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Diyanet İşleri’nden sorumlu
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Yazarımızın Diğer Yazıları

Alman ve Türk Persfektivi
Biz Avrupa’lı olamayız!
AABF’li olmak=CEM Vakfına düşman olmak mı?
Almanya’nın Yaramaz Çocuğu Türkler
Alevilik tarihi Berlin'de bir çırpıda 12 bin yıla çıktı
Hessen Eyaleti yine göçmen karşıtlarını seçti
Oruç Açma Olayı ve Beklenen İftiralar
Nazi Gerçeğinde Yeni Bir Boyut
Almanya Milletvekilleri İstanbul Yolcusu
Şimdi Noel Zamanı
Hitler faşizmi ve 9 Kasım 1938
Bunlar Ehlibeyt düşmanı,Gülsün Bacı!
Obama’dan sonra Cem Özdemir
Avrupa Obama’dan,Türkler Avrupa’dan ne bekliyor
Almanların Amerikan Seçimlerine İlgisi
Ahh Ahmet Altan! Vah Süleyman Ateş!
Ekonomik Krizin Almanya’daki Sonuçları ve Yabancılar
AABF’ de geri sayım başladı
Almanya’yı karartan Fener
Türk ve Alman Sosyal Demokratlar
Kızlar gelin olmak için doğar
AABF’den bu kez de CEM TV’ye iftira
AKP Davası ve Avrupalılar
Ah şu Alman vatandaşlığı!
Komedi Komedi Yol TV
Yol TV enteresan, çok enteresan!

 Diktatörlüklerden geldikleri söylenen AB’nin Doğu
Avrupa’lı üyelerinin daha önceki rejimlerinde bile şu
anda Türkiye’de “demokratik” olduğu iddia edilen
bu hükümetin yaptıklarına raslamak mümkün
değildi.

“Bir soru beni sürekli meşgul ediyor. O da şu: Ben
Almanya’yı nasıl görüyorum? Hiç düşünmeden Almanya
benim vatanım diyebilir, onunla kendimi özleştirebilir
miyim? Eğer diyemezsem, neden acaba? Bunun sebebi ne
olabilir? Bu sorunun sadece benim değil, eğitimi, mesleği
ve toplumdaki yeri ne olursa olsun bir çok insanın
kafasından geçtiğini biliyorum.

Bu soruya yanıt veremeyişim olsa olsa benim
Almanya’daki ve Almanya’yla olan tecrübelerimin ürünü
olabilir. Kısaca biyografimi bilmeden bunları anlamak
mümkün değildir” diye başlıyor, Prof. Dr. Hakkı Keskin
yeni çıkan kitabı “ Deutsch-Türkische Perspektiven - Alman
ve Türk Persfektivi”ne. 

Böylece Almanya’ya daha sonra kesintiye uğrayan ilk gelişi
1964’den başlayarak bir yabancının hele hele bir Türk’ün
kolay kolay elde edemeyeceği, şu andaki görevi Federal
Meclis Üyesi olduğu zamana kadar geçen hayatını kısaca
anlatıyor. Almanya’da her türlü haktan eşit bir vatandaş
olarak yararlandığını, ayrımcılık-ırkçılık gibi bir olayla
karşılaşmadığını, üniversite öğretim üyesi olduktan sonra
Federal Meclis milletvekilliğine kadar geldiğini ve bu ülkeye
ancak şükran borcu olduğu halde, neden hiç düşünmeden
Almanya için “vatanım” diyemediğini izah etmeye çalışıyor.

“Bu şekilde Almanya’ya haksızlık yapmıyor muyum? Hatta
kendime haksızlık yapmıyor muyum? Bu kadar çok şey
kazanmama rağmen neden hiç düşünmeden Almanya
benim vatanım diyemiyorum? Bu benim kişisel bir

 



Türkiye Almanya Karşılaşması
Yol TV’de yine bir acizlik örneği
Avrupa'da yoksulluk ve yabancılar
Kuşatılamayan Viyana ve bir panelin düşündürdükleri
Viyana Prof.Dr.Doğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor
Avrupa'da yoksulluk ‘mu’!
Naziler saklanma gereği duymuyor
CEM AAF bize Alevi olduğumuzu hatırlatın
Almanlar hangi İslam’a karşı
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sorunum mu, yoksa bu göçmen kökenli tüm insanların
sonu gelmeyen bu soruya cevap arayışı mı?

