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MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞINI DEĞERLENDİREN PROF.DR. KLAUS BADE:

Aşırılık taraftarlarına karşı barış
süvarilerine ihtiyaç duyuyoruz
Eski Göç ve Uyum Vakıfları Bilirkişi Konseyi Başkanı Prof.Dr. Klaus Bade, Almanya’nın toplumsal siyaset açısından daha yapıcı siyasete ihtiyacı olduğunu söyledi. Almanya’da Le Pen ve Wilders gibi aşırı
sağcılara ihtiyaç kalmadan Müslüman düşmanı havası oluştuğunu belirten Bade, aşırılık taraftarlarının karşısında barış süvarilerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
AZAMAT DAMİR BERLİN
Sosyal bilimci, göç ve
uyum konularında araştırma yapan Prof. Dr. Klaus Bade,
Almanya’da özellikle Müslümanlara yönelik olumsuz havayı
değerlendirdi.‘Eleştiri ve Şiddet’
(Kritik und Gewalt) adlı kitabını tanıtan Bade, Müslümanlara
hakaret ederek 1,5 milyon kitap
satan Thilo Sarrazin’le başlayan
tartışmaları, ‘İslamkritik’ ve Neonazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) terör hücresi çerçevesinde
‘göç toplumundaki terör’ gibi konuları değerlendirdi. Bade, “Diğer
Avrupa ülkelerinde Le Pen, Geed
Wilders gibi yabacı düşmanları toplumsal havayı etkiliyor.
Almanya’da ise onlar olmadan da
İslam düşmanlığı var” dedi. Gelecekte NPD’den daha zekice hareket eden bir partinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Bade,
“Beni kaygılandıran daha büyük
bir sorun var: Almanya’da aşırı
kesimlerin niyet bazında ittifak
etmesi. İslamcı ve İslam muhalifi,
aşırı sağcı ve solcular birbirlerini
kışkırtarak toplumu istikrarsızlığa
sevk etmek istiyorlar” diye konuştu. Bade, bunun bariz örneği
olarak Kuzey Ren Vestfalya’da
ProNRW ile Selefiler arasındaki çekişmeyi gösterdi. Bade, “Bu
gelişme aynı şekilde teröristlerde
de yaşanabilir. Bunların hepsinin
hedefi kültürel çeşitliliğe haiz ba-

-

rış içindeki ortak yaşamın yapısını
bozmak. Bu grupların paranoyak
dünya bakışları bunun üzerine
kurulu” açıklamasını yaptı. Bunlara karşı koyacak ‘barış süvarilerine’ ihtiyaç olduğunu vurgulayan
Bade, bu aşırılık taraftarlarının
giderek küçük gruplardan oluştuğuna ve faaliyetlerinin öngörülemez hale geldiğine de dikkat çekti.

YAPICI SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR
Almanya’da toplum siyaseti açısından daha pozitif siyasete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bade,
“Ülkenin içişleri bakanı ‘Çingeneler geliyor, vatan tehlikede’
mealinde nasıl açıklama yapabilir?” diye sordu. Bade, başarılı
konu ve örneklere yer vermek
yerine sorunların büyütülmesin-

