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1 Kasım 1998

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in Latin
• •

Amerika Ülkelerine yapacağı ziyaretle ilgili 
açıklama.

2 Kasım 1998

* Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın KKTC'ye 
yapacağı çalışma ziyaretiyle ilgili açıklama.

* Türk-Alman İşbirliği Konseyi Toplantısıyla ilgili 
açıklama.

3 Kasım 1998

* Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı 
Sayın Süleyman Demirel'in XIV. İSEDAK 
Toplantısı açış konuşması.

4 Kasım 1998

* Avrupa Birliği Komisyonu Raporuna ilişkin 
açıklama.
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* Büyükelçi Sayın Mehmet Güney'in Ruanda 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyeliğine 
seçilmesine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'mn haftalık olağan basın toplantısı.

5 Kasım 1998

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in AB 
Komisyon kararma ilişkin açıklaması.

* Iskece Müftüsü Mehmet Emin Aga'ya verilen 
hapis cezasıyla ilgili açıklama.

* Tunus Milli Savunma Bakanının Türkiye'yi 
ziyaretine ilişkin açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ve 
Kırgızistan'a yapacakları ziyarete ilişkin 
açıklama.

5-6 Kasım 1998

* Türkiye ile Almanya arasındaki ikili siyasi ve
ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi
amacıyla 1993 yılında kurulmuş olan Türk-
Alman İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısına 
ilişkin bilgi notu.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Türk-Alman İşbirliği 
Konseyi'nin açılışında yaptıkları konuşma.
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* Türk-Alman İşbirliği Konseyi 5.Toplantısı Ortak 
Protokolü.

6 Kasım 1998

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in "Kanal 6" 
televizyonuna verdiği demeç.

* AB'den sorumlu Devlet Bakam, Hükümet 
Sözcüsü ve Dışişleri Bakan Vekili Sayın Prof. 
Dr. Şükrü S. Gürel'in AB Komisyon Raporuyla 
ilgili açıklaması.

* Tacikistan'daki isyan hareketiyle ilgili açıklama.

* Kudüs'teki saldırıyla ilgili açıklama.

* Yunan Parlamenterlerinin bölücü terör örgütü 
elebaşısını Yunanistan'a davet etmeleriyle ilgili 
açıklama.

* Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı 
raporun Kıbrıs'la ilgili bölümüne ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik ile Rusya 
Federasyonu Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı 
Alexander Avdeev arasında yapılan görüşmeye 
ilişkin bilgi notu.
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7 Kasım 1998

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Brezilya'da 
yaptığı temaslara ilişkin bilgi notu.

9 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın "Küresel Rekabet
Önceliklerinin Belirlenmesi" konulu Dünya
Ekonomik Forumu'nun 1998 Türkiye 
toplantısında yaptıkları konuşma.

* Hazar-Akdeniz (Bakü-Ceyhan) ana petrol boru 
hattıyla ilgili olarak Aralık ayında alınması
beklenen karara ilişkin basın açıklaması.

* AKKA Adaptasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi 
notu.

* Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakan
Yardımcısının ülkemizi ziyaretine ilişkin duyuru.

10 Kasım 1998

* YFC üzerinden Avrupa'ya seyahat edecek Türk 
vatandaşlanna açıklama.

* BAB Bakanlar Konseyi'nin dönemsel sonbahar 
toplantısına ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.
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* Türkiye, ABD ve İngiltere Hükümetleri 
tarafından, Kürdistan Demokrat Parti (KDP) ve 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasmda 
varılan anlaşmaya ilişkin olarak yapılan ortak 
açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in Şili 
Dışişleri Bakanıyla görüşmesine ilişkin bilgi 
notu.

11 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ve 
Kırgızistan ziyareti öncesinde basma yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'da
ki karşılama töreninde yaptıkları konuşma

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'da 
heyetlerarası görüşmeler ve imza töreninden 
sonra basma yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Aşkabad Atatürk 
Parkı'mn açılışında yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan 
Cumhurbaşkanının onuruna verdiği akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşmadan alıntılar.

* Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa 
Birliği'ne üyelik müzakereleriyle ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Arjantin'de 
yaptığı temaslara ilişkin bilgi notu.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 
Avusturya'ya yapacakları ziyarete ilişkin basın 
açıklaması.

12 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan Milli 
Müzesi'nin açılışında yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Türkmen İş 
Konseyi Toplantısında yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Aşkabad Ertuğrul 
Gazi Camii'nin açılışında yaptıkları konuşma.

* Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim
Kurulu'nun görevden alınmasına ilişkin 
açıklama.

* İskece Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın 
yargılanmasıyla ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Yunanistan’ın Avrupa Birliği'yle 
İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı 
Papandreu'nun Kıbrıs'a ilişkin ifadeleriyle ilgili 
olarak yöneltilen bir soruya verdiği cevap.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Aıjantin
Geçici Senato Başkanıyla görüşmesine ilişkin 
bilgi notu.
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p  Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan'daki
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bişkek Manas
Serbest Bölgesi'nde bir Türk şirketince kurulan
fabrikanın açılış töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Kırgız İş
Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgız-Türk Manas
• •

Üniversitesi Ana Hizmet Binasının açılış 
töreninde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Saym 
Akayev'in Konuşmasına cevaben belirttiği 
hususlar.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Saym Askar Akayev'in onuruna 
verdiği yemekte Saym Akayev'in konuşmasına 
cevaben belirttiği hususlar.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Saym Askar Akayev ile 
düzenledikleri ortak basın toplantısında
yaptıkları açıklama.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ve 
Kırgızistan ziyareti dönüşünde yaptıkları 
açıklama.

* Dışişleri Bakanı Saym İsmail Cem'in 13 Kasım 
1998 tarihinde bölücü terör örgütü elebaşısının 
İtalya'da tutuklanması konusunda basına 
yaptıkları açıklama.

13 Kasım 1998
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* PKK Terör Örgütü elebaşısının Rusya'dan 
ayrılışına ilişkin basın açıklaması.

* Irak ve Birleşmiş Milletler arasında yaşanan son 
krize ilişkin açıklama.

14 Kasım 1998

* PKK Terör Örgütü Hakkında Bilgi Notu

* Türk Basın ve Yayın Kuruluştan Temsilcilerine 
terörist örgüt mensup ve yandaşlarınca yapılan 
saldınlann kınanmasına ilişkin açıklama.

16 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın UNESCO'nun 53. 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladıklan 
mesaj.

*  Sayın Cumhurbaşkanımızın Avusturya'yı resmi 
ziyaretlerine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Roma'da 
yaptığı basın toplantısı.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in "La 
Repubblica" gazetesine 16 Kasım 1998 tarihinde 
verdiği mülakat.

* Türkiye ile Senegal arasında askeri eğitim 
alanında işbirliği tesis edilmesine ilişkin 
açıklama.
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* PKK tarafından kaçırılan çocuklara ilişkin olarak 
16 Kasım 1998 tarihli Alman "Focus" dergisinde 
yeralan haber.

17 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Avusturya'ya resmi 
ziyaret için hareket etmeden önce yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Avusturya Dış 
Politika ve Uluslararası İlişkiler Demeği'nde 
yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Avusturya 
Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilen 
akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Avusturya Televizyonu "ORF"ye verdikleri 
mülakat.

* Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde 
düzenlenecek tören hakkında açıklama.

* İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa 
davetine ilişkin açıklama.

* Yunanistan'ın PKK terör örgütüne ilişkin tutumu 
hakkında açıklama.

* Şam Deklarasyonu Devletleri Dışişleri 
Bakanlarının yaptıkları toplantıya ilişkin 
açıklama.
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18 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Avusturya 
Iş Konseyi'nde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Avusturya 
Başbakanı Sayın Victor Klima'nın kendileri 
onuruna verdikleri öğle yemeğinde yaptıkları 
konuşma.

* "The Wall Street Journal Europe" gazetesinde 18 
Kasım 1998 tarihinde yayınlanan "Cowering 
Before Apo" isimli makale.

* Ghana'nın başkenti Akra'da Türkiye Cumhuriyeti 
Fahri Konsolosluğu açılmasına ilişkin bilgi notu.

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

19 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Salzburg Eyalet 
Valisi Dr. Franz Schausberger ve Salzburg Şehri 
Belediye Başkanı Dr. Josef Dechant tarafından 
verilen öğle yemeğinde yaptıkları konuşma.

*  Sayın Cumhurbaşkanımızın Avusturya'ya
yaptıkları resmi ziyaret dönüşündeki 
açıklamaları.

* Sayın Başbakanımızın NATO üyesi ülkelerin 
Devlet ve Hükümet Başkanlarma terör örgütü 
lideri Öcalan hakkındaki mektubu.

X DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Kasım



* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Avusturya 
Haber Ajansı "APA"ya verdiği demeç hakkında 
bilgi notu.

20 Kasım 1998

* Litvanya Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ziyareti 
hakkında bilgi notu.

* Orta Doğu Barış Süreci hakkında açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın Abdullah Öcalan'm tutukluluk halinin 
kaldırılması üzerine yaptığı açıklama.

23 Kasım 1998

* Sayın Başbakanımızın İtalyan "RAIUNO" 
televizyon kanalına verdikleri mülakat.

* Roma'ya gidecek olan vatandaşlarımız için 
duyuru.

24 Kasım 1998

*  Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Litvanya 
Dışişleri Bakanıyla görüşmesinden önce basma 
yaptıkları açıklama.
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25 Kasım 1998

* STRM ile IRIS'ın ortaklaşa düzenlediği toplantı 
hakkında duyuru.

#■ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın haftalık olağan basın toplantısı.

27 Kasım 1998

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in "Pasaport- 
Özel" programına (NTV) verdiği demeç.

* Almanya ve İtalya'nın terörist Öcalan hakkmdaki 
demeçlerine Türkiye'nin tepkisine ilişkin 
açıklama.

* BAB Asamblesi 44/2. Dönem Genel Kurulu 
toplantısı hakkında açıklama.

* "Balıkesir Şehit Aileleri Demeği" mensuplarının 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'i ziyaretiyle 
ilgili duyuru.

28 Kasım 1998

# Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ekonomik 
işbirliği Teşkilatı Günü vesilesiyle yayınlanan 
mesaj.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın EİT Günü vesilesiyle 
EİT üyesi ülkelerin devlet başkanlanna 
gönderdikleri tebrik mesajı.

XII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Kasım



* Gelecek AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına ilişkin 
açıklama.

* 2-3 Aralık 1998 tarihlerinde toplanacak AGÎT 
Bakanlar Konseyi'ne ilişkin açıklama.

30 Kasım 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Uluslararası Kriz 
Grubu (International Crisis Group-ICG) 
toplantısında yaptıkları konuşma.

* Yunanistan Başbakanı Simitis'in PKK ile törörist 
Öcalan hakkmdaki sözlerine Türkiye'nin 
tepkisine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Balıkesir 
Milletvekilleri ve Şehit Aileleri Demeği 
Üyelerini kabulünde basma yaptığı açıklama.

* 1934-1939 yılları arasında Türkiye'de İngiltere Büyükelçisi 
olarak görev yapmış Sir Percy Loraine'nin Atatürk hakkında 
10 Kasım 1948'de yaptığı konuşma.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Kasım 1998 XIII





DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN LATİN 
AMERİKA ÜLKELERİNE YAPACAĞI ZİYARETLE

İLGİLİ AÇIKLAMA
    _ •  _

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 2-11 Kasım 1998 tarih
lerinde davet üzerine, sırasıyla Brezilya, Şili ve Arjantin'e resmi 
ziyaretlerde bulunacaktır.

Türkiye'nin, dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte, Latin
Amerika'ya açılım politikası çerçevesinde gerçekleştirilecek bu

    •  _

ziyaretler sırasında, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem muhatabı 
Brezilya, Şili ve Arjantin Dışişleri Bakanlarıyla, çeşitli ulus
lararası bölgesel sorunlar ve siyasal, ekonomik, kültürel ve turizm 
alanlarında anılan ülkelerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi 
amacıyla atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde 
bulunacaktır. Sayın Dışişleri Bakanı, bu vesileyle, Türkiye'nin 
2001-2002 yılları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 
üyeliği konusuna verdiği önemi muhataplarına bir kere daha vur
gulayacaktır.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, anılan üç ülkedeki 
büyük iş kuruluşları ve önemli medya temsilcileriyle de 
görüşmeler yapacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [1]



3 ¡KAMM WM

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE ISEDAK BAŞKANI 
SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL'İN XIV. İSEDAK

TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI

(İstanbul, The Marmara Oteli Balo Salonu, Saat: 09.30)

Sayın Bakanlar,
Sayın Genel Sekreter,
Saygıdeğer Delegeler,
Değerli Misafirler,

Ondördüncü İSEDAK toplantısında sizlerle bir kere daha 
beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. 
Hepinizi sevgiyle selamlıyor ve çalışmalarınızın İslam alemi ve
tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

$

Geçtiğimiz dönemde, örgütümüz bünyesindeki ekonomik 
işbirliği alanı yeni üyelerin katılmasıyla daha da genişlemiştir. 
Surinam ve Togo'dan sonra, bu sene de kardeş Guyana'nın teşki
latımıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu vesile ile başta İslam Konferansı Örgütü Genel 
Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası olmak üzere, ihtisas 
kuruluşlarımıza İSEDAK için yaptıkları özverili çalışmalar 
dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Sayın Delegeler,
Değerli Misafirler,

•  •

Önümüzdeki yüzyıl dünyasını şekillendirmekte olan küre
sel dönüşümlerin gerçekleştiği tarihi bir geçiş döneminde bu 
toplantıyı yapmaktayız. Uluslararası ilişkilerde her alanda yer

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998



leşik kural ve kurumların sorgulandığı, yeni arayışların hız 
kazandığı bir dönüm noktasındayız.

Dünyanın gündemine baktığımızda, kaçınılmaz bir gerçek
lik olarak kendisini gösteren küreselleşmenin, dünya 
ekonomisinin gelecekteki düzenini şimdiden şekillendirmekte 
olduğunu görmekteyiz. Dünyanın büyük bir hızla tek bir pazara 
doğru yol alması, milletler ve ülkeleri birbirlerine her 
zamankinden daha çok yaklaştırmaktadır. Siyasi, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlarda bir yeniden yapılanma 
süreci başlamış bulunmaktadır. Barış, demokrasi ve kalkınmanın 
birbirinden ayrılmaz bir üçlü olduğu yolundaki bilinçlenme 
giderek güçlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz bu hızlı globalleşme sürecinde 
dünya ekonomisi, ne yazık ki talihsiz olarak bir kriz ve daralma 
olgusuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Asya'da başlayan ve 
Rusya'ya sirayet eden mali piyasalardaki krizin Latin Amerika'ya 
da sıçraması ihtimali mevcuttur. Bu gelişmenin salgın bir hastalık 
halini almasından ve büyük bir dünya ekonomik krizine yol 
açmasından endişe edilmektedir.

Yapılan araştırmaların sonuçları, ülkelerimizin de içinde 
yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin krizden en fazla etkilendiğini 
ortaya koymaktadır. Nitekim, içinde bulunduğumuz yılda dünya 
ekonomik büyümesinin yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşmesi bek
lenirken, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin yüzde 6'lardan 
yüzde 2'lere düşeceği tahmin edilmektedir. Nüfus artış hızları ve 
altyapı eksiklikleri gözönüne alındığında, ekonomik büyümedeki 
bu yavaşlama, gelişmekte olan ülkelerin ciddi ekonomik ve 
sosyal sorunlarla karşı karşıya kalacağını göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz krizin, dünya ekonomik büyümesini 
yavaşlatmasına paralel olarak, artan korumacılık uygulamalarıyla 
birlikte, dünya ticaret hacminde de önemli düşüşlere neden ola
cağı tahmin edilmektedir. 1997 yılında yüzde 10'a yaklaşan bir 
büyüme göstermiş olan dünya ticaret hacminin 1998 yılında 
yüzde 3'lere düşmesi beklenmektedir.
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Bütün bu olup bitenlerin yanısıra İkinci Dünya Savaşı 
sonunda oluşturulan dünya ekonomik düzeninin, küreselleşen 
ekonominin ihtiyacını artık karşılayamadığından söz edilmekte
dir. Mevcut krizin dünya ekonomisinde büyük bir tahribata yol 
açmadan atlatılması için, küresel sorumluluklar taşıyan ekonomi
lerin, küresel resesyon tehlikesine karşı gereken önlemleri 
zamanında almaları hayati önem taşımaktadır.

