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1 Ekim 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
T.B.M.M. 21'inci Dönem 2'inci Yasama 
Yılının Açılışında yaptıkları konuşmanın dış 
politika bölümü.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in ABD'de, Dış 
Politika Derneği'nde yaptıkları konuşma.

# İskeçe'ye bağlı Gökçepınar Köyü'nde bulunan 
Gökçepınar Camii'nin kundaklanmasıyla ilgili 
açıklama.

# Sayın Müsteşarımız Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Kopenhag'da Danimarka-Türkiye 
siyasi istişarelerini gerçekleştirmiştir.

2 Ekim 1999

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in ABD'den 
dönüşünde Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı 
basın toplantısı.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ekim 1999 I



3 Ekim 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in STAR 
TV- Kırmızı Koltuk programında yayınlanan 
mülakatının metni.

4 Ekim 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in İstanbul 
•  •

Universitesi'nin açılış töreninde yaptığı 
konuşma.

# GKRY ve Yunanistan'ın düzenlediği 
"Nikiforos Askeri Tatbikatı"yla ilgili 
açıklama.

5 Ekim 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 
II. Avrasya Ekonomik Zirvesi nedeniyle 
yayınladıkları mesaj.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TGRT 
Televizyonuna verdiği mülakatın metni.

6 Ekim 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TV-8 
Televizyonuna verdiği mülakatın metni.
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* Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda 
Mihaylova'nın Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili 
açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nm haftalık olağan basın toplantısı.

7 Ekim 1999

# Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'da kabul 
ettiği Türkiye-AB ilişkileri konulu kararla 
ilgili bir soruya cevap.

# Zografyan Rum Erkek Lisesi'ne konulan 
bombayla ilgili açıklama.

8 Ekim 1999

* İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları 
Eşgüdüm Toplantısı'yla ilgili bilgi notu.

11 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İkinci Dış Ticaret 
Haftası'mn açılışı münasebetiyle düzenlenen 
toplantıda yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın CNN-Türk'ün 
açılışında yaptıkları konuşmanın metni.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. Yıldönümü
vesilesiyle gönderdikleri mesajlara ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, E-TV'de 
yayınlanan "Düşündükçe" programına verdiği 
mülakatın metni.

* Deprem bölgesine yardım amacıyla İsrail'in
Hayfa şehrinde düzenlenen açık artırmayla 
ilgili bilgi notu.

12 Ekim 1999

13 Ekim 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda 
Mihaylova'yla görüşmesinden sonra yaptığı 
açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova'yı 
ziyaretine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın
Korkmaz Haktanır'ın Tahran'ı ziyaretine 
ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Avrupa Konseyi Bakan 
Delegeleri Komitesi'nin Loizidou Davasına 
ilişkin kabul ettiği ara karar hakkında 
yöneltilen soruya verdiği cevap.
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# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV 
Televizyonunda yayınlanan mülakatının 
metni.

# AB Komisyonu İlerleme Raporu'na ilişkin 
açıklama.

14 Ekim 1999

# BM Görevlilerinin Gürcistan'da rehin 
alınmalarına ilişkin açıklama.

15 Ekim 1999

& Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova ziyareti 
öncesinde basma yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova'nın
Mamuşa şehrinde soydaşlarımıza hitaben 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova'dan
dönüşlerinde basma yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in 
davetine icabetle Bakü'yü ziyaretlerine ilişkin 
açıklama.
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16 Ekim 1999

& Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya Gıda Günü 
vesilesiyle yaptıkları konuşma.

17 Ekim 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, 17-23 
Ekim 1999 tarihlerinde davet üzerine sırasıyla 
Venezuela ve Küba'yı ziyaretine ilişkin 
açıklama.

18 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan 
ziyareti öncesinde yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstiklal Nişanı 
takdim töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı 
Aliyev'in onurlarına verdiği akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakü ziyareti 
dönüşü yaptıkları açıklama.

# 17 Ekim 1999'da Gökçeada'da meydana gelen 
kundaklama olayına ilişkin açıklama.

# Türkiye ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları 
arasındaki siyasi istişare toplantılarına ilişkin 
açıklama.
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20 Ekim 1999

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından gerçekleş
tirilecek siyasi istişarelere ilişkin açıklama.

# Varşova'da Türk yatırımcılar tarafından inşa 
edilen Reform Plaza adlı iş merkezinin 
açılışına ilişkin bilgi notu.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nm haftalık olağan basın toplantısı.

21 Ekim 1999

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Rusya 
Federasyonu'nu ziyaretine ilişkin açıklama.

•  •

& Ülkemizin, Zangger Komitesi'nin Viyana 
toplantısına tam üye olarak katılmasına ilişkin 
açıklama.

& Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler'in 
Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere 
yapacağı ziyaretle ilgili bilgi notu.

22 Ekim 1999

# İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın ülkemize 
yapacağı ziyaretle ilgili açıklama.
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23 Ekim 1999

# Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 54. 
yıldönümü vesilesiyle Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yayınlanan mesaj.

# Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 54. 
yıldönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem tarafından yayınlanan mesaj.

# Sayın Bakanımızın Küba'ya yaptığı ziyaretle 
ilgili bilgi notu.

24 Ekim 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 54. 
yıldönümü münasebetiyle yayınladıkları 
mesaj.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Sakız Adası açıklarında meydana 
gelen olayla ilgili bir soruya verdiği cevap.

25 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'ın ve 
Türkmenistan'ın milli günleri münasebetiyle 
yayınladıkları mesajlara ilişkin açıklama.

$ Vietnam Başbakan Yardımcısı Nguyen Cong 
Tan'm ülkemize yapacağı ziyaretle ilgili 
açıklama.
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# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Galatasaray-Hertha Berlin maçını izlemek 
üzere Berlin'e gitmesiyle ilgili açıklama.

26 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırıkkale 
Üniversitesi'nin 1999-2000 Öğretim Yılı 
açılışı münasebetiyle yaptıkları konuşmanın 
metni.

27 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ermenistan 
Parlamentosu'nda meydana gelen silahlı 
saldırıyla ilgili olarak Ermenistan 
Cumhurbaşkanına gönderdikleri mesaj.

# Sayın Bakanımızın Hırvatistan'a yapacağı 
ziyaretle ilgili açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Strobe Talbott ve 
beraberindeki heyeti kabulüne ilişkin 
açıklama.

# Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri 
Bakanları 14. Toplantısı Selanik'te yapılmıştır.
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28 Ekim 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın ZDF Televizyonundaki bazı 
gerçekdışı iddialarla ilgili bir soruya verdiği 
cevap.

# Ermenistan Parlamentosu'na yapılan saldırıyla 
ilgili açıklama.

29 Ekim 1999

*■ Bangladeş Cumhurbaşkanı Shahabuddin 
Ahmed'in ülkemize yapacağı ziyaretle ilgili 
açıklama.

31 Ekim 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Bangladeş 
Cumhurbaşkanı Shahabuddin Ahmed'i
karşılama töreninden sonra yaptıkları
açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye- 
Bangladeş heyetlerarası görüşmelerinin 
ardından yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Bangladeş 
Cumhurbaşkanı Shahabuddin Ahmed'in 
onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali İrtemçelik 
tarafından Ermenistan Parlamento baskınında
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hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılım 
sırasında taziye defterine yazılan metin.

Ekim Ayı Dış Politika Gelişmeleri

Dış Politikada Oyunun Kuralları.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
T.B.M.M.’NİN 21’NCİ DÖNEM 2’NCİ YASAMA YILININ 

AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMANIN DIŞ
POLİTİKA BÖLÜMÜ

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye bugün, Balkanlar'dan Kafkasya'ya; Ortadoğu'dan 
Orta Asya'ya kadar uzanan, ihtilaflarla ve istikrarsızlıklarla dolu 
güç bir coğrafyada barış, istikrar, denge ve refah unsuru olan bir 
dünya devletidir. Dolayısıyla mevcut bazı zorluklara ve sıkıntılara 
rağmen geleceğe güvenle bakmamız için her türlü sebep mevcut
tur.

Türkiye, zengin insan sermayesi, büyük ekonomik potan
siyeli, küresel ekonomiyle bütünleşmiş dinamik girişimcileri, 
üstün savunma gücü, etkili diplomasisiyle parlak bir geleceğe 
doğru hızla ilerleyen bir dünya devletidir. Tarihinin, 
coğrafyasının ve ekonomik potansiyelinin gerekleri doğrultusun
da çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politika izlemektedir.

Türkiye'nin yakın ve uzak dünya ile ilişkileri üzerinde dur
mak istiyorum. ^  ̂ ,

Türkiye NATO, Avrupa Konseyi, AGİT, OECD gibi 
kurumların tam üyesidir. AB ve BAB ile tam üyeliği hedef alan 
bir ortaklık ilişkisi vardır. AB ile Gümrük Birliği yapmıştır. 
İKÖ'nün üyesidir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbir
liği Teşkilatı (ECO) ve D-8 gibi bölgesel ve bölgelerarası işbirliği 
haraketlerinin kurucu ve öncüsüdür. Böylesine geniş bir ulus
lararası kurumsal ağ içinde yer alan ender ülkelerden biridir. 
Dolayısıyla, Türkiye'nin ulusal çıkarları Batı ile ortaklık
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temelinde yakın işbirliğini devam ettirmesini, Türk dünyasını da 
içine alan ve Hazar, Karadeniz, Akdeniz havzalarını kapsayan 
geniş bir coğrafyanın istikrar ve barışının korunmasında nazım 
bir rol oynamasını gerektirmektedir.

İçinde bulunduğumuz yıl içinde dış politika alanında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1 Ekim 1998'de yüce Meclisi 
açarken yaptığım konuşmadan sonra, PKK terörizminin dış 
bağlantılarının kesilmesine yönelik kararlı bir politika uygulan
mış ve bunun sonucunda önemli başarılar kazanılmıştır. PKK 
terör örgütünün elebaşı önce Suriye'den çıkartılmış, bilahare 
kararlı bir takiple hiçbir ülkede barındırılmamış, nihayet yakala
narak Türkiye'ye getirilmiş ve yargılanmıştır. Bu başarı devle
timizin tüm kuramlarının ahenkli çalışması sonunda ve mil
letimizin desteğiyle elde edilmiştir. Bu başarıda, terörizme karşı 
mücadelede uluslararası işbirliğinin de payı olduğu bir vakıadır. 
Bu başarı ülkemizin dostluğu aranan, kendisine yönelik düşman
lıkları etkisiz hale getirebilecek güce sahip olan bir büyük devlet 
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Avrupa'da insan hakları hukukunu istismar ederek teröriz
mi mazur göstermeye çalışan çevreler vardır. Bu istismar neti
cesinde etnik çatışmaların ve ırkçılığın 19. ve 20. yüzyıllar 
boyunca yarattığı büyük acılar gözardı edilmekte, şiddet dolaylı 
olarak yüceltilmektedir. Ancak Avrupa'da bunlara karşı görüşlerin 
de bulunduğunu unutmamalıyız. Yine unutmamalıyız ki, tarih ve 
coğrafyamız dikkate alındığında Avrupa kader ortağımızdır ve 
öyle de kalacaktır. Terörizmin siyasi amaçla şiddete başvurulması 
anlamına geldiği Avrupa hukuk sisteminin de kabul ettiği bir 
tanımdır. Dolayısıyla, bizim teröristlerle işbirliği yapan çevrelerin 
propagandaları karşısında soğukkanlı davranarak konunun sadece 
terörizme karşı mücadele hukuku ile bağlantılı olduğunun altını 
çizmemiz; kimsenin görmezlikten gelemeyeceği cinayetleri vur
gulamaya ağırlık vermemiz; PKK terörizminin işlediği insanlık 
suçlarını dünyaya en geniş biçimde anlatmaya devam etmemiz 
gerekmektedir.

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999



Terörizm, insanlığa karşı bir suçtur. Terörizmin hiçbir şe
kilde mazur görülmemesi gerektiği bugün uygar dünyanın 
üzerinde mutabık kaldığı bir tespittir. Daha geçen hafta BM Genel 
Kurulu'nun açılışı sırasında yapılan konuşmalarda sınırları aşan 
bir bela olan terörizme karşı küresel işbirliğinin önemi üzerinde 
durulmuştur. Bu işbirliği Türkiye'nin yüksek güvenlik çıkarlarıy
la doğrudan ilişkili bir konudur. Türkiye uluslararası hukukun 
kodifıkasyonunda terörizme karşı işbirliği konusunda öncü ve 
önemli katkılar getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir. 
Ayrıca, 40'ı aşkın ülkeyle gerçekleştirdiğimiz ikili güvenlik işbir
liği anlaşmaları da terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği 
için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Terörizme karşı ulus
lararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla ikili ve çok taraflı gi
rişimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu yıl ayrıca, Soğuk Savaş'ın demokrasilerin zaferiyle 
sonuçlanmasında belirleyici rolü olan NATO'nun 50. yılı kutlan
mıştır. Türkiye bu zirvede, Avrupa güvenliğinde transatlantik 
bağının önemini güçlü biçimde savunmuştur. Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliği Türkiye'nin de önem atfettiği bir konudur. 
Ancak, kimse Türkiye'nin, Avrupa güvenliğiyle ilgili kararlarda 
dahil olmadığı bir kurumun alacağı kararların uygulanmasına 
katılmasını isteyemez. Bu konu NATO Zirvesi sırasında gayet iyi 
anlatılmış ve yaratılmak istenilen emrivaki tarafımızdan engel
lenmiştir. NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi bugün de ulus
lararası barış ve istikrarın temel direkleri arasındadır. Avrupa 
bütünleşmesine katılmayı hedefleyen tüm ülkeler bu şemsiyeye 
dahil olmak istemektedir. NATO dayanışması içindeki ağırlıklı 
konumumuzu koruyarak Avrupa güvenliğine katkıda bulunmayı 
sürdüreceğiz.

Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında bütünleşmiş, 
demokratik, müreffeh, barış içinde bir Avrupa yaratılması temel 
dış politika önceliklerimiz arasındadır.

Bu bağlamda, AB ile ilişkilerimiz 1963 tarihli Ortaklık 
Anlaşmamızdan kaynaklanan ahdi bağlar zemininde bir hak
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olarak gördüğümüz tam üyelik hedefimiz doğrultusunda 
sürdürülmektedir. Gümrük Birliği bu anlaşma zemininde tam 
üyelik öncesi bir aşama olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye 
Gümrük Birliği ile AB içindeki rekabete uyum sağlayabileceğini 
başarıyla kanıtlamıştır. Lüksemburg Zirvesi'nde ülkemize karşı 
uygulanmış olan ayırımcılık aradan geçen üç zirveye rağmen hala 
düzeltilmemiştir. Lüksemburg'un bir hata olduğu bugün AB 
içinde de yaygın biçimde telaffuz edilmektedir. Mevcut tıkanık
lığa rağmen Türkiye, Avrupa Birliği ile olan müktesebatının 
sonucu olan haklarını sonuna kadar müdafaa edecektir. Türkiye 
bunu yaparken bir büyük devletten beklenen vakar ve serinkan
lılık içinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hedefleri bellidir. Bu 
hedeflere ulaşılması bakımından Avrupa Birliği standartlarını 
yakalamak durumundayız. Sadece Kopenhag kriterlerine değil, 
Maastricht şablonuna ve Avrupa Parasal Birliğine uyum sağla
mak için de çaba sarfetmemiz gerekmektedir.

işte Türkiye'nin geleceğe hazırlanırken karşısında duran 
şablon budur. AB, Türkiye'nin performansını değerlendirirken 
özellikle genişlemeyle ilgili kriterleri esas almaktadır. Bu 
çerçevede, AB komisyonu tarafından hazırlanan 4 Kasım 1998 
tarihli raporda ekonomik ve uyum kriterleri açısından Türkiye'nin 
oldukça başarılı bir çizgisi bulunduğu tespit edilmektedir. Ülke
mizi 12 aday arasında sayan bu raporda, daha ziyade siyasi kıs
tasla ilgili eksikliklerimiz olduğu ileri sürülmektedir. İnsan hak
ları ve demokrasi açısından ileri sürülen eleştirilerin daha ziyade 
terörle mücadeleden kaynaklanan sorunlar olduğu bizzat raporun 
yazarlarınca da kaydedilmektedir. Komisyon'un Türkiye ile ilgili 
raporunda azınlıkların korunması konusu üzerinde de durulmak
tadır. Bu kabul edilebilir bir eleştiri değildir. Zira, uluslararası 
hukukta tarifi olmayan bir etnik azınlık tanımı getirmektedir. 
Esasen, uluslararası hukukta açık biçimde ulusal veya etnik azın
lık tarifi yoktur. Ülkelerin anayasal uygulamaları esas alınmak
tadır. Ayrıca, bilindiği gibi, AGİT çerçevesinde etnik ve dilsel 
farkların otomatik olarak "azınlık" tanımlamasına yolaçamaya- 
cağı anlayışı benimsenmiştir. Aynı şekilde, Avrupa Konseyi 
sözleşmelerinde de azınlık hakkının bireysel bir hak olduğu,
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kollektif hak veya grup hakkı sayılamayacağı, bu hakkın ülkelerin 
toprak bütünlüğüne ve ulusal mevzuatına karşı kullanılamayacağı 
kayıtlıdır.

Maastricht Anlaşması'nda, "Avrupa Birliği'nin, yönetim 
sistemleri demokrasi ilkeleri üzerine bina edilmiş olan üye devlet
lerin ulusal kimliklerine ve 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da 
imzalanan 'İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin 
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi' tarafından garanti altına 
alman ve üye ülkelerin ortak anayasal geleneklerinin bir sonucu 
olan temel haklara saygı göstereceği" belirtilmektedir. Bahsekonu 
Avrupa Sözleşmesi'nin hazırlanmasına bilfiil katılan ülkeler 
arasında yer alan ve başlangıcından itibaren Avrupa Konsey i'nin 
üyesi olan Türkiye, demokrasi ve insan hakları kriterlerinin tem
sil ettiği değerlere ve hedeflere yürekten bağlıdır. Demokratik 
ülkeler camiasının zaferiyle sonuçlanan Soğuk Savaş boyunca da 
bu değerlerin ve hedeflerin savunuculuğunu yapmıştır. Türkiye, 
ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru 
hakkını tanıyarak bu konuda kendini denetime de açmıştır.

Ancak, terörizmin ve etnik bölücülüğün demokratik bir 
siyaset aracı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 
Demokrasilerde farklı olma hakkı bir grup hakkı değildir. Bu hak 
ancak evrensel mahiyetteki bireysel haklar kapsamında geçerlidir. 
Bu hakkın bir grup hakkı olarak kabulü kabileciliği teşvik eder ve 
ayrılıkçı şiddet ile teröre yol açar. Birey haklarına karşı grup hak
larının esas alındığı kültürel relativizm, farklı hak kategorileri 
yaratarak insan haklarının evrenselliği ilkesini ihlal etmekte, aynı 
zamanda, "yasalar önünde eşitlik" ilkesiyle de çelişmektedir.

Binaenaleyh, demokrasilerde farklı olma hakkını anayasal 
yurtseverlik ve anayasal vatandaşlık kavramları teminat altına 
almalıdır.' , , v , . :

Çağdaş demokrasilerde çoğunluğun değil, hukukun üstün
lüğü esastır. Hukuk, özgürlüklerin teminatıdır. Hukuk olmazsa 
özgürlük de olmaz. Hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmama hali negatif 
özgürlük olarak tanımlanmaktadır. Toplum içinde yaşama
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sözkonusu olduğunda negatif özgürlüklerin hukuk vasıtasıyla 
kısıtlanması sözkonusu olur ki, bu da kamusal alanın sınırlarını 
tayin eder. Pozitif özgürlük alanı ise negatif özgürlüğün ne ölçüde 
sınırlandırılacağına ilişkin kararların alınma sürecine katılmak 
demektir. Diğer bir deyişle, siyasete katılma hakkının mevcu
diyetini ve bu hakkın kullanılma yollarının açık olmasını tarif 
etmektedir. Bu da ancak anayasal demokrasi ile sağlanabilir.

Anayasal demokrasilerin temel özelliği, eşitlik esasına 
dayanan demokratik yurttaşlık kimliğidir. Demokratik bir toplum 
sözleşmesi etnik ya da dini aidiyete değil, yurttaşlık bağlarına 
dayanmalıdır. Burada aslolan bir devletin kuruluşundaki rızaya 
dayanan katılımdır. Dolayısıyla millet, halk iradesinin egemenliği 
sonucunda oluşur. Birlikte yaşama iradesi ve ortak gelecek pers
pektifi, bu bağlamda, ulusal kimliği şekillendiren toplumsal 
mutabakatın esas belirleyicisidir.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün çimentosu üniter 
devlet yapımız, eşitlikçi demokratik vatandaşlık anlayışımız, din 
ve vicdan hürriyetini teminat altına alan laiklik, kadm-erkek 
eşitliğine dayanan medeni hukuk düzeni, eğitimin birliği ilkesi ve 
ekonomik fırsat eşitliğidir. Anayasal vatanseverlik işte bu anayasa 
felsefesine bağlı kalmak demektir. Nerden gelirse gelsin bu 
bağlamda hiçbir eleştiri kabul etmeyiz.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin halen içinde bulunduğu 
tıkanıklık tabiatıyla arzu edilmeyen bir durumdur. Avrupa'daki 
dostlarımızı Türkiye'yle ilgili ayırımcılığın kesin biçimde ortadan 
kaldırılması yönünde uyarmaya devam edeceğiz. İçinde bulun
duğumuz aşamada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden 
canlandırılması için öncelikle Türkiye'nin adaylığı Avrupa Birliği 
tarafından tereddüde mahal bırakmayacak ve hukuki açıdan 
bağlayıcı olacak şekilde tescil edilmelidir. Aynı zamanda 
Türkiye'ye diğer adaylarla eşit muamele yapılmalıdır. 
Lüksemburg'dan bu yana yapılan Cardiff, Viyana ve Köln 
Zirvelerinde her ne kadar bu doğrultuda bazı iyileştirmeler geti
rilmeye çalışılmışsa da bunlar yetersiz kalmıştır. Şimdi önümüzde
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özellikle genişleme konusunu ele alacak olan Helsinki Zirvesi 
vardır. AB üyesi partönerlerimizin, Türkiye'ye yönelik ayrım
cılığı ortadan kaldırmak için bu zirvede yeni bir fırsatı olacaktır. 
Bu fırsatı kullanıp kullanmayacaklarını dikkatle takip edeceğiz.

Avrupa Parasal Birliğine dahil olan ülkelerin 1 Ocak 
1999'dan itibaren tedavüle giren "EURO" ile tek para birimine 
geçmesi, bizim de Gümrük Birliği ile dahil olduğumuz Avrupa 
ekonomik sahasında yepyeni koşullar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bu gelişmeyi uzak bir seyirci gibi izlemekle yetinemeyiz. Uzun 
vadede mutlaka parçası olacağımız bu yeni ekonomik ilişkiler 
manzumesine şimdiden kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye, 
demokratik, müreffeh, bütünleşmiş Avrupa idealini savunmaya, 
AB ile ilişkilerini tam üyeliği öngören 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması ve 1996 tarihli Gümrük Birliği gibi ahdi yükümlülük
leri çerçevesinde yürütmeye devam edecektir.

Gümrük Birliği mekanizmaları, Türkiye'nin dünya 
ekonomisinin 1998 yılından bu yana yaşadığı ekonomik krizden 
nispeten daha az zarar görmesinde etken olmuştur. Esasen, dünya 
ekonomisi bu yıl beklentilerin aksine krizi kısa sürede atlatarak 
yeniden büyüme eğilimini yakalamıştır. Dünya ekonomisinin bu 
yıl ortalama yüzde 3, önümüzdeki yıl yüzde 3.5 oranında büyüye
ceği hesaplanmaktadır. Türk ekonomisi içinde bulunduğumuz yıl 
büyük ölçüde kendi yapısal sorunlarından ve bölgesel istikrarsız
lıktan kaynaklanan nedenlerle güçlüklerle karşılaşmıştır. Ancak, 
dünya ekonomisindeki iyimser beklentiler önümüzdeki yıl daha 
iyi bir ekonomik performans sergilememiz için önemli bir fırsat 
sağlamaktadır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir.

Bölgesinde söz sahibi bir istikrar unsuru olan Türkiye'nin, 
siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda güçlü bağlarla bağlı 
olduğu Avrupa'da dostları vardır. Avrupa'da yalnız kalmamız hiç 
bir şekilde söz konusu değildir. Ancak, tek amaçları Türkiye'yi 
Avrupa'dan dışlamak olan birtakım husumet çevreleri de bulun
maktadır. Türkiye bu çevrelere karşı kendini savunacak imkanlara 
sahiptir. Bu bakımdan endişeye kesinlikle mahal yoktur. Tarih ve
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coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre, Türkiye kendisine 
karşı yapılan haksızlıklara kararlılıkla karşı çıkarak AB ile birlik
te yürümeye devam edecektir. Bu yürüyüşün inişleri ve çıkışları 
olacaktır. Ancak hak ve menfaatlerimizi soğukkanlı biçimde 
savunmaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz.

Avrupa Konseyi, Avrupa Hukuk Sistemi içinde yer alan 
ülkelerin temsil edildiği bir kurumdur. Kuruluşundan bu yana 
üyesi olduğumuz bu kurumla ilişkilerimizde bazı sorunlar bulun
maktadır. Bu sorunlar üzerinde dikkatle durmak durumundayız. 
Bu çerçevede, özellikle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
ülkemiz aleyhinde aldığı bazı kararlara neden olan yasal mevzu
atımızı gözden geçirmemizde yarar bulunmaktadır. Bu doğrultu
da bazı adımlar yüce heyetiniz tarafından atılmıştır. Eksik kalan
ların da tamamlanmasıyla ülkemizin gereksiz yere mahku
miyetlere maruz kalarak prestij kaybına uğraması önlenebilecek
tir.

Avrasya'yı da kapsayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı'nın önemi Soğuk Savaş sonrasında daha da artmıştır. 
Önümüzdeki ay bu Teşkilatın zirvesi 54 devlet ve hükümet 
başkanmm katılımıyla İstanbul'da yapılacaktır. Bu, 20. Yüzyılın 
son büyük zirve toplantısı olacaktır. Avrupa güvenlik ve istikrarı 
bakımından önemli bazı temel belgeler ve anlaşmalar bu zirvede 
imzalanacak ve İstanbul'un adıyla anılacaklardır. Ülkemizin dış 
siyasi tanıtımı açısından da büyük bir fırsat sağlayan bu zirvenin 
başarısı için aktif çabalarımız sürdürülmektedir. Demokrasiler 
camiasının ortak değerlerinin güçlendirilip savunulduğu temel 
forumlardan biri olan AGİT'e büyük önem atfetmekteyiz.

Tarih boyunca jeo-politik bir kavşak mahiyeti taşımış olan 
Balkanlar'da saldırgan milliyetçilik, 20. Yüzyılın son çeyreğinde 
bir kere daha Avrupa'da barış ve istikrarın önündeki en büyük 
engel olarak ortaya çıkmıştır. Önce Bosna-Hersek'de, bilahare 
Kosova'da yaşanan etnik temizliğe dayanan saldırgan milliyetçi
lik, NATO'nun kararlı tutumu ve zamanında müdahalesi ne
ticesinde durdurulabilmiştir. Bu bağlamda, 25 Nisan 1999'da
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yapılan NATO Vaşington Zirvesi'nde alınan kararlar belirleyici 
olmuştur. Türkiye, Bosna'da olduğu gibi Kosova'da da tarihten, 
coğrafyadan ve NATO dayanışmasından kaynaklanan sorumlu
luklarının idraki içinde hareket etmiş ve başından itibaren 
Kosova'daki duruma süratle müdahale edilmesi yönünde ulus
lararası kamuoyunu defaatle uyarmıştır. Türkiye her iki olayda da 
tarih karşısında haklı çıkmıştır. Kosova'da totalitarizm mağlup 
edilmiş, zafer demokrasinin ve özgürlüklerin olmuştur. Kosovalı 
mülteciler kıştan evvel evlerine dönebilme şansına kavuş
muşlardır. Bu olayda NATO'nun itibarının ve caydırıcılığının 
korunmuş olması Avrupa'da barış ve güvenliğin bekası açısından 
da hayati önem taşımaktadır. Kosova'daki durumla ilgili olarak 
NATO içindeki kararlı tutumumuz ve mülteciler konusundaki 
öncü rolümüz Türkiye'nin prestijini olumlu yönde artırmıştır. 
Türkiye'nin yüksek güvenlik çıkarları Balkanlar'da barış ve 
istikrarı zorunlu kılmaktadır. Kosova'daki uluslararası gücün 
bünyesinde görev yapan birliklerimiz sayesinde Türkiye, zaferin 
kazanılmasına olduğu gibi, barışın kazanılmasına da katkıda 
bulunmaktadır. Keza, Bosna Hersek'te barışa hizmet eden ve 30 
Temmuz'da Saraybosna'da ziyaret ettiğim birliklerimiz üstün va
zife anlayışlarıyla ülkemizin gurur kaynağı olmuştur.

Türkiye, bu bağlamda, Arnavutluk ve Makedonya ile 
Bosna Hersek'in istikrar ve refahının güvence altına alınmasına 
özel bir önem atfetmektedir. Kosova Krizi sonrası dönemde 
Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı kılınması, bölgenin yeniden 
imar edilerek ekonomik açıdan kalkındırılması ve demokratik
leşmesine katkıda bulunulması amacıyla 30 Temmuz 1999 tari
hinde Saraybosna'da toplanan Balkan İstikrar Paktı Zirvesi böl
genin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Kuşatma altındaki 
Saraybosna'dan, İstikrar Paktı Zirvesi'ne uzanan yol kolay 
olmamıştır. Zirve'nin, Balkanlar için barış, demokrasi ve pay
laşılan refah ortak paydasında yeni bir tarih yapılması yönündeki 
umut ve beklentilere güç kattığına inanıyorum.

Romanya ve Bulgaristan ile ikili ve üçlü işbirliğimiz, 
stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer işgal etmektedir.
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Zira bu iki ülke Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Bu ülke
lerle ilişkilerimizi her alanda geliştirme çabalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz.

Değerli Milletvekilleri,

İki komşu ve müttefik ülke olan Türkiye ve Yunanistan'ın 
iyi ilişkiler içinde olmalarında karşılıklı menfaatleri vardır. 
Esasen bu amaçla, Yunanistan ile aramızda yeni bir diyalog süre- 
ci başlatılmıştır, iki ülke Dışişleri Bakanlarının vardıkları muta
bakat çerçevesinde turizm, çevre, ticaret, kültür, bölgesel konular, 
terörizm, örgütlü suç, yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile 
mücadele konularında yapılabilecek işbirliği imkanlarını araştır
mak üzere iki ülke Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri geçtiğimiz 
aylarda iki tur görüşme yapmışlardır.

Birinci tur görüşmeler araştırıcı nitelikte olmuştur. İkinci 
tur görüşmelerde ise ele alınan tüm konularda işbirliğinin hukuki 
zeminini teşkil edecek çerçeve anlaşmaları imzalanmasına ve 
saptanan konularda ortak işbirliği projeleri geliştirilmesine karar 
verilmiştir. Üçüncü tur görüşmeler Ekim ayı sonunda Dışişleri 
Bakanlıkları yetkililerinin yanı sıra ilgili kuruluş temsilcilerinin 
de katılımlarıyla Ankara ve Atina'da yapılacaktır.

Resmi heyetler arasında görüşmeler devam ederken, 17 
Ağustos'ta Marmara Bölgemizde ve ardından Eylül başında 
Atina'da meydana gelen deprem felaketleri Türk ve Yunan 
kamuoylarını birbirlerine yakınlaştırıcı bir ortam yaratmış, iki 
ülke resmi kurumlarınm yanı sıra, halkları, yerel yönetimleri, özel 
sektörleri, sivil toplum örgütleri başlattıkları karşılıklı yardım 
kampanyaları ve ortaklaşa düzenledikleri yardım faaliyetleriyle 
yaşanan felaketlerin yaralarını sarma gayreti içinde büyük bir 
karşılıklı yardımlaşma örneği sergilemişlerdir.

Türk ve Yunan halkları arasında gözlenen bu yakınlaşma 
ve dayanışma iki ülke kamuoylarında sorunların çözümü doğrul
tusunda umut ve beklentilerin artmasına yol açmıştır. 
Kendiliğinden ortaya çıkan bu olumlu ortamı mutlaka değer
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lendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye, bu 
anlayışla, esasen deprem felaketlerinden önce başlatılmış olan 
diyalog sürecinin sürdürülmesi ve daha başka alanlara 
genişletilmesi yönünde siyasi kararlılığa sahip olduğunu Yunan 
tarafına bildirmiştir. Yunanistan ile aramızda diyalog ve 
görüşmeler yoluyla aşılamayacak bir sorunun mevcut olmadığına 
yürekten inanıyoruz.

Kıbrıs konusu yeni bir hareketlenme içine girmiş görün
mektedir. G-8 ülkelerinin Köln Zirvesi'nde yaptıkları Kıbrıs 
müzakerelerinin önkoşulsuz başlatılması çağrısı Güvenlik 
Konseyi tarafından da desteklenmiş ve Konsey BM Genel 
Sekreteri'nden tarafları müzakerelere davet etmesini talep 
etmiştir.

Kıbrıs'taki iki taraf, Ada'da iki kesimli iki toplumlu bir fe
derasyon kurulmasını uzun yıllar görüşmüşler, bir anlaşmaya 
varamamışlardır. Bunun temel nedenlerini; uluslararası camianın 
Kıbrıs Rum Yönetimi'ni haksızca Ada'daki yasal hükümet olarak 
kabul etmesi; Kıbrıs Rum tarafının federasyonu, Kıbrıs'taki iki 
eşit egemen halkın yetki paylaşımını hedef alan değil, Kıbrıs Türk 
halkına sadece azınlık hakları bırakacak, kendi egemenliğini 
Kuzey Kıbrıs'a da yaymasına imkan sağlayacak bir model olarak 
görmesi, bu emellerine uygun düşmeyen tüm önerileri geri 
çevirmesi oluşturmaktadır.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile AB arasında başlatılan tam üye
lik müzakereleri, iki kesimlilik, iki toplumluluk ilkelerini kalıcı 
olarak muhafaza edebilecek bir federasyonun tesisini de imkansız 
kılmıştır. Ancak bu durum dahi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni barışçı çözüm arayışlarından vazgeçirmemiş ve 
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş Ada'daki iki devlet arasın
da bir konfederasyon kurulmasını önermiştir. Tarafımızdan da 
desteklenen bu öneri, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının önünü 
açabilecek, çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtacak bir 
öneridir. Kıbrıs Rum tarafının bu öneriyi reddetmiş olması 
gerçekçi ve kalıcı çözüm arayışlarının önündeki temel engeldir.
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Bugün gelinen noktada, Sayın Denktaş gerçekten çözümü 
amaçlayan bir müzakere süreci için devletinin eşit ve egemen 
statüsünün tanınması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu konuda 
Kıbrıs Türk tarafına olan desteğimiz tamdır. Zira Kıbrıs'ta kalıcı 
bir uzlaşıya varılması, ancak Ada'daki gerçekler temelinde 
mümkün olacaktır. Kıbrıs'ta bugün iki ayrı halk ve iki ayrı devlet 
vardır. Bu gerçeği gözönünde tutmayan, KKTC'nin ve 
Türkiye'nin stratejik menfaatlerini dikkate almayan bir çözümün 
Ada'ya kalıcı barışı getirmesine imkan yoktur. Bunu tüm dünyaya 
bir kere daha ilan etmekte yarar görüyorum.

Öte yandan, Türkiye ile KKTC arasında başlatılan ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik 
süreç de olumlu aşamalara ulaşmıştır.

Tesis edilen Ortaklık Konseyi bu konuda çalışmalarını 
sürdürmektedir. İki ülke arasında hedeflenen ortak ekonomik 
alanın altyapısını oluşturan bir dizi anlaşma gerçekleştirilmiştir. 
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir şantiye görün- 
tüsündedir. Otoyollar, limanlar genişletilmekte, altyapı yatırımları 
kesintisiz sürmektedir. Balonla su taşınmasından sonra KKTC'ye 
yönelik başka önemli projeler de gündemimizdedir. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti mevcut üniversiteleriyle uluslararası alanda bir 
bilim ve kültür merkezi olma durumuna gelmiştir. Bu alanda daha 
da ileriye gidilmesi yönündeki çabalara da her türlü desteği ver
mekteyiz.

Türkiye Kıbrıs Türk halkının en iyi koşullarda ve güvenlik 
içinde yaşaması için üzerine düşen görevleri eksiksiz olarak ye
rine getirmeye devam edecektir.

Değerli milletvekilleri,

21. Yüzyıl sona ererken insanlığın önünde duran en önem
li fırsatlardan biri de Avrasya'nın yeniden tarih sahnesine çık
masıdır. Türkiye bu gidişatı zamanında görebilmiş, kendisini 
değişen dünya şartlarına uyarlamakta isabetli adımlar atmıştır. 
Başlangıçtan itibaren Türkiye'nin Avrasya'da aradığı,
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demokrasinin, barışın, serbest pazar rasyonelinin ve hukukun 
üstünlüğünün kök salmasıdır. Esasen, dünyanın da Avrasya'da 
aradığı budur. İstanbul'daki 1992 KEİ Kuruluş Zirvesi'nden, 
Yalta'daki 1998 KEİ Şartı'nın imzalanmasına, Bakü'deki 1998 
İpek Yolu Zirvesi'nden, Saraybosna'daki 1999 İstikrar Paktının 
imzalanmasına kadar uzanan tarihi süreç bundan sadece on yıl 
önce hayal dahi edilemeyecek bir büyük küresel işbirliği ve 
bütünleşme iradesinin hikayesidir. Bölünmüş Avrupa, 
Transatlantik bağlarını da güçlendirerek yeniden bütünleşmekte; 
Asya ile ortak değerler zemininde yeniden buluşmakta; arkada 
bıraktığımız binyılın uzun bir döneminde hasım olmuş halklar, 
yeni bir binyıla doğru birlikte yürüme iradesine sahip olduklarını 
ortaya koymaktadırlar. Türkiye bu yürüyüşün başlangıcından 
itibaren dünyayla birlikte hareket ederek, Balkanlardan Çin 
Seddi'ne kadar uzanan geniş coğrafyada yeni bir ortaklık 
anlayışının doğmasında öncü rol oynamıştır. Bu vasfı, 
Türkiye'nin yeni binyıla taşıdığı en önemli avantajlarının başında 
gelmektedir. Türkiye 21. Yüzyıla Avrasya'daki yeni jeopolitik 
çoğulculuğu bu doğrultuda konsolide edecek siyasi açılımları 
gerçekleştirmiş olarak girmektedir. Avrasya'daki önceliklerimiz, 
bu coğrafyanın dünyayla bütünleşmesini mümkün kılacak fiziki 
ve ekonomik altyapıların inşası, ekonomik, ticari ve güvenlik 
işbirliğinin geliştirilmesi ve kültürel bağların yeniden kurul
masıdır.

Türk dünyasının yeniden birbiriyle kucaklaşması da 
yirminci yüzyılın en parlak hadiselerinden biridir. Binyıllar 
boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin çevrelediği güç bir 
coğrafyada harsını, kimliğini ve kültürünü koruyabilmiş olan bu 
büyük varlığın önünde 21. Yüzyıla girerken önemli fırsatlar ve 
imkanlar mevcuttur. Türkiye'nin tek arzusu bu varlığın esenliği, 
huzuru ve refahıdır. Zira, geçtiğimiz bin yıl içinde ortak 
medeniyetimizin en parlak timsali olan Selçuklu ve Osmanlı 
İmparatorluklarının mirasçısı olan Türkiye, yeni bir binyıla gi
rerken de kazanmaları ve başarılarıyla bu büyük varlığın en güçlü 
istinatgahı, ümit kapısıdır.

Bu bilinçle, ortak kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasına
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ve korunmasına katkıda bulunacak adımlar atarak, atayurdumuz 
ve Osmanlı coğrafyasındaki imparatorluk bakiyesi olarak cepler 
halinde birbirlerinden kopuk halde yaşayan soydaşlarımız arasın
da yeniden dostluk ve dayanışma köprüleri kurmaktayız. Orta 
Asya'nın bağrındaki Ahmet Yesevi Türbesi'nden, Macaristan'daki 
Gülbaba Türbesi'ne, Dobruca'daki Babadağ Camii'ne kadar 
yeniden ortaya çıkardığımız kültür abidelerimiz, binyıllara malol- 
muş değerlerimizin ve hoşgörü anlayışımızın nişaneleridir. Bu 
noktada, kardeş ülkelerden binlerce gence Türkiye'de eğitim 
imkanı sağlanmasının Avrasya'nın gelecekteki barış ve refahı 
açısından hayati önem taşıyan fevkalade parlak bir proje olduğu
nun altını çizmekte özellikle yarar görüyorum. Bu gençler ortak 
geleceğimizin mimarları olacaktır. Bu barış projesi mutlaka karar
lılıkla sürdürülmelidir. Orta Asya'da devletimizin katkılarıyla

•  •

kurulan Hoca Ahmed Yesevi ve Manas Üniversiteleri 21. 
Yüzyılda bu coğrafyada evrensel uygarlığa katkıda bulunan bir 
Türk Rönesansının gerçekleşmesinde anahtar rol oynayacaktır.

Avrasya politikamızın temel ekseninde kardeş 
cumhuriyetlerle eşit egemen devletler olarak kurduğumuz güçlü 
dayanışma ağı yer almaktadır. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirveleri 
Türk dünyasının bağımsız ülkeleri arasında sekiz yıl gibi kısa bir 
sürede kurduğumuz bu dayanışma ve kardeşlik bağlarının daha da 
güçlendirilmesine katkıda bulunan bir işbirliği mekanizmasıdır. 
Ortak dilimiz ortak medeniyetimizin omurgasıdır. Bu bağlamda, 
Türk dünyasının ortak bir Türk Alfabesine sahip olması bu 
dünyanın bilim adamları tarafından öncelikle ele alınması 
gereken hususların başında gelmektedir. Ortak alfabe, ortak 
kaderimizin de bağlarını güçlendirecek fevkalade önemli bir 
araçtır. Böylelikle, 21. Yüzyıla girerken, bu köklü dil de doğduğu 
topraklar olan Avrasya coğrafyasında yepyeni bir solukla konuşu
lacak ve yazılacak; yepyeni bir ruhla hissedilecektir.

Bu bağlamda vurgulanması gereken bir husus da, 
Afganistan, Tacikistan ve Moğolistan ile ilişkilerimizin Orta Asya 
politikamız ile bir bütün olduğu gerçeğidir. Bölgenin jeopolitik 
denklemleri, bu ülkeleri diğer kardeş cumhuriyetlerden hiçbir
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Türkiye'nin Avrasya'daki önceliklerinden biri de, araya 
giren uzun yılların bölgenin altyapılarında neden olduğu kopuk
lukların tamiri ve yeni altyapıların inşasıdır. Tarihi İpek Yolunun 
ihyası, uzaydaki Türk uyduları sayesinde yeni telekomünikasyon 
ağlarının kurulması, Varna'dan Durres'e uzanan Doğu-Batı 
Ulaşım Koridoru, Bakü-Ceyhan ve Hazar geçişli Doğu-Batı 
Enerji Koridoru, Kars-Tiflis Demiryolu gibi temel altyapı pro
jeleri bölgenin dünyaya Türkiye üzerinden en ekonomik, güvenli 
ve kısa yoldan bütünleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu da 
Türkiye'ye yeni bir stratejik derinlik kazandıran somut bir gerçek
liktir. Bölgenin altyapılarının tamamlanmasıyla Hazar, Karadeniz 
ve Akdeniz artık insanları ve kültürleri birbirlerinden ayıran 
değil, ortak refahı birbirlerine ulaştıran denizler haline gelmekte
dir. Türkiye'nin kendi limanlarını, havaalanlarını, otoyollarını, 
serbest bölgelerini süratle yenileyerek büyütmesiyle bu denizlerin 
etrafında oluşacak yeni ekonomik varlık Türkiye'nin üzerinden 
dünyaya dağılacaktır.

Türkiye, Baltık Denizi'nden Karadeniz, Doğu Akdeniz, 
Hazar Havzası ve Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafi 
alanın rekabet gücü en yüksek, en dinamik ve en büyük ekonomi
sidir. Bu itibarla küresel düzeydeki ekonomik liberalizasyondan 
sadece yarar sağlamaktadır. Bu bilinçle Baltık Denizi'nden 
Karadeniz ve Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir bölgede ikili 
serbest ticaret anlaşmaları akdetmek suretiyle büyük bir serbest 
ticaret alanı yaratılmasına öncülük etmekteyiz. Türk sanayiinin 
perspektiflerini genişleten bu atılımlarımız sürdürülmelidir.
Serbest ticaretin savunulması dış politikamız açısından da yeni

•  •

eylem alanları yaratmaktadır. Ote yandan Türkiye, dünyada 
dolaşan sermaye stokundan daha fazla pay almak 
mecburiyetindedir. Bu bağlamda, küresel yatırımcılar için gerek
li hukuki güvenceleri uluslararası standartlara uygun olarak sağla
maya yönelik reformları gerçekleştirmekte olan yüce heyetinize 
teşekkür ediyorum. Esasen, gerek ekonomik gerek siyasi manada 
küresel bir aktör olmaya başlayan Türkiye geniş bir coğrafyada

şekilde ayrı tutmamamızı gerektirmektedir.
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bu standartları kendi yatırımcıları için başkalarından talep etmek
tedir. Tüm bu hususlar bölgesel bir güç haline gelmiş olan 
Türkiye'nin dış politikasını zenginleştiren ekonomi diplomasisini 
uygulamada etkili araçlarıdır.

Öte yandan, Türk işadamları 55 ülkede yatırım yapar hale 
gelmişlerdir. Yurtdışındaki işadamlarımızın dış politikamız 
bakımından etkili bir işlev kazandıkları aşikardır. Ancak, 
işadamlarımızın yatırımlarının korunması ve onlara yeni yatırım 
alanları açılması da dış politikamızda yeni sorumluluklar olarak 
ortaya çıkmıştır. Türk girişimcisinin yurtdışında yatırım yaparken 
birtakım hukuki ve ekonomik güvencelere ihtiyacı bulunmak
tadır. Hukuki alandaki ihtiyaçlar ikili anlaşmalar yoluyla 
halledilmektedir. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte 
vergilendirmenin önlenmesi, serbest ticaret ve ulaşım anlaşmaları 
gibi bir dizi anlaşma marifetiyle dışarıdaki yatırımcılarımızın 
hakları, hukuki güvencelere kavuşturulmaktadır. Ayrıca, bu 
işadamlarımızın diğer batılı ülkelerin işadamlarının sahip olduğu 
gibi etkili bir sigorta güvencesine ihtiyaçları vardır. Bu konuyla 
ilgili gerekli düzenlemelerin de gerçekleştirilmesi önem taşımak
tadır. Bu adımlar bu geniş coğrafyada hem gelişen Türk sanayiine 
yeni pazarlar sağlayacak, hem de ortak refahın artmasında rol 
oynayarak, Avrasya'da barış ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Türkiye Soğuk Savaş sonrasında bölgesel işbirliği girişim
lerine öncülük ederek de çevresindeki çalkantılı coğrafyada barış 
ve istikrara katkıda bulunmaktadır. KEİ, ECO, D-8 gibi 
öncülüğünü yaptığımız ekonomik işbirliği girişimleri, Bering 
Boğazı'ndan Atlantik'e kadar uzanan üç kıtayı ve 24 ülkeyi kap
sayan bir coğrafyada yepyeni işbirliği ve ortak eylem alanlarının 
tesisinde kilit rol oynamaktadır. Başka hiçbir ülke bu genişlikte ve 
farklılıktaki ekonomik işbirliği hareketlerinde aynı anda yer 
almamaktadır.

Türkiye'nin birçok ülkeyle imzaladığı askeri eğitim ve 
savunma işbirliği anlaşmaları ile başta terör olmak üzere, 
sınıraşan belalara karşı işbirliği anlaşmaları uluslararası güven
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liğin pekişmesine katkıda bulunan adımlardır. Teröre karşı verilen 
başarılı mücadelede bu uluslararası işbirliğinin küçümsenmeye
cek payı bulunmaktadır. Köktendinci ve bölücü terörün 
Avrasya'da istikrar ve barışa yönelttiği tehdit karşısında ulus
lararası işbirliği ve dayanışmanın önemi çok daha belirgin hale 
gelmiştir.

Kafkasya, bu büyük coğrafyanın en hassas bölgesidir. Tarih
20. Yüzyıl biterken Kafkasya'da yaşayan halkların önüne altın bir 
fırsat çıkarmıştır. Tarih boyunca bir kavimler kapısı olan 
Kafkasya yeniden tarih sahnesine çıkan İpek Yolu üzerinde bir 
barış ve refah havzası olma şansını yakalamıştır. Kafkasya aynı 
zamanda Avrupa'nın Asya'yla buluştuğu eşiktir. Kafkasya 
Türkiye'nin Avrasya vizyonunda stratejik öneme sahiptir. Bir 
Kafkasya ülkesi olarak, bu bölgede kalıcı barış ve istikrarın 
sağlanması Türkiye'nin temel önceliğidir. Ancak, Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20'si işgal altında kalmaya devam ettiği ve 
milyonlarca Azeri kardeşimiz kaçkın durumda yaşamaya mecbur 
kaldığı müddetçe bu coğrafyada kalıcı ve adil barıştan söz edile
meyecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın ulus
lararası meşruiyet zemininde adil ve kalıcı bir çözüme kavuştu
rulması artan refah ve işbirliği imkanlarından bölgede yaşayan 
bütün halkların pay sahibi olmasının yolunu açacaktır. Bu da 
ancak tarihten husumet yerine işbirliği çıkarmayı başarmakla 
mümkün olabilir. Daha önce de tekrarladığım gibi, tarih bu bil
geliği gösterebilen ve cesur adımlar atabilen liderleri altın say
falarında kaydedecektir. Bu bağlamda, Azerbaycan ve 
Ermenistan cumhurbaşkanlarının doğrudan yürüttükleri 
görüşmelerin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgula
makta yarar görüyorum.

Azerbaycan Türkiye için özel bir öneme sahiptir. Türk 
halkı 1.5 milyon Azeri kaçkının acısını yüreğinde hissetmektedir.

Türkiye, Azerbaycan'ın demokrasisini güçlendirme ve 
reform sürecine katkıda bulunmaya ve bu ülkenin kalkınma 
çabalarına verdiği desteği sürdürmeye kararlıdır.
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Gürcistan, Türkiye'nin en yakın dostlarının başında 
gelmektedir. Gürcistan'da yaşanan sorunların bu ülkenin toprak 
bütünlüğü içinde çözümüne büyük önem atfediyoruz. Gürcistan'a 
yönelik özel ilgimizin devamı ve vaadlerimizin yerine getirilme
si Kafkasya politikamız bakımından önem taşımaktadır.

Azerbaycan ve Gürcistan ile yakın işbirliğimiz Avrasya 
Enerji kaynaklarının en güvenli, ekonomik ve kısa yoldan dünya 
pazarlarına ulaştırılması açısından belirleyici rol oynamaktadır. 
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ile Hazar geçişli 
Doğalgaz Boru Hattı Projesinin en kısa zamanda gerçekleşti
rilmesi Türkiye'nin temel önceliğidir. Bu projeler gerçek
leştiğinde, Avrasya'da ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası Türkiye 
üzerinden dünyayla bütünleşecektir. Bu projelere ABD, 
Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Kazakistan'ın başından 
beri verdikleri kuvvetli destek her türlü takdire şayandır. Bu 
konuda ABD ve ilgili ülkelerle ortak amacımız doğrultusunda 
birlikte çalışmaya devam etmekteyiz. İlgili ülkeler için birer 
prestij projesi haline gelen bu projeler dünyanın önüne 
Avrasya'da 21. Yüzyılın en önemli işbirliği fırsatlarını sunmak
tadır. Bu fırsatları layıkıyla değerlendirdiğimiz takdirde, 
Avrasya'nın yüzyıllardır uyuyan toprakları uyanacak, bölge halk
ları çağa ortak hale gelerek, güven içinde ve kendi ayakları 
üzerinde yeni bir yüzyıla girebilme imkanına kavuşacaklardır.

Sovyetler Birliği'nin 1990'da kendiliğinden dağılması ve 
içinden dünyayla her alanda bütünleşmeyi arzulayan bir 
Rusya'nın çıkmış olması 20. Yüzyılın dönüm noktalarından 
biridir. 20. Yüzyıl bir anlamda bu olayla kapanmış ve yeni bir çağ 
başlamıştır. Rusya içinden geçmekte olduğu çalkantıların cid
diyetine rağmen Avrupa'nın ve Avrasya'nın geleceğini etkileye
cek bir dünya devletidir. Rusya önümüzdeki parlamento ve 
başkanlık seçimlerinde ciddi bir sınavdan geçecektir. 
Demokrasinin bu ülkenin bin yıllık tarihinde sadece 8 yıllık bir 
geçmişe sahip olduğu gözönünde bulundurulduğunda, Rusya'nın 
bugünkü zorluklarının boyutu daha rahat anlaşılabilir. Türkiye, 
Rusya'nın bu sınavı başarıyla vererek demokratikleşmeyi
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güçlendirmesini arzu etmektedir. Zira Türkiye ile Rusya, 
aralarındaki 500 küsur yıllık tarihin engin tecrübesiyle bulunduk
ları coğrafyada birlikte yaşamayı öğrenebilmiş iki dost ve komşu 
ülkedir. Türkiye, terörizmden büyük sıkıntılar çekmiş bir ülke 
olarak Rusya'da geçtiğimiz ay masum insanlara yönelik olarak 
meydana gelen terör olaylarının acısını yürekten paylaşmaktadır. 
Türkiye, Rusya'nın reformlarını gerçekleştirme, demokrasisini 
güçlendirme ve dünyayla bütünleşme çabalarına başından 
itibaren her alanda destek olmuştur, ikili ekonomik ve ticari iliş
kilerimizin geldiği seviye ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi 
işbirliği mekanizmalarındaki ortaklığımız Rusya ile birlikte çalış
ma ve yaşama irademizin en önemli göstergeleridir. Avrasya'nın 
barış, istikrar ve refahı doğrultusunda birlikte çalışmayı 
önümüzdeki yüzyılda da sürdüreceğimiz Rusya'da demokrasinin, 
hukukun üstünlüğünün, açık rejimin ve serbest piyasa 
ekonomisinin gelişmesine büyük önem atfediyoruz. Rusya'nın 
Kuzey Kafkasya'daki gelişmeler dahil tüm sorunlarını bu 
zeminde, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı 
çerçevesinde aşacağına inanıyoruz. Demokrasiler topluluğuna 
mensup ülkelerin Rusya'nın içinde bulunduğu çok boyutlu krizi 
aşmasına katkıda bulunmaları, NATO ile Rusya arasında 26 
Mayıs 1997'de Paris'te aktedilen Kurucu Senet'te vazedilen 
bütünleşmiş, demokratik, müreffeh ve barış içinde Avrupa hede
fine ulaşılabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

ABD'yle stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Demokrasiler coğrafyasının kader birliği içindeki 
birer üyesi olan Türkiye ve ABD arasındaki ortak çıkar ve eylem 
alanları Soğuk Savaş sonrasında daha da genişlemiştir. Dostumuz 
ve müttefikimiz ABD ile, Orta Asya ve Kafkasya'dan Batı 
Avrupa'ya, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Hazar'dan Karadeniz ve 
Akdeniz havzalarına kadar uzanan geniş bir coğrafyanın barış, 
istikrar ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlişki
lerimizin çok yönlü ve çok boyutlu niteliği, ekonomik alandaki 
işbirliğimizin gelişmesiyle daha da zenginleşmektedir. Küresel 
ekonominin yeniden yapılandırılması; paylaşılan değerlerin 
Avrasya'nın yeni siyasi coğrafyasına taşınması; demokrasi ve
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serbest pazar ekonomisinin buralarda kök salması; uluslararası 
barış ve güvenliğe tehdit teşkil eden, terörizm başta olmak üzere 
sınıraşan belalara karşı işbirliği gibi tüm insanlığı ilgilendiren 
hayati konularda ABD ile ortaklığımızı karşılıklı yarar zemininde 
geliştiriyoruz. NATO Zirvesi vesilesiyle Vaşington'da ABD 
Başkanı Clinton ile yaptığım görüşme, Başbakan Sayın Ecevit'in 
ABD’ye yapmakta olduğu ziyaret, ABD Başkanı Clinton’ın önce 
ikili devlet ziyareti ve bilahare AGİT Zirvesi münasebetiyle 
önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek olması ABD ile işbirliğimizin 
daha ileriye götürülmesi bakımından önemli dönüm noktalarıdır.

Türkiye'nin ekonomik dinamiği artık girişimcilerinin 
dünyanın 135 ülkesine mal satmasını ve beş kıtada 30 milyar 
dolara yaklaşan doğrudan yatırım yapmasını mümkün kılmak
tadır. Küresel ekonominin hızlı dönüşümü, fınans ve emtia 
piyasalarının entegrasyonu, serbest ticaretin yaygınlaşması, elek
tronik iş ortamının dünya ticaretinden her geçen gün daha fazla 
pay alması Türkiye'nin küresel boyutta yeni siyasi ve ekonomik 
açılımlarda bulunmasını gerektirmektedir. Dünyanın 135 ülkesine 
mal satan, müteşebbisleri 55 ülkede yatırım yapan bir Türkiye'nin 
dünyanın kendisine uzak coğrafyalardaki gelişmelere bigane 
kalması mümkün değildir. Türk dış politikasının son yıllarda 
Güneydoğu Asya'ya, Afrika'ya ve Latin Amerika'ya yaptığı 
açılımlar, gelişen Türk sanayiine yeni pazarlar bulma ve 
Türkiye'nin küresel bir ekonomik aktör haline dönüşerek dünya 
ticaretindeki payını arttırma hedeflerine yöneliktir. Bu bağlamda, 
yeni pazarların, Türkiye'nin küresel stratejik penceresindeki 
önemi giderek daha da artacaktır.

