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Ankara'ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Lara isimli bir öğrencinin gönderdiği 
kağıttan barış güvercinini Başbakan Erdoğan'a verdi. Merkel, Almanya'da Türk okulları için şartlı 
'evet' dedi: Almanya'nın okulları olduğu gibi Türkiye'nin de okulları olabilir ama bu Almanca 
öğrenmemek için bir bahane olmamalı

 
ANKARA - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Almanya arasında kriz haline gelen 
Türk-Alman okulları konusunu değerlendirirken, net bir yanıt vermekten kaçındı. "Almanca 
öğrenmemek bahane değil" diyen Merkel, "İçinde yaşadıkları ülkenin dilini bilmeleri entegrasyon 
için ön koşul" dedi. Merkel, İmtiyazlı ortaklık görüşünü yinelerken, 1960'lara gönderme yaparak, 
"oyunun kuralı değişti" ifadesini kullanması dikkat çekti.  
Merkel, Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin başında Lara isimli dokuz yaşındaki öğrencinin 
yaptığı "beyaz barış güvercini" biblosu hediye etti. Lara'nın gönderdiği Türkçe mesajda şu 
ifadelerin bulunduğu belirtildi: "Merhaba! Bu güvercin sana geldi. Onu Unna şehrinde 
Katharinenschule'de okuyan Lara adında dokuz yaşındaki bir çocuk yaptı. Güvercin 'barış'ın 
sembolü. Birkaç gün ona baktıktan sonra onu bu yazı ile dünya barışını devam ettirmek için bir 
kişi veya kuruluşa gönder. Bize de hemen, mümkünse çektiğin bir resim ile birlikte bir mail yolla. 
Böylece biz de güvercinin 'barış yolu'nu takip edebiliriz. Bununla sen de Margaretenhöhe 
Essen'deki ilkokullarının, Hattingen'deki Franziskusschule'nin, Unna'daki Katharinenschule'nin, 
ayrıca İstanbul ve Pecs'deki okulların barış hareketine katkıda bulunmuş olacaksın"  
Angela Merkel, Başbakan Erdoğan'a Katharinenscuhule'nin mail adresini de verdi.  
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BASIN TOPLANTISI  
 
 
 
 
Erdoğan, Merkel'i, Başbakanlık'ta resmi törenle karşılamasının ardından birlikte gazetecilerin 
karşısında çıktılar. Rusya'da metro istasyonlarında meydana gelen patlamadan dolmayı duyduğu 
üzüntüyü dile getiren Erdoğan, Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, "Temennimiz 
teröre yönelik ve terör anlamı taşıyan bu tür girişimlerin herhangi bir fayda getirmeyeceği çok 
açık ortadadır" ifadesini kullandı. Merkel ile görüşmesinde siyasi, askeri, ticari, kültürel konuların 
gündeme geldiğini söyleyen Erdoğan, mevcut işbirliğininin güçlendirilmesi noktasında nelerin 
yapılabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 
Alman toplumuna entegrasyonuna dikkat çekerken, her iki tarafın görev üstlenmesinin önemine 
dikkat çekti.  
 
 
 
Türk-Alman okulları  
 
 
 
Almanya'nın AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin müzakerelerde üç fasıl açtığını hatırlatan 
Erdoğan, İstanbul ve Almanya'da kurulması planlanan Türk-Alman üniversiteleri ile ilgili olarak, 
bugün, TBMM'den geçeceğine "inandığını" söyledi. Erdoğan, Türkiye'de Almanca eğitim veren 
liselerin varlığını hatırlatırken, "Benzer statüde adımların Almanya'da atılabileceğini bayan 
Merkel'den duymak beni ayrıca memnun etti" dedi. Merkel ise, Erdoğan'dan Meclis'ten Alman 
üniversitesine onay çıkacağını duymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Merkel, "Bilim ve 
eğitim alanındaki bu işbirliğinden mutluluk duyuyorum. Hem burada hem Almanya'da büyük iz 
bırakacaktır" diye konuştu. Merkel sözlerine şöyle devam etti:  
 
 
 
Almanca öğrenmemek bahane değil  
 
 
 
