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SÜLEYMAN BAĞ BERLİN

-Türkiye’de 17 Aralk 2013 
tarihinde ortaya çkan rüşvet 

ve yolsuzluk olaylar ile başlayan 
“Yolsuzluk mu, paralel yap m?” 
tartşmas Almanyal Türklerin de 
gündemine yerleşti.

Türkiye iç siyaseti ile ilgili bir 
araştrma konusunun gördüğü 
ilgi hakknda futureorg Enstitü 
Müdürü Kamuran Sezer, “Elbette 
ki olay Almanya’da yaşyor olma-
larna rağmen çoğu Türkün gün-
lük takip ettiği siyasi konularn 
başnda yer alyor. Bununla bera-
ber yüksek katlmda ilk defa soru 
anketini sisteme kaytl olan isim-
lere e-posta yolu ile hem Alman-
ca hem de Türkçe göndermemi-
zin etkisi var.” açklamasn yapt. 
Yüksek katlma ek olarak  endax.
de adresi üzerinden 250’den fazla 
yeni isim de kaydn yaptrd.  

ERDOĞAN’IN HEDEFİNDE HİZMET VAR
Türkiye’de 17 Aralk 2013 tarihin-
den beri merkezinde Başbakan 
Tayyip Erdoğan ve AKP’nin yer 
aldğ yolsuzluk ve rüşvet tartş-
malar yaşanyor. Her geçen gün 
yaynlanan ses kaytlar ile zor 
durumda kalan Erdoğan, seçim 
meydanlarnda Hizmet hareketi 
ve Fethullah Gülen Hocaefendi’ye 
hakaretlerde bulunarak dikkati 
başka alana çekmeye çalşyor. 
Erdoğan herhangi bir rüşvet ola-
ynn olmadğn, hükümete karş 
suçlamalarn arkasnda ‘paralel 
yapnn’ olduğunu iddia ediyor. 

Geçen yln 1 Nisan tarihinde 
faaliyete başlayan Endax kamu-
oyu araştrma girişimine kay-
dn yaptran Almanyal Türk-
lerin says 3 bin 200’e yaklaşt. 
“Yolsuzluk mu paralel yap m?” 
başlkl Türkiye’deki rüşvet olay-
larn konu edinen ankete katlm 
imkân bugün sona eriyor.   

 “İNANÇLI İNSANLARA GÜVEN               
SARSILDI”
Daha önce yaplan federal se-
çimler ve NSU cinayetleri gibi 
konularda yaplan kamuoyu yok-
lamalarndan farkl olarak kat-
lmclara sorular cevaplamann 
yan sra görüş bildirme imkân 
da sunuldu. Toplam 354 kişi bu 
hakkn kulland.  Bir katlmc ya-

şananlarn çok üzücü olduğunu 
belirterek, “Bu olayla Türkiye bir 
kaç yl geri gitti. Başlayan demok-
ratikleşme süreci durdu. Toplum 
bölündü.  İnsanlar arasnda ge-
rilim var, ortak yaşam zorlaşt. 
İnsanlarda gelecek korkusu var. 
İnançl insanlara güven sarsld. 
Bu güzel ülke için ne kadar üzücü 
bir durum.” şeklinde düşüncele-
rini paylaşt.   

 

GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER
“Yolsuzluk mu yoksa paralel yap m?” 
konulu ankete katlanlarn paylaştklar 
görüş ve düşüncelerden bazlar şöyle:  

Yolsuzluğun üstü örtülmek isteniyor. 
Hizmet hareketinin siyasetle ilgisinin 
olmadğn herkes çok iyi biliyor.

***
Kendi şahsi makam, mevki ve istikbali 
uğruna her şeyi yapabilecek, sayg, 
sevgi ve insani değerlerden uzaklaş-
mş insanlarn bu hede eri için neler 
yapabileceğini ve daha kötü işler de 
yapabileceklerinin resmi olarak gö-
rüyorum. Bir insan belli bir süre belli 
güce sahip olduğu zaman demek ki 
o gücü iyice benimseyip, her şeyin 
kendisinden kaynaklandğ hissine 
kaplyor. Bunun neticesi olarak ‘ben 

varsam her şey var, ben yoksam her 
şeyi bitiririm’ mantğ oluşuyor. Bu 
mantk bir insan için geçerli olduğu 
gibi, belli bir grup ve parti için de 
söylenebilir. Allah bu insanlara bir 
an önce akl,  kir ve insaf versin di-
yorum. Nihayetinde Türk halkna da 
güveniyorum. Bütün bunlar eninde 
sonunda halk nezdinde hak ettikleri 
yerlere konacaktr.

***
AKP’li baz isimler rüşvete bulaşmş 
olabilir. Ancak bu benim için tüm par-
tiyi suçlamak için gerekçe değil. Ben 
AKP ve Erdoğan’n demokratikleşme 
dâhil Türkiye için çok iyi şeyler yapt-
ğn düşünüyorum. Gülen ve hareketi 
hakknda hep şüphelerim vard.  Fet-
hullah Gülen’in güven uyandrc bir 
duruşu yok. Sadece ABD’de yaşyor 
olmas bile benim açmdan anlaşl-
maz bir durumdur.  Ülkeye dönüp açk 
kartlarla oynamas gerekiyor.  

* * *
Adalet işlemiyor. Yavaş yavaş 1924’le-
rin Türkiye’sine gidiyoruz. Tek partili 
bir sisteme doğru kayldğn düşü-
nüyorum. Yolsuzluklarn önüne acil 
olarak geçilmeli. Daha demokratik bir 
anayasa yaplmal.  

***
Allah devletimize zeval vermesin....

***
Erdoğan sadece kendi seçmenlerine 
değil tüm insanlara adil davranma-
s gerektiğini öğrenmeli.  Eleştiriye 
açk olmal.  

***
İktidar olmaya alşmş bir partinin oy 
kaybetmemek için, hatalarn kabul 
etmemesi, bu hatalarn üstünü ört-
mek için masum insanlara iftira ve 
kara propaganda yapmas...

***
Herkes kendi menfaati için uğraşyor.

***
Sadece Hizmet hareketi ve Gülen 
hakknda ayr bir anket yapmanzn 
gerekli olduğunu düşünüyorum.  

***
Erken seçimle yeni bir anayasa çalş-
masnn başlangc yaplmal.

***
Hizmet Hareketi Türkiye’yi terk etme-
li. Hiç kimse Erdoğan’la uğraşmamal.  

***
Bütün bu olay öyle abartlyor ve 
siyasi bir krize dönüştürülüyor ki!  
Kriz mi? Güldürmeyin adam! Bir 
zaman sonra unutulmuş olacak. 
Bugün Kohl ve Schauble’yi de kimse 
ilgilendirmiyor.  

