklik olmuyor?
Hatta bu sayı az bile. Bu sayı iş piyasasında yer almak isteyenleri kapsıyor. Ancak yüz binlerce kişi
Almanya’da kendi kalifikasyonuna denk hiçbir
işte çalışmadan çoktan emeklilik yaşına ulaşmış
bulunuyor veya hayatını kaybetmiş durumda.
Diplomaya sahip kişilerin çoğu ise yedek kariyerlere başlayarak ya taksi şoförlüğüne başladı veya
kapıcı olarak çalışıyor ve birçoğu da işsiz olarak
hayatını sürdürüyor. Bu eskiden olduğu gibi bugün de tüyleri diken diken eden yüksek kalifiye
iş gücü potansiyellerinin israf edilmesidir. Alman
yurtdışından elde edilen diplomaları ve iş tecrübelerini tanıma politikası uzun yıllar oportünizme
(çıkarcılık) dayanıyordu. Bu da son 10 yüzyılda
1980li yıllardan itibaren işletmelerdeki strüktürel
işsizlik ve devletin işsiz kalifiye kişilerin mali olarak yüksek beklentilerinin olduğu endişesinden
kaynaklanıyordu. Kalifikasyonu tanınmayan bir
iş gücü devletin istatistiklerinde ‘kalifiye olmayan
iş gücü’ olarak yer alıyor. Daha maalesef ancak
bugün, kalifiye işgücü eksikliği ekonomik kalkınma yönünde bir fren olarak algılandıktan sonra
federal hükümet tarafından nihayet bir adım olarak –geçen hükümet döneminde- Yurtdışı Diplomalarını Tanıma Yasası hazırlandı. Bu alanda her
şey eskisinden daha iyi olacak.

“Türk kökenli Alman ailenin eğitim
alanındaki ilerlemesi Alman aileye
göre daha hızlıdır ve saygıya
daha fazla layıktır. Türk kökenli
ailelerdeki eğitim seviyesinin
yükselmesi Alman ailelerdeki
yükselmeyle karşılaştırıldığında bunun daha yavaş biçimde
ilerlemesinin etnik kökenle alakası bulunmamaktadır.”

Diyalog alanında aktif olan çok sayıda göçmen organizasyonu bulunuyor. Bunlar arasında kültürlerarası diyalogların ve toplumda karşılıklı anlayışların geliştirilmesine katkı
sağlayan Almanya’da doğan, iyi eğitimli gençler de bulunmakta. Bu tür inisiyatifler hakkında düşünceleriniz nedir?
Bu tür çalışmalar Almanya’daki uyum için büyük
önem taşıyor. Göçmen kökenliler arasında ataları normal hayat koşullarından gelen yeni bir elite
sahibiz. Bu anne-babaları veya dede ve nineleri Türkiye’den göç etmiş genç Alman elitler için
de geçerli. Bu genç elitler bir yandan kendi köken
grupları için cesaret verici örnekler olarak kendilerine şunu göstermektedir: İstendiği takdirde kariyer
ve sosyal alanda yükselme başarılabilinir. Aynı zamanda da iki kültür arasında bir köprü görevi görerek de kültürel farklılıkların zıtlık teşkil etmediğini
de, Anayasamızın öngördüğü değerler ve normlara
bağlı kalındığı müddetçe, göstermektedirler. Göçmen kuruluşların diyalog ve toplumsal uzlaşma
alanlarında elde ettikleri başarılar bu nedenle daha
fazla takdir ve teşvik edilmelidir.
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