21. Yüzyıla girerken uluslararası güvenlik ve istikrar 
açısından iyimserliğimizi teşvik eden en önemli gelişmelerden 
biri de Ortadoğu'da kalıcı barışın kurulması için altın bir fırsatın 
ortaya çıkmış olmasıdır. Bu iyimserlik Ortadoğu Barış Süreci'nin 
son yıllarda bir tıkanıklık içine girmiş olmasından olumsuz yönde 
etkileniyordu. Ancak, İsrail'de yapılan seçimlerden sonra barış 
sürecinin canlanması doğrultusunda yeniden iyimserlik rüzgarları 
esmeye başlamıştır. Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde Filistin, İsrail,
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Ürdün ve Mısır'a gerçekleştirdiğim ziyaretlerde, gerek bölge 
kamuoyunda gerek dünya kamuoyunda barışın gerçekleşti
rilebileceği konusunda yeniden yüksek beklentiler oluştuğunu 
belirttim. Bu olumlu havanın yarattığı fırsatın heba edilmemesi 
gerektiğini vurguladım. Sürecin Suriye ve Lübnan dahil tüm 
kanallarında ilerleme kaydedilmesini yürekten desteklediğimizi, 
ancak Filistin kanalının meselenin özü olduğunun unutulmaması 
gerektiğini muhataplarıma izah ettim. Kısa bir süre önce Sharm 
El Sheikh'de imzalanan WYE-2 Anlaşması, tıkanan barış 
sürecinin yeniden rayına girdiğini göstermiş ve tarafların araların
daki bütün anlaşmalara riayet etmeleri yönünde tarihi bir adım 
olmuştur. Filistin Devlet Başkanı, aziz kardeşim Arafat ile İsrail 
Başbakanı Sayın Barak'ın bu anlaşmanın imzalanmasında 
sergiledikleri uzak görüşlü devlet adamlığı 21. Yüzyılın bölge 
için bir barış yüzyılı olması yönünde umut verici bir gelişmedir. 
Mısır Devlet Başkanı, aziz kardeşim Mübarek'in bu alanda 
oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin başta Filistin ve 
İsrail ile olan ilişkileri aynı zamanda Ortadoğu Barış Süreci'ne 
olumlu katkılarda bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük arzusu, 
Ortadoğu'da farklı dinlerden, dillerden, ırklardan, milletlerden 
gelen insanların barış ve demokrasi içinde birarada yaşamalarını 
mümkün kılacak bir ortamın oluşumuna katkıda bulunabilmektir. 
Tarih yeniden yaşanamaz. Ancak, ortak geleceğimizi birlikte inşa 
etmek bizim elimizdedir. Ortadoğu'daki liderlerin tarihten 
husumet yerine işbirliği mesajı çıkarmayı başaracaklarına inanı
yorum.

Türkiye, tarihi ve kültürel bağlarla bağlı bulunduğu Arap 
dünyasıyla ilişkilerine büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, 
kardeş Arap ülkeleriyle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için özel 
bir çaba sarfedilmektedir.

Dost ve kardeş Mısır'la ilişkilerimiz her alanda süratle 
gelişmektedir. Türkiye ve Mısır arasındaki güçlü ortaklık ilişkileri 
bölge barış ve istikrarı açısından belirleyici önemdedir. Aziz 
kardeşim, Cumhurbaşkanı Mübarek ile birlikte işbirliğimizin 
daha da ileriye götürülmesi doğrultusunda birlikte gayret
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sarfediyoruz. Cumhurbaşkanı Mübarek ile aramızdaki düzenli 
istişare mekanizması her iki ülkenin karşılıklı yararına hizmet 
eden etkili bir araçtır. Mısır'la ekonomi, kültür, enerji alanlarında 
somut işbirliği projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Kardeş Filistin ve Ürdün'le de esasen mükemmel düzeyde 
olan işbirliğimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Körfez 
ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştirmeye önem atfediyoruz. 
Magrib ülkeleriyle ilişkilerimiz de her alanda gelişmektedir. Bu 
ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliğimiz hızla ilerlemektedir.

Komşumuz Suriye'yle ilişkilerimiz bu ülkenin 20 Ekim
1998 tarihli Adana Mutabakatı'yla üstlendiği taahhütleri yerine
getirmesine bağlı olarak geliştirilecektir. Geçen hafta bu amaçla
iki ülke dışişleri bakanları New York'ta biraraya gelmiştir.

•  •

Suriye'nin tutumunda 9 Ekim 1998 tarihinde terörist Ocalan'ı 
ülkesinden çıkarmakla ve bilahare Adana Mutabakatı'nı imzala
makla başlamış olan olumlu yöndeki değişimin kalıcı bir politika 
değişikliği olduğunu ümit ediyorum. İyi komşuluk sorumluluğu
nun gereklerine uyulmasının, iki ülke arasında verimli bir işbir
liğinin gelişmesini sağlayacağına inanıyorum.

İsrail'le ilişkilerimiz ortak çıkar ve karşılıklı yarar zemi
ninde gelişmektedir. İsrail'le işbirliğimizin gelişmesinin bölgenin 
ortak refahına ve istikrarına katkı sağladığını kardeş Arap ülkeleri 
de kabul etmektedir. Ülkelerimizin ve bölgemizin yararı doğrul
tusunda İsrail'le işbirliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz.

Irak'ın uluslararası toplumla arasındaki sorunları hala 
çözüme kavuşturamamış olması Türkiye için kaygı oluşturmaya 
devam etmektedir. Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun yarattığı 
güvenlik sorunundan rahatsızlık duyuyoruz. Bu bağlamda, gerek
li güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam edeceğimizi, bunun 
ülkemizin yüksek güvenlik çıkarlarıyla ilgili bir konu olduğunu 
bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum. Öte yandan, Irak'ın 
birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği 
hususundaki hassasiyetimizi de kararlılıkla ortaya koymaya 
devam edeceğiz.
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Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan İran, yüzyıllardır 
aramızdaki ortak sınırı barış içinde muhafaza ettiğimiz, dostluğu
na önem verdiğimiz ve işbirliğimizi geliştirmeyi arzuladığımız 
bir komşumuzdur. Iran ile ilişkilerimizde ortaya çıkabilecek 
sorunları karşılıklı diyalog içinde çözüme kavuşturmak temel 
önceliğimizdir. Esasen, bu amaçla oluşturulmuş gerekli mekaniz
malar da mevcuttur. Bu mekanizmaların işletilmesinde aksaklık-

•  •

lar bulunuyorsa, bunlar karşılıklı olarak giderilmelidir. Özellikle, 
güvenlik işbirliği mekanizmasının amacına uygun biçimde 
çalıştırılmasında her iki ülkenin de büyük çıkarı vardır. Bu hususa 
bir kere daha dikkat çekmekte yarar görüyorum.

Çin, muazzam insan ve ekonomik kaynakları, köklü tarihi 
ve gözkamaştırıcı gelişme potansiyeliyle 21. Yüzyılın en önemli 
küresel aktörlerinden biri olacaktır. Çin ile Türkiye küresel 
ekonominin sunduğu yeni fırsatları birlikte değerlendirmek 
hususunda önemli işbirliği imkanlarına sahip iki dünya devletidir.

Türkiye'nin Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ile ilişkileri 
alt kıtanın ülkemizin 21. Yüzyıldaki küresel açılımlarında önem
li bir yer almasının sağlam zeminini oluşturmaktadır. Bu ülkeler
le özellikle son bir yıl içinde süratle artan ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz Türk sanayiinin yeni pazar arayışlarına katkıda 
bulunmaktadır. Özel bağlarla bağlı olduğumuz kardeş ülkeler 
Pakistan ve Bangladeş ile birlikte kurucusu olduğumuz D-8'in 
geliştirilmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Hindistan ile 
ekonomik ve ticari işbirliğimizin gelişmesini de memnuniyetle 
karşılıyoruz.

Afrika'ya yönelik açılımlarımızı da sürdüreceğiz. 
Türkiye'nin kardeş Magrib ülkeleriyle süratle gelişen çok boyutlu 
ilişkileri bu bölgeyi aynı zamanda Afrika'ya açılan bir kapı haline 
getirmektedir. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi uluslararası alan
da kendi meselelerine destek arayan ve yeni ekonomik pazarlara 
açılmaya yönelen Türkiye'nin küresel vizyonunun daha da 
genişlemesine katkıda bulunacaktır. Bu kıtada Nijerya, Kenya, 
Gambiya, Senegal ve Güney Afrika ile ilişkilerimizin geldiği
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seviye gelecek açısından umut vericidir.

Keza Latin Amerika'nın zengin bir pazar olma özelliği 
Türk sanayiine yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu ülkelerle siyasi 
ilişkilerimiz uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmeli ve özellik
le turizm, bu kıtayla yakınlaşmamızı teşvik edecek bir mekaniz
ma olarak düşünülmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti bir büyük dünya devleti olarak çok 
yönlü ve çok boyutlu bir dış politika izlemeye, uluslararası
toplumun saygın ve dostluğu aranan bir üyesi olmaya devam ede
cektir. ...
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EMBRACING A PIVOTAL GLOBAL ROLE

(Address by Mr. Bülent Ecevit, Prime Minister of Turkey to the
Foreign Policy Association, New York)

Distinguished members and guests,
Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure for me to address this gathering of 
eminent personalities. I thank the Foreign Policy Association and 
the Turkish Industrialists and Businessmen Association for 
arranging this luncheon.

In a few hours, I shall be leaving the United States at the 
end of a five-day visit, which has been, I am happy to say, very 
satisfactory. Mutual confidence, reciprocal goodwill and the 
existence of long-term shared interests traditionally provide a 
strong and lasting basis for our relations with the United States.

Our relationship has never been ephemeral and always 
embodied a distinct strategic value. But, especially after the end 
of the Cold-War, this solid ground became more favorable and 
encouraging for further enhancement of our relations in diverse 
fields.

And, this is hopefully what my visit may have served to 
accomplish. Turkey's relationship with its long-time ally and 
friend, the United States, is today further enriched.

Together with our American friends, we charted the course 
of a future-oriented partnership and a strategic relationship that 
will best allow us to make an important impact during the next
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decades for securing peace, stability, democratization and pros
perity in our part of the world.

Because, distinguished guests, there is a distinct synergy 
between our two countries.

Throughout recent history we have together witnessed the 
evolution of this singularly important tie. For decades, and under 
the most adverse conditions, we stood together against the threat 
of totalitarianism. From our direct involvement in Korea 
onwards, to our more recent cooperation in the Gulf, Bosnia and 
Kosovo, our friendship has indeed passed the test of time.

Today, at the threshold of the twenty-first century, it was
the right moment to inject this relationship with a new sense of
purpose. And, together, we chose the upper path, as two strategic
allies, each knowing the value of the other in a shared journey 
which will go on !

We must continue to work in harmony in many questions 
of common concern, and our economic and commercial relations 
should steadily rise to a level commensurate with our potentials 
and shared values.

Ladies and Gentlemen,

On the 17th of August, calamity struck Turkey... One of 
the most powerful earthquakes of the century tore apart the most 
populous and highly developed region in northwestern Turkey, 
causing more than 15 000 deaths and many wounded along with 
great material damage.

The Turkish nation is ever grateful for the generous support 
received in its hour of need. The outpouring of emotion we saw, 
and the moral and material support we received from around the 
the world eased our pain. People of the world honored humanity 
by helping Turkey this way !
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The United States, in particular, extended us the powerful 
hand of a true friend in the immediate wake of the disaster and, 
President Clinton, actively involving himself, took every con
ceivable step to provide us relief and assistance.

It is my duty here to express the profound gratitude we feel 
towards the people of America, the United States Administration, 
and President Clinton himself.

Thank you all so much !

Likewise, the European Union acted swiftly and shoul
dered a great part of the load.

The government and people of Greece also rushed to our 
help. We thank for their sincere emotions.

In a twisted, most undesirable way, we were able to recip
rocate these feelings, as we would have done anyway, when 
another earthquake struck Athens only a few weeks later. A 
Turkish search and rescue team was the first foreign unit to reach 
the city's battered areas.

The almost simultaneous tremors and tragedies that shook 
the two neighbouring countries reminded us that we share the 
same fate in many ways.

Ladies and Gentlemen,

The earthquake faced us with many social and economic 
problems. The immediate problem of providing shelter and sani
tation for the survivors has largely been accomplished, but the 
more lortg-term problems of rehabilitation and reconstruction as 
well as funding this great task will continue to need our undivid
ed attention.

It is the human loss only that we cannot replace !
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The Turkish nation will have to prove to the world that its 
social, cultural and economic dynamism is well and alive.

Turkey deserves looking forward to the dawning of a new 
age with self-confidence.

t

Apart from the temporary interruption caused by the Asian 
and Russian economic and financial crises, Turkey enjoyed one of 
the highest growth rates in the world for several years.

She has been a mentor of democratization and market 
economy for many countries of her widening region.

It has acquired a pivotal position in the process of the 
merger of Europe and Asia.

Even if the door of membership in the European Union 
remains closed to her for the time being, Turkey belongs to 
Europe, but not Europe alone. She is also a Balkan, East 
Mediterranean, Caucasian, and Asian country.

Given the dilemmas and the strains of the Cold War, a min
imum of social, cultural and trading contacts with our neighbors 
to the north and east took place throughout the preceding decades. 
We were cut-off from our natural partners. This predicament no 
longer exists. Indeed, the pace of the development we witness in 
our growing ties with the countries of this widening horizon, 
demonstrate that we have truly left behind those barren times.

It is precisely in this context that Turkey diversifies her 
relations in the strategically important Eurasian landmass and the 
Turkish experience in building a modem and outward-looking 
society is becoming increasingly relevant.

Istanbul is on its way to becoming a great metropolitan city 
with world-class facilities and cultural life; and the impact of its 
pulses are being felt over beyond its region.
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Today, Turkish society is increasingly urban and industrial, 
and our private sector and professional classes are linked inti
mately with global developments around the world. The reasons 
which led the United States Department of Commerce to include 
Turkey among the "Big Ten" to enter the higher echelon of the 
world economy are justified and well-taken. Similarly, the World 
Bank has qualified Turkey as one of the ten most promising 
emerging economies.

Taking this great responsibility at this crucial junction of 
history, my government is determined to strengthen political and 
economic stability and dynamism in the country.

Responsive to the expectations of the public, we have been 
actively pursuing a wide-based policy of reform. This process is 
directed to let Turkey enter into the streams of globalization more 
thoroughly and enjoy an increasingly important role in giving it 
shape, direction, and philosophy ! This is the task Turkey puts in 
front of herself for the oncoming decades !

In the domestic political realm, Turkey finally has a coali
tion government working in harmony and receiving a solid back
ing from the parliament. For almost fifteen years, rampant terror
ism impeded our attempts to reform, and the wealth offered by 
democracy and democratic methods were abused for undemocra
tic ends. No democratic government, could have been lenient to 
terrorism, and there is not a degree of conciliation with terrorism.

Now that violence is abating, we are finally leaving that 
scourged era behind !

Precisely to ease this transition to normalcy, our govern
ment passed a repentance law which allows most members of the 
terrorist organization to partake in a peaceful life.

Today, there is an overall desire in Turkey; in our people, 
society and state alike, to make a headlong new start toward the 
better and the more advanced in every field. Overseeing the long
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term interests of an expanding society which sets itself ever high
er standards, we will continue to work towards making Turkey a 
more democratic and liberal country.

On the economic side, breakthrough reforms have already 
been realized in a fiumber of fields within the first months of the 
present government. A new banking law and amendments to the 
constitution to facilitate privatization and allow foreign investors 
to seek international arbitration are legislated.

New incentives to foreign investment, especially in large- 
scale infrastructure projects, have been introduced.

We have completed the overhaul of our pension system.

All such reforms will have long-term beneficial effects and 
there will be better management at the macro-economic level. 
These are indeed important milestones and we will follow them 
through with privatisations of the State Economic Enterprises and 
with further reforms in the regulatory framework.

With her national income amounting to 410 billion dollars 
calculated on the purchasing power parity basis, Turkey is already 
the 16th biggest economy in the world.

The enormous infrastructural needs of the expanding 
Turkish economy led us to design and come up with new forms 
and models of international cooperation, including the "build- 
operate-transfer" system.

As we expect more foreign investments, we want to have 
more trade with the United States, and receive more American 
investment in Turkey.

In the energy sector for instance, over 60 billion dollars 
worth of investments are planned to be realized during the next 
decade to keep up with the expected increases in primary energy 
and electricity demands.
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At any rate, lying in between the energy supplying coun
tries and the energy receiving West, Turkey is becoming a major 
actor in energy related issues. The pipeline projects that represent 
the major construction undertakings of the early years of the next 
century, is an important area of cooperation between our two 
countries.

On the other hand, we need to privatize and build new 
power plants, and we would welcome greater U.S. participation in 
this respect as well.

The gigantic Southeastern Anatolia Project, largest of its 
kind in energy production and irrigation, at once with its social 
dimension injected, such as planned urbanization and industrial
ization will be completed in the near future and is opening up new 
vistas for investors.

Likewise, in telecommunications, the network expansion in 
Turkey reached world records. Turkey already ranks 9th in the 
world today in terms of network size, and major investments and 
privatization are planned also in this rapidly growing sector.

Indeed, located at the epicenter of routes interconnecting 
Europe, the Caucasus, Central Asia, and the Middle East; having 
a young, dynamic and increasingly well-educated population 
exceeding 65 million people with ever rising levels of discre
tionary income; and taking strength from the driving force of its 
increasingly sophisticated professional and entrepreneurial class
es, Turkey is becoming a significant investment environment in 
its own right.

Ladies and Gentlemen,

Evidently, the way Turkey enters the twenty-first century is 
vastly different than the way we entered the present one !

The end of the Ottoman Empire was the moment of truth...

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999 [31]



Today, at the end of this century, the founding fathers of the 
Turkish Republic are vindicated by the flow of history !

Today, Turkey is tightly intertwined with the world than it 
had ever been. Turkey's achievements this century on the way to 
creating a modern, secular, democratic society and the dynamism 
of our people ensure that she will be playing a pivotal role in 
affecting enlightened change in constructing an ever expanding 
space of freedoms, security and prosperity.

All forms of extremism, irredentism, racism and other
forms of evil that should belong to a passing century are barriers
to these enlightened ends and they must be countered and sub
dued.

In this great endeavor, Turkish foreign policy will continue 
to be constructive with greater relevance to the world.

Dialogue and negotiation lie at the heart of diplomacy. We
will all be needing to conduct dialogue and negotiations from a
much more knowledge-based standpoint in this emerging new 
world.

In the current global environment, the intellectual capital of 
countries are increasingly their most important asset. We have 
been investing heavily in education and we are reaping the bene
fits in the dynamism of our youth.

The Cold-War is over, Turkey rediscovers a whole new 
geography opening in front of her while keeping her basic orien
tation along with the traditional tenets of its foreign policy which 
served us well.

Principled foreign policy generating predictability, dynam
ic stability and confidence are our main assets, and they will 
remain as such.

It is in this understanding that Turkey's foreign policy
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agenda is replete with numerous contemporary issues that reflect 
the country's rich and multi-faceted external links and relations. 
Knowing that we can make a difference, we will continue to work 
with our allies and the international community in tackling the 
problems of the area. In our geography, we cannot afford to be 
parochial and short-sighted.

In the same vein, we will be working with a bigger sense of 
purpose to ensure that the world knows more about the country 
and its people, what we stand for, and what promises the Turkish 
nation holds.

Ladies and Gentlemen,

At times, the particular structure of the American political 
system detracts us from pursuing our true agenda faithfully and 
lets the parochialism of local politics enter into this important *£2
alliance and partnership. Yet, our common overriding concerns z
are here to last and they will remain as the true references. ^

O  CD

Indeed, as long as we are aware of the existence of long- 5
term shared interests built into this relationship, and heed the call- ^
ing of this essential quality, we can confidently expect it to grow 
and prosper.

And, as I leave the United States, I do confidently expect 
the new century will see our relations grow and prosper; moving 
steadily towards a unique and most valuable friendship between 
the peoples of these two strategic partners !

Thank you !
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İSKEÇE’YE BAĞLI GÖKÇEPINAR KÖYÜ’NDE 
BULUNAN GÖKÇEPINAR CAMİİ’NİN 

KUNDAKLANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Iskeçe'ye bağlı Gökçepınar Köyü'nde bulunan Gökçepınar
Camii'nde 28 Eylül 1999 gecesi bir kundaklama eylemi sonucu
çıkan yangında minber merdiveni üzerindeki moket, Kuran'ı
Kerim ve bazı hutbe kitaplarının yanmış olduğu üzüntüyle öğre
nilmiştir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu dün (30 Eylül) yap
tığı bir açıklama ile, kundaklama eylemini kınamış, olayın soruş
turularak faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkartılması yo
lunda tüm çabanın gösterileceğini bildirmiştir.

Kundaklama olayı tarafımızdan da kınanmaktadır. Türkiye,
Yunan Hükümeti'nden manevi değerleri hedef alan bu saldırının
faillerini tespit ederek, adalet önüne çıkarmasını ve bu tür
saldırıların tekerrürünü önleyecek tedbirleri almasını beklemekte
dir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN ABD’DEN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI

BASIN TOPLANTISI

Değerli gazeteci arkadaşlarım,

ABD'ne yapmış olduğum beş günlük resmi ziyareti tamam
layarak bugün yurda dönmüş olmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu gezide bana Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur
    • •    ___

Ersümer, Devlet Bakanı Sayın Recep Onal, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan 
Tanrıkulu, değerli milletvekillerimiz, işadamlarımız ve basın tem
silcileriyle üst düzey bürokratlar eşlik ettiler.

Başkan Sayın Clinton'un daveti üzerine yaptığım ABD 
ziyareti çok olumlu geçti. Başkan Clinton'la verimli bir görüşme 
yaptık. Samimi ve iki müttefike yakışan dostça bir havada konuş
tuk. Birçok konuyu ele aldık. Depremle ilgili yardımlarına 
teşekkürlerimizi sunduk. Ülkelerimiz arasında hem iktisadi hem 
de siyasi ilişkilerimizi güçlendirmeye karar verdik. Ziyaretim 
sırasında Türkiye'ye tanınan tekstil kotalarında iki yıl için 108 
milyon dolarlık artış sağlanması olumlu bir gelişme sayılabilir. 
Ayrıca Ticaret ve Yaptırım Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma
birçok somut projeyi gerçekleştirebilmek için zemin yaratacak 
niteliktedir.

ABD Başkanmın Güneydoğu Anadolu'ya yatırım 
olanaklarını araştırmak üzere bir grup işadamı göndermek isteme
si bizde mutluluk yaratmıştır.

ABD Başkanı Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesine
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tam desteğini bu kez de yinelemiştir. Ayrıca bizim için öncelikli 
bir diğer proje olan Hazar geçişli doğalgaz boru hattı konusunda 
da işbirliğimizi arttırmayı uygun görmüş bulunuyoruz.

Başkan Clinton Türkiye'nin AB'ne aday olmasını aktif bir 
şekilde desteklemeye devam edeceğini söylemiştir. Yine Başkan 
Clinton, Avrupa savunma ve güvenlik kimliğine ilişkin görüşle
rimizi de desteklediğini bir kez daha belirtmiştir.

Başkan Clinton'la Bosna, Kosova gibi bölgesel konularda 
da görüş alışverişi yaptık. Bölgesel ihtilafların çözümünde 
Türkiye-ABD işbirliğinin katkısını vurguladık.

Başkan Clinton Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmelerden 
mutluluk duyduğunu anlattı. Kıbrıs konusunda, Başkan Clinton 
ve ABD yönetimini daha gerçekçi ve Kıbrıs Türkünün görüşleri
ni daha iyi anlamaya yönelik bir tavır içinde gördük. ABD 
tarafının Ada’daki çözüm arayışlarında 1974 öncesine
dönülmeyeceği unsurunu da içeren açıklaması gerçekçi bir sapta
ma olmuştur.

ABD Başkan Yardımcısı Sayın Al Gore ile de görüştük. 
Petrol ve doğalgaz boru hatları konusunu ele aldık. Kafkasya'daki 
durum üzerinde görüşmelerde bulunduk.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yöneticileriyle 
ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Ülkemizin izlediği ekonomik reform
ların olumlu karşılandığını gördük. Bu kuruluşlarla verimli işbir
liğimizin artarak süreceği anlaşılmaktadır.

ABD'ndeki Türk toplumuyla bir araya geldik. İki ülke 
arasında bir dostluk köprüsü oluşturan bu güzide toplumla bir kez 
daha iftihar ettik, kıvanç duyduk.

ABD Senato ve Kongre üyeleri, işadamları, basın temsilci-
• •

likleriyle çeşitli toplantılar yaptık. Ülkemizin gelişimini anlattık. 
Bu arada, iki senatörün olumsuz sözleri tabii haklı olarak basın
da, kamuoyunda tepki uyandırdı. Ancak bu iki kişi zaten Rum
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lobisinin öteden beri sözcüsü, militanı durumdadır. Yani onların 
belirttikleri uygunsuz görüşlerin, Senato'nun görüşleri olarak 
veya Temsilciler Meclisi'nin görüşleri olarak değerlendirilmesi 
yanlışlık olur düşüncesindeyim.

Ülkemizin hem siyasi alanda, hem ekonomik alanda gi
riştiği reformcu hareketler ülkemize ABD'nin desteğini büsbütün 
arttırmış durumdadır. Katıldığımız bütün toplantılarda üç ortaklı 
koalisyon hükümetimizin kısa bir süre içinde yaptığı verimli 
çalışmaların ve tutarlı davranışların büyük hayranlık 
uyandırdığını gördüm. Katıldığımız her toplantıda bu özellikle 
vurgulandı. Aynı zamanda TBMM'nin uyumlu ve hızlı çalış
masının da dünyadaki saygınlığımızı büyük ölçüde arttırdığını 
saptamış olduk.

Bu ziyaret, Türkiye ve ABD'nin stratejik partöner olduk
larını bir kez daha göstermiştir. Bu önemli müttefikimizle daha 
yakın işbirliğinin temelini hazırlamıştır. Dediğim gibi, çok olum
lu bir gezi oldu. Çok faydalı görüşmelerde bulunduk. Yurdumuza 
olumlu bir izlenimle dönmüş olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Bütün yurttaşlarıma da mutluluklar, esenlikler diliyorum. 
Teşekkür ediyorum.

SORU: BMGS Kofı Annan'la bir görüşmeniz oldu. 
Görüşme hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

CEVAP: Sayın Kofı Annan son derecede anlayışlı, yapıcı 
bir insan. Çok faydalı bir görüşme oldu. Kendisinin Kıbrıs 
konusuyla ilgilenmesi doğaldır. Hatta bunu bir güvence olarak da 
görmek gerekir. Çünkü çok makul ve anlayışlı bir insandır.

SORU: Henry Kissinger ile olan görüşmenizle ilgili olarak 
bilgi verebilir misiniz? Kıbrıs sorununa nasıl bakıyor?

CEVAP: Kıbrıs konusunda biz kendi görüşlerimizi dünya 
kamuoyuna duyuruyoruz. Dünyada bu konudaki görüşlerimizin 
giderek daha anlayışlı bir şekilde değerlendirildiğini görüyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN STAR TV- 
KIRMIZI KOLTUK PROGRAMINDA YAYINLANAN

MÜLAKATININ METNİ

İyi günler sevgili seyirciler,

Hepinize mutlu bir Pazar günü diliyorum. Bu haftaki 
konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem.

SORU: Sayın Başbakan programda olmamasına karşın 
BMGS ile bir görüşme yaptı. Acaba bu görüşmede neler konuşul
du? Daha doğrusu, daha somut olarak Kıbrıs konusundaki 
görüşmelerin başlaması noktasında bir çözüme, bir ortak noktaya 
ne kadar yaklaşıldı, bu nokta nedir? Onu öğrenmek istiyorum.

CEVAP : Sayın Kofı Annan'ın görüşme talebi belirttiğiniz 
gibi, görüşmeden iki veyahut üç gün önce geldi. Tabii ki Kıbrıs da 
konuşuldu. Kıbrıs'ta ne konuşuldu, neredeyiz? Şimdi Kıbrıs'ta 
konuşulan şu aşamada bir çözüm veyahut çözümsüzlük değil. Şu 
aşamada Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanması ve bunu 
uygulamakla yükümlü BMGS'nin nasıl bir hattı harekat izleye
ceği. Malum bir ara bazı spekülasyonlar olmuştu, özellikle Kıbrıs 
Rum basınında, bir miktar Yunan basınında ve Sayın Kofı 
Annan'ın hemen bu çağrıyı yapacağı gibi bir yaklaşım olmuştu. 
Ki biz bunun yanlış olduğunu hep söyleyegeldik. Sayın 
Başbakan'ın Sayın Kofı Annan'la görüşmesinde de meselenin, 
yani bir Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanmasının çok ace
leye gelmeyeceği ve getirilmeyeceği izlenimini aldım. Bizim 
politikamız da bu. Yani biz bu işin çok aceleye gelemeyeceğini 
söylüyoruz. KKTC Cumhurbaşkanının ve Türkiye'nin hassasiyet
lerinin gözardı edilemeyeceğini belirtiyoruz. Sayın 
Başbakanımızın görüşmesinde bu hususlar zannediyorum biraz
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daha belirginleşti. Yani bizim istediğimiz doğrultuda bir gelişme 
diyebilirim.

SORU: Sayın Cem, önkoşulsuz görüşme istiyor ABD ve 
BM ve de G-8 ülkeleri. Biz tam New York'tan ayrılırken Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü James Rubin bir brifing yapmış Dışişleri 
Bakanlığında. Orada diyor ki, iki lider bu görüşmelere mutlaka 
katılmalıdır. Bunun başka yolu yok. Acaba buna tepkiniz nasıl 
olacak?

CEVAP: Tabii dış siyasette herkes kendi politikasını izli
yor, herkes kendi oyununu oynuyor. Burada hüner, öyle bir karşıt
laşmaya yol açmadan, bir kavgalı duruma düşürmeden işi, sizin 
istediğiniz yöne mümkün olan en yakın çizgiye bu olayı getirmek. 
Sayın Rubin bunu söylemiş olabilir. Bizim yaklaşımımız bellidir. 
Sayın Denktaş'ın yaklaşımı bellidir. Sanırım bugünkü ortam 
bizim hassasiyetlerimize bundan bir ay öncesine kıyasla daha 
yakın bir ortam. Bekleyelim, göreceğiz.

Şimdi Sayın Denktaş da açıkladı, biz de açıkladık. Böyle 
iki lideri alacaklar, iki cumhurbaşkanını alacaklar. Birine cumhur
başkanı diyecekler, ötekine demeyecekler. Bir odaya kapatacak
lar. Dayton tipi denilen tarzda, "hadi siz anlaşın, anlaşana kadar 
çıkmayın bu binadan". Yok böyle şey. Böyle şey olmaz ve belirt
tik olmayacağını. O bakımdan bakacağız. Yani kimseyi de kır
mak, ABD'nin hassasiyetini, Sayın Kofı Annan'm hassasiyetini 
yok saymak gibi bir düşüncemiz elbette mevcut değil. Fakat 
kendi pozisyonumuzu da korumaya devam edeceğiz.

SORU : Belki bu Dayton biçimi bir anlaşma şekli değil 
ama önkoşulsuz, bu konu üzerinde özellikle duruyorum, önkoşul
suz görüşmelerin başlaması konusunda Dayton biçimi olmasa da 
bize karşı birleşmiş hemen hemen tüm dünya karşısında Türkiye 
ve KKTC nasıl bir tez ya da yeni bir teklifle ortaya çıkabilir?

CEVAP : Sayın Denktaş bu "proximity talks" denilen yani 
dolaylı görüşmelerin olabileceğini, bunların Kıbrıs'ta yapılması 
gerektiğini birkaç kez vurguladı. Şu aşamada ben bizim bu
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pozisyonumuzdan çok uzakta görmemekteyim durumu. Tabii dış 
siyasette büyük konuşulmaz. Ancak rahatlıkla şunu söylüyorum. 
Hem Amerikan tarafı, hem esas meselenin sahibi BMGS bizim bu 
kaygımıza, hassasiyetimize düne kıyasla bugün daha duyarlı.

SORU: Biraz daha beklemek gerekiyor.

CEVAP: Bakalım, göreceğiz, evet.

SORU : Vaşington'da bulunduğumuz sürede, ABD yöneti
minin bir politika değişikliğini gözledim. Daha önce genelde, 
Kıbrıs sorunu çözülürse -biz de öyle diyorduk- Türk-Yunan iliş
kileri birbirine daha yaklaşır. Fakat bu kez önce Türkiye- 
Yunanistan yanaşsın, birlikte KKTC ve Rum kesiminin sorunları
na bir çözüm getirebilirler, onları bir araya getirebilirler gibi bir 
görüş oluştu. Siz bu konuda ne diyorsunuz?

CEVAP : Biz bu konuda, konunun sahibi olarak KKTC'ni 
görüyoruz ve onun muhatabı olarak da GKRY'ni görmekteyiz. 
Meseleyi onların halletmesi lazım. Biz böyle doğrudan taraf 
olmak, işin içine fazlaca girmek yanlısı değiliz. Ayrıca bu sözünü 
ettiğim politika bu bizim dönemimize ait değil. Geçmişten gelen 
ve bana göre de doğru olan bir politika. Birbirine bağlamıyoruz 
bu ikisini. Mesela benim Sayın Papandreu ile geliştirdiğim 
çerçevede özenle şunu belirttim: "Biz Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki ikili meselelerin hepsini konuşuruz, hepsine de çözüm 
bulmaya çalışırız. Ama bu ikili ilişkiyi bir Kıbrıs'la koşullandır
mak, bunu yapmayız". Nitekim Kıbrıs'ı hiç konuşmadık ken
disiyle.

SORU: Yarın, sanıyorum Sayın Papandreu burada olacak. 
Beraber olacaksınız.

CEVAP: Daha doğrusu, bugün geliyor da ben yarın birlik
te olacağım.

SORU : Gerçekten çok önemli. Yunanistan'la sorunlarımızı
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çözmek, Türkiye'nin önündeki diğer sorunları aşmasında da 
önemli bir temel oluşturuyor. Bu son günlerdeki yumuşama, halk
lar arasındaki depremden kaynaklanan yakınlık nasıl bir gelecek 
vaad ediyor ? Bir takvim yapma, daha somut adımlar atma şansını 
görüyor musunuz?

CEVAP : Olabilir. Aslında halkların yakınlaşması, siyasete 
ivme katan, siyasetin önünü açan bir hadise ve çok da mem
nunum. Ancak, bu hadisenin bünyesinde bir de tehlike var. Ben

  • •

bu tehlikeyi Sayın Papandreu ile de konuştum. Oyle bir hal aldı ki 
bizim Yunanistan'la ilişkilerimiz, hatta bir defa söylemiştim, 
tartışıldı, "kontrolden çıktı" dedim. Burada tehlike şudur: Şimdi 
herşey iyi gidiyor şu aşamada. Çok iyi, çok memnunum. Hatta 
daha da genişleteceğiz. Onu da New York'ta bundan 15 gün önce 
konuştuk. Muhtemelen başka bazı konuları da bir başka komite 
çerçevesinde ele alacağız. Ancak tehlike şu: Bu iyi gidiş bir yerde 
engellenirse, bir duvara çarparsa bunun tepkisi de büyük olur. 
Ben bundan çekiniyorum. Onun için hep ihtiyatlı olalım demek
teyim. Sayın Papandreu benden daha cesaretli bu konuda, o daha 
hızlı. Fakat ben "hep dikkat, biraz daha yavaş" demekteyim. Zira 
ne yapacaklarını bilmiyorum bazı önemli kararlarda.

SORU: Peki bir şey sorabilir miyim? Bu tavrı bir taktik 
gereği olarak mı görüyorsunuz, içindeki samimiyet dozu yüksek 
mi?

CEVAP: Samimiyet dozunu yüksek olarak görmekteyim, 
yani bir taktik olarak değil. Sayın Papandreu ne yapıyorsa 
Yunanistan'ın menfaati olduğu için yapıyor. Üslubunda gayet 
yumuşak, özünde inatçı ve kararlı. Yani Sayın Papandreu'yu ben 
böyle görmekteyim. Fakat, samimiyetle şuna inanıyor: 
Yunanistan'ın menfaati Türkiye ile iyi geçinmektedir. Aynen 
bizim de bakış açımız böyle. Ben değil, bizim, Türkiye'nin yak
laşımı zaten Yunanistan'la iyi geçinmek üzerinedir. Bakalım bu 
defa olacak mı?

SORU : Sayın Cem, cevap verirken "engel ve duvara çarp
masından korkarım" dediniz. Bu nasıl bir engel ve duvar olabilir
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CEVAP : Açık söyleyeyim, Helsinki'de AB'nin yeniden 
oylaması var. Eğer orada Yunanistan o engeli çıkarırsa bu tabii 
tatsız olacak. Bunun olmaması lazım. Gerçi ben onu hep söyle
dim. Yunanistan politikamız, aynen Suriye politikamız, İran poli
tikamız, Irak politikamız gibi, 2000 yılma girerken Türkiye'nin 
doğusunda ve batısında istikrar olmasını istiyoruz. Sınırımızın 
ötesindeki doğuda ve batıda istikrar ve barış istemekteyiz. Bunları 
Türkiye'nin menfaatine görmekteyiz ve Türkiye'mizi yeni yüzyıla 
böyle bir başlangıçla taşımak istemekteyiz. Yani, benim 
Yunanistan'la gelişen ilişkilere bakışım, herhangi bir nedenle 
"bunu bitirelim, son bulsun""değil. Ben onu devam ettirmek isti
yorum. Ancak gerçekçiyim ve Yunanistan'ın Helsinki'de alacağı 
ters bir tavrın, Papandreu ile birlikte izlediğimiz politikaya zarar 
vereceğini de görmekteyim.

SORU: AB ile ilgili daha sonra sorularımız elbette olacak 
ama ben tekrar Kıbrıs'a dönmek istiyorum. Siz biraz beklemekten 
yana bir tavır koydunuz, ancak ABD ve Kofı Annan'ın biraz 
aceleci tutumu var. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Başkan 
Clinton'ın özel temsilcisi Al Moses gelecek. Bu Al Moses Atina 
ve Ankara'ya gidecek sadece, istihbarat aldık. Bu doğru mu yoksa 
Lefkoşe'ye de gidecek mi?

CEVAP: Nereye gideceğini bilmiyorum. Bölgeye gidecek 
diye Sayın Clinton söylemişti. Sayın Başbakanımız da bunu 
desteklemişti. Nereye gideceğini ve ne zaman, önümüzdeki hafta 
mı, daha sonraki hafta mı bunu bilmiyorum.

Diğer değindiğiniz husus, ABD ve BM öyle düşünebilir. 
Biz de Türkiye olarak başka türlü düşünmekteyiz. Buradaki 
hüner, yani bizim sergilememiz icap eden hüner kavga etmeden, 
karşıtlık yaratmadan, kendi istediğimize mümkün olduğunca 
yakın bir gelişmeyi sağlamak. O ihtimal biraz büyüdü.

SORU: Bu zirveden sonra.

sizce?
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SORU : Bütün bunlara rağmen BMGS bu davet mektubunu 
gönderirse, tutumumuz ne olur?

CEVAP : Efendim, müsaadenizle ihtimal ve varsayım üze
rine bir şey söylemeyeyim.

SORU : Tekrar AB'ne döneyim mi? Çünkü eş zamanlı, bir- 
biriyle çok bağlantılı gelişiyor. Örneğin siz Amerika'dayken 
Ekonomist dergisinin bir haberinde Türkiye'nin AB'ne tam 
üyeliğe geçişi için en yakın tarihin 2010 ve 2012 yılları arasında 
olabileceği öne sürüldü. Buna karşılık, Macaristan için 2003- 
2004, Polonya için 2003-2005 tarihleri verildi.

CEVAP : Ve sonrası.

SORU: Ve sonrası. Siz ileriye bakışınızda, bir projeksiyon 
yaptığınızda, Türkiye için en erken ve en geç tarihler konusunda 
bir düşünceniz var mı?

CEVAP: Hayır. Şimdi ben bu adaylık işini hem çok önem
siyorum, hem önemsemiyorum. Bir boyutta çok önemsemem şu: 
Bu adaylık işi gerçekleşirse böyle Türkiye'ye efendim krediler 
yağacak, büyük kaynak transferi olacak AB'nden. Böyle bir şey 
yok. Ama bu adaylık olayı Türkiye'nin hem ekonomik, hem siyasi 
konumunu ciddi şekilde güçlendirecek, takviye edecek. Bu açı
dan çok önemsiyorum.

Önemsemeyişim ise şu: Biz Türkiye'de bugün bu duruma, 
bu güce erişmişsek, biz AB sayesinde bu noktalara gelmedik ve 
hep söylediğim gibi, AB'ne katılmak bizim açımızdan çok önem
li bir amaçtır. Ama asla bir saplantı değildir. Yani biz mecbur 
değiliz AB'ne. Ayrıca biz zaten Avrupalıyız. Bazılarının zannet
tiği gibi, AB'ne katılacağız da Avrupalı sayılacağız, bunlar tama
men yanlıştır.

Zamanlama için şundan bir şey söylemiyorum. Diyelim ki

CEVAP: Zirve, zirve öncesi hepsi birlikte yani.
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biz aday olduk. Şimdi Türkiye hesaba gelen memleket değildir. 
Bizim halkımız da hesaba gelmez. Yani, hiç bilemem. Türkiye 
aday olduktan sonra öylesine bir gelişme gösterebilir ki başkaları 
bir an önce bizim tam üye olmamızı isteyebilir. O bakımdan ben 
şey yapamıyorum.

SORU : Tersi de olabilir belki.

CEVAP : Tabii tersi de olabilir. O bakımdan bir zamanlama 
içine koymuyorum. Bu adaylık olayı bizi rahatlatacaktır. Umarım 
gerçekleşir, fakat gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. 
Gerçekleşmeme ihtimali de kuvvetlidir. Bazen çok iyimser 
bakılabiliyor kamuoyunda. Ben öyle bakmamaktayım.

SORU: AB sözkonusu olunca gündeme hemen insan hak
ları konusu geliyor. Amerika tarafının açıklamalarına göre, diyor 
ki "Teşekkür ettik, bu Türkiye'deki insan hakları görüşmelerinden 
dolayı takdirle anıyoruz. Ama insan hakları konusunu bundan 
böyle Türkiye ile yapacağımız her görüşmede gündemde tuta
cağız". Size göre biz bu konuda, bu açıdan neredeyiz ve neler 
yapmamız gerekir?

CEVAP: Tabii ki, şimdi insan hakları konusunda ben her 
zaman onu söyledim. Çok yazdım. Bakanlığımızın öncesinde, 
sonrasında da söyledim. Bizim belli eksiklerimiz mevcuttur. 
Bunların da -mazeret diye söylemiyorum- iyi anlaşılması için 
nedenlerine de bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi, bu nedenler
den başlıcası Türkiye'nin 12-13 yıldır müthiş bir terör saldırısına 
muhatap olmasıdır. Hiçbir toplum bir yandan evlatlarını teröre 
kurban verirken, öte yandan liberal olabilmiş, demokrat ola
bilmiş, çok fazla demokrat olabilmiş değildir. Türkiye'den de bu 
açıdan bir istisna beklenmemelidir. Şimdi bir gözlemim bu. Bunu 
gözden kaçırmamak lazım.

İkincisi, bir başka konuyu yabancı muhataplarıma anlattım 
ve anlaşıldığını zannediyorum. Şimdi Türkiye'miz bu 
demokratikleşme sürecinde diğer bazı Avrupa toplumlarına 
kıyasla gecikmiş ise -ki bazı noktalarda geciktik- bunun temel bir
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nedeni Türkiye'nin 40 yıl o Avrupa'nın menfaatlerine -tabii 
Türkiye'nin de menfaatlerine ama- NATO'nun uzak karakolu 
niteliğiyle bekçilik yapmış olmasındandır. Ben bunu çok önem
siyorum. Yani, şimdi denebilir ki "efendim, Norveç de NATO 
üyesi, onun da sınırı var eski Sovyetlerle, veyahut pek çok NATO 
üyesi var." Ama Türkiye'nin konumu farklıydı o dönemde. 
Türkiye en uzun, en zor sınırın bekçisiydi. Eğer siz toplumunuzu 
böyle bir göreve, böyle bir işleve koymuşsanız, bu işlevin gücü 
sizin diğer müesseselerinizin oluşumunu da etkiler. Yani bir yan
dan NATO'nun uzak karakolu, Sovyetler geldi gelecek diye bir 
işlev yüklemişsiniz ondan sonra da Türkiye'mizin siyasi 
gelişmesinin öteki Batı Avrupa ülkelerinin rahatlığı içinde 
gerçekleşmesini bekleyemezsiniz. Bu bir mazeret değil, fakat 
bilsinler ki Türkiye'deki bazı gecikmelerin sebebi, onların 
hakkını, hukukunu korumak için Türkiye'nin üstlenmiş olduğu 
işlevle de bağlantılıdır. Bir de şunu söyleyeyim, insan hakları 
konusunda eksiğimiz elbette var. Ancak, hiçbir zaman abartıldığı 
kadar yok. Mesela, bugün birçok toplumda Türkiye çok konuşu
luyor. Bakınız, şimdi Amerika'da hiç incelediniz mi? Amerika'da 
üniversite mezunlarının etnik gruplara göre dağılımına baktınız 
mı? Mesela siyah Amerikalıların yüzdesine bakın. Bir de üniver
site mezunlarının Amerika'daki yüzdesine bakın. Olacak iş değil.

SORU: Bu bir yerde imaj sorunu. Türkiye'nin adı çıkmış 
bir yerde. Ondan kaynaklanan...

CEVAP: Sağolalım biz de o adm çıkmasına katkı getirdik
ama...

SORU : Görüşmeleriniz sırasında şunu da diyor musunuz: 
"Bekçi olduğumuz süreç içinde hiç kimseden insan hakları 
konusunda söz çıkmıyordu." Onu da hatırlatıyor musunuz?

CEVAP : Hayır, onu söylemedim ama doğru söylenebilir. 
O zamanlar hiç bu konuşulmuyordu. Baktılar ki soğuk savaş bitti. 
Türkiye'nin askeri işlevine biraz daha az ihtiyaçları olduğu 
zehabına kapıldılar. Birden bire biz bir insan hakları şeyi olduk, 
işte insan haklarımız eksik, vs. Hatırlarsanız, 1983-84 Türkiye
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ekonomisini biraz piyasa ekonomisine dönüştürürken bizim üze
rimize yoktu dünyada. Kapak oluyorduk, Time'larda, 
Newsweek'lerde ve hep övgü almaktaydık ve hiç insan haklarının 
lafı edilmiyordu. Oysa herhalde bugün Türkiye'nin insan hakları 
konumu o güne kıyasla çok daha iyi.

SORU: Verdiğiniz tarih enteresan tabii. O tarihten sonra 
Türkiye'de bir terör meselesi...

CEVAP: Evet, o çok zorladı bizi.

SORU: Ve tabii önümüzdeki aylarda, belki bu ay içinde 
Apo'nun kararının Yargıtay'dan kesinleşme durumu sözkonusu. O 
karar nasıl çıkacak bilemiyoruz ama her iki koşulda da Türkiye 
nasıl etkilenecek bu karardan dışarıda?

CEVAP: Doğrusu o tarafını çok da tartışmıyorum konunun. 
Çünkü bu bir hukuki süreç. Hukuki süreç sonuçlanacak. Hukuki 
süreç sonuçlanmadan üzerine hiçbir şey söylenemez. Ardından 
bir siyasi süreç başlayabilir hukuk sürecinin sonucu gerektiriyor
sa. Yani bir idam sözkonusu ise ceza olarak. O takdirde, kanun
larımıza göre bir siyasi süreç başlıyor, o da ne zaman başlayacak, 
nasıl başlayacak onu bilemiyorum.

SORU : Vaşington'daki görüşmelerden tatmin oldunuz mu? 
Bu görüşmelerden sonra Türk-Amerikan ilişkileri eskisine göre 
daha mı iyi, yoksa eskisi gibi devam mı ediyor?

CEVAP : Bir defa ne bekliyorduk? Orada ben daha -sizler- 
den demiyorum genelde- değişik bakıyorum. Yani biz 
Amerika'dan bu seyahatte ne bekliyorduk? işte şu kadar kredi 
alalım, biraz da yardım alalım, böylece bazılarının dediği gibi - 
ben çok kızıyorum o ifadeye ama- çantamızı dolduralım ve döne
lim. Beklenti buysa, buna göre bakmak lazım. Benim açımdan 
beklenti hiçbir zaman bu değildi. Bizim beklentimiz Amerika ile 
siyasi konularda, ciddi boyutta birbirimizi daha iyi anlamak, bir
birimizi daha iyi anlatmak, ki bunu Sayın Başbakan harikulade 
bir şekilde yapmıştır.
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İkincisi şu anda bizim önümüzde bir sıkıntılı konu gibi 
gözüken bu Güvenlik Konseyi çağrısı, Kıbrıs, görüşecekler, 
görüşmeyecekler, bu konuda Türkiye'nin üzerine baskıcı yak
laşımların oluşumunu engellemek ve Türkiye ile Amerika'nın iki 
büyük devlet olarak önümüzdeki yüzyıla dönük bazı stratejik 
yaklaşımlarında da paralellik var mı yok mu? Varsa bu nasıl daha 
yakınlaştırılır? Bunu sağlamak. Bu açıdan son derece başarılı 
olmuştur.

İşte efendim, ekonomide yardım aldık, almadık. 108 mil
yon dolar aldık, bu az çok tartışmalarına girmeyeceğim. Veyahut 
deprem konusunda Amerika'dan alabileceğimiz yardıma gelince, 
buna ihtiyacımız varsa her zaman alırız. Yani Amerika kalkıp git
miyor bir yere. Amerika orada duruyor. Mutlaka Sayın Başbakan 
gidince ille de o zaman bitmesi diye bir şart da yok. Ayrıca Sayın 
Clinton başta olmak üzere Sayın Albright bana defaatle söyledi. 
Ciddi şekilde bir yardıma, bir katkıya ihtiyacınız olduğunda 
deprem bağlantılı bize haber verin dediler. Bunu kaç defa 
söylediler. Sayın Clinton bizzat Sayın Başbakan'a söyledi. Bunu 
da her zaman yapabiliriz.

SORU: Bundan sonra şunu sorabilir miyim? Sanıyorum 30 
Ağustos'ta Sayın Anderson geldi. Sayın Başbakanla konuştu. 
USID Başkanı yanılmıyorsam. Amerikan yardım kurumlarından 
birinin başkanı. Anderson’un Başbakan Ecevit'i ziyareti sırasında 
bir deprem envanteri çıkarılması istediğini biliyorum o günkü 
toplantının sonrasında öğrendiğim kadarıyla. Böyle bir hazırlık 
yapıldı mı? Daha genel anlamda Türkiye gerek Amerika'dan 
gerek dünyanın diğer ülke ve kurumlarından yardım talep 
ederken proje bazında birtakım somut hazırlıkları yaptı mı?

CEVAP: Hazırlıkların hangi aşamada olduğunu bilmiyo
rum. Envanterin de aynı şekilde. Benim dışımdaki konu biraz. 
Ancak şunu biliyorum, dışarısı olaya şöyle bakıyor: Türkiye'ye şu 
parayı verelim de istediği gibi harcasın, kullansın gibi bir şey yok. 
Onu bazen biz yanlış değerlendiriyoruz. Bütün bu konuşulan 
rakamlar belli projelerin hazırlanması, iyi hazırlanması, sunul
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ması ve kabul edilmesi koşulu ile o projeye verilebilecek kredi. 
Biraz şöyle bilgim oldu. Ben tesadüf bu depremden bir hafta, on 
gün sonra Kuveyt'e resmi bir ziyaretim vardı. Kuveyt Dışişleri 
Bakanı'yla da konuştum. Zira Kuveyt'in bir fonu var, Kuveyt 
Fonu diye. Oradan acaba "Türkiye bir kaynak sağlayabilir mi?" 
şeklinde konuştum. Daha önce biz de tabii burada Hazine sorum
lularıyla, Bakanlarla da görüşüp gitmiştim. Aldığım cevap çok 
net oldu. "Evet, ama biz ancak projeye kredi verebiliriz." Sonra 
Kuveyt'ten de büyükçe bir rakam telaffuz edildi hatta bu konuda. 
300 milyon dolar gibi bir rakam konuşuldu ama tabii bu projeye 
bağlı. Yahut aynı şekilde Körfez Konseyi belli bir rakam, 400 
milyon dolar gibi bir rakam ortaya koydu. AB, ilk görüşmeyi ben 
yapmıştım, sonuçta sanırım 600 milyon dolarlık bir kredi imkanı
sağladı. Başka yerlerden de sağlandı benzer rakamlar. Fakat bun
lar hepsi koşullu.

SORU : Projenin ortaya çıkması bekleniyor.

CEVAP : Projenin çıkması lazım. O da kolay çıkmıyor. O 
önce hazırlanıyor, sonra Dünya Bankasının sırf bu işlerle ilgili 
birimlerinden insanlar geliyor. O hazırlanma sürecine katılıyor. 
Proje tamam olduktan sonra ya Dünya Bankası'na gidiyor 
veyahut başka bir uluslararası kuruluşa gidiyor, orada denetleni
yor. Ondan sonra kredi almak üzere sunuluyor.

SORU: Gezi sırasında bir eleştiri burada yansıdı. Sayın 
Başbakan'ın Clinton'la görüşmesinde, deprem meselesi açıldığın
da sadece çadır istediği şeklinde. Nedir? Bu deprem konusu ne 
çerçevede gelişiyor?

CEVAP: Deprem konusundaki konuşmada Sayın Başbakan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çünkü karşımızdaki insanlar bizi 
seven, bize yardım eden ve etmek isteyen insanlar, imkanları da 
mevcut. Orada Sayın Başbakan çadır temin edilmesine 
çalışıldığını anlattı. Hemen hemen o ilk aşama işlerinin bitmek 
üzere olduğunu söyledi. İkinci aşamayı kışa girerken daha 
dayanaklı barınakların oluşturulması, malum bu prefabrike konut 
meselesi, onu yapmaya çalışıyoruz dedi. Üçüncü aşamada ise
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yeniden yapılanma, yeniden inşaat. Onun da belli dış kredilerle 
takviye edileceğini söyledi. Bunu konuştuk. Üçünü de konuştu 
yani, üç aşama olarak söyledi.

SORU: Bazı sözler dışarıya yansırken bir takım farklı 
anlamlar yüklenebiliyor. "Kıbrıs'ta 74'e dönülemez" Başkan 
Clinton'ın sözü gibi.

CEVAP: O farklı yansımadı. O önemli bir söz.

SORU : Biliyorum ama yorum farklı. 1974 öncesine 
dönülmez. Amerikalılar devamla güvenlik açısından diyor. Biz 
ise biraz daha geniş anlamda alıyoruz bunu. Acaba hangisi?

CEVAP : Şöyle o açıklama. "1974 öncesine dönülemez. 
Bütün Kıbrıslılar güvenlik içinde yaşamalıdır."

SORU: Aynen böyle diyor efendim. "Cyprus cannot retum 
to the security* situation to what it was before 1974."

CEVAP: "Security situation" yok. Yani o açıklamada ola
bilir. Başkan Clinton'ın lafında yok.

SORU : Bu Rubin'in açıklaması efendim.

CEVAP : Kıbrıs için çözüm 1974 öncesinde dönülerek 
bulunmaz, orada araştırılamaz. Bütün Kıbrıslılar güvenlik içinde 
yaşamalıdır.

Şimdi bu önemli bir söz. Tabii güvenlik açısından da öyle. 
74 öncesinde var mıydı güvenlik? 74 öncesinde bizim insan
larımız getolara tıkılmış vaziyette, zaman zaman etnik temizle
meye maruz bırakılarak güvensiz bir şekilde yaşıyorlardı. Tabii 
güvenlik çok önemli. Aslında bu cümle, 74 öncesinde can güven
liğinin olmadığının da bir ifadesi. Ama şunu söyleyeyim, bu çok 
önemli. İlginç bir tesadüf. Ben mesela BM'de yaptığım konuş
mayı bu biraz da 74 meselesine bina etmiştim Kıbrıs konusunda. 
"Hiçbir gelişme Kıbrıs'ı 1974 öncesinin karanlık günlerine geri
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döndüremez" demiştim. Bu bizim tezlerimiz. Şimdi Amerika'nın 
bunu söylemesi fevkalade önemli.

Önemli deyip ben noktayı koyuyorum. Bunu böyle çok 
fazla tekrarlamanın da anlamı yok. Çok önemlidir, bundan çok 
memnunuz. Çok fazla da tekrar etmiyorum bu olayı. Zira bu, onu 
da açıklayayım. Amerika'nın bu beyanı müthiş bir tepki aldı. Hem 
Güney Kıbrıs Rum kesiminden hem Yunanistan'dan tepki aldı. 
Bizim de bu olayın üzerine gitmemiz onların Amerika'ya dönük 
tepkisini daha fazla arttırır ve Türkiye'nin menfaati yoktur öyle 
bir durumda. Onun için noktayı kapattım.

SORU: Kıbrıs'a ister istemez belli bir noktadan sonra tekrar
dönüyoruz. Çok önemli bir sorun tabii. Ama ben görüşmeler
sırasında IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yapacağı, hem
deprem amacıyla yapacağı, hem de doğal olarak stand-by
dolayısıyla yapacağı yardımlar konusunda ABD yönetiminden bir
yeşil ışık, bunun bir an önce olması gerektiği yolunda bir söz - 
aldık mı?

CEVAP: Efendim, Vaşington Zirvesi’nden daha önce zaten 
Amerika hem IMF konusunda, hem Dünya Bankası konusunda 
kendi etkinliğini kullanmıştı, kullanmaktaydı. Deprem sonrasında 
Sayın Albright'tan ben bunu dinlemiştim. Amerika bu konuda 
zaten yardımcı oluyordu. Tabii ki Sayın Başbakanımızın 
görüşmeleri bu Amerikan katkısının çapını büyütmüştür.

SORU : Bu konuda talep değil de, görüşme sırasında IMF 
ve Dünya Bankası konusu mutlaka gündeme gelmiştir. Ben onu 
kastetmiştim.

CEVAP : Şimdi hatırlayamıyorum. Sayın Clinton'la 
görüşmede geldi mi hatırlayamıyorum. Fakat gelmiş ise de fazla 
önemli bir şekilde gelmedi herhalde.

SORU: Buradan başka bir konuya, Kuzey Irak meselesine 
geçmek istiyorum. Biz oteldeyken, siz farkında değilsiniz, belki 
de farkındasınız, Celal Talabani Sayın Başbakan'm bir toplantıya
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katılmak üzere geleceği Mayflower Oteli koridorunda bir aşağı, 
bir yukarı dolaşıyordu. Zannediyorum görüşme talebi oldu. Biz 
kabul etmedik veya ettik. Sizden açıklamasını duyarsak ...

