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Bu toplumda sevgi duygusu
eksik!

BU TOPLUMDA SEVGİ VE KARDEŞLİK DUYGULARI EKSİK
Hessen Seçimlerinde Göçmenler Roland Koch'a Gereken Dersi Vereceklerdir
Yaklaşık yarım asırdır gerek Almanya'da, gerekse Avrupa'nın diğer pek çok ülkesinde biz göçmenler
için politikalar genelde bizsiz ama bizim için yapılır. Göçmenler bu ülkelerde ne yazık ki genellikle
seçimden seçime ve nedense hep olumsuz olarak hatırlanır.
Ya ırkçı ve sağcı partiler camilere karşı çıkararak yabancılara siz bu ülkede istenmiyorsunuz,
geldiğiniz ülkeye geri dönün çağırısında bulunur yada CDU veya CSU gibi tutucu partiler tarafından
göçmen gençlere şiddet yanlısı veya göçmen erkeklere karısını veya kızını ezen, döven erkek imajları
çizilerek, yada kafasında takkesi, elinde naylon poşetlerle önde yaşlı bir adam ve arkasında başı
kapalı, uzun bir pardesü giyinmiş ve ellerinde yine alışveriş poşetleri bulunan yaşlı bir kadın resmi
gelir. Böylece de her seçimle beraber Almanların kafalarında oluşan önyargılar iyice pekiştirilmiş
olunur ve "YABANCILAR İŞTE BU!" denilir. "Yabancılar hem görünüşleriyle, hem ibadet yerleriyle
hem eğitim, hem de kültürleriyle bizden çok farklıdırlar ve aslında bizimle yaşamayada asla laik
değillerdir."
Suç Eğiliminin Kökenle İlişkisi Yoktur
Gerek Alman gerekse yabancı kökenli suç işlemiş gençlerle yapılan araştırmalar Hessen Eyalet
Başbakanı Roland Koch efendinin iddia ettiği ''suç eğiliminin kökenle ilişkisi olduğu'' yönündeki tezinin
tamamen yanlış olduğunu göstermektedir. Araştırmalar suç işleyen gençlerin genellikle eğitim
düzeylerinin, dolayısıyla da iş piyasalarında şanslarının düşük olduğu, aile bağlarının zayıf veya büyük
çoğunluğunda aile içerisinde ekonomik sıkıntılar, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi derin
problemler
içerisinde
kıvrandıklarını
gözler
önüne
sermektedir.
Kısacası ekonomik ve sosyal sınırlamalar, özellikle göçmenleri vuran fakirlik ve her alanda hüküm
süren fırsat eşitsizliği gençlerde ortaya çıkan şiddetin ana nedenleri arasındadır. Geçen yüzyılın
başlarında Amerikaya göç eden göçmenler arasında en çok suç işleyen İrlandalılar ve Almanlardı,
sebebi tabiki Koch efendinin idda ettiği gibi etnik kökenleri değil, fakirlik ve yeterli mesleki eğitimlerinin
olmamasıydı.
Şiddetin her türüne karşı olan bizler elbette burda kökenleri ne olursa olsun, şiddet uygulayan gençleri
savunmuyoruz. Ama diğer taraftan da, Almanya'da yaşayan vatandaşlar olarak bir eyalet
başbakanının göçmenlerle ilgili açıklama yapmadan önce belli konularda yapılan araştırmaları ve
neden
sonuç
ilişkilerini
incelemesini
beklemek elbette en
doğal hakkımız.