***
Kime inanabiliriz ki?  

***
Baz şeyler ters gidiyor. Özellikle Hiz-
met Hareketinde. Ancak AKP de be-
yaz bir kâğt değil.  

***
Her şey benim kontrolümde olsun 
düşüncesi, danşmanlarn yanlş bilgi 
vermesi ve yönlendirmesi.

***
Erdoğan’n Türkiye için çok iyi şey-
ler yaptktan sonra kendini suçsuz 
insanlar ihanetle suçlayarak gülünç 
hale getirmesi yazk oldu.  Kendine 
ve halkn kendisine bağllğna çok 
fazla güvendi ve yanlş insanlar 
düşman olarak seçti.  Bu iş böyle 
bitmemeliydi.  

***
Üzüntü duyuyorum.

***
Teşekkürler!

***
Ak Parti ve Hizmet Hareketi’ni bitir-
me oyunu. Yolsuzluklar örtmek için 
Hizmet Hareketi’ne yaplan saldrlar.

BETÜL ÖZDEMİR PFORZHEIM

-Bretten’de yaşayan Nazikar 
Kuz hizmete vefa borcu ol-

duğunu söyleyen annelerden biri. 
Üç çocuk annesi Kuz’un bir oğlu 
üniversitede iktisat ağrlkl bilgi-
sayar bölümünde, kz ise ekono-
mi hukuku okuyor. Çocuklarnn 
üniversiteli olmasnda Ekol Eğitim 
Merkezi’nin büyük desteği oldu-
ğunu söyleyen Kuz, “Biz çocuk-
larmz okutmak istesek de örnek 
olamadk. Bizim yapamadğmz 
rehberlik servisi yapt. Çocuklar-
mza örnek oldular. Türk gençleri-
nin üniversiteli olabileceğini gös-
terdiler.” dedi. Almanya’da çocuk 
yetiştirmenin zor olduğunu dile 
getiren Kuz, “İsteseniz de isteme-
siniz de Almanya’da yetişen çocuk 
bize ait olmayan değerleri kapyor. 
Çocuklarmz yetiştirirken hizme-
tin çok büyük desteğini gördük. 
Hizmet çocuklarmza değerlerine 
sahip çkmay, toplumsal düşün-
meyi öğretti.” diye konuştu. Hiz-
met hareketine söylenen sözlere 
üzüldüğünü ifade eden Kuz şöyle 
devam etti: “Sevdiğim insanlar-
dan beklemediğim sözler işittim. 
Krldm. Hizmetten hiçbir zaman 
zarar görmedim, zarar göreni de 
görmedim. Kötü bir şey duyma-
dm, kötü yönde etkilenmedim. 
Keşke baz şeyler yaşanmasayd.”

Çocuklarnn hizmetten aldkla-
r terbiyeye şükreden Kuz, “Bizim 
öğretemediklerimizi rehber öğret-
menler öğretti. Yetişemediğimiz 
yerlere yetiştiler. Çocuklarm ba-
zen yaptğm hatalar bile düzel-
tiyor. Allah onlardan raz olsun.” 
şeklinde konuştu. 

TOPLUM İÇİN FAYDALI OLMAYI               
HİZMETTEN ÖĞRENDİM
Eğitim Merkezi velilerinden 
Rabia Ekincioğlu da çocukla-
rn eğitiminde rehberlik servi-
sinden destek almş. Ekincioğlu 
hizmetin çocuklarnn hayatn 
değiştirdiğini söylüyor. İki ço-

cuk annesi Ekincioğlu’nun oğlu 
üniversitede ilahiyat okuyor. Kz 
ise Abitur yapyor. Çocuklarn 
üniversiteye rehberlik servisinin 
yönlendirdiğini söyleyen Ekinci-
oğlu, “Çocuklarma hizmet sa-
hip çkt, kimse çocuklarmla bu 
kadar ilgilenmedi.” dedi. Ekin-
cioğlu Almanya’ya Türkiye’den 
gelin olarak gelmiş. Aile hasre-
tini hizmetin dindirdiğini söyle-
yen Ekincioğlu, şöyle devam etti: 
“Kimsem yoktu, Hizmet ailem 
oldu. Nerde bir hizmet kurumu 
görsem oraya koşuyordum. Ayn 
duygular paylaştğmz insanlar-
la bir araya geldik. Almanya’y 
bana hizmet sevdirdi.” Hizmetin 
hayatna anlam kazandrdğ-
n söyleyen Ekincioğlu, “Eğitim 
merkezlerinin yaptğ seminer-
ler sayesinde bilinçlendik. Top-
luma faydal olmay hizmetten 
öğrendim. Çocuklarm büyüdü. 
Hizmet olmasayd evde otura-
cak, temizlik yapacak, gezmeye 
gidecektim. Hizmet vaktimi boşa 
harcamamaya öğretti.” ifadelerini 
kulland. Hizmet hakknda söy-
lenen sözlere krldğn söyleyen 
Ekincioğlu, sözlerini “Biz burada 
neslimize nasl faydal oluruz diye 
uğraşyoruz. Başka bir gayemiz 
yok. Haşhaşi, örgüt tarz sözler 
üzdü bizi.” cümleleriyle bitirdi.  

-Baden-Württemberg’in gizli karnaval kalesi 
saylan Stuttgart bu sene yine farkl renkle-

re sahne oldu. Halkn ağznda “Güllü Pazartesi” 
olarak bilinen kutlamalar eyaletin özellikle krsal 
alanlarnda görkemli geleneksel kyafetlerle kutla-
nrken, başkent Stuttgart ise tüm karnaval katlm-
clarnn merkezi buluşma yeri haline geldi. Şehir 
merkezinde tra ğe kapal alanda yaplan gösteriler 
akşam saatlerine kadar sürdü.

Dün sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda 
“Zevzeklerin” Stuttgart büyük şehir ve ilçe beledi-
yelerine konuk olmasyla başlamşt. Almanya’nn 
güney batsnda kutlanan karnavallarn, ülkenin 
kuzeyinde kutlanan karnavaldan en büyük fark ise 
karakteristik maskeleri. Bu maskeler ağrlkl olarak 
ağaçlardan yontularak yaplyor. İstisnai durum-
larda ise tahta maskelerin zerine kumaş ve kâğt 
kaplanyor. Yöre insani kutlamalar geleneksel kl-
mak ve nesillere miras brakmak için de kostüm 
ve maskelerde hiç değişiklik yapmyor. Bir bakma 
üç yüz sene önce kullanlan kyafet ve kostümler 
zamanmzda da hiç değişmeden kullanlyor.