CEVAP: Hayır, Sayın Başbakan’a bir talep geldiğini hiç 
zannetmiyorum. Gelmiş olsa bilirdim zaten. Bana da öyle bir 
talep gelmedi. Şunu söyleyeyim, bu Kuzey Irak'ta "muhalif grup
lar" diye adlandırılan gruplar Türkiye'yle temas kurmak, mümkün 
olduğunca üst düzey Türk yetkilileriyle konuşmak istiyorlar. 
Fakat bizim politikamız buna elverişli değil. Bilgi sunmak isti
yorlarsa veyahut bizim görüşlerimiz hakkında bilgilenmek isti
yorlarsa, Bakanlığımızın ilgili birimleri, doğruysa ve gerekliyse o 
teması kurar. Onun dışında böyle hükümeti ilzam eden herhangi 
bir şey yok.

SORU : Kuzey Irak'ta son durum şu anda ne? Olaya tam 
olarak hakim miyiz? Herşey bilgimiz dahilinde mi gelişiyor. Ne 
kadar söz sahibiyiz gelişmelerden?

CEVAP : Belli bir ölçü içinde hem bilgimiz dahilinde, hem 
söz sahibiyiz. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin onayı olmadan 
Kuzey Irak'ta böyle çok büyük değişimler gerçekleşmesi fazla 
olası değil. Ama nihayet Kuzey Irak, Irak'ın bir parçası. Bir başka 
ülkenin toprağıdır Kuzey Irak. O ülkenin de denetiminde değildir 
tam olarak. Değişik gruplar, değişik çatışmalar, kendi içlerinde 
bölge paylaşımı, imkan, kaynak paylaşımı kavgaları. Fakat 
Türkiye bizim menfaatimiz çerçevesinde, menfaatimizin gerek
tirdiği ölçüde duruma hakimdir. Onun ötesinde değil. Çünkü 
bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. O toprakta yer
leşmek düşüncemiz yoktur. O topraklardan bize dönük tehlikeye 
karşı ise herşeyi gereğinde yapmaktayız.

SORU: ABD'nin Kuzey Irak'la ilgili projeleri var. Bunlar 
gizli değil artık. Zaman zaman açıklandı. Amerika'ya Kürt lider
leri getirip görüşmeler yapıyorlar ve öyle açıklamalar yapılıyor 
ki, sanki adı konmadan bir oluşum adı altında meclisi olan, silahlı 
kuvvetleri olan, gümrüğü olan bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. 
Bizim buna karşı tepkimiz, yaklaşımımız nedir?
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CEVAP: Bizim buna karşı tepkimiz ve yaklaşımımız, 
Kuzey Irak bizim komşumuz Irak'ın toprağıdır ve biz Irak'ın 
bölünmesine, Irak'ın içinde başka "devletlerin" doğmasını kabul 
etmiyoruz, doğru bulmuyoruz ve bizim politikamız da budur. 
Amerika'nın başka olabilir politikası. Bizim politikamız budur, 
bunu izlemekteyiz ve bugüne kadar da başarılı izledik. Peki bizim 
politikamız başarılıysa, bizim politikamıza denk düşmeyen 
gelişmeler olmuyor mu? Oluyor. Bu bir denge meselesi. O denge 
içinde biz mümkün olduğunca kendi politikamızı götürüyoruz 
Ayrıca şunu söyleyeyim. Kuzey Irak deyince Türkmenler bizim 
için çok önemlidir. Türkmenlerle ilişkimizi belli bir çerçeve 
içinde geliştirmeye çalışıyoruz. Yani, yapılabilecek olan yapılı
yor. Tabii Kuzey Irak aynı zamanda askeri boyutu olan bir konu 
ve biz askerlerimizle birlikte bu konuda müşterek çalışıyoruz ve 
yapılabilecek olanı da yapmaktayız.

SORU : Sayın Bakan, bu gezi sırasında öne çıkan bir 
kavram oldu ABD ile aramızda. "Stratejik ortak". Bu ne anlama 
geliyor, bugün ve yarın için?

CEVAP : Bu şu anlama geliyor: Örneğin, Kafkaslarda 
Amerika'nın uzun vadeli politikasıyla, bizim uzun vadeli poli
tikamızı aramızda konuşmaktayız. Öndan sonra, orada daha ağır
lıklı olan biziz. Mesela Orta Asya Cumhuriyetlerinde. Bizim Orta 
Asya'ya dönük politikalarımızın Amerika'nın Orta Asya'ya dönük 
politikaları üzerinde bir etkisi var. Orada bir temas içindeyiz 
Amerikalılarla. Ortadoğu'da bazen farklılaşan görüşlerimiz var ve 
bunun temasları var Amerika'yla. Kosova'da çok ciddi bir 
beraberlik içinde olduk. Denebilir ki, Amerika, Türkiye ve 
İngiltere. Bu üç ülke Kosova olayında en yakın beraberliğin 
içindeydi. Stratejik bir anlayışla, bugünden yarma uzanan bir 
anlayışla. Bugün için beraberiz, umarım yarın için de olalım. 
Çünkü şimdi biraz farklılıklar doğuyor Kosova konusunda. Tabii 
bütün bunlar baktığımız vakit hepsi birbirini tamamlıyor. AB 
adaylığı, Yunanistan meselesi, Suriye ile çok önemli ve doğrusu 
olumlu bir görüşmemiz oldu mesela New York'ta, bu Vaşington 
öncesinde. Veyahut İran politikası Türkiye'nin.
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Sonra bir başka önemli gelişme şu oldu: New York'ta son 
gün sabahı, Cuma günü İslam Kalkınma Örgütü Dışişleri 
Bakanları'nın toplantısı vardı. Orada Türkiye'mizi temsil ettim ve 
bizim yapmak istediğimiz bir işi de başardık. Onu da kısaca 
belirteyim. Biz bu örgütün Dışişleri Bakanlarının 2000 yılının 
başlarında İstanbul'da özel bir konferans yapmasını istiyorduk. 
Özel bir toplantı, olağanüstü bir toplantı ve bu kabul edildi. 
Olağanüstü toplantıda İKÖ'nün 30 yıllık geçmişini değerlendire
ceğiz ve geleceğe dönük bakış açıları, politikaları, gelecekte bizi 
bekleyen sorunlar, bunları tartışacağız. Bu çok önemli.

Bir başka gelişme, geçen haftanın gelişmesi. G-20 diye 
yeni bir oluşum var. Bu G-7'ler yani dünyanın en zengin 7 ülkesi 
yanlarına 11 ülke ve 2 uluslararası kuruluşu alıp 20'ye çıkardılar. 
20'lik blok oluşturdular. 11 ülke bütün dünyadan. Bunların yanı
na seçildi ve o ülkelerden bir tanesi de Türkiye.

SORU : Bu konuda, her konuda olduğu gibi aksi görüşte 
olanlar da var.

CEVAP : Bunda kötü bir şey yok ki. Ne aksi görüş olabilir?

SORU: Batılı ülkelerin Türk ekonomisini tamamen kontrol 
altına alacaklarını iddia edenler var. Sizin görüşünüz ne?

CEVAP: Ben böyle korkularda, kuşkularda yokum pek. 
Tabii ki dikkatliyiz, tabii ki ihtiyatlıyız. Onu hiç elden bırakma
yacağız. Ama şunu bilelim ki biz biz olalım. Eğer birtakım kişi
ler, bir takım ülkeler bizim ekonomimizi ele geçirmek istiyorsa 
biz buna mani olalım ve bu ilişkiden kendi menfaatimiz doğrul
tusunda bir sonuç çıkartmaya bakalım. Korkuyla artık hiçbir şey 
olmuyor.

%

SORU : Konuşmamızın başında soruları sorarken "doğuda 
ve batıda barış istiyoruz ve 2000 yılına da bu şekilde girelim, 
istikrar içinde girelim" diyordunuz. Ben teker teker, kısa kısa 
sorabilir miyim? Komşularımız, İran'la ilişkimiz örneğin iyi mi şu 
anda?
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CEVAP : Şimdi bu tarz ilişkilerde iyi veya kötüden ziyade 
gelişme çizgisi hangi yönde diye bakmak lazım. İran'la ilişkimiz 
iyiye gidiyor.

SORU: Suriye ile?

CEVAP: Suriye ile ciddi şekilde iyi. Hala bazı meseleler 
var, çözüldü demiyorum ama iyiye gidiyor.

SORU : Irak'la?

CEVAP : Irak Dışişleri Bakanıyla çok iyi bir görüşmem 
oldu. Ben kendisiyle Bağdat'ta da görüşmüştüm. Daha sonra da 
ara bir toplantı sırasında görüşmüştüm ve ilk defa Irak'ın ciddi 
şekilde Türkiye ile işbirliği yapmak eğiliminde olduğunu gördüm. 
Ama sadece eğilim. Altını çiziyorum. Zira Irak'tan bizim bil
gimiz, Irak'taki gelişmelerin bizim istediğimiz yönde olmadığı 
şeklinde. Onun için Irak'ı Suriye ve İran'la aynı yere koymadım. 
Umarım bize gelen bilgiler çok doğru olmasın ve Irak'la da
geliştirelim. Geliştirmek için de bir çalışma yapacağız. Onu da 
kararlaştırdık.

SORU: Peki Rusya ile efendim?

CEVAP: Rusya ile iyi. Zaten Sayın Başbakanımız gidiyor 
biliyorsunuz yakında.

SORU : Rusya'da bu Çeçenistan meselesinde bir sorun var 
mı arada? x  - •.

CEVAP : Türkiye ile bir sorun yok. Sorun yok, fakat biraz 
daha ihtiyatla bu cümleyi tekrarlayayım. Rusya'nın öteden beri, 
biraz da büyüttüğü, acaba Rusya’da silahlı teröre kalkışanlar 
Türkiye'deki bazı gruplardan destek alıyor mu almıyor mu? Böyle 
bir kaygısı hep vardır Rusya'nın. Ancak bu bizim doğru bulduğu
muz bir kaygı değildir. Tabii 65 milyonluk Türkiye'de tamamen 
devletin dışında ilgilenen bu konularla var mıdır yok mudur bile
mem. Ancak devlet olarak böyle bir şey sözkonusu değildir ve
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bizim tabii Türkiye olarak Rusya'dan beklediğimiz insan hakları
na saygılı bir şekilde bu meseleyi çözmeleri, demokratik kurallar 
içinde bu olaya yaklaşmaları.

SORU: En iyiyi en sona bırakarak gidiyorum. Çok konuş
tuk üzerinde ama Yunanistan'la ilişkilerimizi nasıl değerlendiri
yorsunuz? İyiye gidiyor mu?

CEVAP: Yunanistan'la tabii ki iyiye gidiyor. Zaten deprem
den önce başladı. Haziran ayında Papandreu'ya bir mektup 
yazdım. Komiteler kuralım, terör konusu bizim en esaslı mese
lemiz, Yunanistan'la ilişkimizi bozan meselemiz. Onu Sayın 
Papandreu kabul etti ve ondan sonra da hakikaten çok iyi bir 
gelişme oldu. Dediğim gibi bunu kesmemek lazım. Sadece iddi
alı bir şey söyleyeyim. Ben fazla iddialı konuşmam. Eğer 
Yunanistan bu çizgiyi bozmazsa, yani bu çizgiyi 2000'li yıllara 
biz bu hızla taşıyabilirsek, 2000'li yıllardaki Türk-Yunan ilişkileri 
artık sorunsuz bir ilişkiye dönüşür ve bundan Türkiye'nin de 
Yunanistan'ın da kazanacakları şu anda düşündüklerimizin çok 
üzerinde olur. Yunanistan'la böyle.

SORU : Peki Bulgaristan'la efendim?

CEVAP : Her zaman gayet iyi.

SORU: Sayın Ecevit, zaman zaman Yunanistan ilişkilerinin 
iyiye gidebileceğine ilişkin Bulgaristan'ı örnek veriyor.

CEVAP: Çok doğru bir örnek.

SORU : NATO içinde müttefik değiliz falan ama 
Bulgaristan'la ilişkilerimiz iyi sürüyor. Yunanistan'la da sürebilir 
diyor.

CEVAP : Bulgaristan'la çok iyi gidiyor. 17 Ekim'de Bulgar 
Dışişleri Bakanını misafir edeceğim.

SORU: Dolayısıyla 2000 yılına komşularımızla daha iyi
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CEVAP: Gireceğiz. 2000 yılında amacımız şu: Dış 
siyasetin sağlayabileceği bütün katkıyı, bütün ivmeyi 
Türkiye'mize, ekonomiye, sosyal yapımıza, siyasal yapımıza 
getirebilmek, katabilmek.

SORU : Gürcistan ve Ermenistan. Ermenistan özellikle. Ne 
alemde?

CEVAP : Ermenistan'la... Biliyorsunuz bizim Ermenistan'a
karşı böyle çok özel bir tepkimiz, karşıtlığımız yok. İki tane olay
var. Bir tanesi Ermenilerin hala tarihten husumet çıkarmaya
devam etmeleridir. İkincisi, Azerbaycan toprağının bir bölümünü
işgal etmekte olmalarıdır. New York'ta en son Azerbaycan
Dışişleri Bakanıyla da bir görüşmemiz oldu. Biz aslında
Azerbaycan'la Ermenistan'ın anlaşmasını istiyoruz. Yani
Ermenistan'ın bu işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve
Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı olmasını. Oraya doğru
işler giderse, tabii bizim de Ermenistan politikasında bir rahatla
ma mutlaka olur.

Gürcistan'la meselemiz yoktur. Bilakis biz Gürcistan'ın 
büyük desteklerinden bir tanesiyiz. Gürcülerin Abhazlarla olan 
meselesinde de bir uzlaştırıcı etken işlevimiz var. Çünkü 
Abhazlar da bize çok yakındır. İkisinin arasında da olumlu bir 
etken işlevi taşıyoruz.

SORU: Tekrar ABD'ne dönmek istiyorum. Yine geziden 
sonra biz buraya hareket ederken, daha doğrusu havadayken 
yapılan resmi değerlendirmelerde bu görüşmelerin yapıcı olduğu 
açıklanıyor. Ancak bir cümle var bu çok ilginç.

CEVAP: Nedir?

SORU: "Türkiye kadar yakın bir dostumuzla bile her konu
da anlaşmış değiliz, anlaşmamız da mümkün değil" diyorlar.

ilişkiler içinde gireceğiz.
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CEVAP: Doğru tabii

SORU : Onların o bakışlarını biz de aynen koruyor muyuz?

CEVAP : Gayet tabii. Efendim Türkiye ile Amerika, tabii 
bütün ölçüleri muhafaza ederek konuşuyorum, onlarla kendimizi 
kıyaslıyor durumunda değilim büyüklük ve zenginlik açısından. 
Fakat Türkiye bir dünya devletidir. Dünya devleti olma aşa
masındadır en azından. Amerika dünya devletidir. Her iki ülkenin 
çok geniş coğrafyalarda menfaati vardır, beklentisi vardır ve bu 
geniş coğrafyalarda elbette bu iki ülkenin uyuşmadığı konular 
vardır. Bu da çok açık. Başka türlüsü düşünülemez.

Örneğin Kuzey Irak dediniz. Amerika'nın Kuzey Irak'taki 
önceliği, temel kaygısı rejimin değişmesidir. Irak'ın bölünmesini 
herhalde Amerika'da istemez ama rejimin değişmesi koşuluyla 
Irak bölünürse Amerika çok da fazla üzülmez. Gelelim bize, biz 
öyle düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki "hayır, toprak bütünlüğüdür 
Türkiye'nin menfaati". Ayrıca belli bir ülkenin parçalanması, 
bölünmesi, hele yakınımızda, Türkiye'nin kabul etmediği bir 
olgudur.

Veyahut Kıbrıs. Amerika ile elbette farklılaşıyoruz. Ama...

SORU: Yani bir sürü konuda görüş ayrılıklarımız var ama 
büyükçe...

CEVAP: Ben şunu biliyorum Amerika'nın herhangi bir 
yerde başı sıkıştığında Türkiye'ye güvenebilir. Ben o güveni ver
mekteyim ve Amerika da bana aynı güveni veriyor. Ben Türkiye 
olarak biliyorum ki herhangi bir alanda ciddi bir şekilde katkıya, 
yardıma ihtiyacımız olsa ben Amerika'dan o katkıyı yardımı 
alırım.

Çok teşekkürler.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİNİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIĞI

KONUŞMA

Zaman zaman üzerinde düşünülmesi gereken bir konu ama 
hiç tartışmasız bir şey çok açık, Türkiye olarak eğitime her zaman 
büyük önem verdik. Eğitimi her zaman yüreğimizde hissettik, 
ilkokuldan başlayarak hocalarımızı kalbimizde taşıdık ve bunu 
gelecekte daha da iyi yapacağız ve böyle olması çok doğal. 
Çünkü biz "Bana bir harf öğretenin ben kölesi olurum" inancının 
sahibiyiz. Çünkü biz "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diye
bilmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetiyiz. 
Elbette biz eğitimin en iyisini yapmaya, her şeyin en iyisini yap
maya muktediriz. Halk olarak biz, herşeyin en güzeline layıkız ve 
bu güzelliklerin oluştuğu, şekillendiği, öncelikle toplumun fay
dasına sunulduğu mekan burasıdır. Yeninin ve yeniliklerin kay
nağı üniversitedir. Mevlana Mesnevi'de şöyle diyor:

"Dünle birlikte gitti cancağızım.
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

İşte o yeniyi, yeni sözü şekillendirecek olan hocalarımızdır, 
gençlerimizdir, üniversitedir ve bu arada meslektaşım Sayın 
Papandreu ile birlikte biz de kendi alanımızda yeni şeyler söyle
meye çalışmaktayız. Türk-Yunan ilişkileri gibi fevkalade çetin bir 
konuda barışı, anlayışı, ortak menfaati egemen kılmak için uğraş
maktayız. Kolay bir iş değil tabii. Ama bir ölçüde mesafe almak
tayız. Dikkatle, ihtiyatla, kararlılıkla. Kolay iş değil söylediğim 
gibi. Fakat bu zor işi bir ölçüde mümkün kılan hiç kuşkusuz 
muhatabım ve dostum Sayın Papandreu'nun kendi halkının men-
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faatını öncelikle bilinçle savunmakta olmasıdır ve bu karşılıklı 
menfaatin barışta, anlayışta, güvenlikte olduğunun bilincinde 
bulunmasıdır. Sayın Papandreu sadece akılcı, sadece bilgili bir 
muhatap değildir. Aynı zamanda sözüne güvendiğim, dost bir 
insandır. Bizim bildiğimiz, bizim tanıdığımız, üstelik bizlere de 
benzeyen bir coğrafyanın bir insanıdır. Sayın Papandreu bu güzel 
günümüzü bizimle paylaşmak için aramıza gelmiştir. Kendisine 
yeniden hoşgeldiniz diyorum ve kendisini kürsüye davet ediyo
rum.
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GKRY VE YUNANİSTAN’IN DÜZENLEDİĞİ 
“NİKİFOROS” ASKERİ TATBİKATI’YLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, her yıl düzen
ledikleri "Nikiforos" askeri tatbikatını 2 Ekim tarihinde başlat
mışlardır. Sözkonusu tatbikat Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de güven
lik ve istikrar açısından kaygı verici bir gelişme olarak değer
lendirilmektedir.

7 Ekim tarihine kadar süreceği bildirilen ve Yunanistan'dan 
savaş uçakları ve askeri gemilerin katılımıyla gerçekleşen Rum- 
Yunan Ortak Askeri tatbikatı Kıbrıs'ta oluşturulmaya çalışılan 
olumlu ortama ters düşmektedir. Türk tarafına saldırı senaryoları 
da içeren bu tatbikat, Kıbrıs'ta KKTC'nin güven ve güvenlik 
endişelerinin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. 
Uluslararası kamuoyunun bu olumsuz ve tahrikkar gelişmeyi 
gerektiği gibi değerlendireceğini ümit ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin güven
liğine doğrudan tehdit teşkil eden askeri hazırlıklara karşı ülkemi
zin her türlü önlemi alması doğaldır.

§î  . . .  _  % ....... ......
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN
MARMARA GRUBU VAKFI TARAFINDAN 

DÜZENLENEN II. AVRASYA EKONOMİK ZİRVESİ 
NEDENİYLE YAYINLADIKLARI MESAJ

Sayın Akkan Suver
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 
Başkanı

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 2.Avrasya 
Ekonomi Zirvesi'nin açılışı münasebetiyle yapmış olduğunuz 
nazik davetinize teşekkür ederim. Marmara Grubu Vakfı'nın bu 
yararlı faaliyetine atfettiğim önemin bir göstergesi olarak bu yıl 
da Zirve'nin himayem altında gerçekleştirilmesini memnuniyetle 
kabul ettim. Şahsınızda, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanın
dan bu önemli toplantıya katılan değerli konukları en içten 
duygularla selamlar, Vakfı'nızı bu başarılı organizasyonundan 
ötürü tebrik ederim.

Dünya yeni bir binyıla hazırlanmaktadır. Ekonomiden 
siyasete, kültürden bilim ve teknolojiye kadar her alanda gele
ceğin dünyasının gerektirdiği yeniden yapılanma çabaları insan
lığın gündeminin en üst sırasını işgal etmektedir. Uluslararası 
ilişkilerde her alanda yerleşik kural ve kurumların sorgulandığı, 
yeni arayışların hız kazandığı bir dönüm noktasındayız. Marmara 
Vakfı'nın Avrasya zirveleri bu yöndeki arayışlara küresel cevaplar 
bulunabilmesine katkıda bulunan fevkalade yararlı bir sivil 
toplum girişimidir. Toplantıya dünyanın dört bir yanından göste
rilen ilgi bu girişimin doğru yönde atılmış bir adım olduğuna 
işaret etmektedir.
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Bu yıl Berlin Duvarı'nın yıkılışının 10. Yıldönümüdür. 
Duvarın yıkılışı aynı zamanda ideolojik kutuplaşmanın sona 
ermesini de sembolize etmektedir. Soğuk savaşın sona ermesi 
insanlığın önüne iyi değerlendirilmesi gereken altın bir fırsat 
çıkarmıştır. Bu da, yirmibirinci yüzyılda barış, dayanışma, işbir
liği ve ortak refah doğrultusunda yepyeni bir küresel ortaklık 
anlayışının geliştirilebilmesi yönündeki küresel mutabakattır. Bu 
mutabakatın somut işbirliğine dönüştürülmesi açısından iyimser
liğimizi kuvvetlendiren gelişme Avrasya'nın yirmibirinci yüzyıla 
girerken küresel barış ve insanlığın hizmetine sunduğu parlak 
imkanlar ve potansiyeldir.

Esasen, yirminci yüzyıl sona ererken insanlığın önünde 
duran en önemli fırsatlardan biri, kardeş cumhuriyetleri de 
bünyesinde barındıran Avrasya'nın yeniden tarih sahnesine çık
masıdır. Türkiye bu gidişatı zamanında görebilmiş, kendisini 
değişen dünya şartlarına uyarlamakta isabetli adımlar atmıştır. 
Başlangıçtan itibaren Türkiye'nin Avrasya'da aradığı, 
demokrasinin, barışın, serbest pazar rasyonelinin ve hukukun 
üstünlüğünün kök salmasıdır. Esasen, dünyanın da Avrasya'da 
aradığı budur. İstanbul'daki 1992 KEİ Kuruluş Zirvesi'nden, 
Yalta'daki 1998 KEİ Şartı'nın imzalanmasına, Bakü'deki 1998 
ipek Yolu Zirvesi'nden, Saraybosna'daki 1999 istikrar Paktına 
kadar uzanan tarihî süreç bundan sadece on yıl önce hayal dahi 
edilemeyecek bir büyük işbirliği ve bütünleşme iradesinin 
hikâyesidir. Bölünmüş Avrupa, Transatlantik bağlarını da 
güçlendirerek yeniden bütünleşmekte; Asya ile ortak değerler 
zemininde yeniden buluşmakta; arkada bıraktığımız binyılın uzun 
bir döneminde hasım olmuş halklar, yeni bir binyıla doğru birlik
te yürüme iradesine sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. 
Türkiye bu yürüyüşün başlangıcından itibaren dünyayla birlikte 
hareket ederek, Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş 
coğrafyada yeni bir ortaklık anlayışının doğmasında öncü rol 
oynamıştır. Bu vasfı, Türkiye'nin yeni binyıla taşıdığı en önemli 
avantajlarının başında gelmektedir. Türkiye 21. Yüzyıla 
Avrasya'daki yeni jeopolitik çoğulculuğu bu doğrultuda konsolide 
edecek siyasî açılımları gerçekleştirmiş olarak girmektedir.
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Avrasya'daki önceliklerimiz, bu coğrafyanın dünyayla bütün
leşmesini mümkün kılacak fizikî ve ekonomik altyapıların inşası, 
ekonomik, ticarî ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve kültürel 
bağların yeniden kurulmasıdır. Türkiye bu doğrultuda ekonomi 
diplomasisi, enerji diplomasisi ve kültür diplomasisinden oluşan 
kapsamlı ve bütünlüklü bir stratejiyi benimsemiştir.

Türkiye'nin Avrasya'daki önceliklerinin başında, araya 
giren uzun yılların bölgenin altyapılarında neden olduğu kopuk
lukların tamiri ve yeni altyapıların inşası gelmektedir. Tarihî İpek 
Yolu’nun ihyası, uzaydaki Türk uyduları sayesinde yeni 
telekomünikasyon ağlarının kurulması, Varna'dan Durres'e 
uzanan Doğu-Batı Ulaşım Koridoru, Bakü-Ceyhan ve Hazar 
geçişli Doğu-Batı Enerji Koridoru, Kars-Tiflis Demiryolu gibi 
temel altyapı projeleri bölgenin dünyaya Türkiye üzerinden en 
ekonomik, güvenli ve kısa yoldan bütünleşmesine katkıda bulun
maktadır.

Öte yandan, Türkiye, Baltık Denizi'nden Karadeniz, Doğu 
Akdeniz, Hazar Havzası ve Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir 
coğrafî alanın rekabet gücü en yüksek, en dinamik ve en büyük 
ekonomisidir. Bu itibarla küresel düzeydeki ekonomik liberali- 
zasyondan sadece yarar sağlamaktadır. Bu bilinçle Baltık 
Denizi'nden Karadeniz ve Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir 
bölgede ikili serbest ticaret anlaşmaları akdetmek suretiyle büyük 
bir serbest ticaret alanı yaratılmasına öncülük etmektedir. Türk 
müteşebbislerinin Avrasya'daki faaliyetleri bu coğrafyada yeni bir 
teşebbüs ruhunun ve piyasa ekonomisi altyapılarının yerleşme
sine önemli katkıda bulunmaktadır.

• •

Ülkeler arasındaki sınırların ekonomik anlamda ortadan 
kalkacağı, elektronik iş ortamının dünya ticaretinde belirleyici rol 
oynayacağı yirmibirinci yüzyılda küresel ekonominin sınırları 
bölgesel oluşumların birbirleriyle eklemlenmesinden oluşan tek 
bir pazar olarak ortaya çıkacaktır. Türkiye soğuk savaş sonrasın
da bölgesel işbirliği girişimlerine öncülük ederek de çevresindeki 
çalkantılı coğrafyada barış ve istikrara katkıda bulunmaktadır.
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KEİ, ECO, D-8 gibi öncülüğünü yaptığımız ekonomik işbirliği 
girişimleri, Bering Boğazı'ndan Atlantik'e kadar uzanan üç kıtayı 
ve 24 ülkeyi kapsayan bir coğrafyada yepyeni işbirliği ve ortak 
eylem alanlarının tesisinde kilit rol oynamaktadır. Başka hiçbir 
ülke bu genişlikte ve farklılıktaki ekonomik işbirliği hareket
lerinde aynı anda yer almamaktadır.

Avrasya enerji kaynaklarının en güvenli, ekonomik ve kısa 
yoldan dünya pazarlarına ulaştırılması, Avrasya'daki ülkelerin 
kendi ayakları üstünde durarak küresel ekonomiyle bütün
leşmeleri açısından anahtar rol oynayacaktır. Bakü-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı Projesi ile Hazar geçişli doğalgaz boru hattı projesinin 
en kısa zamanda gerçekleştirilmesi Türkiye'nin temel önceliğidir. 
Bu projeler gerçekleştiğinde, Avrasya'da ortaya çıkan yeni enerji 
coğrafyası Türkiye üzerinden dünyayla bütünleşecektir. Bu pro
jelere ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve 
Kazakistan'ın başından beri verdikleri kuvvetli destek her türlü 
takdire şayandır. Bu konuda ABD ve ilgili ülkelerle ortak 
amacımız doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmekteyiz. 
İlgili ülkeler için birer prestij projesi hâline gelen bu projeler 
dünyanın önüne Avrasya'da 21. Yüzyılın en önemli işbirliği fır
satlarını sunmaktadır. Bu fırsatları lâyıkıyla değerlendirdiğimiz 
takdirde, Avrasya'nın yüzyıllardır uyuyan toprakları uyanacak, 
bölge halkları çağa ortak hâle gelerek, güven içinde ve kendi 
ayakları üzerinde yeni bir yüzyıla girebilme imkânına kavuşacak
lardır.

Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin 1990'da kendiliğinden 
dağılması ve içinden dünyayla her alanda bütünleşmeyi arzulayan 
bir Rusya'nın çıkmış olması 20. Yüzyılın dönüm noktalarından 
biridir. 20. Yüzyıl bir anlamda bu olayla kapanmış ve yeni bir çağ 
başlamıştır. Rusya içinden geçmekte olduğu çalkantıların cid
diyetine rağmen Avrupa'nın ve Avrasya'nın geleceğini etkileye
cek bir dünya devletidir. Avrasya'nın barış, istikrar ve refahı 
doğrultusunda birlikte çalışmayı önümüzdeki yüzyılda da 
sürdüreceğimiz Rusya'da demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, 
açık rejimin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine büyük
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önem atfediyoruz. Demokrasiler topluluğuna mensup ülkelerin 
Rusya'nın içinde bulunduğu çok boyutlu krizi aşmasına katkıda 
bulunmaları, NATO ile Rusya arasında 26 Mayıs 1997'de Paris'te 
aktedilen Kurucu Senet'te vazedilen bütünleşmiş, demokratik, 
müreffeh ve barış içinde Avrupa hedefine ulaşılabilmesi açısından 
da büyük önem taşımaktadır.

Avrasya'nın bir barış, istikrar ve refah havzası haline 
gelmesi yönünde küresel sorumluluğu ve çıkarı olan ABD'yle 
paylaşılan değerler zemininde geliştirdiğimiz stratejik ortaklık bu 
bağlamda da önem taşımaktadır. Dostumuz ve müttefikimiz ABD 
ile, Orta Asya ve Kafkasya'dan Batı Avrupa'ya, Balkanlar'dan 
Ortadoğu'ya, Hazar'dan Karadeniz ve Akdeniz havzalarına kadar 
uzanan geniş bir coğrafyanın barış, istikrar ve refahı için birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ekonominin yeniden yapı
landırılması; paylaşılan değerlerin Avrasya'nın yeni siyasî 
coğrafyasına taşınması; demokrasi ve serbest pazar ekonomisinin 
buralarda kök salması gibi konularda ABD ile ortaklığımızı 
karşılıklı yarar zemininde geliştiriyoruz.

Sonuç itibariyle, bugün başlayan Zirve'nizin önünde insan
lığın yarınını doğrudan ilgilendiren işte böylesine geniş ve hayati 
bir gündem bulunmaktadır. Bu girişiminizin yirmibirinci yüzyılın 
Avrasya'sının inşası yönündeki kollektif çabalarımıza katkıda 
bulunacağına inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diler, bütün 
katılımcıları saygı ve sevgilerimle selamlarım.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN TGRT 
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

SORU : Son zamanlarda Türk-Yunan ilişkilerinde esen 
sıcak hava. Başbakan Ecevit'in ABD gezisi ve nihayetinde Kıbrıs 
konusundaki çözüm arayışları. Tüm bunlarla ilgili Türk ve dünya 
kamuoyunun yanıt beklediği sorular var. Bu soruların odak nok
tasındaki isimlerden biri de kuşkusuz Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem. Sayın Cem şu anda Ankara Stüdyolarında. Hoş geldiniz 
Sayın Bakanım.

CEVAP : Hoşbulduk efendim.

SORU: Öncelikle sıcak bir gelişmeyle ilgili sorumuz ola
cak. Yunanistan'ın Akdeniz'de gerçekleştirdiği Nikiforos tat
bikatı, S-300 füzelerine ait radar sistemlerinin denenmesi ve tat
bikatta KKTC'ni işgal senaryosunun olması son günlerde ılımlı 
hale gelen Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkiler, Türkiye'nin bu tat
bikata tavrı ne olacak?

CEVAP: Bizim bu tatbikata tavrımız şudur: Fevkalade yan
lış, hasmane bir girişimdir, bir oluşumdur yapılan Kıbrıs'ta ve 
Kıbrıs konusundaki Rum-Yunan tezlerinin nasıl bir savaşçı tezler 
olduğunun bir göstergesidir. Biz bunları gereğince takip etmek
teyiz, karşı önlemini almaktayız ve kimsenin Kıbrıs'ta Türklere 
karşı, Türkiye'ye karşı böyle bir silahlı girişimde bulunmak 
haddine düşmemiştir, gücüne dahil değildir. Bu olayın bir
1 •  •  i  • •  • •bolumu.

İkinci bölümü, Türk-Yunan dediniz. Türkiye ile 
Yunanistan'ın ilişkilerinde, hele şu aşamadaki ortak çalışma 
komitelerinde Kıbrıs meselesi yoktur. Kıbrıs meselesinin asli
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sahibi KKTC'dir. Biz Kıbrıs'ın garantör devleti olarak KKTC'nin 
sürekli desteği olarak bu konunun, yani Kıbrıs konusunun tabii ki 
içindeyiz. Ama asıl söz sahibi olan KKTC'dir ve biz hiçbir şe
kilde Kıbrıs'ta KKTC'nin Kıbrıs Türklüğünün ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin aleyhine en küçük bir oluşuma izin vermeyiz. 
Bizim tavrımız budur.

Yunanistan'la ilişkilerimizi biz hep ikili çerçevede tuttuk ve 
iki ülkenin ikili ilişkilerinde bir gelişmenin olması için de çalış- 
maktayız, ikisi birbirinden ayrı mütalaa ediliyor.

SORU : Peki Sayın Bakanım dün ülkemizden ayrılan 
Yunanlı meslektaşınızla görüşmenizde bu konu gündeme geldi 
mi?

CEVAP : Hayır, gelmedi. Bu konuda gayet doğal olarak 
çok farklı yaklaşımlar içindeyiz. Sayın Papandreu kendi ülkesinin 
ve kendisinin Kıbrıs konusundaki düşüncelerini zaman zaman 
anlatıyor. Bana değil. Benimle olan görüşmelerinde değil. Aynı 
şekilde ben Kıbrıs konusundaki haklı tezlerimizi bütün dünyaya 
ısrarla duyurmaktayım. En son BM'de yaptığım gibi. Onun 
görüşü kendinin, bizim görüşümüz de bizim görüşümüz.

SORU: Peki, Yunanistan'ın Türkiye-AB ilişkilerinde gös
terdiği son günlerdeki olumlu tavrı samimi buluyor musunuz?

CEVAP: Dış politikada samimi mi değil mi ölçüsü fazla 
geçerli değil. Şöyle bakmak lazım. Yunanistan'ın ve özellikle 
Sayın Papandreu'nun kendi ülkeleri açısından, kendi ülkelerinin 
menfaati açısından düşüncesi Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesin
den Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı şeklinde. Aynen bizim ki 
gibi. Bizim öteden beri, bu sade bizim hükümetimiz döneminde 
değil, daha önceleri de vardı, iki yıl öncesinde de mevcuttu. 
Bizim de düşüncemiz Türkiye'nin menfaatinin Ege'de ve 
Yunanistan'ın bulunduğu bölgede bir istikrarın olması, gerilimin 
olmaması. Şimdi Sayın Papandreu'nun kendinden önceki bakan
larla farkı budur. Yoksa elbette o da sadece öncelikle 
Yunanistan'ın menfaatini düşünen, aynen benim sadece ve önce
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likle Türkiye'nin menfaatini düşündüğüm gibi, kendi ülkesinin 
çıkarını, politikası izlemektedir.

Bunu yaparken samimi mi değil mi? Burada samimiyet bir 
siyasetçi bağlamında değil, Dışişleri Bakanı bağlamında değil, 
insan olarak, kişi olarak samimi bir insan mıdır? Evet, kişi olarak, 
insan olarak benim görüşüm samimi bir insan olduğu.

SORU : Bu tavır Helsinki Zirvesi’ne nasıl yansıyacak? Bu 
konuyla ilgili görüşleriniz neler?

CEVAP : Ben o konuda ihtiyatlı bakmaktayım. Daha henüz 
Yunanistan'ın Helsinki Zirvesi’nde o alışageldiğimiz hasmane 
tavrından vazgeçip vazgeçmeyeceği konusunu bilmiyorum. Tabii 
hiçbir zaman da bunu sormam zaten. Yani muhatabıma sormam 
ben böyle bir suali. Türkiye'mizi ve kendimi de böyle küçültmem 
hiçbir şekilde. Bunu göreceğiz. Umarım eski olumsuzluk devam 
etmesin. Fakat bugünden Helsinki'ye nasıl bir tavır olacağını ben 
düşünmüyorum. Doğrusu Helsinki konusunu da Yunanistan'la 
olan bu temaslarımda "siz ne yapacaksınız, Türkiye 'ye yardımcı 
mı olacaksınız" gibi bir sual elbette sormamaktayım. Umarım 
sade Yunanistan değil, bütün ilgili ülkeler olaya doğru baksın. 
Şunu da izninizle -uzattım biraz ama- söyleyeyim, ben elbette 
Türkiye'nin Helsinki'de aday ülke olmasının Türkiye'mizin men
faatine olduğu düşüncesindeyim. Bunun için çalışmaktayım. Ama 
şunu da unutmayalım, ister aday olalım, ister aday olmayalım 
Türkiye'miz gene doğru bir istikamette yoluna devam edecektir.

SORU: Bir başka sıcak gelişme de Roma İstinaf
•  •

Mahkemesi'nin terörist Abdullah Ocalan'a sığınma hakkı tanı
ması. İtalya'nın Türkiye ilişkilerini yeniden düzeltme gayretiyle 
çelişen bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?

CEVAP: Şimdi bunu ben fazla büyütmemekteyim. Çünkü 
aynen bizde olduğu gibi İtalya'da da yargı sistemi bağımsız bir 
sistem. Yani, biz nasıl bugün hükümet olarak, siyasetçi olarak bir 
mahkememizin kararına etki hem yapmayız, çok yanlıştır, hem de 
yapmak istesek dahi bunu beceremeyiz. İtalya'daki durum da
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dan farklı değildir. İtalya mahkemesinin biri hangi kanununu 
uyguladıysa, bana göre hukuken de yanlış bir karar aldı. Fakat 
bunu İtalyan hükümetiyle, İtalyan politikasıyla bağlamıyorum. O 
mahkemenin bağımsız kararıdır ve böyle nitelemek lazım.

SORU : 7 Ekim'de terörist Abdullah Öcalan'a verilen idam 
kararının temyiz duruşması var. Uluslararası kamuoyunun bu 
konuda bir baskısı var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

CEVAP : Uluslararası kamuoyu veyahut bizim temas 
ettiğimiz, bakanlar, başbakanlar, bunlar mahkeme kararından 
sonra bir belli tavır koydular. Belli yaklaşım sergilediler. Şunu da 
itiraf edeyim; bugünün dünyasında bu çok böyle olağan dışı bir 
hadise değil. Ne dediler? İşte kendilerine göre şöyle olmalı, böyle 
olmamalı gibi bir şey söylediler. O zaman ben kendilerine şöyle 
bir mesaj ulaştırdım. Dedim ki "bu yaptığınız anlaşılabilir bir şey. 
Bugünün dünyasında herkes birbiri hakkında böyle düşünceler 
ortaya koyabiliyor. Ama dedim lütfen bu dursun. Fazla uzatmayın 
bunu. Anladık görüşünüzü söylediniz. Bunu böyle devamlı söyle
mek gibi, adeta baskı diye nitelenebilecek bir hale dönüştürmek
ten kaçınınız. Bir işe yaramaz, bilakis terslik yaratır" dedim. Ve 
hakikaten doğrusu o noktalarda ülkeler durdu.

Şimdi uluslararası kamuoyu bundan sonra ne yapar bilmi
yorum. Ayrıca uluslararası kuruluşlar ne yapar? Onlar ayrı. 
Onlarla benim doğrudan bir temasım yok. Fakat kendilerinin 
bilmesi gerekir ki Türkiye'deki bir yargı sürecine, bu sürecin 
sonucuna dışarıdan karışılması hem hukuken yanlıştır, hukuka 
karşı saygısızlıktır, hem de Türkiye'mizde tepkilere neden olur. 
Bu bakımdan bu yanlıştan kaçınmalarını ben hep önerdim, fakat 
tahmin ediyorum, özellikle uluslararası kuruluşlar bu konuda bazı 
laflar söyleyebilirler. Söyledikleriyle de kalırlar. Çünkü 
Türkiye'de mahkeme bağımsızdır ve kendi kararını kendisi verir.

SORU: Kasım ayında İstanbul'da yapılacak olan AGİT 
Konferansı'na başta Clinton olmak üzere birçok lider katılacak. 
Bu Zirve’nin Türkiye'nin dış politika sorunlarına nasıl bir etkisi
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olacak?

CEVAP: Şimdi efendim, iyi bir etkisi olmasını beklemek
teyiz. Bu Zirve sırasında Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın bizim çok sayıda devlet başkanı, başbakan ve 
dışişleri bakanıyla temas etmek, kendimizi daha fazla anlata
bilmek ve onları daha iyi anlayabilmek açısından hepimize bir 
imkan getiriyor. Nitekim bu Zirve sırasında zannediyorum bazı 
önemli uluslararası konular tartışılacak, bazı gelişmeler olabile
cek. Mesela bu bağlamda beni bir ay kadar önce AB'nin dışişleri 
bakanları bir konuşma yapmam için davet etmişlerdi ve çok da iyi 
olmuştu o konuşmayı yapmam, onların suallerini alıp cevapla
mam. Onları, ben de davet ettim. Bir yemek yiyeceğiz bu dışişleri
bakanlarıyla. Bu tarz görüşmeye, bu tarz konuşmalara imkan

•  _ •

tanıyacak, inşallah iyi başlasın, iyi bitsin. Bu AĞIT Zirvesi 
Türkiye'miz açısından çok önemli bir tanıtma imkanını da getire
cek, eğer iyi gelişir ve iyi şekilde noktalanırsa.

Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN TV-8 
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

SORU : Bu akşamki konuğumuz Sayın İsmail Cem. Sayın 
Cem'le bu akşam dış politikada bir ufuk turu yapacağız.

Sayın Bakanım hoş geldiniz. Öncelikle Türk-Yunan ilişki
leriyle başlamak istiyorum. Türk-Yunan ilişkileri konusunda 
milat olarak kabul edilen acı olay Marmara'daki deprem var. Ama 
onun öncesinde biliyoruz ki Türk-Yunan ilişkileri konusunda 
sizin büyük çabalarınız oldu, özellikle Haziran ayından bu yana. 
Yorgo Papandreu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren. 
Sonrasında da bu iyi ilişkiler devam ediyor. Ancak iş gelip çatıp 
Kıbrıs konusunda düğümleniyor. Bundan sonra ne olacak? Kıbrıs 
konusundaki düğümü nasıl çözeceğiz?

CEVAP : Bizim böyle bir kaygımız yok. Kıbrıs konusunda 
Yunanistan'ın görüşü başka, bizim görüşümüz başka. 
Yunanistan'la ortak çalışma komitelerini şekillendirirken, belirt
tiğiniz gibi Haziran ayında, şuna dikkat ettik. Biz Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ikili konularla meşgulüz. Yani kalkıp da 
"Kıbrıs meselesini alalım, çözelim" gibi bir yaklaşımımız olmadı. 
Aslında olamaz da. Çünkü Kıbrıs'taki taraf KKTC'dir. KKTC 
muhataptır. Türkiye deminki haberlerinizde belirtildiği gibi, 
garantör ülkedir. Elbette KKTC ve Türk topluluğuyla birlikte 
hareket etmektedir ama öncelikli muhatap biz değiliz. Dolayısıyla 
bizim Yunanistan'la aramızda çözmeye çalıştığımız meseleler - 
bunlara başka meseleler de eklenebilir çözmek isteyeceğimiz- 
hiçbir zaman Kıbrıs olayı olmayacaktır.

SORU: Yaklaşık 25 yıldır, 74 olayını bir türlü dünya 
kamuoyuna anlatamadık. Yahut birtakım şeylerden bunu anlamak
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istemediler. Sayın Başbakan'ın Amerika ziyareti sırasında, ABD 
Başkanı Clinton'ın yapmış olduğu bir açıklama birden bire havayı 
değiştirdi. Başkan Clinton 74 öncesini referans gösterdi ve bir 
Amerikan başkanı ilk kez böyle bir yaklaşımda bulunuyordu. Bu 
açıklamadan hareketle bir değişiklik bekleniyor mu? Bugüne 
kadar hep Rum tarafı kendini mazlum olarak gösteriyordu. Kıbrıs 
Türk toplumu ise arkasında güçlü bir devlet Türkiye'yi alarak 
işgal edilmiş, sözde işgal edilmiş topraklar üzerinde yaşamayı 
sürdürüyordu. Ve tanınmayan bir cumhuriyet addediliyordu. Bu 
konuda bir değişim bekliyor muyuz?

CEVAP: Böyle köklü, kökten bir değişiklik beklememek
teyiz. Sadece belirttiğiniz gibi, Amerikan Devlet Başkanının 1974 
öncesine dönüşte bir çözüm aranamayacağım belirten ve bunu 
bir güvenlik, herkesin güvenliği, bütün Kıbrıs'ın güvenliği açısın
dan öncelikle belirtmesi Türkiye'miz açısından ve Kıbrıs Türkleri 
açısından fevkalade önemlidir. Fakat bu önemli diye sürekli bunu 
vurgulamayı yanlış bulmaktayım. Bu söylendi, kayda geçti, 
görüşmelerin çerçevesinde yer aldı, Sayın Başbakanımızın Sayın 
Clinton'la görüşmelerinde. Ve bu önemli bir kazanımdır Türkiye 
açısından ve KKTC açısından.

Bir köklü değişim olur mu? Ben köklü değişim beklemi
yorum. Fakat şunu da belirtmem lazım. Birincisi, biz Kıbrıs 
davamızı şu sırada en iyi anlatabildiğimiz bir dönemi yaşamak
tayız. Çok çalıştık ve şimdi bizim sesimize kulak veriliyor. Bu 
söylediklerimiz kabul ediliyor anlamına değil, ancak bir süre
öncesine kıyasla bugün artık bizim söylediklerimiz dikkate 
alınıyor.

Bir başka husus burada çok önemli bir husus, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'm ortaya koyduğu konfederasyon 
çözümü, konfederasyon modeli fevkalade etkili olmuştur. Şimdi 
herkes dönüp dolaşıyor ve eğer Kıbrıs'ta ki, biz Türkiye olarak 
Kıbrıs meselesini bir bakıma çözümlenmiş görmekteyiz. Çünkü 
kan akmıyor, kavga olmuyor, iki devlet her ikisi de demokratik 
parlamenter sistem içinde gelişimini gerçekleştiriyor ama
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tarafların uzlaşması çerçevesinde mutlaka bir çözüm aranmak
taysa bizim öne koyduğumuz, ortaya koyduğumuz konfederasyon 
çözümü. Herkes bunun ne kadar geçerli olduğunu biraz daha fazla 
farketmeye başladı. Bütün bunlar Kıbrıs'ta geleneksel olarak çok 
aleyhte olan kamuoyu değerlendirmelerini şimdi biraz gölgele
meye başladı. Ben şunu söyleyebiliyorum, Kıbrıs konusunda bizi 
çok fazla sıkıntıya sokacak bir gelişme beklemiyorum açıkçası. 
Amerika gezisi öncesinde de bunu söylemiştim. O sırada malum 
özellikle Yunan basını ve GKRY kaynaklı haberlerde 
"Amerika'da Türkiye'ye baskı yapılacak, Kıbrıs meselesinde 
şöyle olacak, 4 Ekim tarihinde BM Genel Sekreteri iki cumhur
başkanını New York'a çağırıp bir malikaneye kapatacak, sonuç 
almalarını...

SORU : Dayton modeli.

CEVAP : Dayton modeli. Bütün bunların olmayacağını ben 
daha önce zaten söylemiştim ve nitekim olmadı. Bugün de özel
likle dış politikada büyük konuşmaya gelmez. Bugün bize bir şey 
öyle gözükür, yarın başka türlü gerçekleşir. Fakat ben BMGS'nin 
Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda yapması beklenen bu 
çağrının çok da bizi rahatsız etmeyebileceğini...

SORU: Bu konuda bir esnekliğin sözkonusu olabileceği
ni...

CEVAP: Çok da şey değilim. Dediğim gibi büyük konuş
maya gelmez. Ama bugünkü görünüm çok da sıkıntılı bir durum 
karşımıza çıkmayabilir.

SORU : Türkiye'nin tam adaylığına açıklık kazandırıl
masıyla ilgili olarak 13 Ekim'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişki
ler Komisyonu'na bir rapor sunulacak. Bizim adaylık süremizle 
birebir ilintili bir rapor olması bekleniyor. Aralık ayında yapıla
cak zirvede bizim beklentimize uygun gelişmeler olacak mı Sayın 
Bakanım?

CEVAP : Şimdi efendim bizim düşüncemiz şudur: Evet bir
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rapor hazırlanıyor. Bu raporun geçmiştekilere kıyasla biraz daha 
iyi olduğu belirtiliyor. Göreceğiz tabii çıktığında. Bizim bir poli
tikamız var. Bu politika şuna dayanıyor. Aslında Türkiye'nin 
adaylığına mani bir durum yoktur. Bu adaylığın resmen saptan
masını talep etmekteyiz. Olacak mı olmayacak mı? 
Türkiye'mizde biz hep çok iyi niyetli insanlarız, herşeyin iyi 
tarafını görüp öyle yorumlamak eğilimindeyiz. Ancak ben 
kamuoyunda zaman zaman kendini ortaya koyan o iyimser 
havaya katılmıyorum. Daha hiçbir şey belli olmaz. Olursa bu iş 
Türkiye için çok iyi olur. Buna inanıyorum. Olmazsa da Türkiye 
fazla bir şey kaybetmez. Türkiye zaten gelişmekte, zaten 
demokratikleşme sürecindeki çok somut bazı nedenlerden kay
naklanmış gecikmelerini telafi etmekte, başladı telafi etmeye, 
uzunca bir süredir başlamıştık. Son 2-3 ayda bu olağanüstü bir hız 
kazandı. Zannediyorum daha da hız kazanarak devam edecek. 
Yani biz yolumuzda gideceğiz. Ama eğer bu AB adaylığı olur ise 
bizim yolumuzu daha kısa bir sürede ve daha rahat bir şekilde 
aşmamız mümkün olabilecek. Beklenti budur. İnşallah olur. 
Olmazsa da dünyanın sonu değildir.

SORU: Avrupa'da hızla yayılmakta olan bir ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı gözlemleniyor. En son örnek Avusturya'da 
yapılan seçimlerde yabancı düşmanı Özgürlükçü Parti’nin çok 
ciddi bir oy oranıyla ikinci parti konumuna geçmesi. Dolayısıyla 
bu ırkçı hareket, yabancı düşmanlığı bizim adaylık sürecimizde 
bir olumsuz faktör olarak karşımızda duruyor. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Bu Avrupa'nın, yahut bazı Batı Avrupa ülkelerinin 
kendi meselesi. Sayın Başbakan şunu belirtti bugün. Dedi ki "Batı 
Avrupa'da bazı çevreler Türkiye'ye karşı hala bir dinsel ayırım
cılık yaparak olumsuz bakmakta ve AB'ne Türkiye'nin katılma 
sürecine engel çıkarmakta." Tamamen katılıyorum Sayın 
Başbakan'ın belirttiklerine. O, çok güzel bir şekilde belirtti. 
Benim söylediğimden daha açık bir şekilde belirtti. Batı 
Avrupa'da bazı çevreler bu politikayı öteden beri sürdürmekte. 
Şimdi bu sonucu etkiler mi? O kadarını tahmin etmiyorum, sonu
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cu etkiyeceğini. Çünkü o çevreler Batı Avrupa'da maalesef bir 
hayli güçlüdür. Ancak belirleyici değildir. Dolayısıyla bu olum
suz etkene rağmen AB Helsinki'de olumlu bir sonuca ulaşabilir.

SORU : Yunanistan'a dönmek istiyorum. Alman Başbakan 
Schroeder'ın Atina ziyareti sırasında, Yunan Başbakanı Simitis'in 
Türkiye'nin AB'ne üyeliği konusunda bir yaklaşımı oldu. 
Türkiye'nin bazı adımlar atması gerektiği yönünde bir açıklaması 
oldu. Yunanistan hangi adımları atmamız gerektiği yönünde 
somut bir talepte bulundu mu?

CEVAP : Hayır efendim. Öyle somut bir talepte bulun
madı. Zaten Simitis'e atıfta bulunduğunuz konuşmada soruluyor 
nedir bunlar diye. O "Türkiye'nin bileceği iştir" diyor. Bizim baş
tan beri söylüyoruz, AB'ne katılmamız sözkonusu. "Hadi bir 
adımlar atalım, hadi şunu yapalım, şu şartları yerine getirelim" 
gibi bir yaklaşımız yok. Biz atmakta olduğumuz adımları Türkiye 
için atmaktayız. Helsinki'de şu sonuç çıkar, bu sonuç çıkar, o ikin
cildir. Doğru adımlar atmaktayız Türkiye olarak. Buna devam 
edeceğiz. Adaylık konusunu önkoşula bağlı telakki edemeye
ceğimizi, etmediğimizi zaten ortaya koyduk çeşitli vesilelerle. 
Doğrusu bize de böyle bir baskı ve talep gelmedi. Yani ben AB 
ülkelerinin hakkını yemek de istemem. Haksızlık etmek istemem 
kendilerine. Kalkıp da bize işte "şunu şunu yaparsan olur, yap
mazsan olmaz" gibi bir yaklaşım olmadı. Söyledikleri şudur: 
"Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde ileri adımları AB'nin 
kararını kolaylaştıracak". Bu da hepimizin bildiği bir olgu. Kaldı 
ki bu demokratikleşme, insan hakları konularında biraz da artık 
işi abarttıkları gözüküyor. Bunu kendileri de anlamaya başladı 
zannediyorum. Onu çok iyi anlatabildik kendilerine. Ben de özel 
olarak o konuda uğraştım. Yani böyle bir moda gibi adeta 
"Türkiye'de insan hakları şöyle, yok azınlık meseleleri böyle" gibi 
yaklaşımların bazı konularda ki mesela demokratikleşmede hak
lılık payı taşımakla birlikte öyle abartıldığı gibi bir şey yok. Ben 
bundan da hakikaten sıkılmaya başladım, iki de bir de "efendim 
Türkiye demokratikleşsin de aman ne güzel olacak". Sanki 
Türkiye'de her şey çok kötü hiç iyi bir şey yok. Demokrasi yok.
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Demokratikleşme yokmuş gibi bir yaklaşımı ben kabul etmiyo
rum ve bunu yanlış bir yaklaşım olarak niteliyorum.

SORU: 22 Ekim'de Amerikan Dışişleri Bakanı Albright'la 
Kuzey Irak liderleri arasında Vaşington'da bir toplantı yapılması 
öngörülüyor. Kuzey Irak'ta herşey Türkiye'nin kontrolünde gidi
yor mu?

CEVAP: Kuzey Irak dediğiniz vakit bir ülkenin bir böl
gesinden bahsediyoruz. Genel bir ülkenin bir bölgesindeki 
oluşumları Türkiye'nin tam olarak kontrolü altında tutması elbette 
mümkün değildir. Bırakınız Türkiye'yi Amerika'da tutamaz ve 
tutmamaktadır kendi kontrolü altında. Dolayısıyla bütün oluşum
lar bizim istediğimiz gibi gelişiyor demek abartılı olur. Mümkün 
değildir. Şu ana kadar kendi hassasiyetlerimizi çok da zedele
meyecek bir dengenin Kuzey Irak'ta var olduğunu düşünmekte 
bizim Bakanlığımız. Ama bu denge değişir mi, çok aleyhimize 
değişir mi? Onu da zannetmiyorum. Çünkü birincisi Türkiye'nin 
Kuzey Irak'ta etkinliği vardır. Kuzey Irak'ta Türkmenler vardır. 
Onu hiç gözden uzak tutmamak gerekir. Üçüncüsü de Kuzey Irak, 
Irak'ın bir parçasıdır ve Türkiye ülkelerin topraklarının böyle 
parçalanmasına her zaman karşı çıkmıştır. Toprak bütünlüğünü 
her zaman savunmuştur. Bunlardan dolayı bizim bir etkimiz 
vardır, devam etmektedir.

Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum.
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BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NADEJDA 
MİHAYLOVA’NIN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Mihaylova 13-14 
Ekim 1999 tarihlerinde resmi bir ziyaret amacıyla ülkemize gele
cektir.

Sözkonusu ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki mevcut 
dostane ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınarak, daha da ileriye 
götürülmesi için neler yapılması gerektiğinin gözden geçirilmesi, 
bunun yanısıra bölgesel ve çoktaraflı platformlarda meydana 
gelen gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın sayın basın mensupları, toplan
tımıza hoşgeldiniz. Sorularınıza geçebiliriz.

SORU : Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde 
yaşanan yakınlaşma çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Papandreu'nun Taksim toplantıları sırasında sarfettiği bazı sözler 
Ankara tarafından nasıl karşılandı? Mesela Kıbrıs T ürk toplumu- 
na ilişkin azınlık nitelendirmesi var, ya da 74'teki harekatı işgal 
olarak nitelendiriyor. Tüm bu sözlerde bir yenilik görüyor 
musunuz?

CEVAP : Bildiğiniz gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın 
Papandreu geçtiğimiz Pazartesi günü önce Taksim toplantıları 
olarak bilinen toplantılar çerçevesinde bir konuşma yapmak, bila
hare de İstanbul Üniversitesi'nin açılış törenine katılmak üzere 
Türkiye'ye geldi. Hiç şüphesiz Sayın Papandreu'yu bir kere daha 
Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduk. Bu kısa ziyaretin iki 
Dışişleri Bakanı arasında başlatılmış olan diyalog süreci 
çerçevesinde ilişkilerimize olumlu bir katkı yapacağını ümit ede
riz. Öte yandan, Sayın Papandreu, Taksim toplantıları sırasında 
yaptığı konuşmada çeşitli hususlara değindi. Çeşitli soruları ce
vaplandırdı. Sayın Papandreu'nun bu konuşmaları sırasında kul
landığı bazı ifadelerle mutabık olmadığımızı hemen ifade etmek 
isterim.

