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BERLİN

B erlin’in güneyinde yapılması plan-
lanan havalanının açılışının er-
telenmesinden sorumlu tutulan
ve Eyalet Meclisi’nde hakkında

güvensizlik önergesi verilen Berlin eyaletinin
Başbakanı Klaus Wowereit, güvenoyu aldı.
Berlin Eyalet Meclisi’ndeki özel oturumda
yapılan oylamada, Wowereit
hakkında verilen güvensizlik
önergesi hükümette bulunan
SPD ile CDU milletvekillerinin
oylarıyla reddedildi. Muhalefet
partilerine üye 62 milletvekili
önergeden yana oy kullanırken,
85 milletvekili ise önergeye karşı
çıktı. Meclis’ten güven oyu alan
Wowereit oylamadan sonra yap-
tığı açıklamada, kendisinin ge-
lecek seçimlere kadar eyalet
başbakanı olarak seçildiğini ve
bu görevi sürdüreceğini söyledi.
Yeni havalanındaki sorunların 

inşaat ve teknik bölümlerinden kaynaklan-
dığını ifade eden Wowereit, havalanının ne
zaman açılacağı konusunda bir tarih ver-
mekten kaçındı. Muhalefet partileri, hava-
lanının açılış tarihinin sürekli ertelenmesinden
dolayı Berlin’in dünyada gülünç duruma düş-
tüğünü savunarak Wowereit’in görevden
ayrılmasını istemişlerdi. Berlin’in güneyinde
açılacak Berlin-Brandenburg International

Willy Brandt havaalanının 27
Ekim 2013 tarihinde faaliyete
girmesi planlanmış ancak ha-
valanının açılışının bu tarihe
de yetişemeyeceği açıklan-
mıştı. Son iki yılda 4. kez açılışı
ertelenen havaalanında plan-
lama hataları ve özellikle yan-
gın koruma sistemlerinde so-
runlar ortaya çıktı. Wowereit,
havaalanının erteleneceğinin
açıklanmasından sonra gelen
baskılardan bunalarak ha-
vaalanı icra kurulu başkan-
lığından ayrılmıştı.

Başbakan Wowereit
GÜVEN OYU ALDI

HAVAALANININ AÇILIŞININ ERTELENMESİ ZORDA BIRAKMIŞTI
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F ederal Alman Meclis’inin
Kalkınma ve Ticari İliş-
kiler Komisyonu Başkanı
Dagmar Wöhrl (CSU), İh-

las Media Center’i ziyaret etti. İhlas
Media Avrupa Genel Müdürü Ke-
nan Kubilay tarafından karşılanan
Wöhrl, entegrasyon sürecinde bil-
hassa eğitimin üzerinde durulması
gerektiğinin altını çizdi. İhlas Media
Holding’in çalışmaları hakkında
bilgi alan Wöhrl, Türk medyasına
özellikle uyum konusunda büyük
görevler düştüğünü söyledi. Mart

ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini
belirten Wöhrl, “İstanbul çok mo-
dern bir şehir. Mart ayında yine
İstanbul’da bulunma fırsatı bula-
cağım. Yenilenebilinir enerji hak-
kında Türk meslekdaşlarımızla bir
dizi temaslarda bulunucağız” dedi.
Dagmar Wöhrl’e, Türk kahvesi ta-
kımı hediye eden Kubilay, “Bizim
kültürümüzde bir fincan hahvenin
40 yıl hatırı vardır” dedi. CSU Mil-
letvekili Wöhrl, ziyaret sonrası
TGRT-EU’da Hasan Aka’nın ha-
zırlayıp sunduğu Perspektif prog-
ramına katıldı.