Sayın Bakanlar,
Kıymetli Delegeler,

Otuz yıla yaklaşan bir tarihi bulunan İslam Konferansı 
Örgütü’nün mensupları olarak, ifade etmeye çalıştığım bu eğilim
leri iyi takip etmek, yakalamak ve gerekli önlemleri almak zorun
dayız.

Aramızda mevcut işbirliği ve dayanışmanın, dünyadaki 
gelişmelere paralel biçimde yeni bir yaklaşım ve anlayışla gözden 
geçirilmesi çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkardığımız yeni 
ekonomik işbirliği stratejisi ve eylem planı, bu yönde atılan 
önemli bir adım olmuştur. Eylem planının uygulanması 
çerçevesinde, dış ticaret, sermaye hareketleri ve teknik işbirliği 
gibi önemli işbirliği alanlarında sektörel uzmanlar grubu toplan
tılarının yapılmış olmasını memnuniyetle müşahede etmekteyim. 
Bu toplantıların sonuçlarını hayata geçirmek için gerekli iradeyi 
göstereceğinizden eminim.

İslam Konferansı Örgütü ve İSEDAK olarak ekonomik ve 
ticari işbirliği alanında belirli kurumsal yapı ve mekanizmaları 
kurmuş ve belirli bir deneyim ve birikim kazanmış bulunmak
tayız. Burada İSEDAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
gerçekleşmiş olan orta vadeli ticaret finansmanı ve ihracat kredi 
sigortası ve yatırımları garanti mekanizmalarından azami ölçüde 
yararlanılmasının önemini vurgulamak istiyorum.

• _ ____

ISEDAK'ın bu toplantısında da, hızla gelişen dünya 
ekonomik şartları karşısında ülkelerimiz arasında ekonomik ve 
ticari işbirliğine anlamlı katkılarda bulunabilecek konular
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görüşülecektir.

Bu vesileyle, bu yıl yapılacak görüş alışverişi oturumların
da "Üye Ülkeler Arası Ticaret, Yatırımlar, Ekonomik İstikrar ve 
Yapısal Reformlar" konusunun tartışılacak olmasını oldukça 
anlamlı ve isabetli bulduğumu ifade etmek isterim.

Konu ile ilgili olarak yapılacak bilgi ve görüş alışveriş
lerinin, dünyada meydana gelen ekonomik krizler karşısında 
ticari ilişkilerimizde karşılaşılan güçlüklerin aşılması ve bu 
amaçla uygulanacak ekonomik politikalar konusundaki deneyim
lerimize olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki ticaretin arttırılması 
için hükümetlerimizin bir yandan dış ticaretlerini çeşitlendirmek 
için gerekli yapısal programları uygulamaya koyarlarken, diğer 
yandan da dış ticaret rejimlerini serbestleştirerek bölgesel ticaret 
ve yatırımları teşvik edici önlemler almalarının önem arzettiğine 
inanıyorum.

Belirtmek istediğim diğer bir husus da, ülke ekonomile
rimizin dünyayla entegrasyonunda önemli bir rol oynayacak olan 
Dünya Ticaret Örgütü sisteminde meydana gelen gelişmelerin 
ülkelerimizce yakınen takip edilmesi ve bu alanda ülkelerimiz 
arasında başlatılmış olan işbirliğinin devam ettirilmesidir. Bu 
vesileyle Kalkınma Bankası’na, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye 
olmak isteyen ülkelerimize sağladığı teknik yardım desteği çalış
malarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Sayın Delegeler,
Kıymetli Misafirler,

İnsanlık dünyada barış, istikrar ve işbirliğinin hakim kılın
ması için ortak değer ve amaçlar etrafında biraraya gelmeye 
çalışırken, terörizm, etnik milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşman
lığı, hoşgörüsüzlük gibi tehlikeler ve riskler de ne yazık ki hüküm 
sürmeye devam etmektedir.
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Daha iyi ve daha adil bir dünya düzeninin önündeki bu 
engellerin ancak ortaklaşa dayanışma içerisinde aşılması 
mümkündür.

Türkiye, Ortadoğu Barış Süreci’ni kuvvetle desteklemekte 
ve bölgede kalıcı ve adil barışın tesisi için ortaya çıkan altın fır
satın kaçırılmaması gerektiğine inanmaktadır. Tarafların 
üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeleri bu bağlamda 
büyük önem taşımaktadır. Ahde vefa esastır.

Orta Doğu Barış Süreci'nin Filistin-İsrail kanadında Sayın 
Yasser Arafat ile Sayın Benjamin Netanyahu arasında 23 Ekim 
1998'de Vaşington'da imzalanan Ara Dönem Anlaşması'm mem
nuniyetle karşıladık. Bu anlaşmanın tıkanmış olan görüşmelerin 
önünü açacağını ve Barış Süreci'ne yeni bir ivme kazandıracağını 
ümit ediyoruz. Barış Süreci'nin akamete uğramaması, Doğu 
Akdeniz'in istikrarı açısından da hayati önem taşımaktadır.

Bosna-Hersek'te uygulanan etnik temizlik kampanyaları 
sırasında olduğu gibi, Kosova'daki gelişmelerin kaygı verici 
boyutlara ulaşması karşısında aynı kararlı tutumu izliyoruz. 
Uluslararası toplumu da aynı yönde sorumluluklar üstlenmeye 
davet ediyoruz. Türkiye, Kosova'daki bütün etnik grupların meşru 
haklarını güvence altına alacak, Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Konseyi ve AGİT ilkelerine dayalı, çoğulcu ve katılımcı bir 
demokrasinin tesisine imkan verecek bir çözümün sağlıklı, adil ve 
kalıcı olacağına inanmaktadır.

Kafkaslar’da kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi, ulus
lararası meşruiyetin sağlanmasına bağlıdır. Kardeş Azerbaycan'ın 
topraklarının beşte biri üzerindeki işgaline devam eden 
Ermenistan'ı, bir kere daha uluslararası hukukun gereğini yerine 
getirmeye davet ediyorum.

Orta Asya'nın istikrarı açısından hayati önem taşıyan 
Afganistan'daki durum, dikkatle yakından takip edilmektedir. 
Kardeş Afgan halkının yıllardır çektiği acıların sona ermemiş 
olmasından üzüntü duyuyoruz. Afganistan sorununa askeri
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yoldan bir çözüm olmadığına inanıyoruz. Sorunun, ancak 
Afganistan'daki tüm etnik grupların katılacağı geniş tabanlı bir 
ulusal uzlaşı hükümetiyle hal yoluna girebileceğini düşünüyoruz.

Sayın Bakanlar,
Değerli Delegeler,

Uluslararası ilişkilerin önünde açılmakta olan yeni çağın 
koşulları, ortak tarihi, manevi ve kültürel mirası paylaşan ve 
kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlı olan ülkelerimiz arasında 
daha sıkı bir ekonomik işbirliğini gerektirmektedir. Türkiye, 
bölgesel işbirliğinin, uluslararası barış, istikrar ve refahın anahtarı 
olduğuna inanmaktadır.

Umutlar ve meydan okumalarla dolu bir dönemde yaşı
yoruz. Yeni bir barış vizyonu zemininde güçlerimizi bir
leştirmemiz gerekmektedir. Çatışmaları işbirliğine; zıtlaşmayı 
dayanışmaya dönüştürebilmeliyiz.

Bu manâda İSEDAK, ülkelerimiz arasında ekonomik ve 
ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir kilometre taşını 
oluşturmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz birçok soruna rağmen, 
gelecek umut ve fırsat vaadetmektedir. Bu umutları ve fırsatları 
akılcı bir şekilde değerlendirmeliyiz.

Türkiye içinde bulunduğumuz bu tarihi değişim sürecinde, 
sorumluluklarının bilincinde olarak uluslararası barışa hizmet 
etmekte ve ortak refahın arttırılması için gayret sarfetmektedir. 
Türkiye'nin bu gayretlerinin odak noktasını bölgesel işbirliği 
imkanlarını harekete geçirmek ve yeni ortaklık projelerinde öncü 
rol oynamak teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Hazar Havzası’nda 
bulunan 21.yüzyılın yeni enerji kaynaklarını bünyesinde 
barındıran yeni enerj i coğrafyasının, bölge halklarının refahını en 
kısa sürede arttıracak bir anlayışla dünya pazarlarıyla bütün
leşmesi Türkiye'nin temel önceliğidir. Her biri aynı zamanda ÎKÖ 
ve İSEDAK üyesi de olan enerji üreticisi kardeş ülkelerin uzun 
vadeli istikrar ve refahı için belirleyici rol oynayacak enerji kay
naklarının dünya pazarlarına en güvenli ve istikrarlı yoldan taşm-
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masını sağlayacak olan yegane proje olan Bakü-Ceyhan Boru 
Hattı Projesi 21.yüzyılın en parlak barış ve işbirliği projelerinden 
biri olmaya adaydır. Bu çerçevede, 29 Ekim 1998 tarihinde 
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanlarının birlikte imzaladıkları Ankara 
Deklarasyonu tarihi bir adım olmuştur. Bölgemizdeki enerji 
altyapısının küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlayacak olan 
Bakü-Ceyhan Boru Hattı Projesi İSEDAK ve ECO'nun he
defleriyle de tam bir uyum içindedir.

Tüm bu çabalarımızda tarihi, manevi ve kültürel bağlarla 
bağlı bulunduğumuz İslam dünyasının önemli bir yeri vardır. 
Türkiye'nin, tüm kardeş İslam ülkelerini bünyesinde toplayan 
İslam Konferansı Örgütü'nü ve İSEDAK'ın faaliyetlerini destek
lemeye devam edeceğini bu bağlamda özellikle vurgulamak iste
rim.

•  •

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği için hayırlı ola
cağına inandığım çalışmalarınızda başarılar diliyor, İstanbul'da
kaldığınız süre içinde verimli ve hoşça vakit geçirmenizi temenni 
ediyorum.
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AB KOMİSYONU RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının Cardiff 
Zirvesi’nde Türkiye konusunda ortaya koydukları kısmi iradenin 
hayata geçirilmesine yönelik direktifleri doğrultusunda, AB 
Komisyonu, ülkemize de 12 tam üye adayından biri olarak yer 
verdiği raporunu bugün açıklamıştır. Rapor, her adayın tam üye
lik süreci kapsamında kaydettiği gelişmeleri değerlendirmektedir. 
Rapor, diğer aday ülkelerin Temsilcileriyle beraber Türkiye 
Daimi Temsilcisine de verilmiştir.

Türkiye, raporu, ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacaktır.

Raporun ilk incelemesinden, karşılaştırmalı olarak, 
Türkiye'nin ekonomisinin öteki adaylara göre genelde olumlu 
bulunduğu, siyasi nitelikli konular hakkında ise, temelde eleştirel 
bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Bu son hususun, esas 
itibariyle, bu ülkelerin Komisyon'ca "aday" olarak tanımlan
masının doğal sonucu olduğu açıktır.

Bununla beraber, Türkiye'ye dönük siyasi değerlendirmede 
bazı mesnetsiz iddiaların ve ifadelerin de yer alması, raporun yan
lış bir özelliğini oluşturmaktadır. AB Komisyonu’nun Türkiye'yi 
daha dikkkatle değerlendirmesi gerektiği açıktır.

AB Komisyonu’nun, Türkiye'yi 12 tam üye adayı arasında 
tanımlaması, ilişkilerimizin geleceği için yeni bir zemin oluştur
maktadır. Bu zemin üzerinde, KomisyonTa ilişkilerin gelişme 
sürecinde, Türkiye'nin daha doğru değerlendirilmesi beklenmek
tedir.

AB Komisyonu'nun ülkemiz açısından hala fiili bir durum 
yansıtan adaylık tanımlamasının, Devlet ve Hükümet Başkanları 
tarafından tescili ve bütün unsurlarıyla hayata geçirilmesi, ilişki
lerimizin normal mecrasına girebilmesinde son merhaleyi oluştu
racaktır.
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BÜYÜKELÇİ SAYIN MEHMET GÜNEY'İN RUANDA 
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE

SEÇİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ruanda'da ve komşularında işlenen savaş suçlarını ve 
insanlığa karşı suçları yargılamak amacıyla 8 Kasım 1994 tari
hinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi için New 
York'da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 3 Kasım 
1998 tarihinde yapılan seçimleri, Hükümetimiz tarafından aday 
gösterilen Cakarta Büyükelçimiz Sayın Mehmet Güney, ilk turda 
kazanmıştır.

Yakın geçmişte BM Uluslararası Hukuk Komisyonu 
üyeliği yapmış olan, ayrıca 1996 yılında BM Genel Sekreteri 
tarafından Burundi için BM Uluslararası Soruşturma 
Komisyonu'nda uluslararası hukuk uzmanı olarak 
görevlendirilen, son olarak da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 
kurulmasına ilişkin Roma Konferansı'nda Türk heyetine başkan
lık yapmış olan Bakanlığımız eski Baş Hukuk Müşaviri 
Büyükelçi Sayın Mehmet Güney, anılan seçimlerde, ilk turda 
seçilmek için gerekli mutlak çoğunluk olan 94 oy barajını 
geçerek, 109 ülkeden destek almıştır.

Büyükelçi Sayın Güney'in sözkonusu göreve seçilmesi, 
Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri açısından ayrı bir önem taşımak
ta, ülkemizin Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurma ve bu 
ülkelerin uluslararası hukuku ilgilendiren sorunlarına eğilme 
arzusunu göstermektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI'NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

•      _  •  _

ilk olarak Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Latin
Amerika ziyaretiyle ilgili kısa bir bilgi sunmak istiyorum.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Latin Amerika 
ülkelerinden Brezilya, Şili ve Arjantin'i kapsayan resmi ziyaret
lerinin ilk durağı olan Brezilya'da, Brezilya Federal Cumhuriyeti
Başkan Vekili Marco Antonio de Oliviera Maciel, Dışişleri

    •  ____

Bakanı Luiz Felipe Palmeira Lampreia ve Stratejik işler Devlet 
Sekreteri Ronaldo Mota Sandenberg ile görüşmelerde bulunmuş
tur.

Dışişleri Bakanı Cem, temasları sırasında Türkiye'nin Latin 
Amerika'ya açılım süreci konusunda muhataplarına bilgi vererek, 
ülkemizle Brezilya arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel iliş
kilerin geliştirilmesi amacıyla yeni imkanların araştırılması 
üzerinde durmuş ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel sorunlara 
ilişkin görüşlerini açıklamıştır.

Dışişleri Bakanı Cem, son Irak krizi konusunda da Brezilya 
Dışişleri Bakanıyla görüş alış verişinde bulunmuştur.

Dışişleri Bakanı Cem, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'ne 2001-2002 yılları için adaylığının destek
lenmesi amacıyla Brezilya nezdinde yapılan girişimleri 
yinelemiştir.

Dışişleri Bakanı Cem, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Brezilya Federal Cumhuriyeti Başkanı Fernando Henrique
Cardoso'ya gönderdiği bir mektubu muhatabı Dışişleri Bakam'na 
tevdi etmiştir.
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İsmail Cem, Brezilya Dışişleri Bakanı Lampreia'yı 
Türkiye'ye davet etmiştir.

