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Homburo'lo vootlon qenel kurulun sonundo hoyolo gelen Almonyo TÜrk
Toplumu;nun ilt< yöneJimi, bölgelerinde elkili 9örevler Üsllenmi$ olonlonrnmrs

isimlerden olu5tu. Uzun ve yorucu bir gÜnÜn sonundo, yonetim kurulu uyeErlnln

hepsi de zor biI i$i bogormlg olmonln huzurunu yosryorlordl

ederal Alman-
ya mn defigik eya-
letlerinde faaliyet
gösteren Türk

dernek ve kuruluglart, Ha:n'
burg'ta yaprlan kurultay sonu'
cu, Almanya Türk Toplumu, Ya
da Almanca adryla Türkische
Gemeinde in Deutschland Ptt-
sr alhnda birlegtiler.

Kurulug gahgmalarr haYli
uzun süren ve özellikle Harn-
burg Gögmenler Derne[i ile bu
dernefin bagkanr Prof. Dr.
Haklo Keskin'in öncülük ettik-
Ieri birli[in kurultayrna Bonn
Büyükelqimiz Volkan Vuralln
yamsrra Eok sayda Alman poli-
tikacr da igtirak etti.

Kurultayrn agrhq konugmasr
nr yapan hol Dr. Keskin, böY-

virnin 36

lesine bir üst örgüte neden ge
reksinim duyulduiunu anlahr'
ken; "Almanya'da yagayan iki
milyonun üzerindeki Türkiye
insammn, haldar ve qkarlar agt'
srndan eqit olarak temsil edildi-

g i  söy l t  uemcz Qünkü Türk
toplumu Almanya düzeyinde et
kin, saygrn ve yaptlnm gücüne
sahip bir üst kuruma sahiP de
fildir. Iqte Almanya Türk Top
lumu ile bu eksiklik giderile'

cektir..." dedi.
Prof. Dr. Keskin'den sonra

sözalan Federal Meclis Bagkan
Yardrmcrst Hans Ulrich Klose,
"eogulcu ve hürriyetqi demok-
rasinin yanrnda olan böy1e bir
üst Türk kurulu$unun yanlnda-
y2..." diye baglayan konuEmasr
ru göyle sürdürdü:

Destekliyoruz
"Otuz yrh agkrn bir süredir

Almanya'da olan Türkler arhk
hizim toplumumuzun bir parQa-
srdrr. Gerek Almanya'da, ge'
rekse Türkiye'de yaqanan bazr
olaylar zaman zaman kamu-
oyunda olumsuz havalar estir-
rnektedir. Ancak bunlar geliP
gegicidir. Memnuniyede görü-



Neden hirleStik!..

manya bizlerin yeni vatanr,
burada doüan-ve büyüyen
gocuklafl mtzrn ve gelecek
ku$aklaflmlzlilsa valant ol-
mu$tur.

Amacrmtz,  Federa l  A l -
manya'daki tüm toplurnsal
guruplarla e$it, onurumuzla,
yagam güvencesine sahip,
banq, dostluk ve dayanrgma
iqinde yagamaktrr. E$it hak-
lar ve e$it uygulama tömelin-
de kül türe l  azrn l tk  o larak
haklaflmrzt tüm sosyal, poli-
t ik ,  ekonomik ve kül türe l
alanlarda saölayabilmek icin
ugraglarrmrzr sürdürece!iz.

Hok ve grkorlor

Almanya Türk Toplumu:
- Parliler üstü bir kurulus-

tur,
- Türklerin ve diöer gö9-

menlerin Almanya'da yasal,
politik ve sosyal alanlarda
esit haklara sahip olmalan
ve esit uygulama görmelerinl
sa0lamak ig in Almanyal l
Türklerin bir hak ve gtkar ör-
gütü olacakttr,

- Qogulcudur,- Ozgürlük9ü, demokratik
hukuk devleti ilkelerine baglt-
orr,

- Kültürel aztnltklann kendi
kültürel kimllklerini getigtire-
rek korumalannr ve Alman
toplumuna uyumlannr amag-
lar,

- Kimden ve hangi gerek-
geyle gel i rse gels in  kaba
kuweti ve rrkgrllöl reddeder
ve bu elil imdeki kuruluq ve
ki$ilerle iliskiye girmez,

-  Türk ve yabancr  düs-
manlrörna,  r rkgr l !a  ve ayr-
nmcrltötn her türlüsüne karsl
kararl bir mücadele verir,

- Almanya'da sosyal barr-
Srn ve dayant$mantn e$itlik
temelinde gergeklegebilme-
s ine katktda bulunmayr
amagtar,

- Almanya'ya yerlegmiq ve
burada sürekli yaqamakta
olan Alman kökenli olmayan-
lann da yeni vatant olarak
görür ve bunun gereöi olarak
da Alman politikastndan lop-
lumun esit haklara sahip, ay-
nlmaz bir kesimi olarak be-
nimsenmesini ister.