Birinci husus, hiç şüphesiz Türkiye'nin 1974 yılında 
Atina'daki askeri cuntanın Kıbrıs'ta düzenlediği askeri darbe 
sonucu Kıbrıs'taki soydaşlarını katliamdan kurtarmak gayesiyle
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Kıbrıs'a müdahalede bulunduğunu, bu müdahalesini 1960 Garanti 
Antlaşması'nın kendisine tanıdığı garantörlük hakları 
çerçevesinde gerçekleşterdiğini bizatihi kendisi de bir garantör 
ülke olan Yunanistan'ın çok iyi bilmesi gerekir. Keza Sayın 
Papandreu'nun Kıbrıs'taki Türk halkına bir azınlık olarak atıfta 
bulunması da hiç şüphesiz bir hatadır. Kıbrıs Türk halkı tarihin 
hiçbir döneminde azınlık statüsünde, azınlık durumunda 
olmamıştır. Adanın iki sahibinden biri ve 1960 Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin eşit egemen, kurucu bir ortağıdır. Bu halkın 1983 
yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi egemen irade
siyle kurduğu ortadadır. Bu hususların Yunanlı yetkililerce çok 
yakından bilinmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yunanistan'ın 
Kıbrıs sorununa gerçekçi bir optikten bakması hiç şüphesiz 
Ada'da ortak çözüm arayışlarına da yardımcı olacaktır.

SORU : İtalya'yla ilişkiler, İtalya'nın Abdullah Öcalan'a 
tekrar sığınma hakkı vermesiyle birlikte yeni bir sürece girmiş 
bulunuyor. Bu süreç içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nın İtalya'nın 
Ankara Büyükelçisiyle herhangi bir teması oldu mu? Ya da 
Büyükelçi herhangi bir tavır belirtisi sergiledi mi size?

CEVAP : Şüphesiz gerek Ankara'da, gerek Roma'da diplo
matik kanallarla İtalya tarafıyla temasımızı muhafaza etmekteyiz. 
Son olarak, sizin de değindiğiniz gibi Roma'daki ilgili mahkeme 
halen İmralı cezaevinde bulunan ve hakkında yargılama süreci 
devam eden tutuklu sanık Abdullah Öcalan'a İtalya'da sığınma 
hakkı verilmesini kararlaştırdı. Bu bağlamda belki şu hususları 
ifade etmek gerekebilir. Bildiğiniz gibi İtalya ile Türkiye arasın
da yine aynı konuda geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir gerginlik 
olmuştu. Bunun sebepleri, gelişmesi ve sonuçları kamuoyumuzun 
gayet yakından malum bulunduğu bir husustur. Son olarak İtalyan 
İstinaf Mahkemesinin almış olduğu karar hiç şüphesiz bu bağlam
da tatsız bir gelişme teşkil etmekte. Fakat şunları söylemek 
mümkün. Çeşitli hükümet yetkililerimizce de ifade edildiği gibi, 
bu karar Türkiye açısından, Türk milli hukuku açısından hiçbir 
pratik değer, anlam ve hüküm ifade etmemektedir. Bildiğiniz gibi 
biz bu davaya müdahil olmadık. Fakat İtalyan mahkemesinin
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kararla ilgili olarak başlatmış olduğu hukuki süreçte Italyan 
hükümeti de bu sığınma talebinin reddi yönünde görüş bildirdi ve 
mahkemeden bu yönde talepte bulundu. İtalyan hükümetinin 
avukatlarının bu telkin ve talebine rağmen mahkemeden böyle bir 
karar çıktı. Biz İtalyan hükümetinin mahkemeye bu talebin reddi 
yönünde karar alınması görüşünü bildirmiş olmasını da not ettik. 
Artık Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkileri bu meselenin 
ipoteğinden kurtarmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve 
İtalya iki müttefik ülkedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu 
bir çerçevede ve seyirde muhafaza edilmesi her iki ülkenin de 
yararınadır. Bu konuda iki ülke makamları da çaba harcamaktadır. 
Geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi İtalyan Dışişleri Bakanı 
Sayın Dini'nin Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret bu bağlamda 
olumlu bir dönemi başlatmıştır düşüncesindeyiz. Bu sürecin 
devam etmesini temenni etmekteyiz. Bu ayın ikmci yarısında 
Müsteşarımız Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır İtalya'ya bir 
ziyarette bulunacak ve İtalyan meslektaşı Büyükelçi Vattani ile 
görüşmelerde bulunacaktır. Ayrıca bildiğiniz gibi İstanbul'da 
yapılacak AGİT Zirvesi öncesi de Başbakan Sayın D'Alema'nm 
Türkiye'ye bir ziyarette bulunması gündemdedir. Dolayısıyla, 
biraz önce de söylediğim gibi artık ilişkilerin olumlu bir 
istikamette seyretmesi için ortamın bu tür sun'i tatsızlıklardan ve 
gerginliklerden arındırılması gerekmektedir.

  •

SORU : iki soru sormak istiyorum. Birincisi D'Alema'nm 
ziyareti için kesinleşmiş bir tarih var mı? İkinci sorum da 
Nikiforos tatbikatı. Yunanlıların ve Rumların ortak sürdürdükleri 
tatbikat. Yunan uçaklarının Baf Üssüne inip inmediklerine dair 
elinizde bilgi var mı? Eğer böyle bir şey gerçekleşirse daha önce
den de buna benzer bir olay olmuştu hatırlarsınız. Türk jetleri de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine inmişti. Yine böyle bir gelişme 
beklenebilir mi?

CEVAP : Sayın D'Alema'nm Türkiye'yi ziyareti konusunda 
iki ülke diplomatik makamları bir tarih tespiti çalışması yapmak
tadırlar. İki ülke tarafına da uygun gelecek bir tarih belir- 
lenebildiği takdirde bu ziyaretin gerçekleşmesi öngörülmektedir.
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Nikiforos tatbikatı konusunda ise Bakanlığımızdan 4 Ekim günü 
yapılan bir açıklamayla görüşümüz ve tepkimiz bildirilmişti, 
hatırlayacağınız üzere. Bunun ötesinde şunu da söyleyeyim, bu 
açıklamanın son cümlesinde "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit teşkil eden askeri 
hazırlıklara karşı ülkemizin her türlü önlemi alması doğaldır" 
denilmişti. Öte yandan, Yunan uçaklarının Baf a indiği konusun
da bize şu ana kadar ulaşmış bir bilgi yok. Yanılmıyorsam dünkü 
basında Yunanistan Savunma Bakanının uçakların Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi topraklarına inmeyeceği yolunda bir beyanına 
rastladım. Bilmiyorum ne derece doğrudur. Şüphesiz gelişmeleri 
takip ediyoruz. Gelişmelerin gerektirdiği harekat tarzını uygula
maya koyacağımız doğaldır.

SORU : Bugün gazetelerde bir haber var. Biliyorsunuz 
birkaç ay önce İran'la aramızda bir gerginlik çıktı. Türk uçak
larının İran topraklarını bombaladığı yönünde birtakım iddialar 
ortaya atıldı. Bunun sonucunda Türk yetkililer bölgeye gidip bir 
inceleme yaptılar ve bunun sonucunda bir rapor hazırlanacaktı. 
Bugünkü haberlere göre böyle bir rapor çıkmış ve bu raporda da 
Türkiye'nin İran'a tazminat ödemeyeceği, fakat kan parası ödeye
ceği yolunda bir şey var. Haberde böyle bir ifade var. Çünkü işte 
İran-Irak savaşı sırasında sınırlar değişmiş olabilir. Türk tarafının 
elindeki haritada Irak toprağı gözüken bir yer İranlıların elindeki 
haritada İran toprağı olarak gözükebilir diye böylesine bir ara for
mül bulunmuş deniyor, bu doğru mu? Bu konuda biraz bilgi vere
bilir misiniz? Ya da bu rapor çıktı mı, çıkmadı mı, ne zaman çıka
cak?

CEVAP : Bu değindiğiniz olayla ilgili olarak bölgede 
incelemeler yapan Türk heyetinin raporu bildiğim kadarıyla 
tamamlandı. Yine benim elimdeki bilgilere göre Iran topraklarına 
yönelik herhangi bir bombalama olayının Türk uçakları tarafın
dan vaki olmadığı belirlendi. Sadece Kuzey Irak'taki bir bölgenin 
sözkonusu olduğu ve bu bölgede de İran uyruklu bazı kişilerin 
zarar görmüş olabileceği ortaya çıktı ve bu noktadan hareketle, 
Iran ile aramızda mevcut dostluk ilişkileri çerçevesinde ve tama
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men insani mülahazalarla bu zararların karşılanmasına bir şekilde 
tarafımızdan yardım edilmesi konusunun İran ile aramızda mev
cut ilgili komitelerde ele alınması kararlaştırıldı.

SORU : Sözkonusu yardım miktarı ve detayları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

  •

CEVAP : Hayır yok henüz. Bunları Iran tarafıyla ele ala
cağız.

SORU : Helsinki Zirvesi öncesinde Türkiye AB ilişki
lerindeki son durumla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? 
Sayın Cem'in birtakım ziyaretleri olacak galiba. Bunlardan tarih
leri belli olanlar varsa bilgi alabilir miyiz?

CEVAP : Bildiğiniz gibi Türkiye ile AB ilişkileri 
bağlamında Aralık ayında Helsinki'de yapılacak AB Zirvesi önce
si önemli sayılabilecek bir süreç başladı. Helsinki'deki Zirve, 
Birliğin genişleme konularının ağırlıklı olarak ele alınacağı bir 
Zirve olacak. Bu konuda Türkiye ile AB ve AB üyesi ülkeler 
arasında yoğun temaslar yapıldı ve yapılmakta. Hatırlayacağınız 
üzere, şöyle yakın bir tarihten başlarsak, 13 Eylül günü Sayın 
Bakanımızın Brüksel'de Genel İşler Konseyi toplantısına katılan 
Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanlarıyla düzenlenen bir 
yemekte yaptığı konuşma var ve bu yemek sırasında Sayın 
Bakanımızın çeşitli temasları var. Daha sonra New York'ta BM 
Genel Kurulu vesilesiyle yapılan çalışmalar sırasında Sayın 
Bakanımızın bazı AB üyeleri dışişleri bakanları ile ikili temasları 
oldu, çok sayıda. Bunlar hakkında size zamanında bilgi sunmuş
tuk. Ayrıca geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara'da biliyorsunuz AB 
ile bir troika toplantısı, eskisine nazaran biraz şekil değiştirilmiş 
biçimde bir istişare toplantısı yapıldı. Ayrıca yine bildiğiniz gibi 
AGİT Zirvesi dolayısıyla İstanbul'a gelecek olan AB'ne mensup 
ülkelerin dışişleri bakanlarını Sayın Bakanımız İstanbul'da bir 
yemeğe davet etti. AGİT Zirvesini takiben yine Sayın 
Bakanımızın İsveç ve Danimarka'ya ziyaretleri olacak. Bütün 
bunlar Helsinki'ye giden yolda önemli kilometre taşları teşkil
etmekte. Bu çerçevede AB Komisyonunun hazırlamakta olduğu

#
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bir İlerleme Raporu var, bildiğiniz gibi Progress Report. Bu 
oldukça önemli bir rapor mahiyetinde. Bunun 13 Ekim günü açık
lanması beklenmekte. Bu raporda Türkiye'ye yapılacak atıflar 
önemli. Bu raporun hazırlanması sürecinde bizim AB organlarıy
la temasımız sürdü ve sürmekte. En son olarak Komisyon 
ilgilileri Brüksel'deki Büyükelçimizi de davetle bu konuda bir 
görüş teatisinde bulundular. Büyükelçimiz görüşlerini anlattı. Bu 
görüşlerin raporun nihai formülasyonuna ithal edileceğini ümit 
etmekteyiz. Bu raporun nihai şeklini şüphesiz henüz bilmiyoruz. 
Açıklandığında göreceğiz. Fakat bunun Türkiye AB ilişkilerinde 
yeni bir atılım yapmaya müsait bir ortam oluşturacağını ümit 
ediyoruz. Hiç şüphesiz bizim beklentimiz Helsinki'de yapılacak 
zirvede Türkiye'nin tam üyeliğe adaylığının resmen tescil ve ilan 
edilmesidir.

SORU : Avusturya'da iktidar değişikliği gerçekleşti ve aşırı 
sağ parti iktidara geliyor. Türkiye'nin AB ilişkilerine bu nasıl yan
sıyacak. Bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Sizin görüşünüz 
nedir?

CEVAP : Biliyorsunuz başka ülkelerde yapılan seçim 
sonuçları konusunda yorumda bulunmuyoruz. Seçimler o 
ülkelerin iç işidir. O ülke halklarının tercihidir. Dolayısıyla bu 
konuda bir beyanda bulunmamızı gerektirecek bir konu yoktur. 
AB konusu ise başka bir konu. Bu konudaki beklentimizi biraz 
önce ifade ettim.

SORU : Başbakan Ecevit'in ABD ziyareti sırasında 
Clinton'ın Kıbrıs Özel Temsilcisi Alfred Moses'in bölgeye bir 
ziyaret yapması kararlaştırıldı ve Türk tarafı tarafından da kabul
lenildi. Ne zaman gelecek, ertelendiğine dair bir şey var mı? 
Ertelendiğine ilişkin bazı haberler de var çünkü.

CEVAP : Evet. Bildiğim kadarıyla zaten bir tarih tespit 
edilmemişti. Ama söylediğiniz gibi ziyareti bizim de destek
lediğimizi Sayın Başbakanımız de ifade etti. Şu anda kesin bir 
tarih yok. Önümüzdeki hafta, ya da ondan sonraki hafta olabilir.
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SORU : Bugün basında yeralan bir haberde Büyükelçi 
Necati Utkan'ın şöyle bir açıklaması var. Bu istinaf mahkemesin
den çıkan kararın inceleneceği, hukukçular tarafından ve ona göre 
bir tavır takınılacağı şeklinde. Şimdi bu incelemeler sonucunda 
olumlu veya olumsuz sonucun .... ülkelerin takınacağı tavır ne 
olabilir.

CEVAP : Bu konuda biraz önce söylediklerime ilave çok 
fazla bir husus yok. Belki şunun yeniden altını çizmekte yarar var. 
Biz bu davaya müdahil olmadık, değiliz. Ama tabiatıyla 
gelişmeleri takip ediyoruz. Söylediğim gibi bu tatsız bir karardır. 
Ama gene belki tekrar etmek pahasına söylemekte yarar var. 
İtalyan hükümeti de avukatları vasıtasıyla bu karara karşı çık
mıştır veyahut da aksi yönde karar alınması yönünde mahkemeye 
görüş bildirmiştir. Söylediğim gibi artık Türkiye ile İtalya arasın
da bu tatsızlıkların sona ermesi ve iki ülke ilişkilerinin biran önce 
olması gereken olumlu istikamete dönüştürülmesi beklentimizdir.

Teşekkür ederim.
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AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN STRAZBURG’DA 
KABUL ETTİĞİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONULU

KARARLA İLGİLİ BİR SORUYA CEVAP

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 6 Ekim 1999 günü 
Strazburg'da kabul ettiği Türkiye-AB ilişkileri konulu karar ince
lenmiştir.

Sözkonusu karar hassasiyetlerimizin ve ülkemizdeki olum
lu gelişmelerin AP'ca henüz yeterince değerlendirilemediğini 
göstermekle birlikte, AP'nin daha önceki çeşitli kararlarıyla 
karşılaştırıldığında nisbeten olumlu yönler taşımaktadır.

Kararda "Türkiye'nin AB'ne üyeliğinin, AB'nin gelecekte
ki gelişmesine ve ayrıca Avrupa'da barış ile güvenliğe önemli bir 
katkı olacağı" da dile getirilmektedir. Bundan böyle AP ve 
AB'nin diğer kurumlarıyla ilişkilerimizin bu saptamaya uygun 
şekilde gelişmesi temenni edilmektedir.

Öte yandan AB Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu 
Komiseri Verheugen'in ve Dönem Başkanı olarak Finlandiya 
Devlet Bakanı Sasi'nin AP'de yaptığı konuşmalarda, Türkiye ile 
ilgili olarak sergiledikleri yapıcı yaklaşımları memnuniyetle 
karşılanmıştır.
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ZOGRAFYAN RUM ERKEK LİSESİ’NE KONULAN
BOMBAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 Ekim 1999 gecesi İstanbul Beyoğlu İlçesi Tumabaşı 
Sokakta bulunan Zografyan Rum Erkek Lisesi'nin yemekhane 
penceresine kimliği meçhul kişilerce el yapımı boru tipi bir 
bomba konulduğu ve bombanın patlaması sonucunda maddi hasar 
meydana geldiği büyük bir üzüntüyle tespit edilmiştir.

Rum Erkek Lisesi'ne yönelik bu saldırı eylemini şiddetle 
kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz kendilerine düşen sorumlulukları 
kararlılıkla yerine getirecek, sözkonusu eylemin failleri en kısa 
zamanda bulunarak yargı önüne çıkartılacak ve benzeri eylem
lerin tekerrürünün önlenmesi için mümkün olan her türlü tedbir 
alınacaktır.
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İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI EŞGÜDÜM TOPLANTISI’YLA İLGİLİ

BİLGİ NOTU

BM Genel Kurulu vesilesiyle 1 Ekim 1999 günü New
• 9 9    _ _ _

York'ta düzenlenen İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları 
Eşgüdüm Toplantısı’na Sayın Bakanımız katılmıştır.

Sayın Bakanımızın toplantıda yaptığı öneri üzerine, 2000 
yılında, İKÖ'nün, ülkemizde "Özel Bakanlar Toplantısı" düzen
lemesi kararlaştırılmıştır.

• •  •

Mart ayında İstanbul'da düzenlenmesi öngörülen Özel
Bakanlar Toplantısı "İKÖ'nün yeni dönemde karşılaşacağı sorun-

•  •  •  ^

lara" hasredilecek ve bu toplantıda IKO'nün geçen 30 yılının bir 
değerlendirmesi yapılarak gelecekteki fırsatlar ve sorunlar ele alı
nacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İKİNCİ DIŞ TİCARET
HAFTASI’NIN AÇILIŞI MÜNASEBETİYLE 

DÜZENLENEN TOPLANTIDA YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Ankara Sheraton Oteli, 11 Ekim 1999, Pazartesi, Saat 10:00) 

Değerli misafirler,

İkinci Dış Ticaret Haftası'nın açılışı münasebetiyle sizlere 
hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kafkasya ve Orta 
Asya'dan Balkanlar ve Orta Doğu'ya, Hazar ve Karadeniz 
Havzasından Akdeniz Havzası'na geniş bir coğrafyanın barış, 
istikrar ve refahında önemli sorumluluklar üstlenmiş bir dünya 
devleti olan Türkiye'nin küresel ekonomide önde gelen aktörler
den biri olması bakımından lokomotif sektör olan dış ticaretin 21. 
Yüzyılda oynayacağı rolün daha iyi kavranmasına katkıda bulu
nan dış ticaret haftası önemli ve yararlı bir girişimdir. 21.Yüzyıl 
dünyası küresel pazarda yarışabilen ülkelerin söz sahibi olacak
ları bir dünya olacaktır. Bu yarışmada başarılı olmak için evrensel 
standartlarda üretim ve ticaret yapabilmek, yeni pazarlara açılma 
gücünü ve yeteneğini geliştirmek gerekmektedir.

İkinci Dış Ticaret Haftası dünya ve Türkiye ekonomisinde 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme rastlamaktadır. 
Beklentilerin aksine krizi kısa sürede atlatarak yeniden büyüme 
eğilimini yakalamış olan dünya ekonomisinin bu yıl ortalama 
yüzde 3, önümüzdeki yıl yüzde 3.5 oranında büyüyeceği hesap
lanmaktadır. Dünya ekonomisindeki olumlu gelişmeler dış ticaret 
hacmi 75 milyar dolara ulaşmış, yeni pazar arayışlarına girişmiş 
bir ülke olarak tarafımızdan da dikkatle takip edilmelidir. Son 
küresel ekonomik krizin ortaya çıktığı Güneydoğu Asya'nın 2000
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yılında ortalama yüzde 8 büyümesi öngörülmektedir. 1998 yılın
da ciddi bir kriz içine giren Rusya ekonomisi dahi bu yıl yeniden 
pozitif büyüme kaydetmiş, 2000 yılında büyümesini sürdüre
ceğinin işaretini vermiştir. En önemli ticaret ortaklarımız arasın
da yer alan Rusya'nın ekonomik krizi atlatması Türkiye için son 
derece önemli bir gelişmedir. Dünya fınans sisteminin merkezî 
konumunda bulunan Amerikan Merkez Bankasının birkaç gün 
önce aldığı kararla faizleri mevcut seviyesinde bırakmış olması, 
ABD ekonomisi büyürken dünya ekonomisinin de büyüme pers
pektiflerini koruyacağına işaret etmektedir. Bu da, Türkiye'nin dış 
ticaretinin gelişmesi açısından önemli bir fırsattır. Dünyanın 
öncelikli gündem maddelerinden biri de, uluslararası boyutta 
gerçekleşmekte olan şirket evliliklerinin küresel ekonomi açısın
dan kaçınılmaz kıldığı yeniden yapılanma ihtiyacıdır. Zira, 
unutulmaması gerekir ki, ekonomik faaliyetin sınırları aşan bir 
nitelik kazandığı günümüzde dünya ekonomisine yön veren 
kararlar giderek küresel düzeyde faaliyet gösteren fmans ve 
yatırım kuruluşları tarafından alınmaya başlanmıştır. Zira, büyük 
bir hızla gelişen elektronik iş ortamı dünyadaki emtia ve para bor- 
salarının birbirlerine entegre olduğu, küçük ve orta ölçekli şir
ketlerin dahi Internet vasıtasıyla ürettikleri malları bulundukları 
ülke sınırları dışında satmaya çalıştıkları, 24 saat hiç durmayan 
bir küresel pazar yaratmaktadır. 2000 yılında dünyada Internet 
üzerinden 300 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirilecektir. 
Önümüzdeki yüzyıl her ölçekteki şirketin küresel düzeyde iş 
yapacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu noktada belirleyici olan bu şir
ketlerin menşeinden ziyade nerede üretim yapacağı, kimlere istih
dam ve refah sağlayacağıdır. Küresel şirket yatırım kararlarını 
alırken önünü görmek ister. Bu noktada siyasi ve ekonomik 
istikrar önem kazanmaktadır.

Rekabetin küreselleşmesinin yanısıra, bölgesel entegras
yon da önümüzdeki yüzyıl dünyasını belirleyecek temel paramet
reler arasındadır. Dünya ekonomisi artık bölgesel ekonomik grup
laşmaların birbirine eklemlenmesinden oluşmaktadır. Bu bağlam
da, ülkemiz Avrupa ekonomik sahası içinde yer almaktadır. 
Gümrük birliğiyle dahil olduğumuz AB pazarının istikrarlı bir
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pazar olması ekonomimize büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Avrupa ekonomik sahası içindeki gelişmeleri yakından takip 
etmek ve bu gelişmelere süratle uyum sağlamak 
mecburiyetindeyiz. AB'nin 1 Ocak 1999'dan itibaren parasal bir
lik alanında önemli bir aşama kaydetmesi önümüzdeki dönemde 
ekonomimizi etkileyecek gelişmelerin başında yeralmaktadır. Bu 
gelişmeyi uzak bir seyirci gibi izlemekle yetinemeyiz. Uzun va
dede mutlaka parçası olacağımız bu yeni ekonomik ilişkiler 
manzumesine şimdiden kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye, 
demokratik, müreffeh, bütünleşmiş Avrupa idealini savunmaya, 
AB ile ilişkilerini tam üyeliği öngören 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması ve 1996 tarihli Gümrük Birliği gibi ahdi bağları 
çerçevesinde yürütmeye devam edecektir.

"Bilgi çağı" olarak tanımlanan önümüzdeki yüzyılda insan 
sermayesi bir ülkenin en büyük zenginliği olacaktır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun becerileri sayesinde çağdaşlarıyla her alan
da rekabet edebilecek yurttaşlara sahip olmak artık kalkınmanın 
itici gücü olmuştur.

İşte böyle bir dünyaya hazırlanmak durumundayız. Çağdaş 
toplumun, bugün ile yarın arasındaki köprüleri doğru kurabilen, 
ortak hedefleri görebilen ve bunların etrafında birleşerek gele
ceğini planlayabilen toplum demek olduğunu unutmamalıyız. 
Artık küresel pazar için üretim yapmaya, küresel pazarda yarış
maya başlamış olan müteşebbislerimizin dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip etmeleri ve dünyayla birlikte soluk alıp vermeleri 
rekabetin küreselleştiği bir dönemin kaçınılmaz bir gereğidir.

Türk ekonomisi içinde bulunduğumuz yıl büyük ölçüde 
kendi yapısal sorunlarından ve bölgesel istikrarsızlıktan kay
naklanan nedenlerle güçlüklerle karşılaşmıştır. Ancak, dünya 
ekonomisindeki iyimser beklentiler önümüzdeki yıl daha iyi bir 
ekonomik performans sergilememiz için önemli bir fırsat sağla
maktadır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir.

Ekonomimizin yaşadığı sıkıntıların kaynağı yapısal sorun
larımız ve geçen yılki dünya konjonktürüdür. Yapısal sorunların
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başında kamu mâliyesinin içinde bulunduğu durum gelmektedir. 
Ekonomimiz bir faiz sarmalı içindedir. Zira, devlet kazandığından 
fazla harcamakta, aradaki farkı yüksek faizlerle içeriden ve dışarı
dan sağlamaya çalışmaktadır. Bu bir hastalıktır ve köklü tedbirler 
alınmadığı takdirde varolmaya devam edecektir. Yüksek reel faiz, 
yatırımların, üretimin ve büyümenin önündeki en önemli engel 
olduğu gibi, gelir dağılımının bozulmasının da nedenidir. Zira, 
kamu kesimi borçlanma ihtiyacının neden olduğu yüksek faiz 
Türkiye'de enflasyonun da baş sebebidir. Enflasyon ise toplumu- 
muza sirayet etmiş iktisadi ve sosyal birçok sorunun kaynağıdır. 
Türkiye, yüksek enflasyonla, yüksek faizlerle, yüksek kamu kesi
mi borçlanma gereğiyle, tam üyesi olmaya aday olduğu AB'nin 
Maastricht şablonunun gereklerini yerine getiremez. Bu soruna 
mutlaka çözüm bulmalıyız. Ancak, sorunlarımız var diye karam
sarlığa, yılgınlığa düşmemeliyiz. Kendine güveni olmayan bir 
toplum başarıyı arama gücünü ve kudretini kaybetmiş bir toplum 
demektir. Buna razı olamayız. Eksikliklerimiz, kusurlarımız var 
diye başarılarımızı da gözardı edersek bu kendimize karşı haksız
lık olur. Unutulmaması gerekir ki, Türk ekonomisi demokratik 
cumhuriyet sayesinde bugün dünyayla her alanda rekabet eder 
hâle gelmiştir. Dünya Bankası, Türkiye'yi satın alma gücü parke
sine göre yaklaşık 400 milyar dolarlık toplam gayrı safı millî 
hâsıla ve 6 bin 712 dolarlık kişi başına gayrı safı millî hâsıla ile 
dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak tanımlamıştır. Türk 
ekonomisi dünyanın yükselen on pazarından biridir. İstanbul 
Avrasya'nın fınans ve ticaret merkezi hâline gelmiştir. Türkiye 
hâlen Doğu Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Karadeniz ve Hazar 
Havzalarındaki ve Ortadoğu'daki en büyük ekonomidir. Türkiye 
Avrupa Birliği'nin en büyük altıncı ticaret ortağıdır. Ekonomimiz 
gümrük birliği çerçevesinde AB'nin sert rekabet koşullarına 
başarıyla uyum sağlamıştır. Türkiye, sadece gümrük birliğiyle 
değil, Avrupa'da yaşayan üç milyon Türk'ün AB ülkelerinde 
geçtiğimiz yıl yarattıkları 50 milyar Ecu'ye ulaşan katma değerle 
ve 7 milyar dolarlık toplam yatırımla AB'nin "de facto" 
içindedir.

Türk ekonomisinin gelişim düzeyini gösteren son örnek G-
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20 grubuna üye olarak davet edilmiş olmamızdır. G-7 grubu 
ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının 25 
Eylül 1999 tarihinde Vaşington'da yaptıkları toplantı sonunda 
yayınlanan bildiride, küresel ekonomi ve uluslararası fınans sis
teminin tüm veçhelerini görüşme yetkisiyle mücehhez G-20 
adında yeni bir grup kurulmuştur. Bu grubun temel amacı küresel 
ekonomik krizleri zamanında alınacak tedbirlerle önlemek ola
caktır. Geçtiğimiz Haziran ayında Köln'de yapılan G-7 
Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda kurulan bu grupta, 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Arjantin, 
Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, 
Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve ABD üye ülke sıfatıyla 
yer almaktadır. Ayrıca, Bretton Woods kurumlan, yani Dünya 
Bankası ve IMF de, G-20 grubunun toplantılarına katılacaktır. Bu 
grubun üyeliğine davet edilmiş olmamız, dünya ekonomisiyle 
bütünleşmiş Türk ekonomisinin cumhuriyetle birlikte kazandığı 
gücün yeni ve önemli bir göstergesidir. G-20 grubu üyeliği için 
tesbit edilen ülkelerin sadece ekonomik performansları üzerinde 
durulmamış, coğrafi konum, nüfus, bölgesel etkinlik gibi kıs
taslar da seçimde rol oynamıştır. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu 
gruba davet edilmiş olması, Balkanlar'dan Kafkasya ve Orta 
Asya'ya, Karadeniz Havzasından Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e 
kadar uzanan farklı coğrafyaların odak noktasında yeralan bir 
büyük dünya devleti olarak küresel ekonominin gelecekteki 
yapılanmasında oynayacağı belirleyici role işaret etmektedir.

işte geleceğe yönelik olarak iyimserliğimizi artıran ve 
kendimize güvenimizi güçlendiren tablo budur. Milletlerin haya
tında uzun bir zaman sayılamayacak 75 yıl gibi bir sürede 50 
dolar kişi başına milli gelirden 6 bin dolar gelire, 50 milyon dolar 
ihracattan 30 milyar dolar ihracata gelebilen, iğneden ipliğe her 
malı dışarıdan alırken, bugün 135 ülkeye mal satan, 53 ülkede 
yatırım yapan, ihracatının yüzde doksanı sanayi mamulü olan bir 
Türkiye'nin içinde bulunduğu yapısal sorunları kararlılıkla 
çözmemesi için bir engel olmamalıdır. Esasen, parlamentomuzun 
kısa bir süre zarfında sosyal güvenlik ve bankacılık reformlarını 
ve tahkime ilişkin anayasal düzenlemeyi gerçekleştirmiş olması
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doğru yönde atılmış adımlardır. Bu gelişmelerin doğal sonucu 
Türkiye'nin dünyada dolaşan sermaye stoğundan çok daha fazla 
pay alabilecek bir konuma kavuşmasıdır. Ancak, bunun gerçek
leşebilmesi için asgari şart Türkiye'nin 2000 yılında bütçe ve 
kamu mâliyesi disiplinini kararlı bir şekilde sağlamasıdır. Bu, 
Türkiye'nin dışarıdan bulacağı 10-15 milyar dolarlık bir yeni kay
nağı ekonomisinin emrine sunabilmesi için de temel zarurettir. Bu 
bağlamda, bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, kamu 
idaresinde şeffaflık ve katılımcılık, çağdaş devletin vazgeçilmez
leridir. Mali yapımızı bu anlayışla ve çağın icaplarına uygun 
olarak yeniden inşa etmemiz önümüzde duran görevlerden biridir. 
AB standartlarına uyum bu bakımdan da önemlidir.

Türkiye'nin yirmibirinci yüzyılın küresel ekonomisinde 
eşit şartlarla yarışabilmesi ve dünyanın ilk on ülkesi arasına gire
bilmesi için vakit geçirmeden başarılması gerekenleri bir kere 
daha sıralamakta fayda görüyorum:

* Türkiye, ekonominin üretim kapasitesini zorlamayan, 
yüksek maliyetlere yol açmayan ve üretim şevkini kösteklemeyen 
bir vergi yapısını kalıcı olarak kurabilmelidir. TBMM'nin vergi 
kanununda yaptığı iyileştirici düzenlemeler olumlu bir adım 
olmakla beraber, vergi kanunlarının sık sık değişime tabi tutul
masının ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkilerde buluna
bileceği gözardı edilmemelidir.

* Türkiye önünde duran 100 milyar dolarlık özelleştirme 
programını en kısa zamanda tamamlamak durumundadır. 
Devletin ticaretin, sanayinin ve bankacılığın içinden tümüyle 
çıkarak eğitim, sağlık, yargı, çevre, güvenlik gibi asli fonksiyon
larına daha güçlü ve donanımlı olarak dönmesi demokrasi, insan 
hakları ve piyasa ekonomisinin daha iyi işleyebilmesi açısından 
da zaruridir. Devlet, vatandaşın yapabileceği işleri mutlaka vatan
daşlarına bırakmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bir devletin asıl gücü 
vatandaşlarının refahı ve mutluluğudur. Kendi vatandaşlarının 
yaratıcılığından ve gücünden istifade edemeyen bir devlet kendi 
kendisini zenginliklerin en büyüğünden mahrum bırakmış olur.
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Vatandaşlarına güvenmeyen, onu kıskanan ve girişimciliğini 
teşvik etmeyen bir devlet çağdaş devlet olamaz. Zira, devlet 
vatandaşına hizmet için vardır.

* Özelleştirme toplam verimliliği ve kaliteyi sağlayarak 
dünyayla rekabet gücümüze de katkıda bulunacaktır. Bu bağlam
da, rekabet hukukumuzun sağlam temellere oturtulmasının 
Türkiye'nin gümrük birliği çerçevesinde üstlendiği yükümlülük
lerinin de bir gereği olduğunu bir kere daha hatırlatmakta yarar 
görüyorum.

* Türk ekonomisi döviz kazanmaya devam etmelidir. 
Esasen, yapısal reformların gerçekleştirilmesi, kamu mâliyemizin 
ıslahı, özelleştirmenin tamamlanması ve rekabet gücümüzün art
ması Türkiye'nin döviz kazanma kapasitesini daha da arttıracak
tır.

* Türkiye enflasyonu mutlaka yüzde 5'lerin altına indirme
lidir. Bu, tam üye olmayı hedeflediğimiz AB'nin Maastricht 
şablonunun da bir gereğidir.

* Türkiye başta enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon 
olmak üzere temel altyapı yatırımlarını aksatmadan sürdüre- 
bilmelidir. Kamu mâliyesinin sağlıklılığı bu bakımdan da hayati 
rol oynamaktadır. Bu itibarla, 2000 yılı bütçesinin disiplini 
konusu da gözönünde tutularak, kamunun yatırım önceliklerinin 
yeniden tesbit edilmesi ve altyapı yatırımlarına devam edilmesi 
önem taşımaktadır. Türkiye, yatırım hamlesini mutlaka sürdürme
lidir. Zira, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedef almış 
bir ülke büyüme ve kalkınmadan vazgeçemez.

* Kamu mâliyesi disiplin altına alınırken bankacılık sek
törü de çağdaş bir reforma ve yeniden yapılanmaya tabi tutul
malıdır. Devletin mevduatın yüzde 60'ını, kredilerin yüzde 70'ini 
kontrol ettiği bir Türkiye'de ne çağdaş ve üretken bir fınans sek
töründen, ne de sağlıklı işleyen bir demokrasiden sözedilebilir. 
Bugünkü haliyle bankacılık fonksiyonlarını yitirmiştir. Devletin 
bankacılıktan tümüyle çekilmesi demokrasimizin temellerini
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güçlendirecek, devletin nema ve menfaat dağıtılan bir yer olmak
tan çıkmasına katkıda bulunacaktır.

* Türkiye ihracat seferberliğini sürdürmelidir. Dış ticaretin 
gelişmesi ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta, dünya pazarları 
için üretim ekonomimize ilave dinamizm kazandırmaktadır. İhra
catın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve ihracatın 
finansmanının daha ucuz yapılabilmesi küresel rekabet edebilir
liğin vazgeçilmez şartları arasındadır. Bu doğrultudaki son 
düzenlemelerle Eximbank'a sağlanan kolaylıkların en kısa sürede 
hayata geçirilmesiyle ihracatçılarımıza yeni bir teşvik imkanı 
sağlanması ekonomimizin yeniden büyüme eğilimi kazanması 
açısından da büyük önem taşımaktadır.

* İhracatçılarımızın kendine güvenmeye devam etmesi, 
yeni pazarlar arama şevk ve heyecanını hiçbir zaman kaybet
memesi hayati bir meseledir. Bugün artık mesafeler insanları bir
birinden ayıran bir mefhum olmaktan çıkmıştır. Ürettiğimiz mal
ları satacak pazar ararken mesafe üzerinde durulmamalıdır.

Değerli misafirler,

Sağlıklı gelişen bir ekonomik yapı ile siyasi istikrar arasın
daki irtibat bugün her zamankinden daha önemli bir hale 
gelmiştir. Siyasi istikrar derken, bir kurumlar ve kurallar 
manzumesi olan anayasal demokrasinin nasıl daha etkili kılına
bileceği meselesi üzerinde durulmaktadır. Bu mesele esasen 
dünyanın her köşesinde zihinleri meşgul etmektedir. Her vesileyle 
vurguladığım gibi, biz de bu arayışların içinde yeralmak, devle
timizi ve demokrasimizi daha iyi işletmek mecburiyetindeyiz. 
TBMM'nin açılışında yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, 
Türkiye her alanda kapsamlı bir reform hamlesine girişmelidir. 
Anayasa reformu, yargı reformu, idari reform, eğitim ve sağlık 
reformuna ilişkin düşüncelerimi milletimizin önüne koydum. 
Bunların gerektiği şekilde tartışılması gerektiğine inanıyorum. 
Tüm bu reformlarla ulaşmak istediğimiz hedef, önümüzdeki 
yüzyılda dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girmektir. 
Dolayısıyla, çağın icaplarına uyum sağlamayı amaçlayan
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arayışların dışında kalamayız. Etkin ve sorun çözücü bir hizmet 
anlayışının hâkim olduğu devlet yapısını kurmayı; sivil toplumun 
h e r ' alanda katılımını sağlayacak şekilde demokrasimizi 
geliştirmeyi; kendi sorunlarını kendi çözen bir yerel yönetimler 
sistemi oluşturmayı mutlaka başarmalıyız.

2. Dış Ticaret Haftası’nm başarılı geçmesini diliyor, hepi
nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CNN-TURK’UN 
AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(İstanbul Conrad Oteli, 11 Ekim 1999. Pazartesi, Saat: 19.30)

Değerli CNN-Türk izleyicileri,
Değerli misafirler,

CNN ve Doğan Medya Grubunun ortaklığıyla yayın haya
tına girmekte olan CNN-Türk'e başarılar diliyorum.

Doğru haber alma hakkı en temel insan haklarından biridir. 
Hür medya, bu hakkın kullanılabilmesi için vazgeçilmez bir 
araçtır. Vatandaşın haber alma hakkının olmadığı yerde 
demokrasi de yoktur. Dolayısıyla hür basın demokrasinin olmazsa 
olmazıdır.

İletişim alanındaki başdöndürücü gelişmelerin mesafeleri 
ortadan kaldırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün artık "haber" 
sınırları aşmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana 
gelen herhangi bir olay basm-yayın organları vasıtasıyla birkaç 
dakika içinde nerede olursak olalım hepimizin evine girmektedir. 
Küresel toplum giderek somut bir gerçeklik mahiyeti kazanmak
tadır. Böyle bir dünyada en kutsal haklardan biri olan haber alma 
hakkı küresel rekabet yoluyla yeni güvencelere sahip olmaktadır. 
Artık demokrasi düşmanı rejimlerin sınırlar arkasına saklanarak 
sansür uygulamalarını sürdürmelerine imkân kalmamaktadır. 
Zira, enformasyon sınır dinlememektedir.

Medya başka hiçbir kurumla karşılaştırılmayacak şekilde 
toplumun tümü adına hareket etme ve söz söyleme meşruiyetine 
sahiptir. Bu nedenle, belirli sorumluluklar üstlenmek duru
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mundadır. Hiçbir şeyden korkmadan, kimseyi kayırmadan, hiçbir 
çıkar grubuyla birlikte hareket etmeden gerçekleri ortaya koy
malıdır. Bu kutsal yurttaşlık yükümlülüklerini yerine getirirken 
dürüst ve güvenilir olmak, onurunu herşeyin üstünde tutmak 
zorundadır. Medya herhangi bir yönlendirmeye meydan verme
den, olayları yansız biçimde, en geniş açıdan görmeye dikkat 
etmeli, bir olayın birden fazla veçhesi olduğunu hiçbir zaman 
akıldan çıkarmamalıdır.

Medya, hayatın içindedir. Malzemesini, gücünü, zengin
liğini doğrudan doğruya hayattan alır. Bu vasfıyla, yönetenler ile 
yönetilenler arasında bir aracı işlevi görür. Bizleri bir toplum 
olarak birarada tutan yurttaşlık bağlarını güçlendirir. Devlet ile 
toplum arasındaki iletişim kanallarını açık tutar. Ancak, bütün 
bunları yapabilmek için hür olmalıdır. Hür olması da, konuş
mamın başında belirttiğim gibi, ancak demokrasi içinde 
mümkündür. Yani, basın hürriyetine sahip çıkmak, demokrasiye 
sahip çıkmaktır.

Değerli misafirler,

Ekonominin küreselleştiği, hukukun evrenselleştiği bir 
dönemde basın yayın da küreselleşmektedir. Sınırları aşan basın- 
yayın organlarının sayısı hızla artmaktadır. Türkiye'de de bu 
küresel yayın imkânına sahip kuruluşlardan çok sayıda örnek 
bulunmaktadır, ilk kez CNN gibi uluslararası bir yayın kuruluşu 
yine uluslararası alanda yayın faaliyetleri olan bir Türk görsel 
yayın kuruluşuyla birlikte bir ortaklık geliştirmiştir. Bunun yarar
lı bir ortaklık olacağına yürekten inanıyorum. Hiçbir baskı 
grubundan korkmadan ve kimseyi kayırmadan, vatandaşın haber 
alma hakkını herşeyden üstün tutarak yayın hayatınızı sürdüre
ceğinizden eminim. Hür basının temel özelliği esasen budur.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bir kere daha 
başarılar diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NAHÇIVAN ÖZERK 
CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 75. YILDÖNÜMÜ 

VESİLESİYLE GÖNDERDİKLERİ MESAJLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. Yıldönümü vesilesiyle 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti Âli Meclisi Başkanı Vasif Talibov'a birer tebrik 
mesajı göndermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Aliyev'e gönderdiği mesaj 
şöyledir:

"Bugün kuruluşunun 75. Yıldönümünü büyük bir coşkuyla 
kutladığımız, dost ve kardeş Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası 
olan sınır komşumuz Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bu tarihi 
gününde sîzlerle birlikte olamadığım için üzgünüm. Sözkonusu 
törene beni ve Türkiye'yi temsilen Devlet Bakanlarımız Sayın 
Mustafa Yılmaz ve Sayın Abdulhaluk Çay iştirak edeceklerdir. 
Azerbaycan'ı ve Nahçıvan'lı kardeşlerimizi bu manalı yıldönüm
lerinde en içten hislerle tebrik ederken, aynı zamanda da 65 mil
yon Anadolu'lu kardeşinizin sevinçlerine tercüman oluyorum.

Türkiye ile zamanın Sovyet Rusya yönetimi arasında 16 
Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Anlaşması'yla 
Azerbaycan'a kazandırılan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üç 
çeyrek asırlık tarihi içinde Türkiye için her zaman müstesna bir 
yere ve özel bir öneme sahip olmuştur. Sözkonusu Anlaşma'nın 
imzalanmasında büyük rolü olan Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük Atatürk'ün Azerbaycan'ın ve bu çerçevede Nahçıvan'ın 
hayati menfaatlerine atfettiği önem tarihin en parlak sayfaların
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da kaydedilmiştir. Bu vesileyle, Büyük Atatürk'ü ve Nahçıvarı'ı 
Azerbaycan'a kavuşturan bu anlaşmayı Türk Hükümeti adına 
imzalayan merhum Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk'i bir 
kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Büyük Atatürk'ün en 
veciz ifadesiyle "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gamı 
bizim gamımızdır. "Bu Nahçıvan için de aynen geçerlidir. 
Nahçıvan'lı kardeşlerimiz müsterih olsunlar: Türkiye ebediyete 
kadar Nahçıvan'ın ve Nahçıvan'lı kardeşlerimizin destekçisidir. 
Onların esenliği, huzuru, refahı ve güvenliği bizim en önemli 
önceliklerimiz arasında yeralmaktadır. Türkiye ile Nahçıvan 
arasındaki Hasret Köprüsü ebediyete kadar sürecek dostluğu
muzun ve kardeşliğimizin en güzel nişanesidir. Türkiye 
Azerbaycan'la ilişkilerini her alanda geliştirmeye, Azerbaycan'ın 
demokrasisini güçlendirme ve kalkınma çabalarına destek 
olmaya devam edecektir

Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını müteakip Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olarak 28 Mayıs 1992 tarihinde

m •

Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gerçekleştirdiğim ziyareti ve o 
ziyarette bana şahsen göstermiş olduğunuz sıcak misafirperver
liğin müstesna hatıralarını her zaman en halisane hislerle yad- 
edeceğim. Nahçıvan'ı mümkün olan en kısa zamanda yeniden 
ziyaret etmeyi arzuladığımı bilmenizi isterim.

Bu manalı yıldönümü vesilesiyle Siz Aziz Kardeşime en 
samimi tebriklerimi ve Azerbaycan'lı kardeşlerimize esenlik ve 
refah dileklerimi iletirim."

Sayın Cumhurbaşkanımız Talibov'a gönderdiği mesajda 
ise, Türkiye ile Azerbaycan ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin kardeş halklarımız 
arasındaki derin tarihi, kültürel ve insani bağlardan güç almakta 
olduğunu vurgulamış, Türkiye'nin ebediyete kadar Nahçıvan'ın 
ve Nahçıvan'lı kardeşlerinin yanında olacağını, dertlerini ve se
vinçlerini paylaşacağını belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN E-TV’DE 
YAYINLANAN “DÜŞÜNDÜKÇE” PROGRAMINA

VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

SORU : Bu akşamki konuğumuz Dışişleri Bakam Sayın 
İsmail Cem. Türkiye dış politika da olağanüstü bir dönem yaşı
yor. Uzun zamandır bu kadar hızlı bir tempoya girilmemişti. 
Yarın AB Komisyonu raporu açıklanacak. Olumlu bir hava yan
sıyor. Ne getirecek Türkiye raporu? Helsinki'de adaylık çıkacak 
mı Türkiye'ye? Çok merak edilen bir şey şu anda bu.

CEVAP : Adaylık, rapor konularına ben herhalde 
kamuoyunun çeşitli kesimlerine kıyasla en ihtiyatlı bakan kişi
yim. Şunu söyleyebilirim: AB'ne bizim kendimizi daha iyi anlata
bildiğimiz ve daha iyi anlaşıldığımız bir dönemdeyiz. Ancak bu 
bakalım nasıl sonuç verecek? Henüz kesin bir düşüncem yok.

Rapor konusunda gelince, rapor önemli. Rapor Avrupa 
Komisyonu'nun. AB'nin yapılanmasında üçlü bir mekanizma var. 
Bir Avrupa Parlamentosu var ki bunun yetkileri henüz sınırlı. 
Genişleyecek zaman içinde, fakat çok büyük bir etkinliği -hiç 
değilse bizim şu andaki konumumuzla bağlantılı olarak- yok. 
Buna karşılık asıl karar mercii olan hükümet başkanları ve dışiş
leri bakanlarının yer aldığı konseyleri var, Bakanlar Konseyi. 
Mekanizmanın üçüncü kesiti ise daha çok Avrupa konusundaki 
büyük teknisyenlerden oluşan ve bir icra kurulu niteliği taşıyan 
Avrupa Komisyonu. Şimdi Avrupa Komisyonu -çok ilginç, bunu 
da belki biraz anlaşılması kolay değil ama- geçen yıl Cardiff 
Zirvesi öncesinde Türkiye'yi zaten aday ülke olarak tanımladı. 
Avrupa Komisyonu tanımladı da bununla iş bitmiyor. Avrupa 
Komisyonu Türkiye'yi aday ülke olarak tanımladı ve bu nedenle 
Türkiye hakkında bir gelişme belgesi denen, rapor denen belgeyi
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hazırladı geçen sene. Ama asıl karar mercii olan, o bakanların, 
başbakanların oluşturduğu Konsey'de bu karar çıkmadı. Yani 
bizim beklediğimiz karar çıkmadı.

Şimdi bu yıl Avrupa Komisyonu geçen yıla kıyasla biraz 
daha ileri bir belge hazırlamakta, duyduğumuz kadarıyla. Daha 
bizim lehimize, bize daha az haksızlık yapan.

SORU: Yunanistan'ın etkisiyle mi efendim? Yunanistan'la 
Türkiye ilişkilerinin?

CEVAP: Komisyonda Yunanistan'ın etkisi yok. Daha çok 
teknik açıdan bakıyorlar, objektif bakıyorlar ve bu rapor yarın 
çıkacak ve sanırım Türkiye'de daha olumlu bir rapor diye nite
lenecek. Benim bir-iki görüşmem olmuştu. Komisyon Başkanı 
Prodi, eski Italyan Başbakanı şu anda Avrupa Komisyonu 
Başkanı olan Sayın Prodi ile görüşmüştüm. Benim de aldığım 
izlenim ve benim telkinim kendisine bu raporun daha iyi çıkması 
yönündeydi. Sanırım o olacak. Şimdi olacak da bu meseleyi 
çözmüyor. Bundan sonra asıl karar Aralık ayının başlarında, 
10'unda yanılmıyorsam...

SORU : Helsinki'de ...

CEVAP : Helsinki'de alınacak. Şimdi orada ne çıkar? 
Orada ne çıkacağını bilmiyorum. Bizim istediğimiz, AB'nin 
ayrımcı politikasından, yaklaşımından uzaklaşması, objektif tahlil 
yapması ve Türkiye'nin adaylık statüsünü resmen kabullenmesi, 
açıklaması. Yunanistan önemli bir faktör. Bundan önce sadece 
Yunanistan değil ama başı Yunanistan'ın çektiği bir muhalefet 
vardı Türkiye konusunda. Yunanistan'ın ne yapacağını ise göre
ceğiz.

  • •

SORU: Uç senaryodan bahsediliyor efendim Yunanistan'ın 
tavrı konusunda. İşte "öncelikle Türkiye'ye bir yol haritası 
çizilsin. Bunun içinde Kıbrıs, insan hakları konusunda tavsiye
lerde bulunulsun, Türkiye bunlara uysun" gibi bir yol haritası ve
rilsin dendiği söyleniyor Yunanistan'ın. Ya da işte "Yunanistan'a
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bir şeyler yapılacak diye bir takım maddeler sıralansın, taah
hütlerde bulunulsun Türkiye konusunda ya da biz veto ederiz" 
gibi bir tavır dile geliyor bize gelen bilgiler arasında.

CEVAP: "Yol haritası". Bazı kavramlar yanlış çağrışımlar 
yaratabiliyor. "Yol haritası" kavramı kullanılan bir kavram. Fakat 
bu esasında, özünde "Screening Process" dedikleri bir ayrıştırma 
süreci diye bir usul var AB'nde. Yani, aday ülke bir süreçten 
geçiyor ve bu süreçte eksiklerini tamamlıyor ve zaman içinde 
uyum sağlıyor AB'ne. Buna "yol haritası" da denmekte. O tanım 
da kullanılıyor. Fakat bu "yol haritası" veyahut daha doğru 
tanımıyla bu süreç, "ayrıştırma süreci" adaylıktan sonraya ait bir 
olay. Adaylıktan öncesine değil. Yani siz aday oluyorsunuz. 
Bütün diğer aday ülkeler gibi size deniyor ki "şunları şunları 
yaparsan, yaptığın ölçüde üyeliğe yaklaşırsın". Ki bu doğal bir 
yöntem. Birliğin doğal bir yöntemi. Siz de bakıyorsunuz "bunlar 
benim için şu aşamada çok güç" diyorsunuz. "Şundan başlayalım" 
diyorsunuz. Karşılıklı müzakereyle bunu geliştiriyorsunuz. Bu da 
tabii bir yerde aday ülkenin kendine bağlı. Eğer siz bir an önce 
üye olmak istiyorsanız bunların hepsini bir hamlede tamamla
mayı tercih edersiniz. Veyahut "ben bunu hemen yapamam, yavaş 
yavaş gerçekleştireyim" diye bakarsanız o zaman onu daha uzun 
bir sürece yayarsanız. Veyahut yapmak istersiniz de yapa
mazsınız. Bu da tabii olabilen bir husus. Burada bizim önümüze 
adaylık için bir Kıbrıs meselesi. Şimdi haksızlık etmeyeyim- 
böyle bir koşul getirilmedi bize. Böyle bir şey için "siz anca 
Kıbrıs'ta şunu yaparsanız, taviz verirseniz, vs. o zaman aday olur
sunuz" gibi bir şey gelmedi. Ayrıca, bir taahhüde girdi mi 
Türkiye? "Ben bu taahhütte bulunayım da siz de beni aday yapın" 
dedi mi? Hayır, bu da yok. Şimdi olan şu ve olan da doğal aslın
da. Ben doğal sınırları içinde kaldığı sürece buna böyle bir tepki 
falan göstermiyorum. Dedikleri "bir aday ülkenin üyeliğe doğru 
ilerlemesi için AB'nin ölçülerine uyum sağlaması lazım". Ve bu 
da doğal bir olay. "Efendim Kıbrıs konusunda Türkiye'nin 
Kıbrıs'ta bir uzlaşma olgusuna destek olmasını bekleriz." Bunu 
bekleyebilirler yani. Biz de ayrıca "uzlaşma olmasın, kavga ede
lim" gibi yaklaşmıyoruz. Belli ilkeler, anlayışlar çerçevesinde
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Sayın Denktaş en başta olmak üzere hepimiz bundan yanayız ve 
Sayın Denktaş da açıkladı zaten ve dedi ki "biz böyle bir 
görüşmeden kaçan taraf değiliz".

SORU : Şöyle bir yorum yapıldı, birtakım yerlerde yazıldı, 
çizildi. Başbakan Ecevit'in Amerika gezisinde, "geziden sonra 
ayrıntılı açıklama yapılmadı, çünkü orada Kıbrıs konusunda bir 
taviz verilmişti. Bu da olumlu havanın nedeniydi, bu AB ile ilgili 
olumlu havanın nedeniydi."

CEVAP : Kesinlikle yanlış. Biz zaten AB ve Kıbrıs'ı bir
birinden ayırıyoruz. Bizim politikamız o. Hatta öyle ki bizim 
Yunanistan'la politikamızda da aynı şey mevcut. Mesela ortak 
çalışma grupları kurduk çalışıyoruz, fakat Kıbrıs diye bir konu 
yok. Çünkü biz diyoruz ki, "Kıbrıs konusu KKTC'nin konusudur, 
yani odur taraf olan". Biz tabii ki KKTC'nin desteğiyiz, birlikte
yiz. Sürekli temasımız var, danışıyoruz ama Türkiye olarak bu 
konunun muhatabı değiliz. KKTC'dir muhatabı. Öyle bir şey yok. 
Maalesef zaman zaman senaryo kurmaya meraklıyız. Ve böyle 
diyoruz ki "tamam kimbilir ne taviz verildi, bundan dolayı 
Amerika'da işler iyi gitti" filan. Yok böyle bir şey. Amerikalılara 
da haksızlık etmemek lazım. Hiç gelip de bize "Kıbrıs'ta şunu 
yapmanız lazım, Kıbrıs'ı halletmeniz lazım" demediler. Böyle bir 
şey olmadı.

SORU: Peki ayrıntılı bir açıklama yapılması gerekmez 
miydi? Bu durumda böyle bir senaryo yazılmasına imkan tanın
mış gibi oluyor.

CEVAP: Ayrıntılı açıklama değil. Amerikan Başkanı ve 
Türkiye Başbakanı şunu açıkladılar, orada Kıbrıs konusunda 
1974 öncesine dönülmeyeceği hususunda... Tam olarak hatır
layayım ki eksik söylemeyeyim bu diplomatik ifadeleri. "Kıbrıs'ta 
bir çözümün 1974 öncesinde aranamayacağı, 1974 öncesine 
dönerek bir çözüm bulunamayacağı ve bütün Kıbrıslıların güven
liğinin en önemli, yahut önde gelen mesele olduğu hususunda iki 
temsilci, başkan ve başbakan anlaştılar." İfade bu. Bu çok önem
li bir ifade. Ayrıca bir ifade daha var. Başkan Clinton'ın ifadesi ve
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diyor ki "Ben bölgeye bir temsilcimi yollamak düşüncemi söyle
dim, bunu Sayın Başbakan destekledi" diyor. Açıklama bu. Daha 
fazla da Kıbrıs konuşulmadı zaten.

SORU : Kıbrıs'ı ayrı tutarsak, ki bugüne kadar hep AB ile 
ilişkilerde Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs hep vardı. Kıbrıs ayrı 
tutulduğunda bir çözüme ulaşma ihtimali var mı sizce? Yoksa 
yine hepsi birbiri içinde mi gelecek Türkiye'nin önüne?

CEVAP : Önümüze gelmez. Önümüze yeni bir şey gelme
si yok. Bizim normal koşullarda zaten daha Lüksemburg'da 
adaylığımızın kabul edilmesi gerekirdi. Bu yapılmadı. Biz doğru 
politikalar izledik ve bugün AB bunu yeniden düşünüyor. AB'nin 
Kıbrıs hassasiyeti var. Türk Yunan ilişkilerinin iyi gelişmesi has
sasiyeti var. Biz de bunlara sırtımızı çeviriyor değiliz elbette. 
Fakat kendilerine şimdi daha iyi anlatabildiğimiz. Bu konularda 
bizim görüşlerimizin de dikkate alınması gerekliliği. Yoksa AB 
"Kıbrıs'ta iki toplumu bir idare kurulsun, Türklerde azınlık 
statüsünü benimsesin gibi bazı kararları öne sürüyorsa bunların 
tarafımızdan kabul edilmeyeceğini de biliyor.

Çok teşekkürler.
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DEPREM BÖLGESİNE YARDIM AMACIYLA İSRAİL’İN 
HAYFA ŞEHRİNDE DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMAYLA

İLGİLİ BİLGİ NOTU

Deprem bölgesinde bir okul yapımı veya onarımı amacıyla 
Türkiye'den İsrail'e göç eden Musevilerin girişimiyle, 9 Ekim 
Cumartesi akşamı Hay fa şehrinde çeşitli Türk ve İsrail sanat eser
lerinin satışa sunulduğu bir açık artırma düzenlenmiştir. Gecenin
sonunda okul için 80 bin ABD Doları'nı aşkın yardım toplan
mıştır.

Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı gecede, Tel Aviv
Büyükelçiliğimizce Türkiye'den getirtilmiş olan halı, kilim ve
gümüş eşyalar da açık arttırmaya dahil edilmiştir. Toplantıya,
Türkiye'den gelen Musevilerin yanı sıra, bazı İsrailli politikacı ve 
işadamları da katılmışlardır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NADEJDA 

MİHAYLOVA İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA YAPTIĞI
AÇIKLAMA

Efendim hoşgeldiniz. Meslektaşım, muhatabım ve dostum 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Sayın Nadejda Mihaylova'ya bu 
ziyareti nedeniyle hoşgeldin demekteyim. Çok olumlu bir 
görüşmemiz gerçekleşti. Öncelikle Bulgar halkına ve Bulgar 
Hükümetine maruz kaldığımız deprem felaketi nedeniyle bize 
karşı gösterdikleri yakınlığa, komşuluğa, maddi ve manevi 
katkılara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Bulgaristan'da da aynı atasözü varmış, konuşmalarımızda 
bahsetti Sayın Mihailova. Dost kötü günde belli olurmuş, onların 
atasözü. Biz bunu birkez daha yaşadık komşularımızla. 
Görüşmelerimiz iki ülkenin siyasi ilişkileri, iki ülkenin ekonomik 
ilişkileri ve iki ülkenin ortak bölgesel konuları üzerine cereyan 
etti ve iki ülkenin bir başka ortak konusu, NATO konusu ele 
alındı. NATO'dan söz edeyim. Biz Bulgaristan'ın NATO'ya üye 
olmasını fevkalade önemli görmekteyiz. Bunu sadece dostumuz 
bir ülkenin güvenliği açısından değil, aynı zamanda Balkanların 
güvenliği, aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği açısından ve 
NATO'nun geleceği açısından önemsemekteyiz. Biz bu konuda 
Bulgaristan'a her zaman destek olduk. Destek olmaya devam 
ediyoruz ve komşumuz Bulgaristan'ın NATO üyeliğini dünya 
barışı açısından, bölge barışı açısından fevkalade önemsediğimizi 
birkez daha teyid ettik. İkili siyasi ilişkilerimizde bir sorun gözük
müyor. Ufak tefek bazı hassasiyetlerimiz karşılıklı olarak dikkate 
alınıyor, gereği yapılıyor ve yapılacak. Ekonomi açısından aynen 
siyasette olduğu gibi, örnek bir gelişme sözkonusu. Siyasette 
Bulgaristan-Türkiye ilişkileri bütün Avrupa'ya örnek gösterilmek
te. Bundan on yıl kadar önce bir hayli meselesi olan iki ülke 
bugün, en hassas konularını çözebilen iki ülkeye dönüşmüş
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vaziyette. Ekonomide bazı büyük projeler sözkonusu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'a yapacağı ziyarette Yukarı 
Harda Barajının, Yukarı Harda Projesi temelinin atılması bek
leniyor. Bu iki ülkeyi birbirine daha fazla yaklaştıracak olan bir 
proje. Aynı şekilde Filibe-Kapıkule karayolunun inşaatına 
başlanılması sözkonusu. Ekonomik alanda yeni gelişmeler bekle
mekteyiz. Gene iki ülkemizi yakından ilgilendiren bazı insani 
konularda bir resmi anlaşma gerektirmeyen ama insani boyutta 
atılabilecek adımlar konusunda da birbirimizi yeniden dinledik. 
Parçalanmış aileler olsun, buna benzer konular olsun, bu konular
daki işbirliğimizi devam ettirmeyi öngördük. Gene bu bağlamda 
Türkiyemizin Sofya'da açılmasını öngördüğü Kültür Merkezi 
konusunda görüş birliğini teyit ettik ve bunu nasıl hayata geçire
bileceğimizi konuştuk. Umuyoruz yakın bir dönemde, belki de 
Sayın Başbakanımızın planlanmakta olan Bulgaristan ziyareti 
döneminde ilk adım atılacak. Daha sonra etraflı biçimde 
Kosova'yı konuştuk. Kosova malum Türkiyemizin çok büyük bir 
hassasiyeti Türkiyemizin çok ciddi şekilde takip ettiği, içinde 
bulunduğu bir konu. Bulgaristan'ın aynı şekilde özellikle 
ekonomik yönden Bulgaristan'ı etkileyen bir konu. Bizim 
Kosova'da bazı kaygılarımız mevcut. Bu kaygılarımızı BM Genel 
Sekreteriyle, NATO üyesi ülkelerle paylaştık. Özellikle 
Kosova'da BM'in sağlamaya çalıştığı barış ortamı için icap eden 
ve zengin devletler tarafından sözü verilmiş olan, ekonomik 
katkının yapılmadığı hala, tamamıyla, tümüyle yapılmadığı ve 
BM'in imkanına sınır getirdiği, BM Kosova'da duruma hakim 
olamadıkça bazı olumsuz gelişmelerin de devam ettiği aramızda 
konuşuldu. Bulgaristan'ın ve Türkiye'nin üyesi bulunduğu 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği girişimi çerçevesinde de konuyu 
gündeme getirmeyi öngördük. Gene iki ülkemizin Güneydoğu 
Avrupa'da yaptığı işbirliği bunun son somut ve başarılı örneği, 
yani Güneydoğu Avrupa uluslararası yahut çok uluslu barış gücü. 
Bu Türkiye'mizin teklifi ve girişimiyle başlamıştı. Sonuçlandı. 
Merkezi Filibe'de, Bulgaristan'da oluştu ve bu güzel örnekten 
hareketle Güneydoğu Avrupa'da neler yapabileceğimizi Sayın 
muhatabımla görüştük. Sonuç olarak iki komşu ülkeye yakışan ve 
bütün Avrupa'ya örnek gösterilen iyi ilişkilerimizi daha da ileriye 
götürmenin hazırlığı, altyapısı, imkanları tartışıldı ve bu yöndeki 
kararlılığımız bir kez daha teyid edildi.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KOSOVA’YI
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Ekim 1999 tarihinde 
Kosova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyaretinde KFOR 
bünyesinde görev yapan Türk Birliği'ni ziyaret edecek, soy
daşlarımızla biraraya gelecek ve Kosova halkının liderleriyle 
görüşmelerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Kosova'ya yapılan insani 
yardım faaliyetlerimizin eşgüdümünü sağlamak üzere hizmete 
sokulan Prizren ve Priştine'deki Türk Eşgüdüm Büroları'nı ve 
Sultan Murat Türbesi'ni de ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Milli Savunma 
Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu refakat edeceklerdir.

Kosova ile çok güçlü tarihi, insani ve kültürel bağlara sahip 
olan, başından beri Kosova sorununun çözümü için çaba gösteren 
ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye, 
Kosova'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi çabalarına aktif şekilde 
katılmakta; Kosova'da güvenli bir ortamın sağlanması, yaraların 
sarılması, ekonomik sorunların aşılması ve çoğulcu bir 
demokratik düzenin oluşturulması yönündeki gayretlere katkı 
sağlamaya çalışmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova'yı ziyaretleri de bu 
kapsamda gerçekleştirilecek olup, Türkiye'nin Kosova'nın sorun
larına gösterdiği yakın ilginin bir tezahürü olacak ve Türk halkı 
ile Kosova halkı arasındaki bağları daha da güçlendirecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN TAHRAN’I 

ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'nin 
davetine icabetle 17-18 Ekim 1999 tarihlerinde siyasi istişare
lerde bulunmak üzere Tahran'a gidecektir.

Sonuncusu 3-4 Şubat 1999 tarihlerinde Ankara'da yapılan 
siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konu
lar ele alınarak görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET
ATAÇ ANLI’NIN AVRUPA KONSEYİ BAKAN 

DELEGELERİ KOMİTESİ’NİN LOİZİDOU DAVASINA 
İLİŞKİN KABUL ETTİĞİ ARA KARAR HAKKINDA 

YÖNELTİLEN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Konunun esas tarafı olan KKTC'nce yapılan açıklamayı 
destekliyoruz.

Türkiye, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Loizidou 
davasına ilişkin olarak aldığı ara karara menfi oy kullanarak bu 
kararı paylaşmadığını esasen ortaya koymuştur.

Bugüne kadar Türkiye AİHM'nin Türkiye'nin muhatap 
olduğu tüm kararları, içerikleriyle her zaman mutabık olmasa 
dahi istinasız uygulayagelmiştir. Ancak, Loizidou davası, 
mahkeme kararında bile belirtildiği gibi istisnai bir davadır. 
Dolayısıyla istisnai işlem gerekmektedir. Bir siyasi organ olarak 
Delegeler Komitesi'nin, davanın bu istisnai niteliğini anlaması 
beklenir.

Oysa Delegeler Komitesi bu ara kararla Loizidou Davasını 
münferit bir olaymış gibi ele almış, dava konusunun Kıbrıs soru
nunun bir parçası olduğunu görmezden gelmiştir.

BM Genel Sekreteri'nin son iyi niyet görev raporunda da 
belirttiği gibi, Kıbrıs'ta karşılıklı mülkiyet iddialarının tasfiyesi 
Kıbrıs sorununun ana boyutlarındandır. Loizidou ve benzer 
mülkiyet taleplerinin tasfiyesi Kıbrıs sorununa kapsamlı bir 
çözüm bulunmasıyla mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bu konuda önemli bir adım atmış ve bu sorunun mal- 
mülk mübadelesi ve tazminatlar yoluyla çözülmesini ve bu 
amaçla bir Ortak Komisyon kurulmasını önermiştir. Biz önerilen 
yolun Loizidou ve benzer davaların sonuçlandırılması için en 
uygun ve gerçekçi çerçeve olduğunu düşünmekteyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın Basın Mensupları,

SORU : Pakistan'da darbe oldu. Türkiye'nin bu darbeye 
bakış açısı nedir? Değerlendirir misiniz?

Bir de Türkiye'nin Pakistan'dan alacağı çadırlar vardı 
deprem için. Şu anda bu çadırların son durumu nedir?

CEVAP : Türkiye ile Pakistan hiç şüphesiz aradaki coğrafi 
uzaklığa rağmen çok yakın dostluk ilişkileri tesis etmiş olan iki 
ülkedir. Bu noktadan hareketle, şüphesiz Pakistan'daki 
gelişmeleri yakından izliyoruz. Pakistan'daki yönetim değişikliği 
sırasında ciddi bir çatışma olmadığı, can kaybı bulunmadığı ve 
ülkenin sakin olduğu anlaşılmaktadır. Bu ülkede yaşayan vatan
daşlarımız da esenlik içindedirler. Ayrıca, îslamabad'daki 
Büyükelçiliğimiz ile Karaçi Başkonsolosluğumuz da çalış
malarını normal şartlar altında sürdürmektedir. İki ülke halkları 
arasında kökleri derinlere giden sağlam bir dostluk ve kardeşlik 
ilişkileri mevcuttur. Bizim için öncelik taşıyan husus, kardeş 
Pakistan halkının beklentilerinin huzur ve istikrar ortamı içinde 
gerçekleşmesini sağlamak üzere ülkede gerekli koşulların bir an 
önce tesisidir.

Değindiğiniz çadır konusuna gelince, bunlar aslında bizim 
çeşitli başka ülkelerden sipariş ettiğimiz, fakat üretiminin bir kıs
mının Pakistan'da yapıldığı anlaşılan çadırlardır. Bunların da en 
kısa sürede Türkiye'ye getirilmesinin temini için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
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SORU : AB Komisyonu raporu bugün açıklanıyor. 
Raporun elinize geçip geçmediğini bilmiyorum, fakat bu konuda 
değerlendirmeniz olacak mı?

CEVAP : Rapor, söylediğiniz gibi bugün açıklanıyor. Bu 
konuda bizim AB organlarıyla temaslarımız mevcut. Raporun 
nihai şeklini açıklandıktan sonra göreceğiz. Bu nihai şeklin içeri
ğine göre eğer söylememiz gereken bir husus var ise, tabii ki bu 
konuda gerekli açıklamayı yaparız, ama önce bunun bugün açık
lanacak son şeklini görmemiz lazım.

SORU: Sayın Bakan çeşitli yerlerde yaptığı açıklamalarda 
"AB'ne girilmesinin Türkiye için önemli olduğunu, ancak giril
mese de bunun ölüm olmayacağını, sonuçta Türkiye'nin varlığını 
güçlü bir şekilde devam ettireceğini" ifade ediyor. Bazı çevrelere 
göre, özellikle bazı basın kuruluşlarına göre, bu tür açıklamaların 
AB üyesi ülkeler üzerinde AB'ne giriş konusunda olumsuz etki
ler yaratabileceği savunuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyor
sunuz?

CEVAP: Ben o yorumlara katılmıyorum. Türkiye'nin 
AB'ne tam üyeliği Türkiye için öncelikli bir dış politika hedefi 
olmaya devam ediyor. Bizzat Sayın Bakanımızın bu hedefin 
gerçekleşmesi için aylardır, belki iki yıldır süren çok yoğun 
çabaları var. Bu çabalar bu yıl içinde ve Helsinki'ye giden dönem 
içinde de yoğunluğunu arttırarak sürdürmekte. Dolayısıyla bu tür 
bir yoruma girmek çok sağlıklı olmaz kanaatindeyim.

SORU : Son değerlendirmeyi AB'nin nihai raporu açık
landıktan sonra yapacağınızı söylediniz, ama Ankara'nın beklen
tileri ne acaba?

CEVAP : Bizim beklentilerimiz çok açık. Bunu çok çeşitli 
kereler ifade ettik. Biliyorsunuz Aralık'taki Helsinki Zirvesi 
topluluk için bir genişleme zirvesi olarak da adlandırılıyor. 
Gelişme konularının özellikle ele alınıp karara bağlanacağı bir 
zirve olacak ve bizim bu Zirve'den beklentimiz Türkiye'nin 
adaylığının diğer ülkelerle, diğer adaylarla eşit koşullar altında
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tescili ve ilamdır.

SORU: Türkiye'nin Keşmir sorununa bakışına bir açıklık 
getirebilir misiniz? Şimdi gündemde olduğu için soruyorum.

CEVAP: Türkiye'nin bu konudaki tezi, Keşmir'de ulus
lararası meşruiyetin gerektirdiği kuralların ve şartların tatbikidir.

SORU : Pakistan'daki Büyükelçiliğimizle ilgili gelişmeler
nelerdir? Yeni bir atama yapıldı galiba, çok yeni. Gitti mi ya da
eski Büyükelçi mi gidecek? Şu anda Büyükelçi yok galiba değil 
mi?

CEVAP : İslamabad Büyükelçimiz biliyorsunuz bu talihsiz 
kazayı takiben Ankara'dadır ve yerine bildiğim kadarıyla yeni bir 
atama yapılması için süreç tamamlanmamıştır henüz.

  •

SORU : Italyan Başbakanının gelişiyle ilgili herhangi bir 
netleşmiş durum var mı?

CEVAP : Hayır, böyle bir ziyaret geçen toplantıda da ifade
ettiğim gibi gündemdedir, ama şu ana kadar tespit edilmiş bir 
tarih yoktur.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV 
TELEVİZYONUNDA YAYINLANAN MÜLAKATININ

METNİ

SORU : Avrupa Birliği Komisyonu Raporu açıklandı. 
Ayrıntıları belli oldu. Tepkiniz nedir? Türk Hükümeti nasıl 
karşılıyor bu olayı?

CEVAP : Aslında olumlu bir karar. Bizim beklentilerimizi 
karşılayan bir karar. Tabii 100 sayfadan fazla bir metin bu ve 
bunun içinde bizim paylaşmadığımız bazı düşünceler, görüşler 
mevcut.

SORU : Onlar nelerdir?

CEVAP : Şimdi genellikle AB'nin raporlarında yeralan 
Türkiye'nin demokratikleşme düzeyiyle ilgili düşüncelerini pay
laşmıyoruz. Bazı haklılık payı var bu düşüncelerde. Ama genelde 
paylaşmıyoruz. Bunların aramızda tartışmaya muhtaç olduğu 
düşüncesindeyiz. Ancak böyle bir raporda önemli olan raporun 
eyleme dönük bölümü. Yani sonuç bölümüdür ve burada da 
değişik maddelerde Türkiye'nin AB'ne tam üyelik adaylığı kabul 
edilmektedir. Bunun gereklerinden söz edilmekte, neler olduğu 
belirtilmektedir. Hani bazen deniliyor ya. İçi boş, içi dolu falan 
gibi. O ayırım da ne ölçüde doğru bir ayırım bilemiyorum. Fakat 
bu dolu bir adaylık sözkonusu. Bütün bunları tespit eden bir 
rapordur. Ayrıca Komisyon Başkanı Sayın Prodi bir suale verdiği 
cevapta "Türkiye tam üyelik adayıdır. Bütün diğer adaylara ne 
uygulanmışsa, hangi yaklaşım uygulanmaktaysa aynı uygulama 
olacaktır ve Türkiye kendi gelişmesi ölçütüyle, değerlendirme
siyle üyeliğe ulaşacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı. Bütün bun
lar son derece olumlu. Tabii şu ihtiyat payı içinde konuşmak
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tayım. Bu nihayet tamam önemlidir. Bizim açımızdan da bir 
başarıdır. Fakat bu nihayet Komisyon'un tavsiye belgesidir.

SORU : Asıl Helsinki'de.

CEVAP : Evet. Bu Helsinki'de bütünüyle benimsenir ise, o 
zaman Türkiyemizin adaylığı kesinleşmiş, resmileşmiş olacaktır.

SORU : Lüksemburg Zirvesi Türkiye'de büyük tepkilerin 
doğmasına yol açtı. Türkiye siyasi görüşmeleri kesti. Bugüne 
kadar geldik. AB Komisyonu'nun bugünkü raporu 
Lüksemburg'da yapılan hatayı telafi etti mi?

CEVAP : Şimdi şöyle diyeyim. Bu bir süreç. Bu sürecin
belli bir aşamasında AB Zirvesi'nin aldığı karar bize göre yanlıştı.
Aradan geçen zaman içinde belli bir gelişme oldu. Mesela,
Cardiff Zirvesi bundan bir yıl önce. AB'nin ileri adımı niteliği de
taşımaktaydı. Gerçi o adaylık meselesi hallolmamıştı ama, bir
ileri adımdı ve zannediyorum bu süreci biz de iyi kullandık, iyi
değerlendirdik. Siyasetlerimiz doğru siyaset oldu. Gerçi daha
henüz sonuç alınmış değil. Fakat olumlu bir noktaya geldiğimizi 
de belirtmek lazım.

SORU : Az önce Sayın Başbakanla uzunca bir görüşme
yaptınız. Bu durum hakkında bilgi verdiniz. Kendisinin durumu
değerlendirişi nasıl? Ona soramadık şu anda sıcağı sıcağına. Size
soruyorum. Yani ortak değerlendirmeniz ne yönde. Bundan sonra 
neler var önümüzde?

CEVAP : Sayın Başbakan adına konuşamam. Fakat bizim 
değerlendirmemiz benim söylediğim gibi, doğru yönde önemli bir 
adım olmuştur, Komisyon Raporu. Umarız bu Helsinki'de doğru 
bir şekilde noktalansın.

SORU : Peki Helsinki'ye gidene kadar Bakanlığınızın 
Dışişleri Bakanlığının ve genel olarak Hükümetin yapacakları 
neler? Önümüzde neler var?
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CEVAP : Yaptıklarımızı Helsinki'nin bir ön koşulu gibi 
algılamıyoruz. Bizde zaten çok şey yapıldı. Yani zaten Türkiye 
olumlu bir çizgide gelişiyor. Bütün hepimizin şikayetçi olduğu 
eksiklerimize rağmen Türkiye olumlu bir çizgide gelişiyor ve 
burada tabii şu faktörü dikkate almamız gerek. Şimdi Türkiye 
kendi demokratikleşme sürecinde bazı noktalarda gecikmiş ise, 
bunu mazeret diye söylemiyorum. Fakat çok anlaşılır nedenleri 
mevcut. Bu nedenlerin hepsine girmek uzun zaman alır. Ama bir 
belirli ve çok önemli kategorisi Türkiye'nin işte 12-13 yıldır hedef 
olduğu terörist bölücü saldırıdır. Yani bir ülke bir yandan terörist 
ve bölücü saldırıyla mücadele ederken, bir yandan da demokratik
leşmesinde hızlı adımlar atması hani hepimizin idealidir ve bunun 
için hepimiz çalıştık. Ama gerçekçi olarak fevkalade güçtür ve 
nitekim Türkiye bu zor dönemde belki bir gecikmeye uğramıştır. 
Kendi gelişim sürecinde. Ben ona hep atıfta bulunuyorum. Sayın 
Başbakanın Sayın Ecevit'in çok doğru bir ifadesi var, tanımı var. 
Şubat ayındaydı yanılmıyorsam yabancı gazetecilerle bir konuş
masında ben de birlikteydim, Sayın Başbakanımızla. Orda dedi ki 
Türkiye bu terör olgusundan, terör tehlikesinden kurtulduğu 
ölçüde, bununla baş ettiği ölçüde demokratik atılımlarda daha 
geniş bir alan bulacaktır dedi. Gerçekten de Türkiye inşallah 
sonuna kadar öyle devam etsin. Artık terörü kontrol altına almaya 
başladığı bir aşamadadır. Bu tabii ki kolay olmamıştır. 
Askerimizin büyük fedakarlığıyla olmuştur. Toplum olarak çeşitli 
tehlikelere direnmemiz sayesinde olmuştur. Ama Türkiye bu işi 
biraz sınırlamaktadır. Sınırladığı ölçüde kendi gecikmiş bulun
duğu bazı demokratik atılımlarmı yavaş yavaş gündeme sokmak
tadır ve bunu AB olsa da olmasa da yapmaktadır, yapmaya devam 
edecektir.

SORU : Evet. Bu zaten geleneksel bir çizgi. Prodi az önce 
Komisyon Raporu'nu okurken şöyle dedi: "Türkiye'yi üye olarak 
kabulümüz Türkiye'deki gerek ekonomik alanda, gerek 
demokratik alanda insan hakları alanında bazı adımların atıl
masını teşvik edecektir. Biz böylelikle Türkiye'ye yardımcı ola
cağız" dedi. Sizce de bu adımla Türkiye'nin işleri kolaylaşmış 
olacak mı? Bu adımlar hızlanacak mı?
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CEVAP : Hiç kuşkusuz Türkiyemiz tarihimizde de öyledir. 
Çünkü biz dünyayla çok içiçe bir ülkeyiz. Tarih boyu öyle 
olmuşuzdur ve kendi sınırlarımızın ötesini etkilemişizdir. 
Sınırlarımızın ötesinden etkilenmişizdir. Dış dinamikler olumlu 
olduklarında Türkiye'ye herzaman bir katkı getirmiştir. Yani 700 
yıllık tarihimizde bu böyledir ve zannediyorum AB olgusu 
Türkiye'nin ekonomik, siyasal toplumsal gelişiminde olumlu 
dinamikleri, olumlu dış dinamikleri bizim zaten mevcut olan 
olumlu iç dinamiklerimize ekleyecektir ve elbette ciddi katkısı 
olacaktır.

SORU : Yani bu adım Türkiye'nin demokratikleşme ve 
insan hakları alanında daha geniş haklara sahip olmasına yardım
cı olacaktır.

CEVAP : Türkiye'nin genel olarak gelişmesine şöyle bak
mak lazım. Türkiyemizde biz ne yapıyoruz. Daha ileri, daha 
gelişmiş bir mantığı kavramak için Türkiye'de zaten çaba içinde
yiz. Zaten bunu yapıyoruz ve bu daha ileri mantığa daha ileri bir 
ortama, daha organize bir toplum olmaya doğru bizim çabamıza 
şimdi ek bir dinamik, ek bir etken gelecektir. Tabii bunlar 
Helsinki'de olumlu sonuç çıkması koşuluyla. Yoksa tek başına 
bugünkü durum yeterli değil.

SORU : Bir başka engel diyelim, Kıbrıs her zaman engel. 
Şimdi yarın da ABD'nden Alfred Moses geliyor. Aslında bu gece 
geliyor galiba. Burada temaslar sürdüreceksiniz. ABD'ndeyken 
varılan bir mutabakat çerçevesinde. Kıbrıs meselesinde de bu 
çerçeve içinde yeni adımlar beklenebilir mi?

CEVAP : Kıbrıs konusunda, biz Kıbrıs'ı AB'ni hatta Türk- 
Yunan ilişkilerini hep ayrı ayrı ele almaktayız ve bu politikayı 
izlemekteyiz. Şimdi Kıbrıs konusunda bazen bize haksızlık daha 
doğrusu Sayın Denktaş'a haksızlık yapılıyor. Çünkü Sayın 
Denktaş sanki müzakere etmekten kaçan, müzakere etmeyi iste
meyen taraf gibi gösteriliyor ve tabii Türkiye'de o şekilde yorum
lanıyor. Bu doğru değil. Amerika'daki görüşmelerimizde benim 
daha önce New York'taki temaslarımda BM Genel Sekreteri'yle 
Sayın Başbakanın yaptığı konuşmada, benim daha önce yaptığım
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konuşmada hep bunları tartıştık. Biz diyoruz ki, bazı koşulların 
oluşması lazım ve zemini oluşturmak lazım. Sayın Denktaş geçen 
gün TRT'deki konuşmasında çok net olarak belirtti. Yani diyor ki 
Sayın Denktaş işte müzakere edin. İkiniz karşı karşıya gelin. 
Kıbrıs Rum yönetiminin lideriyle ve bu işi çözün. Şimdi Sayın 
Denktaş çok haklı olarak diyor ki, böyle bir görüşmenin zemi
ninin hazırlanması lazım. O zeminde Sayın Denktaş'ın açıkladığı 
o zemin ve dolaylı görüşmenin Kıbrıs'ta başlaması ve o dolaylı 
görüşmelerde o zeminin oluşması, o zemin oluştuktan sonra 
ancak bu ikili görüşmenin bir faydası olabilir. Biz de aynı 
düşüncedeyiz ve bu düşüncemiz değişmiş değildir. Değişecek de 
değildir. Şunu da söyleyim biz hiçbir zaman görüşme olmasın 
diyen taraf değiliz Türkiye olarak. Fakat bu görüşmenin Sayın 
Denktaş'ın da belirttiği gerçekler çerçevesinde hazırlanması 
gerekir. Bu yolda Türkiye bir engel değildir. Bilakis bir teşviktir.

SORU : Son olarak Helsinki Zirvesi'nden beklentiniz
nedir?

CEVAP : Bir defa şunu söyleyeyim. Avrupa Komisyonu 
üyelerine teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin uzunca bir 
süredir anlatmaya çalıştığı hassasiyetler şimdi geçmişe kıyasla 
daha fazla anlaşılmış gözüküyor. Ayrıca AB'nin üye ülkelerinin 
Dışişleri Bakanlarına da teşekkür etmekteyim. Onlar da hiç 
kuşkusuz bu sonuçta etkili olmuşlardır. Ancak aynı ihtiyat payını 
korumaktayım. Bu sadece bir aşamadan ibarettir. Çok da 
büyütülmemesi gerekir. Umarım bugünkü tutumlarını, tavırlarını
zirveye Helsinki'ye taşırlar ve Helsinki'de bu konu olumlu bir 
şekilde noktalanır.

SORU : Sayın İsmail Cem açıklamalarınız için teşekkür
ederiz.
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AB KOMİSYONU İLERLEME RAPORU’NA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının Haziran 1998
Cardiff Zirvesinde kabul ettikleri karar uyarınca, Avrupa Birliği
Komisyonu geçen yıl aday ülkeler hakkında İlerleme Raporları
hazırlamaya başlamıştır. Bu Raporların İkincisi bugün Brüksel'de
Komisyon Başkanı Prodi tarafından açıklanmış bulunmaktadır.
Türkiye, bu Raporda, bu kere, tam üyeliğe resmen aday göste
rilmiştir.

Komisyon, Türkiye'nin tam üyeliğe hazırlanabilmesi 
amacıyla, 1997 Lüksemburg Zirvesinde diğer adaylar için yaptığı 
gibi, şimdi ülkemize de somut bir katılma öncesi ortaklığı strate
jisi önermektedir. Bu ortaklığın aşağıdaki unsurlardan oluşması 
görüşüne yer verilmektedir:

- Siyasi diyalogun derinleştirilmesi ve Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası çerçevesinde AB'nin ortak tutumları ve 
faaliyetlerine ortak olunabilmesi imkanı,

- Katılma öncesi mali yardım kaynaklarının tümünün tek 
bir çerçeve içinde eşgüdümünün sağlanması,

- Bütün Topluluk Programlarına ve Ajanslarına tam katıl
ma olanağı,

- AB müktesebatına uyum sağlanmasına yönelik bir ulusal 
programla birleştirilmiş bir katılma ortaklığının oluşturulması,

- Katılma Ortaklığının uygulanmasını izlemek amacıyla 
Avrupa Anlaşmaları kapsamında işleyecek bir mekanizmanın
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kurulması,

-Türkiye'nin mevzuat ve uygulamalarının AB'ninki ile 
ahenkleştirilmesin! teminen, AB müktesebatının analitik 
sürecinin incelemesinin başlatılması.

Bu unsurlar, Türkiye'nin AB Komisyonu tarafından, artık 
diğer adaylar gibi, resmi aday olarak değerlendirildiğini göster
mektedir.

AB Komisyonunun bütün bu önerilerinin AB'nin Helsinki 
Zirvesi’nde kabul edilmesi, başka bir deyişle, Türkiye'ye tüm 
unsurlarıyla resmi adaylık statüsünün tanınması, Türkiye-AB 
ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacaktır.
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BM GÖREVLİLERİNİN GÜRCİSTAN’DA REHİN 
ALINMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

13 Ekim 1999 tarihinde Gürcistan'da 7 Birleşmiş Milletler 
görevlisinin kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılarak 
rehin alınmış olduklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bölgede barışın tesisi amacıyla ve insani mülahazalarla görev 
yapmakta olan uluslararası örgüt mensuplarına yönelik 
sözkonusu eylemi kınıyor ve rehinelerin en kısa sürede serbest 
bırakılmalarını ümit ediyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KOSOVA ZİYARETİ 
ÖNCESİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 15 Ekim 1999, Cuma, Saat:07.50)

Günübirlik bir ziyarette bulunmak üzere Kosova'ya hareket 
ediyorum. Bu ziyaretimde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın 
Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet bana 
refakat etmektedir.

Ziyaretim sırasında, öncelikle KFOR bünyesinde görev 
yapan Türk Görev Gücü Komutanlığı'm ziyaret ederek barışa 
hizmet eden askerlerimizle birlikte olacağım. Ayrıca, Prizren ve 
Priştine'de açılmış olan Türk Eşgüdüm Büroları'nı da ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgi alacağım. Kosova'da görev 
yapan UNMIK yöneticileriyle görüşeceğim. Ziyaretimde 
Kosova'da yaşayan tüm toplumların ve bu çerçevede soy
daşlarımızın temsilcileriyle biraraya gelecek, Mamuşa'da halka 
hitap edeceğim. Bu vesileyle, Balkanlardaki en önemli kültür 
varlıklarımızdan olan Sultan Murat Hüdavendigar'ın türbesini de 
ziyaret edeceğim.

Kosova'da yaşanan insanlık dramı yılın ilk yarısında 
Balkanların ve Avrupa'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehdit 
eder bir boyut kazanmış, bir milyona yakın Kosovalı'nm mülteci 
durumuna düşmesine yol açmıştı. NATO'nun kararlı müdahale
si sonucu bu insanlık dramı sona ermiştir. NATO harekâtının 
başarılı olması, Barış Plam'mn ve BM Güvenlik Konseyi 
kararının kabulüyle Kosova'da yeni bir dönem başlamıştır. Şimdi 
yaraların sarılması, barışın kazanılması zamanıdır. Bu yeni 
dönemde kuşkusuz yeni güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ancak,
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Kosova'da güvenli bir ortamın bir an önce sağlanması, yaraların 
süratle sarılarak Kosova halkının tümünün beklentilerini karşıla
yacak ve bölgede barışın kalıcı hale gelmesine imkân verecek 
çoğulcu ve katılımcı bir demokratik düzene en kısa zamanda 
geçilmesi doğrultusundaki gayretler sürdürülmektedir. Türkiye 
de bu gayretlere aktif biçimde katkıda bulunmaktadır. Yerlerinden 
yurtlarından edilmiş Kosovalıların tamamı güvenlik içinde ve kış
tan önce evlerine geri dönebilmişlerdir. Bu her zaman vurgu
ladığımız bir hedefti. Bu hedefe ulaşılmış olmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz.

Kosova ile köklü tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip 
olan Türkiye, NATO harekâtına katılmak suretiyle, insani 
yardımlarıyla ve diplomatik alandaki gayretleriyle tarihi, manevi 
ve insani sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiştir. Türkiye 
bundan böyle de Kosova'da barış ve istikrarın tesisi yönündeki 
uluslararası çabalara katılmaya, Kosova'nın yeniden imar ve 
inşasına katkıda bulunmaya devam edecektir.

Ziyaretimin, Türkiye ve Türk milleti ile Kosova'lılar 
arasındaki dostluk ve kardeşlik hislerinin pekiştirilmesini, soy
daşlarımızın maneviyatının yükseltilmesini sağlayacağına inanı
yorum. KFOR bünyesinde kahramanca barış görevi yapan Türk 
Birliği'nin çalışmalarını yerinde görmekten de büyük bir mutluluk 
duyacağım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KOSOVA’NIN 
MAMUŞA ŞEHRİNDE SOYDAŞLARIMIZA HİTABEN

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Mamuşa, 15 Ekim 1999, Cuma, Saat: 10.00)

Bugün burada sîzlerle kucaklaşmaktan bahtiyarım. Sizlere 
Türkiye'nin ve 65 milyon kardeşinizin hasret dolu selamlarını, 
muhabbetlerini getirdim.

Uzun zamandır çok zor koşullar altında, Kosova'daki var
lığınızı korumaya ve huzur içinde yaşamaya çalıştığınızı bütün 
dünya yakinen biliyor.

Kosova'da tam bir insanlık dramı yaşanmıştır. Tarihten 
husumet, kin ve nefret çıkarmak isteyenler Balkanlar'da büyük 
acılara, kan ve gözyaşına sebep oldular. Türk olsun Arnavut 
olsun siz Kosovalı kardeşlerimiz burada en doğal hakkınız olan 
yaşama hakkınızı korumaya çalışırken, Türk halkının aklı, gönlü 
ve duaları hep sizinle olmuştur. Çektiğiniz acılar bizim acılarımız, 
duyduğunuz endişeler bizim endişelerimiz olmuştur. Türkiye bu 
endişelerinizi ve acılarınızı hafifletmek için elinden geleni yap
mıştır ve yapmaya da devam edecektir.

Kosova'nın Türkiye için önemi büyüktür. Siz evlad-ı fati
hanın buradaki mevcudiyeti, bizim için herşeyden önce manevi 
bir sorumluluk doğurmaktadır. Kosova'ya yönelik ilgimiz tarihi, 
kültürel ve insani bağlara dayanmaktadır.

Amavutlar, Türkler, Sırplar ve diğer etnik gruplar yüzyıl
larca Balkanlar'ın hür ikliminde barış, huzur ve uyum içinde 
birarada yaşamışlardır. Ancak, etnik milliyetçilik rüzgarları 19.
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Yüzyıldan itibaren bölgenin "Avrupa'nın barut fıçısı" olarak 
tanımlanmasına yol açmıştır. Birlikte yaşamış olan insanların bir
birlerine karşı nefret duyguları geliştirmeleri körüklenmiştir. Bu 
nedenle büyük acılar çekilmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın 
son döneminde ayrımcılığı esas alan saldırgan etnik milliyetçilik 
Balkanlar'ı dünyanın sıcak noktalarından biri haline getirmiştir. 
Balkanlar yeniden tüm Avrupa'nın barış ve istikrarını tehdit eden 
etnik gerginliklerle dolu, etnik temizlik politikalarının uygu
landığı, yüzbinlerce insanın yerinden yurdundan edildiği, masum 
insanların öldürülüp toplu mezarların açıldığı, kin ve nefretin 
hüküm sürdüğü bir bölge haline gelmiştir. Bünyesinde azınlık 
bulundurmayan tek bir ülkenin bile bulunmadığı Balkanlar'da 
etnik ayrımcılık, kan ve gözyaşından başka birşey getirmemekte
dir. Bugüne kadar bu nedenle çok yüksek bir bedel ödemiş olan 
bölgemiz artık bu gerçeği öğrenmelidir. Bosna-Hersek ve 
Kosova'da yaşananlar bir daha tekrarlanmamalıdır.

Şimdi Kosova'da yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde 
geçmişin yaralarının süratle sarılması, savaşın izlerinin silinmesi 
ve Kosova'nın ihtilaflar merkezi olmak yerine, bir an önce barış, 
huzur ve istikrar bölgesi haline gelmesi içten temennimizdir.

Türkiye etnik temizlikten, yok olmaktan kaçan 
Kosovalılara kapılarını açmış, onları misafir etmek için gayret 
sarfetmiştir. Bu, herşeyden önce bir insanlık göreviydi. Türkiye 
bu görevi layıkıyla yerine getirmenin huzur ve gururu içindedir.

30 Temmuz'da Saraybosna'da yapılan İstikrar Paktı 
Zirvesi'nde de bunun altını özellikle çizdim. Balkanlar'ın makus 
talihinde tarihi bir dönüm noktası olmasını dilediğimiz bu tarihi 
Zirve'de Kosova'da yaşanan acıların dindirilmesi yönünde kısa 
zamanda önemli adımlar atılması gerektiğini, aksi takdirde tüm 
Balkanlara istikrar getirmeyi amaçlayan İstikrar Paktı'nın 
başarısından sözedilemeyeceğini vurguladım. Uluslararası 
toplumu Kosova'ya acilen yardım yapmaya çağırdım. Bosna'da 
ve Kosova'da yaşanan karanlık günlerden Saraybosna'daki 
İstikrar Zirvesi'ne uzanan yol kolay olmamıştır. Bunun
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Bölgede yaşayan tüm toplumlar birbirleriyle uyum içinde 
yaşamayı ve birbirlerinin haklarına saygı göstermeyi öğren
melidirler. Bosna'da olduğu gibi Kosova'mn da çok etnili, çok 
kültürlü, çok dinli yapısının korunması bölge barışı açısından 
hayati önemdedir. Saraybosna'da üç etnik toplumun artık barış ve 
huzur içinde yaşama yönünde mesafe katettiklerini şahsen mem
nuniyetle müşahede ettim. Aynı adımların Kosova'da da süratle 
atılmasını bekliyoruz. Barış içinde birlikte yaşama ve çalışmayı 
başarmanın yegâne yolu demokrasi, hukukun üstünlüğüne ve 
insan haklarına saygıdan oluşan altın üçgenden geçmektedir.

Farklılıklar bir zenginlik kaynağı olarak görülmelidir. 
Bunun için de demokrasiye ve demokratik değerlere bağlılık 
gerekmektedir. Esasen, demokrasi, farklı dil, din ve etnik orijin
den halkların korkudan ve baskıdan uzak biçimde birlikte yaşaya
bilecekleri tek yönetim biçimidir. Demokrasi olmazsa barışı 
muhafaza etmek de mümkün değildir. Farklılıklara saygı göste
rerek ortak amaçlar etrafında birleşmek mümkündür. Bu başarıla- 
madığı takdirde etnik temizlik gibi belalar bölgemizi tehdit etme
ye devam edecektir.

Değerli kardeşlerim,

Kosova'da barış ve huzur ortamının tesisi kadar, Türk var
lığının bekası da bizim için son derece önemlidir. Türk kamuoyu 
bu konuda çok hassastır. Türkiye her zaman soydaşlarının yanın
da olmuştur ve bundan böyle de olmaya devam edecektir. 
Türkiye'nin Kosova'da aradığı barıştır, kardeşliktir, işbirliğidir, 
huzurdur. Türkiye bunları, Türk olsun, Arnavut olsun, Sırp olsun 
bütün Kosovalılar için arzulamaktadır.

içinden geçmekte olduğunuz sıkıntılı dönemi en kısa 
zamanda atlatmanız için Türkiye'nin destek ve yardımları artarak 
devam edecektir.

Priştine ve Prizren'de eşgüdüm büroları açtık. Bunların en

kıymetinin iyi bilinmesi ve layıkıyla değerlendirilmesi gerekir.
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temel görevlerinden birisi de bütün Kosovalıların sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmak ve acil ihtiyaçlarınızın imkânlar 
çerçevesinde karşılanmasına yardımcı olmaktır.

Askeri birliğimiz Kosova'da barışa hizmet etmektedir. Bu 
çerçevede, Mamuşa'da bir bölüğümüzün konuşlanması sizi 
olduğu gibi bizi de memnun etmiştir.

Kosova'da 60 bin kadar soydaşımızın yaşadığını ve soy
daşlarımızın Kosova'nın yönetiminde pay sahibi olmaları gerek
tiğini tüm dünyaya duyurduk. Sizlerin Kosova'nın yeni siyasi 
düzeni içinde Türk toplumu olarak eşit haklara ve eşit temsil 
imkânına sahip olmanız en doğal hakkınızdır. Haklarınızın 
savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Ancak, haklarınıza sahip çıkabilmeniz aranızdaki görüş 
ayrılıklarınızı gidermenize, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 
hareket edebilmenize bağlıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde hareket etmeyen 
toplumlar başarısızlığa mahkûmdur. Birlik olmanız, tek bir ses 
halinde hareket etmeniz, sesinizi daha kolay duyurmanızı, meşru 
haklarınızı korumanızı ve daha ileriye götürmenizi temin edecek
tir.

Kosova'nın nihai statüsüne ilişkin müzakereler başladığın
da da, Kosova Türk toplumunun da, hakkaniyet ilkesi 
çerçevesinde bu süreçte temsil edilmesini savunmaya devam ede
ceğiz. Bu ziyaret sırasında görüşeceğim Arnavut yetkililere de bu 
konudaki hassasiyetimizi, sizin beklentilerinizle birlikte dile 
getireceğim.

Öte yandan, bu müzakerelerde hakettiğiniz yeri alabil
meniz için birbirinize kenetlenmeniz, tek bir sesle görüşlerinizi 
dile getirmeniz hayati önem taşımaktadır.

Arnavutlar başta olmak üzere, Kosova'daki tüm topluluk
larla dostluk ve kardeşlik temelinde iyi ilişkiler geliştireceğiniz
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den eminim. Hepiniz sıkıntılı günleri birlikte yaşadınız. 
Kosova'nın geleceğinde hepiniz kader ortağısınız.

Değerli kardeşlerim,

Türkçe eğitime önem vermeniz, kültürünüze sahip çık
manız, kendi basm-yayın organlarınızı koruyarak, sayılarını art
tırmaya çalışmanız varlığınızı sürdürmenin vazgeçilmezleridir. 
Dili ve sesi olmayan millet kaybolmaya mahkûmdur. Kimliğinizi 
koruma ve kültürünüzü geliştirme çabalarınızda Türkiye her 
zaman arkanızda olacaktır.

Her biriniz Balkanlar ile Türkiye arasında birer daimi 
dostluk köprüsü vazifesi görüyorsunuz. Bu şanlı tarihimizin neti
cesidir. Bu topraklarda yüzyıllarca yaşadınız ve yaşamaya da 
devam edeceksiniz.

Balkanlar'ın makus talihi artık geride kalmalıdır. Tarihte 
yaşananlardan ders alınır. Tarih yeniden yaşanamaz ve yaşanma
malıdır. Ancak, geleceği birlikte yapmak; husumetlerden, kinden, 
nefretten arınmış; Avrupa'yla bütünleşmiş; demokrat; refah ve 
barış içinde bir Balkanlar yaratmak gelecek nesillere karşı borcu- 
muzdur. Buradan, Balkanlar'daki bütün ülkelere ve halklara 
çağrıda bulunuyorum: gelin, yeni bir tarih yazmak için güçlerimi
zi birleştirelim; yeni bir Kosova'yı, yeni bir Balkanlar'ı birlikte 
inşa edelim. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini tehdit altında 
hissetmeyecekleri, korkudan ve baskıdan uzak biçimde birlikte 
çalışıp birlikte yaşayabilecekleri, hukukun üstünlüğüne dayanan 
bir barış ve dayanışma düzenini gelin hep birlikte kuralım!

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KOSOVA’DAN 
DÖNÜŞLERİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 15 Ekim 1999, Cuma, Saat:20.45)

Kosova'ya yaptığım günübirlik ziyareti tamamlayarak 
yurda dönmüş bulunuyorum. Bu ziyaretimde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Milli Savunma 
Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu ile üst düzey yetkililerden 
oluşan bir heyet bana refakat etmiştir.

Kosova'da önce KFOR bünyesinde görev yapan birliğimizi 
ziyaret ettim. Kahraman askerlerimizin barışın korunması 
çerçevesinde kendilerine verilen görevleri üstün bir hizmet 
anlayışıyla ve en etkin şekilde yerine getirdiklerini gururla müşa
hede ettim.

Ziyaretimde Kosova'daki soydaşlarımızla da biraraya 
geldim, ihtiyaç ve beklentilerini dinledim. Kosovalı soy
daşlarımızın bana ve heyetimize gösterdikleri ilgi ve coşkudan 
ziyadesiyle mütehassis oldum. Soydaşlarımıza ve Arnavut 
kardeşlerimize, krizin başından itibaren Kosova'daki gelişmeleri 
yakından takip eden ve Kosovalı kardeşlerine karşı insani, 
manevi ve tarihi sorumluluklarını layıkıyla yerine getiren 
Türkiye'nin, şimdi de Kosova'da barış ve huzurun kalıcı hale geti
rilmesine ve Kosova'nın yeniden imar ve inşama yönelik çabalara 
aktif olarak katılmaya devam edeceğini belirttim. Soydaşlarımıza, 
onların huzur ve refah içinde varlıklarını sürdürmeleri için üzeri
mize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğimizi belirterek, 
Kosova'nın siyasi geleceğine ilişkin yeni düzenlemelerde hak
larını en iyi şekilde koruyabilmeleri için birlik, bütünlük ve 
dayanışma içinde olmalarını tavsiye ettim.
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Ote yandan, Kosovalı Arnavut kardeşlerimizin temsilci
lerinin yanısıra, Sırp liderler ile BM Genel Sekreteri'nin Kosova • •   ____

Özel Temsilcisi Kouchner ve KFOR Komutanı Reinhardt'la da 
görüştüm. Bu vesileyle, Balkanlardaki kültür varlığımızın önem
li bir parçası olan Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi'ni de 
ziyaret ettim.

Ziyaretim sırasında, Kosova'da görev yapan uluslararası 
mevcudiyetin yoğun çabalarına karşın hâlâ çözüme kavuşturul
ması gereken önemli sorunlar bulunduğunu müşahede ettim. 
Türkiye bu sorunların çözümüne aktif katkıda bulunmak 
hususunda kararlıdır.

Türkiye Kosova krizinin başlangıcından bu yana yer
lerinden yurtlarından edilen Kosovalıların kıştan önce ve güven
lik içinde geri dönmeleri gerektiğini savunmuş ve bir yandan 
Kosovalı sığınmacılara kapılarını açarken, mülteci akınma 
uğrayan Arnavutluk ve Makedonya'ya ilk yardım eli uzatan ülke
lerden de biri olmuştur. Ülkemizde misafir ettiğimiz 20 bin 
Kosovalı kardeşimize ilaveten, Arnavutluk ve Makedonya'da 
kurulan çadır kentlerde 10 bin mülteciye de kucak açılmıştır. 
Kosova halkına yardımcı olma gayretlerimiz devam etmektedir. 
Bu amaçla, Türk eşgüdüm büroları Priştine ve Prizren'de hizmete 
girmiş bulunmaktadır. Yardımlarımız, önümüzdeki dönemde daha 
etkin ve koordineli şekilde sürdürülecektir.

Kosova'nın yeniden yaşanabilir bir yer haline gelmesi 
bölgede barış ve istikrarın kalıcı olabilmesi açısından aciliyet 
taşıyan bir meseledir. Bu bağlamda, Türk müteşebbislerinin böl
geye yönelik girişimlerinde Kosova'ya öncelik vermelerinin 
barışa ve Kosova'nın yeniden imar ve inşama katkıda bulunacağı
na inanıyorum.

Ziyaretimin, KFOR bünyesinde görev yapan birliğimize 
manevi destek olunması, Kosovalı Arnavut kardeşlerimizle ve 
soydaşlarımızla Türkiye'nin ve Türk halkının dayanışma içinde 
olduğunun bir kere daha tüm dünyaya gösterilmesi ve Kosova'da 
kalıcı barış, hoşgörü ve istikrarın tesisine verdiğimiz önemin vur
gulanması açılarından yararlı geçtiğine inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN HAYDAR ALİ YE V’İN 

DAVETİNE İCABETLE BAKÜ’YÜ ZİYARETLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın Haydar Aliyev'in davetine icabetle, 18 Ekim 1999 tarihinde 
Bakü'ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyaretlerinde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile ikili ve bölgesel konularda 
görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretlerinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
Ersümer ve üst düzey yetkililer rekafat edeceklerdir.

Azerbaycan ile tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olan 
Türkiye, ikili ilişkilerimizin daima en yüksek ve ileri düzeyde 
olmasına büyük önem vermiş, bölgesel sorunların çözümünde de 
Azerbaycan'ın daima yanında olmuştur. Sayın Cumhurbaş
kanımızın Bakü'yü ziyaretleri Türkiye'nin Azerbaycan'la mevcut 
yakın kardeşlik ilişkilerinin yeniden teyidi niteliğinde olacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜNYA GIDA GUNU
VESİLESİYLE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 16 Ekim 1999, Cumartesi, Saat: 11.00)

Distinguished guests,

Today we are gathered here to celebrate the 53rd anniver
sary of the founding of the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, which was established in 1945 to alleviate 
hunger, malnutrition and poverty in the world after the Second 
World War. Since then, great efforts have been made to feed the 
world population which has now reached 6 billion mark.

In this day and age, there are still more than 800 million 
people in the world, including 200 million children under the age 
of five, who are suffering from chronic hunger and malnutrition. 
The absolute number of chronically undernourished people rose 
between 1990 and 1996 in three out of five developing regions of 
the world. These are Sub-Saharan Africa, Near East, North Africa 
and South Asia. The number of undernourished people have 
slightly decreased in East and Southeast Asia, Latin America and 
the Caribbean.

Access to an adequate supply of food is the most basic 
human need and right. But, unfortunately, at the end of a century 
of enormous technological development, we are entering the 21st 
century with hunger haunting millions of people. We must work 
even harder and create hope for these people, by making better 
use of the natural resources, adapting new technologies and man
power development.
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This year's World Food Day theme is "youth against 
hunger" which focuses attention on more than 1 billion young 
people between the ages of 15 and 24. Today's youth represent 
one fifth of the total world population and 85 percent of the 
young people live in developing countries. Young people now 
entering adulthood will shoulder a heavy burden of responsibili
ty, whether as principle breadwinners for societies in which the 
active workforce is shrinking or as catalysts for accelerating 
development to meet the needs of rapidly expanding populations. 
If their idealism and energy are encouraged and not blocked, 
youth can indeed have a powerful impact on reducing and elimi
nating hunger. A majority of youth lives in the rural areas of the 
developing world that are home to most of the world's hungry 
people. With proper training, support and access to resources, 
these young people become innovative and highly productive 
partners in helping to reach national food security goals. A study 
carried out by F.A.O. Found that an increase in the average edu
cation of farmers by one year increased the value added to agri
cultural production by 24 percent.

But youth face many obstacles in realizing both their per
sonal goals and their potential as contributors to development. In 
many parts of the world, young people are themselves particular
ly vulnerable to hunger and malnutrition due to the lack of phys
ical or economic access to food. In various cultures, the voices of 
the young are not considered important within the household, 
even if they make an important economic contribution. They are 
frequently neglected and overlooked by elders.

Despite evidence that investing in young people pays enor
mous dividends, the number of illiterate people continues to 
grow, girls and young women, in particular suffer from a lack of 
educational opportunities. Two thirds of the world's children who 
never go to school or who drop out before completion are girls. 
Young people also face particular health problems.

Lack of services and opportunities in rural areas also con
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tributed to a massive migration of young people to the cities, 
causing severe environmental, social, economic and political 
problems. The fields they leave behind suffer the loss of their 
vital productive workforce, including many of those who are most 
likely to adopt innovative and environmentally sustainable tech
niques.

Unemployment is generally highest among youth, both in 
the developed and the developing world. But the reality and the 
universality of problems confronting youth are not likely to slow 
the pace of migration from rural areas. This trend can be expect
ed to continue unless and until young people see a future for 
themselves in the country-side, a future that includes opportuni
ties not only for economic security but for social and cultural ful- 
fillness.

What can be done for youth?

* Make rural areas more attractive for young people, initi
ate experimental farming programmes directed to young people,

* Provide land grants to youth organizations supported by 
financial and technical assistance and training,

* Develop training programmes for youth which improve 
methods of agricultural production, marketing, with special atten
tion to young women,

* Initiate programmes to promote participation by youth in 
tree planting, forestry, combating desertification, waste reduction, 
recycling and other environmental projects.

The key to defeating hunger may lie in concentrating not so
much on what should be done for youth as on what can be done
by youth, if barriers are removed and opportunities expanded.
With heads full of dreams and hearts full of hope, youth can play
a decisive role in making "food for all" a reality in the century that 
is about to dawn.
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F.A.O. Organized the World Food Summit (WFS) in 1996, 
in which Turkey participated and signed the WFS declaration and 
plan of action. Therefore, Turkey should continue to hold its com
mitments, eventhough it is not among the 86 low-income-food- 
deficit countries in the world. Turkey should protect its natural 
resources, continue to modernize its agricultural production, 
invest in man-power development and reserve necessary funds 
for agricultural and rural development, more than it has done in 
the past.

Our mutual hope is the realization of the Southeastern 
Anatolia Project (GAP) in securing food security in Turkey by 
harnessing the potential of local resources. GAP will contribute to 
achieving food security in the region and in the world. We should 
create other GAP’s in Turkey and we offer it as an example of 
integrated human resource development to the world. People 
from all over the world are welcome to come and see it.

I have launched the "food for all" campaign as part of the 
world food day observance in Turkey two years ago. I am repeat
ing my appeal to the private sector, NGO’s, industrialists, busi
nessmen and my citizens to contribute whatever they can to this 
campaign in the Ziraat Bank account. The funds collected will be 
utilized to help the small, needy farmers to help themselves, by 
providing inputs in Turkey as well as other parts of the world. 
Successful examples of results achieved from these projects may 
be cited, such as the sheep breeding project in Şahgeldi village of 
Van, fruit production project in Küplüce, Dülgerler, Beykavağı 
villages of Konya, poultry project in Dargeçit village of Mardin 
and vegetable project in Gezin village of Elazığ.

We need your contributions, whether big or small which 
make a difference in the livelihoods of the rural poor. Nothing 
could be more important than joining forces in the fight against 
hunger, malnutrition and poverty.

Thank you.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN, 17-23 
EKİM 1999 TARİHLERİNDE DAVET ÜZERİNE 

SIRASIYLA, VENEZUELA VE KÜBA’YI ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 17-23 Ekim 1999 ta
rihlerinde davet üzerine sırasıyla, Venezuela ve Küba'ya 
ziyaretlerde bulunacaktır.

Türkiye'nin, dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte, Latin 
Amerika'ya açılım politikası çerçevesinde gerçekleştirilecek bu 
ziyaretler sırasında, Sayın Bakanımız, muhatabı Venezuela ve 
Küba Dışişleri Bakanlarıyla, çeşitli uluslararası ve bölgesel 
sorunlar ve siyasal, ekonomik, kültürel ve turizm alanlarında 
anılan ülkelerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla atıl
ması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak
tır. Sayın Bakan, ziyareti sırasında konsolosluk, turizm gibi konu
larda anlaşmalar ve protokoller imzalayacak, ahiren onaylanan 
Küba ile Karşılıklı Yatırımların Teşviki Anlaşmasının onay bel
gesini teati edecektir.

Sayın Bakanımız, ziyaret sırasında Küba Devlet Başkanı, 
Venezuela Devlet Başkan Vekili tarafından da kabul edilecek, 
ayrıca anılan iki ülkedeki büyük iş kuruluşları ve önemli medya 
temsilcileriyle görüşecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999 [137]



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN 
ZİYARETİ ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 18 Ekim 1999, Pazartesi, Saat:08.45)

Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in davetine icabetle
Azerbaycan'a günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunmak
üzere Bakü'ye hareket ediyorum. Bu ziyaretimde Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Başbakan
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur
Ersümer ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet bana refakat 
edecektir.

Ziyaretimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim 
Haydar Aliyev ile ikili ve bölgesel konularda görüşmeler 
yapacağım. Bu bağlamda, petrol ve doğalgaz boru hatları 
konusunu da birlikte ele alacağız.

Bakü'deki görüşmelerimde, Azerbaycan ile kardeşlik, 
karşılıklı saygı, güven ve dostluğa dayanan ikili ilişkilerimi
zin daha da güçlendirilmesi için neler yapılabileceği konusunu 
ele alacak ayrıca, bölgemizdeki sorunlarla ilgili gelişmeler, bu 
sorunlara getirilebilecek çözüm yolları ve bu yönde sarfedilen 
çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunacağız.