Görüşmeler sırasında, bu konuların yanısıra, aşağıdaki hususlar 
üzerinde durulmuştur:

- iki ülke arasındaki ulaşım zorluklarının aşılmasına yöne
lik önlemler,

- yatırımların teşviki ve korunması ve çifte vergilendir
menin önlenmesi anlaşmalarına ilişkin çalışmaların hızlandırıl
ması,

- kültürel değişim programının canlandırılması,

- Türkiye'nin gümrük birliği ve Latin Amerika ülkelerinin 
serbest ticaret anlaşmaları yapma çalışmaları kapsamında Avrupa 
Birliği ile ilişkiler.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Brezilya, Şili ve Arjantin'e 
yapmakta olduğu resmi ziyaretler Türkiye'nin dünyanın çeşitli 
bölgeleriyle birlikte Latin Amerika'ya açılım sürecinin önemli bir 
aşamasını oluşturmaktadır.

Türkiye, aktif ve çok yönlü dış politikası çerçevesinde, 
içinde bulunduğu bölge ve geleneksel müttefikleri dışındaki 
ülkelerle de ilişkilerini siyasi, ekonomik ve stratejik alanlarda 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin, hızlı bir ekonomik ve 
sosyal gelişme süreci içinde olan Latin Amerika ülkeleriyle de 
ilişkilerini daha ileri bir düzeye çıkarması bu açıdan önem 
arzetmektedir.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in, 1995 yılında Brezilya, Şili ve Arjantin'e gerçek
leştirdiği resmi ziyaretler Latin Amerika ülkeleriyle üst düzey 
siyasi temasların başlangıcını ve Latin Amerika'ya açılım poli
tikasının temelini oluşturmuştur.
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1998 yılı Mart ayında da, bu sürecin devamı olarak 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, Peru, Şili, Meksika ve Küba'yı ziyaret etmiştir.

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Eylül sonunda 
Meksika'ya yaptığı ziyaret sırasında bu ülkeyle ikili ilişkileri 
geliştirecek hukuksal altyapı tamamlanmıştır.

Aynı çerçevede, 1-3 Eylül 1998 tarihlerinde Ankara'da 
Latin Amerika'daki Büyükelçilerimiz, Türk kamu kuruluşları ve 
özel sektör temsilcileri ile Latin Amerika ülkelerinin Türkiye'deki 
Fahri Konsoloslarının katılımıyla yapılan toplantılar Latin 
Amerika ile ilgili koordinasyon ve görüş alışverişine zemin hazır
lamıştır.

Latin Amerika ülkeleriyle bölgesel ve uluslararası plat
formlarda işbirliğini amaçlayan Türkiye'nin Amerika Devletleri 
Örgütü’ne (OAS) üyelik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve 
Türkiye Eylül 1998'de OAS'ta Daimi Gözlemci statüsü kazan
mıştır.

Sayın Bakanımız Brezilya'yı takiben Şili ve Arjantin'i de 
kapsayan gezisine devam edecektir.

•   _

ikinci olarak, Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada 
da duyurulduğu gibi, Bulgaristan Başbakanı bugün resmi bir 
ziyaret için Ankara'ya gelmiştir. Bu ziyaret, Bulgaristan ile son 
dönemlerde gelişen ikili ilişkilerimizin daha da ileriye götürülme
si konusunda önemli bir fırsat oluşturacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, sizlere daha önce de duyurmuş olduğumuz üzere, bugün 
Almanya'ya gitmektedir. Önce Türk-Alman îş Konseyi’nin yıllık 
toplantısına katılacak, bilahare de Alman makamlarıyla ikili 
siyasi istişarelerde bulunacaktır.

Son olarak da yine bir bilgi notunu sizlere arzetmek iste
rim. Bildiğiniz gibi, Ruanda'da ve çevre ülkelerde işlenen savaş
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suçlarını ve insanlığa karşı suçları yargılamak amacıyla 8 Kasım 
1994 tarihinde Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi adıyla bir 
mahkeme kurulmuştu. Bu mahkemelerin yargıçları belli sürelerle 
değişmektedir. Yenileme için Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu'nda 3 Kasım 1998 tarihinde yapılan seçimler sonucu, 
Cakarta Büyükelçimiz Sayın Mehmet Güney, ilk turda bu 
Uluslararası Mahkemenin üyeliğine seçilmiştir. Bunu da mem
nuniyet verici bir nokta olarak sizlerin dikkatinize sunmak istiyo
rum. Bu konuda ayrıca yazılı bir açıklama da yapacağız.

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Olabilecek sorularınızı 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

    • •

SORU : Rusya'dan Abdullah Ocalan'ın iadesi konusunda
net bir yanıt geldi mi veyahut da gelmesini umuyor mu Dışişleri 
Bakanlığı?

CEVAP : Bu konuda Rusya nezdinde yaptığımız girişimleri 
biliyorsunuz. En son olarak bu girişimlere cevaben 29 Ekim 
törenleri için Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sayın 
îvanov, Sayın Bakanımız ve Sayın Başbakanımız ile görüşmüştür. 
Bu görüşmeler sırasında bize iletilen mesajlarda, kendileri 
nezdinde yapılan girişimlerimizi dikkatle incelediklerini, bu 
konuda kesin sonucu bize bildireceklerini, herhalükarda Rusya 
Federasyonu topraklarının Türkiye aleyhindeki faaliyetler için 
kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etmişlerdir. Henüz bu 
noktadayız.

SORU : îki tane sorum olacaktı. Birincisi Barzani'nin 
temasları hakkında bilgi verebilir misiniz?

•   ___

İkincisi de ABD Savunma Bakanı Cohen Türkiye'ye geli
yor mu, ne zaman geliyor?

CEVAP : Barzani bildiğiniz gibi dün akşam Ankara'ya 
geldi. Bugün öğleyin Sayın Müsteşarımız ile bir yemekte beraber 
oluyorlar. Bilahare saat 14.00'de Sayın Ecevit ve Sayın Şükrü 
Gürel tarafından kabul edilecek.
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Amerikan Savunma Bakanı Cohen de Irak ile BM 
Güvenlik Konseyi arasında ortaya çıkan son gerginlikle ilgili 
olarak Körfez ülkelerine yapmakta olduğu bir gezi çerçevesinde 
Türkiye'ye de gelmek arzusunu izhar etmiştir. Cuma günü birkaç 
saat sürecek kısa bir ziyaret için Ankara'ya gelecektir. Sayın Milli 
Savunma Bakanımızla görüşecektir. Zannederim Sayın Başbakan 
Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından kabul edilecektir. Program 
henüz kesinleşmedi.

SORU : Suriye ile yapılan son temaslar, zannediyorum ki 
Malatya'da bir toplantı yapılmış. Bir de ayrıca Lübnan ile bir 
görüşme yapılacaktı. O görüşme ne zaman yapılacak?

CEVAP : Malatya'da geçtiğimiz gün yapılan temas, daha 
önce Şam'da Sayın İkinci Ordu Komutanımızın başkanlığındaki 
heyetle, Adana Mutabakatı’na imza koymuş olan Sayın Al-Badr 
başkanlığındaki heyetten oluşan Suriye tarafıyla yapılan temasın 
bir devamı niteliğindedir. O zaman da ifade etmiş olduğumuz 
üzere, Adana Mutabakatı’nda bir telefon sistemi kurulması 
öngörülmüştü ve bu telefonun Türkiye tarafındaki muhatabının 
Sayın ikinci Ordu Komutanı, Suriye tarafındaki muhatabının ise 
Al-Badr olması öngörülmüştü. Daha sonra ilk tanışma amacıyla 
Şam'da bir toplantı yapılmıştı. Malatya'da geçtiğimiz gün yapılan 
toplantı da yine aynı kişiler başkanlığında ve o ilk toplantının bir 
devamı mahiyetinde olmuştur.

Lübnan konusuna gelince, bildiğiniz gibi Adana 
Mutabakatı’nda bu güvenlik konularını ele almak üzere 
Lübnan'ın da onayına bağlı kalmak kaydıyla üçlü görüşmeler 
yapılması öngörülmüştü. Bu mekanizmaya bir başlangıç geti
rilmesi için önümüzdeki haftalarda Lübnan ile diplomatik kanal
larla temasa geçeceğiz.

SORU : Önümüzdeki hafta mı?

CEVAP : En kısa sürede diyeyim. Önümüzdeki hafta 
muhtemeldir. Belki ondan sonraki hafta olabilir. En kısa süre 
içinde Lübnan'a bu konuda gerekli girişimleri yapacağız.
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CEVAP : Hayır. Bunlar Lübnan'ın muvafakatına bağlı 
olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla Lübnan'ın onayı gerekiyor. Bu 
onayın istihsali için Lübnan nezdinde gerekli girişimleri 
yapacağız.

SORU : Bildiğiniz gibi her Irak krizi öncesi bir Amerikalı 
yetkili geldiği zaman genellikle sorulan soru "İncirlik Üssü'nün 
kullanımı konusunda izin isteyip istemeyecekleri" üzerinedir. 
Böyle birşey olacak mı gene? Türkiye'den de genelde bu konuda 
olumsuz yanıt gelir. Bu konuda acaba ne diyebilirsiniz?

SORU: Böyle bir istek olursa Türkiye'nin yanıtı ne olacak?

CEVAP : Sayın Cohen henüz gelmedi biliyorsunuz. 
Gelmediği için de ne getireceğini bilmiyoruz. Böyle bir istek 
olursa değerlendiririz, cevabını veririz. Bu konuda zannederim 
Türkiye'nin hassasiyetlerini gerek Amerikan tarafı gerek diğer 
ilgili taraflar geçmiş tecrübelerden bilmekte.

SORU : Metin Kaplan meselesi var Türkiye ile Almanya 
arasında. Türkiye'nin iadesini isteyeceği, hazırlandığı falan öne 
sürülüyor. Fakat Metin Kaplan'ın da Alman vatandaşı olduğu 
söyleniyor. Durum nedir? Türk mü Alman mı? Alman vatandaşı 
mı? Pasaportu var mı? Biraz açıklığa kavuşturabilir misiniz?

CEVAP : Konunun ayrıntılarını bilmiyorum. Sadece dün 
Adalet Bakanımızın bu konuya verdiği bir cevabı size hatırlatmak 
istiyorum. Sorunuzu da geniş ölçüde karşıladığını düşünüyorum. 
Anadolu Ajansı haberinden okuyorum. "Adalet Bakanı 
Denizkurdu, Cemalettin Kaplan'ın ölümüyle yerine geçen oğlu 
Metin Kaplan'ın hangi ülkede olduğunun belirlenmesinin ardın
dan o ülkeye iade talebinde bulunulacağını bildirdi. Çeşitli 
temaslar için Strazburg'da bulunan Denizkurdu, öncelikle Kaplan 
hakkında Interpol'ce aranması için Kırmızı Bülten çıkarılacağını 
söyledi. Denizkurdu, 'Metin Kaplan hangi ülkede yakalanırsa o 
ülkeye iade talebinde bulunulacağını kaydederek Almanya'da

SORU : ........
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veya bir başka ülkede, hangi ülkede olursa olsun iadesini talep 
edeceğiz' dedi."

Şimdi adli makamlarımızın bu konuda bir dosya hazırla
makta olduğu anlaşılıyor. Bu dosyanın tamamlanmasını takiben 
Dışişleri Bakanlığı olarak eğer bize bir görev düşecek ise tabi
atıyla yerine getireceğiz.

SORU : Türk mü Alman mı? Bir bilgi var mı?

CEVAP : Bilmiyorum. Bende o konuda bir bilgi yok. Yani 
hukuki olarak Türk vatandaşlığını muhafaza ediyor mu, şeklen 
çıktı mı o konuda şu anda bende bir bilgi yok.

SORU : Metin Kaplan'ın daha önce istendiği yolunda bil
giler var.

CEVAP : Bu oğul hakkında resmi bir istek olduğu 
konusunda bende bir bilgi yok. Zannederim babası için böyle bir 
girişim başlatılmış. Fakat ölümü üzerine sonuçlanmamış. Ama 
oğlu konusunda resmen iade talebi yapıldığı konusunda şu ana 
kadar bende bir bilgi yok.

SORU : Metin Kaplan Almanya'daki faaliyetlerini hangi 
çerçeve içinde sürdürüyor? Sizin anlayışınız ne bu konuda?

CEVAP : Bu soruyu belki Alman makamlarının cevap
landırması daha uygun olur.

SORU : Alman yetkilileriyle konuşulduğu zaman onların 
yanıtı şu oluyor Metin Kaplan konusunda: "Kanıt yok elimizde. 
Kanıt bize verilirse biz onu değerlendirip, suçluysa yargılarız, ne 
gerekiyorsa yaparız" diyorlar. Bu konuda gerekli kanıtlar verile
cek mi Alman makamlarına? O konuda bir girişimde bulunulu
yor mu?

CEVAP : Gayet tabii. Adalet Bakanlığımızın hazırlamakta 
olduğu dosya çerçevesinde ne gerekiyorsa Alman tarafına intikal 
ettirilecek.
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SORU : Bugün Avrupa Komisyonu Kıbrıs konusunda 
yazdığı bir raporu açıklayacakmış. Bu raporda hem Türkiye hem 
Yunanistan Kıbrıs'ın bölünmesinin devam etmesi ve Kıbrıs soru
nunun çözümlenmemesi için suçlanacak. Bu konuda fikirleriniz 
nedir?

CEVAP : Avrupa Komisyonu bugün üyeliğe aday ülkeler 
için hazırladığı ülkeler raporunu kabul edecek. Her ülke için ayrı 
bir rapor var. Türkiye için de öngörülen bir rapor var. Bu raporun 
bugün açıklanacağı bildirildi. Rapor henüz bizim elimizde yok. 
Raporun açıklanmasını takiben inceleyeceğiz ve görüşümüzü 
bildireceğiz kamuoyuna.

SORU : Şimdi Suriye tarafından verilen birtakım listeler 
vardı. Türkiye’nin o listelere bakarak 600 kadar kişiyi geri iste
diği söyleniyor. Acaba böyle mi efendim? Nedir bu konudaki son 
durum?

CEVAP : Bu liste bize verildi bildiğiniz gibi. Onu zaten 
daha önce de açıklamıştık. Bildiğim kadarıyla ilgili makam
larımızca inceleniyor. Bu incelemeyi takiben yapılması gereken 
ne ise yapılacak. Onun ötesinde bende bu aşamada bir bilgi yok.

  •

SORU : inceleme tamamlandı mı?
  _  •

CEVAP : Sanmıyorum, incelemenin tamamlandığını zan
netmiyorum.

SORU : AB'nin bazı belgelerinde Türkiye adı konmamış 
bir şekilde 12. aday ülke diye falan geçiyor. Bu konuyu açıklığa 
kavuşturur musunuz? Türkiye gerçekten 12. aday olarak göste
riliyor mu? Nedir durum?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz bu konuyu açıklığa kavuş
turması gereken taraf AB'nin kendisidir. Bugün açıklanacak olan 
ülke raporlarında bu yönde bir tanım ya da işaret olup olmadığını 
göreceğiz. Tabii ki bizim Türkiye olarak beklentimiz Türkiye'nin 
adaylığının, diğer adaylarla birlikte, eşit şartlar altında tescil
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edilmesidir. Bugün açıklanacak olan rapor, ne yönde tecelli ede
cektir onu göreceğiz. Bizim ondan sonra bir değerlendirme yap
mamız daha uygun olur. Zaten biliyorsunuz bu rapor daha birinci 
aşama. Herhalde önce Komisyon, sonra başka mercilerden de 
geçmesi gerekiyor, ama tabii ki önemli bir aşama olacaktır. Rapor 
bize ulaşır ulaşmaz bu konudaki görüşlerimizi bildireceğiz.

