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Koalisyonda nükleer çatlak

Ýsmail
Kul

Hafta sonu yapýlan iki eyalet seçiminden aðýr yenilgilerle çýkan Baþbakan Merkel baþkanlýðýndaki merkez sað iktidar hükümetinin
koalisyon ortaklarý nükleer enerji konusunda birbirine girdi. Kararlaþtýrýlan moratoryumdan vazgeçen FDP “tüm santraller
hemen kapatýlsýn” talebiyle Birlik Partilerini kýzdýrdý. ZAMAN’a açýklamada bulunan Yeþiller Partisi Enerji Politikalarý
Sözcüsü Hans-Peter Fell ise iktidarýn atom enerjisi konusunda “samimiyetsiz” olduðunu savundu.

Türk vekillerin
cevabý 2:
Turgut Yüksel
Türk kökenli vekillerden çaðrýmýza
gelen cevaplarda kalmýþtýk.
Bugün Sayýn Turgut Yüksel’in
kapsamlý cevabýna yer vermek istiyorum.
Turgut Yüksel’in cevabý uzun
olduðu için önemli gördüðüm
bölümlerini aktarýyorum.
***
- “Çaðrýnýn özü, Türkiye’deki son
geliþmelere, özellikle basýna karþý
olan tutuma gösterilen
bir tepkidir. Maalesef
Türkiye’deki geliþmelerin hepsini
ayrýntýlarý ile izleyemiyorum. Zaten
buradan Türkiye’yi deðiþtirme gibi
uçuk bir kaygým da yok. Halkýnýn bir
ferdi olduðum, içinden çýkýp
geldiðim, sevdiðim ve kopmasý söz
konusu olmayan güçlü baðlarýmýn
olduðu baðýmsýz Türkiye’nin, adil,
sosyal ve demokrasinin bütün kurum
ve kuruluþlarýyla iþlediði bir ülke olmasý en büyük özlemimdir. Bu konuda son on yýl içinde olumlu adýmlarýn
atýldýðýnýn
da bilincindeyim. Buna raðmen
son dönemlerdeki geliþme ve tutuklamalardan da oldukça
kaygýlýyým. Hangi nedenle, hangi
politik çizgiye sahip, hangi gazeteci
ve yazar olursa olsun;
onlarýn yazma, çizme ve yayýn
özgürlüðüne dokunulmamalýdýr. Bu,
tüm gazete ve yazarlar
için de geçerlidir. Çünkü
Bugün Sayýn
deðiþik ve ayrý
Turgut Yükolan bütün bu kurumlar ve insanlar
sel’in kapsamlý
çoðulcu
cevabýna yer
demokrasinin
vermek istiyovar
olma kýsrum. Turgut
taslarýdýr.”
Yüksel’in ceva- “Ergenekon
bý uzun olduðu
var mý, yok mu?
için önemli
Herhalde vardýr.
gördüðüm
‘Ateþ olmayan
bölümlerini
yerden duman
çýkmaz’ diye
aktarýyorum.
düþünüyorum.
Fakat son üç, dört
yýldýr neredeyse hükümete eleþtirel
bakan, yolsuzluk ve olumsuzluklarýn
üstüne giden herkes ‘Ergenekoncu’
olarak suçlanýyor. Asýl sorun ve konu
içeride olanlar, tutuklananlar,
gözaltýna alýnanlar ve suçlananlarýn
kim olduðu deðildir.
Kim, hangi nedenle suçlanýyorsa
suçlansýn veya suç iþlesin, suçluluðu
ispat edilene kadar
suçsuzdur. Demokratik hukuk
devletinin ve özgür demokrasinin
tüm kurallarý herkes için,
her yerde geçerli olmalýdýr.
Hukuk devleti çifte standartlý olmamalýdýr ”
- “Ýslamcýlýðý, din ve devlet iliþkilerini birbirine karýþtýran, Ýslamý politik ve ideolojik
yorumlayan, dini inancý Allah ile
kul arasýndaki temel ilkenin dýþýnda
kullananlar için
yorumlayabilirim. Tanrý politik
manevi (spirituell) bir inanç gücü ve
iktidarýdýr. Tanrý
manevi egemenliðin iktidarýdýr.
Fakat içinde yaþadýðým bu dünyada
ve topuluklarda
egemenlik kayýtsýz þartsýz ulusun
ve halkýndýr ve öyle de olmalýdýr. Ýslamcý hareket bu
kuramýn dýþýna çýktýðý için sakýncalýdýr. ‘Fethullah Gülen’ hareketi,
sakýncalý gördüðüm bu
yapýlanmanýn içinde ruhani olmanýn dýþýnda Türkiye’de politikaya
(aktif) karýþan bir güç
haline dönüþmüþtür..”
- “Özgürlük her zaman ayrý ve
farklý düþünenlerin özgürlüðüdür.
Sayýlarý ne kadar çok olursa
olsun, sadece siyasi erk veya bir
partinin taraftarlarý için saðlanan
özgürlük özgürlük deðildir.
(Rosa Luxemburg).”
***
Sayýn Yüksel’in cevabý özetle böyle.
Tabii ki, bu görüþlerle ilgili benim
de görüþlerim var.
Konuya devam edeceðiz.
ikul@eurozaman.de
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OKTAY YAMAN BERLÝN
Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz Eyalet seçimleri
öncesi Almanya Baþbakaný Angela
Merkel’in 8 nükleer santralin
Haziran ayýnda sonuçlanacak
moratoryum sürecine kadar
geçici olarak devre dýþý býrakýlmasý yönünde aldýðý kararýna
destek veren iktidar hükümetinin Liberal ortaðý Hür
Demokrat Parti’nin (FDP),
iki eyalette uðradýðý aðýr
seçim yenilgisinin akabinde
moratoryum süresini beklemeden “tüm santrallerin
hemen tamamen kapatýlmasýný istiyoruz” þeklindeki talebi koalisyonda krize yol açtý.
Liberallerin çýkýþý eyalet seçimlerinden umduðunu bulamayan
Baþbakan Merkel’i sýkýntýya
sokarken, koalisyonun büyük
ortaklarýndan Hýristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Hür demokratlara
sert eleþtirilerde bulundular. FDP Genel
Sekreteri Christian Lindner’in geçici olarak kapatýlan 8 nükleer santralin tamamen kapatýlmasýný istemesi, diplomatik
çevreler tarafýndan “seçmenden aðýr
darbe alan Liberaller seçmeni yeniden
kazanmak istiyor” þeklinde yorumlandý.
Hükümet partilerini birbirine düþü-