den yakındı.
Kitabın tanıtımını yapan sosyal bilimci Dr. Naika Foroutan,
kendilerini ‘İslamkritiker’ diye
tanımlayanları
eleştirenlere
baskı uygulandığını, yalanlama
propagandası başlatıldığını ve
ismini lekelemek için çaba sarf
edildiğini dile getirdi. “Özellikle seçim döneminde göçmenler
sorun olarak gösteriliyor, göçmenlerin içinde ise hedef kitle
Müslümanlar” diyen Foroutan,
“Thilo Sarrazin’in kitabı ortaya
çıkınca sosyal bilimciler saklandı” ifadesini kullandı.
CDU’nun KRV’deki lideri
Armin Laschet ise 2006 yılında
Uyum ve İslam Konferansları’yla
olumlu gelişmeler yaşandığını,
ancak Sarrazin’in kitabının ortaya çıkmasıyla her şeyin sıfırlandığını belirtti. Laschet, böyle bir
kitabın Almanya’da 1,5 milyon
satabileceğini tasavvur bile edemediğini sözlerine ekledi.
SPD Başkan Yardımcısı
Aydan Özoğuz ise toplumda
Müslümanların üzerinde oluşan olumsuz atmosferden yakındı. Özoğuz, Bade’nin kitabını ‘kurtuluş hamlesi’ olarak
değerlendirerek, “Toplumun
ihtiyacı olan bir kitap” dedi.
Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir tüm bu olumsuz tartışmalardan dolayı çok vaktin zayi
olduğuna dikkat çekti.
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Gençlik Dairesi Ece
bebeği ailesinden
koparmakta ısrarlı
İSMAİL ÇEVİK, AHMET ALTUNAY
GELSENKIRCHEN
Ferhat ve Yasemin Kışla
Ailesi’nin altı aylık çocuklarına el koyan Gelsenkirchen Gençlik Dairesi, Aile Mahkemesi’nin
kararına itiraz etti. Dairenin “Çocuk ailesinde güvende değil, biz
aileyi devamlı kontrol edemiyoruz“ gerekçesiyle aile mahkemesinin kararına itiraz etmesi “Gençlik
Dairesi Ece bebeği ailesinden koparmaya ısrarlı“ yorumlarına neden oldu. Gençlik Dairesi’nin itirazını değerlendiren Hamm Eyalet
Mahkemesi, 26 Mart 2013 tarihine
duruşma tarihi verdi. Çocuklarından tekrar ayrı kalma endişesi
yaşayan Kışla Ailesi, “Gençlik Dairesi çocuğa el koyana kadar bizim
çok iyi bir aile olduğumuzu söylüyordu. Mahkeme kararından sonra
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düzenli olarak gelip evde kontrol
ediyor. Bu zamana kadar bir sorun
yoktu. Çocuğumuza kavuşmuşken
tekrar elimizden alınacak endişesi
yaşıyoruz “ açıklamasında bulundu. Nihai hedeflerinden birinin
de aile ile çocuk bağlarının sağlıklı
şekilde gelişmesini sağlamak olan
gençlik dairelerinin Ece bebeği
ısrarla ailesinden koparmak istemesi dikkat çekiyor. Kolundaki
rahatsızlık nedeniyle Ece’ye beş
aylıkken ailesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle el konmuş ve Alman bakıcı aileye verilmişti. Aile
Mahkemesi’nde görülen davada
mahkeme kendi bilirkişisinide tayin ederek aile hakkında rapor hazırlatmış, dairenin iddialarının yersiz olduğuna hükmederek “acil”
olarak Ece bebeğin ailesine geri
verilmesine karar vermişti.

Mahkeme kararıyla Ece’ye tekrar
kavuştukları için
sevince boğulan
Kışla Ailesi, Gençlik Dairesi’nin yeni
adımıyla birlikte
yeniden endişeli
günler yaşamaya
başladı.

Stuttgart
yakınlarındaki
Backnang şehrinde geçen
hafta pazar günü çıkan ve bir
anne ile yedi çocuğunun hayatını
kaybettiği yangınla ilgi araştırmaların devam ettiği bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili
bugün açıklama yapması beklenen Waiblingen Polisi, araştırmanın tamamen sonuçlandırıldığı
yönünde yapılan yayınların kaynağının kendileri olmadığını açıkladı.Olay yerindeki her ayrıntıyı
değerlendiren araştırma ekibinin
çalışmalarının devam etmesi nedeniyle yanan ev ve çevresi hala
polis tarafından kapalı tutuluyor.

-

EVİN SAHİBİ ALMANYA’YA DÖNDÜ
Kiracıların elektrik tesisatının tamir edilmesi için çok defa başvuruda bulunduğu ev sahibinin
Almanya’ya döndüğü bildirildi.
Yangın sırasında yurtdışında bulunan ev sahibinin soruşturmaya
dahil edilip edilmeyeceği ise yangının çıkış nedeninin kesin olarak
ortaya çıkmasından sonra belli olacak. Yanan evden büyük bir titizlikle toplanan delillerin İsviçre’deki
merkezlerde de incelendiği açıklanırken, tüm sonuçların birleştirilmesinin ardından yangının kesin
çıkış nedeni ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. STUTTGART ZAMAN

