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Sol parti PDS'in Bremen'de yaptlgr kurultayda, "Turklerin Ermenilere
kitlesel katliam yaptlQr kararrnl onaylyor musunuz?" soiusuna evet
oyu veren Milleivekif Hakkl Keskinl Almanya'daki Turk toplumunu
hayal krrrklr$rna u$rattr. Türk toplumu "deste$i qekeriz" dedi.

A LIVIANYA'da sol parti dawandrgr ve Alnan Meclisi'nin kara-
/ L PDS.DieLinke Millewekili nna karq durdugu igin yamnda, arka-

/e{ Hakh Keskin'in, Alman srnda olduk E[er gimdi bunu kabul et-
t- L Meclisi'nin "1915?te Erme- tiyse, ne bunu onaylar, ne de yamnda
nilere uygulanan sürgüLn ve katliamr oluruz. Bundan büyäk tizüntti duyaru.
hatrlatma ve anma - Almanya, Türk. . Kendisinin buna kargr gkmasrm, hayr
ler ve Ermeniler arasrnda bangm sa$- deme hakkuu kullanmasmr beklerdik.
lanmasnda gaba sarf etmeli" baghkli Pannak kaldrmalg kabul etmek de-
karanm kabul etrnesinin yankrlan sü- mektir. Gerisi, toplumu aldatmak ve
rüyor. : yanrltmaktr" diye konugfu.

Alman Meclisi'ni kararrnda soykr- Avmpah Türk l$adarnlan Bfulifi

rece$2. Eger kabul ettiyse, bunu kabul
edemeyiz. Biz on4 karara karg duydu-

!u igin destekver-
dik. Durum defer-
lendirmesi yaprp,
konu netlik kaza-
ilnca. tutumumuzu
netlegtirecegiz. An-
cak bir millewekili-
ne yapilan bu bas-
hlan kabril etmek
mümkün de$l"

Alman Meclisi'ni kararrnda soykr- Avmpah Türk lgadanrlan Birlili
nm sözü geqmezken, kitlesel katliam (BTU) BaSkaru Ahmet Gtiler, kurulug
ifu{esi kuliarultygrdu. Bremen'de ah- E olarak Keskin'e so-
nan karar öncesi -kegke Türklere yapr- ret nuna kaciar destek
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Hessen Koordi- bat kurup, konumrn neflegmesini beHi-
nasvon Kurullan
Bajkam'lrfan
Djng, "Sayrn Kes-
kin, g-!er grup ka-
ranru kabul ettivse.'
buna gaEanz. Bü 

'

Türk sivil toplqm
kuruluglan olaral(,'
kendisi diravetli

yoruz. Bizim agunzdan konu son
derece hasas. Zira Alman Meclisi'nin
karan görüglerimizi yansrtmryor" dedi.

DURUMU
DEöEäI-ENDiREcEöiz

,: 
t ' Avr,upa Demokrasi Vatt Sa$karu ,

Aydn Yardrn0l, "Durumu de[erlendi-

aglklamasrm yaptr. Berlin Branden-
burg Ttirk lgadamlan Demegi (TDU)
Baskaru Bahattin Kaya, Keskin'e bugri-
ne kadar destek verdiklerini, Ttirkge
Almanca basur bildirisiyle bunu kamu-
oyuna duyurduklanm belirtti. Son ge-
liqmelerle ilgili salhkh bir analiz yap
maya gahgtrklanm söyleyen Kay4
"E!er Hakk bey bunu cekince koyma-
dan itirazsz olarak kabul ettivse. bu bi-
zi hayal krnkhlrna uiratu. gintrti Uiz
Atnan Meclisi'nin
2005 yrhnda atdrg
tek yönlü kararur
dogru oknadry dü-
gtincesindeyi-2. Bu-
nukarara katrlru-
yoruz'l dedi.
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