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Prof. Dr. Hakkr Keskin, TürkiYe'nin
AB konusunda geldifii noktaya ve son
geligmelere iligkin Hürriyet in
sorulannr yanrtladr.

ffi Türkiye'yi AB'ye almamak igin
Krbns sorununa mr s$rnthyor?

AB'nin sadece güElü bir
ekonomiye sahip olmasrnln kafi
gelmeyece$ini, daha büyük bir politik
güg olmanrn kaElnt lmaz olacafir n r
bif mektele r. Zaten bunu görmemek
aptallrk olur. Böyle bir politik güE
olabilmeleri iEin de Türkiye'Ye
ihtiyaElan var. Ama Türkiye'yi siyasi
karar mekanizmaslntn dlgrnda tutmak
istiyorlar. AB'den uzaklagtrrmak
istemiyorlar. Demek istiyorlar ki, 'Sen

CSU'dan gelen baskllar
nedeniyle bagka türlü davranmak
istedi$inin sinyallerini veriyor,
yani göz krrpryor.

ffi Türkiye'ye ültimatom
verilmese de müzakerelerin seyri
zorlagrrrlmak ml isteniyor?

Merkel ile Chirac, Türkiye'ye
daha afrr kogullar getirmek
istiyor.'ip inceldi$i yerden
kopsun' dedirtmek istiyorlarsa bu
tutum dofirudur.

Bu da bir stratejidir.
Türkiye'nin üzerine bu kadar
gidilmesinin bir nedeni de belki
Türkiye'ye,'lstem iyoruh ne

hal iniz varsa görün' dedirmektir.
ffi Türkiye ne yapmahdrr?
Türkiye dik durmahdrr. Türkiye

ödun vermeden yoluna devam
etmeli. Türkiye AB'ye 'Verdi$iniz

sözü yerine getirin' demeyi
sürdürmeli.

Türkiye,'Siz Kuzey Klbrrs'la
iligkilerinizi geligtirin, ben limanlanmr
aEacairm' demeyi sürdürmeli.
Türkiye'nin tavn tutarhdrr. Türkiye bu
tavnnr sürdürmelidir. Tabii Türkiye
geligmeleri yurt drgrnda daha iyi
anlatmah. AB'l i htikümet
yetki I i leriyle, parlamenterlerle
konugulmal r. Avrupa kamuoyu olaytn
aslrnr bilmiyor.
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Türklye'nln tavn doöru
Klbns'ta ödün uermesin
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Aryuti Prot. Dr. Hakkr Keskin,
' rBagbakan Angela Merkel'in,
Türkiye konusundaki tutumunu
doiru bulmadr$rnr söyledi.
Hükümet ortaklanndan Angela
Merkel' i n Tü rkiye'Ye' i mtiYazl I
ortakhk' önerdi$ini Edmund
Stoibe/in de Türkiye'nin AvruPa
ülkesi olmadrfrnr söyledi$ini
hatrrlatan Keskin, "Bagbakan
Merkel, ig politik Erkarlar ve iEten
gelen baskrlar nedeniyle farklr bir
yaklagrm iEinde. Ciddi devletlerde
iq politikalara göre drg politikalar
saptanmaz. Hükümetler de$igse de
drg politikalar defiigmez" dedi.

Sol Parti.PDS mil-
letvekili Hakkr

Keskin, AB'nin da-
yatmastna ra$men
Türkiye'nin tutu-
munun do$ru ol-
du$unu söyledi.
Türkiye'nin kesinlikle taviz ver-

memesi gerekti$ini belirten Kes-
kin, "Türkiye dik durmah ve bu
tutumunu sürdürmeli" dedi.

bizim yanrmrzda ol. Pazardan paylnl
al. Askeri güE olarak sana ihtiyaclmrz
olduiu zaman katkr safla. Ama siyasi
karar mekanizmasrna karlgma.' Olay
bu. Yani Türkiye aptal mr? TürkiYe
böyle bir geyi kabul eder mi?

ffiffi rnrEl rurARstz
ffi Almanya 1 Ocak 2007 tarihi

itibariyle dönem bagkanh$nr
üstelenecek. Bagbakan Merkel'in
nasrl bir tutum izlemesi bekleniyor?

Merkel ikilem iEerisinde. Bir
yandan SPD ile Koalisyon
Sözlegmesi'nde qok aErk bir biEimde
Türkiye i le müzakerelerin
sürdürülmesi yer almakta. Di$er
yandan kendi partisinden ve