SORU : Barzani ile Talabani'nin Ankara'da görüşmesi 
öngörülüyor mu?

CEVAP : Bizim Türkiye olarak planladığımız bir toplantı 
yok ikili bir görüşme için. Fakat anladığım kadarıyla böyle bir 
görüşme olacak. Talabani'nin hafta sonunda Ankara'ya gelmesi 
öngörülüyor. Barzani burada. Kendi beyanlarına da yansıdığı şek
liyle burada bir ikili görüşme yapmayı planlıyorlar. Daha önce de 
Londra'da görüşmüşler kısa bir süre önce. Kendi bilecekleri iştir. 
Böyle bir görüşme istiyorlarsa gayet tabii yapabilirler.

SORU : Peki bu toplantı gerçekleşirse bu Vaşington 
Anlaşmasındaki "iki lider Kasım ayında Türkiye'de ya da 
Londra'da o hükümetlerin iznine göre buluşacak" diye bir madde 
vardı. O çerçevede mi olacak yoksa...?

CEVAP : Hayır, o çerçevede olmayacak. O çerçevede 
öngörülen toplantı için belirlenen bir tarih yok henüz.

SORU : Barzani ile Talabani görüştüğü zaman biz buna 
katılmıyoruz, sadece ev sahipliği yapıyoruz...

CEVAP : Evet. Kendileri ikili olarak görüşecekler. Biz 
kendileriyle ayrı olarak, gerek Barzani, gerek Talabani'yle biz 
ikili olarak görüşeceğiz. Ama Talabani ve Barzani, kendileri 
kendi aralarında ikili olarak görüşmek isterlerse gayet tabii ona 
bir engel yok.

SORU : Peki efendim, Türkiye'nin Vaşington
Anlaşmasından kaynaklanan rahatsızlığını gidermek amacıyla 
İngiltere, Türkiye ve Amerika'nın üçlü bir deklarasyon yayınla
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yacağına dair haberler var.

CEVAP : Evet.

SORU : Bu konudaki hazırlıklar ne aşamada acaba?

CEVAP : Bu konuda ilgili ülkelerin ilke mutabakatı alın
mıştır ve çalışmalar bitirildiğinde böyle bir deklarasyon yayınlan
ması sözkonusudur.

SORU : Bu açıklamada Kürt Federasyonu Devleti 
zikredilmesine ilişkin ya da buna benzer çekinceler olacak mı?

CEVAP : Eğer bu üçlü deklarasyon gerçekleşirse, bunda 
bizim Vaşington Mutabakatı ’ nda rahatsızlık duyduğumuz husus
ların açıklığa kavuşturulması mümkün olacaktır.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN, AB 
KOMİSYON KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Halen resmi davetli olarak bulunduğu Brezilya'da 
temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Sayın Cem, Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun "üyelik adaylarını değerlendirme" raporuyla 
ilgili bir demeç vermiştir. Dışişleri Bakanı Sayın Cem'in demeci 
şöyledir:

"....  Dışişleri Bakanlığı olarak 16 aydır uyguladığımız
kararlı ve doğru politikalar ve yaptığımız çalışmalar, sonuç ver
meye başladı. AB'nin bazı yanlış değerlendirmelerinin sürmesine 
rağmen, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi tam üyeliğin 12 adayın
dan biri olarak tanımlamasıyla, ilişkilerimizde gelişmenin önü 
açılmaktadır."

"....AB Komisyonu, haksız ayırımcılıktan biraz daha uzak
laşmıştır. Bu, memnuniyet vericidir. Türkiye, tam üyeliğin fiili 
adayı olarak değerlendirmeye girmiştir. AB'nin, bu yaklaşımı 
devlet ve hükümet başkanları düzeyinde hayata geçirmesi, iliş
kilere ivme kazandıracaktır. 16 ay önce, AB tarafından 
"genişleme sürecine" dahi alınmamış bir Türkiye'nin bugün 
vardığı nokta, ciddi bir dış politikayla nelerin yapılabileceğine 
açık bir örnektir."

"... AB Komisyonu raporunun Türkiye'nin siyasal değer
lendirmesine ilişkin bölümünde bazı mesnetsiz iddiaların ve 
ifadelerin de yer alması, raporun yanlış bir özelliğini oluşturmak
tadır. AB Komisyonu'nun Türkiye'yi daha dikkatle değer
lendirmesi gerektiği açıktır."

"... AB, Türk-Yunan konusunda bu kez hiç değilse Yunan 
iddialarının aksine birden çok sorun olduğunu belirtmiş ve bu

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [23]



meyanda, "karasularının sınırı" ve "hava sahası" sorunlarını da ilk 
kez açıkça isimlendirmiştir. Yunanistan'ın yalana dayalı söylemi
ni çürütmek amacıyla yaptığımız girişimlerin sonuç vermeye 
başladığı bu raporda da görülmektedir. Buna karşılık, Kıbrıs 
konusundaki yanlış değerlendirmeler devam etmektedir. Bu yan
lışlarla bir yere varılamayacağı bugüne kadar zaten görülmüştür. 
Türkiye'nin bu konudaki tutumu açıktır."

"... AB Komisyonu'nun, Türkiye'nin iç konularına ilişkin 
bazı yorumlarını ve önerilerini hatalı buluyorum. Ancak, 
Komisyon'un, adayların değerlendirmesinde çeşitli konulara 
değinmek hakkı vardır. Sözkonusu yorumların ve önerilerin yan
lışlarını anlatmak da bizim hakkımızdır."
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İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA'YA VERİLEN
HAPİS CEZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı’nca seçilmiş bulunan İskeçe 
Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın 1994 ve 1995 yıllarındaki dini 
günler vesilesiyle yayınlamış olduğu mesajlarda makam gaspında 
bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davanın 5 Kasım 1998 
günü Selanik İstinaf Mahkemesinde yapılan duruşmasında 
Aga'nm 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı esefle öğrenilmiştir. 
Hapis cezası günlük 1500 Drahmi üzerinden paraya çevrilmiştir. 
(Toplam 750 milyon TL)

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı’mn başta Lozan 
Andlaşması olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan 
statüsünü ve haklarını aşındırma yönünde ısrarla sürdürdüğü 
uygulamalarının bir yenisini teşkil eden bu gelişmeyi kınıyoruz.

Çağdaş ve demokratik bir Avrupa devleti olma iddiasında
ki Yunanistan'a, artık bu hukuk dışı tutumundan vazgeçerek, Batı 
Trakya Türk Azınlığı’nın temel insan haklarını teslim etme 
çağrısında bulunuyoruz.
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S EM İM  im

TUNUS MİLLİ SAVUNMA BAKANININ TÜRKİYE'Yİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tunus Milli Savunma Bakanı Habib Ben Yahya 3-4 Kasım 
1998 tarihlerinde Tunus Cumhurbaşkanı Zine el Abidine Ben 
Ali'nin bir mesajını Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Tunuslu Bakan bu ziyaret sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul 
edilmiş, Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Sezgin ve Devlet 
Bakanı Dışişleri Bakan Vekili Sayın Şükrü Sina Gürel ile 
görüşmelerde bulunmuştur. Konuk Bakan ayrıca, Kara Harp 
Okulunu da ziyaret etmiştir.

Görüşmelerde Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve ayrıca Tunus ile her alanda mevcut yakın işbir
liğinin daha da derinleştirilmesi üzerinde mutabakata varılmıştır.

dişİşlerİ güncesi- k«.»



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKMENİSTAN 
VE KIRGIZİSTAN’A YAPACAKLARI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Saparmurat Türkmenbaşı'nın davetine icabetle 11-12 Kasım 1998 
tarihlerinde Türkmenistan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar 
Akayev'in davetine icabetle de 13 Kasım 1998 tarihinde 
Kırgızistan'a resmi bir ziyarette bulunacaklardır.

Ziyaretler sırasında, gerek Türkmenistan, gerek Kırgızistan 
ile ülkemiz arasında mevcut dostluk ilişkileri ve çok yönlü işbir
liği ele alınarak bunların daha da geliştirilmesine ve 
güçlendirilmesine çalışılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, muhataplarıyla, bölgesel ve 
uluslararası konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunacak
lardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Aşkabat'ta Atatürk 
Parkı’nın, Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Camiin ve bir Türk 
firması tarafından inşa edilen Türkmenistan Milli Müzesi’nin 
açılışını yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Bişkek'te de iki ülkenin ortak 
çabalarıyla kurulan Türk-Kırgız Manas Üniversitesinin ana 
hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ve Kırgızistan'a 
yapacakları bu ziyaretlerin iki ülkeyle aramızda fevkalade 
düzeyde seyreden ilişkilere önemli katkıda bulunacağına inanıl
maktadır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [27]



TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ İKİLİ SİYASİ
VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN DAHA DA

GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA 1993 YILINDA
KURULMUŞ OLAN TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ 

KONSEYİ NİN 5. TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye ile Almanya arasındaki ikili siyasi ve ekonomik 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 1993 yılında kurulmuş 
olan Türk-Alman İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı 5-6 Kasım 
1998 tarihlerinde Almanya'da Köln ve Bonn'da gerçekleşti
rilmiştir. Türk-Alman İşbirliği Konseyi, iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları Müsteşarları eşbaşkanlığında, İş Konseyi ile Karma 
Ekonomik Komisyon işlevlerini bünyesinde toplamaktadır.

Önce, 5 Kasım günü Köln'de geniş katılımlı bir işadamları 
sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyumda bürokratlarımız 
ve işadamlarımızca GAP, özelleştirme, vergi reformu, serbest 
bölge uygulamaları hakkında Alman tarafına bilgi verilmiştir. 
Alman tarafınca ise, Türkiye'deki iş ve yatırım imkanlarının 
Alman girişimcileri açısından değerlendirilmesi yapılmış, 
Hermes/KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) garantilerinde son 
olarak yapılan iyileştirmeler ve yeni Alman eyaletlerindeki 
yatırım ve iş imkanları hakkında Türk tarafına bilgi verilmiştir. 
İşbirliği Konseyi'ne her iki taraftan 180 kişi katılmıştır.

İşbirliği Konseyi'nin Ticaret, Sanayi, Turizm ve Enerji 
Çalışma Gruplan’nın 5 Kasım 1998 günü Köln şehrinde yapılan 
toplantılarının sonuçları, 6 Kasım 1998 günü her iki tarafın heyet
lerine başkanlık eden Dışişleri Müsteşarları Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır ile Büyükelçi Von Ploetz'ün yönetimlerindeki 
toplantıda gözden geçirilmiş, ortak protokol hükümlerine bağlan
mış ve daha sonra ikili siyasi istişarelerde bulunulmuştur.

Siyasi istişarelerde, Sayın Dışişleri Bakanımızın Almanya 
Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'e Türkiye'yi ziyareti için yaptığı
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davet yinelenmiştir. Ayrıca, Şansölye Schröder'in 
Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümü münasebetiyle kamuoyuna 
yaptığı açıklamanın tarafımızdan memnuniyetle karşılandığı dile 
getirilmiştir.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin bütünüyle gözden 
geçirilmesinin yanı sıra, AB Komisyonu tarafından 4 Kasım 1998 
günü yayımlanmış olan "Türkiye'nin AB'ne Katılımına Yönelik 
İlerleme Raporu" hakkındaki ilk değerlendirmelerimiz Almanya 
tarafına iletilmiştir.

Ayrıca, yeni Alman Hükümeti'nin koalisyon protokolünde 
benimsenmiş olan çifte vatandaşlık hakkının yasayla tanın
masının, Almanya'daki Türk toplumunun Alman toplumuyla 
bütünleşmesine önemli bir katkıda bulunacağı vurgulanmıştır.

Öte yandan, Almanya'da Cumhuriyetimizin temel ilkeleri
ni hedef alan odakların zararlı faaliyetlerine karşı sürdürülen 
mücadele ve bu konudaki işbirliği olanakları gözden geçirilmiştir.

Her iki tarafın da önem verdiği ikili ilişkilerin zarar 
görmemesi için gerek Alman, gerek Almanya'daki Türk basın ve 
yayın organlarının bilgilendirilmeleri yolunda ortak çalışmalara 
girişilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.

Siyasi istişarelerde her iki tarafı ilgilendiren güncel ulus
lararası konular üzerinde de bilgi ve görüş değişiminde bulunul
muştur.

Gelecek Türk-Alman İşbirliği KonseyiToplantısının 4-5 
Kasım 1999 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIRTN TÜRK-ALMAN 

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ’NİN AÇILIŞINDA YAPTIKLARI
KONUŞMA

(Bonn/Petersberg-06 Kasım 1998)

Kıymetli Meslektaşım Devlet Sekreteri von Ploetz,
Çalışma Gruplarının Sayın Eşbaşkanları,
Türk ve Alman işdünyasınm değerli temsilcileri,

Bu yıl 5 inci Dönem toplantısını yapan Türk-Alman İşbir
liği Konseyi'nde Türk Heyetine başkanlık yapmaktan özel bir 
mutluluk duymaktayım. Bize bu güzel ortamda ve gerek Köln 
Sanayi ve Ticaret Odası'nın, gerek Petersberg Konukevi'nin 
mükemmel tesislerinde verimli çalışma imkanı sağladıkları için 
Alman dostlarımızın misafirperverliklerine şahsım ve Heyetim 
adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu Konsey, 1993 yılında ülkelerimizin o zamanki 
Başbakanları tarafından alman pek yerinde bir Karar'la kurulmuş
tur. İşbirliği Konseyi, iki tarafın özel sektör ile kamu kesimini 
biraraya getirmesi açısından kendine özgü bir yapıya sahiptir. 
Sanıyorum ki, pek yaygın olarak uygulanan bir yapı değildir, 
ancak, bizce başarılıdır, yararlıdır.

Sayın Devlet Sekreteri von Ploetz,
Değerli İşadamları,

Türk-Alman ilişkileri özel bir konuma ve özel bir çerçe
veye sahiptir. İlişkiler zaman içinde çok geniş bir alana yayılmış 
ve çeşitlenmiştir. İlişkilerimiz, önemli sayıda Türk'ün 
Almanya'da yaşamaya başlamasıyla, son 35 yıldan bu yana özel 
ve yoğun bir nitelik kazanmıştır. Almanya'daki Türk toplumu, 
Türkiye ile Almanya arasında insani bir bağ oluşturmaktadır.
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Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yükselen bir seyir izle
mektedir. Ancak,her alanda yapılması mümkün ve gerekli daha 
pek çok iş ve işbirliği imkanı vardır. İşbirliği Konseyi'nin görevi 
bu potansiyeli değerlendirecek imkanları geliştirmek ve yolu 
açmaktır. Doğal olarak, her yakın ilişkinin, her yoğun işbirliğinin 
aynı zamanda sorunları da olacaktır. Konsey, bu sorunları da bir
likte ele alıp görüşmek ve çözüm yolları üretmekle görevli bir 
forumdur.

Değerli Katılımcılar,

Bilindiği üzere Almanya, Türkiye'nin birinci ticaret 
ortağıdır. İkili ticaret hacminin bu yıl 24 milyar DM'ı geçmesi 
beklenmektedir. AB ile Gümrük Birliği'nin 1995'de tamamlan
masını takiben, ikili ticaret hacmimizde Türkiye aleyhinde ciddi 
bir dengesizlik ortaya çıkmıştır. AB ile ticaretimizde ilk yıllarda 
esasen beklenen bu gelişme, AB tarafınca vaad edilen katkının 
yerine getirilmemesi nedeniyle Türk ekonomisinin üzerinde ciddi 
bir yük oluşturmuştur. Ticari ilişkilerimizin sağlığı açısından yeni 
bir denge aranması zorunludur. Ayrıca, AB'nin Türkiye'ye karşı 
sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu açıdan tüm 
AB üyesi ülkeler gibi, Almanya'nın da üzerine düşeni yapmasını 
bekliyoruz.

