


hddffl A Türkler
Alman Parlamentosu'ndaki Sol
Parti. PDSlnin Türk kökenli milletve.
kili Prof. l-{'äkkr Keskin, sözde Erme-

i ni soyk;nmrnr inkar etti$i'gerekge-
siyle kendisine baskr yapanlarrn
Türklere tuzak kurmak istediöini
söyledi. Keskin, sözde soyktrtm
yanhsr odaklann astl hedeflerinden
bir.inin Avrupa'da yagayan
Türk kökenli insanlann politik
katrhmlarrnr orta ve uzun vadede
engellemek oldu$unu bel ir t t i . ' ' " '

r . rlmanya'daki, Ermenilerin, Rumla-
nn vs H rristiy4an DemokraVHrristi-

Ermeni Rum ittifakmm

yan Sosyal Birlik Parti-
leri (CDU/CSU)
iqindeki bazr

Eevrelerin Tür.kiye' nin
AB'ye üyeli$ini engel-
lemek istediklerini be-
lirten Hakkr Keskin,
bu konuda Hürriyet'in
sorulannr yanrtladt:

h

I Almanya'da 22.Fylül 2005'te yaprlan

genel segimden önce adayhfrnra
agrkladr[rnlzda.Errrletrilötden tepki ggldi ve,

size kar$r bir kampanya sürdürülürdü:
,$imdi durup dtrrurken aynr igerikli bir

baskl kampanyasl nereden grktr?
- Bana göre bunun üq nedeni var.

Birincisi; Federal Almanya
Parlamentosu'ndan gegen dönem qrkan

kararr Ermeni lobisi ve destekgileri yetersiz

h',luyor ve diyorlar ki, "Fransz
lamentosuindan crkan karara benzer bir

Karar Almanvaida da crkuiah.'"Bu su
anlama gelmärteair. sözde Erireni
sovkurmrnr reddeden kisilere belirli cezalar

verilsin. Nasrl Almanyalda. Holokaucst'u
(Yahudi'soykrnnirni) inkar edenler iEin ceza

öugöriilüyorsa bu sözde Ermeni soykrrmr
igin de gegerli olsun. Bu gev,reler Almanya'da

böyle bir yasarun Erkmastru amaElamaktalar.

Bu konuyu gündeme taqryabilmeleri igin de

birini hedef seEmeleri, bir neden tjulmalart
gerekirdi. Bunun igin en uygun olam da

bendim. Qünki.i Almanya Türk Toplumu'nun
(TGD) eski bagkamydrm. Federal Meclis

milletvekiliyim. Bu konuda da önceden

acrklamalanm davardt. O halde en uYun

ireOet ltatkr Keskin'di. Ama Hakkr Keskin

sadece bir neden. Qünkü asrl amag bu

konuyu yeniden Federal Meclis'e tagrmak.
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l{uuun RAHATSIz oLDU
ikinci:neden ise ben Sol Parti'nin AB'nin

geniglemeden sorumlu sözcüsüyüm. Güney
Krbns'rn Türkiye'nin AB üyelifine bir engel

haline getirilrnesini her platformda

eleqtiriyorum. Benim tavrtm böyle. Bu

tutumum özellikle Rum kesimini qok

rahatsrz ediyor. Hatta gunu da söyleyeyim:
A-lmanya-Krbns Parlamcnto Dostluk

Grubu'ntm bagkanr olmam bile gündemö

gelrnis. Beninr.bundan haberim bile yoktu.
Ermeni lobisi de bu olayt hep gündemde
tutmakistemekte; Qünkü Ermeni lobisi bu
olaydan beslenmekte. Zaten onlann yazdrgt
bir mektubun qok büyük bir bölümünde de
benim Güney Krbrrs Rum Kesimi'nin
p olitikasrna dönük yakla grmtmt iEe'rmekte.