KARNAVALLARIN ÜLKEDEKİ TARİHÇESİ
Karnaval, Almanya’da her yl düzenlenen çlgn 
ve en çok sevilen kutlamalardan biri. Yüz binler-
ce katlmc karnaval eğlencelerini baylana kadar 
kutlayp, adeta oruç ve feragat günlerine hazrlk 
yapyorlar. Karnavallarn tarihçesi 14. yüzyla da-
yanyor. Hristiyan öğretisine göre çlgn günlerin 
son günü olan Küllü Çarşamba’nn sona ermesiy-
le, Paskalyaya kadar inananlarn eğlenceden ve et 
yemeklerinden feragat veya „oruç“ zaman başl-
yor. ‘Küllü Çarşamba’da ise Katolik rahipler ina-
nanlarn alnna tövbenin ve faniliğin sembolü olan 
külden bir hac çiziyor. Hristiyanlarn bu feragat 
dönemi Hz. İsa’nn çarmha gerildiği Paskalya ön-
cesindeki Kara Cuma’ya ve ardndan yeniden diri-
lişinin kutlandğ Paskalya’ya kadar devam ediyor.

Katolik Kilisesi, inananlarn “Küllü Çarşamba” 
ve “Kara Cuma” günleri et yememesini ve oruç 
tutmalarn ön görüyor. Bu oruç ve feragat döne-
minde skntda olan insanlara sadaka verilir veya 
para yardmlar yaplr. Yedi hafta süren feragat 
süresince insanlarn çoğu, örneğin tatl, alkol, te-
levizyon ya da bilgisayar oyunu gibi, onlara zevk 
veren bir şeyden vazgeçmekle yükümlüler.

Bu arada, “Küllü Çarşamba” siyasi partiler aç-
sndan da farkl bir öneme sahip. Bu günde parti-
lerin önde gelen isimleri birbirlerine snr tanmak-
szn hakaret edebiliyorlar. Ve birbirlerini adeta 
atşarak küllendiriyorlar. TURGUT ADIM STUTTGART

-Yaplan bir araştrmaya göre Hamburg eya-
letinde daha fazla çocuk ve gencin depres-

yona karş tedavi görmesi için hastanelere gön-
derildiği bildirildi. 

Farkl ruh haletinde bulunan gençlerin herhan-
gi bir şeyi kavramakta zorlandklar ve bu yüzden 
okul derslerinde de konsantre olamadklar kay-
dedildi. Bunun yan sra öz güveni olmayan ve 
uyku bozukluğu gibi psikosomatik sorunlarn da 
baş gösterdiği ifade edildi. Bunlarn çocuklarda 
ve gençlerde depresyona işaret eden tipik belirti-
ler olduğu uzmanlarca açkland. Hamburglu ço-
cuklarda ise ayakta tedavinin yeterli olmadğ ve 
gençlerin kliniklere yerleştirildiği kaytlara geçti. 
DAK sağlk sigorta şirketi bu rakamlar Federal 
İstatistik Dairesi’nin 2000-2012 yllar arasndaki 
verilerine dayanarak açklad.

Buna göre 10 ila 19 yaş aras depresyondan do-
lay hastanede tedavi gören çocuk ve gençlerin sa-
ysnn 12 ylda sekiz kat arttğ gözlemlendi. 2012 
ylnda ise Hamburg’da hastanelerde 474 depres-
yona girmiş çocuk ve gencin tedavi gördüğü kayt-
lara geçti. 2000 ylnda ise bu rakamn 61 olduğu 
ifade edildi. Almanya genelinde ise ayn zaman 
diliminde bu rakamlar 2 bin 145’den 12 bin 567’ye 
yükseldi. Uzmanlar ise özellikle erkek çocuklarn-
da ve gençlerde tükenme depresyonunun daha da 
artacağ görüşünde. TAYFUN GİRGİN BERLİN
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Nazikar Kuz ile 
Rabia Ekincioğlu, 
Almanya’da çocuk 
yetiştirmenin 
zor olduğunu 
belirterek, çocuk-
larn yetiştirirken 
hizmetin çok 
büyük desteğini 
gördüklerini, hiz-
metin çocuklara 
değerlerine sahip 
çkmay, toplum-
sal düşünmeyi 
öğrettiğini ifade 
ettiler.

Yolsuzluk mu, paralel yap m? tartşmas 
Almanyal Türklerin de gündeminde
Endax’n Türkiye gündemi ile ilgili araştrmasna site kayt yaptran 3 bin 191 üyeden 850’den fazlas katld. Bugün son katlm 
tarihi olan anket Almanyal Türklerin rüşvet ve yolsuzluk hakkndaki görüşünü ortaya çkarmay hede iyor. Anketin 
başarl geçtiğini belirten Kamuran Sezer bu anket vesilesi ile 250’den fazla yeni katlmc kazandklarn söyledi.

futureorg Enstitü 
Müdürü Kamuran 
Sezer, "Yüksek 
katlmda ilk defa 
soru anketini sis-
teme kaytl olan 
isimlere e-posta 
yolu ile hem 
Almanca hem de 
Türkçe gönderme-
mizin etkisi 
oldu." dedi.

Çocuklarmza hizmet sahip çkt

BW’de karnaval 
coşkusu

Depresyon 
teşhisi konan 
çocuk says artt

BW’nin başkenti Stuttgart tüm karnaval katlmclarnn merkezi bu-
luşma yeri haline geldi. Şehir merkezinde tra ğe kapal alanda yap-
lan gösteriler akşam saatlerine kadar sürdü.
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Legasteni, bir diğer adyla 
disleksi, beynin sembolle-

ri farkl alglamasna deniyor. Bu 
rahatszlktan muzdarip olanlar, 
harf ve saylar değişik alglyor. 
Konsantrasyonu azaltan bu prob-
leme maruz kalan çocuklar kendi-
lerini sk sk bir kaosun içinde bu-
lurlar. Okuma ve yazma tam da 
öğrenme çağlarnda onlar için bir 
kâbusa dönüşür. Uzmanlar, her 
otuz çocuktan iki veya üçünde le-
gasteni olduğunu tahmin ediyor.

