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Eğitim ve öğretimde karşılıklı güven çok önemli

NSU’nun hedefinde
Nürnberg
Başkonsolosluğu da
varmış!

Kültürlerarası Birlikte
Yaşam Topluluğu (GİZ
e.V) Berlin camilerinde başarıyla sunduğu
okuma yazma kurslarını Almanya genelinde
verecek. Federal Eğitim
Bakanlığı’nın finanse
ettiği kursları, değişik
kentlerde sunabilmek
için başlatılan yoğun
çalışmalar hızla ilerliyor.
GÜLAY DURGUT BERLİN
Kültürlerarası Birlikte Yaşam
Topluluğu (Gesellschaft für Interkulturelle Zusammenleben e.V.)
Berlin’de başlattığı Türklere yönelik
okuma yazma kurslarını Almanya
çapına yayıyor. Okuma yazma kurslarının özelliği camilerde yapılması.
ABCami Projesi adı altında bundan
üç yıl önce Berlin’in Wedding, Kreuzberg ve Spandau İlçeleri’nde başlatılan kurslar cinsiyet ayrımı yapmadan hem kadınlara hem de erkeklere
yönelik olduğu halde kurslara ilgiyi
kadınlar gösterdiler ve değişik yaşlarda toplam 60 kadın okuma yazma
kurslarını başarıyla tamamladı. Anne
olan kadınlar şimdilerde çocuklarına hem Türkçe hem Almanca kitap
okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Almanya’da okuma yazma
bilmeyen 7 milyon kişi var. Bunların
yüzde 60’ı Alman, yüzde 40’ı göçmen kökenli. Kısaca GİZ e.V. olarak
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bilinen Kültürlerarası Birlikte Yaşam
Topluluğu’nun üç yıl boyunca pilot proje olarak yürütülen ABCami
Projesi Federal Eğitim Bakanlığı tarafından, okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmak amacıyla uygulamaya soktuğu “Okuma Yazma
için Ulusal Strateji“ kapsamında
finanse ediliyor. Bakanlık projeyi pilot proje süresince 400 bin Euro’luk
bir bütçe ile destekledi. Yeni süreç
kapsamında bütçe 1 milyon 800
bine yükseltildi. Projeyi çok başarılı
bulan bakanlık okuma yazma kurslarının Almanya çapında 25 camide açılması talebine olumlu yanıt
vererek projeye devam kararı aldı.
ABCami Projesi, GİZ e.V.Müdürü
Dr.Britta Marschke ve Ercan Umaç,
Özcan Kalkan, Musa Bozkurt, Tuğba Bektaş, Sibel Tosuner ile Fahimi
Biraka’dan oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Eğitim ve İslam
bilimcisi olan Müdür Marschke projenin başarısını gerekçelendirirken

“Proje insanları bulundukları yerde
kucaklıyor. Biz onlara ‚Sizin için bir
proje hazırladık. Projeye katılmak
için şunları yapmanız gerekiyor‘
demedik. Biz projeyi, projeye katılacaklarla birlikte hazırladık. Kimse
kimseye öğretmenlik yapmadı, eşit
göz hizasında, karşılıklı saygı ve takdir temelinde işe başladık“ diyerek
işbirliği yaparken tarafların güven
duygusu içinde hareket etmelerinin
çok önemli olduğunu söyledi. Camilerde okuma yazma kursları haftada
iki gün, genellikle öğleden önceleri düzenleniyor ve üç saat sürüyor.
GİZ e.V. ABCami Projesi için özel
bir eğitim metodu geliştirdi. Ders dili
Almanca ancak ihtiyaç duyulduğunda bilgiler Türkçe anlatılıyor ve kursiyerler öğrendiklerini zihinlerinde
bulunan bilgilerle irtibatlandırarak
daha kolay öğreniyorlar ve anlayarak, anlamlandırarak öğrendikleri
bilgiler kalıcı oluyor. Bu yöntemle
kursiyerler aynı zamanda kendi ana-

dillerinin de değerli bir lisan olduğu
duygusunu geliştirip pekiştiriyorlar.
Öte yandan kursa gelen kadınlar
namaz vakti geldiğinde, derse ara
verip, namazlarını kılıp dini vecibelerini yerine getiriyorlar. GİZ e.V.
Müdür Yardımcısı ve Berlin ile Batı
Almanya Koordinasyon Sorumlusu
Ercan Umaç, “Bizler kursiyerlerin
kendilerini iyi hissettikleri bir ortamda öğrenmeye açık olduklarını
düşünüyoruz. Elde ettiğimiz deneyimler de bunu gösteriyor“ diyerek
Almanya’da camilerin birer eğitim
yuvası haline gelmelerinin önemini
vurguladı. Buradan hareketle proje
aralarında Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Münih, Dortmund, Düsseldorf
gibi şehirlerin bulunduğu birçok
kentte toplam 25 camide hizmete
girecek. ABCami Projesi’nde entegrasyon uzmanı ve uyum araştırmaları profesörü Dr. Halil Uslucan
bilirkişi olarak görev yapıyor.
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Almanya Federal
Dışişleri Bakanı
Frank-Walter
Steinmeier,
Viyana zirvesi
öncesi ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry’i Berlin’de
ağırladı.
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ABCami Projesi,
GİZ e.V.Müdürü
Dr.Britta Marschke
ve Ercan Umaç,
Özcan Kalkan,
Musa Bozkurt,
Tuğba Bektaş ile
Fahimi Biraka’dan
oluşan bir ekip
tarafından
yürütülüyor.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam eden Neonazi cinayetleri davasında Nasyonal Sosyalist
Yeraltı (NSU) terör örgütünün geride
bıraktığı şehir haritaları incelenmeye
başlandı. Örgütün Zwickau kentinde havaya uçurulan evinin enkazında
ve örgütün iki üyesinin ölü bulunduğu
karavanda ele geçirilen belgelere göre
Nürnberg kentindeki Türk konsolosluğu da örgütün hedefinde yer alıyor.
Münih ve Nürnberg kentlerini gösteren
bir haritada ise Türklere ve diğer Müslümanlara ait binaların işaretlendiği görüldü. Thüringen eyaletindeki haritalarda
ise soygun yapılan iki bankanın işaretlendiği ve notlar alındığı belirtildi. NSU
terör örgütünün sekizi Türk olmak üzere 10 cinayet işlediği, iki bombalı saldırı
gerçekleştirdiği ve 15 banka soygunu
yaptığı iddia ediliyor. ZAMAN MÜNİH