İSLÂMİYET İÇİN 
SICAK MESAJ

SPD AŞAĞI SAKSONYA BAŞBAKAN ADAYI STEPHAN WEİL SEÇİM İÇİN KONUŞTU:

KOMİSYON BAŞKANI WÖHRL:

Gülsüm Tan - HANNOVER

annover kentinde Sosyal Demokrat
Parti (SPD) Aşağı Saksonya Eyalet
Başkanı ve Başbakan Adayı Stephan
Weil, 20 Ocakta yapılacak eyalet se-
çimleri öncesi Türk kökenli sivil top-
lum temsilcilerine yönelik bir yılbaşı
resepsiyonu verdi. Courtyard Hotel’de
verilen resepsiyonda, eski Almanya
Başbakanı Gerhard Schröder, eşi
SPD adayı Doris Schröder-Köpf,
SPD’nin Türk kökenli adayı Mustafa
Erkan ve 300 civarında davetli katıldı.
SPD’ye destek vermek amacıyla
Türkiye’den beklenilen İstanbul Şişli
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün
mazereti çıktığı nedeniyle katıla-
madığı resepsiyonda, Almanya’nın
eski Avrupa milletvekili Ozan Cey-
hun ile Cumhuriyet Halk Partisi Yük-
sek Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa
Ülkü Caner yer aldı.

SPD İl Teşkilat Başkanı Alptekin
Kırcı tarafından sunulan programda
Başbakan adayı Stephan Weil, altı
yıldır Hannover Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak Türk toplumu hak-
kında bir çok tecrübe edindiğini ve
çok şey öğrendiğini söyledi. Weil,
“Bilhassa gençlerin eğitimi için mü-
cadele edeceğim. Din ve geleneklere
saygılı yaklaşacağım. Altı yıllık tec-
rübelerimi uygulamak için seçilmek
istiyorum. Bunun için de oylarınıza
talibim” dedi. Seçildiğinde, İslam’ın
tanınması yönünde ilki Hamburg’da
imzalanan devlet sözleşmesinin en
kısa zamanda Aşağı Saksonya’da
da imzalamak istediğini söyleyen
Weil, vize konusuna değinerek, “Fuar
kenti olan Hannover’de vize konu-
sunda sorunlar yaşayan Türk işa-
damlarının eleştirilerini sıkça alıyo-
rum. Vize sorununu kaldırmak ve
Türk vatandaşlarımızın en azından
yerel seçim hakları olması için mü-
cadee edeceğim” diye vaadlerde bu-
lundu. Eski başbakan Gerhard Schrö-
der’in Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
alınması için nasıl mücadele ettiğini
belirten Weil, seçildiğinde bu mis-
yonu da üstlenecelerini söylerken,
Türkiye ilişkilerini çok önemsediğini
de kaydetti 

Eski Almanya Başbakanı Gerhard
Schröderde , “Başbakan adayımız
Weil’e güvenebilirsiniz” mesajı verdi.
Wunstorf ve Neustadt bölgesinden
23. sıradan adayı olarak kendisini
tanıtan SPD’nin seçileceği gözüyle
bakıldığı Türk kökenli adayı Mustafa
Erkan, partiye neden girdiğine yö-
nelik bilgi verdi. Konuşma yerine
daha çok konuklarla sohbet etmeği
yeyleğen SPD adayı Doris Schrö-
der-Köpf, seçildiğinde göçmen kö-
kenlilere ayrım yapmadan hizmette
bulunmak istediğini ifade etti. 

H
TÜRKLERLE biraraya geldiği resepsiyonda sıcak mesajlar
veren Weil, “Seçildiğim takdirde Hamburg’taki gibi İsla-
miyetin tanınması için imzalanan devlet sözleşmesinin
burada da olması için çalışacağım” dedi. 

Işık Consulting Genel Müdürü Mehmet Ergün, Federal Alman Meclis’inin Kalkınma ve
Ticari İlişkiler Komisyonu Başkanı Dagmar Wöhrl, İhlas Media Avrupa Genel Müdürü
Kenan Kubilay ve Perspektif Programının yapımcısı Hasan Aka bir arada görülüyor. 

Başbakan Adayı
Stephan Weil,
Türk konuklarıyla
seçim programı-
nı paylaştı.

SPD İl Teşkilat
Başkanı Alptekin
Kırcı, ve eski Av-
rupa Milletvekili
Ozan Ceyhun,
aday Mustafa Er-
kan’a (ortada)
seçimlerde başa-
rı dilediler.