Şimdiye kadar bu konu üzerin-
de çok fazla analizler yaplmş ol-
masna rağmen, somut tespitler 
elde edilmemişti. Ancak Münih 
Ludwig-Maximilians Üniversitesi 
Çocuk ve Genç Psikiyatri Bölümü 
Direktörü Profesör Gerd Schul-
te-Körne öncülüğünde çalşan bir 
araştrma grubu bu konunun me-
ta analizini yaparak tedavisi hak-
knda önemli tespitler elde etti.

Legasteni sadece çocuklar ra-
hatsz eden bir öğrenme bozuklu-
ğu değil, genellikle geç fark edilen 

ve birçok yetişkinin de sahip ol-
duğu bir rahatszlk. Schulte-Kör-
ne legasteni mağduru çocuklarn 
yüzde krknn yaşadklar ayrm-
clk nedeniyle psikolojik sorun 
yaşadğn söylüyor. Schulte-Kör-
ne, “Çocuklar ‘çok tembelsin’ ya 
da ‘daha fazla çalşman gerek’ gi-
bi ifadelerle karş karşya kalyor” 

diyerek bu gibi yaklaşmlara ço-
cuk eğitiminde yerin olmadğna 
işaret ediyor. Uzman ayrca, okul 
dşnda çocuklarn gelişimi için 
kimsenin kendini sorumlu hisset-
memesinin de çocuk ve aileyi yal-
nz braktğn ifade ediyor.

Çocuğa özel koşullarn dikkate 
alnmasnn erken teşhis ve teda-

vide önemli olduğunu açklayan 
profesör, “Öğretmenlerin eğiti-
mi ve kaynaklar eksik olduğu için 
ilerlemiş bir legastenide okulda-
ki eğitim yeterli değil.“ uyarsnda 
bulunuyor.

Uzmanlardan Katharina Ga-
luschka da bu konuda yirmiden faz-
la metodun olduğunu söyleyerek 
bunlardan çok aznn çocuklara yar-
dmc olabildiğinden yaknd. Araş-
trmadan çkan sonuca göre ksa 
zamanl tedavinin çok etkili olma-
dğn belirten uzman, daha uzun 
süreli tedavi öneriyor. Galuschka, 
“Har erin karşlğnn sistematik 
bir şekilde öğrenilmesi gerek.” dedi.

Araştrma ekibi göz hareke-
tinin değiştirilmesiyle, duyma-
nn geliştirilmesiyle, başar arttr-
c haplarla ya da renkli gözlüklerle 
yaplan tedavilerin okuma başa-
rsn yükseltmediğini vurgulad. 
Almanya’da leganistiye dair yakn 
zamanda bu uzmanlar tarafndan 
koordine edilen bir tbbi rehber ya-
ynlanacak. SULTAN ARSLAN KREFELD

1
Almanya’da bir hizmet al-
mak yaplan sözleşmele-

re vatandaşlarn imza atmadan 
önce iyice okumas gerektiği bir 
kez daha anlaşld. Münih Eya-
let Mahkemesi’nde görülen bir 
davada, yurt dş sağlk sigorta-
s yaptğ halde sağlk masra a-
rn sigorta şirketinden alamayan 
Münih’li bir vatandaşn şikayeti 
ele alnd. Kamerun’da tatil yap-
maya giden söz konusu vatanda-
şn, aniden karn ağrs ve kusma 

ile başlayan ağr hastalğa yaka-
landğ ve yatrldğ klinikte bir 
kaç bin Euro masraf çktğ bildi-
rildi. Almanya’ya geri döndüğün-
de faturalar sigorta şirketine gön-
deren vatandaş, hastalkla alakal 
daha fazla belge istenmesi ve bun-
lar bulamamas üzerine masra a-
rn bedelini alamad. Süddeutsche 
Zeitung gazetesinde yer alan ha-
bere göre, müşterinin sigortann 
acil arama merkezinden sigorta 
şirketine durumu haber vermedi-

ği için masra arn ödenmediği bil-
dirildi. Ancak yaknlar tarafndan 
hastaneye yatrlan ve yedi gün-
de ancak kendine gelen vatandaş 
ise, bu durumda sigortay arama 
imkannn olmadğn savundu. 
Sözleşmede, hastalk durumu-
nun sigorta şirketine bildirilme-
si gerektiğinin yazdğ belirtilir-
ken, mahkemeye katlan sigorta 
şirketi yetkilileri, haber verilmesi 
halinde şirketin sağlk hizmetinin 
hastaya refakat edebileceği yada 

Almanya’ya geri getirilebileceği 
açklamasnda bulundu. Duruş-
maya bakan hakim de sigorta şir-
ketine hak verdi ve sözleşmelerde 
yazlanlara uyulmas gerektiğini, 
acil hastalk durumlarnda dok-
torlarn hangi tedaviyi  niçin uy-
guladklarnn belgelerinin aln-
mas gerektiğine dikkat çekti. Bu 
nedenle uzmanlar, vatandaşlarn 
bir sözleşmeye imza atarken şart-
lar iyice okumalarn tavsiye edi-
yor. BAYRAM AYDIN MÜNİH  

BAYRAM AYDIN MÜNİH

1
Münih Belediyesi’nde 12 
yldr encümenlik yapan ve 

20 yl aşkn Münih Yahudi Ce-
maati yönetim kurulunda bulu-
nan Marian Offman (CSU), din 
özgürlüğü konusunda verdiği 
mücadeleyi Zaman’a anlatt. Di-
nin, kültürlere, medeniyetlere ve 
topluma etki yapmasndan dolay 
kendisi için önemli bir yeri oldu-
ğunu ve İslam’, Yahudiliği ve H-
ristiyanlğ eş değerli dinler ola-
rak gören Offman, Almanya’da 
din özgürlüğü olduğunu ve bu-
nu savunmak için Münih’te 120 
bin Müslüman için bir cami ya-
plmas taraftar olduğunu ifade 
etti. Din özgürlüğünü savunmak 
için bir dine karş (İslam) hareket 
eden Michael Stürzenberger’in 
(yapmay planladğ) referandu-
muna bilinçli olarak karş durdu-
ğunu anlatan muhafazakâr siya-
si, ‘’Bir dine karş halk oylamas 
yaplmasn kabul edemem. Bu 
referandum, medeniyete, kültü-
re ve ahlaka karş yaplmş ola-
caktr.’’ dedi. Bundan dolay 
Michael Stürzenberger’in prog-
ramlarna sk sk karşt olarak ka-
tldğn belirten Offman, bunun 
kendini İsrail ve Yahudi taraf-
tar gibi gösterip aşr sağc suç-
lamasndan kurtulmak isteyen 
Stürzenberger’in işini zorlaştr-
dğn kaydetti. ‘’Programlar-
nn başlarnda İsrail bayrağn da 
standna takyordu. İsrail Konso-
losluğu araclğ ile bunu yasak-
lattm.’’ şeklinde sözlerine devam 
eden Offman, Strüzenberger’in 
gerçekte bir Yahudi ve Müslü-
man karşt olduğunu söyledi. 