65’lik nine gümrükte 5
bin sigarayla yakalandı
Q

Almanya’ya giriş çıkışta gümrük
kurallarına uymak büyük önem
taşıyor. Aksi halde istenmeyen miktarlarda ceza ödenebiliyor. Münih Havalimanı Gümrük Dairesi basın sözcüsü
Marie-İngrid Müller, Cuma günü 65
yaşındaki bir kadının 5 bin adet sigarayla gümrükten geçerken yakalandığını
açıkladı. Moskova’dan Münih üzerinden
Dublin’e gitmek isteyen yolcuyu kontrol eden memurlar, kadının çantasında
25 karton sigara buldu. Müller, Avrupa
Birliği üyesi dışından gelen yolcuların en
fazla 200 adet (1 karton) sigarayı gümrükten geçirebildiklerine dikkat çekti. 65
yaşındaki kadının sigaralarını yok eden
gümrük memurları, kadına da toplam
bin Euro para cezası verdi. ZAMAN MÜNİH

.de

FOTOĞRAF:
MURAT DURDU

“Adı da başka, tadı da.”

Steinmeier-Kerry ikilisi Suriye
konusunda Türkiye’yi es geçti
Q

İran ve Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’daki konumlarının önemine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Tahran ve Riyad’daki görüşmelerim
iki taraf arasındaki hendeklerin ne kadar
derin olduğunu ve iki tarafı bir araya getirmenin ne kadar zor olduğunu ispatladı.”
ifadesini kullandı. Steinmeier, İran ve Suudi
Arabistan’ın Ortadoğu’daki rollerine atıfta
bulunarak “Suriye’deki krizinin etkisiz hale
getirilmesi için ikiliyle yapılan görüşmelerin
kaçınılmaz olduğunun” altını çizdi.

JOHN KERRY DE TÜRKİYE’Yİ ZİKRETMEDİ
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise konuşmasında, Suriye’yle ilgili olarak, “Herkes
askeri bir sürecin değil siyasi bir sürecin
krizi çözüme sevk edeceğiyle ilgili olarak,
Viyana Konvansiyonu’nun uygulanması
için ortak görüş bildirdi. İran, Rusya, ABD,
Almanya ve Avrupa bunu destekledi.” dedi.
Türkiye’nin adını zikretmeyen Kerry, “Tüm
destekçiler bunu kabul etti. Şimdi sadece
bir şey engel olarak yolda duruyor. O da
anlaşmanın süratle uygulanmasıdır.” diye
konuştu. “Suriye’nin toprak bütünlüğünün
korunmasını istediklerini” belirten Kerry,
“Suriye’nin içte bir olması ve bölünmemesi, laik bir devlet olması, çoğulcu olması ve
insanların geleceklerini seçimlerle kendilerinin tayin etmeleri gerektiğiyle ilgili mutabıkız. Hepimiz IŞİD’e karşıyız ve buna karşı
tüm güçlerin bir araya getirilmeleri ve bunların konsantre biçimde güçlendirilmeleri
gerektiği düşüncesindeyiz.” dedi.
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Almanya Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Suriye’deki krizin çözümünün şartının Suriye
devletinin ayakta kalması ve Suriye’nin
toprak bütünlüğünün korunması” olduğunun altını çizdi. Bugün Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun da katılımıyla Avusturya’da
düzenlenecek olan Viyana zirvesi öncesi
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i Berlin’de
ağırlayan Steinmeier, Washington-Moskova ve Tahran-Riyad başkentlerini beraberce
zikrederek Türkiye’ye değinmeden “Suriye’deki krizin sonlandırılması için kati olan
şartın ortak istek olan Suriye’nin devlet
olarak kalması, hiç tereddütsüz komşular
ve Lübnan ve Irak için sonuçlar doğuracak
Suriye topraklarının bölünmesinin başlamaması olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için “şimdi bu tür görüşmelerin başlaması
gerektiğini” ifade eden Bakan Steinmeier,
Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarına da tepki gösterdi.
Federal Dışişleri Bakanlığı’ndaki ikili
görüşmeler öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Steinmeier, “Rusya’nın
sahneye askerleriyle çıkması, Suriye’deki
çözümü daha da zora soktu. Askeri müdahaleler daha fazla acılara yol açtı ve daha
fazla sığınmacının ülkeyi terk etmesine sebebiyet verdi.” uyarısında bulundu. Steinmeier, “Şunu biliyoruz ki, siyasi çözümün
şartı Washington ve Moskova’nın birbirlerine köprü kurabilmelerine bağlıdır.” dedi.

Lezzet kareciklerini
keşfedin!