KK artık birçok milliyet
yahut hüviyetin güdü-
münde, çok uluslu güç
denebilecek emperya-
lizmin rehinesi. Evvela
kendi içinde değişik

unsurların kontrolünde. Kandil,
bir unsur. Asıl aktör görülen İmralı,
başka unsur. Avrupa’dakiler üçün-
cü unsur. Ayrıca Murat Karayılan
ve Fehman Hüseyin grupları da
ikiye ayrılabilir. Avrupa’dakiler de
iki, belki de üç ayrı yere bağlılar.

Bu resmettiğimiz örgütün iç fo-
toğrafı.

Diğer milletlere gelince:
İran, Suriye, Irak bir unsurdur.

İsrail, Rusya ayrı bir unsur. Al-
manya, İsveç, Hollanda, İngiltere,
Fransa vs. değişik rolleriyle farklı
unsurlar. ABD başka bir unsur.
Bir tarihte Yunanistan bile vardı,
Çin ise bugün yoktur denemez.
Bütün bunlar, Kürtleri çok sev-
dikleri için sürece müdahil değiller.
Her birinin hesabı farklı. Hepsi
için cazip olan, su, petrol, yer altı
servetleriyle bu coğrafyadır.

Bu karmaşıklık ve çok yönlü-
lükten dolayıdır ki üç Kürtçü ka-
dının Paris’te öldürülme sebebi
anlaşılmayabilir. Mümkündür ki
gerçek, yıllar sonra ortaya çıka-
caktır. 

Öldürülen kadın teröristlerden
Sakine Cansız, örgüt kurucula-
rından olduğu halde başına çok
şey getirilmiş. Buna rağmen
PKK’nın Avrupa işlerinden so-
rumluydu. Şu var ki hem
Abdullah Öcalan’ın dik-
tatörlüğüne ve hem de
Fehman Hüseyin’in şid-
det uygulamasına karşı
çıktığı ifade edilmektedir.
Abdullah Öcalan, barış
sürecinde üç adrese

mektup gönderecekmiş. Kandil,
BDP ve Sakine Cansız. Bu kadının
Kasım 2012’de Dağ’ın haberi ol-
madan devlet yetkilileriyle görüş-
mesi üzerine bu şekilde cezalan-
dırıldığı da söylenmekte. Diğer iki
kadın niçin öldürüldü? Orası henüz
meçhul. Zaten ortaya çıkan bilgi-
lerin ne kadarı doğru, ne kadarı
üretilmiş olduğu da net değil.

Diğer gerçeklere gelince, İsrail,
barış sürecinden rahatsızdır. Bir
taraftan örgüt içi çözülme veya
hesaplaşma söz konusu olabile-
ceği gibi İsrail yahut başka bir
devletin hatta belki Fransa’nın is-
tihbarat birimleri de fail olarak
kuvvetle hatırlanmakta. Darbe ye-
miş Türkiye derin devleti olamaz
mı? Zayıf ihtimal. Fakat Türk is-
tihbaratının olmadığı kesindir.

Amil her ne olursa olsun, hedef
barışı kundaklamaktır. Hadiseyi
en iyi aydınlatması gereken Fransız
makamlarıdır. Ama Fransa inan-
dırıcı değildir. Devlet başkanı Fran-
çois Hollande’ın kırmızı bültenle
aranan teröristlerle sık görüşme
ikrarı ne kadar manidardır. Bu
skandal ikrar, bir gaf mı, bir hesap
eseri mi? Almanya gibi Fransa’nın
da aranan teröristleri Türkiye’ye
iade etmemiş olması unutulmadı.

Buradan çıkan sonuç nedir?
Üç sonuç çıkar:
Bir: PKK bir iradenin hakimiye-

tinde değil, üçüncü devletlerin ta-
şeron şirketidir.

İki: Bir kısım Kürtler, Türklere
karşı kullanılmıştır. Kürt’ün,
Türk’ten başka dostu yok-
tur. 

Üç :Ufkuna yüksek he-
defler koymuş, bölge lideri
olmuş ve zirveye yürüyen
Türkiye’nin yolu kesilmek
istenmektedir.

