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'Almanya yabancı düşmanlığı
ve PKK'ya karşı önlem almalı
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Almanya Federal Cumhuriyeti
Rheinland Pfalz Eyalet Meclisi Başkan
Yardımcısı Detlef Bojak ve beraberinde
9 kişilik bir parlamento heyeti, T B M M
Başkanvekili Yıldınm Avcı'nın davetlisi
olarak 13-16 Mart tarihleri arasında
Türkiye'yi ziyaret etti.
Konuk
heyet
TBMM
Başkanvekili Yıldırım Avcı'nın yanısıra
A N A P Genel Başkanı Mesut Yılmaz,
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, SHP
Grup Başkanvekili Aydın Güven
Gürkan, T B M M
İnsan
Haklan
Komisyonu Başkanı Sabri Yavuz,
Dışişleri Komisyonu Başkanı Atilla
Mutman'ı
da
ziyaret
ederek
görüşmelerde bulundu.
Konuk
heyetin
TBMM
Başkanvekili Yıldırım Avcı tarafından
kabulünde bir konuşma yapan
Rheinland Pfalz Eyaleti Meclis Başkan
Yardımcısı Detlef Bojak, Rheinland
Pfalz Eyaleti'nde 69 bin Türk'ün
yaşadığını ve bunlardan 23 bininin
çalıştığını söyledi. Bojak, "Bu rakam
bizim için ayrı bir önem taşıyor.
Almanya'da yaşayan Türklere güven
duygusu vermeliyiz" dedi.
Daha sonra söz alan konuk
heyetteki
diğer
Alman
parlamenterlerden Gunther Brinkmann
da konuşmasında Mölnn'de yaşanan
ırkçı cinayetler ve PKK konusuna
değinerek şunları söyledi: "Güvenlik
güçlerimiz Mölln olayları faillerini çok
ağır cezalandırmıştır.
Türkler,
Almanya'ya uyum sağlamışlardır ve
Alman
kamuoyu,
Almanya'nın
gelişmesinde
Türklerin
büyük
yardımları olduğunun bilincindedir.
PKK'nın çalışmalarını Almanya'da
yürütmesini biz de istemiyoruz ve
kendilerini çok y a k ı n d a n takip
ediyoruz."
Konuk parlamenterlerin yaptığı
konuşmalardan sonra söz alan TBMM
Başkanvekili Yıldırım Avcı Türkiye'nin
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insan haklan konusunda büyük adımlar
attığını belirterek yakında Avrupa
düzeyine ulaşacağını söyledi. Avcı,
Almanya basınında Türkiye hakkında
çıkan kasıtlı haberlerin A l m a n
kamuoyunu olumsuz yönde etkilediğini
dile getirdi. Avcı, Mölln ve Hamburg'da
m e y d a n a gelen olayların Türk
kamuoyunu derin üzüntü yarattığını
bildirdi ve önlem alınmasını istedi.
TBMM Grup Başkanvekili Avcı,
Almanya'daki aşırı dinci akımlar
konusunda ise şunları söyledi:
"ilticacıların arkasında çok büyük
organizasyonlar var. irtica edenlerden
5 bin kişi tekrar Türk pasaportu almış.
Aşırı dincilik Almanya'da çok büyük
yer buldu. Sebebi ise oradaki Türklerin
iyi u y u m s a ğ l a y a m a d ı k l a r ı
ve
d ı ş l a n d ı k l a r ı için bu g r u p l a r a
sığınmalarıdır."
MESUT YILMAZ'A ZİYARET
Alman parlamenterler ANAP
Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı
ziyaretlerinde yaptıkları konuşmalarda
Almanya'da yabancı düşmanlığının
olmadığını, sadece yabancı düşmanı
grupların var olduğunu, bunların da
sadece Türklere değil tüm yabancılara
yönelik olduğunu söylediler. Alman
Parlamenter
Fritz
Preuss
"Almanya'daki yabancı düşmanlığı
hepimizi çok endişelendiriyor. Bu bir
eğitim sorunudur. İki Almanya'nın
birleşmesiyle çok ayn şartlarda yaşayan
iki grup birlikte yaşamaya başladılar.
Bu da büyük sorunlar getirdi. Sosyal
sorunlar işsizlik vs. gibi" dedi. Mesut
Yılmaz da yaptığı konuşmada PKK
konusuna yer vererek şunları söyledi:
"Almanya'dan biristeğimiz var.
Bu bizim iç meselemizdir, kimse
karışmasın. Biz devlet olarak teröre
karşı mücadele veriyoruz. Paris Şartı'na
göre bu konuda tüm ülkelerin anlaşması
vardır. Maalesef Almanya'dan bu

yardımı göremiyoruz. Almanya PKK'yı
marddi olarak destekliyor, ayrıca
Türkiye'ye eski Doğu Almanya'dan
gelen
silahları,
teröre
karşı
kullanmamızı yasaklamıştır.
Son
zamanlarda yoğunlaşan ziyaretler,
arasımızdaki
uyuşmazlıkların
giderilmesine yardımcı olacaktır."
HİKMET ÇETİN'LE GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin
konuk Alman parlamento heyetini
kabulünde yaptığı konuşmada Almanya
ile Türkiye arasında tarihten gelen bir
dostluk bulunduğunu
belirterek,
Almanya'da yaşayan Türklerin siyasi
sürece katılmalarının çok yararlı
olacağını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin
gelişmesine katkıda bulunacağını
söyledi. Çetin Almanya'daki aşırı dinci
akımların Türkler için tehdit teşkil ettiğini
ve PKK terör örgütünün de Almanya'da
değişik dernek isimleri altında faaliyet
gösterdiğini bildirdi.
İNSAN HAKLARI VE DIŞİŞLERİ
KOMİSYONLARINI ZİYARET
Konuk parlamento heyetinin
TBMM İnsanlar Hakları ve Dışişleri
Komisyonlarını ziyaretlerinde yapılan
görüşmelerde Türk tarafı, Almanya'da
yaşayan
Türk
vatandaşlarının
güvenliklerinin sağlanması başta olmak
üzere terör örgütü PKK'nın Almanya'da
zorla para toplayıp, uyuşturucu ticareti
yaptığını ve bu paralarla da silah
aldıklarını belirterek bu durumun önüne
geçilmesini
istedi.
Alman
parlamenterler ise iki Almanya'nın
birleşmesiyle
birlikte
güvenlik
önlemlerinin oldukça zorlaştığını, Mölln
ve Hamburg'da meydana gelen
olaylardan büyük üzüntü duyduklarını
fakat bu olayların Alman kamuoyunun
genel fikri olmadığını, Almanların büyük
bir çoğunluğunun yabancı düşmanlığına
karşı olduklarını vurguladılar.

