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Demokratik tepki gunü
IJI'!{NYA Türk Toplu-
mu'nun (TGO) 7995-
2005 yrllan arasnda

bagkanlrSrm yapan ve 22Ey-
lül 2005 tarihinde yaplan er-
ken genel seEimlerde Federal
Meclis'e Sol Parti.PDS millet-
vekili olarak giren Prof. Hakkr'
Keskin, son haftalarda yeni-'
den hem Almanya'daki Er-
meni lobisinin hem de Hrristi-
yan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) igindeki bazr politikacilann hedef
tahtasr haline geldi.

1993-1997 yilan arasnda Ham-
burg Eyalet Parlamentosu'nda Sosyal '

Demokrat Parti (SPD) milletvekili ola-
rak görev yapan Hakla Keskin, Schrö-
der hükümetinin göqmenler politikasrnr
benimsemedigi iEin 2005 yrhnda parti-
den istifa etti.

itü r"ii* de gündeme.gelince,
eski Do[u Almanya'daki Sosyalist Birlik
Partisi'nin (SED) uzantrsr konumundaki
Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS)
Prof. Keskin'e Berlin'in Tempelhof-
Schöneberg ilqesi'nden milletvekili ada-
yr olmasr teklifinde bulundu. O günler-
de Sol Parti.PDS adrm alan parti iEinde
ban qeweler Hakla Keskin'in adayhgr
na karg Erktr,

Ancak 6 Agustos 2005 tarihinde ya-
pilan kurultayda Sol Parti.PDS'nin Ge-
nel Bagkam Lothar Bisky ile partinin
agrr toplanndan Gregor Gysi'nin de
"sahip qrkmalan" iizenne Hakla Keskin
aday gösterilmeyi garantiledi.

Ancak adaylann belirlendigi 6 Agus-
tos günü Almanya Ermeniler Merkez
Konseyi (ZAD) kongrenin yaprldrgr sa-
lonun önünde ve iqinde bildiri dafrtarak
Hakla Keskin'in önünü kesmek istedi.

Bu bildirilerde, Keskin'in TGD Bag-
kam olarak yaphgr bir agrklamada Al-
man Parlamentosu'nda "Ermeni öner-
gesi"nin görügülmesini diyaspora Erme-
nileri'nin bir propagandas olarak nite-
ledigi ve "Ermeni soykrnmmr" inkar et-
tigi, bu nedenle de boyle bir partide
Keskin gibilerin politika yapmalanna
imkan verihnemesi talebi yer aldr.
Ancak Hakkr Keskin, 22 Eylül2005'te
yaprlan genel seEimlerde Federal
Meclis'e milletvekili olarak girdi.

Aylarca hiq ses grkmadrgr halde,
"Bayram de$il, seyran de$il, enigtem
beni niye öptü?" dedirtircesine, son
haftalarda birden Keskinre saldrnlar
yeniden bagladr.

Almanya Ermeniler Merkez

Konseyi, Sol Parti.PDS'nin
Meclis Grup Egbakanlanna,

.. partinin Genel Bagkanr Lothar
Bisky'ye mektup y'azarak Prof.
Keskin'e "politik bash"
yaprlmasrnr istedi.

Buna Itbnsh Rumlar da
kahldr.

CDU/CSU Meclis Grubu
Sürgün, Srsrnmacr, Alman Asrlh
Gögmenler Komisyonu Bagkanr
Jochen-Konrad Fromme bagta

olmaz iszere zalen bagtan beri
Türkiye'ye kargr olan baz muhafazakar
politikacrlar da yazrh ve sözle
agrklamalarda bulunarak "sözde Ermeni
soyhnmn" kabul etmesi iqin Prof.
Keskin'e baskryr artrrdrlar.

Alman Anayasasr'nrn S'inci
maddesinde "Herkesin dügüncesini sö2,
yalr ve resimle serbestqe aqrklayrp
yayma ve herkese aqrk kaynaklardan
hiqbir engele ugramadan bilgi edinme
hakla vardlr" denilmektedir.

Alman Anayasas'na göre
milletvekilleri sadece vicdanlanna karsr
sorumludur.

Kendilerinin smrsz dügünce
özgürlügüne sahip olduklanndan
hareket eden CDU'lu Fromme ve
yandaglan ile Ermeni ve Rum lobisi,
nedenie Prof. Keskin'in de drigtincesini
ifade etme özgürlügü hakkr oldugunu
kabullenememekteler

Her ne kadar gu anda hedef Hakkr
Keskin gibi gözükse de, bu qilaglar,
Almanya'daki Ttirk toplumunu
susturmay amaglamaktadrr.

Hatta Almanya'daki Ttirk kokenli
insanlann politik katrhmlanmn önü bu
gibi girigimlerle kesilmek
hedeflenmektedir. Nitekm Hollanda ve
Belqika'da Türk kokenlilerin aday
olabilmesi igin sözde Ermeni
soykrnmmr kabul edip etmemeleri bir
"ölqü" olarak önlerine konmuEtur.

"Bunu kabul edersen aday olursun,
de$ilse olamazsm" denmigtir.

Belli ki, Almanya'da da bu yönde ön
hazrrhklar gimdiden yaprlmaktadrr.

Almanya'daki Ttirk toplumu bu
geligmelere seyirci kalmamahdrr.

Burada birey olarak hepimize'önemli 
görevler dügmektedir.

Gün, Almanya'da yagayan Türklerin
ve Türk kökenlilerin birer demokrat
olarak demokratik tepkilerini
demokratik bir biqimde gösterme
günüdür.

Hem de hiq zaman kaybetmeden...