Benim kişisel olarak bu toplumda kabul görmem, başarılı
olmam bana yetmiyor. Ben yıllardır eşit bir sosyal toplum,
insani bir toplum ve yabancıların da eşit haklara sahip
olduğu bir toplum için mücadele veriyorum. Benim gibi
ayrıcalıklı olmayan insanların kaderi de beni çok etkiliyor”
diyerek neden kendi rahatına bakamadığını aktarıyor.

Keskin Almanya’ya ilk gelenlerden biri olarak, 255 sayfalık
kitabında Alman siyasetçilerinin yıllardır izledikleri
yabancılar politikasını ve sonuçlarını bizzat içlerinden biri
olarak tek tek ele alıyor ve okuyucuya bu şekilde burada
yaşayan bir göçmenin neden bu soruya “evet” de “hayır”
da diyemediğini son derece çarpıcı örneklerle anlatıyor.
Karar mekanizmalarında bizzat yer alan biri olarak bizim
dışardan göremediğimiz olayları da izleme olanağı
bulabiliyorsunuz “Alman ve Türk Persfektifleri”nde. 

Uyum politikasının çıkmazından, Alman olmayanların kabul
görmemesine, eğitimde ve iş pazarında yabancılara
uygulanan haksızlıklara ve yabancıların başarılarının
toplumda kabul görmemesine kadar hemen her konuyu
ayrıntıları ile öğrenme imkanı sunuyor yazar kitabında. Bu
kitap için Türkler’in Almanya’ya göç tarihi de diyebiliriz. 

Ama bundan başka konular da var kitapta: Almanya’nın
Türkiye politikası ve sonuçları. Türkiye’nin AB üyelik
görüşmeleri. Kemalizm’e, Laiklik’e ve Türk Ordusu’na
Avrupa’daki yaklaşımın ele alındığı bölüm özellikle
okunmaya değer.

Sayın Keskin Türk Ordusu’nu Alman Ordusu ile
karşılaştırıp, neden bu ikisinin aynı kefeye
konulamayacağını göstermeye çalışıyor. “Alman Ordusu
Nazileri destekleyip, faşist bir rejime ortak oldu.
Almanlar’ın haklı olarak orduya bakışının farklı oluşu ve
askerin yetki alanının bu tarihi nedenle
sınırlandırılmasından yana olduğu anlaşılabilir. Oysa Türk
Ordusu halkı ile birlikte birlikte bir kurtuluş savaşı vererek
bugünkü demokratik ve batılı toplumun kurulmasını
sağlamıştır. O nedenle bunların mukayase edilmesinin
imkanı yoktur. Türk halkı ordusuna her zaman sahip çıkar.
Onu bir tehlike olarak görmediği gibi, arkasında
dayanacağı, güveneceği bir güç olarak görür” der. Buna
rağmen geçmişte, özellikle 12 Mart’ta yaşananları ve tüyü
çıkmamış delikanlıların idam edildiği 1980 faşist cuntasının
yaptıklarını da sıralamayı da ihmal etmez . 1960 İhtilalinin
zorunluluğunu izah ederken, idamları da kabul edilemez
hata olarak belirtir. 

Türkiye’de AKP İktidarından sonra gittikçe artan siyasi
islamlaşma, iktidarın diktatörlükleri andıran adımlarla
medyayı susturduğu, kendine yandaş medya oluşturduğu,
üniversitelerde dinci akımın hakimiyet kurduğu, AKP
yandaşı olmayanların iş bulma, çalışma, ilerleme şansı
olmadığı, yargının etki altına alınmaya çalıştığı da ele
alınan, okunmaya değer bölümler. 