Ziyaretimin, kardeş Azerbaycan ile işbirliğimizin 
güçlendirilmesine ve Kafkasya'nın barış, refah ve istikrarına 
hizmet edeceğine inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, İSTİKLAL NİŞANI 
TAKDİM TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN

METNİ

(Bakü, 18 Ekim 1999, Pazartesi, Saat: 18.00)

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev,
Aziz AzerbaycanlI kardeşlerim,
Değerli misafirler,

Bana Azerbaycan'ın en yüksek nişanı olan İstiklal Nişanı 
verilmesi münasebetiyle düzenlenen bu törene katılmak üzere 
aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve onur duymak
tayım. Size 65 milyon Anadolu'lu kardeşinizin hasret, muhabbet 
ve sevgi dolu selamlarını getirdim. Kardeş Azerbaycan'ı ziyaret 
etmek bizler için kendi evimize gelmekten farksızdır. Daha iki 
gün önce, Kosova'da, uzun süren kan, gözyaşı ve acı dolu bir 
mezalimin pençesinden kurtulmuş olan Kosovalı kardeşlerimizin 
coşkusunu onlarla birlikte yaşadık. Bugün Bakü'deyiz. 
Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan ortak kültür atlasımızın iki 
uzak ucunda yeralan Kosova ve Bakü bugün İpek Yolu üzerinde 
ortaya çıkan yeni dayanışma bağlarıyla birbirlerine daha yakın 
hale gelmişlerdir. Onların selamlarını da size getirdim. Bizler, 
AzerbaycanlIlar, Anadolulular, Kosovalılar ve ortak kültür ve 
medeniyetimizin uzandığı bütün coğrafyalarda yaşayan kardeş
lerimiz, ortak bir dilin, birlikte yaşanmış şanlı bir tarihin ve tüm 
dünyaya emsal olmuş büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak 
geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. Türkiye'nin Balkanlar'da 
da, Kafkaslar'da da aradığı barıştır, dayanışmadır, işbirliğidir. Bu 
coğrafyaların Avrupa ve dünyayla her alanda bütünleşmeleri, 
küreselleşmenin sunduğu bütün imkan ve fırsatlardan yararla
nabilmeleri Türkiye'nin en içten arzusudur.
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Değerli misafirler,

Hayatım boyunca bana gerek ülkemizde gerek Türkiye 
dışında çok çeşitli ödüller tevdi edilmiştir. Bunların her birinin 50 
yıllık devlet ve siyaset hayatımda ayrı bir önemi, ayrı bir değeri 
ve anlamı bulunmaktadır. Ancak bugün burada aziz kardeşim, 
Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından, tüm 
Azerbaycan'lı kardeşlerimiz adına bana tevdi edilen İstiklal 
Nişam’nın her zaman özel bir anlamı ve kıymeti olacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1918 yılından sonra, bu kez 
1991 yılında yeniden ilan edilmesinin ve bu tarihi kararın 18 
Ekim 1991 tarihinde Azerbaycan Parlamentosunda kabul 
edilmesinin sekizinci yılma rastlayan bu manalı günde aziz 
kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 12 Haziran 
1999 tarihli fermanına esasen İstiklal Nişanı’na layık görülmüş 
olmam sadece bana değil, aynı zamanda Azerbaycan'lı kardeş
lerimiz tarafından şahsımda Türkiye'ye ve Türk halkına beslenen 
sevginin, kardeşlik ve dayanışma hislerinin manalı bir tezahürü
olarak kıymetlendirmekteyim. Bahtiyarlığımı arttıran bir diğer

• ___

sebep de, Nişan'm adının "istiklal Nişanı" olmasıdır. Bu nişan 
müstakil Azerbaycan'ın en yüksek nişanı olması sebebiyle daha 
da azizdir, daha da kıymetlidir. Evet, Azerbaycan artık ebediyen 
müstakildir. Bir millet için hürriyet ve istiklal kadar aziz olan 
başka bir varlık mevcut değildir. Zira, her ikisi de kolay kazanıl
maz. Azerbaycan, hürriyet ve istiklalini büyük meşakkatlerle, 
büyük fedakarlıklarla elde etmiştir. Bunun kıymeti iyi bilin
melidir.

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in fermanın
da bu nişana layık görülmüş olmamın sebepleri arasında yukarı 
Karabağ meselesinin halline yönelik yapıcı ve kararlı mevkiim de 
hususen kaydedilmektedir. Gerçekten de bu mevki benimle bir
likte Türkiye'nin, Türk milletinin değişmez mevkiidir ve öyle 
kalacaktır. Zira, her zaman tekrarladığım gibi, büyük Atatürk'ün 
veciz ifadesiyle, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gamı 
bizim gamımızdır."
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Bağımsızlığının ilk gününden itibaren her zaman her 
meselede Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, kardeş ülkenin 
karşılaştığı sorunların çözümünde desteğini ve katkısını bundan 
böyle de esirgemeyecektir. Bizim dostluğumuz ebedidir, sarsıl
mazdır ve başkaları tarafından bozulması da mümkün değildir.

Kardeş Azerbaycan'ın bugün gerek ülke içinde, gerek 
bölgesel ve uluslararası düzeyde yüzyüze bulunduğu en büyük 
sorun şüphesiz ki Yukarı Karabağ ihtilafıdır. Azerbaycan toprak
larının beşte birinin Ermeni kuvvetleri tarafından işgali ve bu 
durumun doğurduğu güçlükler sürmektedir. Uluslararası 
hukukun temel ilkeleri açıkça çiğnenerek gerçekleştirilen bu 
işgal nedeniyle 1 milyondan fazla kaçkın kardeşimiz dünyanın 
gözleri önünde çok ağır şartlarda bir yaşam sürdürmeye çalış
maktadır. Bu işgalin toplum yaşamından, ekonomiye kadar bütün 
sahalarda menfi etkileri bulunmaktadır. Bu durum Azerbaycan'ın 
kalkınma ve demokrasisini güçlendirme çabalarının önünde ciddi 
bir engel olarak durmaktadır.

Bu meselenin daha fazla vakit kaybedilmeden, ancak 
Azerbaycan'ın menfaatleri en gerçekçi biçimde korunacak bir 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ne bölgemizin ne ulus
lararası camianın böylesine ağır sonuçlar doğuran bir işgalin daha 
fazla sürmesini kabul etmesi mümkün değildir. Uluslararası 
camia ihtilafın başlangıcından bu yana meseleye bir çözüm 
bulunabilmesi yönünde gayret sarfetmektedir. Türkiye, bu 
gayretlere ikili düzeyde ve AGİT Minsk grubu içinde aktif olarak 
katılmaktadır. Ancak, bu çözüm adil, kalıcı ve yaşayabilir 
olmalıdır. Biz bu kararlılığımızı sadece burada değil, her forumda 
ve her düzeyde dile getirmekteyiz. Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında adil, hakça, yaşanabilir bir barışın sağlanabilmesi, 
Kafkasya'nın makus talihini de değiştirecek, bölgede yeni işbir
liği fırsatlarının önünü açacaktır. Kafkasya'da barış, istikrar ve 
refahın kalıcı hale gelmesi en başta Azerbaycan'ın hakkıdır. Barış, 
cesaret, uzak görüşlülük ve gerçekçilik ister. Tarih barışa hizmet 
edenleri altın sayfalarında kaydedecektir. Esas olan bugünün 
çetinliklerinin ötesine bakabilmek ve geleceğin parlak günlerini
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Tabiatıyla, Azerbaycan'ın razı olmayacağı bir çözüme 
Türkiye de razı olmayacaktır. Türk milleti, kendi milli davaların
da olduğu gibi, tek bir ses, tek bir yürek halinde bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bu meselede daima kardeş 
Azerbaycan halkının yanında olacak, desteğini esirgemeyecektir.

İki kardeş ülke olarak, kökleri ortak tarihimizin derinlikle
rine uzanan ebedi kardeşliğimizi muhkem adımlarla, kararlılık 
içinde gelecek nesillere taşıyabilmek, onlara bugünkünden çok 
daha güçlü, bölgelerinde ve bütün dünyada sözü dinlenen, 
dostluğu aranan birer Türkiye ve Azerbaycan bırakabilmek için 
birlikte çaba sarfediyoruz. Bu çabalarımızda başarıya ulaşmak 
gelecek nesillere olan en büyük borcumuzdur.

Gerçekleştirilmesi yönünde ortak çaba sarfettiğimiz Bakü- 
Ceyhan Petrol Boru Hattı sadece Azerbaycan'ın bağımsızlığını 
pekiştirmekle ve refahını arttırmakla kalmayacak, gelecekteki 
işbirliğimizin ve ortak refahımızın da omurgasını teşkil edecektir. 
Demokratik Cumhuriyetin 76 yıllık başarıları ve kazanımlarıyla 
bugün bölgesinin en güçlü ülkesi haline gelen ve dünyanın 16. 
büyük ekonomisi olan Türkiye, tecrübelerini, birikimlerini kardeş 
Azerbaycan'la paylaşmak hususunda kararlıdır. Türkiye'nin 
başarıları sizin için de umut kaynağıdır. Milletlerin hayatlarında 
güçlükler olabilir. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum ki, esas 
olan bugünün çetinliklerinin ötesine bakabilmek ve geleceğin 
parlak günlerini görebilmektir. Unutulmaması gerekir ki, 8 yıl 
milletlerin hayatında çok kısa bir zaman dilimidir. Bu kısa süre 
zarfında birlikte gerçekleştirdiğimiz işlere baktığımızda geleceğe 
ilişkin iyimserliğimiz daha da artmaktadır. 1945'de Avrupa'nın 
bölündüğü Yalta'da, 1998'de Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin 
Temel Şartı'nı imzaladık. 1998'de Bakü'de dünyanın önde gelen 
ülkeleriyle birlikte tarihi İpek Yolu Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 
Nisan 1999'da NATO ülkeleriyle Orta Asya ve Kafkas ülkeleri 
liderleri Vaşington'da Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi toplan
tısında aynı masa etrafında biraraya geldiler. Bütün bunlar

görebilmektir.
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21.yüzyıla doğru barış, işbirliği ve refah yönünde atılmış ve bun
dan sadece 10 yıl önce hayal dahi edilemeyecek dev adımlardır. 
Türkiye ve Azerbaycan bu gelişmelerin önlerine çıkardığı altın 
fırsatları birlikte iyi değerlendirmek durumundadır. Bu vesileyle, 
bu tarihi fırsatın ülkelerimiz tarafından layıkıyla değerlendirile
ceğine olan inancımı bir kere daha teyit etmek istiyorum.

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev,
  •

Bağımsız Azerbaycan'ın "istiklal Nişanı"nı kabul etmekten 
büyük onur ve kıvanç duyduğumu yinelemek istiyorum. Zat-ı 
Alinize ve şahsınızda bütün Azerbaycan halkına, büyük bir gönül 
zenginliği içinde Türkiye'nin her derdinde yanında olan, bizimle 
sevinip, bizimle üzülen, aziz Azerbaycan'lı kardeşlerimin her 
birine ayrı ayrı sevgilerimi, muhabbetlerimi sunar, hepinizi en 
halisane hislerle kucaklarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, CUMHURBAŞKANI 
ALİYEV’İN ONURLARINA VERDİĞİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Bakü, 18 Ekim 1999, Pazartesi, Saat: 19.00)

Kardeş Azerbaycan'ın Değerli Cumhurbaşkanı,
Aziz Dostum Haydar Aliyev,

Sözlerime, güzel başkentiniz, Hazar'ın yıldızı Bakü'yü bir 
kere daha ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti dile getirerek 
başlamak istiyorum. Kardeş Azerbaycan'ı pek çok kez ziyaret 
ettim. Ancak bugün müstesna bir vesileyle burada bulunmanın 
kıvancı ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Azerbaycan'ın en yüksek 
nişanı ile taltif edilmiş olmam nedeniyle büyük bir onur ve mut
luluk duyuyorum. Bu nişanı Zat-ı Alileri ve Azerbaycan halkının 
şahsıma ve Türk halkına beslediği muhabbet duygularının bir 
ifadesi olarak görmekteyim.

Ziyaretim, Azerbaycan'ın 1918'den sonra bağımsızlığını 
ikinci kez kazandığı 18 Ekim tarihinin yıldönümünde gerçek
leşmektedir. Bu mânâlı günde burada kardeşlerimle birlikte 
olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. 
AzerbaycanlI kardeşlerimizin bağımsızlık bayramını en içten 
duygularımla kutlar, Zat-ı Alilerinin şahsında Azerbaycan 
halkının esenlik ve mutluluğu için en iyi dileklerimi sunarım.

• •

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümü vesilesiyle de Nahçıvanlı kardeş
lerime muhabbetlerimi teyid etmek, Türkiye'nin her zaman 
onların yanında yer alacağını bir kez daha dile getirmek isterim.
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Türkiye'nin Azerbaycan için ve Azerbaycan'ın Türkiye için 
neler ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler 
başlangıcından bu yana çok özel bir seyir izlemiştir. 
Azerbaycan'ın ilk kez bağımsızlığını kazandığı 1918 yılında 
başlayan, ancak daha sonra kesintiye uğrayan devlet düzeyindeki 
özel ilişkilerimiz, Azerbaycan'ın bağımsızlığına tekrar kavuş
masından bu yana sağlam temeller üzerinde yeniden gelişmiştir. 
İki halk arasındaki kardeşliğe ve tarihi bağlara, dil ve kültür bir
liğine dayanan bu müstesna ilişkiler, dünya ve bölge meselelerine 
ortak bakışımızla karşılıklı yarar ve ortak menfaatlerimiz zemi
ninde her geçen gün biraz daha derinleşmekte ve gelişmektedir.

Bir milletin iki devletinin vatandaşları olan Türk ve 
Azerbaycan halklarının birbirlerine duyduğu sevgi ve muhabbet 
tesadüfi değildir. Aynı gelenek ve görenekleri, aynı dili, aynı 
kültürel ve tarihi geçmişi paylaşan insanlar elbette ki içten duygu
larla birbirlerine sarılacaklar, dar günlerinde birbirleriyle dayanış
ma içinde olacaklardır.

17 Ağustos'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi bu 
sevginin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.Azerbaycan 
halkının en yaşlısından en gencine kadar gösterdiği ilgi ve 
yardımlara minnettarız. Anadolu’daki kardeşleriyle ekmeğini 
bölüşmek, kan bağışlamak isteyen, acılarımızı paylaşmak için 
günlerce Büyükelçiliğimize akan Azerbaycan halkına şahsım, 
milletim ve devletim adına içten teşekkürlerimi bir kere daha 
ifade etmek isterim.

Azerbaycan ve Türkiye hem bölgesel hem iki ülkeyi 
ilgilendiren uluslararası konularda daima işbirliği içinde olmuşlar 
ve birbirlerine destek vermişlerdir. Ortak menfaatler temelinde 
kurulmuş olan bu işbirliği altyapısını iyi değerlendirmek ve iliş
kilerimizi ekonomik, ticari, kültürel alanlarda da en yüksek sevi
yeye getirmek için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Bu ilişkilerin daha 
ileriye götürülmesi hepimizin ortak hedefi olmalıdır.

Azerbaycan, aziz kardeşim Haydar Aliyev'in dirayetli li
derliğinde kalkınma çabalarını sürdürmekte, bağımsız, çağdaş,
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demokratik bir devlet olarak uluslararası camia arasında hak ettiği 
yere emin adımlarla ilerlemektedir. Azerbaycan yüzünü 
demokrasiler topluluğuna çevirmiş, çağdaş bir devlet olarak ulus
lararası yükümlülükleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine 
getiren, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş, ekonomik 
refahını yükseltmeye yönelik reformlar üzerinde sabırla çalışan 
ve bölgeye barış ve istikrarın yerleşmesi için yoğun çaba sarfeden 
bir ülke olarak dünvada itibar kazanmaktadır.

Azerbaycan'ın Avrupa ve dünya kurumlarıyla bütünleşme 
gayretlerini memnuniyetle izliyoruz. Başta Avrupa Konseyi 
olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği, NA O faaliyetleri 
ve programlarına etkin katılımı konularında Azerbaycan'a yöne
lik desteğimizin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kere daha vurgu
lamak isterim.

Aziz kardeşim,
Değerli konuklar,

Türkiye, Kafkasya Bölgesi'nin bir işbirliği coğrafyasına 
dönüştürülmesine özel bir önem atfetmektedir. Türkiye, bölgesel 
işbirliğinin geliştirilmesinin ve ortak projelerin hayata geçi
rilmesinin önündeki en büyük engel olan mevcut ihtilafların ulus
lararası hukuk zemininde bir an önce çözümlenmesini temenni 
etmektedir. Bu meyanda, Azerbaycan topraklarının yüzde yir
misinin halen Ermeni işgali altında bulunması ve bir milyondan 
fazla Azeri kardeşimizin kendi topraklarında sığınmacı olarak son 
derece zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeleri uluslararası 
hukukun açık ve ağır ihlalinin bir neticesidir. Türkiye, Yukarı 
Karabağ sorununun müzakereler yoluyla, Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğü içinde barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturul
masına büyük önem vermektedir. Yukarı Karabağ sorunu 
nedeniyle Azerbaycan halkının yaşamakta olduğu acıları ve sıkın
tıları Türk halkı kendi yüreğinde derinden hissetmektedir. 
Sorunun çözümü yönünde son dönemde atılmakta olan adımları, 
oluşturulan diyalog ortamını, Zat-ı Alilerinin şahsen yürüttüğü 
doğrudan görüşmeleri yakından izliyoruz. Eğer bugün bölgede
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ateşkes hüküm sürüyor ise, bu kardeşim Aiiyev'in uzak görüşlü ve 
dirayetli siyaseti sayesinde olmuştur ve bunun kıymeti herkesçe 
takdir edilmektedir. Azerbaycan halkı tarafından kabul edilebile
cek bir çözüme Türkiye ve Türk halkı da aynen destek verecektir. 
Zira, Türkiye'nin Kafkaslar’da aradığı adil ve kalıcı barıştır, işbir
liğidir, ortak refahtır. Türkiye, barışın sadece Azerbaycan için 
değil, bütün bölge için yepyeni fırsatlar doğuracağına inanmak
tadır. Bu fırsatlar gerçekçi ve akılcı bir biçimde layıkıyla değer
lendirilmelidir.

Değerli kardeşim,
Değerli misafirler,

Hazar Havzası'ndaki enerj i kaynaklarının dünya piyasaları
na sevkiyatına ilişkin olarak hem bölge devletleri arasında işbir
liği imkanlarını arttıracak, hem dünya piyasalarına güvenli bir 
güzergahtan enerji nakline imkan verecek tek alternatif olarak 
ortaya çıkan Bakü-Ceyhan Boru Hattı’nın biran evvel hayata 
geçirilmesi yönünde Azerbaycan tarafından en yüksek düzeyde 
dile getirilen siyasi iradeyi ve kararlılığı memnuniyetle karşılı
yoruz. Bu konuda somut adımların atılması için gerekli çalış
maların bir an önce sonuçlandırılmasını diliyoruz. Bakü-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı sadece Azerbaycan'ın bağımsızlığının pekişme
sine ve ekonomik refahının teminat altına alınmasına değil, aynı 
zamanda Kafkasya'nın kalıcı barış ve istikrara kavuşmasına da 
katkıda bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Bağımsız Azerbaycan'ı uluslararası toplumun saygın bir 
üyesi olarak, refah ve esenlik içinde görmek bizim herzaman en 
büyük arzumuzdur. Ekonominin küreselleştiği, demokrasi ve 
insan haklarının evrenselleşme yolunda önemli mesafeler kaydet
tiği bir dünyada kardeş ülkelerimizin önünde işbirliği ve barış için 
layıkıyla değerlendirilmesi gereken altın fırsatlar durmaktadır. 
Azerbaycan'ın önümüzdeki yıllarda kalkınma ve dünyayla bütün
leşme çabalarında mutlaka daha büyük başarılara imza atacağına
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yürekten inanıyorum. İşte bu inancın bir gereği olarak kalıcı ve 
adil bir barışın artık Azerbaycan'ın ve fedakar Azeri kardeşleri
mizin en tabii hakkı olduğunu düşünüyorum. Barış, cesaret, uzak 
görüşlülük ve gerçekçilik ister. Tarih, barışa hizmet edenleri altın 
sayfalarında kaydedecektir. Esas olan bugünün çetinliklerinin 
ötesine bakabilmek ve geleceğin parlak günlerini görebilmektir. 
Bunu başarabilen milletler çağın önüne geçerler ve geleceğin 
yapılmasında pay sahibi olurlar.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyor, kadehimi aziz dostum ve kardeşim Sayın
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in sağlığı, kardeş Azerbaycan
halkının mutluluğu, güvenliği ve esenliği ile Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki ebedi dostluğun parlak geleceğine 
kaldırıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAKÜ ZİYARETİ
DÖNÜŞÜ YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 18 Ekim 1999, Pazartesi, Saat:21.15)

Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in davetine icabetle 
Azerbaycan'a yaptığım günübirlik çalışma ziyaretini tamamla
yarak yurda dönmüş bulunuyorum. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Sayın Kıvrıkoğlu ve Başbakan Yardımcısı ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ersümer ile üst düzey 
yetkililerden oluşan bir heyet bu ziyaretimde bana refakat 
etmiştir. Ziyaretim sırasında, Cumhurbaşkanı Sayın Haydar 
Aliyev ile ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele almak fır
satı bulduk. Bu vesileyle, Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgemizi 
ilgilendiren konularda aynı görüşleri paylaşmakta olduğunu bir 
kere daha memnuniyetle müşahade ettim.

Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e Yukarı Karabağ soru
nunun çözümü yönünde son zamanlarda kaydedilen gelişmeleri 
memnuniyetle karşıladığımızı belirttim. Bu sorunun uluslararası 
hukuk zemininde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması 
yönünde atılacak her adımı destekleyeceğimizi, Azerbaycan 
halkı ve devletinin razı olabileceği bir çözümden yana
olduğumuzu, bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle 
de Azerbaycan'ın yanında olacağımızı bir kere daha vurgu
ladım.

Ziyaretim vesilesiyle Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattının en 
kısa zamanda gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Azerbaycan'ın 
kararlılığının en yüksek seviyede bir kere daha teyid edilmiş 
olmasını takdirle karşılıyorum. Sayın Aliyev'le görüşmelerimizde 
bu konuda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi gereken
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somut adımlar üzerinde de görüş teatisinde de bulunduk.

Ziyaretim Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazan
masının bir sembolü olan 18 Ekim 1991 tarihli parlamento 
kararının yıldönümünde gerçekleşmiştir. Ziyaretim sırasında 
bana Azerbaycan'ın en yüksek nişanı olan İstiklal Nişam'nm 
tevdi edilmiş olmasından devletim ve milletim adına büyük bir 
onur ve mutluluk duymaktayım.

Ziyaretimin Azerbaycan ile ikili ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesi, iki kardeş ülke arasındaki dayanışmanın pekişti
rilmesi ve bölgesel konulardaki işbirliğimizin güçlendirilmesi 
açılarından çok faydalı geçtiğine inanıyorum.
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17 EKİM 1999’DA GÖKÇEADA’DA MEYDANA GELEN 
KUNDAKLAMA OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

16 Ekim günü sabaha karşı Gökçeada'nın Bademli köyünde 
bir Rum azınlık mensubunun evinin kundaklama sonucu yandığı 
ve evde yaşayan küçük bir çocuğun hayatını kaybettiği büyük 
üzüntüyle öğrenilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kundaklama 
olayının failleri en kısa zamanda yakalanacak ve adalete teslim 
edilecektir. Bu tür menfur saldırıların bir kez daha tekrarlanma
ması için gereken tüm önlemler alınmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı kundaklama eyleminde hayatını kaybe
den vatandaşımızın ailesine başsağlığı dileklerini sunar.
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TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIKLARI ARASINDAKİ SİYASİ İSTİŞARE 

TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
Siyasi İstişare Toplantıları 20-22 Ekim 1999 tarihlerinde 
Bişkek'te gerçekleştirilecektir.

Türk tarafına Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Aydın Şahinbaş'ın başkanlık edeceği heyetlerarası istişarelerde, 
ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik 
konular, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve Kasım 1999'da İstan
bul'da düzenlenecek AGİT Zirve toplantısıyla ilgili konular 
hakkında görüş teatisinde bulunulacaktır.

ilki 16 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da yapılan istişare 
görüşmelerinin, ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekiştirilmesi 
ve yeni işbirliği alanlarının açılması bakımından yararlı olacağına 
inanılmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK SİYASİ İSTİŞARELERE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz
•   _

Haktanır, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Umberto 
Vattani'nin davetine icabetle 22 Kasım 1999 tarihinde Roma'da 
siyasi istişarelerde bulunacaktır.

İstişarelerde ikili ilişkiler ve her iki tarafı ilgilendiren gün
cel, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.
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VARŞOVA’DA, TURK YATIRIMCILAR TARAFINDAN 
İNŞA EDİLEN REFORM PLAZA ADLI İŞ MERKEZİNİN

AÇILIŞINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye ile Polonya arasında kökleri tarihin derinlikle
rine kadar uzanan dostane ilişkiler olmakla beraber, yakın 
zamana kadar her iki ülkenin biri NATO, diğeri Varşova Paktı 
olmak üzere iki farklı siyasi oluşum içinde yer almaları nedeniyle 
600 yıllık ortak bir tarihi paylaşmadan kaynaklanan bu dostluk 
ilişkileri daha ziyade platonik düzeyde kalmış ve iki ülke arasın
da tarihten gelen bu yakın ilişkileri yansıtabilecek somut işbir
liği projelerine dönüşememiştir.

Son dönemde, eski Sovyetler Birliği'nin ve Varşova 
Paktı'nın dağılmasını takip eden hızlı gelişmeler çerçevesinde 
Polonya'da demokratik bir düzene ve liberal ekonomiye geçişi 
müteakip ticari ve iktisadi ilişkilerimizde bir hareketlilik yaşan
maya başlamış ve son 10 yıl zarfında özellikle tekstil ve bir 
ölçüde de gıda alanında iş yapmak üzere genç girişimcilerimiz 
Polonya'ya gelerek bu ülkeye yerleşmişlerdir. Zaman içinde 
tüm Polonya'da sayıları birkaç yüzü bulan ve çoğu İstanbul 
Laleli Pazarından tekstil ağırlıklı olarak gelen bu işadamları
yaklaşık 100'e yaklaşan küçük ve orta ölçekte şirketler kur
muşlardır.

Bu şirketler, tekstil ve gıda alanı yanısıra, iş merkezi, çarşı, 
konut inşaatı ve turistik amaçlı tur düzenleme alanlarında da 
faaliyet göstermektedirler.

Bunların dışında, Zielona Gora'da Otoyol Koç Firması 
minibüs üretimi; Varşova'da Profılo Telra firması TV, yazarkasa, 
video üretimi; Varşova'da ITD firması enformasyon teknolojisi; 
Varşova'da Mega Grup Audio; Gdansk ve Varşova'da Atakan
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ve Ali Baba firmaları şekerleme fabrikası şirketleri oluşturmuş 
bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya'ya Mayıs 1997'de 
gerçekleştirdikleri ikinci resmi ziyaret sırasında Varşova 
Büyükelçiliğimizin teşvikiyle ve bu işadamları arasında en fazla 
temayüz etmiş bulunan Sayın Sabri Bektaş ve Büyükbayrak 
kardeşlerin önderliğinde sözkonusu işadamlarımızın bir çatı 
altında birleştirilmesine çalışılmış ve Türk-Polonya İşadamları 
Demeği kumlmuştur.

Tüm bu çabalara rağmen Türk-Polonya iktisadi ilişkileri 
biri 65, diğeri 40 milyon nüfusa sahip iki büyük ve iktisadi 
potansiyelleri yüksek Avrupa ülkesi arasında olması gereken 
düzeye ulaşamamış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 400 mil
yon ABD Doları civarında seyretmiştir. Polonya'yla ticaretin 
Türkiye'nin aynı dönemde Bulgaristan, Romanya ve Rusya 
gibi ülkelerdeki büyük yatırımlarıyla kıyaslanamayacak sembo
lik bir boyutta kalması, Türkiye ile Polonya arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasında Polonya tarafının 
Türkiye'nin tekstil alanındaki rekabet gücünden duyduğu çekin
genlik nedeniyle uzun süre isteksizlik göstermesinden kay
naklanmıştır. Nihayet, her iki tarafın da bazı tavizlerde bulun
ması sonucu sözkonusu Anlaşma 4 Ekim 1999 tarihinde beş-altı 
yıl gecikmeli olarak Ankara'da imzalanmıştır.

Bu Anlaşmanın imzalanmasıyla her iki ülke yatırım
cılarının da birbirlerinin ülkelerine olan ilgilerinin artacağını 
ve Türkiye ve Polonya'nın ortak yararına hizmet edeceğine 
inandığımız olumlu sonuçların çok geçmeden Türkiye-Polonya 
ticaret hacmi ve ortak yatırımlarında kendini göstereceğini ümit 
ve temenni etmekteyiz.

Türkiye ile Polonya arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin 
içinde bulunduğu bu genel duruma rağmen son dönemde sayıları 
sınırlı ölçüde kalmakla beraber Polonya'da birkaç önemli Türk 
yatırımın gerçekleştiği de bir vakıadır.
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Bu çerçevede, Saspol firması Lodz kentinde inşa ettiği iş 
merkezini işletmekte, ayrıca Varşova'da bazı konutlar inşa etmek
tedir. Yenigün İnşaat Firması Polonya'da konut ve işyeri inşaat
ları için yatırım hazırlıkları ve projeler yapmakta, ayrıca başta 
NATO ihaleleri olmak üzere büyük inşaat ihalelerini izlemek 
üzere örgütlenmiş bulunmaktadır.

Rumeli Holding tarafından kurulan "ERİ Polska" firması 
Krakov şehri yakınlarındaki özelleştirme kapsamında bulunan 
Nowa Huta çimento fabrikasını satın almış bulunmaktadır.

Ayrıca, Doğuş İnşaat firması Polonya'daki otoyol 
ihalelerini izlemek üzere teşkilatlanmıştır.

Bunlardan sonuncusunu, Türkiye-Polonya İşadamları 
Demeğinin kurulmasına önderlik eden Sayın Sabri Bektaş ile 
Büyükbayrak kardeşlerin 1994 yılında kurdukları Reform 
Şirketinin Varşova'nın en görkemli ana caddelerinden birinde 20 
Ekim 1999'da resmen açılışı yapılan 31 katlı Reform Plaza iş 
merkezinin inşaı oluşturmuştur.

Yaklaşık 50 milyon ABD Dolarına malolan ve 61.000 
metrekare bir alanı kapsayan Varşova'nın göbeğindeki bu 
görkemli bina 23 kat büro mahallinden 5 kat alış-veriş alanın
dan ve 3 kat kapalı garajdan oluşmaktadır. Tümü yukarıda 
adıgeçen Türk yatırımcılarına ait bir arazide, tanınmış bir Türk 
mimarının çizimi ve kontrolüyle gerçekleştirilen bu binanın 
inşaı esas itibariyle Varşova'da geniş çapta inşaatları bulunan 
AvusturyalI inşaat firması İlbau tarafından gerçekleştirilmiş 
olmakla beraber inşaatta Türk işçiler ve uzmanlar da yer yer 
çalışmıştır.

20 Ekim tarihinde Varşova'da yapılan açılışta, Türkiye'yi, 
dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay, aynı 
zamanda Türkiye-Polonya Karma Ekonomik Komisyonu Eş 
Başkanı olan Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici ve Cumhurbaş
kanı Başdanışmanı Sayın Hikmet Çetin ile TBMM'den çeşitli par
tilere mensup 7-8 milletvekili, Dışişleri yetkilileri yanısıra
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Türkiye ve Polonya'da iş yapan çeşitli Türk firmalarına mensup 
kalabalık bir işadamları grubu, ayrıca basın mensuplarından 
oluşan 150 kişilik bir heyet temsil etmiştir.

Gerek Polonya'daki Türk işadamlarını bir Demek etrafın
da toplama alanında önemli hizmetleri geçmiş, gerek 
Büyükelçiliği döneminde Reform Plaza'mn temeli atılmış bulu
nan o zamanki Varşova Büyükelçimiz, halihazırda Bakanlığımız 
Müsteşarı Sayın Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın o dönemdeki 
meşguliyetleri nedeniyle sözkonusu törenlerde, Bakanlığımızı, 
Müsteşar Haktanır'ı takiben 1996-1998 döneminde Varşova'da 
Büyükelçilik yapmış olan Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürü 
Büyükelçi Solmaz Ünaydın ile Polonya'dan sorumlu siyasi ve 
iktisadi birimlerden yetkililerin katıldığı bir heyet temsil etmiştir.

Türkiye ile Polonya arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin 
gelişmesi açısından önemli bir merhale olarak değerlendirilen 
Reform Plaza'yı, 2000 yılının ortalarında, yine Reform Şirketine 
ait, Varşova'da, 200.000 metrekarelik bir alanı kapsamasıyla 
Polonya'nın en büyük iş merkezini oluşturacak olan Reform 
Center'ın, 2001 yılında da yine Reform ile Yenigün firmalarının 
ortaklığında inşa edilmekte olan sekiz blokluk ayrı bir iş 
merkezinin açılışının takip etmesi beklenmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI ¡Günaydın sayın basın mensupları.

Bir küçük hususu intikal ettireyim sizlere. Ondan sonra 
sorularınıza geçelim. Bildiğiniz gibi dün Japonya'dan hibe olarak 
temin edilen 500 prefabrike konut 3 gemiyle İstanbul'a geldi.

Hatırlayacağınız üzere, Türkiye'deki bu felaketin zarar
larının telafisi ve yardım sağlanması konusunda bütün dünyadan 
çok yakın bir ilgi gördük. Japonya da depremin ilk günlerinden 
itibaren gerek Hükümet düzeyinde, gerek Japon halkı olarak, 
gerek Japonya'daki hükümetler dışı kuruluşlar itibariyle 
Türkiye'nin deprem felaketiyle uğradığı acıların bir ölçüde de 
olsa telafi edilebilmesi için hakikaten takdirle karşıladığımız 
katkılarda bulundu. Hem önemli miktarda nakdi yardım yaptılar, 
hem de ayni yardım sağladılar. Bunların en son örneği, biraz önce 
işaret ettiğim ve sizlerin de yakından bildiğiniz gibi dün Japon 
Deniz Kuvvetleri'ne bağlı üç gemi tarafından İstanbul'a getirilen 
ve Sakarya'da kurulacak olan 500 adet prefabrike ev oldu. Benim 
bildiğim kadarıyla Japonya kendi gemileriyle kendi ülkesinden 
bu kadar uzak bir mesafeye ilk kez böyle bir yardım yapıyor. 
Hakikaten Japonya'nın bu jestini takdirle karşıladık ve bu jest iki 
ülke arasında zaten çok olumlu istikamette seyreden iki ilişkiler 
bakımından bir önemli dönüm noktası olarak kaydedilecektir.

Benim söylemek istediklerim bu kadar. Olabilecek soru
larını cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Dün akşamki uçak kaçırma olayı, uçak Hamburg'a
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indi. Bu uçağı kaçıran şahıs da orada yakalandı biliyorsunuz. 
Bunun milliyeti, uçağı kaçırma nedeni hakkında sizde bir bilgi 
var mı? Bir de iki tane takip eden soru soracağım. D'Alema'nın 
Türkiye'yi ziyaretinin iptal edildiği ya da ertelendiği yolunda 
haberler yer alıyor basında bu doğru mu? Bir de Barak. Pazartesi 
günü Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu konuda elinizde bilgi var 
mı?

CEVAP : Uçak kaçırma olayını dün ben de basın-yayın 
organlarından izledim. Bugün de gazetelerden takip ettim. Onun 
ötesinde bu konuyla özel olarak ilgilenmedim, doğrusunu ister
seniz. Olay bitmiş, bir polisiye olay. Ama onun ötesinde bir ayrın
tı bende yok.

Italyan Başbakanı D'Alema'nın daha önceki toplan
tılarımızda da ifade etmiş olduğum üzere AGİT Zirvesi'nden önce 
Türkiye'ye bir ziyaret yapması gündemdeydi. Bu ziyaret hala 
gündemdedir. Bu konuda iki tarafa da uygun gelecek bir tarih 
tespiti üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmalar henüz sonuçlan
mamıştır. Dolayısıyla bu noktadayız, bugün itibariyle.

İsrail Başbakanı Barak'm da ziyareti keza gündemdedir. Bu 
konuda bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapabileceğimizi 
ümit ediyorum.

SORU : Geçtiğimiz günlerde Bakü-Ceyhan Boru Hattı 
Projesinde yer alan Amerikan Amoco şirketi bir açıklama 
yaparak desteklediklerini bildirdiler projeyi. Biliyoruz ki bu, şir
ketler geçen dönemde önemli bir pürüz, önemli bir engel olarak 
karşımızdaydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı?

CEVAP : Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattının gerçekleşme
si konusunda Türkiye'nin çok uzun bir zamandır sarfettiği 
gayretler var. Bu gayretlerde de oldukça ileri bir aşamaya 
ulaşılmış bulunmakta. Son günlerde bu konudaki gelişmeler 
memnuniyet verici bir hız kazanmış görünüyor. Hatırlarsanız 
Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Azerbaycan'a yaptığı bir gün
lük ziyaret sırasında bu konu da ele alınmıştı ve Sayın
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Cumhurbaşkanımızın ziyaret sonrası açıklamalarında da ifade 
edildiği gibi, bu konudaki nihai anlaşmaların Kasım ayındaki 
AGİT Zirvesi sırasında İstanbul'da imzalanmasının beklendiği 
ifade edilmişti. En son olarak BP Amoco şirketlerinin bu hattın 
gerçekleşmesi konusunda olumlu görüş beyan eden açıklamaları 
hiç şüphesiz tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca 
dün 19 Ekim günü Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı 
Richardson da bu BP Amoco grubunun açıklamalarından mem
nuniyet ifade eden bir açıklama yapmıştır. Bu da bizim için keza 
memnuniyet verici olmuştur. Bu açıklamasında ABD Enerji 
Bakanı Hazar bölgesi petrollerinin dünya pazarlarına ihracı 
konusunda Türk boğazlarının çevre nedenleriyle uygun bir yol 
olmadığı noktasını tekrar vurgulamakta ve Bakü-Ceyhan'ın en iyi 
alternatif olduğunu sarahaten ifade etmektedir. Dolayısıyla Bakü- 
Ceyhan Boru Hattı Projesinin gerçekleşme yolunda ilerlediğini 
görüyoruz. Söylediğim gibi artık beklentimiz bu konuda bağlayıcı 
niteliği taşıyacak olan hukuki çerçeveyi oluşturacak anlaşmaların 
önümüzdeki ay İstanbul'da yapılacak AGİT Zirvesi sırasında 
ülkeler ve şirketlerle imzalanmasıdır.

SORU : Müsteşar Haktanır'ın Iran gezisinde K.Irak'a 
yapılan bombalama sırasında ölen İranlılar için maddi tazminat 
verileceği gündeme geldi mi ve ölenlerin kaç kişi olduğuna dair 
ve verilecek paranın ne kadar olduğuna dair bir bilgi elinize ulaştı 
mı?

CEVAP : Bu konuda hatırlarsanız ben geçtiğimiz basın 
toplantılarında bir soruya cevaben gerekli açıklamayı yapmıştım.

SORU : Ancak sayılar belli değildi.

CEVAP : Ayrıntılar bende yok. Zaten bu konunun ayrın
tıları ilgili komitelerde ele alınacak. Sayın Müsteşarımızın Tahran 
ziyareti çok yararlı bir ziyaret olmuştur. Bu ziyarette basınımıza
da intikal ettiği üzere, Sayın Müsteşar Büyükelçi Haktanır gerek • •   ___

Iran'lı karşıtıyla, gerek Iran Dışişleri Bakanı ve 
Cumhurbaşkanıyla yararlı görüşmeler yapmıştır. İki ülke arasın
daki ilişkiler her veçhesiyle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Türkiye
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ve İran bildiğiniz gibi iki komşu ülke olarak uzun bir ortak sınıra 
sahiptir. Bu sınırın zaman zaman kontrolünde güçlükler ortaya 
çıkmaktadır. Terörist faaliyetler görülmektedir. Tabii arasında 
ortak sınır bulunan iki ülke arasında zaman zaman bu tür mese
lelerin gündeme gelmesi doğaldır. Bu geçmişte de olmuştur, 
bugün de olmuştur. Değindiğiniz olayın meydana geliş tarzı, 
mahiyeti, sebepleri vs. gibi konular iki ülke arasındaki iyi komşu
luk ilişkileri çerçevesinde ve insani mülahazalarla ele alınır ve 
ortaya çıkan varsa zararlar telafi edilir. Bu defa da böyle olmuş
tur. Konunun ayrıntıları söylediğim gibi iki ülke arasındaki teknik 
görüşmelerde ayrıca ayrıntılarıyla ele alınacaktır.

SORU : Yani Sayın Müsteşarın temaslarında bu gündeme 
gelmedi mi?

CEVAP : Genel çerçevede gündeme geldi. Ayrıntılarına 
girilmedi.

SORU : "Zararlar varsa telafi edilir" dediniz. Bunu birazcık 
açar mısınız? Bir de yine Korkmaz Beyin İran ziyaretinde 
PKK'ya karşı ani operasyona İran'ın okey verdiği söyleniyordu, 
buna ne diyorsunuz?

CEVAP : Bu zararların telafisi konusunda daha önce de bir 
soruya cevaben açıklama yapmıştım. Bildiğiniz gibi bir ortak 
komite daha doğrusu bir araştırma komitesi bölgede incelemeler 
yaptı ve bulgularını ortaya koydu. Bu bulgular şunu gösterdi ki 
Türkiye'nin İran topraklarını bombalaması gibi bir olay 
sözkonusu değildir. Sadece K.Irak topraklarında zarar görmüş 
olabilecek bazı İran uyruklu kişiler mevcut olabilir ve Türkiye de 
yine biraz önce ifade ettiğim iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde ve 
insancıl mülahazalarla bu zararların karşılanmasına bir ölçüde 
katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Olan budur.

iki ülke arasındaki terörle mücadele konuları uzun zaman
dan beri iki ülke makamları arasında çeşitli düzeylerde ele alın
maktadır. Bu konuda iki ülke ortak güvenlik mekanizmalarının 
çalışmaları çerçevesinde olumlu ilerlemeler kaydedilmektedir.
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Tabii hiç şüphesiz teyakkuza devamda büyük yarar vardır. Terör 
örgütü mensuplarının Türkiye'yi terketmek vs. gibi birtakım 
hareketleri çerçevesinde bölgenin özelliklerinden yararlanma ihti
malleri her zaman mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde 
çok hassasiyetle durduğu bir konudur. Aynı hassasiyetin karşı 
tarafça da gösterileceğine inancımız tamdır.

  •

SORU : Iran konusunda bir tazminat ödenecek diye anlı
yorum. Belli bir miktar saptandı mı, ya da bu konuda görüşmeler 
yapıldı mı?

CEVAP : Bizim söylediğimiz, K.Irak toprakları üzerinde 
zarar görmüş olabilecek İran uyrukluların bu durumlarının telafisi 
için Türkiye'nin bir katkı yapmaya hazır olduğudur. Bunun ayrın
tıları iki ülke teknik komiteleri arasında ele alınacak.

SORU : iki sorum daha var. Birincisi İstanbul'daki Ruhban
•  •

Okulu’nun İstanbul ilahiyat Fakültesi bünyesinde tekrar açılması 
yolunda haberler var. Daha doğrusu böyle bir karar alınmış diye. 
Pazar günü gazetelerde yer aldı. Bunu doğrulayabilir misiniz? 
Varsa ayrıntıları nedir?

İkinci sorum da bugün Hürriyet gazetesinde var. 
Gökçeada'daki kundaklama olayında 4 yaşında bir Rum çocuğu
nun öldüğü bildiriliyor. İki kişinin gözaltında olduğu yolunda 
haberler geliyor. Bu konuda elinizde bir şey var mı?

CEVAP : Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması 
konusunda Bakanlığımıza intikal eden bir bilgi yok. Değindiğiniz 
ikinci konuda ise bir açıklama yaparak bu olayı kuvvetli ifadeler
le kınadık. Üzüntümüzü ifade ettik. Bu üzüntümüzü tekrarlamak 
isterim. Tabii adli makamlarımız, emniyet makamlarımız gerekli 
soruşturmayı yapmaktadırlar. Bu soruşturmanın sonucuna göre 
bu çirkin olayın faillerinin kanunun öngördüğü şekilde gerekli 
cezaya çarptırılacakları doğaldır.

SORU : AGİT Zirvesi çerçevesinde Türkiye'ye çok sayıda 
lider gelecek. Bunların arasında Clinton var. Yunanlı ve Güney
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Kıbrıs'lı liderler de var. Siz bu zirvede Kıbrıs sorununun 
Amerika'nın yeni başlattığı girişim çerçevesinde gündeme 
gelmesini ya da herhangi bir belgede atıfta bulunulmasını, ya da 
Türk, Yunanlı ya da Amerikalı liderlerle bu konuda bir görüşme 
yapılmasını bekliyor musunuz? Bu birinci sorum. İkinci soru 
Türkiye'ye gelecek olan Güney Kıbrıs Rum heyetine nasıl bir 
muamele yapılacak ya da nasıl kabul edilecek? Bu Güney Kıbrıs 
Rum Cumhuriyeti uluslararası alanda Kıbrıs'ın hükümeti olarak 
tanınıyor, ama Türkiye tarafından tanınmıyor. Bu konuya bir 
açıklık getirir misiniz?

CEVAP : Kıbrıs konusunda mevcut soruna bir çözüm 
getirmek için biliyorsunuz uzunca bir süredir çeşitli çabalar 
yürütülmekte. BM Genel Sekreterinin bu konuda kendisine 
Güvenlik Konseyi tarafından verilmiş olan iyi niyet misyonu 
çerçevesinde yaptığı çalışmalar var. Ayrıca konuya ilgi duyan 
diğer bazı ülkelerin de bu konuda gayretleri var. Bizim Kıbrıs 
meselesini hangi çerçevede gördüğümüz, hangi çerçevede bu 
meseleye yaklaşılmasını uygun bulduğumuz, meselenin 
taraflarının ne olduğu, çözüm parametrelerinin ne olduğu 
konusunda görüşlerimiz belli. Dolayısıyla bunun ötesinde ne ola
bilir, ne olmayabilir bir yoruma girmek doğru olmaz.

Değindiğiniz ikinci konuda ise, yine bizim bu meseleye 
bakış açımız da bellidir. Tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi 
Kıbrıs Adasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tamamını temsil ettiği 
iddiasındadır. Bu iddianın bizim tarafımızdan kabul edilmediği 
malumdur. Ülkemizde yapılacak uluslararası toplantılara Güney 
Kıbrıs'tan temsilci katılımının, katılmasının usûlleri bellidir. Daha 
önce de bu tür toplantılar olmuştur. Bu uygulanan usûl aynen 
devam edecektir.

SORU : Tekrar BP Amaco'nun dünkü ani fikir değişik
liğine dönmek gerekirse, özellikle depremden sonra biliyorsunuz 
BP depremi de kullanarak bir karşı propagandaya başlamıştı. 
Depremi de kullanarak Bakü-Ceyhan hattının işte çok güvenli 
olmadığına dair bir karşı propagandaya başlamıştı. Bu karşı pro
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pagandayı bu derece güçlendirmişken ansızın bir gün içindeki 
böyle bir değişikliği siz neye bağlıyorsunuz? Yani ansızın doğru
ları mı gördüler. Ya da tam da Türkiye'nin bu konuda kafası iyice 
karışmaya başlamışken son birkaç haftada ne oldu, ne bitti?

CEVAP : Bu konuda doğrusunu isterseniz yorum yapmak 
bize düşmez. Biz ancak somut sonuçlara bakarız. Bizim sene
lerdir söylediğimiz husus, Hazar havzası petrollerinin dünya 
pazarlarına ulaştırılması için en emin, en güvenilir, en uygun, en 
ekonomik yolun Bakü-Ceyhan projesi olduğu idi. Bu fikre petrol 
şirketlerinin de daha artan oranda taraftar olması şüphesiz mem
nuniyet vericidir, bizim bakımımızdan.

SORU : Alfred Moses'in Ada'daki temaslarıyla ilgili bize 
kısa bir bilgi verebilir misiniz acaba? Sayın Denktaş'la da görüştü.

CEVAP : Bu konudaki bilginin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti makamlarınca verilmesi zannederim daha uygun 
olur. Çünkü bu temaslar kendileriyle yürütülmektedir. 
Muhtemelen bunu da yapacaklardır.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN RUSYA
FEDERASYONU’NU ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Rusya Federasyonu 
Başbakanı Vladimir Putin'in davetine icabetle, 4-6 Kasım 1999 
tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyarette bulunacak
tır.

Ziyaret sırasında yapılacak olan ve ikili ilişkilerin bütün 
veçheleriyle derinliğine ele alınacağı görüşmelerde; iki ülke 
arasında mevcut ikili işbirliği alanlarının karşılıklı yararlara 
hizmet edecek biçimde daha da genişletilmesi için atılacak ortak 
adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde ayrıca iki tarafı da 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacaktır.
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ÜLKEMİZİN, ZANGGER KOMİTESİ’NİN VİYANA 
TOPLANTISINA TAM ÜYE OLARAK KATILMASINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

•  •

Ülkemiz, kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıta
larının yayılmasının önlenmesine atfettiği önem muvacehesinde, 
konuyla ilgili mevcut uluslararası anlaşma, düzenleme ve ihracat 
kontrol rejimlerine taraf olmaya özen göstermektedir. Bu konuda
ki irademizin yeni bir göstergesi olarak, daha önce yapmış olduğu 
üyelik başvurusu çerçevesinde, ülkemiz Zangger Komitesinin 21 
Ekim 1999 tarihinde Viyana'da yapacağı toplantıya tam üye 
olarak katılmaya davet edilmiştir.

Bugün otuz üç üyesi bulunan Zangger Komitesi, Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NSYÖA) taraf 
olan on beş ülkenin nükleer madde, malzeme ve teknolojileri 
konu alan ihracatın denetim altına alınması amacıyla 1971 yılın
da bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Örgütlenmenin amacı, NSYÖA'nın ilgili hükümleri 
çerçevesinde, bölünebilir maddelerin üretim, işletme veya 
tasarımında kullanılabilecek teçhizat ve malzemenin nükleer silah 
sahibi olmayan ülkelere barışçıl kullanım için ihracatında ortak 
bir yaklaşım geliştirilmesidir.

Komite tarafından NSYÖA'ya taraf olmayan ve nükleer 
silahları bulunmayan ülkelere transferleri durumunda denetim 
uygulanmasını gerektirecek maddelerin bir listesi yapılmış olup, 
bu maddelerin transferleri sözkonusu olduğunda uygulanacak 
ilkeler de belirlenmiş bulunmaktadır.

•  •

Ülkemizin üyeliğe kabulü kitle imha silahlarının yayıl
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masının önlenmesi alanında oynadığı faal rolün Türkiye'ye 
kazandırdığı itibarın yeni bir örneğini teşkil etmektedir. Zangger 
Komitesine üyeliğimiz, ayrıca, ülkemize yapılacak barışçı amaçlı 
nükleer teknoloji transferlerinde de kolaylık sağlayacaktır.
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DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET KECECILER’IN
KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ UYESI ÜLKELERE 

YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Marmara Bölgesinde maruz kaldığımız deprem felaketi 
dolayısıyla Türkiye'ye ikili planda insani yardımda bulunmaları 
ve Körfez İşbirliği Konseyi olarak deprem sonrası imar faaliyet
lerinde kullanılmak üzere, müştereken 400 milyon Dolarlık bir 
fon tahsis etmeleri dolayısıyla, Türkiye'nin teşekkürlerini iletmek 
üzere Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi olarak Körfez İşbirliği 
Konseyi üyesi ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuveyt, Oman, Bahreyn ve Katar'ı ziyaret edecektir.

Devlet Bakanı Sayın Keçeciler, Körfez İşbirliği Konseyi 
üyesi ülkeler Devlet Başkanlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yazılı bir mesajını da sunacaktır.

Sayın Keçeciler, 22-26 Ekim 1999 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i, 29 Ekim-3 
Kasım 1999 tarihleri arasında da Bahreyn, Oman Sultanlığı ve 
Katar'ı ziyaret edecektir.
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İSRAİL BAŞBAKANI EHUD BARAK’IN ÜLKEMİZE
YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak, 17 
Ağustos'ta meydana gelen deprem felaketinde büyük zarar gören 
Adapazarı'nda İsrail tarafından yaptırılmakta olan prefabrike 
köyün açılış törenine Sayın Başbakanımızla birlikte katılmak 
üzere, 25 Ekim 1999 tarihinde ülkemize gelecektir.

Adapazarı'ndaki törenin bitiminden sonra bir çalışma 
ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geçecek olan İsrail 
Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek, 
Sayın Başbakanımızla görüşecek ve aynı gün akşam ülkemizden 
ayrılacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999 [169]



t

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’in  KURULUŞUNUN 54. 
YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE BAŞBAKAN SAYIN 

BÜLENT ECEVİT TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJ

Bugün, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 51 ülke 
tarafından kurulan Birleşmiş Milletler’in 54. yıldönümünü kutla
maktayız. Köklü değişikliklerin yaşandığı bu yüzyılın son Genel 
Kurulu, önümüzdeki yeni dönemde Birleşmiş Milletler’in ulus
lararası ilişkilerde oynayacağı etkin rol açısından yararlı çalış
malara sahne olacaktır.

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana tüm insanlığı 
barış, güvenlik ve refah idealleri etrafında birleştiren tek evrensel 
örgüt olarak uluslararası alandaki yerini korumaya devam etmek
tedir. Bu yıl üye sayısı 185’ten 188’e çıkan Birleşmiş Milletlerin, 
uluslararası hukukun güçlendirilmesi, insan haklarının korun
ması, sömürge sisteminin ortadan kaldırılması, insani yardımların 
muhtaç kitlelere ulaştırılması alanlarında uluslararası topluma 
büyük hizmetleri olmuştur.

Sıcak çatışma noktalarının arttığı XX. Yüzyılın bu son 
döneminde, Birleşmiş Milletler’in uluslararası sorunlara çözüm 
arayışlarında bazen başarısız kaldığı veya çözüm getirmekte 
geciktiği olmuştur. Ancak uluslararası işbirliği ve dayanışma 
sonucunda Birleşmiş Milletler’in başarıyla sonuçlandırdığı örnek 
olayların gözardı edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Birleşmiş Milletler’in başarısının aynı zamanda tüm insan
lığın başarısı olduğu unutulmamalı ve uluslararası toplum 
nezdinde Birleşmiş Milletler’in saygınlığı ve inandırıcılığı korun
malıdır.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ortaya attığı, ulus
lararası sorun ve çatışmaları önceden önlemeyi amaçlayan bir 
anlayışın dünyaya hakim kılınmasının ve daha geniş bir ifadeyle, 
dünyada barış kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının 
Örgüt Yasası’ndaki ilke ve hedeflerin gerçekleştirilmesine önem
li katkıları olacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki yıl, Birleşmiş Milletler’in 55. Genel Kurul 
toplantılarının başlangıcında düzenlenecek olan Binyıl Genel 
Kurulu, Örgüt’ün kuruluşundan bu yana sürdürdüğü faaliyetlerin 
bir bilançosunun çıkarılarak, XXI. Yüzyılı nasıl bir yapılanma 
içinde karşılaması gerektiğinin saptanması için değerli bir fırsat 
oluşturacaktır.

Birleşmiş Milletler’in küresel barış, güvenlik ve kalkınma 
alanlarındaki tüm çabalarını destekleyen Türkiye, kurucu ve 
sorumlu bir üye sıfatıyla bu amaçla yapılacak çalışmalara katkıda 
bulunmayı sürdürecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999 [171]



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULUŞUNUN 54. 
YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE DIŞİŞLERİ BAKANI 
SAYIN İSMAİL CEM TARAFINDAN YAYINLANAN

MESAJ

Dünyada barış, güvenlik ve refahın sağlanması ve korun
ması için tek evrensel işbirliği zeminini oluşturan Birleşmiş 
Milletler'in kuruluşunun bugün 54. yıldönümünü kutlamaktayız. 
Önümüzdeki yıl BM'in 55. Genel Kurulu sırasında düzenlenecek 
olan Binyıl Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirdiği icraatın bir muhasebesinin yapılarak XXI. 
yüzyılda uluslararası ilişkilerde oynayacağı rolün saptanacağı 
önemli bir toplantıya sahne olacaktır.

Birleşmiş Milletler kuruluşundan bu yana, insanlığı yeni 
bir dünya savaşı felaketinden korumuş, insan haklarının gelişme
si ve hukukun üstünlüğünün ihdası konusunda önemli adımlar 
atmış, sömürgeciliğin ortadan kalkmasına öncülük yapmış, 
ihtiyaç duyulan her yere insani yardımların ulaşmasına aracı 
olmuş, barış ve güvenlik içinde bir dünyada ulusların refahının 
artması, sağlık ve eğitim koşullarının iyileşmesi ve çevrenin 
korunması alanlarında değerli hizmetler vermiştir.

Birleşmiş Milletler'in, hızla değişen uluslararası koşullarda 
sorumluluklarını yerine getirirken zaman zaman uluslararası 
toplumun beklentilerini yerine getirmekte karşılaştığı güçlükler 
ve başarısızlıklar Genel Sekreter Kofı Annan'ın 1997'de başlattığı 
reform sürecinin biran önce tamamlanmasının önemini daha da 
artırmaktadır. Birleşmiş Milletler'in gerek işlevsel, gerek yapısal 
açıdan kendini yenileyerek daha güçlü, daha dinamik bir kurum 
haline gelmesinin uluslararası alanda hakettiği yeri almasını 
sağlayacağı düşünülmektedir. Birleşmiş Milletler'in, reform
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önlemleri sayesinde, çatışmaların önlenmesinde, yoksulluk gibi 
temel sorunların çözümlenmesinde, ekonomik ve sosyal refahın 
artırılmasında ve en önemlisi barışın korunmasında daha etkili 
hizmet verebileceğine inanmaktayız.

Uluslararası toplumun dayanışma ve işbirliği içerisinde 
ortak iradeleriyle alman kararları yaşama geçiren Birleşmiş 
Milletler'in, başarılı olup olmamasında ülkelerin de büyük sorum
luluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan Birleşmiş Milletler'in 
sunduğu diyalog ve müzakere çerçevesinin iyi değerlendirilmesi 
ve bu vazgeçilmez uluslararası kuruma gerekli siyasi desteğin 
sağlanması gerekmektedir.

Türkiye, kurucu üye olarak, Birleşmiş Milletler 
Yasası'ndaki ilke ve hedefler doğrultusunda üzerine düşen görevi 
yerine getirmeye ve örgüte XXI. yüzyıl arefesinde her türlü 
desteği sağlamaya hazırdır. Bu anlayış içerisinde, Birleşmiş 
Milletler'in kuruluşunun 54. yıldönümünü içtenlikle kutlamakta 
ve XXI. yüzyıldaki misyonunu başarıyla yerine getirmesi 
dileğimizi yinelemekteyiz.
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SAYIN BAKANIMIZIN KÜBA’YA YAPTIĞI ZİYARETLE
İLGİLİ BİLGİ NOTU

Küba Devlet Başkanı Fidel Castro 22 Ekim Cuma akşamı 
Sayın Bakan ve beraberindeki heyet onuruna bir yemek vermiştir. 
Aynı zamanda çalışma yemeği niteliğini taşıyan bu birliktelik 
sırasında gerek ikili gerek uluslararası konular ayrıntılı şekilde ele 
alınmıştır. Küba Devlet Başkanı Küba halkının depremle ilgili 
hassasiyetini vurgulamıştır. Buna karşılık Sayın Bakan da 
Küba'nın gösterdiği maddi ve manevi desteğe teşekkürlerini 
bildirmiştir.