1990 Körfez bunalımının olumsuz etkileri Türkiye için 
halen devam etmektedir. Nitekim, Irak üzerinde sürmekte olan 
ticari ambargonun da etkisiyle toplam zararımızın 40 milyar 
Dolar'a yaklaştığını hesap ediyoruz.

Bununla beraber, gelişen altyapısı ve özel teşebbüsünün 
azmi sayesinde, Türk ekonomisi istikrarlı ve düzenli bir gelişme 
çizgisi izlemeye devam etmektedir. Ekonomimizin son yıllardaki 
gelişme oranı %6-8 arasında değişmektedir. 1988'in ilk yarısında 
%5,2 oranında gelişme hızı kaydetmektedir.

Türkiye'nin dış ticareti, son 7 yılda %63 artış göstermiştir. 
İhracatımızdaki artış kadar ithalatımızdaki artış da memnuniyet 
verici niteliktedir; çünkü, ithal kalemlerimizin büyük bölümü
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sanayi hammaddesi ve ara maddesidir.

Bilindiği gibi Türkiye, AB'ne adaylığı resmen kabul 
edilmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, adaylar arasında ekonomisi 
en sağlam ülkedir.

Türkiye, Dünya Bankası standartlarına göre dünyanın 
17’inci büyük ekonomisidir. Dünya piyasa gelişme endeksinde 
15 ’ inci sırada yer almaktadır.

AB, Maastricht Anlaşması çerçevesinde tek pazar düzenine 
geçtiği zaman, neredeyse kırk yıllık ekonomik işbirliği ve ortak
lığa rağmen, üye ülkelerdeki KOBÎ'ler arasında onbinlerce iflas 
meydana gelmiştir. Türkiye 1995 yılında AB ile Gümrük 
Birliği'ni tamamladıktan sonra ise bir iflas süreci olmamıştır. 
Türk KOBİ'leri, ne kadar sert olursa olsun, yeni rekabet ortamına 
derhal uyum sağlamışlardır. Sanayimizin belkemiğini oluşturan 
KOBİ'lerimizin sağlam yapısını da 35 yıllık işbirliğimiz 
sayesinde Alman KOBİ modeli üzerinde bina ettiğimizi, bu arada 
Alman dostlarıma ifade etmem gerekir.

Türkiye henüz tam üye olmamakla birlikte, uzun zamandan 
beri AB ile fiilen bütünleşmiştir. Sadece Avrupa'da yaşayan 
Türklerin AB ülkelerinde 1997 yılında yarattıkları katma değer,
49.7 milyar ECU'ye ulaşmıştır. Bu rakam, AB bütçesinin yarısın
dan fazladır. Avrupa'daki Türklerin AB ülkelerindeki yatırımları
11.8 milyar DM, kurdukları firma sayısı 62.000, yaptıkları ciro 
50,4 milyar DM dolayındadır.

Bir yılı aşkın süreden beri devam eden dünya mali ve 
ekonomik bunalımı, özellikle krizin yıkıcı etkilerinin Rusya'da 
ortaya çıkmasıyla, Türkiye'de de etkilerini hissetirmeye 
başlamıştır. Ancak, zamanında alman tedbirler sayesinde, krizin 
olumsuz etkisinin kontrol altında tutulması mümkün olmuştur. 
Standard & Poors kuruluşunun bir ay önce yayınladığı bir çalış
ma, Türkiye'nin bunalımdan kurtulabilecek ve hatta bunalımı 
karla atlatabilecek 16 ülkeden biri olacağı değerlendirmesini 
içermektedir. Dünya mali krizinin şimdilik görünen önemli
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yararı, Türk müteşebbisinin ve ihracatçısının kendisini kısa 
zamanda yeni şartlara uydurabileceğini ve derhal yeni pazarlara 
yönelebildiğim ortaya koymasıdır.

Değerli Katılımcılar,

Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik yapısıyla böl
gesinde örnek devlet olarak görülme niteliğini 21 ’inci yüzyılda da 
sürdürecektir. Türkiye, Avrasya'daki ekonomik ilişkiler ağının 
merkezi haline gelmek yolundadır. Keza enerji alanında, Asya ile 
Avrupa arasındaki enerji hatlarının terminali olacaktır. Türkiye, 
bugünkü 26 milyon hektar tarım alanıyla Avrupa'da Fransa ile bir
likte ön sırayı işgal etmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 
tam kapasiteyle hizmete girmesinden sonra, özellikle bölgesinde 
ve genel olarak dünyada gıda güvenliğinin sağlanmasında başrolü 
oynayacak ülkelerden biridir. Biz Türk ulusu olarak bu yapıcı 
hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmakta ve ülkemizin geleceğine 
güvenle bakmaktayız. Bu çerçevede AB ile bütünleşmemizin de 
nihai amacına doğru ilerleyeceğine inanıyoruz.

Sayın Devlet Sekreteri,
Kıymetli işadamları,

Konseyimizin çalışma grupları dün öğleden sonra çalış
malarını tamamladılar. Gerek toplantılar sırasında, gerek toplan
tılara paralel olarak yoğun ikili temasların da gerçekleştirilmiş 
olmasından memnuniyet duyuyoruz. Çalışma gruplarının 
eşbaşkanları bize raporlarını sunacaklar ve bu toplantıda 
yapacağımız görüşmeler sonucunda İşbirliği Konseyi toplan
tımızı bir ortak protokol ile sonuçlandıracağız. Türk-Alman işbir
liği Konseyi'nin önemli bir niteliği de sürekli olmasıdır. Biz yılda 
bir defa biraraya geliyoruz ancak, çalışma gruplarının eşbaşkan- 
ları ara dönemde de gerektikçe birbirleriyle temas ediyorlar. Bu 
dinamizme önem veriyor ve yararlı buluyoruz.

Hepinize başarılı çalışmalar dileyerek sözlerime son veri 
yorum.
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TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
5. TOPLANTISI 

ORTAK PROTOKOLÜ

Türk-Alman İşbirliği Konseyi 5’inci toplantısını 5 ve 6 
Kasım 1998 tarihlerinde Bonn'da yapmıştır.

Konsey'in Eş Başkanlıklarını Türk tarafında Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır ile Alman tarafında Almanya Federal Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Hans-Friedrich von Plötz 
yürütmüşlerdir.

Çalışma toplantılarından önce iş dünyasının büyük ilgisini 
çeken bir İşadamları Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans 
çerçevesinde Türkiye'deki yatırım ortamı, Alman yatırımcıların 
deneyimleri ve ticaret imkanları, Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Türkiye'de özelleştirme projeleri, Türkiye'de Serbest Bölge uygu
lamaları, Türkiye'deki Vergi Reformu ve yeni Vergi Yasası 
hakkında sunuşlar yapılmıştır. Türk tarafının yoğun isteğini 
karşılamak üzere Alman tarafınca, Alman Eyaletlerinde yatırım 
teşvikleri hakkında bilgiler sunulmuş, sorular cevaplandırılmıştır.

Katılımcıların listesi Ek 1 'de, Sanayi ve Yatırımlar, Ticaret ve Mal 
Mübadelesi, Turizm Çalışma Grupları ile Enerji Çalışma Alt- 
Grubunda yapılan görüşmelerin sonuçları ise 2-5 Nolu eklerde 
sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında, taraflar iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerde son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmeyi 
memnuniyetle karşılamış ve ticaret hacminin 1997 yılında % 20 
artarak 23 milyar DM'ı aştığını tesbit etmişlerdir.
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AB ile Türkiye arasındaki gümrük tarifelerinden kaynaklanan 
ticari engellerin kalkmasıyla Gümrük Birliği'nin ikili ekonomik 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iyi bir çerçeve teşkil etmesi
ni olumlu bir şekilde değerlendirmişlerdir. AB ile Türkiye'nin 
Türkiye'ye yönelik Avrupa stratejisine ilişkin olarak yapıcı çalış
malar yürütmeleri olumlu karşılanmıştır. Türk-Alman İşbirliği 
Konseyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin Türk- 
Alman ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağı 
görüşündedir.

Almanya'nın geçen yıl Türkiye'deki doğrudan yatırımlarda 
ön sırayı almış olması özellikle sevindirici bir gelişme olarak 
olumlu karşılanmış; aynı zamanda Almanya'daki Türk müteşeb
bislerinin artan önemi ve Alman ekonomisine giderek artan 
katkıları memnuniyetle kaydedilmiştir.

Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkileri her iki ülkenin yararı
na olarak genişletmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, özel sek
tör temsilcileri arasındaki ikili temasları yoğunlaştırmak ve bil
hassa işletme modelleri ve özelleştirme alanında işbirliği yapmak 
niyetinde olduklarını teyid etmişlerdir. Ayrıca, inşaat sektörüne 
ilişkin işbirliğini arttırma yönünde isteklerini ortaya koy
muşlardır.

İşbirliği Konseyi'nin bu toplantısı vesilesiyle, enerji alanın
da işbirliği olanakları ilk kez ayrı bir alt çalışma grubu içerisinde 
ele alınmıştır. Bu mey anda, enerji ve çevre alanında projelerin 
perspektifleri, öncelikleri ve finansmanı üzerinde durulmuştur.

Taraflar, üçüncü ülkelerde işbirliği yapma konusuna ilgi 
duyduklarını vurgulamışlardır.

Her iki ülkenin işadamları, Federal Hükümet'in Türkiye'ye 
yapılacak teslimatlarda verdiği ihracat garantisinin kapsamının 
genişletilmesini memnuniyetle karşılamışlardır. 1998 Ağustos 
ayından bu yana, özel teşvike layık görüldükleri takdirde, büyük 
projeler tekrar garanti kapsamına alınmaya başlanmıştır. Bunlar 
arasında milli ekonomi açısından özel önemi olan projeler de yer
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almaktadır. Uluslararası katılımlı projeler ile yeni eyaletlerde iş
yeri yaratılması veya muhafaza edilmesi açısından özel önemi 
olan nroieler de avnı kansamda bulunmaktadır.

Taraflar, İstanbul'daki Türk-Alman Sanayi ve Ticaret 
Odası'nın partöner ülkede ikili yatırımların ve ticari mübadelenin 
yoğunlaştırılmasına değerli bir katkıda bulunduğunu mem
nuniyetle tesbit etmişlerdir.

Türk tarafı, Türk işadamlarının seyahatlerinde vize ve
rilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri ve bu alanda mevcut kolaylıkları 
memnuniyetle karşılamıştır.

1997 yılında Türkiye'deki Alman turistlerin sayısı yaklaşık 
%  10 artarak 2,3 milyona ulaşmıştır. Bu suretle önceki yıllardaki 
olumlu gelişme sürdürülebilmiştir.

Türk tarafı Alman tarafına, başta havaalanlarında olmak 
üzere turistik alt yapının daha da genişletilmesi konusunda bilgi 
vermiştir.

Taraflar, her iki ülkede turistlere ve turizm ekonomisine 
yönelik koşulların daha iyi hale getirilmesi konusunda bir dizi 
öneriyi ele almışlardır.

işbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısı 1999 
Sonbaharında Türkiye'de yapılacaktır. Çalışma Grupları ihtiyaca 
göre çalışmalarına devam edecektir.

Bonn, 6 Kasım 1998

Büyükelçi Korkmaz Haktanır Dr. Hans-Friedrich von Ploetz
Türkiye Cumhuriyeti Almanya Federal Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Devlet Sekreteri
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KANAL 6
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM, Avrupa Birliği’yle 
ilişkileri ve Rusya Parlamentosunun PKK lideri Apo'ya siyasi 
sığınma hakkı tanınması çağrısıyla ilgili gelişmeleri Kanal 6'ya 
değerlendirdi. Cem, DUMA'nın tutumunun hasmane olduğunu 
vurguladı.

SORU: Avrupa Komisyonu raporunda Türkiye ilk kez 12. 
Aday olarak gösterildi. Sizce bu Avrupa Birliği’nin Türkiye poli
tikasında bir değişimin işareti mi?

CEVAP: Önemli bir gelişmenin işareti. Çünkü bu meselede 
AB bir duyarsızlık göstermekteydi. Sonra bu yaklaşımını 
Cardiffte belli ölçüde düzeltti. Bu Komisyon raporuyla ise, bunu 
değiştirdi açıkçası. Bu olumlu bir adım hiç kuşkusuz. Fakat bu 
Komisyon’un görüşü. Bu Komisyon görüşünün, AB Devlet 
Başkanları, Hükümet Başkanları düzeyinde de onanması ve bütün 
özellikleriyle bir adaylık statüsünün gerektirdiği girişimlerin 
başlatılması lazım. Göreceğiz.

SORU: Rapor, AB'nin Aralık zirvesinde kabul edilir mi? 
Yoksa Yunanistan'ın girişimleriyle değiştirilebilir mi?

CEVAP: Daha önce ile kıyaslamıyorum. Çünkü daha önce 
Avrupa Komisyonu’nun bu kadar kesin ve önemli bir adımı 
olmamıştı. Bu defa ne olacak? Yunanistan ne yapmaya çalışacak? 
Onlar hakkında bir tahmin yürütmüyorum.

SORU: Raporda insan hakları ve demokrasi gibi konulara 
yine geniş yer verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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CEVAP: Bunu şöyle değerlendiriyorum: Birincisi, bazı 
mesnetsiz iddiaların ve ifadelerin bu raporda yer almış olduğu 
açıktır ve Avrupa Komisyonu Türkiye'yi daha dikkatle değer
lendirmek ihtiyacındadır. Bunları hatalı buluyorum, fakat 
Komisyon’un adayları değerlendirmesinde çeşitli açılar kullan
ması, belki değişik konulara değinmesi tabiidir.

SORU: Buna karşın Türkiye'nin AB ile siyasi konuları 
görüşmeme kararı devam edecek mi?

CEVAP: Bu husus ancak sözkonusu Komisyon kararı 
Devlet Başkanları düzeyinde de onaylandıktan sonra ve bir 
adaylık durumunun, tüm özellikleriyle hayata geçirilmesinden 
sonra yeniden değerlendirilecektir.

SORU: Rusya Parlamentosunun alt kanadı DUMA'nın 
PKK lideri Abdullah ÖCALAN'ın siyasi sığınma talebinin kabul 
edilmesini isteyen kararının ardından yapılan açıklamaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Rus Parlamentosunun kararı fevkalade çirkin ve 
yersizdir. Rus Hükümetinin açıklamaları sanki Parlamentoyla 
aynı görüşleri paylaşmadıkları yolunda bazı işaretler vermektedir. 
Kendilerinin beyanları bu doğrultudadır. Bir kaç gün daha
bekleyelim ondan sonra daha etraflı bir şekilde değerlendirmek 
mümkün olabilir.

SORU: ÖCALAN'ın Türkiye'ye iade edilmesini bekliyor 
musunuz?

CEVAP: Ben falcılık yapmıyorum.

SORU: Rusya, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
konusunda ÖCALAN'ı karşı koz olarak kullanabilir mi?

CEVAP: Bunlar spekülatif konular. Ben bunlara girmek 
istemiyorum, "ileride şunu yapar, bunu yapmaz gibi". Ancak şu
açık ki, Rusya ile Türkiye'nin birbiriyle iyi geçinmekte menfaati 
var.
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AB’DEN SORUMLU DEVLET BAKANI, HÜKÜMET 
SÖZCÜSÜ VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ PROF. DR. 

SAYIN ŞÜKRÜ S. GÜREL’İN AB KOMİSYON 
RAPORUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Komisyonu’nun, ülkemizin AB üyeliğine 
adaylığına ilişkin olarak hazırlamış bulunduğu 4 Kasım 1998 ta
rihli rapor dikkatli bir şekilde incelenmiştir.

