
GazetelZeitun

Gazetel Zeitung: Oncellikle bu Yasa
Tasansr ile ne yaprlmak istendilini
agrklar mrsrnrz ?
Keskin: Bu Yasa Tasarrsryla 3mag-
lanan Alman ekonomisinin artrk ge-
reks inme duymadr ! r  gek l inde
delerlendirilen insanlann, burada
oturma izni, oturma hakkr olsa da
igsizlik parasl, sosyal yardrm v.b.
aldrklan, ülke ekonomisine zarar
verdikleri gerekgesiyle ü lkelerine geri
gönderilmelerinin yasal zeminini
hazrrlamaktrr.
GlZz Size göre "Yabancl" nedir ?
Keskin: Yabancr, herhangi bir ül-
keye diplomat, öfirenci, turist veya ig
iligkileri gereli belli bir süre sonra
dönmek igin gelenlerdir. Bunlann
süreleri srnrrhdrr, belirlenmigtir.
GlZz Peki, belli bir süredir burada
yagayanlar nasrl tanrmlanabilir?
Keskin: Bir ülkede beg yrldan fazla
yagayan, artrk burada kalmayr
dügünen insanlar yabancr de[il, gög-
mendirler. Krsa bir süre igin buraya
gelenlerle, bunlar arasrnda aynm
yaprlmak zorundadrr. Kigi Afrika'-
dan, Uzak Asya'dan da gelse burada
ya$lyor ve "Ben burada kalacafrm,
burada yagayacafrm. "diyorsa, higbir
aynm yaprlmaksrzrn bu insanlara da
yerlegme hakkr verilmelidir. Örnefin;
Güney Koreli biri ölrenim igin gel-
mi$, l8 yrldrr burda. Polis, "Sen
ölrenci olarak geldin, ülkene dön.
"demig. Afrrhfrmr koyarak "süresiz
oturma hakkr"aldrk. B izim önerimiz-
de asrl iggi gönderen ülkelerden ge-
lenlerin drgrnda, bagka ülkelerden
gelenleri drglayrcr bir durum yok. Bu
onlar igin de gegerli. Yerlegme hakkr,
Alman vatandaghlr slnlnna kadar
bütün eEitlik haklarrnr öngörür. Sü-
resiz ve geriye dönügü olmayan otur-
ma, Eahsma v.b. haklan gibi.
GIZ:Yeni Yabancrlar Yasa tasansl,
yerlegme hakkrnr öngörmedigi gibi
bir gok srnrrlamalar da getiriyor. Siz-
ce bu Yasa Tasansrnrn grkma olasrhlr
nedir?
Keskin:Bu yasa büyük bir olasrhkla
g rkacak.Hükümet partileri CDU/CSU

bu yasayr haziran aylna kada
grkarmak istiyorlar. Nedeni, önümüz
deki arahk ayrnda genel segimleri;
olmasr. Amag bu segimlerden önc
yabancrlarla ilgili bir sorunu tartrgm
gündeminden grkarmak. Böylec
yabancr dügmanhlrnr körükleyere
oy avlamak isteyen agrn sa! partiler
oy akrgrnr da engellemig oluruz, di
yorlar. Liberal demokrat partili bi
mil letvekil i olan Sayrn Hirsch
geligmelerin bu agamada yabancrla
yaranna olmadr!rnr söyleyerel
yasanln bir an önce grkmaslnl savu
nuyor. Neden olarak, her yr
F.Almanya 'ya 900.000' den fazl
siyasal srlrnmacrnrn gelmesini, (baE
ta D. Avrupa ülkeleri ve di[er ülke
lerden gelenler olmak üzere) gösteri
yor. Bu denli büyük gög olayr, Almar
halkrnda da huzursuzluklar yaratryor
diyor, Frankfurter Rundschau 'd

sevindirici bir haber okudum. Almar
ya'da ilk kez deligik parti, sendika
kiliseden 20 kadrn milletvekili, ya
bancr dügmanh$ ve a$rn sa! parti
lerden endige duyduklarrnr, br
geligmelere dur denmesi gerektilin
vurguluyorlar. Qa$nlannrn destek
lenmesini istiyorlar. Yani iEin ger
ge!i, geligmeler gu anda olumlu defil
Ciddi bir gög akrnr Almanlar kadar
10-20 yrldrr burada yagayanlann du
rumlannda da belli sarsrntrlar yara
tryor. Igte bu aEamada biz, bu insanla
ra kahcr güvenceler verilmesini isti
yoruz.
