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*Büvürnekte olan Türk
J

ifioplumundan qekiniliyor"
n-{AMBURG/ciir'rYA

lmal-va lrirk Toplu-
m'l  öa;i tanr Irrof.

i,;, 'o.t,:, D y . H aik r Ite s k in,
, i i r : rany a 'da Lrü1iürnekte
L; lan " l 'ürk  topr lurnundan
gekinildi$ini söyledi. Kes-
hin, Hambrir g'da yaptt$t

b i r  agrk lamada,  Alman-
ya'da sayrlari gidereh ar-
tan Türk ler in  yakrn b i r
gelecekte "azrnhk"  is te-

niyie ortaya grkmalartn-

dan endipe edildigini kay-

detti. Son aylarda br.r ko-

nunun gegitli toplantr ve

semjuer ier t  c1e srkga d i le
get i r i lere l i  t : : i  l l  r  ; r ic l i$r i ra
jSart't eden Prr:ri-. Keskin,
pLrirlarr söi'lgdl;
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ier iisn-i bir r,'iliia;itmla, ge-
lecefrirr Almarrl'a'stnda sa-
iri;ur daha da afiacak oian
Tiirklerin, "azrniik" iste-
. ^ - l - l ^  ^ - ,  ^ . , ^  - , 1 , - - l  ^ - . -
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dan endipe ediliyor. Bilin-
digi gibi "azrnltk hakiarf'
anadil.in, dinin ve külrtirün
, . 1 i ö p r  Ä o e l e r  i n i n  d a r : l e t

destegiyle ve gtivencesiyle

korunmasrnr öngörmekte-

dir. Ancali aztnltlt olarak

kabLrl edilebilmenin en te-

mel ltogulu ü1ke vatandagl

olnrai.tr. Son aylarda alia-

r l e m i k  s e m i n e r l e r d e  v e
gewelercie bu kluu t:u-ttprl-

mal i tad l r .  B i r  .s t i re  once

ciddi bir,aillran gazetesi-

nin azrniria ilitior soruian
. qol< aniamh olsa gerekir.

Oysa bizim günden.rimizde

Almanya'da epit haklarla
ve epit uygulama görerek

yatama talebi vardr. Kup-

kusuz Tur i ,cenin anadi l

delsi ve segneii yabanct

tiillerden biri oiarah okui-

larda ö$reniimesi, islam

dinbilgisi dersinin okuilar-

da l'er ahnasr, azrnhk ol-

*"ksrm iiar i,a'7t 5tt Oa
qimde saglarabilii:."

Ai.manlte nn itu irlliecic

40 yL1'Jri .ia;am;i1ita olan
gögmerrleir: 'iigiri: ne gep'

ini;1e '.-r lii.: de geleceir:3'o-

neiili. olqgmug bil politjka-

smrn heni'tr oln-radt!:ni sa-
vnnan Prof. Keskin, pö-vle

clev::lu etti:
"Brralan böy1e bir politi-

kayr veya. tasartyr, bu in-

sanlann hangi isirnle ta-

nrmlanacafint bile biz bil-

miyoruz. Bualara gögmen

mi, lrabano m, misafir ipEi

mi, azmllt mr, ne diyece$-

niir.e lienüz kaLtrr vermiF

degiliz.'"

6u söziel Bet'i.in Sen:ito-

su'mrn 19r yrlclr liabanci-

hrdal sorunlLr göteviisi

ba1,e,n l3aibatin .J;iirr'a ait.

Iec le: :a i  l ih i ; , . i ;5  a Ord u

.jrhacXenini'11]i 5' ii E-y-liiltle

Iieriirr'de,l ü z'.:i ; i,, ',.l i i i ve

benim,ie konu;,itl:er oiilu-

iurn akadeinik bir semi-

nerde saym John bu iriri.f-

ta buiunriyor. Ancak bu

tc: l - r i t  k ismci t , l  c9rudur .

;\iinal,va'nir "l i i lanctlar"

liolrusunda, Ai m a l'r-va'Ya

ikili aniapmalarla "mi-"afir

ipgi" getirmefe basladr!,t

1955 ten Du ),'ä114, üm ntl-

kumetlerinir pa;;madan iz-

ledlgi bir politika var:. "AI-
r ran ekononisinin gereksi-
ninine uygun olarak ya-
bancr ipgi gahpnrma" polti-
l<asr.