Stürzenberger, İslam karşt ya-
ynlar ile bilinen Politically In-
correct internet sayfasna düzenli 
yazlar yazyor ve aşr sağ popü-
list ve İslam karşt eğilimi olan 
parti olarak değerlendirilen ‘Öz-
gürlük Partisi’ Genel Başkan.

AŞIRI SAĞCILAR KORKUTMA               
TAKTİĞİ İZLİYOR
Aşr sağ popülistlerin yannda 
Nasyonal Sosyalizm ideolojisin-
den hiçbir fark olmayan Neona-
zilere karş da mücadele ettiğini 
dile getiren CSU’lu siyasi, “Ne-
onaziler yabanc ve insan düş-
man. Onlarn programlarna 
gidiyorum ki, onlardan korkma-

dğm görsünler. Aşr sağclarn 
taktiği insanlar korkutmaktr.” 
şeklinde konuştu. Bu girişimle-
rimden dolay nefret içerikli ma-
iller aldğn, fakat bu şekilde se-
çim döneminde aşr sağclarn 
‘İslam düşmanlğ’ konusunu ön 
plana çkarmalarnn engellen-
mesine yardmc olduğunu be-
lirten Offman, Stürzenberger’in 
Politically Incorrect sayfasn-
da kendisine ait  lm ve ma-
il adresini yaynlamasndan do-
lay açtğ mahkeme davasn 
kazandğn anlatt. Mahkeme, 
Stürzenberger’in bu yaynlar 
kaldrmas, aksi halde yayn ba-
şna 3 bin Euro para cezas öde-

mesini kararlaştrmş.

ETNİK KÖKENİNDEN DOLAYI                    
İNSAN ÖLDÜRENLER TOPLUM İÇİN                     
ÇOK TEHLİKELİ
Göçmen kökenli vatandaşlara 
yönelik cinayetler işleyen Nas-
yonal Sosyalist Yeralt (NSU) 
adl terör örgütü cinayetleri or-
taya çkana dek, aşr sağclara 
karş mücadele edilmesi gerek-
tiğini belirten Offman, srf etnik 
kökenlerinden dolay öldürülen 
insanlarn olmasnn aşr sağc-
larn toplum için çok tehlikeli ol-
duğunu gösterdiğini ifade etti. 
Onlarn stratejilerinin ‘korku ve 
telaş yayma’ olduğunu belirten 
Offman, ‘’6 yl önce Neonazi Karl 
Richter, Münih Belediyesi’nde 
yemin töreninde Hitler selam 
verince partimin meclis grubu 
suç duyurusunda bulundu. Du-
ruşmalar, bu stratejinin meyve-
lerini verdiğini gösterdi. Ayrca 
gösterilerde Neonazilerin sald-
rsna uğrayanlar korkudan şika-
yetçi olmuyorlar. Bu çok tehlike-
li bir durum.’’ şeklinde konuştu.

TÜRK AİLELERİ ÇOCUKLARINA                   
EN İYİ EĞİTİMİ ALDIRSIN
16 Mart yerel seçimlerine yine 
muhafazakâr CSU’dan Münih 
encümen aday olarak giren Off-
man, Türk kökenli vatandaşlarn 
toplumun bir parças olduğunu ve 
zenginlik kattğn ifade etti. Tüm 
çocuklarnn eğitimde eşit frsat-
lara sahip olmasn isteyen Off-
man, Türk ailelere çocuklarna il-
kokuldan üniversiteye kadar en 
iyi eğitim aldrma şanslarn araş-
trmalarn tavsiye etti.
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‘Bir dine karş referandum 
yaplmasn kabul edemem’

12 yldr Münih 
Belediye Meclisi 

Encümenliği yapan 
Marian Off man, 
yine aday olur-

ken, seçilmeleri 
halinde aşr sağa 
karş mücadeleye 
devam edecekleri 

mesaj verdi. 

Legasteni sadece 
çocuklar rahatsz 
eden bir öğrenme 

bozukluğu değil, 
genellikle geç fark 

edilen ve birçok 
yetişkinin de sahip 

olduğu bir rahat-
szlk. Uzmanlar 

legasteni mağduru 
çocuklarn yüzde 
krknn yaşadk-

lar ayrmclk ne-
deniyle psikolojik 
sorun yaşadğn 

söylüyor.

Belki de çocuğunuz tembel değildir!

Sözleşmeleri imzalamadan önce iyice okuyun!

1
Geçtiğimiz Pazar günü okuma etkinliği en-
gellenen yazar Thilo Sarrazin okuma meka-

n olan Berliner Ensemble Tiyatrosu tarafndan tek-
rar davet edilecek. Berliner Zeitung Gazetesi’nde 
yer alan bilgilere göre Tiyatro Genel Müdürü Claus 
Peymann “Sarrazin bir popülist olsa da, ben her şe-
yin yasaklanmasna karşym.“ dedi.

“Almanya kendini yok ediyor” adl kitabyla ülke 
çapnda popüler bir kişi haline gelen eski politikac 
ve bankac Thilo Sarrazin “Yeni erdem terörü” adl 
son kitabndan kesitler okumak üzere Pazar günü 
Berliner Ensemle Tiyatrosu’na geldi ancak izleyici-
ler arasnda bulunan Allmende Derneği’nin üye-
lerinin protestosu üzerine kitabn okuyamadan 
mekândan ayrlmak zorunda kald.

Tiyatro Genel Müdürü Claus Peymann olayn 
büyümesini engellemek için ellerinden geleni yap-
tklarn, göstericiler arasndan bir kişiye isteklerini 
dile getirmeleri için söz bile verdiklerini ancak bu 
girişimin de protestocular yatştramadğn söyle-
yerek tiyatronun gelişmeler karşsnda takndğ tu-
tumu savundu. Peymann, olay yerine polis çağr-
mama nedenini anlatrken ise “Bu tür sahnelerin 
Berlin’e zarar verdiğine inanyoruz. Sarrazin’i pro-
testo edenler diğer katlmclar gibi bilet alp içeri 
girdiler.“ diye konuştu. 