FDP’li Wolfgang Kubicki’nin geçtiğimiz yıl
Schleswig Holstein’de yapılan eyalet parlamento seçimleri ile başlayan çıkışı devam ediyor.
Partisinin Eyalet Meclis Grup Başkanı olan Kubicki,
Schleswig Holstein eyalet parlamento seçimi, parti
federal yönetimi derken gözünü şimdi de Federal Meclis’e dikti. 61 yaşındaki Kubicki, tek aday
olduğu ve 200 delegenin katıldığı genel kurulda 190
delegenin oyunu alarak birinci sıradan listeye girmeyi
başarırken, ikinci sırayaDr.
Bernd Buchholz seçildi.
Kubicki genel kurulda
yaptığı konuşmada, “Biz
Schleswig Holstein’da iki
basamaklı bir sayı beklemiyoruz. Mümkün olduğunca
fazla kişiyi Berlin’e götürmek istiyoruz. Buda en az 5
federal milletvekili” dedi.
Geçtiğimiz yıl yapılan
WOLFGANG KUBICKI
eyalet seçiminde birinci
sıradan aday olan Kubicki, partisinin yeniden meclise girip girmeyeceği
tartışmalarına bakmadan yürüttüğü kampanya ile
yüzde 8,2 oy oranına ulaşmıştı. Daha sonrada FDP
federal yönetimi içinFederal Sağlık Bakanı Daniel
Bahr ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı
Dirk Niebel’e karşı aday olan Kubicki, daha fazla
delege oyu alarak yönetime girmeyi başarmıştı.
RAMİS KILIÇARSLAN KİEL

Türkçe dersleri
başvuru formu
okullara gönderildi

Backnang’da sonuç henüz açıklanmadı
-

Yeşiller, son seçimlerde belediye yönetimini
kazandığı Stuttgart’ı değiştirmeye devam
ediyor. Belediye Başkanı Fritz Kuhn, seçim çalışmalarında dile getirdiği çevre dostu ve ekolojik
icraatlar konusunda sözünü tutuyor. Şehirdeki
hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında görülen
yoğun araç trafiğini azaltmak isteyen Stuttgart
Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı teşvik edici
önlemlerin ardından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için de bazı uygulamalar planlıyor. Bu
kapsamda bisiklet yollarının tekrar gözden geçirilerek güzergahları ve yeterlilikleri ile ilgili düzenlemeler yapılacağı bildirildi. Proje hakkında bilgi veren Kuhn, “Bisiklet yollarını yaygınlaştırarak hava
kirliliğinin önüne geçmek için ilk etapta yaklaşık
2,4 milyon Euro bütçe ayırdık” dedi. Başkan Kuhn
Stuttgart’ta bisiklet kullanımının kolaylaştırılması
için her türlü tedbirin alınacağını açıkladı. Kuhn,
“Her şeye rağmen şehrimizde trafikte bisiklet
kullanmak araba sürücüleri tarafından yeterince
anlayışla karşılanmıyor” tespitinde bulunarak bu
anlayışın değişeceğine de işaret etti.
Öte yandan Almanya’nın en önemli otomobil
üretim merkezi olan Stuttgart’ta trafikte otomobil sayısının azaltılmasına yönelik projeler
özellikle otomotiv çevrelerinden eleştiri alıyor.
ZEKERİYA AKTAŞ STUTTGART

Waiblingen Polisi,
araştırmanın tamamen sonuçlandırıldığı yönünde
yapılan yayınların
kaynağının kendileri olmadığını
açıkladı.

2013/2014 eğitim-öğretim yılı Türkçe ve
Türk Kültürü Dersleri kayıt başvuru formları
Bavyera Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından tüm
okullara gönderildi. Derse çocuğunu kayıt ettirmek isteyen velilerin, dilekçeyi okul idarelerinden
temin edip doldurarak yine okul idarelerine teslim
etmeleri gerekiyor. Bavyera eyaletinde Münih
merkezi hariç 220 noktada Türkiye’den seçilen
öğretmenler ilkokul, Hauptschule, Realschule ve
Gymnasium okullarında Türkçe dersleri veriyor.
Anadilin büyük bir zenginlik olduğunu belirten
uzmanlar, bu şekilde insanın kendine olan güveninin artacağını, kişiliğinin ve zekâsının gelişeceğini, okulda ve işte daha başarılı olacağını belirtiyorlar. Bir kişinin anadilini öğrenmesiyle kendi kültür,
tarih ve vatandaşlık hak ve sorumlularını daha iyi
öğrendiği konusunda da uzmanlar hemfikir. Almanya gibi bir ülkede Türkçeyi iyi derecede öğrenmenin çok yönlü ekonomik ilişkiler kurmaya fayda
sağladığının ve bazı işyerlerinin özellikle Türkçe
bilen eleman aradıklarının altı çizildi. Öğrenciler
Türkçe derslerinde kendi dilini ve kültürünü tanıyacak, yazılı ve sözlü ifade kabiliyetini geliştirecek,
tarih ve coğrafya, çağdaş edebiyat, vatandaş hak ve
sorumlulukları, bayramlar, önemli günler, gelenek
ve göreneklerimizi öğrenecek. BAYRAM AYDIN MÜNİH