AKP’nin yasaklanması davasına da değinen Prof. Hakkı
Keskin, o zamanlar kapatılmaya karşı bir tavır takınmıştı.
Ancak AKP’nin bundan ders alması gerektiğinin de özellikle
altı çiziliyor. Sayın Keskin’i yanlış hatırlamıyorsam türbanın
serbest bırakılmasını savunduğu için eleştirmiştim. 



Sayın Keskin gördüğünüz gibi siz aslında çoktan
Avrupalılaşmışsınız. Bizler sizin iyi niyetle desteklediğiniz
türban özgürlüğünün arkasında kişisel olarak başörtüsü
takmanın değil, tamamen siyasi nedenlerin yattığını
biliyorduk. Anadolu’da türban takmayana artık iş ve aş
yok. Cuma namazında dükkanını kapatmayanların
fişlendiği, Kayseri’de işyerine Cumhurbaşkanı Gül’ün resmi
asmayan işyerlerine yan gözle bakıldığı haberleri dışardan
bizi ürkütüyor. 

Diktatörlüklerden geldikleri söylenen AB’nin Doğu Avrupa’lı
üyelerinin daha önceki rejimlerinde bile şu anda Türkiye’de
“demokratik” olduğu iddia edilen bu hükümetin
yaptıklarına raslamak mümkün değildi. 

Sayın Keskin, Almanlar’ın ve Avrupalılar’ın Türk ordusunu
Alman ordusuyla karşılaştırdıklarını da sanmıyorum. Onlar
bunu pek ala biliyorlar ama belli ki ordunun devre dışı
bırakılması onların da işine geliyor. Türkiye’de artık kör
gözlerin bile gördüğü şeriat adımlarını nasıl görmezler
bunlar!.. Türkiye’nin her köşesinde görev yaban, yüzlerce
batılı gazetecinin bu gelişmelerden haberi yok mu
sanıyorsunuz!.. Her dakika laiklere Kemalizm diktatörlüğü
eleştirisi yapan ve en küçük fırsatta Türkiye’de orduyu
eleştiren Avrupalı politikacıların ve batı medyasının adeta
dili tutulmuş, gözü kör olmuş!...Ağız birliği etmişcesine
Türkiye’nin içine düşmekte olduğu şeriat çukurundan tek
bir söz etmemeleri gözümüzden kaçmıyor!.. 

Burada Gülen Cemaati/AKP ve batılılar arasında iki yüzlü
bir danışıklı döğüş oynanıyor.

- Avrupalı Türkiye’yle sözde üyelik görüşmeleri yapıyor.
Ama şu anda şeriatçı diktatörlüğe işaret eden Türkiye’deki
gelişmelere ses çıkarmıyor. Çünkü sonunda bunu
Türkiye’yi AB’ye almamak için koz olarak kullanacak.

- AKP ise kendisini AB’ye girmek için çaba sarfediyor gibi
gösterirken, diğer yandan da hiç bir Avrupa ülkesinde
kabul edilemeyecek tek din, tek inanç rejimini kurma
yolunda hiç bir endişeşi olmadan ilerliyor. Halbuki bu
şekilde AB’ye giremeyecegini bal gibi biliyor.

Ben türbanlı-çarşaflı İslam cumhuriyetimi kurduktan sonra
AB olsa ne olur, almasa ne olur 

Hadi artık sen kendi yoluna ben kendi yoluma....

faziletyoleri@habercem.com

Prof. Dr. Teksen Çamlıbel
Kısırlıkla İlgili En Son Yöntemler Yüksek Başarı Oranı,
Uzman Kadro
www.Jinemed.com.tr

Forex Global Türk Ekip
Canlı Yayın Al/Sat Sinyal ve Video Türkçe Teknik
Bülten + Canlı Destek
www.4XP.com

Türkiye'de Avukat
Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık +90 533 4408794
Antalya Turkiye
www.mustafahidayetyurdal.av.tr
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Bu habere üyelik sistemi üzerinden yorum yapmak için lütfen üye
girişi yapınız, ya da daha önce kaydolmadıysanız yeni üye kaydı
yapınız! Üyelik sistemi dışında ziyaretçi olarak yorum yapmak için
tıklayınız!
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