Berliner Ensemble Tiyatrosu’nun Müdürü, “Biz 
başörtülü kzlarz“, “Biz Almanya’y yok ediyoruz“ 
gibi pankartlar açan Allmende Derneği’nden Tür-
kiyeli göstericilerle ilgili olarak “Umarm biraz ol-
sun utanyorlardr. Umarm zaferleri kursaklarnda 
kalr.“ temennisinde bulunurken Brecht Tiyatrosu 
olarak bilinen ve köklü bir geleneğe sahip Berliner 
Ensemble Tiyatrosu’nun yazar Thilo Sarrazin ile bir 
okuma etkinliği düzenlemesini eleştirenlere yönelik 
ise “Bence Sarrazin popülist bir insan. Milyonlarca 
insann düşündüğünü dillendiriyor. Bazlar bunu 
küçümsüyor ama bu insanlarn varlğn inkâr ede-
meyiz.“ dedi. Peymann her konunun açk açk tart-
şlmasndan yana olduğunu vurgulad ve bu nedenle 
aşr sağc parti NPD’nin yasaklanmasna karş ol-
duğunu bildirdi. Peymann meydana gelen olaydan 
ötürü tiyatro yönetimi olarak Sarrazin’den özür di-
lenmediğini de sözlerine ekledi. GÜLAY DURGUT BERLİN

1
Berlin’in Moabit semtinde bulunan gençlik 
hapishanesine gizlice uyuşturucu sokulduğu 

ortaya çkt. Durumun anlaşlmas üzerine polis beş 
hapishane hücresi ile sekiz evde arama yapt. Arala-
malarda ha f ve sert uyuşturucularn yan sra reçe-
teli satlan ilaçlar ile çok sayda cep telefonu ile nakit 
para ele geçti. Uyuşturucular hapishane yönetimi-
nin anlaştğ, mahkûmlara gda ve şampuan gibi 
temizlik ve bakm malzemeleri taşyan bir şirketin 
elemanlarnn soktuğu saptand. Polis aylar süren 
takibat sonucunda uyuşturucu tra ğini belirledi.

Moabit Gençlik Hapishanesi’nde mahkûmlara 
sipariş edebilecekleri tüketim mallarnn listesi 
dağtlyor ve mahkûmlarn listeden seçtiği mallar 
bir arac  rma tarafndan satn alnp mahkûmlara 
teslim ediliyor. Söz konusu  rmann hapishane 
yönetiminin açtğ ihaleyi kazanarak servise baş-
ladğ öğrenildi. Merkezi Bavyera Eyaleti’nde bu-
lunan  rmann hapishane alşverişleri üzerine 
uzmanlaştğ ve sekiz eyalette 70’ten fazla hapis-
haneye hizmet verdiği belirtildi. HABER MERKEZİ

1
Würzburg kentinde ilginç bir soruşturma başla-
tld. Yllardr Würzburg Eyalet Mahkemesi’nde 

hâkimlik yapan bir görevlinin, vatandaşlara veri-
len ceza karşlğ ödemesi gereken paralar eşinin 
ve kznn çalştğ derneğe aktarnca hâkim hakkn-
da mesleki denetim soruşturmas açldğ bildirildi. 
Söz konusu dernekte hâkimin kznn genel müdür-
lük yaptğ ve eşinin de kasiyer olarak çalştğ ortaya 
çkt. Konu hakknda Bavyera Radyosu’nda yaynla-
nan habere göre hâkim 2009 ila 2012 yllar arasn-
da vatandaşlara ceza olarak kesilen toplam 20 bin 
Euro’yu binicilik ve sürüş derneğinin hesabna ödet-
miş. Söz konusu dernek, 2007 ylnda halkn yararna 
çalşan bir dernek olarak mahkeme listesine girmiş. 
Hâkimin, başka derneklerin banka hesaplarna da 
para aktardğ belirtiliyor. Almanya’da mahkemele-
rin, vatandaşlarn aldğ para cezasn kamunun ya-
rarna çalşan bir derneğin hesabna aktarma yetkisi 
bulunuyor. ZAMAN WÜRZBURG

Sarrazin yeniden 
davet edilecek

Hapishaneye uyuşturucu 
sokanlar yakaland

Kesilen cezalar eşinin 
derneğine aktaran 
hâkim zorda

Münih kentinde aşr sağclara ve aşr sağ popülistlere karş amansz bir mücadele veren Münih Belediye Encü-
meni Marian Off man (CSU), seçim çalşmalar ve din özgürlüğü konusunda verdiği mücadelede ya-
şadklarn Zaman’a anlatt. Baba tarafndan ailesinin büyük bir ksmn soykrmda kaybettiğini 
anlatan 65 yaşndaki siyasi, bir daha savaş yaşanmamasnn ve aşr sağclğa karş mücadelenin 
kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Berliner Ensemble Tiyatrosu Genel Müdürü Claus Peymann, olayn 
büyümesini engellemek için ellerinden geleni yaptklarn söyledi.
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disleksi, beynin sembolle-
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gasteni olduğunu tahmin ediyor.

Şimdiye kadar bu konu üzerin-
de çok fazla analizler yaplmş ol-
masna rağmen, somut tespitler 
elde edilmemişti. Ancak Münih 
Ludwig-Maximilians Üniversitesi 
Çocuk ve Genç Psikiyatri Bölümü 
Direktörü Profesör Gerd Schul-
te-Körne öncülüğünde çalşan bir 
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ta analizini yaparak tedavisi hak-
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yaşadğn söylüyor. Schulte-Kör-
ne, “Çocuklar ‘çok tembelsin’ ya 
da ‘daha fazla çalşman gerek’ gi-
bi ifadelerle karş karşya kalyor” 

diyerek bu gibi yaklaşmlara ço-
cuk eğitiminde yerin olmadğna 
işaret ediyor. Uzman ayrca, okul 
dşnda çocuklarn gelişimi için 
kimsenin kendini sorumlu hisset-
memesinin de çocuk ve aileyi yal-
nz braktğn ifade ediyor.