Bu tavnn, bu politikanrn önüne gegmek

lazrm. Benim korkum bunun genel bir

politika hale gelmesidir. Bu tuturnla Batl

Avrupa ütkelerinde ya$ayan 4 milyona yakn

insanln gelecekte etkin hale gelmeleri

engellenmek'istenmekte. Biz bu konuyr got

denmekte. igte,bunu kabul etmrek mümkün
de[il. Qünkü bu demokratik bir tutum de$il.

I Ermeniler, Rumlar birlikte mihareket
etmekteler? 

r'i' :

Yalntz Rum ve Ermeniler de[il. Bunlarur
yanmda öteden beri Türkiye'ye kargr ' ,
politikalarryla hilinen CDU/CSU iginde .
Türkiye'nin AB üyelilini engellemek isteyenx
belli bir kesim -sercekte hepsi deEil- de var. 
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Buhubirislam-"rntitti'yrlnlitba[Iantrsr t,

haline getirmek isteyenler var. Yani r
*Ermeniler lhristiyan'drr, Osmanhlar,
Türkler Müslüuranlar Fhristiyanlau irnha
ettilerl' demek istiyorlar. Türkiye'nin,AB
üyeli[{ne öteden beri karqr ofan bir kesim
Ermeni konusun da kullanarak Türkiye'nin
AB yolyrnu engellemek istiyor.
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I Son.haftalarda bir gok faks ve'e-mail
gönderildi. Bunlan kim yönlendiriyor ye

amaq nedir?
', ,Az,önce sözünü etti[im qewglerin etkili

oldugunu dü5ünüyorurn. Qün hi gelen

fakslarrn ve elektronik pastalarur qo$unda

kullanrlan dil ortak, Beni yalancrhkla itham

etmekleler. istifa etmem gerektilini

yaztyorlar. Bu bir kampanya haline
I dontistürüldü. Beni sustunnak,ve gözda$i

vermek istivorlar. Beni susturabilirlerse yalruz

bana degiltenim gibi birqok insana gözda$r

vermiE olacaktrr. Bundan sonra kimse sesini

Ekaramayacak. insanlann a[zrna torba
gegirilmek isteniyor. Hatta bana

kendiligimden'll-anet olsun" dedirtip iStifaya

zorlama gibi bir tutum da var.

ciddlye almahytz. Bu sadece Hakkr

Benim iQin en önemli olan ise bu '

gibi girigimlerle Avrupa ülkelerinde
yuguyun Türklerin ve.Tiirk kökenli

insanlarrn siyasi katthmt: , ,r 
'

engellenmek istenrnekte. Bu
insanlann, parlamentolara
girmeleri engellenmek
istenmekte. Onlann
önü kesilmekte. i6te
Hollanda'daki
seeimlerde,
Belgika'daki 1
seQimle,rde
yaqanan budur.
Berlin'de
zamalfzaman
gündeme gelen

de budur.
Benim adayh[rm
dönemde ya$anan

da budur. Ermeni konusu trpkr bir ö_lqü gibi

görülüyor. Sen siyasete atrltyorsun. Once

Ermeni soykrnmrnr kabul et. "Ötgti Uu"

denilmek isteniyor. Bugün bunu siyasi

katrlrmr engellemek iqin yaparlar. Beni daha

fazla endigelendiren ise pimdi böyle baglayp,

yarrn memur olacaHara, bir ö[rtnim, " ,
'kurumunda bilim adaml, profesör olarak
gahqmak isteyen Türk kökenli insanlara aynt

dayatmalarrn ya$anmasrdtr. Buqun; $ruryyok.

Keskiniin sorunu degildü. Bu seqimlerde

aday olan Türk kökenli birkaq politikacuun

sorunu de[ildir. Avrupa'da yagayan Türk

kökenli insanlann hepsinin ortak.sorunudur.

90 yrl önce Türkiye'de olmu; olaylann, bu

oyalan hiq bilmeyen ve hig iJgisi olmayan

insanlann önüne sorun olarak grkanlmasml

dogru bulmuyorum. "Bizirt görüqümüz bu,

bu görügü kabul et'? deniliyor. "B'[göiügü
kabul etmezsen de sana geqit vermeyiz"