“FDP’nin nükleer santrallerin tamamen
kapatýlmasý yönündeki talebi kesinlikle
inandýrýcý deðil. On yýllardýr atom politikalarýný savunan Liberallerin sözde
nükleer santral karþýtý gibi görünmelerinin tek sebebi var, o da BadenWürttemberg ve Rheinland-Pfalz
eyalet seçimlerinde uðradýklarý aðýr
yýkýmdýr.” dedi. Almanya’nýn acil
olarak yeni atom politikalarýna ihtiyacý olduðunun altýný çizen Fell,
“tüm toplumu içine alan doðru
enerji politikalarýnýn uygulanmasý için adýmlarýn atýlmasý gerektiðinin” zaruretine dikkat çekti.
“Christian Lindner’in açýklamasý
Baþbakan Merkel’in þahsýna yönelik bir hücum mu?” þeklindeki
soruyu cevaplandýran Hans-Josef
Fell, “Baþbakan da benzer þeyler
söylüyor. Nükleer enerji alanýndaki
siyasi yörünge deðiþikliði de Liberaller de olduðu gibi inandýrýcý deðil. Yýllarca çevre bakaný olarak görev yapan
baþbakan atom enerjisinin ne gibi
riskler taþýdýðýný bilmesine raðmen bunlarý dikkate almadý. Bu alanda yýllarca
hiçbir þekilde dürüst stratejiler uygulamadý.” dedi.

1
Yeþiller Federal
Meclis milletvekili
ve Enerji Politikalarý Sözcüsü Hans-Josef Fell, Atom
enerjisinden
çýkýþýn, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn
geniþletilmesine
geçicin saðlanmasýnýn toplumsal bir vazife
olduðuna dikkat
çekti ve atom
lobilerinin
direncinin kýrýlmasý gerektiðini
belirtti.

ren FDP’nin atom politikasý ile ilgili ZAMAN’a özel mülakat veren Yeþiller Federal Meclis milletvekili ve Enerji Politikalarý Sözcüsü Hans-Josef Fell,

CDU LÝBERALLERÝ UYARDI
Bu arada konuyla ilgili Alman devlet 1.
Kanalý ARD’ye açýklamalarda bulunan

Wulff Nazi isyancýlarýný Köln’de andý
Cumhurbaþkaný Christian Wulff

1Köln’e bir günlük bir gezi düzen-

leyip Nazi döneminde baþkaldýran
isyancýlarý akrabalarý ile birlikte andý.
Cumhurbaþkaný önce kilisedeki
dua ile ve daha sonra yapýlan etkinlikte ‘barbar rejime boyun eðmeyenleri’
yaptýðý konuþma ile onure etti.
Belediye otobüsü ile programdan
programa giden cumhurbaþkanýna
Köln Büyükþehir belediye baþkaný Jürgen Roters hem ev sahipliði yaptý hem
de eþlik etti.
Gezisine iki yýl önce çöken Avrupa’nýn önemli tarihi Köln arþiv binasýnýn kazý çalýþmalarýný yerinde izleyip
bilgi alarak baþlayan Cumhurbaþkaný
Wulff, Büyük þehir belediye baþkaný