Castro, Türkiye'ye verdiği önemi ayrıntılı biçimde anlat
mıştır. Bu çerçevede, Atatürk ve Atatürk devrimine olan hayran
lığını kuvvetli ifadelerle dile getirmiştir. Türkiye'yi bölgesinde 
her bakımdan önemli ve geleceği parlak bir ülke olarak gördük
lerini, Türkiye-Küba ilişkilerinin gelişmesi için şahsen gayret 
gösterdiğini belirtmiştir.

Sayın Bakanımız Castro'ya Türkiye'nin ekonomik gelişimi 
ve açılım süreci hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca, Balkanlar, 
Kafkaslar, Orta Asya, petrol ve doğal gaz boru hatları ile Orta 
Doğu'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Küba Devlet 
Başkanı Castro da Küba'nın dışa açılım süreci ve gelişmesi 
hakkında ayrıntılı izahatta bulunmuştur. Küba'da turizm ve diğer 
alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmak arzusunu dile getirmiştir.

Ayrıca, Devlet Başkanı Castro ve Sayın Bakan iki ülke 
arasındaki yüksek düzeyli ziyaretlerin sıklaştırılarak devam 
etmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

Görüşmeler samimi bir havada cereyan etmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULUŞUNUN 54. 

YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI
MESAJ

Kurucu üyelerinden birisi olmaktan gurur duyduğumuz 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 54. yıldönümünü 
kutlamaktan kıvanç duyuyoruz.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Örgütü ile mevcut 
dayanışma ve işbirliğinin somut bir göstergesini, 17 Ağustos 
1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen deprem 
felâketinin ardından ülkemize sağladığı maddi ve manevi destek 
ile bir kere daha memnuniyetle görmüş bulunmaktayız.

Yarım asırdır evrensel barış, güvenlik ve refah yolunda
insanlığın umudu haline gelen Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na
başından beri destek olan Türkiye, Örgüt'ün dünyadaki değişim
ve dönüşüme paralel reform çabalarına içtenlikle katkıda bulun
maktadır.

Bugün 188 devletin üyesi olduğu bu yegane evrensel teş
kilatın, eksikliklerini hızla gidererek dünyadaki çatışma ve sorun
lara çözüm üretebilmesi için güçlü bir diyalog ve müzakere foru
mu olarak her türlü beşeri ve maddi kaynaklarla donatılması, 
işbirliği ve dayanışma için gerekli siyasi iradeyle desteklenmesi 
önem taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler'in, bilgi çağı olarak adlandırılan 21. 
yüzyılın eşiğinde olduğumuz bu dönemdeki 54. Genel Kurulu'nda 
ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Binyıl Genel Kurulu çalış
malarında, Örgüt'ün bir yandan elde ettiği başarılarının, diğer
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yandan karşı karşıya kaldığı güçlüklerin bir muhasebesinin yapıl
ması ve daha da etkili ve güçlü bir örgüt olabilmesi için ileriye 
yönelik faaliyetlerine ivme kazandırılması gerektiği görüşünde
yiz.

Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler'in başta barışı korumak 
ve çatışmaları önlemek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, sosyal 
adaleti tesis etmek, ekonomik kalkınmayı özendirmek, çevrenin 
korunması ve doğal afetler karşısında elbirliği yapmak gibi ulvi 
hedefleri etrafında insanlığı kenetlemeye devam etmesini temen
ni ediyoruz.

Birleşmiş Milletler'i oluşturan üye ülkelerin bir yandan 
Örgüt'ün güçlendirilmesi, diğer yandan, daha demokratik ve say
dam bir kurum haline getirilmesi, küreselleşen sorunlara daha 
süratli çözüm üretebilecek kapasiteye kavuşturulması için 
dayanışma ve işbirliği ruhu içerisinde hareket etmesinin tarihi bir 
sorumluluk olduğu inancındayız.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN SAKIZ ADASI AÇIKLARINDA 

MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BİR SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

21 Ekim gecesi Yunan Sahil Muhafaza görevlilerinin Sakız 
adası açıklarında bir sürat teknesine ateş açtıkları ve olay sırasın
da Mustafa Orhan adlı Türk vatandaşının açılan ateş sonucu 
öldüğü, Refik Güneş adlı Türk vatandaşının da tutuklandığı ilgili 
makamlarımızca bildirilmiştir.

9

Olay üzerine 23 Ekim 1999 günü Ankara'daki Yunanistan 
Büyükelçisi ile görüşülerek olayla ilgili resmi bilgi verilmesi 
talep edilmiştir.

Konuyu süratle araştırıp Bakanlığımız ile temas eden 
Yunanistan Büyükelçisi bu bilgileri doğrulayarak, söz konusu 
sürat teknesi Yunan karasuları içinde yapılan uyarılara uymadığı 
için teknenin motoruna ateş açıldığı, can kaybının bu nedenle 
meydana geldiği, tutuklanan kişinin yasal olmayan geçişler 
konusunda daha önce de faaliyeti olduğunu itiraf ettiğini belirtmiş 
ve can kaybından dolayı üzüntülerini ifade etmiştir.

Konu makamlarımızca izlenmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999 [177]



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN’IN VE
TÜRKMENİSTAN’IN MİLLİ GÜNLERİ

•  •

MÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI MESAJLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kazakistan'ın (25 Ekim) ve 
Türkmenistan'ın (27 Ekim) Milli Günleri münasebetiyle
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'ya birer 
tebrik mesaj ı göndermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız mesajlarında, iki kardeş Orta 
Asya ülkesinin bağımsızlıklarının ilanından bugüne geçen kısa 
süre zarfında her alanda kaydettikleri gelişmelerden takdirle 
sözetmiş, Türkiye ile Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki 
ilişkilerin ve işbirliği imkanlarının önümüzdeki dönemde daha da 
artacağına olan inancını belirtmiş ve kardeş Kazak ve Türkmen 
halklarına yaşadığımız deprem felaketi sonrasında göstermiş 
oldukları maddi ve manevi alakadan ötürü teşekkürlerini sunmuş
tur.

Sayın Cumhurbaşkanımız mesajlarında ayrıca, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı'yı Türkiye'ye davet 
etmiş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e ise Kazakistan'ı 
en kısa süre içinde ziyaret etmeyi öngördüğünü bildirmiştir.
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VİETNAM BAŞBAKAN YARDIMCISI NGUYEN CONG 
TAN’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Vietnam Başbakan Yardımcısı Nguyen Cong Tan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli'nin konuğu 
olarak 26 Ekim - 1 Kasım 1999 tarihleri arasında ülkemize resmi 
bir ziyaret yapacaktır.

Vietnam Başbakan Yardımcısı'na bu ziyareti sırasında, 
aralarında Dışişleri, Tarım ve Kırsal Gelişme, Sanayi, Ticaret 
Bakan Yardımcılarının da bulunduğu üst düzeyli bir heyet ve 
işadamları da eşlik edecektir. Bu ziyaret, ülkemize Vietnam'dan 
Başbakan Yardımcısı düzeyinde ilk ziyareti oluşturması 
dolayısıyla özel önem taşımaktadır.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, müsbet bir 
gelişme seyri içerisinde bulunan Türkiye-Vietnam ikili ilişkile
rine özellikle ekonomik ve kültürel alanlarda yeni bir ivme 
kazandırılması üzerinde durulacak ve bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
GALATASARAY-HERTHA BERLİN MAÇINI İZLEMEK 
ÜZERE BERLİN’E GİTMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Alman Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer'in 26 Ekim 1999 günü oynanacak Galatasaray - 
Hertha Berlin maçını birlikte izleme daveti üzerine anılan tarihte 
Berlin'e gidecektir.

Alman Dışişleri Bakanı sözkonusu daveti, Sayın 
Bakanımızla New York'ta BM Genel Kurulu sırasında 21 Eylül 
günü yapmış oldukları görüşmede iletmiş ve davet tarafımızdan 
memnuniyetle kabul edilmişti.

Sayın Bakanımızın Berlin'e gidişi vesilesiyle iki Bakan 
arasında refakatçi heyetlerin de katılımıyla çeşitli konularda 
görüş alışverişi yapılacaktır.

Bu buluşmanın Türk ve Alman halkları ve hükümetleri 
arasındaki dostluğa katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

    _  •

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, daha sonra Selanik'e 
geçerek, 27 Ekim 1999 günü yapılacak Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları 14. Toplantısına katılacaktır.

    •

Bahsekonu toplantıda, Karadeniz Ekonomik işbirliği
çerçevesinde bölgesel işbirliği konuları görüşülecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRIKKALE 
ÜNİVERSİTESİ’NİN 1999-2000 ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI 

MÜNASEBETİYLE YAPTIKLARI KONUŞMANIN
METNİ

(Kırıkkale, 26 Ekim 1999, Salı, Saat: 10.00)

Sayın Rektör,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Gençler,
Değerli Misafirler,

Kırıkkale Üniversitesi'nin 1999-2000 öğretim yılı açılışı 
münasebetiyle sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyu
yorum. Yeni öğretim yılının üniversitenize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu öğretim yılı bu yüzyılın son öğretim yılı 
olması nedeniyle özel bir anlam taşımaktadır.

Çok yakında sona erecek olan yirminci yüzyıl milletimizin 
tarihinde büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olarak hatır
lanacaktır. Yirminci yüzyıl başlarken mirasçısı olduğumuz

0  *

Osmanlı imparatorluğunun son demleri yaşanmaktaydı, impara
torluk çözülürken bağımsızlığımızı kaybetmemeyi ve bu toprak
larda genç ve güçlü bir Cumhuriyet kurmayı başardık. Büyük 
Atatürk önderliğindeki kuzeyli güneyli, doğulu batılı, kadın 
erkek, genç yaşlı tüm halkımızın kahramanlıklarıyla yazılmış bir 
destan olan Cumhuriyet kısa zamanda bizi yeniden bölgemizin en 
güçlü devleti haline getirmiştir. Türkiye tarihinin en uzun barış 
dönemi olan 76 yıllık Cumhuriyet boyunca eğitimi toplumsal
laştırmayı, toplum hayatının her alanında sizler gibi donanımlı
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kadrolar yetiştirmeyi, kadını sosyal ve kamusal hayatın ayrılmaz 
bir parçası haline getirerek gücünü ikiye katlamayı, çok partili 
demokrasiye geçmeyi, sanayileşme alanında büyük hamleler yap
mayı, ülkeyi bir uçtan bir uca imar ve inşa etmeyi, enerji, ulaşım 
ve iletişim alanında dev atılımlar gerçekleştirmeyi, serbest piyasa 
ekonomisini yerleştirmeyi, her alanda küresel rekabete katılabilen 
girişimcilerin önünü açmayı başarmıştır. Ancak, bugüne kadar 
gerçekleştirdiklerimizle yetinemeyiz. Zira, 21.yüzyıl her alanda 
amansız bir rekabetin yaşanacağı ve bilgi toplumu olmayı başara
bilmiş ülkelerin ileri gideceği bir yüzyıl olacaktır. Dolayısıyla 
daha yapacak çok işimiz bulunmaktadır.

Türkiye 21.yüzyıla girerken her alanda dev atılımlar 
gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Türkiye'nin 1999'daki varları 
geleceğe ilişkin iyimserliğimizi ve kendimize olan güvenimizi 
daha da güçlendirmektedir.

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca hızlı bir kalkınma 
gerçekleştirmiş ve 76 yılda, tarım öncesi bir toplumdan, sanayi
leşmiş, demokratik bir kent toplumu haline gelmeyi başarmıştır. 
Bundan sonraki hedefimiz, demokratik bir bilgi toplumu olmak
tır.

Türkiye, çok partili demokrasiyi benimsemiş ve 1946'dan 
1999'a kadar, 14 genel seçim gerçekleştirmiştir. Hür seçim, hür 
parlamento, hür basın, hür yargı, hür üniversite, hür sendika, hür 
inanç, hür vicdan, hür zihin, hür meydan, hür sokak, hür sivil 
toplum çağdaş Türkiye'nin görüntüsüdür.

Çağdaş eğitim Cumhuriyetin en önemli başarılarından 
biridir. Bugün kurulduğu gündeki tüm nüfusu kadar çocuğu bulu
nan milletimiz, Cumhuriyet sayesinde ülkenin her köşesine okulu 
götürebilmiştir. Türkiye, 1923'teki nüfusu kadar çocuğa okul ve 
öğretmen vermektedir. 1923'te tek bir üniversitesi olan 
Türkiye'nin, bugün ülkenin her köşesine yayılmış 72 üniversitesi 
ve 1.5 milyon üniversite öğrencisi vardır. Üniversite profesör
lerinin yüzde 25' i kadındır. Bu, Avrupa'daki en yüksek orandır ve 
Türk kadınının gurur tablosudur.
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Cumhuriyet sayesinde nüfus artış oranı yüzde 3.5'lardan 
yüzde 1.5'lar seviyesine indirilebilmiş, çocuk ölüm oranı dünya 
standartlarına yaklaştırılmış, ortalama insan ömrü 35-40 seneden 
70 senenin üzerine çıkmıştır.

2000’li yıllara girerken; her alanda büyümüş, gelişmiş ve 
uygarlığı yakalamış bir Türkiye vardır. Anadolu, tarihinin en 
mamur ve müreffeh dönemini Cumhuriyetten sonra yaşamıştır. 
Sağlık hizmetleri, yol, su, ışık, telefon ülkenin her köşesine 
demokratik Cumhuriyet tarafından ulaştırılmıştır.

2.5 milyon ton tahıl üreten Türkiye, 30 milyon ton tahıl 
üretmektedir.

45 milyon kwh elektrikten, 115 milyar kwh elektrik üre
timine gelinmiştir.

1940'da 1066 traktörlü Türkiye bugün 1 milyon traktöre 
sahiptir.

1950'de 58 bin telefonu olan Türkiye'nin bugün 17 milyon 
telefonu bulunmaktadır.

1000 doktorlu sağlık hizmetinden, 77 bin doktorlu sağlık 
hizmetine gelinmiştir.

40 bin köyünün hiçbirisine ulaşılamayan Türkiye'nin, 319 
bin km. köy yoluyla ulaşamadığı köyü yoktur.

40 bin köyünün hiçbirisinde elektrik olmayan Türkiye'nin 
bugün, elektriği olmayan mezrası dahi yoktur.

Okul, öğretmen, televizyon, ülkenin her köşesine gitmiştir.

Türkiye'nin sulanabilir topraklarının yarısı sulanmaktadır.

1950'de üç barajı olan Türkiye'de, 1998'de 198 baraj ve bin 
gölet bulunmaktadır.
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Ülkemizde telekomünikasyon alanında 20 milyar dolarlık 
yatırım gerçekleştirmiştir. Hâlen iki Türk haberleşme uydusu u- 
zaydadır. Üçüncüsü ise önümüzdeki yıl fırlatılacaktır.

Milletimizin gururu olan Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) 32 milyar dolarlık malî portesi ile Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük entegre projesidir. Bu projeye bugüne kadar 16 milyar 
dolar harcanmıştır. Bir o kadar daha harcanacaktır. Güneydoğu 
Anadolu'nun talihi değişmektedir. GAP tamamlandığında 
Türkiye'nin tarım üretimi üçte bir oranında artacak, ülkemiz, böl
gesinde ve dünyada "gıda güvenliği"nin sağlanmasında önemli 
rol oynayacaktır. Tüm bunlar 20. Yüzyıldaki kazanımlarımızdır.

Öte yandan, Hazar Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji 
coğrafyası küresel pazarlarla Türkiye üzerinden inşa edilecek 
enerji hatlarıyla bütünleşecektir. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı 
ve Hazar geçişli doğal gaz boru hattı süratle somut bir gerçekliğe 
dönüşmektedir. Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa 
ile Asya'yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun 
altyapısını oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları 
Türkiye'de inşa edilmektedir. Türk müteahhitleri tarafından yurt- 
dışında üstlenilmiş olan taahhüt işlerinin toplam tutarı bu yıl 
itibariyle 40 milyar doları aşmıştır.

Bunların tümü, 75 yıl gibi, milletlerin tarihi içinde uzun 
sayılmayacak bir zaman diliminde ve sorunlarla dolu güç bir 
coğrafyada gerçekleştirilmiş büyük başarılardır ve bunlar mil
letimizin başarısıdır. Bu başarıyı görmezlikten gelmek, örtmek, 
küçümsemek, inkârcılık olur.

Sevgili öğrenciler,

Üniversitenizin yeni öğretim yılı Türk ve dünya 
ekonomisinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde açıl
maktadır. Avrupa birliği'ne tam üyeliği 1963 tarihli ortaklık 
anlaşmamızdan doğan bir hak olarak görüyoruz. Ortaklık anlaş
mamız belirli aşamalardan geçildikten sonra tam üyeliği 
öngörmektedir. Esasen AB ile gümrük birliğimiz bu çerçevede
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gerçekleştirilmiştir. AB tam üyesi ülkeler dışında AB ile gümrük 
birliğine sahip yegâne ülke Türkiye'dir. Türk ekonomisi üç yıllık 
gümrük birliği uygulaması sırasında AB içindeki rekabete uyum 
sağlayabileceğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla, ekonomik olarak 
AB'yle bütünleşebilme yeteneğimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. 
Bu gerçek AB Komisyonu tarafından da kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği, 21. Yüzyılın eşiğinde bizatihi kendisi 
önemli dönüşümlerden geçmektedir. AB'nin önündeki en önce
likli gündem maddesi genişlemesi sürecidir. Bu genişleme 
sürecinin sonucunda 12 ile 20 arasında yeni ülke AB'ye üye ola
caktır. Avrupa parasal birliğinin tamamlanmasının yanısıra bu 
genişleme süreci sonunda 21. Yüzyılda bir anlamda yeni bir 
"Avrupa Birleşik Devletleri"nin ortaya çıkması öngörülmektedir. 
Avrupa parasal birliğine dahil olan ülkelerin 1 Ocak 1999'dan 
itibaren tedavüle giren "euro" ile tek para birimine geçmesi, 
bizim de gümrük birliği ile dahil olduğumuz ve dış ticaretimizin 
yüzde 70'ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa ekonomik sahasında 
yepyeni koşullar ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa'daki tüm bu 
gelişmeleri uzak bir seyirci gibi izlemekle yetinemeyiz. Uzun 
vadede mutlaka parçası olacağımız bu yeni ekonomik ilişkiler 
manzumesine şimdiden kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye, 
demokratik, müreffeh, bütünleşmiş Avrupa idealini savunmaya, 
AB ile ilişkilerini tam üyeliği öngören 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması ve 1996 tarihli Gümrük Birliği gibi ahdî yükümlülük
leri çerçevesinde yürütmeye devam edecektir. AB Komisyonu
nun aday ülkeler hakkında hazırladığı ilerleme raporu 13 Ekim 
1999'da açıklanmıştır. Bu raporda Türkiye, AB tam üyeliğine res
men aday gösterilmiştir. Komisyon Türkiye'nin tam üyeliğe 
hazırlanabilmesi amacıyla 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde diğer 
adaylar için yaptığı gibi şimdi ülkemize de somut bir katılma 
öncesi ortaklığı stratejisi önermektedir. Bu raporda Türkiye 
hakkında yer alan unsurlar Türkiye'nin AB Komisyonu tarafından 
artık diğer adaylar gibi resmi aday olarak değerlendirildiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, Lüksemburg'daki ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin adaylığının resmen tescili için 
Aralık ayında Helsinki'de yapılacak AB Devlet ve Hükümet
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Başkanları Zirvesi'nde nihai karar alınması gerekmektedir. 
AB'nin Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye tüm unsurlarıyla resmi 
adaylık statüsü tanıması, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönem 
başlatabilecektir.

AB'nin genişlemeyle ilgili Kopenhag kriterleri, derinleşme 
ile ilgili Maastricht Şablonu ve Avrupa Parasal Birliği'nin gerek
leri Türkiye'nin önünde duran temel hedefler arasındadır. Bu 
hedeflere ulaşıldığında, AB üyeliği “de facto” bir durumun tes
cilinden başka bir anlam taşımayacaktır.

Sevgili gençler,

"Bilgi çağı" olarak tanımlanan önümüzdeki yüzyılda insan 
sermayesi bir ülkenin en büyük zenginliği olacaktır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun becerileri sayesinde çağdaşlarıyla her 
alanda rekabet edebilecek yurttaşlara sahip olmak artık kalkın
manın itici gücü olmuştur. Dolayısıyla, ancak eğitim ve sağlık 
alanlarında vatandaşlarına azami imkânı sağlayabilen ülkeler 21. 
Yüzyılda söz ve ağırlık sahibi olacaklardır.

Önümüzdeki yüzyıl değişim ve küresel boyutta mobilite 
kavramlarıyla tanımlanacaktır. Mobiliteye bu yüzyılda herza- 
mankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bugün bir pa
saport ve uçak bileti insanlara dünyanın her tarafında hareket 
etme imkânı sağlamaktadır. Gelecekte bu hareket kabiliyetini 
sağlayacak olan iyi bir eğitim ve ömür boyu kendini geliştirme 
imkânı olacaktır.

Esasen, eğitim konusu tüm dünyada yeni bir heyecanla ele 
alınmaktadır. Bu heyecan Türkiye'de de vardır. Başta üniver
sitelerimiz olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızın 21. Yüzyıl 
standartlarına ulaşmaları için büyük bir seferberlik başlatılmasına 
özel bir önem atfediyorum. Sizler bu ülkenin geleceği ve en 
büyük zenginliğisiniz. Atatürk'ün en büyük mirası olan çağdaş 
anayasal Cumhuriyete bağlı, demokratik kültür ve erdemlere 
sahip, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yetenek
lerini geliştirmiş, kendine güvenli yurttaşların yetiştirilmesi temel
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stratejik önceliğimizdir.

Dünya hızla değişmektedir. Bazı meslekler önem 
kazanırken bazı meslekler nitelik değiştirmektedir. Bu 
gelişmelerin yakından takip edilmesi hayati önem taşımaktadır. 
Öte yandan, eğitimin sürekliliği üzerinde de önemle durulmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, bir insanın kendini geliştirmesi bir hak ve 
aynı zamanda yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

İşte böyle bir dünyaya hazırlanmak zorundayız. Bunun için 
yapılması gereken öncelikle bilginin kullanımının demokratik
leşmesi ve saydamlaşmasıdır. Üniversitelerimizin bu bağlamda 
öncü bir rol oynamaları gerekmektedir.

Sevgili gençler,

Ekonominin küreselleşeceği, hukukun evrenselleşeceği 
önümüzdeki yüzyılda çalışma hayatına atılacak, kişisel yaşan
tınızda yeni bir döneme başlayacaksınız. Şanlı bir tarihe ve parlak 
bir geleceğe sahip büyük bir milletin çocukları olduğunuzu hiçbir 
zaman unutmayın. Büyük milletlerin iddiaları da hayalleri de 
büyük olur. Sizden önceki nesiller 20. Yüzyıla dağılmakta olan 
bir İmparatorluğun mensupları olarak girmişlerdi. Ancak, en 
olumsuz koşullarda genç ve güçlü bir Cumhuriyeti kurdular. 20. 
Yüzıldaki en büyük başarımız olan Cumhuriyet 76 yılda bir 
büyük dünya devleti haline geldi. Sizlerin 21. Yüzyılda 
demokratik Cumhuriyetin bayrağını daha yukarılara çıkara
cağınıza eminim.

Demokratik Cumhuriyetin mirası ve erdemi yolunuzu 
aydınlatacaktır. Büyük Atatürk'ün eseri, bir büyük hukuk devrimi 
olan Cumhuriyetin, 20. Yüzyılın en başarılı toplumsal ve siyasal 
değişim projesi olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. 
Cumhuriyet sayesinde Türkiye evrensel hukuk prensipleriyle 
buluşmuştur. Bu Atatürk'ün eşsiz dehasının en parlak ürünüdür. 
Irk, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurt
taşların eşitliği ve özgürlüğü fikri; din ve vicdan hürriyetini de 
teminat altına alan laiklik anlayışı ve üniter devlet yapısı
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demokratik Cumhuriyet misakınm temelini oluşturmaktadır ve 
milletimizin vazgeçilmez müştereğidir. Büyük Atatürk'ün önder
liğinde doğulu-batılı; kuzeyli-güneyli; genç-yaşlı; kadm-erkek 
Türk ulusal kurtuluş savaşçılarının kahramanlıkları ve fedakârlık
larıyla verilen bir büyük varoluş mücadelesinin ürünü olan bu 
mirasa bağlılık her Türk vatandaşının görevidir ve bu görev 
öncelikle siz gençlere emanet edilmiştir.

Sayın Rektör,
Sevgili gençler,

Avrasya'nın tam kalbinde yer alan, AB dahil tüm Avrupa 
kurumlarının üyesi, Atlantik'ten Bering Boğazı'na kadar uzanan 
birçok bölgesel işbirliği hareketine öncülük eden, G-20 üyesi, 
petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşasıyla bir enerji terminali 
haline gelmiş, dünyayla her alanda yarışan bir ülkede yaşayacak
sınız. Geleceğe hazırlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve 
güçlü bir dünya devleti olacağını her zaman akılda tutacağınızdan 
ve bu parlak geleceğe büyük bir heyecanla yürüyeceğinizden 
eminim. Önümüzdeki yüzyılın dünyasında hakettiğimiz yeri ala
bilmemiz için eğitimde ve kültürde çağdaş dünya standartlarını 
yakalamak zorundayız. Bunun başka yolu yoktur. Bu hedefe ulaş
manın temel araçları eleştirel düşünceyi cesaretlendiren, öğreten 
ve öğrenen arasındaki karşılıklı etkileşimi ve paylaşımı 
destekleyen bir eğitim anlayışı ile sivil toplumun dinamizmi ve 
yaratıcı enerjisidir. Demokratik Cumhuriyetin üniversitesi, 
Türkiye'nin, bilgi çağının önde gelen ülkelerinden biri olmasında 
yol gösterici bir rol oynayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni akademik yılda başarılar 
diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ERMENİSTAN 
PARLAMENTOSUNDA MEYDANA GELEN SİLAHLI 

SALDIRIYLA İLGİLİ OLARAK ERMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANINA GÖNDERDİKLERİ MESAJ

27 Ekim 1999

Sayın Robert Koçaryan
Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ermenistan Parlamentosu'nda bugün meydana gelen men
fur silahlı saldırı olayı derin üzüntü yaratmıştır. Şahsınızda 
Ermenistan halkına olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, 
yaralananlar için geçmiş olsun dileklerimi bildirmek istiyorum. 
Demokrasinin mabedi olan parlamento müessesesine yönelik 
böylesine menfur bir hadisenin en kısa süre içinde atlatılmış 
olması ve bir daha tekerrür etmemesi en içten dileğimizdir.

Süleyman Demirel 
Türkiye Cumhurbaşkanı
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SAYIN BAKANIMIZIN HIRVATİSTAN’A YAPACAĞI
ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Dr.Mate Granic'in davetine icabetle 1-2 Kasım 
1999 tarihlerinde Hırvatistan'a resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Anılan ziyaret sırasında iki ülke arasında son yıllarda 
giderek gelişen siyasi ilişkilerimizin yanısıra, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerin ele alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir.
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27

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI : Günaydın sayın basın mensupları. 
Toplantımıza hoşgeldiniz. Bir noktayı intikal ettirerek toplan
tımıza başlıyalım. Sonra sorularınıza geçelim.

Biliyorsunuz dış politikamızın boyutlarını çeşitlendirmek 
yolundaki gayretlerimiz kapsamında dünyanın bizim 
coğrafyamıza uzak bölgelerindeki ülkeleriyle de yakın ilişkiler 
geliştirmek arzusundayız.

Bu çerçevede, Adis Ababa'da mukim Büyükelçimiz Murat 
B ilhan için Madagaskar Cumhuriyetinden de agreman talebinde 
bulunulmuş ve böylece Büyükelçi Bilhan Madagaskar 
Hükümeti'nin onayıyla bu ülkeye akredite edilmiş bulunmaktadır. 
Bunu bir not olarak sizlere intikal ettirmek istedim.

Benim sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Olabilecek soru
larınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Fehriye Erdal'ın yakalanmasıyla ilgili size resmi 
bir bilgi intikal etti mi? Bu konuda bir girişimde bulundunuz mu?

CEVAP : Bu konudaki haberler tabiatıyla Bakanlığımıza 
intikal etti. Basınımıza da ulaştı, bildiğiniz gibi. Bildiğim kadarıy
la bu şahıs hakkında bizim ilgili makamlarımızca hazırlanan bir 
kırmızı bülten var. Bu, usulüne uygun olarak ilgili bütün üye 
ülkelere dağıtılmış. Dolayısıyla teknik çerçevede yürüyen bir iş 
var. Şimdi bu kişinin Belçika'da yakalandığı açıklandığına göre, 
bundan sonra yine mevcut usûllere uygun olarak ne gerekiyorsa
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yapılacak. Bizim Bakanlığımıza da İçişleri Bakanlığından olsun, 
Adalet Bakanlığından olsun bu yönde yapılacak talepler tabiatıy
la yerine getirilecek.

SORU : Almanya'dan Türkiye'ye denemek için yollanacak 
bir adet Leopard tankı üzerinde Türkiye'de savunma çevrelerinde 
Almanya'daki eleştirilere net olarak uzun vadede bu kadar büyük 
bir projenin daha dost bir ya da sorun çıkarmayacak bir ülkede 
yapılması yolunda haberler var. Her gün Almanya'da Türkiye'ye 
eleştiriler yöneliyor. Bu konuda bir yorumunuz var mı acaba?

CEVAP : Bu konu en son olarak dün Almanya'da bulunan 
Sayın Bakanımıza da soruldu. Sizlerin de basında görmüş ola
cağınız üzere, Bakanımız verdiği cevapta, Almanya'nın 
Türkiye'nin açtığı tank ihalesine katılıp katılmamasının kendi 
meselesi olduğunu belirtti ve ayrıca NATO müttefiki bir ülkenin 
silah gücünü arttırmak amacıyla açtığı bir ihaleye katılmalarına 
engel olarak gösterilen konuların abartılı ve gerçeğinden sap
tırılmış olduğunu ifade etti. Sayın Başbakanımızın da bundan 
yanılmıyorsam bir hafta kadar önce bu soruya verdiği bir cevap 
vardır, hatırlayacağınız üzere. Benim bunlara ilave edecek bir 
diyeceğim yok. Biz bu konuyu izliyoruz. Gelişmeleri izliyoruz.

SORU : Kışlalı suikastinin ardından İran'ın ve gizli 
servisinin devreye girdiği yolunda haberler alıyoruz. Dışişleri 
Bakanlığının bu suikastın dış bağlantılarının ortaya çıkarılmasın
da bir rolü var mı? İran'la ilgili olarak herhangi bir yorum var mı?

CEVAP : Bu bizleri fevkalade üzen menfur suikast konusu
nun incelenmesi, araştırılması takdir edeceğiniz üzere, birinci 
derecede ilgili güvenlik makamlarının, emniyet makamlarının 
sorumluluğunda bir husustur. Bu çerçevede, eğer bize intikal 
eden, bizden vaki bir talep var ise tabiatıyla yerine getiririz. Onun 
ötesinde bu konuda bizim Bakanlığımızda şu sırada bir bilgi yok.

SORU : 29 Ekim'de New York'da Irak'taki muhalefetin 
katılacağı bir toplantı olacak. Bunun detayları neler, çerçevesi 
neler?
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CEVAP : Bu konu biliyorsunuz bizim dışımızda mütalaa 
ettiğimiz bir konudur. Bizim Irak muhalefeti olarak adlandırılan 
grupla herhangi bir bağlantımız, temasımız yoktur. Böyle bir 
toplantı yapılmakta olduğunu biz de duyduk. Söylediğim gibi 
bizim dışımızda gelişen bir konudur.

SORU : Başbakan Ecevit 4 Kasım da Rusya'ya gidecek. 
Ecevit'in gezisi öncesinde Rusya Çeçenistan'daki bombardı
manını yoğunlaştırdı. Acaba Başbakanın gezisi sırasında da bu 
bombardıman sürerse ki AKKA Anlaşmasının ihlal edildiği 
yönünde haberler de var. Geçici bir süreli de olsa, geziye gölge 
düşeceği yolunda yorumlar da var. Bu konuda ne diyorsunuz?

CEVAP : İhtimaller üzerinde fikir beyan etmek doğru 
olmaz. Yani gezi sırasında ne olur ne olmaz şeklinde. Ama belki 
şu söylenebilir. Biz de tabii Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki 
gelişmeleri izliyoruz. Bu gelişmelerin son günlerde can kaybına 
da yol açan tehlikeli bir seyir almış olmasından şüphesiz üzün
tülüyüz. Temennimiz bu konudaki barışçı çözüm arayışlarının 
yoğunlaştırılması ve meselenin bu çerçevede halledilmesidir.

SORU : Dünkü Rum gazetelerinde Amerika Dışişleri 
Bakanlığında, Kıbrıs'ta barış planıyla ilgili bir belge sunulduğu 
yazıyor. Bu belgede dönüşümlü başkanlık, serbest dolaşım, 
KKTC'ne uygulanan ambargoların kaldırılması, Güzelyurt ve 
Maraş bölgelerinin Rum tarafına verilmesi ve Türk ordusunun 
kısmen çekilmesi gibi hususlar yer alıyor. Bu gelişmeler doğrul
tusunda Türkiye'nin tavrı ne olacak?

CEVAP : Bizim böyle bir Amerikan planından, önerisinden 
resmen haberimiz yok. Bunlar gazete haberleri. Gazete haberleri 
üzerine bir yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Kıbrıs konusundaki 
gelişmeleri ve bu gelişmeler karşısında bizim tutumuzu çeşitli 
vesilelerle açıkladık. Bunlara ilave edecek fazla bir unsur yok, bu 
aşamada.

SORU : Türk-Yunan heyetleri arasındaki görüşmelerin son 
durumu nedir? Çünkü bir takım anlaşmaların imzalanacağı
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söyleniyor. Ancak bu konuda çelişkili haberler var. Biraz bilgi 
verebilir misiniz? Hangi anlaşmalar imzalanma durumuna gelin
di? Bu anlaşmalar ne zaman imzalanabilir? Yani taslaklar 
üzerindeki çalışmalar ne durumda?

CEVAP : Bildiğiniz gibi bu görüşmelerin en son turu 21 -22 
Ekim tarihlerinde Ankara'da 25-26 Ekim günlerinde de Atina'da 
yapıldı. Atina'da yapılan ve dün sona eren görüşmelerden sonra 
bir ortak bildiri de yayınlandı. Bu bildirinin sizlerin bilgisinde 
olduğunu tahmin ederim. Bu bildiride özetlemek gerekirse, 
görüşmelerin gayet dostane bir atmosfer içerisinde cereyan ettiği 
ve heyetlere Dışişleri dışında diğer ilgili kuruluşlardan temsilci
lerin de katıldığı belirtildi. Ayrıca, iki ülke heyetlerinin kendi 
görev alanlarına giren konularda daha derin çalışmalar yapmak 
üzere çalışma grupları tesis edilmesini kararlaştırdığı ve bu çalış
ma gruplarına Dışişleri Bakanlıklarından Büyükelçi düzeyinde 
bir yetkilinin başkanlık edeceği ifade edildi. Bu çalışma grup
larının toplantılarını Kasım ayında yapacakları ve daha sonra bu 
grupların hazırlayacağı raporların Türk-Yunan görüşmelerinin 
dördüncü turunda ele alınarak değerlendirileceği ve neticede de 
bunların sonuçlarının iki bakana arzedileceği ifade edildi. 
Dolayısıyla bu konuda olumlu sayılabilecek bazı ilerlemeler 
bulunmaktadır. Ama bunun ötesinde ayrıntı vermek için biraz 
daha beklemek gerekecek.

SORU : Ehud Barak'm ziyareti İran'dan büyük tepki gördü. 
İran basınında Türkiye'yi suçlayıcı haberler yeraldı. Bu çıkan 
haberlerle ilgili olarak bir girişiminiz oldu mu Iran nezdinde?

CEVAP : Bu konuda İran basınında bazı haberlerin çık
tığını ben de okudum. Tabii ki Türkiye'nin dış politikasının hangi 
çerçevede yürütüleceği, hangi esaslar dahilinde yürütüleceği 
bizim bileceğimiz ve takdir edeceğimiz bir konudur.

SORU : Bazı yabancı haber ajanslarında, AGİT Zirvesi 
öncesi, AB Dönem Başkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari 
ve BM Genel Sekreteri Kofı Annan'ın Türkiye ziyaretinde bulu
nacaklarına dair haberler var. Bu konuda bir bilgi var mı?
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CEVAP : Evet her iki yüksek konuğu da bekliyoruz 
Türkiye'ye bir ziyaret çerçevesinde.

SORU : Amerikalı yetkili Strobe Talbott sanıyorum, 
Ankara'da bekleniyor. Ne zaman gelecek ve ziyaretinin sebebi 
ne? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir de İran'la ilişkiler 
konusunda teröre karşı mücadele konusunda uzlaşma sağlanmıştı 
Ankara'da. Bu mücadele sadece içte Türkiye için sadece PKK'yı 
kapsamıyordu. Aynı zamanda radikal dinci örgütleri de kapsıyor
du. Bu uzlaşmanın ya da varılan anlaşmanın işleyişinden memnun 
mu Türkiye?

CEVAP : Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe 
Talbott Erivan'dan Moskova'ya seyahati sırasında kısa bir süre 
için Türkiye'de konaklamak gereği hasıl olduğu cihetle 
Türkiye'ye gelecek. Hangi saatte gelecek, hangi saatte gidecek 
bilemiyorum ama çok kısa bir konaklama olacağını biliyorum.

SORU : Bugün mü efendim?

CEVAP : Bugün evet ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir 
randevu tespitine çalışılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bili
yorsunuz Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na katılması da 
sözkonusu olduğu için bu randevunun gerçekleşip gerçekleşe
meyeceğini şu anda bilemiyorum saat itibariyle.

İran konusunda ise, bu konuda İran ile çeşitli düzeydeki 
temaslarımız, bu temaslar sonucu kurulan güvenlik mekaniz
maları var. Bu mekanizmalar çerçevesinde iki ülke arasındaki her 
türlü güvenlik konusu da ele alınmakta. Bu alanda olumlu sayıla
bilecek ilerlemeler kaydediliyor. Şüphesiz her konuda mükem
meliyete ulaştığı söylenemez. Arada bir sorun ortaya çıkar ise, 
çıkıyor ise bunlar bizim tarafımızdan karşı tarafa bildiriliyor ve 
bu mekanizmalar çerçevesinde bu konular ele alınıyor.

Teşekkür ederim.
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«

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ABD DIŞİŞLERİ 
BAKAN YARDIMCISI STROBE TALBOTT VE

BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULUNE il iş k in
AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Strobe Talbott ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. 
Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi Mark Parris, ABD 
Dışişleri Bakanının BDT Ülkelerinden Sorumlu Özel Danışmanı 
Büyükelçi Stephen Sestanovich ile ABD'nin Minsk Grubundaki 
Temsilcisi Carey Cavanaugh da hazır bulunmuşlardır.

Görüşmede Talbott, Minsk Grubu'nun çalışmaları ile 
Azerbaycan ve Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında 
iki ülke yetkilileriyle yaptığı temaslar hakkında bilgi vermiş ve bu 
konular üzerinde görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Görüşmede 
ayrıca Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ile Hazar geçişli doğalgaz 
boru hattı projeleri de ele alınmış, Talbott ABD'nin her iki pro
jenin de en kısa zamanda gerçekleştirilmesine verdiği desteği 
yinelemiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN ZDF TELEVİZYONUNDAKİ BAZI 
GERÇEKDIŞI İDDİALARLA İLGİLİ BİR SORUYA

VERDİĞİ CEVAP

Alman devlet televizyonu 2. Kanalı ZDF'nin 27 Ekim 1999 
tarihli yayınında, ülkemiz hakkında bazı gerçek dışı iddialara yer 
verildiği görülmüştür. Bu çerçevede aşağıdaki hususların vurgu
lanmasında yarar mütalaa edilmektedir.

Türkiye, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi,
• •

Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile imhasına ilişkin 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesine 12 Mayıs 1997 tarihinde taraf 
olmuştur. Türkiye böylelikle kimyasal silah geliştirmeme, üret
meme, depolamama ve kullanmama taahhüdünü üstlenmiş olup, 
Sözleşme çerçevesindeki bu yükümlülüklerine titizlikle uymak
tadır. Esasen ZDF haberinde yer alan unsurların Alman Federal 
Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından da yalanlandığı öğre
nilmiştir.

• •

Ote yandan, aynı haberde yer alan "Türkiye'nin bölücü 
terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı" iddiası da gerçek 
dışı olup, daha önce de tarafımızdan yalanlanmıştı. Esasen, 
Türkiye'de mevcut olmayan bir silah türünün, herhangi bir şekilde 
kullanılmasının da sözkonusu olmayacağı basit bir mantık 
gereğidir.
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ERMENİSTAN PARLAMENTOSU’NA YAPILAN
SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ermenistan Parlamentosu'nun teröristler tarafından 
saldırıya uğraması, aralarında Ermenistan Başbakanı ve Meclis 
Başkam'mn da bulunduğu bazı kişilerin öldürülmesi ve parla
mento binası içinde birçok kişinin rehin tutulması üzüntüyle ve 
kaygıyla karşılanmıştır. Sözkonusu terör eylemi tarafımızdan şid
detle kınanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis 
Başkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız 
konuyla ilgili olarak Ermenistan yöneticilerine başsağlığı 
mesajları göndermişlerdir.

Türkiye maksadı ne olursa olsun terör eylemlerinin hiçbir 
davaya yardımcı olmayacağına inanmaktadır. Kafkasya böl
gesinde huzur ve barışın bir an önce tesisi için gereken olumlu ve 
yapıcı adımların atılmasının beklendiği bir dönemde, gerçekçi 
olmayan düşünce ve şiddet eylemlerine başvurulmasının özlenen 
istikrarı sağlamaya yardımcı olmayacağı düşünülmektedir.

Ermenistan'da sona erdiği bildirilen terör eylemini takiben, 
bu ülkedeki iç huzur ve asayişin tesisi samimi temennimizdir.
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BANGLADEŞ CUMHURBAŞKANI SHAHABUDDİN
AHMAD’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

Bangladeş Cumhurbaşkanı Shahabuddin Ahmad, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak, 31 Ekim-2 Kasım 1999 
tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bangladeş Cumhurbaşkanı 
arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak ve ülkemizi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Bangladeş Cumhurbaşkanı, Ankara'da yapacağı resmi
görüşmeler ertesinde deprem bölgesinde incelemelerde bulu
nacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BANGLADEŞ 
CUMHURBAŞKANI SHAHABUDDİN AHMED’I 

KARŞILAMA TÖRENİNDEN SONRA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü , 31 Ekim 1999, Pazar , Saat: 14:00)

Dost ve kardeş Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Ekselansları Shahabuddin Ahmed 
ile refakatindeki heyet mensuplarını ülkemizde ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ikinci vatanlarına 
hoşgeldiniz diyorum. Türkiye ve Bangladeş arasındaki bağlar 
ortak bir tarihe ve ortak değerlere dayanmaktadır. Ülkelerimiz 
arasında daima sevgi, karşılıklı saygı ve itimada dayanan derin 
dostluk ve kardeşlik ilişkileri mevcut olmuştur. Halklarımız bir
birlerine karşı derin muhabbet hisleri beslemektedir.

Kurtuluş savaşı mücadelemizde kardeş Bangladeş halkının 
verdiği manevi ve maddi desteğin Türk milleti tarafından unutul
ması mümkün değildir. Bangladeş, her zaman Türkiye'nin gerçek 
dostu olmuştur. Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi sonrasında kardeş Bangladeş halkı ve hükümetinin gön
derdiği yardımlar için teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek 
i stiy orum.

Sayın Cumhurbaşkanı ile burada yapacağımız görüşme
lerde, ikili ilişkilerimizin çeşitli veçhelerini ele alacağız ve işbir
liğimizi daha da geliştirmenin yollarını birlikte belirlemeye 
çalışacağız. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunacağız.

Aralarında herhangi bir sorun bulunmayan Türkiye ile
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Bangladeş, uluslararası kuruluşlarda yakın işbirliği içinde bulun
maktadırlar. Buna mukabil, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak çaba sarfetmemiz 
gerekmektedir. Bangladeş'in geniş doğal kaynakları, genç ve 
dinamik insan gücü ve sağladığı ekonomik imkanlar, Türk 
müteşebbisleri açısından ciddiyetle değerlendirilmesi gereken 
unsurlardır.

Bangladeş Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Sayın 
Shahabuddın Ahmed'in ülkemize yaptıkları bu resmi ziyaret 
temelleri çok eskiye dayanan bir dostluğun daha da pekiştirilme
sine ve Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin ivme kazan
masına katkıda bulunacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE- 
BANGLADEŞ HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERİNİN

ARDINDAN YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü,31 Ekim 1999 , Pazar , Saat:16:15)

Değerli basın mensupları,

Dost ve kardeş Bangladeş Cumhurbaşkanı Ekselansları 
aziz kardeşim Shahabuddin Ahmed ile başbaşa ve heyetler 
halinde yaptığımız görüşmeler çok olumlu bir atmosfer içinde 
cereyan etmiş ve fevkalade yararlı olmuştur. Bu toplantılarda ikili 
ilişkilerimizin yanısıra, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve ulus
lararası meseleler üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulun-
duk.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, her zaman olduğu gibi, 
ülkelerimizi ve bölgelerimizi ilgilendiren konularda benzer 
görüşleri paylaşmaktayız.

Alt Kıta'da önemli stratejik bir konumda bulunan 
Bangladeş, genç ve dinamik bir insan gücüne geniş bir kültüre ve 
önemli ekonomik işbirliği potansiyeline sahiptir. Türkiye ve 
Bangladeş arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkileri tarihin derin
liklerine uzanmaktadır. Ülkelerimiz birbirlerine uzak olmakla bir
likte, halklarımız birbirlerine son derece sıcak muhabbet İliş
leriyle bağlıdır. Türkiye ve Bangladeş bölgesel ve uluslararası

• •

meselelerde birlikte hareket edegelmişlerdir. Ülkelerimiz D-8'in 
kurucu üyesi olarak bölgesel ve bölgelerarası işbirliğine örnek 
teşkil edecek bir işbirliği anlayışı sergilemektedirler. Geçtiğimiz 
yıl Dakka'da düzenlenen ikinci D-8 zirvesi aramızdaki çok taraflı 
işbirliği imkanlarının daha da geliştirilmesi yönünde önemli bir 
adım teşkil etmiştir. Bangladeş bu zirve münasebetiyle örnek bir
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evsahipliği sergilemiştir.

Bangladeş'in serbest piyasa ekonomisini bütün kurum ve 
kurallarıyla yerleştirmek yönünde sarfettiği gayretler bütün 
dünyada ilgi ve takdirle takip edilmektedir. Bu yönde atılan 
adımlar Bangladeş'in küresel ekonomiyle bütünleşme çabalarında 
belirleyici rol oynayacaktır.

Son zamanlarda, ülkede önemli gaz ve petrol rezervlerinin 
bulunmuş olması ve bunların işletilmesi hususunda atılan adımlar 
Bangladeş'in kalkınma ve dünya ekonomisiyle bütünleşme 
çabalarında yepyeni imkanlar ortaya çıkarmaktadır. Bangladeş 
hükümeti ülkenin elektrifikasyon ve telekomünikasyon 
şebekelerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için büyük hacimli 
projeler geliştirme aşamasındadır. Bunlar da göstermektedir ki, 
Türk ve Bangladeş müteşebbisleri için geniş işbirliği fırsatları 
mevcuttur. Müteşebbislerimizi Bangladeş'deki yatırım imkan
larını değerlendirmeye teşvik etmeye devam ettiğimizi aziz 
kardeşim Sayın Ahmed'e vurguladım.

Aynı şekilde ülkemizin de Bangladeş'e sunduğu önemli 
imkan ve fırsatlar mevcuttur. Ülkemizin coğrafi konumu ve 
bölgedeki pazarlarla olan ilişkileri, en önemli iki ihraç malı olan 
jüt ve tekstil mamüllerini Türkiye üzerinden Avrupa Birliği, 
Kafkasya, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerine 
pazarlaması için çok elverişlidir. Bangladeş'in, bu amaçla Mersin 
başta olmak üzere, serbest ticaret bölgelerimizden faydalan
masının önemli bir imkan teşkil edebileceğini düşünüyoruz.

Biraz önce imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alman vergilerde çifte 
vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaş
masının ikili ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi yönündeki 
çabalarımıza ivme kazandıracağına hiç şüphe yoktur.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Ekselansları Shahabuddin 
Ahmed'in ülkemize yapmakta oldukları resmi ziyaretten büyük 
memnuniyet duyduğumuzu ve bu ziyaretin iki ülke yönetici
lerinin ve halkının birbirlerine karşı besledikleri derin kardeşlik 
hislerinin göstergesi olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BANGLADEŞ 
CUMHURBAŞKANI SHAHABUDDİN AHMED’İN 
ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE 

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 31 Ekim 1999 , Pazar,Saat:20:00)

Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Kardeşim Shahabuddin Ahmed,
Değerli Misafirler,

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları 
Shahabuddin Ahmed'i ve beraberindeki heyet mensuplarını 
Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Ülkemize yaptığınız bu önemli ziyaretin Türkiye ile Bangladeş 
arasında mevcut köklü kardeşlik bağlarına dayanan fevkalade iyi 
ilişkilerin daha ileri bir düzeye taşınmasında bir dönüm noktası 
oluşturacağına inanıyorum.

Bangladeş ve Türk halklarının köklerini uzun bir tarihten 
alan ilişkileri kültür ve inanç birliği zemininde yıllar boyunca 
güçlenerek gelişmiştir. Bu ilişkiler iki ülkenin karşılıklı olarak 
her alanda birbirine sağladıkları destekte ve sarsılmaz dostluk ve 
kardeşlik bağlarıyla kenetlenmelerinde kendisini göstermektedir. 
Kardeş Bangladeş halkının ulusal kurtuluş savaşımız sırasında 
sağladığı maddi ve manevi desteğin unutulmaz hatıralarını 
şükranla muhafaza etmekteyiz.

T ürk halkının büyük Atatürk'ün liderliğinde zaferle sonuç
landırdığı Kurtuluş Savaşı dünyadaki bir çok halkın bağımsızlık
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ve kalkınma mücadelesine ömek teşkil etmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk'ün dost ve kardeş Bangladeş'te sevgi ve hayranlıkla anıl
ması bize gurur ve sevinç vermektedir. Ülkenizde Atatürk'e 
duyulan bu hayranlık Bangladeşli birçok ünlü şairin eserlerinde 
dile getirilmiştir. Bu vesileyle ülkenizin büyük şairi Gazi Nazrul 
İslam'ın 450 mısralık "Kemal Paşa" şiirinin şu anlamlı mıs
ralarını bir kere daha hatırlamak istiyorum.

"işte kahramanlar doğuran ananın korkusuz oğlu
bizim de en büyük kardeşimiz, umudumuz
adı Kemal varımız, yoğumuz.
işte kardeş Kemal, vatanına delicesine aşık
cesur, yeminli zafere ulaşmağa
Sen Kemal, harikalar yarattın sen kardeş!
Harikalar yarattın sen Kemal kardeş"

(there goes the son of the mother who bore the hero 
He is also our brother, our hope
His name is Kemal, he is everything dear to us, all we have

Courageous son, sworn to reach victory 
Brother Kemal, you have worked wonders,
Yes brother Kemal, you have really worked wonders.")

Bizim, aynı sıcak duyguları Bangladeş'in kurucusu ve 
ülkesi için keza harikalar yaratmış bulunan merhum 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman için beslediğimizi ve aziz 
hatırası önünde her zaman saygıyla eğildiğimizi ifade etmek 
isterim. Bazı insanların tarih yaptıkları bir gerçektir. Mustafa 
Kemal Atatürk ve Mujibur Rahman, halklarının kaderini ve tari
hin akışını değiştiren liderler olarak eserleriyle her zaman saygı 
ve sevgiyle hatırlanacaklardır.

Şuna yürekten inanıyoruz ki, halklarımız arasındaki köklü 
dostluk ve kardeşlik bağları , Türkiye ve Bangladeş ilişkilerinin 
her alanda daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluştur
maktadır. Bugün sizinle Türkiye ile Bangladeş arasındaki güçlü 
dostluğun pekişmesine yönelik görüşmelerde bulunduk.
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Aynı demokratik ilke ve idealleri paylaşan Türkiye ve 
Bangladeş'in önemli uluslararası konularda benzer görüşlere 
sahip olduklarını ve uluslararası kuruluşlarda yakın işbirliği yap
tıklarını belirtmekten memnuniyet duyuyorum.

      •

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM), İslam Konferansı
Örgütü (İKÖ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve D-8 
çerçevesindeki işbirliğimizin gerek Türkiye, gerek Bangladeş'e 
büyük yarar sağladığı kuşkusuzdur.

Ülkelerimiz arasında gerek ikili düzeyde, gerek bölgesel ve 
uluslararası konularda siyasi açıdan mevcut anlayış birliğinin 
ikili ticari ve somut projeler şeklinde ekonomik işbirliğimize yan
sıtılmasında büyük yarar görülmektedir. Ziyaretinizin, 
Bangladeşli ve Türk işadamları için de ülkelerimiz arasında daha 
yoğun ekonomik ilişkiler tesis etmeleri yönünde güçlü mesajlar 
içerdiğini ve yönlendirici olduğunu düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, bir yandan komşularıyla dostane ilişkiler 
sürdürmeye büyük özen göstermekte, diğer yandan da, Orta 
Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'da barışa ve ortak refaha yönelik 
çabalara aktif bir şekilde katkı da bulunmaktadır.

Bangladeş'in bölgesindeki barış ve istikrarın korunmasında 
bir güvence oluşturduğunu memnuniyetle müşahede ediyor ve 
ülkenizin bölgesel ekonomik ve siyasi bütünleşme hareketlerine 
yaptığı katkıları takdirle karşılıyoruz.

Başbakanınız Bayan Sheikh Hasina'ya Bangladeş'in böl
gesinde bir istikrar unsuru oluşturması için gösterdiği gayretler 
nedeniyle sunulan UNESCO Barış Ödülü Bangladeş'in bu yak
laşımının bir göstergesidir.

Ayrıca, Bangladeş'in 2000-2001 dönemi için BM Güvenlik 
Konseyi üyeliğine seçilmiş olması uluslararası barış ve güven
liğe katkı da bulunma imkanını arttıracaktır. Bu gelişmeler
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kardeşiniz Türkiye'de de sevinçle karşılanmıştır. Türkiye sevinçte 
ve kederde gönülbirliği yaptığı kardeş Bangladeş'le dayanış
masını güçlendirmek ve kalkınma çabalarına katkıda bulunmak 
hususunda kararlıdır.

Bangladeş Hükümeti'nin son yıllarda başarıyla sürdürdüğü
ekonomik liberalizasyon politikaları ve yabancı sermaye
yatırımlarını teşvik etmek amacıyla aldığı tedbirler ilgi ve
takdirle izlenmektedir. Bu kararlar doğru yönde atılmış adımlar
olarak ülkenizin küresel ekonomiyle bütünleşme çabalarının

•  •

başarısında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkenizin imar ve inşa 
faaliyetleri açısından, yetkinliklerini uluslararası alanda kanıt
lamış bulunan müteahhitlik firmalarımızın bilgi ve deneyimlerini 
Bangladeş firmaları ile paylaşmalarının ülkelerimize fayda 
sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye ile Bangladeş arasında ekonomik alanda esasen 
mevcut olan hukuki altyapıya bugün Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması'nın da ilavesiyle önemli bir adım atmış 
bulunuyoruz. Ülkelerimizin ilişkilerini 21 . Yüzyılda ekonomik 
ortaklıkla taçlandırması ortak hedefimizdir. Tarihten gelen köklü 
ve sıcak ilişkilerimizin verdiği güçle ortak geleceğimizi birlikte 
inşa etmek hususunda kardeş ülkeler olarak kararlıyız. 
Dostluğumuz, kardeşliğimiz ebedidir. Zat-ı Alilerinin fevkalade 
önem verdiğimiz bu ziyareti bu gerçeğin bir kere daha vurgulan
ması açısından da anlamlıdır.

Bu düşüncelerle kadehimi Zat-ı Alinizin sağlık ve mutlu
luğu ile Türk ve Bangladeş halklarının refah ve esenliği için 
kaldırıyor, Zat-ı Alilerine ve refakatinizdeki heyetin seçkin men
suplarına Türkiye'den iyi izlenimlerle ayrılmanızı temenni edi
yorum.

"joy Bangladeş
joy Bangladeş-Türkiye kardeşliği"
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DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ALİ İRTEMÇELİK 
TARAFINDAN ERMENİSTAN PARLAMENTO 

BASKININDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZE 
TÖRENİNE KATILIM SIRASINDA TAZİYE

DEFTERİNE YAZILAN METİN

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali îrtemçelik tarafından 
Ermenistan Parlamento baskınında hayatını kaybedenlerin cenaze 
törenine katılım sırasında 31 Ekim 1999 tarihinde Erivan'daki 
taziye defterine yazılan metin aşağıdadır:

“Komşu Ermenistan terörün elinden yediği çok trajik bir 
darbenin acısını yaşamaktadır.

Teröre, Türkiye'de ve dünyanın birçok köşesinde, çok 
değerli evlatlarını şehit vermiş olan Türkiye, Ermenistan'ın bu 
menfur olayla içine itildiği duyguları her ülke ve her ulustan daha 
iyi anlayacak konumdadır.

Ermenistan'ın derin acısı paylaşıyor, samimi başsağlığı 
dileklerimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz.
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EkİM AYI Diş POLİTİKA GELİŞMELERİ

KIBRIS

- GKRY'nde her yıl düzenlenen planlı Nikiforos Rum- 
Yunan ortak tatbikatı bu yıl 2-7 Ekim 1999 tarihleri arasında 
yapılmıştır.

- Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi 6 Ekim 1999 tarihli 
toplantısında Avrupa İnsan Hakları Divam'mn Loizidiou kararı 
hakkında Türkiye'yi AİHD'nin kararını uygulamadığı gerekçe
siyle kınayan ve mahkeme kararını uygulamaya davet eden bir 
ara karar kabul etmiştir.

- BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevine, 
yaklaşık altı aylık bir süre için vekaleten Şili'li diplomat James 
Holger atanmıştır. Holger, 12 Ekim 1999 günü yeni görevine 
başlamak üzere Ada'ya gelmiştir. 13 Ekim 1999 tarihinde KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş tarafından kabul edilen James 
Holger'e Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki görüşleri 
aktarılmıştır. Diğer taraftan BM Genel Sekreteri, Kıbrıs Özel 
Temsilciliği için resmen önerdiği Genel Sekreter Yardımcısı 
Alvaro de Soto'ya taraflar onay vermişlerdir. BMGS adına 1 
Kasım günü yapılan açıklamada Genel Sekreter'in Alvaro de 
Soto'yu Kıbrıs Özel Danışmanı olarak atama niyetini Güvenlik 
Konseyi'ne bildirdiği, Soto'nun daha sonra bahar aylarında 
BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi olarak Kıbrıs'a 
tayin edileceği kaydedilmiştir.

