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"Ermeni uzmanlar
taril gm ay a yan a$m I yo r' t-
Sol Parti milletvekili Prof.Dr.Hakkl Keskin "Defalarca uz-
manlarrn biraya gelecegi bir panel iEin girigim yaptlk, an-
cak Ermenilerden ya hig, ya da ret cevabl aldlk" dedi.

SEDERAL
J{ Parlamento

I Sol Parti
milletvekili
Prof.Dr.Hakkr
Keskin, Hamburg
ve Qevresi Ata-
türkqü Düqünce
Dernefinin davet-
lisi olarak ".Alman-
ya'da neler
oluyor?'z konulu
toplantrda konugtu.

Frmeni soykrn-
mr iddialanna de-
Sinen Hakkr Kes-
kin "Birlegmig
Milletlerin
soykrnmr tanrmr
aQrk; 'devletin bir
azmhgr etnik, dini
veya siyasi

Prof. Dr. Keskin
"Birle5mig Milletlere

göre soykrnm yok" dedi.

tartrgmasr, diyaloga
gegmesi igin
defälarca girigimde
bulunduk. Tüm
partilere, dönemin
Bagbakanr Schrö-
der'e, Parlamento
Bagkanr Thierse'ye
TGD olarak bu ko-
nuda mektup yaz-
drk. Sol Parti Vakfr
da destek verdi.
Ancak Ermeni
uzrnanlar
yanagmlyor. Böyle
bir ortak tartqma
igin soykrnmr
tamnmasrnr gart
koguyorlar.
Dryaloga
yanagmryorlar"
dedi. Konuyla ilgili

nedenlerle planh, programh bir
gekilde yok etmesi soykrnmdr'
denryor. 1,9L5'de ya$anan tehciri
do[ru, hakh bulmak mümkiin
de[il. Yüzbinlerce Ermeni ve

Ermenistan ve diaspora
Ermeni lobjsinin 'soyknm var'
dedi[ini belirten Keskin "Türkiye'soykrrm yok tehcir var' diyor. O
zaman tarihQiler biraya gelsin
aragtrrsrn diyoruz. Ermeni tarafi
buna yanagmlyor. 2000 yrhndan
beri, Almanya Türk Toplumu
Genel Bagkanr oldugum dönemde
de, qimdi de Türk ve Ermeni
uzmanlann biraya gelip

müthiS bir baskr yaprldrSrnr ifade
eden Keskin "Kabul etmeyen agrr
milliyetqilikle, gergekleri kabul
etmemeklrc suglanryorlar" g eklinde
konugtu. '.

Türk öldü. Bu doSru. Ama bu BM
tanrmr anlammdi*"vr"tiÄ yon'; 

' 
TEK TARAFLILAR

dedi. 
' 

Keskin, Alman medyasrrun ve

DiyALoc isrrN M iyon il1ffi:i'1"ü"ä-Tffyrf 
konusunda

bilgilendirdiSini belirtirken söyle
konugtu: "Erfurt üniversitesi
ARD ve ZDF televizyonunun
islam konusunu nasrl iSlediklerini
aragtrdr. Yaprlan ha-ber, ropgrtaj
ve belgesellerde yizde 81 islam ve
dolayrsryla Türkler hakkmda terör,
kadrnlarin ezilmesi ve uyum
engeli baghklarr altrnda olumsuz
haber yansrttr[r tespit edildi." _
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