Yabancrlar deyince Al-
manya'da alt la i lk gelen
toplumun Ttirkler olduflrn
itaret eden Prof. Keskin,
^ , , - 1 . - . -  l ' - " . I ^ * r i .
;5Ururur  N4)Lrs rL I ,

"Almanyah Türkier, Al-
man vatandaph$ma gegen-
ler1e birlil<te 3,5 mi1-vonluk
nüftisla, nim gögmenlerin
ügte birini olupturmakta-
drrlar. Bir vandan bu bü.
yrili sayr, öte yandan Türk-
lerin farkh kültür, din ve
alalar-rnciaki anadilde sür-
därülen iletipim nedeniyle,
asimilasyon politikasura en
direngli toplum olarak gö-
r:iiln-releri, onlara Alman
politikasrnda ve toplumsal
yapanir.rda gok a1'nca} bir
yerveriyor.

Almanya'da go$u politi-
kacrnrn, uyr.rm igersinde
birljkte yapam anlamrna
gelen ve külrürel kimliiin
korunmasrnr  öngören

ral ve Eyalet Hükümederi-
ni ve siyasi partilerini, gok
yahndan ilgilendirnekte-
dir. Belli bagii kuruluplar
nal(t{lllda aynnillr Dll$ sa-
lrihi olunduflr anlaprlrnak-
tadrr. iging olan "Anayasa-
yr Koruma Teskilan" rapor-
lannda tehiikeii kurulup
olarak nitelendirilen ve bu
nedenle de gözetim altrn-
da tutulan bazr kunrluplar-
la bile, üst düzey yetkilileri
normal bir diyalog igersin-
de gözüküyorlar. Neqdeyse
tüdfiirk'demekieiiyle pu
ya da bu önem ve yoiun-
Iukta ilitkilerin olduiu an-
lasihyor.

Hükümetin Tilrk demek-
lerine yaklasrmm bir ör-
nekle, Almanya Türk Top-
lumu'na olan tavrla defier-
lendirmeye galtgaym. Bi-
lindifri gibi "Almanya Türk
Toplumu" nun Genel Ku-
rulu'na Federai Igipleri Ba-
kanh$r, müsteparr, Eyalet
Bagbakanr, siyasi part i
temsilcileri, parlamenter-
ler katlmakta ve hatta ko-

istemlerimizden ciddi ola-
rak rahatsu olunmaktadr.

Bu nedenledir ki, yeni va-
tandaphk yasasr Federal
Meclis'te tarn;rhrken yazh
istemimize karprr, göri$le-
rimiz ahnmamlttrr. Alru
yanhp politikarun, gö9 ko-
nusunda olugturulan ko-
misyonda da izlendi$ine
taruk oiuyoruz. Ana ipi en
büyük gögmen toplumu-
nun'farkh sorunlan ve ta-
lepleri.üzerinde gahpmalg
fikir üretrnek ve öneri ge-
tirmek olan bir kurul-up ,
olarak Almanva Türk Top-' :, .. .. ,,^:
lumu'nun Sorutu, 

-Go9

Komisyonu'nun" olugu-
munda sorulmamalctadr.

Bunun anlaml agrkttr:
eleptirisel bir yaklapim iger-
sinde olan kurulutlara ve
temsilcilerine, görüp ve
önerileriyle katkda bulun-
ma olana$i vermemek. Bu
anlayrp ve yaklaprmrn 9o-
lulcu, demokratik, katt-
hmcr ve de ülke yaranna
olamayaca$r gok agrktrr.
Almanya'da gögmenlerin
yagamrna ilipkin tasanlan
görüpmek ve gelece$e yö-
nelik gö9 konuzu hakknda
öneriler hazrrlamakla gö-
revlendirilmi bir komis-
yonda, bu konularda yrl-
lardr galsan, görü9 agrkla-
yan ve taftltmalara aktif
olarak katlan' Ttirk ve gö9-
men kunrluslanrun dulan-
masr, gergekte büyük bir
skandaldu"

Almanya'nrn gögmenler-
le ilgili olarak bugüne ka-
darki pol i t ikasrnr her
alanda sürdürdü!ün de-
Sinen Prof. Keskin, punlan
ekiedi:

"Federal Hükümetin Ya-
bancrlar Görevlisi dahil
eyaletlerdeki Yabancdar
Görevlilerinin hicbiri ol-
dum olasr bir yabanctya
verilmemekedir. Oysa bü
'Kadurlar Görevlisinin" bir
erke$e verilebilmesi olasr
deiildir; Almanya'da yer
yerinden oynar, Aym pekil-
de "Özürlüler Görevlisi"
her zaman bir özürlüye ve-
rilmekedir; Yabancrlar söz
konusu olunca, bir diziba-
hane'duyarsuuz: Efenoim,
Türklerden biri bövle bir
göreve gelirse difr er .vaban
crlar ne der ? Sanki göreve
atänan:bir kadrn veya
özürlü rüm kadrnlann ve
özürlülerin onaymt sa$h-
yormup gibi. Gergek ne-
den, Alman hükümetleri-
nin Alman kökenli olma-
yanlara ve özellikle de asi-
mile olrnayan gögnenlere
güven duymamaland:r.

Almanya bu ülkede on
yrllardrr yagamakta olan
gögmenlere gerekli güveni
duymah ve onlan haket-
tikleri görevlere fark gö-
zetrneksizin la1'rk görmeli-
dir. Aksi halde gögmenle-
r in Alman topiumuyla
kar.nasmalan ve kendileri-
nin bu titkeyle özdeples-
meleri olast deüildir, Aynt
Cüu".n "_"..y1k|? 

p im,kupku-
s i tz  l r l  lu rK  Kuru luS lan
igin de gegerlidir.

"uyum" (Entegrasyon)

liawamrncian, Alman top-

lumuncla zamanla ltültü-
re1 farklann ka]'bolmasmr
ve eiiyerek "Almanlagma"
anlamrna gelen "asimilas-
yonu" kasderd$i bilinmek-
re(]1r.

Oysa farlth kü1türlere
toplumda birlikte yagama

ve gelipme hakkrnn tanrn-

masr, ga$rmrzda ülkeler
ig in  büyük b i r  zengin l ik
olarak görülmektedir. .A1-

nanya ne yazrk ki bu 9a$-
dap yaldaprmr ve pclitikay,

Sosyal Demokatlar ve Ye-
piller Hükümeti dönemin-

cie cle henüz benimsemip
göznhnrüyor. Zamanza-

man han hükümet ve siYa-

si parti yetirilileri Alman-

idnm cok kültürlülügünü

istei gözirlceler de, bunun
gerektirdigi politikalar he-

i':üz izlenmiircr ve geiecek-

le de izlenece$e benzemi-

Almanya'da Türk kuru-
luplanrun galtgnialarrna da
kupkuyla bakrldrirnr ifade
eden Prof. Keskin, pöyle
devam etti.

"T'ürk Dernel i ler inden
ha n gisi, hangi l,-arnrlhlila
ve bilingle riasil bir-politika
izlemektedir? sorttsrt Fede-

nupma laparak görüplerini
ortaya koymaktadrlar. Bu
bizim agrmudan son dere-
nc cerr indir icidir

Ancak her firsatta ve her
konuda görüplerimizi aglk
s e gik ortaya. ko).rnamlza,
kämuoyunda ve medya
aracrh$ryla. tartiFmamrza
kaiprn, Almanya Türt Top-
lumu'na bile belli bir kup;
kuyla ve mesafeyle bakrldr-
irna tamk olrnakayz. Bi-
zim Federal Almanya'nm
demokratik ve sosyal hu-
kuk devleti ilkelerine ve in-
san haklanna ba$Lhirmu-
dar.r higbir kupku duyulma-
dlfi bilinmektedir.

Bize yaklaprn, izlemekte
oldugumuz gagdap ve Türk
toplumunun hak ve pkar-
larrm kararhhlda savunan
poitikamrzdan ka1'naklan-'
maktadr. Yani özde bizim
asimilasyon degi1, toplu-
mun her kepiminde epit
"haklara dayah bir uyum
politikasrnr sa\mnmam1z,
hükümet ve hükiimet Par-
lilcri yetkililerinin bir krs-
mrnda onay görmemekte-
clir. Yeni vatandaphk yasa-
srna yönelik eleptiril erjmiz,
ivedi olarak ayrrtmctltia
ltarsr bir -vada grkartilmast
ve kiilrürel haklara yönelik
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