Almanya'daki iki milyonu
aqkrn Türkiye insantnrn hak
ve grkarlaflnrn bu saylsal gü-
cüne uygun olarak gereöince
lemsil edilmediöi herkesce
bilinmeKedir. Bunun nedeni
ise agrkttr: Almanya düzeyin-
de etkin, saygrn ve yapttflm
gücü olan bir örgüte sahip
degiliz. Bu nedenle Alman-
ya 'daki  Türk top lum unu n
önündeki en önemli ve ivedi
görev hak ve gtkadaflnt en
iy i  b lg imde,  kamuoyunda,
devlet ve hükümet yetkitileri
önünde savunabileceöi bir
örgütlenmeye kavuqmasrdrr.

Bu amagla iki yridrr Alman-
ya'nrn deöigik eyaletlerinden
bir araya gelen örgüt temsil-
cileri uzun tartt$malar sonu-
cu güqlü bir qatr örgütünün
kurulmastnt kararlaqttrdtlar.

Möln, Solingen, Rostock,
Lübeck gibi trkgt motifli cina-
yet ve saldtnlar da bu birle$-
menin zorunlulugunu her de-
lasrnda gözler önüne serdi.

Hukuko soygr
Almanya Türk Toplumu la-

bandan tavana doüru ve Al-
manya'nrn lederal yaptlaS-

maksrzrn demokratik hukuk
devleti ilkelerine bagl, kaba

fr,/.%.
J&AA' J{'/'*i"

kuweti reddeden muhafaza-
kar, liberal, sosyal demokrat
v€ diöer görüslerdeki i$Qisin,
den akademisyenine, ser

anlaytsryla örgtillenmektedif .

Temel esqslor

yoruz ki, Almanya'daki Türk
toplumu da arhk meselelerin
üzerine qok daha farkh gitmek-
tedir. Bugünkü kurultay bunun
en belirgin kamtrdrr. Biz temel
felsefe olarak, igirnizdeki yaban-
c ann uyum sa{larnasrnr do{al
olarak istiyoruz, arna kesinlikle
kendi kültürel kinrliklerinin ko
mnmasndan yanayz."

Kohl'den selom
Bagbakan Kohl'ün selarnlan-

m ileten Federal lqigleri Bakan-
hÄr MüsteEan Dr. Horst Waf-
fenschmidt de konugmasrnda,
ATT'ye her türlü destegi vere-
ceklerini belirlirken, Almar uy-
ruguna gegi$te bazr kolayhklar
sailandr{rnr söyleyip, Eifte va-
tanda$Lk ilkesine hükürnetin sr-
cak bakmadrfru bir kez daha
yineledi.

Büyükelgi Volkan Vural, Al-
manya'da ü9 bine yakrn Türk
dernek ve kurulugunun olduiu-
nu belirterek, konugmastru Eöy-
le sürdürdü:

' Alüanya'da Ee$itli görüSlere
sahip derneklerin bir gah altrn-
da toplanmasl memnüniyet ve-
rici bir geliqnedir. Bu ülkede
binierce derne{iuriz var. Alcak
bu sayrsal gokluk ne yazrk ki
bir gey ifade etmiyor. önemli
olan güelü ohnakhr. Bunun icin
de biraraya gelrnek kagrmlmaz-
dr. Prensip olarak, gok demek-
ten ziyade, az ve güglü dernek-
lere ihtiyag vardrr. Igte bu ba,
hrndan, bu kurultay ve nihaye-
tinde ortaya gkacak olan birlik,

Almänya'daki Türkler iqin qok
büyük bir önem ta$maktadr. "

0lurnlu ve yaprcr rnesajlar
igeren konuqmalarrn ardrndan
baqlayan segimler sonunda,
beklendiii gibi Harnburg SPD
Eyalet Milletvekili Prof. Dr.
Hakkr Keskin oy birli i iyle
ATT'nin ba5kanhirna seqildi.
Baqkan yardrmcrhklannr ise Vu-
ral Oger, Dr. Ertekin özcan,
Dr. Isrnail Sanaslan ve Sener
Sargut üstlendiler. Säzcülük gö
revi ise Emine Demirbüken'e
verildi.

Yohudiörnegi
Segimlerin ardrndan sözalan

Hamb urglu iEadarnr Vural
Oger, kendisi gibi, Almanya'da,
ki di!er tüm iqadamlannrn da
kurulan bu birli{e maddi ve
manevi her ti.irlü desfeÄi vere-
cekleri inancrnda oldufunu be,
)irterek, "Alnanya'daki Türk
toplumu olarak artrk gerEek gü-
cümüzü ve kimliginizi ortaya
koymanln zämant gelmi$tir. Bu
bakrmdan Türk toplumunun
kendi gatr oluqumunu gergek-
leqtirmesi olurnlu bir adrmdrr.
Alnanya Yahudi Cemiyeti her-
kesin bildiEi birkurulü$tur.

Almanya'nrn neresinde yahu-
dilere karqr bir davranrg varsa,
bu kurulu5 anrnda oradadr. Be
nim arzum, kuruluqunu gerqek-
le$tirdigimiz birligh de Türkler
igin böyle bir fonksiyon üstlen-
mesidir." dedi. I
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