Görebildiğimiz kadarıyla bazı şeyler bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Bu bilinçli olumsuz propagandaya
en güzel yanıtı da Hessen seçimlerinde göçmen kökenli seçmenlerin Koch efendiye oy vermeyerek,
eyaletlerine daha hassas ve sağ duyulu bir başbakanın gelmesi için başka partilere üye olarak, seçim
çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak gerek CDU'ya gerek Koch efendiye gereken tarihi dersi
vereceklerinden eminim.
Göçmen Gençlerin Suç Eğilimli Gibi Gösterilmesi Kokuşmuş ve Adi Bir Oy Avcılığıdır
Ne zaman göçmenlerle ilgili olumsuz bir olay gündeme gelse; bazı CDU ve CSU politikacılarının her
zaman dahiyane bir fikirleri vardır. Burda suç işleyen yabancı kökenli gençlerin, ki bunların
nerdedeyse hemen hemen hepsi Alman vatandaşıdırlarıdır, annesinin, babasının veya dedesinin
doğdukları ve az veya çok her generasyonun bir şekilde organik bağ içerisinde olduğu, köken aldıkları,
vatan
olarak
kabul
ettikleri
ülkeye
geri
gönderilmemelidirler.
Bu akıl fukarası, değişen dünyayı ve değişen Almanya'yı anlayamayan, hem bu ülkeye hem de bu
ülkede yaşayan her kesimden halka kalıcı zararlar veren populist politikacılara; sağ duyu sahibi aydın
Almanlar ve göçmenler tarafından gereken tavır, her zaman gösterilmektedir ve gerekirse de defalarca
gösterilecektir.
Suç işleyen gençler de bu ülkenin evlatlarıdır. Bu ülkenin kaderini çizen politikacılarının PDS'in den
CDU'suna kadar hepsinin siyasetlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde
söz sahibi oldukları ülkenin göçmen gençlerine sunmuş oldukları imkanları, olgun ve sağduyu sahibi
bir insan olarak dönüp baktıklarında, hatanın nerede olduğunu sanırım daha iyi göreceklerdir.
Alman ve Avrupa Toplumunun Kalbindeki Manevi Boşluk
Uzun zamandır Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan insanları karıştıran bir şeyler hissediyorum.
Hislerim sanki bana yaşamlarında çok önemli bir şeylerin eksik olduğunu söylüyor. Bu toplumda eksik
olan şey bence küçücük bir kalp sahibi olmaları ve kardeşlik duygusu. Etrafımız güçlü, saygın, varlıklı,
sözde istediği her şeye ulaşabilecek gibi görünen, içleri bomboş, insanı insan olarak göremeyen,
insancıklarla dolu. Bu tür insanların başını da sorumsuz, sözde politikacılar çekiyor.
Bizi bu manevi boşluktan ancak; duyarlı ve haksızlığa hayır diyebilenler kurtarabilir...
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:
ARD, Aleviler, Müslümanlar ve Kırılma Noktası
Dünyayı yeni göç hareketleri bekliyor...
"Gömleğimi satar yine de çocuğumu okuturum!"
Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini dinlemesidir.
"Syasi ve kültürel düşmanlıklar da aşılır..."
"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (3)
1 Hessen secimleri ve devami
Yazan Cengiz Deniz, 04-02-2008 15:38
Sayin Susam hanim,

Hessen secimleri ilgili düsüncelerinizi paylasiyorum. Ancak bu yetmez. Sosyal olaylar
daimi takip ve youm ister. Aksi takdirde kendi eksenimiz etrafinda döner dururuz, taki ikinci
bir Roland Koch kendisine pay cikarmak icin, böylesi metoda müracaat etsin. Secmenler
belki Koch\'un düsüncelerini kabul etmediklerini belirttiler, belkide Hessende bir degisiklik
istediler. Yada baska bir cok nedenden dolayi gecmiste oldugu gibi yeterince destek
vermediler. Bundan sonra ne olacak? Hessendeki secim sonuclari bize yeni ufuklar acti. Bu
konuda kisa, orta ve uzun vadeli düsünmek gerek.
Bu konudaki yorumlerinizi merakla bekliyorum. Ancak tabiki bu is sadece size düsmez.
2 Yazan Jale Tekeli, 31-01-2008 08:35
Bak gördünüzmü susam hanim dediginiz gibi kocha gereken ders verildi. Öngörünüz icin
tebrikler
3 Cesur olmak lazim geliyo
Yazan Semra Sadet, 17-01-2008 17:29
Yazinizin basligi, Almanyanin durumunu cok iyi özetlemis. Yol cok uzun ve yapilmasi
gereken cok sey var. Cesur insanlar gerekiyo bu yolda yürüyecek. Bizde variz demek icin.