P
Çok uluslu terör örgütü

Rahim ER
Entellektüel Boyut 

rahim.er@tg.com.tr

CDU VE SPD ADAYLARI BAŞBAŞA

Aşağı Saksonya’da 
oy farkı kapanıyor

Fransız zengine bir ret 
cevabı da “yargıdan” 

HANNOVER

G özler, 20 Ocak’ta Al-
manya’nın Aşağı Sak-
sonya eyaletinde ya-
pılacak seçime çevri-

lirken, partilerin seçim kampan-
yası da iyice hız kazandı. Önceki
gün CDU’nun liste başı Aşağı
Saksonya Başbakanı David
McAllister ile SPD’li rakibi Step-
han Weil televizyonda kapışırken,
siyasi gözlemciler, iki adayın bir-
birine kesin olarak üstünlük sağ-
layamadığını ve berabere kaldı-
ğını vurguladılar. Bir saatlik prog-
ramda SPD’li adayın eğitim, eko-
nomi, enerji, nükleer atık gibi ko-
nularda Alman hükümetinin iz-

lediği politikalara getirdiği eleş-
tirilerde etkili olduğu belirtildi.
Buna karşılık Başbakan Angela
Merkel’e yakın isimlerden CDU’lu
aday McAllister’in, siyasi pole-
mikler üzerinden puan topladığı
ifade edildi. Son haftalara kadar
SPD/Yeşiller ikilisinin oy oranı
sürekli daha fazla anketlerde çı-
karken, CDU/FDP’nin farkı iyice
kapanmaya başladığı ve FDP’nin
2003 ile 2008’de olduğu gibi yüzde
5’lik barajı aşması halinde eyalet
yönetiminin değişmeyeceği vur-
gulandı. Alman birinci televizyon
kanalı ARD ‘de yayınlanan son
ankette, SPD/Yeşiller ve
CDU/FDP cepheleri arasında oy
farkının bire düştüğü görüldü. 

BERNARD ARNAULT’U ÜZECEK KARAR

Halil Uygun - BRÜKSEL 

A vrupa’nın en zengin
Fransız işadamına bir
kötü haber de Belçika
yargısından geldi.

Fransa’daki yeni varlık vergisi
vermemek için Belçika vatan-
daşlığına başvuran dünyadaki sa-
yılı zenginden Bernard Arnault’a
Belçika Yabancılar Dairesi’nden
sonra savcılıkça da olumsuz görüş
geldi. Belçika vatandaşlığına baş-
vuran Arnault için Yabancılar Dai-
resi, kriterlere uymadığı gerek-
çesiyle ‘negatif’ görüş bildirilmişti.
Dört ay önce Brüksel’in lüks semt-
lerinden Uccle’de konut satın ala-
rak Belçika’da yaşamaya başlayan
Fransız işadamı Dior ve Louis Vu-
itton gibi markaların sahibi. Ya-
bancılar Dairesin ‘negatif’ görü-

şünden sonra Brüksel Federal
Savcılığı da aynı şekilde olumsuz
görüş bildirdi. Bu haliyle Belçika
vatandaşlığı elde etmek için olum-
lu görüşü gereken üç kurumdan
ikisi tarafından negatif görüş bil-
dirilen multimilyarder Fransız işa-
damının Belçika kimliği elde et-
mesi zora girmiş oldu. Federal
Parlamento’nun Vatandaşlık Ko-
misyonu’nda ele alınacak dosya
için son olarak istihbarat biriminin
görüşü beklenecek. Savcılığın
olumsuz görüşünde Arnault’un
son üç yıl içinde Belçika’da ikamet
ettiğini kanıtlayamamasının yat-
tığı ifade ediliyor. Bir diğer gerek-
çenin ise Fransız işadamının Bel-
çika’da faaliyetlerinin emniyet bi-
rimlerince araştırıldığını ve bazı
noktalarda ‘belirsizliğin’ tespit
edilmesi olduğu söyleniyor.

Makaleyi, ya-
zarın sesinden
dinlemek için
QR kodunu

okutun. 

Klaus Wowereit
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