Jürgen Roters’le birlikte yýllardýr kazýsý
devam eden yahudi müzesinin çalýþmalarýný da yerinde inceledi ve belediye yetkilerinden bilgi aldý.
Cumhurbaþkaný Wulff daha sonra Trinitatis protestan kilisesinde Nazi
rejimine karþý baþkaldýran isyancýlarýn
uðruna verilen dua merasime katýldý.
Katolik ve protestan temsilcilerin bulunduðu duadan sonra Roters ile Belediye sarayýna geldi. Burada 11. Yüzyýl
da kurulan ilk belediye binasýnýn salonunda özel misafirlerin huzurunda ‚altýn kitabý‘ imzalayan Cumhurbaþkaný
Wulff, kýsa konuþmasýnda memnuniyetini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti
Berlin Din hizmetleri Müþaviri Prof.
Dr. Ali Dere de bu törene katýldý.

Daha sonra tüm heyet Cumhurbaþkaný Wullf ile birlikte Köln Endüstri ve Ticaret odasýnda Freya von Moltke’nin 100. Doðum yýlý olan anýsýna
yapýlan programa katýldý. Endüstri ve
Ticaret odasý baþkaný Paul BauwensAdenauer konuklarý selamladý. Nazi
döneminde baþkaldýrýp hayatlarýný yitiren ve Köln’de ‘Edelweiß-Piratin’ adý
olarak tanýnan ve idam edilenlerin aile
mensuplarýný Cumhurbaþkaný konuþmasýnda onure etti. Wulff, özellikle
Freza von Moltke’nin çok sevdiði eþini
Nazi rejimine karþý isyanýnda korkmadan desteklediðini, bunun örnek bir
davranýþ olduðunu ve Almanlar olarak
bunun demokrasi için olan deðerinin
bilinmesi gerektiðini vurguladý. KÖLN

Mutlu Çocuklar
Anaokulu müdiresi
Özlem Demirbaga
her yýl 4 ila 5
yaþ arasý çocuklarýn tabii tutulduðu testlerde
yüzde 85 baþarý
ile çok iyi bir
hedef yakaladýklarýný söyledi.

CDU Genel Baþkan vekili ve Federal
Eðitim Bakaný Annette Schavan, Haziran ayýnda sonuçlanacak moratoryum
sürecinden geriye dönülmeyeceði mesajý vererek nükleer santrallerle ilgili
“somut verilerin deðerlendirileceðini”
kaydetti. CDU Federal Meclis Grup
Baþkaný Volker Kauder de koalisyon ortaðýný sükûnete davet ederek tepkisini
þu þekilde ortaya koydu: “Moratoryum
sürecini baþlatýp, ondan sonra da bu
alanda çalýþma baþlatanlara ‘ben nasýl
olduðunu biliyorum, sizin çalýþmanýza
gerek yok’ denmez.” Kauder’in “Bu þekilde birbirine davranýlmaz.” uyarýsý da
gözlerden kaçmadý.

FDP’LÝ ADALET BAKANI ÝSE BÝRLÝK
PARTÝLERÝNÝ UYARDI
Partisinin genel sekreteri Christian
Lindner’in “tüm santraller tamamen
kapatýlmalý” talebine destek veren Federal Adalet Bakaný Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ise yaptýðý açýklamada, nükleer santrallerin tamamen
devre dýþý býrakýlmasý için “gerekirse
kanunda deðiþiklik yapýlmasý için giriþimde bulunacaðý” uyarýsýnda bulundu. “Moratoryum kanun deðil, sadece
siyasi bir görüþtür.” diyen Leutheusser-Schnarrenberger’in moratoryumun
yasal baðlayýcýlýðýnýn olmadýðýna dikkat çekmesi ise gözlerden kaçmadý.

CDU Hamburg’da
yeni baþkaný üyeler
belirleyecek
Hýristiyan Demokrat Birlik Partisi