"Almanya'da çok sayıda Türk-Alman okulu var. Almanya'da Almanca bilmeyen kimsenin 
yaşaması uygun olmaz. İçinde yaşadıkları ülkenin dilini bilmeleri entegrasyon için ön koşul. 
Burada söz konusu olan asimilasyon değil. Bizim hedefimiz bu değil. Herkesin kültürünü, 
köklerini korumasını istiyoruz. Ancak 3'ncü ve 4'ncü kuşaktaki insanların toplumal yaşama 
katılmalarını istiyoruz. İnsanların sadece işçi olarak değil, işadamı, öğretmen, bilim adamı olarak 
çalışmalarını istiyoruz. Geçmişlerini, geleneklerini koruyarak tabi. Almanya'nın yurt dışında 
okulları varsa, o zaman Türkiye'nin de okulları olabilir. Ancak Almanya'da yaşayan Türkler için 
Almanca öğrenmemek bir bahane olmamalı."  
Merkel, Kıbrıs ile ilgili bir soruyu yanıtlerken de, Kıbrıs sorununun çözülmediğini hatırlattı. 
Merkel, Ankara Protokolü'nün uygulanmasının önemine dikkat çekti.  
 
 
 
İran görüş ayrılığı  
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Merkel, İrdan ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini 
söyledi. Merkel, "İranla ilgili uzun süredir artık ilerleme kaydedilmiyor. İran önümüzdeki 
dönemde belirlgin adımlar atmazsa yaptırım konusunda BM nezdinde karar vereceğiz. Bu konuda 
görüşmelerimizi sürdrürmeye karar verdik" dedi. Erdoğan'ın ise, "Türkiye'nin durumu diğer dünya 
ülkelerinden çok farklı" ifadesini kullanması dikkat çekti. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:  
"İran, enerji konusunda Rusya'dan sonra ikinci ortağımız. Bu ilişkilerimizi değerlendirirken bunu 
göz ardı etmemek gerekiyor. Şu anda İran'a karşı dünya iki kez yaptırım uyguladı. Fakat yaptırımı 
uygulama kararı alan ülkelerin yaptırımı deldiklerini gördük. Yaptırım yolunun sağlıklı olmadığı 
inancındayım. Bunu diplomasiyle çözelim. Bölgemizde başka ülkede nükleer silah var mı? Var. 
Onlara karşı yaptırım uygulandı mı? Hayır. Fark, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Kurumu'na üye 
olması, diğer ülkenin (İsrail) ise olmaması."  
Merkel'in, 11-12 Nisan'da ABD'de yapılacak nükleer zirvedeki oylamada Türkiye'nin ABD ve 
Avrupa ülkeleri ile birlikte oy vermesinden mutlu olacaklarını söylemesi dikkat çekti. Merkel, 
"Ermeni soykırımı" ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Benim kanaatimce Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki ilişkileri mümkün olduğunda iyi bir şekilde şekillendirmektir. Türkiye ile Ermenistan 
arasında umut verici gelişmeler var" diye konuştu.  
 
 
 
Oyunun kuralı değişti  
 
 
 
Merkel, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ile ilgili soruyu yanıtlarken de, "dün dünde kaldı" mesajı 
verdi. Merkel şunları söyledi: "AB'nin Türkiye ile olan ilişkileri konusunda ve 1960'lı yılların 
başında Conrad Adenaur tarafından Türkiye'nin tam üyesi olması önerilmişti. O günden bu yana 
çok şey değişti. Türkiye'nin ekonomik, bilimsel, kültürel ilişkilerde çok özel konumu var. 
İmtiyazlı ortaklığı çok özel bir ilişki olarak düşünmüştük ama olumsuz algılandığını görüyorum. 
Şimdi olumsuz algılandığını görüyorum. AB de, oyunun kuralları da değişti. 60'lı yıllardaki durum 
yok. Sonu açık olan bir süreç. Almanya bu süreci savunuyor. Türkiye'de de birçok şeyin 
değiştiğini görüyoruz. Sonu açık olan bu süreci sürdürmeliyiz. En önemlisi Ankara protokolünün 
çözülmesi." (Radikal)
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