
Avr.u.Pa Konsey! Parlamenterler Meclisi'nde konu5tn Federal Mitletvekili
Hakk Keskin, batrlrlarrn Müstümanlart d6lamas,r',, u" islamiyeti fanatik
göstermesinin, ancak radikal dincilerin igine yarayacayr uyans,nda bulundu

Hakkr Keskin, misafirlerini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi,nde karglladr.

A l+,unYa.'da Sol Parti'nin Türk rak gösterilmeye baglandr[rnr, Allens-
lakökenli federal milletvekili bach Enstitüsü'nün kamuöyu aragtrr-

Prof. Hakkr Keskin, batrh toplumlann masrna göre Almanlaln yizdeg3,ü-
Müslümanlan drglamaslnln ve Islami- nün Islalmiyeti fanatik buidugunu,
yeti fanatik göstermesinin, ancak ra- dörtte ügünün de Islam'rn ve Batr
dikal dincilerin qiddete efiilimli taraf- külrürünün birbirine asla uymadrgr
tatkazanmaslnayarayaca|rnadikkat görügünüsavundufunuhatrrlatan
geke_rek uyanda bulundu.- Keskin ,,Demokrasi, 

hukuk devleti,
Hakkr Kesin, dün Fransa'nln insan haklan ve bilhassa laikligi sa-

Strasbourg kentindekiAvrupa Konse- vunmak gerek. Bir dinin, beilildeoloji
yi Parlamenterler Meclisi'nde, 'GöE- veya siyaii hedeflerin aracr haline ge-
menler, Srfrnmacrlar Komisyonu Ra- tirilmeiine kargr mücadele gereklidir',
portörü 'sr fatry la ls lamiyet le i lg i l iko- dedi .
nu$ma yaptr. Islamiyetin 'tehlike'ola- 

Hakkr Keskin, Müslümanlarrn. bir

srnrrlama olmakszrn demokratik hu-
kuk devletinin tüm haklanndan ya-
rarlanmasr gerektifini de vurgulädr.
Keskin'in, milletvekili olarak Strasbo-
urg'a davet etti$ Qogu Türk 30 vatan-
dag, Meclis'te Keskin'in, Türkiye,den
gelen milletvekillerinin ve Almanya
Bagbakanr Angela Merkel'in
konugmalannr izlediler.

Türk milletvekilleri de uyardr
'Avrupa'daki 

Müslüman topluluk-
lann, radikal dincilerle farkhhfr, ga-
trgmasr" hakkrndaki siyasi raporu su-
nan Portekiz milletvekili Joao Bosco
Mota Amaral, 'Avrupa'daki 

Müslü-
manlar kültür tablomuzun bir parQa-
srdrr, ama geriat kurallan Avrupa,da
gegerli olamaz" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclis'indeki Türkiye delegasyonun-
dan AKP milletvekili Mehmet Tekeli-
oflu, okul kitaplannda Islamiyet,in teh-
like olarak gösterilmemesi, önyargrlann
kaldrnlmasr, politikacilann da Islamiyet
hakkrnda konugurken kullanacaklan
sözlere de dikkat etmesi gerektigini be-
lirtti. Söz alan Avrupa'h milletvekillerin
qofu da, Islamiyet'in bir tehlike olarak
görülmemesi gerektigini dile getirdiler.
I MEHMET AKIAN Strasbourg

Sol Part i  Federal  Mi l letveki l i  Keskin (ayakta),  Kon-
sey'deki  konugmasrnda. is lamln batr  ig in bir  tehdi t
olarak görülmesinin gok yanlrg olaca$tna dikkat gekti.
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