Raporun ekonomi bölümünde, herkesin üzerinde hemfikir 
olduğu olumlu ve tatminkar bir tablo çizilmektedir. Buna karşılık 
raporun siyasal konular içeren bölümlerinde, ilk bakışta ve belir
gin bir biçimde, Komisyonun ülkemize karşı daima ve ısrarla ileri 
sürmekte olduğu ön yargılı koşullardan hala vazgeçilmediği 
görülmektedir. Bu ön koşulların, maksatlı değillerse, Türkiye 
hakkında açık bir bilgisizliğin ürünü olduklarında kuşku bulun
mamaktadır.

Bunun yanında rapor bazı çelişkili görüş ve değer
lendirmeleri de içermektedir. Özellikle entegrasyon sürecinde AB 
Türkiye’ye demokratik gelişme doğrultusunda ve insan hakları 
alanında katkıda bulunmayı içtenlikle düşünüyorsa öncelikle, 
bazı AB üyelerininTürkiye’deki terörist bölücü örgütü besleyen 
ve köktendinciliği ve irticayı teşvik eden faaliyetlere hoşgörü 
göstermemeleri gerekir. Türkiye’yi bölmeye, laik ve demokratik 
hukuk düzenini değiştirmeye yönelik bu örgütler, eğer bu ülkeler
den gördükleri destek ve himayeden yoksun bırakılırlarsa, kısa 
zamanda ortadan kalkacaklardır.

Bu suretle, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamının 
gelişmesinin de önü açılmış olacaktır. Dolayısıyla, sözkonusu 
ülkelerin bu örgüt ve faaliyetlere sağlamakta oldukları himayeden
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vazgeçmelerini istemek, bizim de bu süreçte ön koşul olarak ileri 
sürmekte kendimizi haklı göreceğimiz bir husustur.

Bu rapordan, AB Komisyonu’nun Türkiye’yi, AB ile adeta 
yeni ilişki kurmaya çalışan bir devlet gibi değerlendirmeye 
kalkıştığı anlaşılmaktadır. Oysa, eğer Komisyon Türkeye’yi AB 
üyeliğine yaklaştırmak için içtenlikli bir çalışma yapmış olsaydı, 
bu çalışmanın:

A- Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık ve Gümrük Birliği 
ilişkisini değerlendirmesi,

B- Türkiye için öteki üyelik yolundaki ülkeler gibi, somut, 
içerikli bir mali plan oluşturması gerekirdi.

Bunların yapılmaması , AB’nin, hala Türkiye’ye karşı 
yükümlülüklerini ciddiye almadığını ve Türkiye’yi AB üyeliğine 
yaklaştırma konusunda içten bir tutum benimsemek yerine, duru
mu kurtarabileceğini umduğunu göstermektedir.

AB’nin bu tutumu devam ettikçe, Hükümetimizin AB poli
tikasında bir değişiklik yapması da gerekmiyecektir. 
Hükümetimiz elbette AB ile ilişkileri geliştirme arzusundadır. 
Ancak bunun için öncelikle AB’nin Türkiye ile Ortaklık ve 
Gümrük Birliği çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme
si gerekir. AB’nin Türkiye’ye olan borcunun ve taahhüdünün çok 
altında kalan ve Türkiye için anlam ifade etmeyen bir miktarı, 
hem de Türkiye’yi “gelişmekte olan ülke” kategorisine sokmak 
gibi anlaşılmayan bir yolla oluşturmaya çalışması, bizim açımız
dan ne tatmin edici, ne de kabul edilebilirdir.

Tam üyelik konusuna gelince:

Raporun üyelik yolundaki öteki ülkelerin değerlendirilme
siyle birlikte yazılması ve sunulması, kendi başına, Türkiye’nin 
eşitlik içinde değerlendirildiği kanısına varmamızı sağlamamıştır. 
Önemli olan, Türkiye’yi tam üyeliğe götürecek bir mali işbirliği 
programının oluşturulmasıdır. Bu yapılmamış olduğu gibi, mali
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protokolün dahi öngördüğü yardımların, tüm taahhütlere rağmen 
halen gerçekleştirilmemiş olması, raporun bizim için ne ölçüde 
güvenilir olduğu konusunda ciddi tereddütler uyandırmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye, AB’nin Hükümet ve Devlet 
Başkanları düzeyinde, yani bir AB Doruk Toplantısında, AB’ye 
tam üyeliği yönünde bir siyasal irade ortaya konulmadıkça, bu 
rapor gibi belgelere ancak gerektiği kadar önem verecektir.

Basınımızın bilgisine saygıyla duyurulur.
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TACİKİSTAN’DAKİ İSYAN HAREKETİYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

4 Kasım sabahından itibaren Tacikistan'ın Hocent kentinde 
hükümet kuvvetlerine karşı isyan hareketi başlatıldığı ve olaylar
da can kaybı bulunduğu yolundaki haberleri üzüntüyle izlemek
teyiz.

Türkiye, uzun süren bir iç savaştan sonra, ülkedeki tüm 
güçleri bir araya getiren bir uzlaşı süreci başlatılan Tacikistan'ın 
bu tür isyan hareketleriyle istikrarını yeniden kaybedeceğinden 
derin endişe duymakta, olayların bir an önce yatışmasını dile
mekte, barış sürecinin kesintiye uğramayacağını ümit etmektedir.
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KUDÜS'TEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugün (6 Kasım) Kudüs'ün Mahane Yehuda isimli pazar 
yerinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile çok sayıda insanın 
yaralanmasına sebep olan bombalı saldırıyı nefretle karşılamak
tayız.

Uzun bir süredir tıkanmış bulunan Orta Doğu Barış 
Süreci'nin, Filistin Yönetimi ile İsrail arasında imzalanan Wye 
Mutabakatı’y la yeniden rayına oturmakta olduğu ve 
Mutabakat’ın uygulanmaya başladığı bir sırada meydana gelen bu 
saldırının arkasında, bölgede barış, huzur ve istikrar olmasını iste
meyenlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Herhalukarda biz 
terörizme ve şiddete başvuranların karanlık emellerine ulaşama
yacaklarına inanmaktayız.
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PARLAMENTERLERİNİN
•  •  • •  • •

• • •• ••
ORGUTU ELEBAŞISINI YUNANİSTAN’A DAVET 

ETMELERİYİLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yunanistan Parlamentosuna mensup 109 milletvekili dün 
(5 Kasım) PKK Terör Örgütü'nün başı Abdullah Öcalan'ı 
Yunanistan'ı ziyarete davet etmişlerdir.

Yunan Parlamentosu bu şekilde 10 Nisan 1997 tarihinde
•  •

186 milletvekili imzasıyla terörist Abdullah Ocalan'a yaptığı da
vetini bir kez daha yenilemiş olmaktadır.

Yunan milletvekillerinin bu girişiminin, Türkiye'nin toprak 
bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünce, kendilerine sağlanan 
ilave destek ve himaye şeklinde kabul edileceğine ve terör 
faaliyetlerinde bu örgütü cesaretlendirmekten başka bir sonuç 
vermeyeceğine şüphe yoktur.

Yunan Parlamenterlerinin bu girişimini kuvvetle kınıyoruz. 
Yunan Hükümetinin, Yunan Parlamentosunca yapılan davet 
konusundaki açık tutumunu ortaya koymasını bekliyoruz. Ülke
mizde binlerce masum insanın katlinden sorumlu olan ve bu
suçlarından ötürü Interpol tarafından da aranmakta bulunan 

• *•
terörist Abdullah Ocalan'a melce sağlamak gayretkeşliğine, 
Yunan Hükümeti, katılmadığını ve böyle bir davetin yapılmış 
olmasına karşı olduğunu uluslararası hukuk ve ahdi yükümlülük
leri uyarınca belirtmek durumundadır. Yunan Hükümeti ulus
lararası hukuk ve ahdi yükümlülükleri uyarınca kınamak duru
mundadır.

Ankara'daki Yunanistan Büyükelçisi bugün (6 Kasım) 
Bakanlığımıza davet edilerek bu görüşlerimiz kendisine iletilmiş 
ve Yunan Hükümetinden beklentilerimiz bildirilmiştir.
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AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN YAYINLADIĞI 
RAPORUN KIBRIS’LA İLGİLİ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Komisyonu’nun yayınlamış olduğu 
"Türkiye, Katılma Kolunda İlerleme" başlıklı raporun Kıbrıs 
bölümü maddi hatalar ve mesnetsiz iddialarla dolu olmasının yanı 
sıra Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki yanlış değer
lendirmelerine devam ettiğini de göstermektedir.

Komisyon’un, raporunda iddia ettiğinin aksine Türkiye 
1974 yılında Kıbrıs'ı işgal etmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak 
etmek için gerçekleştirdiği askeri darbe sonucu Kıbrıs Türk 
halkının kıyıma uğramasını önlemek amacıyla ve 1960 Garanti 
Anlaşması’nın kendisine tanıdığı garantör ülke sıfatıyla müda
halede bulunmuş ve Kıbrıs Türk halkını Bosna'da ve bugün 
Kosova'da yaşanan tecrübelerden korumuştur.

Türkiye, raporda yanlış olarak vurgulandığı gibi sadece 
Kıbrıs Türk halkının garantörü değil, yürürlükte olan 1960 
Garanti Anlaşması uyarınca ve Yunanistan ve İngiltere ile birlik
te tüm Kıbrıs üzerinde garantör ülke haklarına sahiptir.

Avrupa Birliği Komisyonunun iddia ettiğinin aksine 
Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan bir Güvenlik Konseyi Kararı 
mevcut değildir. Güvenlik Konseyi her zaman Kıbrıs sorununun 
1963'de başladığını kabul etmiş ve Kıbrıs sorununa Ada'daki iki 
eşit halkın kalıcı bir çözüm bulması için çaba göstermiştir. 
Avrupa Birliği ise, Yunanistan'ın şantaj zoruyla kendisine dayat
tığı bir Kıbrıs politikasını benimsemeyi yeğlemiş, Kıbrıs soru
nuna bir çözüm bulunmadan, Türkiye ile Yunanistan arasında AB 
bağlantılı bir denge sağlanmadan Kıbrıs Rum tarafının hukuka 
aykırı tam üyelik müracaatını ileri götürmenin, müzakere para
metrelerini ortadan kaldıracağı, Ada'daki bölünmeyi derinleştire
ceği yolundaki uyarılarımızı dikkate almamış ve Rum tarafı ile
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müzakereleri başlatarak Kıbrıs'ta bugün yaşanan çıkmaz ve 
gerginliğin sorumlusu olmuştur.

Komisyon raporunda yer alan değerlendirme, Avrupa 
Birliği'nin yanlışlığı esasen son bir yıldaki gelişmelerle kanıtlan
mış bulunan Kıbrıs politikasını devam ettirme niyetini ortaya 
koymaktadır. AB'nin GKRY ile üyelik müzakerelerine başlaması, 
uluslararası hukuka, Ada'daki gerçeklere ve soruna barışçı bir 
çözüm bulunması çabalarına aykırı bir işlemdir. Avrupa Birliği, 
Kıbrıs Rum tarafının tam üyelik müracaatını ileri götürmenin 
Kıbrıs'taki çözüm çabalarına yardımcı olmadığını, aksine,
Kıbrıs'taki çözümsüzlüğü kalıcı kıldığını anlamalı ve bu hatalı 
politikasından vazgeçmelidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI 
BÜYÜKELÇİ MEHMET ALİ İRTEMÇELİK İLE RUSYA 

FEDERASYONU DIŞİŞLERİ BAKAN BİRİNCİ 
YARDIMCISI ALEXANDER AVDEEV ARASINDA 
YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İki ülke ilişkilerine hakim kılınması hususunda kararlı 
bulunduğumuz karşılıklı güven ortamına uygun, yararlı bir 
görüşme olmuştur. Gündemdeki konunun en kısa zamanda 
çözüme kavuşturulacağı yönünde anlayış olmuştur. Çözümün 
teminatı Rusya Federasyonu Başkanı Primakov'un taahhüdüdür. 
Görüşmede, bu konudan hareketle, terörizm, bölücülük ve ilişki
lerimizin en üst düzeyde mutabık kalındığı veçhile her alanda 
daha ileri götürülmesi önünde oluşabilecek başka risklerle 
mücadelede işbirliği üzerine durulmuştur.

u
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
BREZİLYA’DA YAPTIĞI TEMASLARA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Brezilya'ya yapmakta olduğu resmi ziyaret çerçevesinde, 
Dışişleri Bakam Sayın İsmail Cem, 6 Kasım günü Brezilya'nın 18 
milyon nüfuslu en büyük kenti ve Brezilya ekonomisinin kalbi 
Sao Paulo'da eşitli ziyaret ve temaslarda bulunmuştur.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem, temaslarına Sao Paulo Eyalet 
Valisi Dr. Geraldo Alckmin Filho'yu ziyaretle başlamıştır. Eyalet 
Valisine, Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaretin amacı ve Türkiye'nin 
Latin Amerika'ya açılım politikası konularında bilgi veren Sayın 
İsmail Cem, bu bağlamda Türkiye ile Sao Paulo Eyaleti arasında
ki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde de durmuştur. Vali, 
Sao Paulo Eyalet Valiliğinde oluşturulan Ekonomik 
Sekretaryanın ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini 
belirtmiş, Sayın Bakan, bu konuda Türk iş çevrelerine bilgi vere
ceğini söylemiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem, daha sonra Brezilya'nın 
750.000 tirajlı en büyük gazetelerinden "Folho de Sao Paulo"yu 
ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Otavio Friez ve 
Gazetenin öndegelen yöneticileriyle görüşmüştür. Dışişleri 
Bakanı Sayın Cem, Gazete yetkililerine, Türkiye'de basın, 
Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılım politikası, Türkiye'nin 
ekonomik durumu ve Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası konular
da bilgiler vermiş ve muhataplarının sorularını yanıtlamıştır.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem, Sao Paulo'da ayrıca yerel 
işadamlarıyla da aynı konularda görüş alışverişinde bulunmuştur.
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ADDRESS BY PRESIDENT SÜLEYMAN DEMIREL AT 
THE WORLD ECONOMIC FORUM 1998 TURKEY 
MEETING ENTITLED SETTING PRIORITIES FOR

GLOBAL COMPETITIVENESS

(Istanbul, Çırağan Hotel, Monday, 17.00-18.00)

Mr. Chairman,
Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to address the Turkey Meeting 
of The World Economic Forum. At the outset, let me congratulate 
Dr. Schwab, Mr. Bamevik and Mr. Halberstadt for their initiative 
to organize this timely conference in Istanbul. I have always 
attached importance to similar meetings organized by The World 
Economic Forum and tried to attend them as much as I could in 
the past. It makes me happy to see you all again in our country 
and wish you a pleasant stay.

This year's conference, entitled "Setting Priorities For 
Global Competition" bears significance for several reasons. First, 
it shows that globalization continues to set the basic parameters of 
the debate over the future of the world economy; second, compe
tition is recognized as the guiding principle on which globaliza
tion rests as an economic reality. I believe we need to adopt such 
an approach when we try to grasp the dynamics of the recent 
developments in global financial markets. Otherwise, those who 
preach for the return to old ways of protectionism or controlled 
economy will dominate the debate and set the global agenda. That 
is why we have to be clear in our commitment to the realities of 
the global market and determined in our course of action to over
come the present problems. For this we must renew our commit
ment to free market economy globally. In my view, what we need 
now is more open markets, more transparent institutions, more 
free trade and last but not least more competition.
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This meeting is taking place at a time when the world 
economy is speculated to be contracting. The financial crisis that 
began in Asia and then moved on to Russia, may even spread to 
Latin America. Debate on the reasons of the crisis is continuing 
but there is no consensus yet. The world economic system that 
was formed after the Second World War no longer meets the 
needs of the global economy. As I stated in my address at the 
opening ceremony of the parliament, it is vital for the countries 
that have global responsibilities to take necessary measures in a 
timely fashion against the danger of global recession. In this 
respect, I believe that the conclusions of the G-7 meeting of the 
finance ministers last week in London and the parallel statement 
by the Heads of State and Government of the G-7 countries con
stituted a critical turning point in addressing the global crisis in a 
responsible manner. The proposals in that statement such as;

- the new IMF contingency fund for the countries facing 
financial panic,

- need for heightened supervision of the financial institu
tions, transparency not only for the debtor countries but also for 
IMF and other creditors,

- further capital market liberalization around the world,

- and overall restructuring of the markets are measures and 
ideas in the right direction.