•  •

- ABD Başkanı Clinton'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Alfred 
Moses ABD Dışişleri'nin Kıbrıs Özel Koordinatörü Thomas G. 
Weston ile birlikte 14-16 Ekim tarihleri arasında ülkemizde 
temaslarda bulunmuştur.

- Büyükelçi Moses, Ankara'dan sonra Atina ve Kıbrıs'a git
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miştir. Atina'da Dışişleri Bakanı Papandreu ile görüşen Moses ve 
Weston Kıbrıs'ta ise iki tarafla temaslarda bulunmuşlar, bu 
çerçevede Sayın Denktaş ile de iki kez görüşmüşlerdir.

YUNANİSTAN

- Türk-Yunan ve Yunan-Türk İş Konseylerinin müşterek 
yürütme kurulu toplantısı 12 Ekim 1999 günü Atina'da 
yapılmıştır. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
imkanlarının ele alındığı toplantıda sigortacılık, bankacılık,

  •

denizcilik, menkul kıymetler piyasaları, turizm, inşaat, KOBI'ler 
ve üçüncü ülkelerle işbirliği konularında çalışma gruplarının teş
kil edilmesi, her iki ülke iş çevrelerinin birbirleriyle bilgi ve 
deneyim alışverişinde bulunmaları ve müteakip toplantının 2000 
yılının Şubat ayında İstanbul'da yapılması hususlarında görüş bir
liğine varılmıştır.

- Türk-Yunan Turizm Forumu, Turizm Bakanlığımızın ev 
sahipliğinde 16-17 Ekim 1999 tarihlerinde Bodrum'da 
yapılmıştır. Toplantıya turizm konusunda faaliyet gösteren iki 
ülke özel ve kamu sektörü temsilcileri katılarak bir çalışma prog
ramı hazırlamışlardır.

- Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra ilgili 
diğer Bakanlık ve kuruluşlar temsilcilerinin de katılımlarıyla 
yapılması kararlaştırılan üçüncü tur görüşmeler turizm, çevre ve 
ticaret konularında 21-22 Ekim 1999 tarihlerinde Ankara'da, 
kültür, bölgesel işbirliği, organize suç, yasadışı göç, uyuşturucu 
kaçakçılığı ve terörizm konularında ise 25-26 Ekim 1999 tarih
lerinde Atina'da yapılmıştır. Görüşmelerde her komite için ilgili 
Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla ve Dışişleri 
Bakanlıklarından ilgili birimlerde görev yapan Büyükelçiler 
başkanlığında Çalışma Grupları oluşturulması, çalışma grup
larının Kasım ayında çalışmalarını tamamlamaları ve çalışma 
gruplarının faaliyetlerinin Aralık ayı başında toplanacak ve 
sadece Dışişleri yetkililerinden oluşacak Steering Comittee'de ele 
alınması kararlaştırılmıştır.
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- Türkiye ve Yunanistan'ın ortak girişimiyle, BM çatısı 
altında kurulması öngörülen ortak kurtarma ve yardım birimine 
ilişkin karar tasarısı 25 Ekim tarihinde BM Genel Kurul Belgesi 
olarak yayınlanmıştır. Tasarının BM Genel Kurul'unda 19 Kasım 
1999 tarihinde görüşülmesi beklenmektedir.

- Yunanistan Başbakanı Simitis ile AB Dönem Başkanı 
Finlandiya Başbakanı Lipponen'in 2 Ekim 1999 tarihinde Atina'da 
bir görüşme gerçekleştirdikleri Yunan basınında kaydedilmiştir.

- Alman-Yunan Ticaret Odası'nın 75. yıl kutlamalarına 
katılmak üzere 4 Ekim 1999 tarihinde Yunanistan'a bir günlük 
resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Şansölyesi Schroeder'in 
Başbakan Simitis'le bir görüşme gerçekleştirdiği Yunan basınında 
bildirilmiştir.

- 13 Ekim tarihinde üç günlük resmi bir ziyaret için İsrail'e 
giden Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopoulos ile 
Başbakan ve aynı zamanda Savunma Bakanı Ehud Barak arasın
da bir dostluk ve iyi niyet memorandumunun imzalandığı İsrail 
basında yer alan haberlerde bildirilmiş, sözkonusu anlaşmanın, 
iki ülke arasında 1994 yılında imzalanan ve hayata geçirilmeyen 
savunma anlaşmasının yerini alacağı belirtilmiştir.

- Yunanistan Dışişleri Bakanı George Papandreou'nun,
• ____

Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook ile 18 Ekim tarihinde 
Londra'da bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede Avrupa 
Birliği'ne ilişkin konuların ele alındığı İngiliz basınında 
kaydedilmiştir.

- Yunanistan ile Ermenistan arasında savunma alanında 
işbirliğini öngören bir anlaşmanın 18 Ekim İ999 tarihinde Yunan 
Milli Savunma Bakanı Akis Çohacopoulos ile Atina'ya resmi bir 
ziyarette bulunan Ermeni karşıtı Vagharshak Arutyunyan tarafın
dan imzalandığı Yunan ve Ermeni basınındaki haberlerde yer 
almıştır.

- Romanya Başbakanı Radu Vasile Başbakan Simitis'in
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davetine icabetle 19-20 Ekim tarihlerinde Yunanistan'a resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.

- Fransa Savunma Bakanı Alain Richard 24-25 Ekim 1999 
tarihlerinde Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Konu 
hakkında Yunan basınında yayınlanan haberlerde, her iki bakanın 
da bölgedeki güvenlik sorunlarının aşılabilmesi için Avrupa 
Birliği'nin ayrı bir güvenlik politikasına sahip olması gerektiği 
konusunda görüş birliği içinde olduklarını açıkladıkları 
kaydedilmiştir.

- Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopoulos'un İran'ı 
ziyaret ettiği, bu ziyaret çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı 
Hatemi ile heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiği, ayrıca Dini 
Lider Hamaney ve Uzlaştırma Konseyi Başkanı Rafsancani ile de 
görüştüğü İran basınında kaydedilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ

- AB ile Türkiye arasında, Lüksemburg Zirvesinin ardından 
yaklaşık iki yıldır yapılamayan Siyasi Direktörler düzeyindeki 
Troika toplantısı 4 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Sözkonusu Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri yanısıra, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği, AGİT, Balkanlar, Kafkasya, Orta 
Asya ve Orta Doğu gibi uluslararası ve bölgesel konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

- Türkiye ile Polonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 
Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca Toskay ile Polonya Ekonomi 
Bakanı Janusz Steinhoff tarafından 4 Ekim 1999 tarihinde 
Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşmanın onay sürecini müteakip 
1.1.2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

- Avrupa Parlamentosu 6 Eylül 1999 tarihinde Türkiye 
hakkında geçmiştekilere kıyasla daha ılımlı bir karar tasarısını 
kabul etmiştir. Metinde, Helsinki Zirvesinde Türkiye'nin 
adaylığının tescil edilmesi hususuna değinilmemekle birlikte, 
ülkemizde demokratikleşme konularında ve ekonomik alanda

[212] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999



- AB Komisyonu'nun Cardiff Zirvesi kararları uyarınca, 
aday ülkeler hakkında hazırladığı raporlardan İkincisi 13 Ekim 
1999 tarihinde açıklanmıştır. Tüm adayların birlikte değer
lendirildiği Birleşik Belgede Türkiye bu kez tam üyeliğe aday 
gösterilmiş ve Lüksemburg Zirvesi'nde diğer ülkeler için yapılmış 
olduğu gibi, ülkemize de somut bir katılma öncesi ortaklığı strate
jisi önerilmiş, bu ortaklığın gerçekleştirilmesi için somut öneri
lerde bulunulmuştur.

- Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet 
Sekreteri Dr. Günter Pleuger, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Uluç Özülker başkanlığında bir heyet ile 
Antalya'da görüşmelerde bulunmak üzere 29-31 Ekim 1999 tarih
lerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Sözkonusu 
ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde, Balkanlar’da ve 
Kafkaslarda durum, AGİT Zirvesi ve Helsinki'ye doğru Türkiye- 
AB ilişkileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Sayın Müsteşarımız ile Danimarka Dışişleri Genel 
Sekreteri Friis Ame Petersen arasındaki heyetler arasında siyasi 
istişare toplantısı 1 Ekim 1999 tarihinde Kopenhag'da yapılmıştır. 
Görüşmelerde ikili siyasi konular, Türkiye'nin AB'ne üyeliği ile 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştır. Sözkonusu istişare 
toplantısı, Sayın Bakanımızın 26 Kasım 1999 tarihinde 
Danimarka'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde hazırlık 
mahiyetinde olması bakımından da önem taşımaktadır.

- Türkiye-Îtalya Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile İtalya Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Umberto Vattani başkanlığında 22 Ekim 
1999 tarihinde Roma'da yapılmıştır.

Italyan tarafının önerisi üzerine düzenlenen istişare toplan
tısında ağırlıklı olarak ikili ilişkiler ele alınmış, ayrıca her iki

olumlu gelişmeler yaşandığı kaydedilmiştir.
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tarafın ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İstişarelerde, İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'nin 16 
Eylül 1999 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
üzerinde mutabık kalman konuların izlenmesinin önemi vurgu
lanmış, Türk-İtalyan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış olduğu 
teyid edilmiştir.

- Sayın Bakanımız, Almanya Dışişleri Bakanı Joschka 
Fischer'in New York BM Genel Kurulu sırasında Galatasaray- 
Hertha Berlin maçını izlemek üzere kendisine yapmış bulunduğu 
davete icabeten 26 Ekim 1999 tarihinde Berlin'i ziyaret etmiştir. 
Sayın Bakanımızın Berlin'e gidişi vesilesiyle iki Bakan arasında 
heyetlerin de katılımıyla ikili, bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

ORTA DOĞU

- Sharm el-Sheikh Mutabakatı uyarınca 8 Ekim'de 150 
Filistinli hükümlüyü serbest bırakması gereken İsrail, FUY'un af 
kapsamına girecekler listesini kabul etmemesinden dolayı, bu 
işlemin erteleneceğini duyurmuştur.

•  •

- Resmi bir ziyaret için İsrail'e giden İtalya Cumhurbaşkanı 
Carlo Azeglio Ciampi, AB'nin, ODBS'ndeki oyunculardan birisi 
olduğunu hatırlatarak AB'nin üstlendiği bu rolün öneminin İsrail 
tarafından anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir.

- ABD Başkanı Clinton, Wye mutabakatı çerçevesinde 
İsrail ve Filistin'e vaadedilen ek ekonomik yardımı içermediği 
için, 12,6 milyar Dolar tutarındaki dış yardım bütçe tasarısını veto 
etmiştir.

- FUY lideri Yaser Arafat'ın, 18-19 Ekim tarihlerinde 
Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 
Sharm el-Sheikh Anlaşmasının doğru uygulanmasında ve İsrail'le 
müzakere yapmakta karşılaştıkları bazı sorunların giderilmesinde
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ve İsrail'in yeni yerleşim birimleri kurulmasının engellenmesi 
konusunda Mısır'ın yardımını istediği, Cumhurbaşkanı 
Mübarek'in de anılan anlaşmanın usulüne uygun ve iyi niyetle 
uygulanmasını arzu ettiğini belirttiği bildirilmiştir.

- Erez-Hebron karayolu (Güney Hattı) 25 Ekim'de 
Filistinlilerin kullanımına açılmış ve böylece Batı Şeria ile Gazze 
arasında güvenli geçişler başlamıştır.

- ABD Ticaret Bakanı Daley'in, İsrail Haberleşme Bakanı 
Ben Eliezer'in ve ABD'nin Kahire Büyükelçisi'nin, ODBS'nin çok 
taraflı görüşmelerinin başlatılması ve Mısır'ın 5. Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Ekonomik Zirvesine evsahipliği yapmak üzere 
harekete geçmesi yolundaki isteklerine, Dışişleri Bakanı Amr 
Moussa'mn önce ODBS'nin diğer kanallarında belirgin bir iler
leme kaydedilmesinin gerektiği yolunda yanıt verdiği 
bildirilmiştir.

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır başkanlığındaki bir heyet İran Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Mohsin Eminzade'nin davetlisi olarak siyasi istişareler 
amacıyla 17-18 Ekim 1999 tarihlerinde Tahran'ı ziyaret etmiştir. 
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile ortak önemi 
haiz bölgesel ve uluslararası konular ele alınmış ve görüş alışve
rişinde bulunulmuştur. Toplantı sonunda iki ülke dışişleri bakan
lıkları arasında düzenli siyasi istişare mekanizması kurulmasını 
öngören bir protokol parafe edilmiştir.

- 21 Mayıs 1999 gün ve 1242 sayılı Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararıyla, Petrol Karşılığı Gıda Programının 25 
Mayıs 1999 tarihinde başlayan ve 21 Kasım 1999'da sona erecek 
olan VI. döneminde, Irak'ın 5.256 milyar dolar tutarında ham 
petrol ve petrol ürünü ihraç etmesine izin verilmişti. BM 
Güvenlik Konseyi, 4 Ekim 1999 tarihinde kabul ettiği 1266 sayılı 
Kararla, Petrol Karşılığı Gıda Programının VI. dönemindeki mali 
tavanın 8.296 milyar Dolara çıkarılmasını oybirliğiyle kabul 
etmiştir. Mali tavandaki 3.04 milyar dolarlık bu artış, petrol fiyat
larındaki düşme nedeniyle Irak'ın anılan programın IV. ve V.
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dönemlerinde sağlayamadığı gelir toplamına eşittir.

- Irak rejimine muhalif Irak Ulusal Kongresi (INC), ulusal 
meclis toplantısını 29 Ekim-1 Kasım 1999 tarihleri arasında New 
York'ta gerçekleştirmiştir. 300 kadar delegenin katılımıyla 
yapılan ve 1992 yılından bu yana Irak muhalefetinin en geniş 
katılımının sağlandığı toplantıda, değişik konularda uygulanacak 
stratejiler hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere beş ayrı çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları, "Irak'ın gelecekteki 
görüntüsü", "siyasal konular", "finansman sağlanması", "insan 
hakları ve insani hususlar" ile "anayasal hususlar ve yeni 
anayasa" konuları üzerinde birer rapor hazırlamış, raporlar onay
lanmak üzere ulusal meclise sunulmuştur.

Toplantı sonunda Ulusal Meclis, Irak muhalefetinde yer 
alan tüm grupların temsilcilerinden oluşan 65 kişilik bir Merkez 
Konseyi ve 7 kişilik bir Kollektif Liderlik Grubu seçimi gerçek
leştirmiştir.

BALKANLAR

- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Mihaylova, 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in resmi davetlisi olarak 13-14 
Ekim 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret, Bakan 
Mihaylova'nın ülkemizi ilk resmi ziyareti niteliğini taşımaktadır.

Ziyaret, ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimizin genel bir değer
lendirmesinin yapılmasına, ilişkilerimizin her alanda daha da 
geliştirilmesine yönelik ortak siyasi iradenin teyidine, karşılıklı 
beklentilerin dile getirilmesine, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası meselelerde görüş alışverişine olanak sağlamıştır.

- Başbakan Sayın Bülent Ecevit 26 Ekim 1999 tarihinde 
Yukarı Arda Barajlar Projesinin temel atma töreni vesilesiyle 
Bulgaristan'a günübirlik bir ziyarette bulunmuştur.

Bulgaristan'ın bir yabancı ortakla başlattığı en büyük ener
ji projesi olan sözkonusu proje 250 milyon ABD Dolarlık bir

[216] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 1999



proje olup, soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bir bölgede 
(Kırcaali'nin güney batısı) gerçekleştirilmektedir. Bu proje, ayrı
ca, Filibe-Kapıkule otoyolunun da yapımını içeren paketin bir 
ayağını oluşturmaktadır.

- "Kosova Geçici Hükümeti" Başbakanı Hasim Thaci Ekim 
ayı başında Prizren ve Mamuşa'da Türk azınlığı ziyaret etmiştir.

- Org. Dr. Klaus Reinhardt (Alman) KFOR Komutanlığı'nı 
Ingiliz General Jackson'dan devralmıştır.

- AB Bakanlar Konseyi'nin 11 Ekim 1999 tarihli toplan
tısında, Kosova ve Karadağ'ın YFC'ne uygulanan uçuş yasağın
dan muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

- Kosova Muhafız Birliği Komutanı Agim Çeku 13 Ekim 
1999 tarihinde soydaşlarımızın yaşadığı Mamuşa köyünü ziyaret 
etmiştir.

- BM Genel Sekreteri Kofı Annan 13-14 Ekim 1999 tarih
lerinde Kosova'yı ziyaret etmiştir. Annan'ın bu ziyareti sırasında 
Yugoslav makamlarıyla temas etmemesi YFC tarafından tepkiyle 
karşılanmış, Kosova Sırplarının temsilcilerinin Yugoslav makam
larının yerini alamayacağı ve Annan'm bu tavrının bölücülere 
cesaret verdiği kaydedilmiştir.

KAFKASLAR

Abhazya'da 3 Ekim 1999 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bağımsızlık referandumu, Gürcü 
ve Abhaz taraflar arasında yeni bir gerginlik unsuru yaratmıştır. 
Başta Gürcistan olmak üzere, önemli uluslararası kuruluşlar ve 
aralarında ABD, Rusya Federasyonu ve Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkeler tarafından "yasadışı" ve 
"kabul edilemez" olarak nitelendirilen seçimlerin ardından 
Abhazya Yüksek Şura Başkanı Ardzınba, yeniden Abhazya 
"Cumhurbaşkanlığına" seçilmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
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Sayın Haydar Aliyev'in davetine icabetle, 18 Ekim 1999 tarihinde 
Bakü'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Aliyev 
tarafından Azerbaycan'ın en yüksek nişanı olan "İstiklal Nişanı" 
takdim edilmiştir.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Sayın
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 31 Ekim-2 Kasım 1999
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı Aliyev,
ziyaret programı çerçevesinde deprem bölgesine giderek
Kocaeli'nde incelemelerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Aliyev'e

•  •

ziyareti sırasında, "Uluslararası Atatürk Barış Ödülü" takdim 
edilmiştir.

- 27 Ekim 1999 tarihinde Ermenistan Parlamentosu'nun 
olağan oturumu sırasında 5 kişilik silahlı bir grup Parlamentoyu 
basarak, aralarında Parlamento Başkanı Karen Demirciyan, 
Parlamento Başkan Yardımcıları Yuri Bakshian ile Ruben 
Miroiar, Başbakan Vazgen Sarkisyan, Devlet Bakanı (eski "YKC" 
Başbakanı) Leonard Petrosyan, milletvekili ve akademisyen 
Michael Kotanian'ın bulunduğu 8 kişiyi öldürmüş, içerdekileri 
rehin almışlardır. Saldırganlar 28 Ekim günü polise teslim 
olmuşlardır. Silahlı şahısların liderinin eski bir Taşnak mensubu 
Nairi Hunanyan isimli bir gazeteci olduğu bildirilmiştir.

- Ermenistan Parlamentosuna yönelik bu saldırı üzerine, 
Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, Sayın 
Başbakanımız ve Sayın Bakanımızdan taziye mesajları gönde
rilmiş, ayrıca 31 Ekim 1999 tarihinde saldırıda hayatını kaybe
denler için Erivan'da düzenlenen resmi cenaze törenine, ülkemizi 
temsilen Devlet Bakanı Büyükelçi Sayın Mehmet Ali İrtemçelik 
ve Bakanlığımız yetkilileri katılmıştır.

- Gürcistan'da 31 Ekim 1999 tarihinde Parlamento seçim
leri yapılmıştır. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 
6 Kasım 1999 tarihinde yapılan açıklamada, Gürcistan Devlet 
Başkanı Şevardnadze'nin lideri olduğu iktidardaki "Vatandaşlar 
Birliği Partisi"nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı garan
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tilediği ifade edilmiştir.

ORTA ASYA

- Türkiye ile Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları arasında ilki 
1996 yılında Ankara'da yapılan istişarelerin İkincisi 21-22 Ekim 
1999 tarihleri arasında Bişkek'te gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızı Büyükelçi Aydın Şahinbaş Başkanlığındaki 
heyetin temsil ettiği istişarelere, Kırgız tarafından Dışişleri Bakan 
Birinci Yardımcısı Çeksenkulov ve Bakan Yardımcısı Abdıldaev 
katılmıştır.

- Pakistan Silahlı Kuvvetleri 12 Ekim’de ülkede yönetime 
el koymuştur. Yönetim değişikliği sırasında ciddi bir çatışma 
yaşanmamıştır. Darbe sonrasında “icranın başı” konumuna gelen 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Ortak Kurmay Heyeti Başkanı 
Orgeneral Pervez Musharraf, ordunun iktidarda fazla kalmaya
cağına ve demokrasinin en kısa zamanda yeniden tesis edile
ceğine dair mesajlar vermiştir.

- Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Cumhur Ersümer 5-7 Ekim tarihlerinde Aşkabat’ı 
ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında Türkmen tarafı Mavi Akım pro
jesinin ilerlemesinden duydukları endişeyi dile getirmiş, 
tarafımızdan ise sözkonusu projenin Türkmen doğalgaz projesine 
bir engel teşkil etmediği, Türkiye’nin 2000’li yıllardaki doğalgaz 
ihtiyacının her iki projeyi de gerekli kılacağı vurgulanmıştır.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

TÜRK DOSTU - TÜRK DÜŞMANI

Biz millet olarak genelde, dostun düşman, düşmanın da 
dost olmayacağına biraz fazla inanırız. Bu yüzden milletleri de 
dost ve düşman diye kesin kategorilere ayırmayı severiz. Dost 
kategorisine ayırdığımız milletlere hem gereğinden fazla güveni
riz, hem de gereğinden fazla fedakârlıklarda bulunuruz. Düşman 
kategorisine ayırdığımız milletlerin ise işi biraz zordur. Ne zaman 
bir sorunla karşılaşsak, hep onları suçlu görürüz.

Sadece sokaktaki adamın değil, bazı aydın kişilerin bile, 
"Bunda İngiliz parmağı var", veya "Bu Rum lobisinin işidir" gibi 
değerlendirmelerine sık sık tesadüf ederiz. Elimizde bir kanıt 
olmadan yaptığımız bu değerlendirmelerin doğruluğundan kuşku 
duymaz, yanlış olabileceğine de genelde ihtimal vermeyiz. Çünkü 
bir sorunla karşılaştığımızda, bunda kendi kusurumuzun bir payı 
olup olmadığı üzerinde fazla durmaz, bunu muhakkak bir düş
manın bize oynadığı oyuna bağlamak gibi kestirme bir yolu ter
cih ederiz. Tabii tepkilerimizi de bu değerlendirmelere göre oluş
tururuz.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bize birdenbire celallen- 
meye başlayan Sovyetler Birliği'nin yarattığı tehlikeye karşı, 
yardımımıza koşan ABD'yi, kendi dost anlayışımızdan hareketle, 
uzun süre mutlak şekilde güvenilecek bir dost bildik. 
Topraklarımızı kendilerine açtık. Birtakım tesisler kurdular. Neye 
yaradıklarını da fazla merak etmedik. "ABD gerek gördüğüne 
göre, muhakkak bizim için yararlıdır" diye düşündük. Ondan 
sonra bu tesislerin bazılarının, öyle söylenildiği gibi pek fazla 
" ortak savunma tesisi" olmadığını anlayınca, biraz burkulduk. 
Fırsattan istifade, sol kesim bunu iyi kullandı. Limanlarımızı
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ziyaret eden ABD'li denizcileri denize döktüler. Solda olmayanlar 
bunu biraz ayıp ve abartılı bulmakla beraber, tepkinin şeklini 
beğenmeseler de, nedeninin o kadar da mesnetsiz olmadığı 
görüşünü paylaştılar. Zamanla, çok güvendiğimiz ABD'nin bizde- 
ki askeri darbelerin tahrik edicisi olduğu, hatta genel seçimlerde 
istediği partiyi işbaşına getirebildiği yolunda çıkarılan rivayetlere 
inananların sayısı artmaya başladı.

Çizmeye çalıştığımız bu tablo, dış ülkelerle olan ilişkile
rimize daha çok duygusal bir açıdan yaklaştığımızı, kendi 
dostluk, vefa ve sadakat anlayışımızın uluslararası ilişkilerde de 
geçerli olması beklentisi içinde olduğumuzu göstermektedir. 
Oysa, tarihin hiçbir döneminde, uluslararası ilişkilere bu değerler 
ağırlıklı etken olmamıştır. Ülkeler arasındaki ilişkilerde, hemen 
hemen hiçbir zaman devamlı dostluk ve düşmanlık olmadığı 
gibi, bu şekildeki duygular egemen rol de oynamamıştır. 
Asırlar boyu tek kriter milli menfaat olmuştur. Ortak yarar 
olduğunda dostluk olmuştur. Yararlar çatıştığında tersi 
geçerli olmuştur.

ABD Türkiye'nin yardımına, Türklere karşı aşırı bir 
muhabbete sahip olduğu için koşmamıştır. Önemli stratejik konu
mu dolayısıyla, Türkiye'nin Sovyet nüfuzu altına düşmesinin, 
ABD'nin hayati yararları için de tehlike teşkil ettiği ve bunu önle
mekte milli menfaati olduğu için, bizi bu tehlikeye karşı koru
muştur. Başka bir deyimle, Sovyet tehdidine karşı koymakta 
ABD ile menfaatlerimiz birleşmiştir.

Dış politikamızı yürütürken şu veya bu ülkenin bize dost 
veya düşman olduğu saplantısından kurtulmamız, belirli bir 
ülkenin bize karşı olan tutum ve davranışlarını objektif olarak 
değerlendirebilmemiz için ve dolayısıyla ona karşı izleyeceğimiz 
politikanın doğru olması açısından son derece önemlidir: Asırlar 
boyu ilişkilerimize bakarsak, bunu daha iyi anlayabiliriz. Genelde 
bize devamlı dost veya devamlı düşman bir ülke pek olmamıştır. 
Asırlarca savaştığımız Rusya ile bile, yararlarımız bir süre bir
leştiği için, Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde, kısa da olsa,
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bir dostluk ve işbirliği dönemi yaşadığımız hatırlanacaktır.

Örneğin İngiltere'yi ele alalım. Menfaatlerine göre, bazen 
bizim yanımızda, bazen karşımızda olmuştur. 1821 'de 
Yunanlıların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmaları 
sırasında, başlangıçta bu ihtilalin başarılı olabileceğine pek ihti
mal vermedikleri için bizim yanımızda olmuşlar, fakat Rusya'nın 
açık yardımıyla ve onlara minnettar olacak bağımsız bir 
Yunanistan'ın kurulması olasılığı aşağı yukarı kesinleşince, ortaya 
çıkacak bu yeni Akdeniz devletini Ruslara teslim etmemek için 
acele bir dönüş yaparak Rum ihtilalini, Navarin'de donanmamızı 
yakacak kadar, desteklemeye başlamışlardır.

Aynı İngiltere, yirmi küsur yıl sonra Kırım Savaşı'nda 
Ruslara karşı bizim müttefikimiz olacaktır. Birinci Dünya 
Savaşı'nda, evvela Çanakkale'yi zorlayacak, sonra, Arap isyanına 
yardımcı olacak, İmparatorluğun çökmesinde başrolü oynayacak
tır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise, Almanya'ya karşı bizim mütte
fikimiz olacak, savaş sonrası ortaya çıkan Sovyet yayılmacılığına 
karşı bizimle işbirliği yapacak ve iki ülke CENTO ve NATO 
savunma teşkilatları bünyesinde müttefik olacaklardır.

Kanuni Sultan Süleyman, Fransa'yı Germenlere karşı koru
ması altına alacak, Napolyon bizim egemenliğimiz altında olan 
Mısır'a çıkıp, Akka Kalesi önlerine kadar gelecek, Kırım 
Savaşı'nda Fransa Ruslara karşı müttefikimiz olacak, Üçüncü 
Napolyon döneminde bir Osmanlı vilayeti olan Lübnan'daki 
Marunileri himayesi altına almaya çalışacak, Birinci Dünya 
Savaşı’nda İmparatorluğun çökmesinde etkili rol oynayaçak, 
buna mukabil Mustafa Kemal'in başkanlığındaki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti ile resmi ilişkilere giren ve destekleyen 
ilk Batılı ülke olacaktır.

Bu birkaç örnekten de görüleceği üzere, devletler arasında
ki ilişkilerin şekillenmesinde, ezeli düşmanlık veya ezeli dostluk
lar değil, menfaatler rol oynamaktadır. Milletlerin birbirlerini az 
sevmesi, çok sevmesi veya hiç sevmemesi bu durumu 
değiştirmemektedir. Hal böyle olunca da ülkeler, karşılıklı men
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faatlerinin icabına göre, bazen dost, bazen de hasım olabilmekte
dir. Bu bakımdan, ülkeleri devamlı dost veya devamlı düşman 
diye kesin kategorilere ayırmak ve dış politika çizgisini bu 
şekillerdeki varsayım ve saplantıların üzerine kurmak çok yanlış 
olmaktadır. Çünkü bu şekildeki saplantılar, belirli tür ülkelerin 
bize karşı davranışının gerçek bir değerlendirmesinin yapılmasını 
önlemekte, bıınun sonucunda da o ülkelere karşı izleyeceğimiz 
politikada yanlışlıklar yapmamıza neden olmaktadır.

Şimdi bu satırların yazıldığı sırada aktüel olan Avrupa 
Birliği’ne üyeliğimiz konusunu ele alalım. Bu konuda 
karşılaştığımız güçlükleri değerlendirirken, bazılarımız -ki bun
ların arasında aydın kişiler de vardır- biraz fazla kestirmeden 
giderek; bunu Müslüman bir ülke oluşumuza, üye ülkelerin Haçlı 
seferleri döneminden kalma ve dinimiz dolayısıyla bize karşı 
duydukları düşmanlığa bağlamaktadır. Belki, Avrupa ülkeleri 
kamuoylarının bazı kesimlerinde bu tür saplantıları olanlar vardır. 
Ancak, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu, belirli bir 
süre sonra tam üyelik vaadiyle, 1963 yılında bizi ortak üyeliğe 
kabul ettiğinde de, üye ülkelerin kamuoylarında aynı kafa yapısı
na sahip kimseler vardı. Müslüman olduğumuz, tam üyelik 
zamanımız geldiğinde keşfedilmediğine göre, bu sefer 
karşılaştığımız bu müşkilatı, basit bir yaklaşımla sadece 
Müslüman oluşumuza bağlamak; nedenleri saptamak açısından 
doğru bir yaklaşım ve değerlendirme olmaz.

Konuya kestirmeci olmayan ve soğukkanlı bir açıdan yak
laşıldığında, tam üyeliğimize karşı daha sonra şekillenen 
direncin, ortaklık anlaşmasını imzaladıkları sırada öngöremedik- 
leri ve bize karşı düşmanlık duyguları beslemeleri veya aralarına 
Müslüman bir ülke alınmasına karşı olmalarıyla pek fazla ilgisi 
olmayan bazı sakıncaların ciddiyetini geç idrak etmiş olmaların
dan kaynaklandığı görülecektir. Sorun ağırlıklı olarak, 
Türkiye'nin tam üyeliğinin yürürlüğe girmesi halinde, uğrayacak
ları kayıpların, özellikle serbest dolaşım ve mali yardım konu
larında, daha evvelki hesaplarının çok üstünde olacağının ortaya 
çıkmasından veya daha evvel ivi hesaDİavamadıkları vükten ürk-
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müş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu hesap yanlışında da, 
tahmin hususundaki yeteneksizliklerinden çok, bizdeki, pek hesa
ba sığmayan süratli ve evvelden öngörülmesi kolay olmayan 
gelişmeler rol oynamıştır.

Avrupa Birliği'nin üyeleri ve üye adayları arasında, 1920 
yılında nüfusu on bir milyon iken 1997'de yetmiş milyona yak
laşan ve 2000'li yıllarda da bu rakamın 200 milyona yaklaşabile
ceğinin tahmin edildiği başka bir ülke yoktur. Türkiye şu anda 
bile tam üye olsa, Birliğin Almanya’dan sonra en büyük, buna 
mukabil en yoksul ülkesi olacaktır. Türkiye'deki bu yüksek nüfus 
artışı, ülke için her geçen gün daha da ciddiyet kazanan sosyal ve 
ekonomik sorunlar yaratırken, Türkiye'nin tam üye olması 
halinde, Avrupa Birliği için de çok ciddi siyasal, sosyal ve mali 
sorunlar yaratacak nitelikte görülmektedir: Konsey’de ve Avrupa 
Parlamentosu’nda nüfus kriterlerine göre temsil, Avrupa 
Birliği’nin yardım ve destek fonlarının karşı karşıya kalacağı çok 
ağır yük ve nihayet serbest dolaşım dolayısıyla Birlik üyelerinin 
ekonomilerini tehdit edecek çapta Türkiye kaynaklı büyük bir 
işsiz kitlesinin akını gibi.

Şimdi denilebilir ki, Avrupa Birliği, o zamanki adıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğu 12 Eylül 1963'te bizimle Ortaklık 
Anlaşmasını imzaladığı vakit bütün bunları düşünüp tahmin 
etseydi. Konuya salt hukuki açıdan bakıldığında bu doğrudur. 
Ancak, adamlar bize dönüp, "Siz Anadolu’dan büyük şehirlere ve 
bu arada özellikle İstanbul'a göçün varacağı boyutları, nüfus pat
lamasının yaratacağı ekonomik ve sosyal sorunların büyüklüğünü 
önceden tâhmin edebildiniz mi?" diye sorabilirler. "Tahmin ettiy
seniz niye gerekli tedbirleri almadınız, neden bugün 'İstanbul'u
muz mahvoldu' diye devamlı şikayet edip duruyorsunuz ve neden 
rekor düzeydeki enflasyon altında kıvranıyorsunuz?" diyebilirler.

Bütün bunları onlar haklı, biz haksızız demek için değil, 
tam üyelik hususunda karşılaştığımız zorlukları basit bir şekilde 
sadece din farkı ve bundan dolayı bize karşı duyulan düşmanlık 
gibi bir nedene bağlamanın yanlışlığını ve böyle bir değer-
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lendirmeden hareketle oluşturulacak politikanın sağlıklı olmaya
cağını belirtmek için yazıyorum. Tam üyeliğimize karşı gösterilen 
direncin arkasında, ağırlıklı olarak yatan, olumlu veya olumsuz 
duygular değil, yarar hesaplarıdır.

Türkiye'nin Avrupa üyeliğine aslında karşı çıkanlar uzun 
süre bu tutumlarını, Türkiye aleyhine ne olursa gönüllü olarak 
ortaya çıkan ve dış politikasını genelde duygularının etkisi ile 
saptayan Yunanistan'ın arkasına saklanarak gizlediler. 
yapalım Yunanistan veto ediyor. Kıbrıs dahil aranızdaki sorunları 
bir an önce çözün, "dediler. Bu Yunan vetosu gerekçesi inanır
lığını yitirmeye başladıktan sonra da, ortaya insan hakları, 
demokratik özgürlükler gerekçesi çıktı. Gerçi girmek istediğimiz 
bir kulübün belirli koşullarını yerine getirmek hususunda bize 
düşeni yaptığımız söylenemez ve insan hakları ve demokratik 
özgürlükler konusunda yöneltilen ithamların tamamen mesnetsiz 
olduğu iddia edilmezse de; eğer bizim tam üyeliğimizin Avrupa 
Birliği üyelerine sağlayacağı maddi yararlar, yaratacağı sakın
calara bariz bir şekilde ağır basacak olsaydı, hiç kimse Kıbrıs 
sorununa da, sakınca diye öne sürdükleri hususlara da bakmaz, 
bizi fazla güçlük çıkarmadan Birliğe tam üye olarak alırlardı. 
Yunanistan itirazını tek başına sürdürmeye kalkar ve vetosunda 
ısrara devam ederse, ellerindeki etkili baskı olanaklarını kulla
narak, onu da kolaylıkla yola getirirlerdi.

Bu bakımdan, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda 
karşılaştığımız güçlükleri, sadece bize karşı bir düşmanlığa bağla
mak, konuya basit ve sübjektif bir yaklaşım olur ve bizi yanlış 
sonuçlara götürür. Söz konusu olan, bizi üyeliğe almaya karar 
verecek olanların, yaptıkları yarar-zarar muhasebesinde, zarar
ların yararlara ağır bastığı sonucuna varmış olmalarıdır. Bu 
durumda bize düşen, bu sonucun yanlış olduğunu gösterecek 
çabalarımızı kararlılıkla sürdürmek ve tam üyeliğe kabulümüzü
gerçekten güçleştiren eksiklerimizi bir an önce ortadan kaldır
maya çalışmaktır.

Bir başka örnek olarak Yunanistan ile ilişkilerimizi alalım.
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îki milletin, en hafif tabiriyle, birbirinden pek hazzetmedikleri bir 
vakıadır. Kuşkusuz bu vakıa iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen 
bir unsurdur. Ancak, özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana, bu ilişkilerin seyrine bir göz atarsak; iki milletin karşılıklı 
duygularından çok, ortak yararlarla paralellik arz eden iniş 
çıkışların varlığı göze çarpar. Hayati konularda ortak yarar ağır
lıklı olarak söz konusu olduğunda, duygular arka planda kala
bilmiş ve iki ülke arasında yakın işbirliği, hatta dostluk ilişkileri 
kurulabilmiştir. Halklarının birbirine karşı duyguları bu gelişmeyi 
önlememiş; ancak devamlı ve istikrarlı hale dönüşmesine engel 
teşkil etmiştir. Bu bakımdan Yunan milletinin bize karşı duygu
larının en azından olumsuz olduğu gerçeğini akıldan çıkarmak ne 
kadar yanlış olursa, bu ülke ile ilişkilerimiz için bu gerçeği 
hareket noktası olarak almak ve koşulların müsait olduğu hallerde 
ortak yarara dayanan dostluk ve işbirliği için, sırf bu millet bize 
düşman diye, gerekli çabaları harcamamak ve olabilecek fırsatları 
kaçırmak da aynı derecede hatalı olur.

Bir başka örnek Araplarla olan ilişkilerimizdir. Arapların 
Birinci Dünya Savaşı sırasında bize ihanet ettikleri doğrudur. 
Ancak konuya soğukkanlı olarak yaklaşırsak, Arapların bize 
karşı İngiliz ve Fransızlarla birlikte hareket etmelerinin 
nedeninin, bu milletin bize karşı duyduğu düşmanlıktan çok, o 
sırada oluşmuş bulunan siyasi konjonktürden yararlanarak bağım
sız bir Arap Devleti kurabilmek için bu ülkelerin yardımına 
ihtiyaç duymasından, yani onlarla bir ortak yarar oluşmasından 
kaynaklandığını teslim etmek gerekir.

Gerçi, bunu yaparken davranışları yanlış, çirkin ve hatta 
bazı hallerde hunhar da olmuştur. Ancak hareketin saiki düşman
lık veya sırf bize bir zarar vererek öç almak değil, belli bir siyasi 
amaca ulaşmak adına yapılan yarar hesabı ve bu amacın gerçek
leştirilmesi için, siyasi konjonktürün ortaya çıkardığı bir fırsattan 
kendi üsluplarıyla istifade etmek arzusu olmuştur. Bu bakımdan, 
herhangi bir Arap ülkesine karşı, izlenecek politikamızda, bu mil
letlerin bize düşman olduğunu bir dogma olarak almak, politik 
esnekliğimizi kaybettirecek olması bakımından, yanlış bir-
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davranış olacaktır. Kaldı ki diplomaside, yarar söz konusu 
olduğunda, ezeli düşmanlığa yer yoktur.

İlişkilerde dostluk ve düşmânlık gibi saplantılara ağırlık 
verildiğinde, uygulamada, bu tür sübjektif zaaflardan yararlan
mak için bazı yan yöntemler de gelişmektedir. Özellikle büyük 
devletlerde, şu veya bu nedenle ülkemizde Türk dostu olarak bili
nen kişileri belirli konularda kullanmak şeklinde bir yöntemin 
revaç bulmaya başladığı görülmektedir. Bunlar genelde, yasama 
meclisi üyeleri, emekli büyükelçi, emekli general veya Türkiye'de 
uzmanlık, öğretmenlik gibi görevlerde bulunmuş ve kendisini 
Türk dostu olarak gösterip sevdirmiş kimseler oluyor. Bu kişiler 
uygulamada, ülkemizde Türk dostu olarak bilinmelerinden yarar
lanarak kolay ve yaygın temas yapabilmelerinin, sağladığı avan
tajla, belirli işleri takip etmek bakımından Ankara'daki büyükelçi
liklerinin çalışmalarına önemli katkıda bulunabilmektedirler. 
Bunların çoğu gerçekten Türk dostu olmakla beraber, bizim sıcak 
tabiatımız dolayısıyla, genelde unuttuğumuz husus, bunların her 
şeyden önce kendi ülkelerinin dostu oldukları ve iki ülkenin milli 
yararları söz konusıı olduğunda önceliği, tabii kendi ülkelerine 
verecekleridir.

Benim bunlardan hatırladıklarım ABD Kongresi 
üyelerinden Stephan Solarz, NATO eski Başkomutanı ve ABD 
eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig, ünlü General Rogers, 
Galatasaray Lisesi eski öğretmenlerinden ve eski Fransız 
Büyükelçilerinden E. Manach'tır. Bu kişilerin, iki ülke ilişki
lerinde ortaya çıkabilen sorunların çözümünde genelde olumlu bir 
rol oynadıklarında kuşku yoktur. Ancak, bu gözlem, bu kişilerin 
bir tercih yapmak durumunda kalmaları halinde öncelikle kendi 
ülkelerini tercih edeceklerini unutmamak kaydıyla geçerlidir. 
Yunanistan’ın NATO'nun askeri kanadına yeniden dönmesi soru
nunun çözümünde General Rogers'ın oynamış olduğu rol buna 
güzel bir örnektir.

Yukarıda verdiğim isimlerden Solarz’ı ben hem Genel 
Müdür, hem de Bakanlık Müsteşarı iken tanıdım. Yaptığı yüksek
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düzey görüşmelerde bulunduğum gibi, kendisiyle görüşmelerim 
de oldu. Bu zatın ABD Kongresi'nde, gerek yardım kanunlarının 
görüşülmesinde, gerek bizimle ilgili başka konularda bize 
yardımcı olduğu doğrudur. Sonuca her zaman fazla etkili olmasa 
da, lehimize lobi yaptığını, gereğinde kürsüye çıkıp bizi savun
duğunu ve tabii oylamalarda lehimize oy kullandığını da bili
yoruz. Ayrıca Türk dostu olduğunu tescil edecek davranışlara 
özel bir önem verdiği ve bunun için göze batan çabalar harcadığı 
da dikkatleri çekmiştir.

Bununla beraber, bu kişinin Türk dostu mu, yoksa Türk 
dostu bir kongre üyesi olarak görevlendirilmiş birisi mi olduğu 
pek açık değildir. Belki de her ikisidir. Yukarıda sözünü ettiğim 
her iki görevim sırasında Solarz’ın, ABD Yönetiminin Türkiye ile 
bir sorunu olduğunda, Ankara'ya gelip buradaki büyükelçilerine 
yardımcı olduğuna birçok vesile ile tanık oldum.

Örneğin ben müsteşar iken ABD'nin Ankara’daki 
Büyükelçisi Strauss Huppe bana defalarca gelerek Amerikanın 
Sesi Radyosu’nun sesini daha geniş alanlara duyurabilmesi için 
Türkiye'de güçlü bir röle istasyonu kurmalarına müsaade etmemi
zi istemiş, Türkiye için sorun yaratacak ve sadece tek taraflı 
olarak ABD yararına hizmet edecek bu teklife red cevabı alması
na rağmen; aynı girişimleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli 
Savunma Bakanlığı nezdinde de ısrarla sürdürmüş, ancak bunlar
dan da bir sonuç alamamıştı. Belki bir tesadüf olabilir ama, o 
sırada Solarz gene Ankara’ya geldi, aynı konuda devreye girdi ve 
görüştüğü her yüksek düzeyli yetkiliden bu müsaadenin verilme
si için bayağı ısrarlı ricalarda bulundu. Bakanlığımızla diğer 
bakanlık ve kuruluşlar arasında iyi bir koordinasyon olduğu için, 
çok yönlü ısrar ve baskılara rağmen, bu sakıncalı teklifin reddi 
mümkün oldu.

Uluslararası ilişkilerde egemen unsurun, milletlerin birbir
lerine olan duyguları değil, "ortak yarar" olduğu ilkesinin, benim 
bilebildiğim kadar tek istisnası, Türkiye ile Pakistan arasındaki 
ilişkilerdir. Gerçekten bu ilişkiler, konjonktürel koşullara veya
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belirli bir dönemde oluşan ortak yararlara değil, iki milletin bir
birlerine besledikleri içten dostluk ve kardeşlik duygularına 
dayanmakta ve dolayısıyla sağlam ve devamlı bir nitelik taşımak
tadır.

Ben Pakistan’da üç buçuk yıl, büyükelçiliğimizin başkatibi 
olarak görev yaptım.. Daha sonra CENTO Genel Sekreter 
Yardımcılığı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Alt 
Komisyonu Başkanlığı ve nihayet Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığı görevlerim sırasında bu ülkeye çok kere gidip 
geldiğim gibi, bütün meslek hayatım boyunca da PakistanlI diplo
mat ve diğer görevlilerle çok yakın dostluk ve arkadaşlık ilişki
lerim oldu. Bu bana, bu ülke halkının bize karşı olan dostluk 
duygularının boyutları hakkında yakın gözlemlere dayanan bir 
fikir vermiştir.

1955 yılında bu ülkeye atanmadan önce de Pakistan 
halkının Türkiye'ye karşı olan sevgisi hakkında çok şey duymuş
tum. Ancak bu sevginin gerçek boyutlarını, somut kanıtlarıyla 
yerinde görmeden tasavvur etmenin mümkün olmadığını oraya 
gittikten sonra anladım.

Pakistan 1947 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra bir 
süre Britanya Devletler Topluluğu’nda bir Genel Valilik olmuş, 
1956 yılında da Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyetin ilanı, 
davet edilen yabancı ülkelerden gelen heyetlerin de katılımıyla 
büyük törenlerle kutlanmıştı. Pakistan'ın da üyesi bulunduğu 
Bağdat Paktı'nın diğer bölgesel üyeleri olan Irak, İran ve 
Türkiye, bu törenlere yüksek düzeyde heyetlerle katıldılar: Ayrıca 
bu ülkeler merasimlerde yapılacak askeri geçit resmine katılmak 
için birlikler de göndermişlerdi. Bunların arasında en zengin 
katılımı Türkiye yapıyordu. Mehter Takımı, Harp Okulu Boru 
Trampet Takımı, bir takım büyüklüğünde öğrenci birliği ve bir 
F86 jet filosu, merasimler için gelmişti. Resmi heyetimize de 
Başbakan Adnan Menderes başkanlık ediyordu.

Benim de Karaçi’deki38 büyükelçiliğimiz mensubu olarak 
katıldığım bu törenlerde, Türkiye'yi temsilen gelen heyetimizin
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başkam Adnan Menderes'e ve geçit resmine katılan birliklerimize 
halk, içten geldiği kuşku götürmeyen sevgi gösterilerinde bulun
du. Mehter Takımı ve Harp Okulu geçerken, yollarda halk heye
can içinde ve sevgiyle boyunlarına sarılıyor, çoğu ağlıyordu. 
Merasimi izleyen günlerde caddelerde rastladıkları Harp Okulu 
öğrencilerini, subaylarımızı evlerine götürüp ikramda bulunmak 
için adeta birbirleriyle yarış ediyorlardı. Hele hemen hemen her 
evde duvarlarda Atatürk'ün resimlerini görmek, öğrenci ve su
baylarımızı heyecanlandırıyor ve duygulandırıyordu.

Kutlama törenleri sırasında büyük parklardan birisinde 
Menderes halka hitap etti. Muazzam bir kalabalık toplandı ve 
kendisine içten tezahürat yapıldı. Yıllarca müstemlekecilerin 
boyunduruğu altında yaşamış Pakistan halkı için söz konusu olan, 
Menderes'in şahsı değil, İslamın şerefini yükselttiğine içten 
inandıkları Türk Milletinin Başbakanı olmasıydı. Toplantı bittik
ten sonra Menderes halkın arasından geçerken hemen herkesin, 
hiç değilse ellerini ona sürmek için nasıl yarıştıklarına ve bunu 
başaramayanların da yanındaki başka Türklerin üstlerine ellerini 
sürdüklerine ve âdeta bir evliyaya yüz sürmüş olmanın hazzını 
duyduklarına çok yakından tanık oldum. Benim ev işlerime bakan 
fakir PakistanlInın en büyük gururu, on kilometreye yakın bir 
yolu sıcakta bisikletiyle giderek Celal Bayar'ı Karaçi’ye getirmiş 
olan Savarona yatını, kendi deyimiyle "Mustafa Kemal'in 
yatını", demirlediği Karaçi limanında görmüş olmasıydı. Bunu 
hiç usanmadan bana tekrarlar ve büyük bir gururta "Şahap, bili
yor musunuz ben Mustafa Kemal'in yatını gördüm", derdi. Ona 
göre bu, hayatının olayı idi.

Pakistan’ın Şuayip Kureyşi adında yaşlı bir büyükelçisi 
vardı. Ben Karaçi’de bulunduğum sırada, ülkesini Suudi Arabis
tan’da temsil ediyordu. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve 
Bağımsızlık Savaşımızda bize yaptıkları bağışlarla maddi 
yardımlarda bulunan Hint Altkıtası Müslümanlarmı temsilen 
Türkiye'ye defalarca gelmişti. Cidde'den hükümetiyle danışma 
için veya izinli olarak ülkesine her gelişinde, kendi bakanlığına 
bile uğramadan evvela bizim büyükelçimizi ziyaret ederdi.
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Karaçi’de büyükelçilik olarak ne sıkıntımız olursa her düzeyde 
kimselerden candan yardım görürdük.

Benim Karaçi'de bulunduğum dönem, yani 1950'li yılların 
ikinci yarısı, Kıbrıs uyuşmazlığının uluslararası planda ciddi bir 
sorun halinde ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Yunanlılar 
konuyu Birleşmiş Milletler’e bir "self determinatiorı", yani '‘mil
letlerin kendi kendilerini idare etme hakkı sorunu olarak takdim 
etmişler ve bunun mücadelesini vermeye başlamışlardı. 
Tezlerinin esası, "Kıbrıs halkının ekseriyeti Rumdur, dolayısıyla 
Ada’nın mukâdderatım tayin hakkı bu ekseriyete aittir" savıydı. 
Tabii bunu kabul etttirebilmeleri halinde Rumların ENOSİS, yani 
Ada’nın Yunanistan'a ilhakı rüyalarının gerçekleşmesinin yolu 
açılması mümkün otacaktı.

Bizim tezimiz ise, Ada’da ayrı bir Kıbrıs milleti olmadığı, 
Ada ahalisinin Türkiye'deki Türklerin ve Yunanistan’daki 
Yunanlıların uzantısı olan Türk ve Rum toplumlardan oluştuğu, 
bir Kıbrıs milleti bulunmadığına göre, bu millete nazaran bir azın
lığın mevcudiyetinden de söz edilemeyeceği, dolayısıyla eğer self 
determinasyon ilkesi uygulanacaksa, bu haktan her iki toplumun 
da ayrı ayrı yararlanmalarının gerekeceği şeklinde idi.

Aynı dönemde Pakistan’ın da, tıpkı bizim Kıbrıs 
sorunumuz gibi bu satırların yazıldığı günlerde -halâ uluslararası 
bir ihtilaf olmaya devam eden- Keşmir sorunu vardı. Bu sorunda, 
Keşmir ahalisinin çoğunluğu Müslüman olduğu için Pakistan'ın 
tezi, Kıbrıs'taki Rum tezinin hemen hemen aynı idi. Hindistan ise 
Keşmir'de self determinasyona karşı idi. Pakistan, buna rağmen 
ve çelişkiye düşme pahasına Birleşmiş Milletler'de sürekli olarak 
bizi destekledi, biz de Pakistan'ı destekledik. Başka bir deyimle, 
dostluk ve kardeşlik, her şeyden önce geldi.

Karaçi'de görevli iken, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda yapılacak bir oylamadan önce, Pakistan’ın desteğini 
istemek için bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İs
kender Baig ile yaptığım bir görüşmeyi hep hatırlarım. 
Aldığımız talimat üzerine Kıbrıs sorunundaki tezimizi kendisine
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anlatırken sözümü kesmiş ve "Ercüment, sizin tezinizi iyi biliyo
rum. Bizim Keşmir sorunundaki tezimizin tam tersidir. Ama 
Türkiye için yapmayacağımız şey yoktur. Çelişkiye düşmek 
pahasına da olsa, tabii ki sizin lehinize oy kullanacağız" demişti. 
Öyle de yaptılar.

Bu tür davranışlar uluslararası ilişkilerde nadir istisnalar
dandır. Ancak, ünlü "İstisnalar kaideyi teyit eder" kuralına uygun 
olarak, uluslararası ilişkilerde öncelikli ve etkili unsurun, ortak 
yarar olduğu kuralının geçerliliğine halel getirmez.

Bu bahsi bitirmeden önce, temas etmek istediğim bir başka 
nokta da; gerek lehimize, gerek aleyhimize yapılan resmi beyan
ları, heyecan ile değil, bu beyanların yapıldığı ortamı, bunların 
asıl amacını soğukkanlı bir şekilde saptayıp, gerçekçi bir şekilde 
değerlendirmenin arz ettiği önemdir. Çünkü övücü beyanlar her 
zaman içten dostluk duygularından kaynaklanmadığı gibi, olum
suz beyanların hareket noktası, her zaman göründükleri ölçüde 
aleyhte bir tutum olmayabiliyor. Meslek hayatımda dikkatimi 
devamlı olarak çeken bir husus, yabancı ülkelerin Ankara’daki 
temsilcilerinin, genelde kendi ülkelerinin bize yönelik tutumlarını 
“gerçekte olduğundan daha iyi” yansıtma eğiliminde olduklarıdır. 
Bu bakımdan bu ülkelerin bize karşı tutumlarının gerçekte ne 
olduğu değerlendirilirken, ülkemizdeki temsilcilerinin davranış 
ve söylemlerinden çok, o ülkelerdeki temsilcilerimize karşı 
sergilenen davranış ve söylemlere ağırlıklı bir öncelik verilme
lidir.

Örneğin Dışişleri Bakanlığı Müşteşarlığı görevim sırasın
da, beni ziyaret eden bir Doğu Avrupa Büyükelçisi, ülkemizle 
olan dostluğa verdikleri önemi ve kendisinin bu ilişkileri daha da 
geliştirmek için elinden geleni yapacağını heyecanlı bir şekilde 
anlatırken, benim önümde bu büyükelçinin ülkesindeki temsilcili
ğimizden o sabah gelmiş olan ve bu ülkenin devlet başkamnın, 
cumhurbaşkanımıza âdeta hakaret eden bir konuşmasının met
nini aktaran telgraf duruyordu. Bu ülkenin bize karşı olan gerçek 
tutumunu, Ankara’daki büyükelçilerinin bana söyledikleri değîl,
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Bu büyükelçinin heyecanlı konuşmasını bitirmesini sabırla 
bekledikten sonra, elimdeki telgrafı yavaş, yavaş okudum. 
Bizimle olan ilişkileri konusunda, kendi söylediklerine mi, yoksa 
devlet başkanlarmın söylediklerine mi inanmamız gerektiğini 
sordum. Kıpkırmızı olduğunu hatırlıyorum.

Bazen de yapılan beyanların, ülkelerin gerçek politikalarını 
yansıtmaktan çok, iç politika ihtiyaçlarından kaynaklandığı 
durumlar da olabiliyor. Bunları da asıl amaç ve çerçevesi içinde 
değerlendirmek, alınganlık ve sağlıksız tepkilere dayanan yanlış 
davranışlar içine girmemek önem arz ediyor.

Buna bir örnek vermek istiyorum. Tarih 10 Aralık 1987. 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ABD'ye yap
tığı ilk resmi ziyaretin sonunda, Beyaz Saray'da Başkan Ronald 
Reagan'a veda ziyaretinde bulunduktan sonra Andrews 
Havaalam'na hareket ediyor. Kendisine, o zaman Başkan 
Yardımcısı olan George Bush otomobilde refakat ediyor.

Bush, başkanlık seçim yılı olan 1988 yılına girmeye daha 
üç hafta olmasına rağmen, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı 
olmak için kampanyasını başlatmış bulunmaktadır. Arabada 
Gorbaçov'a; "Gelecek yıl başkanlık seçimini kazanmak ihtimalim 
bir hayli fazladır. Dole39 şu anda oldukça tehlikeli görünmekle 
beraber, Cumhuriyetçi Parti adayı ben olacağım. Başkan 
seçilirsem, -ki zannediyorum seçileceğim- ilişkimizi geliştirmek 
istediğimi bilmenizi istiyorum," diyor. Yedi yıl süren Ronald 
Reagan'ın yardımcılığı döneminde, çok liberal görüşlü olduğu 
ithamları dolayısıyla, ılımlı görüşlerini kendisine saklamış 
olduğunu söylüyor. Bu yüzden, 1988 seçim kampanyası sırasın
da, sırf seçim kazanmak için bazı şeyler yapıp, bazı şeyler 
söyleyeceğini belirterek, Gorbaçov'dan bunlara itibar etmemesini 
istiyor. Gorbaçov, "Anlıyorum"diyor.

Gorbaçov, bu konuşmayı, "Bush'la yaptığım en önemli 
konuşma idi” diye hep hatırlayacaktır. Yardımcıları ne zaman,

kendi devlet başkanınm beyanı daha doğru yansıtıyordu.
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"Bush muhafazakâr cumhuriyetçilerin çizgisine geliyor" deseler, 
onlara havaalanına giderken, başbaşa yapmış olduğu bu konuş
mayı hatırlatacak ve "Merak etmeyin, onun kalbi doğru yerdedir, 
diyecektir.40

38) Cumhuriyet ilan edildiğinde başkent Karaçi idi.
39) Bush'un rakibi.
40) Michael R. Beschloss and S. Talbot, At The Highest 

Levels.

* Ercüment YAVUZALP, “Dış Politikada Oyunun
Kuralları”, Bilgi Yayınevi, 1998-Ankara, s. 146-160.

* Bu kitaptan bölümler yayınlanması sürdürülecektir.
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