1(CDU) eyalet seçimlerinden kötü

sonuç aldýktan sonra istifa eden Hamburg eyalet baþkaný Frank Schira’nýn yerine gelecek yeni baþkaný delegeler belirleyecek. Salý günü gerçekleþen genel
kurulda delegeler yeni baþkanýn delege
oylarýyla belirlenmesini istedi. Delege
toplantýsýna kadar parti baþkanlýðý için
tek aday CDU Hamburg Federal Milletvekili Marcus Weinberg oldu. Delege
toplantýsýndan sonra Hamburg eski Spor
Müsteþarý Rolf Reincke de adaylýðýný
açýkladý. CDU’nun liberal kanadýndan
olduðu belirtilen Weinberg’in siyah - yeþil koalisyon hükümetinin kurulmasý ve
geçen yýl Hamburg’da halk oylamasýna
sunulan eðitim reformunda etkin rol üstlendi. CDU Hamburg Meclis Grup Baþkaný Dietrich Wersich, “Yeni yapýlanmanýn baþýndayýz. Daha çok halkýn arasýnda ve gerçek bir halk partisi olmalýyýz. Bu
ayný zamanda CDU’nun içinde yeniden
yakýnlaþmak ve yeni üye kazanmak için
yeni bir þans.’’ dedi. Hamburg’da 9 bin
üyesi bulunan CDU’da delegeler 16
Mayýs’dan 4 Haziran’a kadar mektupla
oy kullanarak kimin baþkan olacaðýna
karar verecek ve 16 Haziran’da yapýlacak genel kurulda yeni baþkan tescillenecek. RAMÝS KILIÇARSLAN HAMBURG

Hurda hýrsýzlýðý arttý
Uluslararasý hammadde fiyatla-

1rýnda yaþanan artýþlar Alman-

Mutlu Çocuklar Yuvasý’ndan Türkçe etkinliði
Hamburg’da, Mutlu Çocuklar

1adýný taþýyan anaokulu tarafýn-

dan Türkçe etkinliði düzenlendi.Hamburg Baþkonsolosu Devrim
Öztürkün de katýldýðý etkinlikte yuva
öðrencileri bütün marifetlerini sergiledi. Anaokulu müdiresi Özlem Demirbaga açýlýþ konuþmasýnda dilin
öneminden bahsetti. Bilimsel araþtýrmalarýn sýfýr ila beþ yaþ arasýndaki
çocuklarýn beþ dile kadar öðrenebilme yeteneði olduðunu ispatladýðýný
dile getiren Demirbaga, son zaman-

larda siyasiler tarafýndan gündeme
getirilen dil konusu tartýþmalarýna bilimsel yaklaþýlmasý gerektiðini bildirdi. ‘Çocuklarýmla gurur duyuyorum,
ailelerine de bize güvendikleri için,
birlikte çalýþtýklarý için çok teþekkür
ediyorum’ diyen Demirbaga, her yýl 4
ila 5 yaþ arasý çocuklarýn tabii tutulduðu testlerde yüzde 85 baþarý ile
çok iyi bir hedef yakaladýklarýný vurguladý. Mutlu Çocuklar yuvasýnda
Almancanýn yanýsýra haftada bir saat
Türkçe ve Ýngilizce eðitim verildiði

ifade edildi. Daha sonra çocuklar þarký, þiir, tekerleme ve sema gösterisi
ile seyircilere güzel anlar yaþattý.Anadolu Türk masallarýnýn da çocuklar
tarafýndan anlatýldýðý programýn sonunda kýsa bir konuþma yapan Baþkonsolos Öztürk, Türkçe eðitim konusunda gösterdikleri hassasiyetten
dolayý Mutlu Çocuklar yuvasýna teþekkür etti. Baþkonsolos, çocuklarýn
kendi dilini öðrenmelerinin baþka bir
dili öðrenmelerine engel olmadýðýný
belirtti. M.ALÝ ALICI HAMBURG

ya’da hurda metal hýrsýzlýðýný artýrdý.
Hurda hýrsýzlýðýndan en çok Alman
devlet demiryollarý (DB) etkileniyor.
Özellikle artan bakýr ve alüminyum fiyatlarý kolay para kazanmak isteyen
hýrsýzlar için çekici olmaya baþladý. Metal hýrsýzlýðýnýn artmasýnýn bir baþka
nedeni olarak da metallerin genelde dýþarýda, mezarlýk, siteler ve tren raylarý
gibi korumasýz yerlerde bulunmasý gösteriliyor. Hýrsýzlar özellikle, trenlerin çalýþmasýný saðlayan elektrik kablolarýný
ya da yeraltý kablolarýyla metal donanýmlarý çalýyor. Organize çeteler ise aðýr ekipmanlar kullanarak aðýr metaleri
söküp götürüyor. Almanya’da kaynaðýný göstermeden hurda metal satmanýn zor olmasý ve sýnýrdan geçirilmesinin kolay olmasý ise metallerin yurtdýþýna çýkýþýný teþvik ediyor. Çalýnan demiryolu malzemeleri ise tren seferlerinin
gecikmesine ya da iptal edilmesine yol
açýyor. Geçtiðimiz yýl 8 bin 500 tren,
metal hýrsýzlýðý nedeniyle gecikmeye
uðradý veya güzergâh deðiþtirmek zorunda kaldý. Oluþan zarar ise milyonlarca Euro’yu buldu. FRANKFURT ZAMAN