GlZz SPD'nin bu yasayr engellem
sansr varmr? Yoksaböyle biryasanu
grkmasrnr mr istiyorlar?
Keskin: SPD'nin Federal mecli
üzerinden bu yasayr engelleme gans
olmasma ralmen bunu yapacaklarrn
inanmryorum.Nisan'daki Aga$ Sak
sonya ve Niedersachsen eyaletlerin
deki segimleri kazanrp Federal mec
liste golunlu[u elde etseler bile
sanmlyorum ki engellesinler.SPD' nir
Federal meclise sundugu yasa tasansr
$u andaki  tasarrdan gok gol
olumlu.SPD kendi yönetimde olsr
da segmenin dügüncesi, tavn ne olu

gerekgesiyle etediyor; segmen-
lere gergekleri anlatmak, bizlerkonu-
sunda onlan bilgilendirmek yolunu
segmiyor. Lafontaine bagbakan, iyi
bir kigi de igigleri bakanr olursa kendi
tasanlannr hükümetteyken belki
yürürlü!e koyabilirler.
GIZ: Yasa tasansrnr engelleme
girigimleri konuöunda Türkiye'nin ve
konsolosluklann belli bir deste[ini
ahyor musunuz?
Keskin : Türkiye'nin kesin tavnnr pek
bilemiyecefim. Ama buradaki kon-
solosluk bizi hakh görüyor ve
gabalanmrzr destekliyor. Somut ola-
rak, konsoloslula yakrn demekler ve
temsilcileri toplantrlara katrhyorlar.
T.Cumhuriyeti'nin yasa tasansrnr
onaylayacalrnr, yeterli bulaca!rnr
sanmlyorum.Yasa tasansrnln ana
igerifinde, Alman ekonomisinin ge-
reksinme duymadrlr insanlann geri
gönderilmesi yatryor. Böylesi bir
durum Türkiye'yi hognut etmez tabi.
Türkiye, Türklerin ülkeye geri gön-
derilmelerini de!il, bulunduklarr
ülkelerde kalmalannr istiyor. Oralar-
da egit haklara kavugarak,Türkiye
yaranna bir sosyal baskr gurubg
olugturmalarrnr istiyor. Ayrrca Tür-
k iye'de Vo20'ye varan igsiz l ik
ortamrnda bu insanlann ülkelerine
gelmelerini istememek yanhg birtavrr
da defil.T.C.:nin insanlanmndan
beklentisi kendinden yana bir lobi
olugturmalarr do!rultusunda.
GIZ: Siz,Türkiyeli ya da Türklerden
olugan bir.sosyal baskr gurubunu veya
T.C.'nin de istedili bir lobiyi mi
burada yaratmak istiyorsunuz?
Keskin: Tabi. Biz igerik olarak belki
aynl ama, bunun igin lobi kavramrnr
defil, sosyal baskr gurubu kavramrnr
kullanryoruz. Gögmenler etkin bir
sosyal baskr gurubu olmah, bu
dolrultuda örgütlenmelidir. Tüm
Almanya'ya yayrlml$ ayn ayn , Tür-
kiye kökenli 3000'e yakrn sosyal bas-
kr gurubu olmayr engelleyici der-
nekler bigiminde degi l ,  asgar i
mügtereklerde bir araya gelmig ör-
gütlenmeler istiyoruz. Trpkr bizim
dört yrl önce Hamburg'ta TGB'yi
kurarak yaptr$rmrz ve belli ölgüde
bagardr!rmrz gibi. Yani bunun
Almanya'nrn difer kentlerinde de
olmasrnrn yaranna inanryorum.