Çocuğa özel koşullarn dikkate 
alnmasnn erken teşhis ve teda-

vide önemli olduğunu açklayan 
profesör, “Öğretmenlerin eğiti-
mi ve kaynaklar eksik olduğu için 
ilerlemiş bir legastenide okulda-
ki eğitim yeterli değil.“ uyarsnda 
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Uzmanlardan Katharina Ga-
luschka da bu konuda yirmiden faz-
la metodun olduğunu söyleyerek 
bunlardan çok aznn çocuklara yar-
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“Har erin karşlğnn sistematik 
bir şekilde öğrenilmesi gerek.” dedi.
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tinin değiştirilmesiyle, duyma-
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BAYRAM AYDIN MÜNİH

1
Münih Belediyesi’nde 12 
yldr encümenlik yapan ve 

20 yl aşkn Münih Yahudi Ce-
maati yönetim kurulunda bulu-
nan Marian Offman (CSU), din 
özgürlüğü konusunda verdiği 
mücadeleyi Zaman’a anlatt. Di-
nin, kültürlere, medeniyetlere ve 
topluma etki yapmasndan dolay 
kendisi için önemli bir yeri oldu-
ğunu ve İslam’, Yahudiliği ve H-
ristiyanlğ eş değerli dinler ola-
rak gören Offman, Almanya’da 
din özgürlüğü olduğunu ve bu-
nu savunmak için Münih’te 120 
bin Müslüman için bir cami ya-
plmas taraftar olduğunu ifade 
etti. Din özgürlüğünü savunmak 
için bir dine karş (İslam) hareket 
eden Michael Stürzenberger’in 
(yapmay planladğ) referandu-
muna bilinçli olarak karş durdu-
ğunu anlatan muhafazakâr siya-
si, ‘’Bir dine karş halk oylamas 
yaplmasn kabul edemem. Bu 
referandum, medeniyete, kültü-
re ve ahlaka karş yaplmş ola-
caktr.’’ dedi. Bundan dolay 
Michael Stürzenberger’in prog-
ramlarna sk sk karşt olarak ka-
tldğn belirten Offman, bunun 
kendini İsrail ve Yahudi taraf-
tar gibi gösterip aşr sağc suç-
lamasndan kurtulmak isteyen 
Stürzenberger’in işini zorlaştr-
dğn kaydetti. ‘’Programlar-
nn başlarnda İsrail bayrağn da 
standna takyordu. İsrail Konso-
losluğu araclğ ile bunu yasak-
lattm.’’ şeklinde sözlerine devam 
eden Offman, Strüzenberger’in 
gerçekte bir Yahudi ve Müslü-
man karşt olduğunu söyledi. 

Stürzenberger, İslam karşt ya-
ynlar ile bilinen Politically In-
correct internet sayfasna düzenli 
yazlar yazyor ve aşr sağ popü-
list ve İslam karşt eğilimi olan 
parti olarak değerlendirilen ‘Öz-
gürlük Partisi’ Genel Başkan.

AŞIRI SAĞCILAR KORKUTMA               
TAKTİĞİ İZLİYOR
Aşr sağ popülistlerin yannda 
Nasyonal Sosyalizm ideolojisin-
den hiçbir fark olmayan Neona-
zilere karş da mücadele ettiğini 
dile getiren CSU’lu siyasi, “Ne-
onaziler yabanc ve insan düş-
man. Onlarn programlarna 
gidiyorum ki, onlardan korkma-

dğm görsünler. Aşr sağclarn 
taktiği insanlar korkutmaktr.” 
şeklinde konuştu. Bu girişimle-
rimden dolay nefret içerikli ma-
iller aldğn, fakat bu şekilde se-
çim döneminde aşr sağclarn 
‘İslam düşmanlğ’ konusunu ön 
plana çkarmalarnn engellen-
mesine yardmc olduğunu be-
lirten Offman, Stürzenberger’in 
Politically Incorrect sayfasn-
da kendisine ait  lm ve ma-
il adresini yaynlamasndan do-
lay açtğ mahkeme davasn 
kazandğn anlatt. Mahkeme, 
Stürzenberger’in bu yaynlar 
kaldrmas, aksi halde yayn ba-
şna 3 bin Euro para cezas öde-

mesini kararlaştrmş.

ETNİK KÖKENİNDEN DOLAYI                    
İNSAN ÖLDÜRENLER TOPLUM İÇİN                     
ÇOK TEHLİKELİ
Göçmen kökenli vatandaşlara 
yönelik cinayetler işleyen Nas-
yonal Sosyalist Yeralt (NSU) 
adl terör örgütü cinayetleri or-
taya çkana dek, aşr sağclara 
karş mücadele edilmesi gerek-
tiğini belirten Offman, srf etnik 
kökenlerinden dolay öldürülen 
insanlarn olmasnn aşr sağc-
larn toplum için çok tehlikeli ol-
duğunu gösterdiğini ifade etti. 
Onlarn stratejilerinin ‘korku ve 
telaş yayma’ olduğunu belirten 
Offman, ‘’6 yl önce Neonazi Karl 
Richter, Münih Belediyesi’nde 
yemin töreninde Hitler selam 
verince partimin meclis grubu 
suç duyurusunda bulundu. Du-
ruşmalar, bu stratejinin meyve-
lerini verdiğini gösterdi. Ayrca 
gösterilerde Neonazilerin sald-
rsna uğrayanlar korkudan şika-
yetçi olmuyorlar. Bu çok tehlike-
li bir durum.’’ şeklinde konuştu.

TÜRK AİLELERİ ÇOCUKLARINA                   
EN İYİ EĞİTİMİ ALDIRSIN
16 Mart yerel seçimlerine yine 
muhafazakâr CSU’dan Münih 
encümen aday olarak giren Off-
man, Türk kökenli vatandaşlarn 
toplumun bir parças olduğunu ve 
zenginlik kattğn ifade etti. Tüm 
çocuklarnn eğitimde eşit frsat-
lara sahip olmasn isteyen Off-
man, Türk ailelere çocuklarna il-
kokuldan üniversiteye kadar en 
iyi eğitim aldrma şanslarn araş-
trmalarn tavsiye etti.
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‘Bir dine karş referandum 
yaplmasn kabul edemem’

12 yldr Münih 
Belediye Meclisi 

Encümenliği yapan 
Marian Off man, 
yine aday olur-

ken, seçilmeleri 
halinde aşr sağa 
karş mücadeleye 
devam edecekleri 

mesaj verdi. 

Legasteni sadece 
çocuklar rahatsz 
eden bir öğrenme 

bozukluğu değil, 
genellikle geç fark 

edilen ve birçok 
yetişkinin de sahip 

olduğu bir rahat-
szlk. Uzmanlar 

legasteni mağduru 
çocuklarn yüzde 
krknn yaşadk-

lar ayrmclk ne-
deniyle psikolojik 
sorun yaşadğn 

söylüyor.

Belki de çocuğunuz tembel değildir!

Sözleşmeleri imzalamadan önce iyice okuyun!

1
Geçtiğimiz Pazar günü okuma etkinliği en-
gellenen yazar Thilo Sarrazin okuma meka-

n olan Berliner Ensemble Tiyatrosu tarafndan tek-
rar davet edilecek. Berliner Zeitung Gazetesi’nde 
yer alan bilgilere göre Tiyatro Genel Müdürü Claus 
Peymann “Sarrazin bir popülist olsa da, ben her şe-
yin yasaklanmasna karşym.“ dedi.

