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ransa Senatosu AB Komisyonu Başkanı Hubert
Haenel, Türkiye'nin bir şekilde AB üyesi olaca
ğını belirterek imtiyazlı ortaklığın kesinlikle düşünüle
meyeceğini söyledi.

şekilde karar alındığında bunun ilişkilere zararvereceğini söylerler ama öyle olmaz' deniyor. Eğer bu
dalgalanmalar olmasaydı Türkiye ile Fransa ilişkileri
nereye ulaşırdı, bu nazara alınmıyor. Bu nedenle bu
değerlendirme eksiktir."
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M e c l i s Bülteni- Fransa Senatosu AB Komisyonu
Başkanı Hubert Haenel ve beraberindeki heyet, 21
Mayıs'ta TBMM Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu
üyeleriyle bir araya geldi. TBMM AB Uyum Ko
misyonu Başkanı Yaşar Yakış, görüşmede yaptığı
konuşmada, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin
büyük bir maziye sahip olduğunu, son zamanlardaki
gelişmelerin bu dostluğun devamı şeklinde tecelli et
mediğini, ancak bu dalgalanmaları doğal karşılamak
gerektiğini söyledi.
Türkiye ile Fransa arasındaki dostluğa daha uzun bir
perspektiften baktığını, iki ülke arasındaki ilişkiler
deki dalgalanmalardan endişeye kapılmadığını ifade
eden Yakış, şöyle konuştu:
"iki ülke ilişkisindeki bu dalgalanmanın geçici
olmasını sağlamak için Fransa Cumhurbaşkanı'nın
en üst düzeyde söylenmiş sözlerinde, bu tutumunu
yumuşatma imkanı, hareket serbestisi sağlamak
daha yararlı olacaktır. 'Taç kralın başını daha akıllı
yapar' sözü vardır. Biz, sayın Cumhurbaşkanının
makamına oturduktan sonra kendisine sunulan Tür
kiye dosyaları sayesinde Türk-Fransız dostluğunun
önemini kavrayarak, bu hareket serbestisini ortaya
koyduğu görüşündeyiz. Bundan sonraki aşamada
ilişkilerin her alanda gelişmesi gerekir. Fransız Par
lamentosunda bazen dile getirilen bir yanlış husus
vardır. 'Türkler, Fransız Parlamentosunda şu veya bu
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Yakış, Türkiye'nin Ermenistan ile hiç ilişkisi olma
dığının doğru olmadığını belirterek, Türkiye'nin
Ermenistan'a kendi hava sahasını açtığını, Erivan ile
istanbul arasında haftada birkaç kez uçak seferi ya
pıldığını belirtti. Yakış, "70 bin kadar Ermenistan va
tandaşı gayrı kanuni olarak Türkiye'de çalışıyor. Türk
polisi, bunu bildiği halde göz yumuyor. Çünkü bunun
beşeri bir durum olduğunu biliyor. Ermenistan'ın
istanbul'da Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı
içinde diplomatik temsilciliği var. Heryıl iki defa Teş
kilat toplantıları nedeniyle bir araya geliyoruz" dedi.
1915 yılında cereyan eden olaylarının, "Her iki tarafa
acı veren olaylar" olduğunu hatırlatan Yakış, "BM
Jenosid Konvansiyonu"nun hangi olaylara soykırım
denilip denilemeyeceğini belirlediğini anlattı. Yakış,
"Bir olayın soykırım olarak tanınması için belirlenen
makamlar karar vermeden, 'Filan ülkede olanlar
soykırımdır' dememizin hiçbir anlamı yoktur" dedi.

" K i m Türkiye A B Üyesi
Olmayacak Diyebilir?"
Hubert Haenel de yaptığı konuşmada, "Sizleri an
lıyorum. Aslında sizin yerinizde olsam aynı tepkiyi
veririm. Onurunuzun kırılmış olduğunu düşünmekte
tamamen haklısınız. Ama birtakım şeylerin değiş
mesi için katkı sağlamamız gerekiyor" dedi. Haenel,
sorunun, Fransız vatandaşlarının Türkiye ile ilgili
temel bilgilerden yoksun olmalarından kaynaklan
dığını kaydederek, gerek yakın çevresine gerekse de
katıldığı konferanslarda "Türkiye sizin zannettiğiniz
gibi bir ülke değil" dediğini anlattı. "Kim diyebilir ki
Türkiye AB üyesi olmayacak" diye soran Haenel, " B ı 
rakın Türkiye gelişsin, nasıl olsa Avrupa da gelişiyor.
Bir şekilde Türkiye, AB'ye dahil olacaktır, AB üyesi
olacaktır. Bununla imtiyazlı ortaklığını kastetmi
yorum. Çünkü ben imtiyazlı ortaklığa karşıyım. Düşü
nülemez bile" görüşünü savundu.
Haenel, sorunların temelinde, "Ermeni sorunu
olduğunu", en son Türkiye'ye gelişinde tarihçi ve
akademisyenlerin bir çalışma gerçekleştireceğini
duyduğunu belirterek, bu tür çalışmaların gelişmesi
ne fırsat tanınması gereğini vurguladı.