This statement is a sign that the maj or economies are com
mitted to keeping the global economy growing and trading.

This is imperative for higher prosperity and growth around 
the world. The studies that The World Economic Forum has made 
prove that free trade and free movement of capital help increase 
income level in poor countries. Free trade and free flow of capi
tal require competitive conditions to determine the rules of the 
global market. The need for competition is the basic impulse for 
the global economic agents to adapt themselves to the harsh real-
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ities of the market. For, competition ensures the most optimum, 
rational and efficient use of resources as well as productive fac
tors in an economy. For this reason it is a sine qua non for the 
well-functioning of the global markets.

Globalization is an undeniable reality shaping the twenty- 
first century. With the advent of globalization, 50 percent of the 
world production has moved to emerging markets. In fact, for the 
first time a global crisis has erupted in the emerging markets and 
spread to the more developed ones. The world is discussing the 
idea of building a new international financial structure for the 
21 st century. Thus, in a way, we are in the process of building the 
institutional infrastructure of global economic order for the new 
millennium. In this respect, if the economic success story of the 
post-war era - which ensured the victory for democracies over 
tyranny- is to continue, then we must keep the free trade flour
ish. This is the only way to create an environment where compe
tition will bring about better living conditions not just for the 
developed economies, but also for the emerging markets. 
However the emerging markets should undertake certain structu
ral adjustments. They ought to expedite their efforts to prepare 
their economies to competitive conditions. They should also put 
more emphasis on higher productivity and consolidate the legal 
foundations of a free market economy. Privatization continues to 
be the top priority for these countries. Unless the public sector 
pulls completely out of the economic and commercial activity in 
these countries many of the existing problems that they face will 
continue to be hampering their competitive edge in the global 
economy.

At this point, I would like to bring one more issue to your 
attention; globalization is not an ideology but a dynamic reality 
that acquires new dimensions with every passing day. Indeed, 
Turkish entrepreneurs have grasped this fact very well. They now 
produce for the global markets. In this framework, they are fully 
aware of the importance of being able to compete with the rest of 
the world. They are spending all efforts in order to ensure that
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their products and services meet the highest standards. The prob
lem on the agenda today is how to make arrangements for legal 
structures suitable for the global economy and how to make sure 
the financial transparency and that would enable investors to see 
where they are heading. Turkey has achieved a considerable 
progress in this direction. The fact that it has integrated with 
developed economies and that it has a highly transparent financial 
system successfully enabled it to be affected relatively less by 
this crisis.

In the last two generations Turkey has developed into an 
industrial and urban society. Turkey is now one of the main exter
nal partners of the European Union for trade and its trade with 
Europe is growing faster than the average rate of intra-EU trade. 
Earlier this year, a World Bank report listed Turkey as the 17th 
largest economy in the world with a total GNP of 379.9 billion 
dollars. It is now by far the largest economy in the Eastern 
Europe, Balkans, the Black Sea Basin, Caspian Basin and the 
Middle East.

- Turkey has a fully functioning market economy and had 
one long before the other eleven candidate countries of the 
European Union. It has a record of much faster economic growth 
than the other candidate countries. The Turkish economy has 
achieved amazingly rapid structural changes since 1980. Our 
financial services, stock exchange and insurance institutions are 
fully integrated with the global markets.

- today only about 17 percent of Turkey's GDP comes from 
agriculture. Services and manufacturing make up the rest. Turkey 
is an urban and industrialized country; 70 percent population live 
in cities. Our GNP rose by 8.3 percent in 1997 and will be around 
6 percent this year. Capacity utilization in manufacturing industry 
is 78.3 percent. Inflation came down to 67.7 percent in August 
from 91 percent in 1997. Price stability is returning to Turkey.

- total investment in Turkish industry was 8.3 billion dol
lars last year, more than half of which came from Turkish sources.
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- as a global city, Istanbul has become the financial and 
commercial center of Eurasia. The new energy geography that has 
emerged in the Caspian Basin will be linked to the global mar
kets with the new energy pipelines that will be built through 
Turkey. The major transportation projects that constitute the 
infrastructure of the re-emerging Silk Road which is going to link 
Europe and Asia once again, are already being built within 
Turkey.

- Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar 
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollar investment project in the defence industry. Currently 
the Turkish industry exports its products to 135 countries around 
the world. Our trade volume is over 75 billion dollars, fast 
approaching 100 billion dollar level.

- the total construction proj ects currently undertaken by the 
Turkish contractors abroad are well over 20 billion dollar. 80 per
cent of the construction projects in the Caucasus and the Central 
Asian countries are being undertaken by the Turkish entrepre
neurs.

- the Customs Union, which Turkey has completed with the 
European Union as a result of the Ankara Agreement of 1963, has 
helped prevent the adverse affect of the current global crisis. 
Indeed, the two-and-a half-years long experience proves that our 
economy can adapt successfully to the new competitive condi
tions required by the Customs Union. Therefore, I believe that 
deepening of the Customs Union and in this context, taking into 
consideration new proposals, primarily liberalization of services 
sector merits serious consideration.

- no other candidate country in Europe or for that matter 
among the emerging markets has such a dynamic and promising 
economy. Apart from all these, Turkey is determined to carry out 
reforms in all fields, ranging from democratization to social secu
rity. It is poised to face the challenges of the twenty-first century 
with ardour and hope.
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- indeed the European Commision in its reports on the per
formance of the 12 candidate countries to prepare themselves for 
the full membership and their ability to harmonize with the acquis 
communautaire underlines the dynamism and success of the 
Turkish economy with praise.

In conclusion, let me repeat my firm conviction: the road 
ahead of us is bumpy and difficult. There are much that the 
emerging countries to accomplish to adapt themselves to the com
petitive market conditions in the global game. Transparency, 
democratic supervision of the financial markets, privatization and 
combating global corruption epidemic are among the major meas
ures to be taken to this end. The success can only be achieved 
through an active interplay between the developed and develop
ing countries. I therefore welcome initiatives such as this one that 
creates a good basis for searching global answers to global ques
tions through global dialogue.

Let me stop here. I am now ready to answer your questions 
if there are any.

Thank you.

*
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HAZAR-AKDENİZ (BAKÜ-CEYHAN) ANA PETROL 
BORU HATTIYLA İLGİLİ ARALIK AYINDA ALINMASI 

BEKLENEN KARARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Hazar Bölgesi petrolünün uluslararası piyasalara ihracı 
açısından tek çözüm olarak gördüğümüz Hazar-Akdeniz (Bakü- 
Ceyhan) ana petrol boru hattıyla ilgili kararın önümüzdeki Aralık 
ayında alınması beklenmektedir. Hazar-Akdeniz hattının politik, 
çevre, teknik ve ticari açılardan en uygun, en sağlıklı ve en elve
rişli proje olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızı hem ilgili ülkeler
le, hem de üretici şirketlerle paylaşmak için temas ve müza
kerelerimiz sürmektedir. Böyle bir ortamda konuyla ilgili tüm 
kuruluşlarımızın ana petrol boru hattı konusunda aynı inançla 
hareket ettikleri açıktır. Bu görüş ve hareket birliğinin muha- 
taplarımızca hassasiyetle değerlendirileceğini ve bu beraberliğe 
biran önce katılacaklarını ümit ediyoruz.
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^ R ditSiıaff

AKKA ADAPTASYON ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ
BASINA BİLGİ NOTU

1990 yılında imzalanıp 1992 yılında yürürlüğe giren 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasının 
(AKKA) Avrupa'daki değişen güvenlik koşullarına uyarlanması 
konusunda 1 Aralık 1996 tarihinde AĞIT Lizbon Zirvesi’nde 
varılan mutabakatla Viyana'da adaptasyon çalışmaları 
başlamıştır. Bu çalışmaların vardığı aşamanın ve belirlenen 
ilkelerin 2-3 Aralık 1998 günleri Oslo'da yapılacak AGÎT 
Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilecek bir ara belgeyle 
kayda geçirilmesi öngörülmektedir.

Bu adaptasyon çalışmaları süresince sıkı işbirliği 
sürdürülen ve konumumuz benzerlik arzeden Norveç'le 9 Kasım
günü Oslo'da bir danışma toplantısı çerçevesinde bir araya 
gelinecektir.

•  •  ____

Ote yandan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 
yürütülen düzenli istişareler çerçevesinde, sözkonusu AKKA 
adaptasyonu çalışmalarında varılan aşamayı değerlendirmek ve 
AKKA uyarlamasıyla ilgili çeşitli konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak üzere 11 Kasım 1998 tarihinde 
Moskova'da teknik seviyede bir istişare toplantısı yapılacaktır.

Benzer istişareler diğer ülkelerle düzenli olarak 
sürdürülmektedir.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ KÜLTÜR BAKAN 
YARDIMCISININ ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN

DUYURU

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcısı, 
beraberinde dört kişilik bir heyetle 8-11 Kasım 1998 tarihleri 
arasında Hükümetimizin davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmek
tedir.

%

Türkiye ile Çin arasında mevcut kültürel değişim ve işbir
liği ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla iki ülke arasında 
1998-2001 yıllarını kapsayacak Kültür Değişim Programı bugün 
(9 Kasım) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır ile konuk Bakan Yardımcısı Pan Zhenzhou 
tarafından imzalanacaktır.

İmza töreni bugün (9 Kasım) Devlet Konukevi’nde 
(Ankara Palas) saat 12.00'de başlayacak heyetlerarası görüşmeyi 
takiben saat 12.45'te yapılacaktır.
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YFC ÜZERİNDEN AVRUPA’YA SEYAHAT EDECEK
TÜRK VATANDAŞLARINA AÇIKLAMA

Bilindiği üzere Kosova'da cereyan eden ve bölge güven
liğini tehdit eden çatışmalar üzerine 8 Ekim günü Bakanlığımızca 
yapılan bir açıklamada, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin 
(YTC) içinde bulunacağı genel güvenlik ortamı gözönüne alı
narak, yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız ile YFC 
üzerinden Avrupa'ya taşımacılık yapan Türk taşımacılık şirket
lerinin, bir süre için, YFC yerine diğer güzergahları kullanmaları 
tavsiye edilmişti.

Son günler zarfında, çözüme yönelik olarak sarfedilen 
çalışmaların olumlu yönde ilerlemesi ve çatışmaların genel olarak 
durmuş olması muvacehesinde, vatandaşlarımız ile taşımacılık 
şirketlerinin arzu ettikleri tarihlerde, YFC güzergahını kullan
maya başlayabilecekleri değerlendirilmektedir.
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BAB BAKANLAR KONSEYİ’NIN DÖNEMSEL 
SONBAHAR TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

BAB Bakanlar Konseyi’nin dönemsel sonbahar toplantısı 
16-17 Kasım 1998 tarihlerinde Roma'da yapılacaktır. Sözkonusu 
toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın 
İsmet Sezgin ile Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem başkanlığın
da Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetle katılı- 
nacaktır.

Anılan toplantıda, AB Amsterdam Antlaşmasının yürür
lüğe girmesinden ve 1999 Nisan ayında yapılacak NATO Zirve 
toplantısından önce BAB'ın durumu, Kosova ve Arnavutluk'taki 
gelişmeler bağlamında, bölgesel istikrar için uluslararası 
toplumun faaliyetleri çerçevesinde BAB'ın rolü ve BAB'a beyan 
edilen kuvvetler ile BAB'ın operasyonel yeteneklerinin ele alın
ması öngörülmektedir.

BAB Bakanlar Konseyi toplantısından önce Batı Avrupa 
Silahlanma Grubu’nun (WEAG) yıllık toplantısı ile AB-BAB 
Forumu gerçekleştirilecek, ayrıca, Konsey toplantısını müteakip 
Savunma Sanayi alanında işbirliğine ilişkin bir seminer düzen
lenecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Hatırlayacaksınız Türkiye, Amerika, İngiltere arasında 
Kuzey Irak'a ilişkin bir üçlü deklarasyon üzerinde çalışıldığını 
ifade etmiştik. Bu deklarasyonun metnini bu sabah açıklayacak 
duruma ulaştık.

Şimdi sizlere metni hem İngilizce, hem Türkçe olarak dağı
tacağız. İngilizcesi esas metindir. Türkçesi gayri resmi ter
cümedir. Her üç ülkede de bugün yayınlanmaktadır. Metni sizlere 
okuyorum.

Sizlere iki adet de bilgi notu intikal ettireceğim.

Bildiğiniz gibi Sayın Dışişleri Bakanı İsmail Cem üç Latin 
Amerika ülkesini kapsayan bir ziyaret yapmaktadır. Bu ziyaretin 
önceki aşamalarına ilişkin olarak sizlere bilgi sunmuştuk. Sayın 
Bakanımız bu resmi ziyaretlerin ikinci durağı olan Şili'nin 
başkenti Santiyago’da 9 Kasım Pazartesi günü Şili Dışişleri 
Bakanı Jose Miguel Insulza ile bir görüşme yapmıştır.

Benim sizlere re'sen söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Bu hükümet dışı kuruluşların Kuzey Irak'a geçiş
lerinin düzenlenmesiyle ne kastediliyor? Bir de biz gazetecilerin 
seyahati için bir düzenleme düşünülüyor mu, normale dönecek 
mi? Gidebilecek miyiz Kuzey Irak'a?

CEVAP : Hükümet dışı kuruluşların Türkiye üzerinden 
Kuzey Irak'a geçmeleri konusundaki esaslar, bildiriden de 
anlaşılacağı üzere, Türk hükümeti tarafından belirlenmiştir.
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Bunları yakında ilgililerin bilgisine getiririz. Basın mensupları 
konusunda ise, bu konuda gerek yerli basından, gerek yabancı 
basından çok sayıda taleplerin vaki olduğunu biliyoruz. Bu konu
da eğer yeni bir düzenlemeye gidilecek ise, bu konuda da sizlere 
önümüzdeki günlerde veya haftalarda bilgi sunarız.

SORU ı ı a ı v  ta ıv ı  u p t

yeni bilgiler var mı?
hakkında

CEVAP : Sizlere iletebileceğim yeni bir bilgi yok. En son 
biliyorsunuz Milli Savunma Bakanımızın bu konuda genel 
çerçeveli bir açıklaması oldu. Bu harekat, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Türk halkının can 
ve mal güvenliğini sağlamak üzere zaman zaman giriştiği sınır 
ötesi harekatlardan bir tanesidir. Bu defa Suriye'den ayrılmak 
zorunda kalan teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 
bir veçhesi vardır. Onun ötesinde benim elimde bir bilgi yok.

SORU : Dün Vaşington'dan gelen haberlerde, Amerika ile 
Irak arasındaki krizin giderek tırmandığı belirtiliyor. Clinton 
diplomatik çözüme çok az şans tanıdığını açıklamış. Bugün bir 
açıklama yapıldı Türkiye, Amerika ve İngiltere tarafından ortak 
bir açıklama, Irak'a ilişkin bir açıklama. Ama bu açıklamada her
hangi bir referans yok benim görebildiğim kadarıyla şu andaki 
krize. Bunun Türkiye tarafından değerlendirilmesi nedir?