“Almanya kendini yok ediyor” adl kitabyla ülke 
çapnda popüler bir kişi haline gelen eski politikac 
ve bankac Thilo Sarrazin “Yeni erdem terörü” adl 
son kitabndan kesitler okumak üzere Pazar günü 
Berliner Ensemle Tiyatrosu’na geldi ancak izleyici-
ler arasnda bulunan Allmende Derneği’nin üye-
lerinin protestosu üzerine kitabn okuyamadan 
mekândan ayrlmak zorunda kald.

Tiyatro Genel Müdürü Claus Peymann olayn 
büyümesini engellemek için ellerinden geleni yap-
tklarn, göstericiler arasndan bir kişiye isteklerini 
dile getirmeleri için söz bile verdiklerini ancak bu 
girişimin de protestocular yatştramadğn söyle-
yerek tiyatronun gelişmeler karşsnda takndğ tu-
tumu savundu. Peymann, olay yerine polis çağr-
mama nedenini anlatrken ise “Bu tür sahnelerin 
Berlin’e zarar verdiğine inanyoruz. Sarrazin’i pro-
testo edenler diğer katlmclar gibi bilet alp içeri 
girdiler.“ diye konuştu. 

Berliner Ensemble Tiyatrosu’nun Müdürü, “Biz 
başörtülü kzlarz“, “Biz Almanya’y yok ediyoruz“ 
gibi pankartlar açan Allmende Derneği’nden Tür-
kiyeli göstericilerle ilgili olarak “Umarm biraz ol-
sun utanyorlardr. Umarm zaferleri kursaklarnda 
kalr.“ temennisinde bulunurken Brecht Tiyatrosu 
olarak bilinen ve köklü bir geleneğe sahip Berliner 
Ensemble Tiyatrosu’nun yazar Thilo Sarrazin ile bir 
okuma etkinliği düzenlemesini eleştirenlere yönelik 
ise “Bence Sarrazin popülist bir insan. Milyonlarca 
insann düşündüğünü dillendiriyor. Bazlar bunu 
küçümsüyor ama bu insanlarn varlğn inkâr ede-
meyiz.“ dedi. Peymann her konunun açk açk tart-
şlmasndan yana olduğunu vurgulad ve bu nedenle 
aşr sağc parti NPD’nin yasaklanmasna karş ol-
duğunu bildirdi. Peymann meydana gelen olaydan 
ötürü tiyatro yönetimi olarak Sarrazin’den özür di-
lenmediğini de sözlerine ekledi. GÜLAY DURGUT BERLİN

1
Berlin’in Moabit semtinde bulunan gençlik 
hapishanesine gizlice uyuşturucu sokulduğu 

ortaya çkt. Durumun anlaşlmas üzerine polis beş 
hapishane hücresi ile sekiz evde arama yapt. Arala-
malarda ha f ve sert uyuşturucularn yan sra reçe-
teli satlan ilaçlar ile çok sayda cep telefonu ile nakit 
para ele geçti. Uyuşturucular hapishane yönetimi-
nin anlaştğ, mahkûmlara gda ve şampuan gibi 
temizlik ve bakm malzemeleri taşyan bir şirketin 
elemanlarnn soktuğu saptand. Polis aylar süren 
takibat sonucunda uyuşturucu tra ğini belirledi.

Moabit Gençlik Hapishanesi’nde mahkûmlara 
sipariş edebilecekleri tüketim mallarnn listesi 
dağtlyor ve mahkûmlarn listeden seçtiği mallar 
bir arac  rma tarafndan satn alnp mahkûmlara 
teslim ediliyor. Söz konusu  rmann hapishane 
yönetiminin açtğ ihaleyi kazanarak servise baş-
ladğ öğrenildi. Merkezi Bavyera Eyaleti’nde bu-
lunan  rmann hapishane alşverişleri üzerine 
uzmanlaştğ ve sekiz eyalette 70’ten fazla hapis-
haneye hizmet verdiği belirtildi. HABER MERKEZİ

1
Würzburg kentinde ilginç bir soruşturma başla-
tld. Yllardr Würzburg Eyalet Mahkemesi’nde 

hâkimlik yapan bir görevlinin, vatandaşlara veri-
len ceza karşlğ ödemesi gereken paralar eşinin 
ve kznn çalştğ derneğe aktarnca hâkim hakkn-
da mesleki denetim soruşturmas açldğ bildirildi. 
Söz konusu dernekte hâkimin kznn genel müdür-
lük yaptğ ve eşinin de kasiyer olarak çalştğ ortaya 
çkt. Konu hakknda Bavyera Radyosu’nda yaynla-
nan habere göre hâkim 2009 ila 2012 yllar arasn-
da vatandaşlara ceza olarak kesilen toplam 20 bin 
Euro’yu binicilik ve sürüş derneğinin hesabna ödet-
miş. Söz konusu dernek, 2007 ylnda halkn yararna 
çalşan bir dernek olarak mahkeme listesine girmiş. 
Hâkimin, başka derneklerin banka hesaplarna da 
para aktardğ belirtiliyor. Almanya’da mahkemele-
rin, vatandaşlarn aldğ para cezasn kamunun ya-
rarna çalşan bir derneğin hesabna aktarma yetkisi 
bulunuyor. ZAMAN WÜRZBURG

Sarrazin yeniden 
davet edilecek

Hapishaneye uyuşturucu 
sokanlar yakaland

Kesilen cezalar eşinin 
derneğine aktaran 
hâkim zorda

Münih kentinde aşr sağclara ve aşr sağ popülistlere karş amansz bir mücadele veren Münih Belediye Encü-
meni Marian Off man (CSU), seçim çalşmalar ve din özgürlüğü konusunda verdiği mücadelede ya-
şadklarn Zaman’a anlatt. Baba tarafndan ailesinin büyük bir ksmn soykrmda kaybettiğini 
anlatan 65 yaşndaki siyasi, bir daha savaş yaşanmamasnn ve aşr sağclğa karş mücadelenin 
kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Berliner Ensemble Tiyatrosu Genel Müdürü Claus Peymann, olayn 
büyümesini engellemek için ellerinden geleni yaptklarn söyledi.



BASIN e-Bülten
Şubat /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
Şubat /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
Şubat /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
Şubat /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
04 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K



BASIN e-Bülten
05 / 03 /2014

ANA SAYFA K

ANA SAYFA K