Alman vatandagr olsak bile, sosyal
baskr gurubu olugturmak zorundayrz.
Qünkü bizim belli bir kültürden, ayn
bir dili konugan, dini olan topluluk
olarak kendimize özgü sorunlanmrz,
istemlerimiz olacak. Alman vatan-
dagr olunca da birlile, dayanrgmaya
gereksinmemiz var, diyorum. $unu
söylemekte yarar görüyorum. Tür-
kiye'nin de imzaladrfr, Avrupa düze-
yinde gegerli "Avrupa sosyal destek
anlaEmasr" var. Anlagmaya göre,
insanlar bu anlaEmayr imzalayan
ülkelerden bir inde be$ yr ldrr
yagryorlarsa, (bizler igin Almanya
gegerli ) sosyal yardrm aldrklanndan
dolayr ülkelerine geri gönderilemi-
yor. O zaman bu anlaEma devreye
girmig oluyor. Fakat ben, Almanlann
bir insam sosyal yardrm aldrfr igin
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defil, oturma izni olmadrlr iEin gön-
derme programlnr uyguluyacaklannl
dügünüyorum. Igsiz ve sosyal yardrm
aldrfrn igin seni gönderiyorum demi-
yecek, onun yerine igin olmadrlr igin
oturma izni vermiyece$iz, diyecek-
ler. Oturma izni olmayan biri de
Almanya'da kalamryacak, geri gide-
cektir. Biz bü nedenle Federal Parla-
mento'da bu ikili anlagmanrn da ya-
sada kabul edilecelinin belirtilmesi
gerektiline dikkat gektik.
GlZz Son soru olarak, yasanrn gok
kötü olmasr halinde Alman vatan-
daqhlrna gegi$ bir gözüm olabilir mi?
Keskin: Ben ve sözcüsü oldulum
TGB 'nin savundu[u bir politika,
bizim adrm adrm bu ülkede egitlik
haklannr sallamak zorunlululunda
oldulumuzdur. Ornefin; yerlegme
hakkr, alman vatandagh$rna gegme
hakkrndan önceki adrmdrr. Ama ye-
terli bir adrm de[il. Yani yelle$me
hakkrnr almakla, insan genel segim-
lerde oy hakkrnr elde edemiyor. Oy
hakkr igin Alman vatandagr olmak
gerekiyor. Oysa biz her alanda egitlik
istiyoruz. Sözümüzün dinlenmesi igin
genel segimlerde oy kullanabilme-
liyiz. O nedenle biz, alman vatan-
dagh[rna gegmeyi istiyoruz. Yani
gönüllü, kendi vatandaghk hakkrmr-
zr koruyarak. Biz buna,. gifte
vatandaghk istemi diyoruz. Istemi-
miz bu hakkrn ahnmasr do!ruI-
tusundadrr. Gergeklegtilinde, Alma-
nyada yagadrfrmrz sürece Alman
vatandaghIr haklarr öne grkar,
kullanrrrz. BudurumdaT.C.vatan-
daghfr donar, sakh kalrr. Türkiye'ye
dönmek istersek. bunun tam tersi
oradabu kez yürürlüle girer. Türkiy-
e'den belli süre sonra Almanya'ya
geri dönersek, yine aynr gekilde. Qif-
te vatandaqhk istemini; bu yasa
tasansrndan defil, dört yrldan beri
savunuyoruz. Ozellikle son yrllarda
iki seminer, iki büyük toplantr yaptrk.
Bu konuda Berlin'de bir konferans
oldu. Hatta kitabr grkacak yakrnda.
Önümüzdeki dönem gifte vatandaghk
istemiyle ilgili gahgmalan bu yasa
tasarrsrndan baIrmsrz yo!unlag-
tracaprz.
GlZz Bize bu konuda görüglerinizi
agrkladrlrnrz igin Gazete I Zeitung
adrna tegekkür ediyor, baganlar dili-
yoruz.
Röportaj: Ilknur Aka - A.Rrza Kor-
kut
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