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korkutuyor ve endiqelendiriyor. Gelen tepkileJ
Keskin'in dogru tävrr aldrgmr gösteriyor.' , .
Keskin'e uygulanan sryasi baskr demokratik
sisteme ve parlamenter igleyige darbe vurur.
Alman parlamenterler tavrlanna dikkat etmeli.
Parlamenterler Keskin'e kendi düSüncelerini "'
dayatryorl ar ; Biz cemaat olarak tüm üye
dernekleri mizle Keskin'in yannday v.

,'. DnvnrMA oLMAz

Hakkr Keskin'e
tam destek

Ermeni soyklnmtnr
inkar etti$i gerekEe-
siyle Hrristiyan Birlik
Partileri'ndeki bazt
Eevrelerin basktstna

u$rayan Sol Par-
ti.PDS milletvekili
Prof. Hakkt Kes-' kin'e, Türk dernek

temsilcilerl, aqkar gktr.

A LMANYA'da Sol Parti.PDS Federal Mec-
A tir millewekili Prof. Dr. Haklc Keskin"e'

.ävönelik saldnlara Türk dernek temsilcileri
tepki gösterdi. Frmeni soykrnmm higbir uluslara-
rasr otorite tarafindan kabul edilmedi$ine dikkat
geken Türk dernek temsilpileri, Keskin'in partisi- '

nin yetkili orgamna gikayet edilrnesini de gocukga
bulduklarrm söylediler. Fransa'da fikir
özgtirlti!ünün ayaklar altma ahndrgrnr da
hatrrlat an tem silciler, Federal Meclis milletvekili
Keskin'in yanrrida olduklannr ifade, ettiler.
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- Safter Qmar (TBB Sözcüsü):
Bu konuda farkh görügler var.
Hiqbir uluslararas otorite de bu
konuda herhangi bir degerlendirme
yapm$ degil ve bu konuda bir fikir
birligi de yok. insanlar da dofal
olarak böyle bir konu hakkrnda
farkh düqüncelere sahipler. Ayrrca
tarihsel bir olay parlamentoda si-
yasetgilerin oylalr ile degerlendirilemez. Elakkr
Keskin bir vatanda$ ve bir milletvekili olarak
kendisini ifade edebilir. Milletvekilinin
partisinin yetkili organlarma gikayet edilmesi de
gocukga bir dawanrgtrr. Olayrn ciddiyetine gölge
dügürür. Kamuoyunda Hakkr Keskin'i
saldrrmak yerine bir araya gelip uygarca konuyu
tart6rp fikirlerini yarrgtrrsmlar.

'Ali Uras (Berlin Atatürkgü ,
Düsünce DerneEi Bagkanr): Fikir
özgürli,igünün oldufiu bir ülkede .
insanlara uygulanan dayatmalar
kabul edilemez. Fransa fikir öz-
gürlü!{inü ayaklar altrna aldr. Ay-
1tt sey simdi Almanya'da yaprlmak
isteniyor. Eger Almanya'da fikir
özgürlüSü varsa Hakkr Keskin'in
dügüncelerine herkesten önce milletvekili meslek-
taglan say$ duymah. Hig kimse kendi düstincesi-
ni bir bagkasma dayatamaz. Hakkr Keskin fikirle-
rini elbette savunacak. Dü$üncelerindpn dolavr
parti yönetirhine gikayet edilmesini ise anlamak
zor. AtatürkQü:Dügünce DerneEi olarak
Keskin'in yarundayrz. f Ali VA-Rtl / BERtiN

Celät Altun (TGB Genel
Sekreter) : Hakkl Keskin'i
parlamentodan uzaklagtrmak
istiyorlar. Parlamentoda farkh ses
olmasrna tahammtil gosterilmiyor.
Keskin'in Ermeni sorunu ile ilgili
gorüslerinin Almanya' da
yayrlmasndan gekiniyorlar. Hakkr
Keskin'in durugu Ermeni lobisini