CEVAP : Bu üçlü açıklamanın Irak yönetimi ile Güvenlik 
Konseyi arasındaki son gerginlikle bağlantısı yok tabii. 
Münhasıran Kuzey Irak'taki gelişmelere ilişkin bir açıklamadır. 
Irak-BMGK krizine ilişkin görüşlerimiz ise belli. Tabii ki biz bir 
bölge ülkesi olarak bu gerginlikten ve gerginliğin tırmanmaya 
doğru gitmesinden endişe duyuyoruz. Temennimiz bu gerginliğin 
bir sıcak çatışmaya yol açmadan ve Irak'ın ilgili tüm Güvenlik 
Konseyi kararlarına tam olarak riayetiyle bir çözüme ulaştırıl
masıdır.

SORU : Suriye'den Kuzey Irak'a geçen PKK'lıların 
bazılarının İran'a kaçtığına dair haberler var bugünkü basında. Bu
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konuda Iran nezdinde bir girişimimiz oldu mu?

CEVAP : İran'a özellikle bu konuda bir girişimimiz 
olduğunu zannetmiyorum. Bu konudaki raporlardan da tam 
anlamıyla bilgi sahibi değilim. Ama eğer böyle bir duyum bize de 
gelirse, bu duyumda doğruluk payının yüksek olduğuna kanaat 
getirirsek tabiatıyla İran nezdinde de girişim yaparız. Zaten hiçbir 
ülke teröristlere melce sağlamamak yükümlülüğü altındadır.

  _ •

SORU : Dışişleri Bakanı Cem'in İran'a yaptığı gezi sırasın
da İranlı yetkililere ilettiği ve Genelkurmay Başkanlığından da 
olurunu aldığı, Ankara'da iki ülkeden üst düzey askeri yetkililerin 
toplanmasına dair bir gelişme olacaktı. O konuyla ilgili herhangi 
birşey var mı?

CEVAP : Hayır. Bu konuda henüz bir gelişme yok.

SORU : Geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan 
Avdayev'in ziyaretinin ardından Rusya Federasyonu’ndan 
Abdullah Öcalan konusunda herhangi bir adım atıldı mı ve geçen 
hafta Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bir Bilgi Notu'nda 
bu konuda bir netlik var gibiydi, bir uzlaşmaya varılmış gibiydi. 
Bunu biraz daha açabilir misiniz?

CEVAP : Bizim bu terör örgütünün lideri konusunda Rusya 
nezdinde yaptığımız çeşitli girişimler oldu. Biliyorsunuz bunları 
kamuoyuyla da paylaştık. Rusya Federasyonu’ndan Türkiye'ye 
üst düzey yetkililerin ziyaretleri vaki oldu. Bu ziyaretler sırasında 
bu görüşlerimizi bir kere daha ifade ettik. Bu ziyaretler sırasında 
bize Türkiye'nin endişelerini karşılayıcı yönde Rusya tarafından 
yazılı taahhütlerde bulunuldu. Biz şimdi Rusya Federasyonu’nun 
ciddiyetine, vekarına ve sorumluluk duygusuna yakışan bir şe
kilde bu konuyu bir sonuca bağlamasını beklemekteyiz.

SORU : Henüz somut bir gelişme olmadı değil mi?

CEVAP : Henüz bize bir cevap verilmedi.
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SORU : Lübnan'la yapılması öngörülen Suriye-Lübnan- 
Türkiye arasındaki üçlü toplantı ne zaman gerçekleşecek?

CEVAP : Bu toplantı için henüz bir tarih yok. Bu konuda 
Lübnan ile diplomatik olarak bir temasta bulunmayı bekliyoruz. 
Henüz kararlaştırılan bir tarih yok.

SORU : AB'de, dün yapılan toplantıyla ilgili olarak, yani 
Kıbrıs'la ilgili olarak bir bildiri yayınlandı bazı AB üyesi ülkeler 
tarafından. Acaba bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız?

CEVAP : Bu konuda bizim değerlendirmemiz açık biliyor
sunuz. AB'nin GKRY ile tam üyelik müzakereleri açma kararı 
almasını takiben gerek KKTC, gerek Türkiye Cumhuriyeti yet
kilileri en üst düzeylerde ve çeşitli vesilelerle görüşlerini hem 
münferiden hem müştereken sarahale açıkladılar. Bu belgeler 
ortadadır. Bizim bu açıklamalardaki görüşlerimiz geçerliliğini 
korumaktadır. Biz bu kararın hukuk dışı bir karar olduğunu, ulus
lararası meşruiyete aykırı olduğunu, bizatihi Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni oluşturan kurucu andlaşmaların bir ihlali 
olduğunu düşünüyoruz. Bu kararın yanlış bir karar olduğunu, bu 
adımın yanlış bir adım olduğunu, bunun Kıbrıs meselesine barışçı 
bir çözüm getirme çabalarına yardımcı olmayacağını, tam tersine 
bu çabaları daha da karmaşık hale getireceğini söylüyoruz.

SORU : Avdayev'in ziyaretiyle ilgili birşey sormak istiyo
rum. Bir süredir Rusya ile Abdullah Öcalan konusunda bir diya
log halindeyiz. Uyardık birkaç kere. Net yanıtlar bekledik 
Rusya'dan. "Araştırma yapıyoruz" dediler. "Araştırmanın sonucu 
nedir?" dedik. "Bildireceğiz" dediler. Şimdi Avdayev'in ziyareti 
bu çerçevede büyük önem taşıyordu. Geldi, görüşmeler yaptı ve 
gitti. Şimdi bu sorulara cevap verildi mi? Araştırmaların sonu
cunu bize bildirdi mi? Net şeyler söyledi mi bize?

Söylemediyse şayet bu bir oyalama mı Rusya tarafından 
Türkiye'ye yapılan? Bunu nasıl değerlendiriyoruz?

CEVAP : Biz Rusya tarafından henüz net bir yanıt almadık.
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Bize son olarak yapılan beyanlarda daha önce vaki taahhütler 
tekrar edildi. Bunları da memnuniyetle not ettik. Biraz önce de 
söylediğim gibi, tahmin ediyorum Rusya Federasyonu Hükümeti 
kendi ciddiyetine, sorumluluk duygusuna yakışan bir biçimde bu 
meseleyi bir sonuca kısa sürede ulaştıracaktır.

SORU : Çok uzun olmadı mı Rusya'nın cevap verme süre
si?

CEVAP : Bilemem.
  •

SORU : İtalya'ya bir tane daha gemi gitti. Ortalık bir daha
  •   ___

karıştı. Bununla ilgili olarak İtalya'dan Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla, gemiyle ilgili çeşitli söylentiler var, bir tanesinin 
Kıbrıs'tan gittiği, daha doğrusu Kıbrıs'tan İstanbul'a geldiği, 
İstanbul'dan gittiği gibi. İtalya'nın bu konuda herhangi bir şeyi 
oldu mu? Bilgi alışverişi talebi gibi ya da bununla ilgili herhangi 
bir girişimleri oldu mu?

CEVAP : Bu sabah arkadaşlarımla temas edemedim. Dün 
bildiğim kadarıyla bizimle böyle bir temas olmamıştı. Galiba bu 
geminin orijini konusunda da esasen bir belirsizlik var. 
Türkiye'den gittiği konusunda kesin bir kanıt yok. Tam tersine 
aksi yönde bazı kanıtlar var. Dolayısıyla şu anda onun ötesinde 
bir bilgim yok.

SORU : Türkiye'ye göre bu gemiler nereden gitmiş? Öyle 
bir bilgi var mı?

      _ •

CEVAP : Bilmiyorum. Onun tahkiki belki Italyan makam
larına düşer. Eğer bizden kaynaklanmışsa, o zaman ne gerekiyor
sa biz yaparız.

SORU : Geçen hafta Alman vatandaşı bir kadının PKK 
saflarında çarpışırken Türk ordu birliklerince öldürüldüğüne dair 
iddialar vardı. Bu konuda yeni bilgi var mı elinizde?

CEVAP : Bu konudaki iddialar Almanya tarafından bize
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intikal ettirileli. Biz de ilgili makamlarımıza intikal ettirdik. 
Konuyu araştırıyoruz.

SORU : Avrupa Birliği Komisyonu’nca yayınlanan rapor 
konusunda Ankara'dan farklı tepkiler çıktı. Biraz da karışıklık 
oldu. Acaba durum nedir?

CEVAP : Farklı tepki ve karışıklık konusu sizin yoru
munuz. Gerek Sayın Dışişleri Bakanımız, gerek Devlet Bakanı 
Sayın Prof. Gürel tarafından yapılan açıklamalar ortada. Bu iki 
açıklamada bizim bu rapora ilişkin görüşlerimiz sarahaten ortaya 
konulmuş bulunuyor.

SORU : Heybeliada’daki Ruhban Okulu'nda dört tane 
yönetim kurulu üyesinin işten atılması, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce gerekçe gösterilmediği de iddia ediliyor. 
Amerikan Büyükelçisi dün Dışişleri Bakanlığı nezdinde resmi bir 
temasta bulundu bildiğimiz kadarıyla veya geçen günlerde. Bu 
konudaki son gelişme ne? Amerikalıların rahatsızlığının arkasın
da da Amerikan Kongresindeki Rum senatörlerin olduğu 
söyleniyor. Türkiye'nin cevabı veya tutumu ne olacak bu konuda?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz böyle bir girişimden habe
rim yok.

SORU : Amerikan kaynakları doğruluyor.

CEVAP : Benim bilgime gelmedi. Bir bakarız ona. Konu 
biliyorsunuz doğrudan bizim Bakanlığımız tarafından yürütülen 
bir konu değildir. Heybeliada'daki okul konusundaki görüşleri
miz de malumdur. Biliyorsunuz üniversitelerle ilgili genel olarak 
yapılan düzenleme çerçevesinde geçmişte bazı ayarlamalar 
yapılmıştır. Türkiye kendi iç hukuku doğrultusunda ne gerekiyor
sa yapacaktır. Bu konuda Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler yer
sizdir.

SORU : Dün Milliyet gazetesinde İsrail Dışişleri 
Bakanlığından David Ivry ile yapılmış bir röportaj vardı ve orada
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yeni yılda İsrail-Türkiye-ABD ortak deniz tatbikatının yapılacağı 
söyleniyordu ve hatta adının da Denizkızı-II olacağı söyleniyor
du. Bu nedir? Bu tatbikat gerçekleşecek mi ne zaman gerçekleşe
cek? Yaklaşık bir tarih yeni yıl olarak veriliyor. Doğru mu?

CEVAP : Hayır. Böyle bir tarih yok bende. Böyle bir hazır
lık da benim bilgim dahilinde değil.

%

SORU : Ivry sizce niçin böyle? İsrail'den sürekli bu tür 
açıklamalar geliyor. Bu İkincisi. Daha önce yine benzeri bir açık
lama oldu. Dışişleri Bakanlığı bunun doğru olmadığını söylüyor. 
Sonra bir tane daha açıklama geliyor dünkü gibi.

CEVAP : Bilemiyorum onu belki Sayın Ivry'e sormak
lazım.

SORU : Tekrar Kuzey Irak konusuna dönmek istiyorum. 
Mesut Barzani ve Celal Talabani'nin temasları oldu ve Türkiye'ye 
güvence verdiler. Ardından da bu üçlü deklarasyon yayınlandı. 
Türkiye'nin Vaşington Anlaşmasından duyduğu rahatsızlık bu 
yapılan temaslar ve yayınlanan deklarasyonla tam anlamıyla 
giderilmiş oldu mu? Bu konuda başka endişelerimize meydan 
vermeyecek garanti alındı mı?

CEVAP : Sorunun kısa cevabı evet. Bizim gerek Barzani ve
Talabani ile yaptığımız ve Talabani ile halen devam eden
görüşmelerimiz ve gerek bu biraz önce okuduğum üçlü
deklarasyon, Vaşington Mutabakatı konusundaki tereddütlerimizi 
gidermiştir.

SORU : Suriye ile başlamış olan mekanizma, Adana'da 
toplantı yaptılar. Daha sonra Suriye'de oldu. Tekrar Malatya'da bir 
toplantı oldu. Bundan sonra bu süreç hangi bazda devam edecek.
Önümüzdeki günlerde böyle bir toplantı beklenebilir mi bu 
çerçevede?

CEVAP : Bildiğim kadarıyla önümüzdeki yakın dönem için 
böyle bir toplantı yok. Ama bu telefonun iki ucundaki yetkili
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gerek görürlerse yüzyüze de bir arada olabilirler. Ama bildiğim 
kadarıyla şu an için böyle bir üçüncü buluşma öngörülmüyor.

SORU : Kıbrıs-İsrail. Son bir casusluk olayı var biliyor
sunuz ya da o biçimde lanse ediliyor. Bilemiyoruz tam olarak ne 
olduğunu da. Bununla ilgili olarak Türkiye'ye yönelik bir takım 
suçlamalar var. Bu yine gazete haberlerine göre "Bunlar İsrailli, 
ama Türkiye için casusluk yapıyorlar" gibi birşeyler söyleniyor. 
Nedir? Bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Buna dair Türk 
tarafından herhangi bir gelişme var mı?

CEVAP : Bizi ilgilendiren bir veçhesi yok bu konunun. Biz 
bu konunun dışındayız.

Teşekkür ederim.
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JOINT DECLARATION BY TURKEY, THE US AND THE
UNITED KINGDOM REGARDING 

THE AGREEMENT REACHED BY KDP AND PUK

Turkey, the United States and the United Kingdom, as co
sponsors of the Ankara Process, welcome the recommitment to 
the principles of the Ankara Statements embodied in the 
September 17 Joint Statement by the Kurdistan Democratic Party 
(KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) in 
Washington. With this joint statement, efforts at reconciliation 
between the KDP and the PUK have reached an important new 
stage.

Turkey, the United States and the United Kingdom reiterate 
the importance of preserving the unity and territorial integrity of 
Iraq. We are pleased to note the prominence the KDP and the 
PUK accord this principle in their joint statement. Within this 
context, we note that arrangements to implement the Ankara 
Statements and the Joint Statement have the objective of an inter
im solution for the current temporary situation in northern Iraq.

Clearly the co-sponsors as well as the parties believe that 
key decisions of Iraq's future should be made by all the Iraqi peo
ple together as an appropriate time and as part of a regular politi
cal process. The Ankara Statement and the Joint Statement are 
thus meant to implement a framework of regional administration 
until key decisions about the political system of Iraq can be made 
by the Iraqi people within a united Iraq. We welcome the Joint 
Statement as an important step in that direction.

We also welcome the clean commitment by the KDP and 
PUK to deny sanctuary to the PKK, to eliminate all PKK bases 
from the region, and to safeguard the Turkish border. Turkey's
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legitimate security concerns and its right to defend itself against 
terrorism should be respected. We look forward to full imple
mentation of these and other provisions in the Joint Statement and 
Ankara Statements designed to eliminate terrorism.

We recognize the possible role of humanitarian, non-gov
ernmental organizations (NGOs) in supporting the goals of the 
Ankara Statements. In the past, the activities of some NGOs in 
northern Iraq may not have conformed with their status. The 
Government of Turkey has established principles to regulate the 
passage of NGO workers to the region.

Finally, our governments wish to recognize the statesman
like, cooperative achievement of Mr.Barzani and Mr.Talabani in 
making possible this initiative. We welcome their visit to Ankara 
and suggest that they continue their involvement in the Ankara 
Process and implementation of its goals.
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TÜRKİYE, ABD VE İNGİLTERE HÜKÜMETLERİ 
TARAFINDAN, KDP VE KYP ARASINDA VARILAN 

ANLAŞMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN
ORTAK AÇIKLAMA

(GAYRİ RESMİ TERCÜME)

Türkiye, ABD ve İngiltere, Ankara Süreci’nin co-sponsor- 
ları olarak KDP ve KYB arasında 17 Eylül 1998 tarihinde 
Vaşington'da imzalanan Ortak Bildiri’de ifadesini bulan Ankara 
Bildirileri ilkelerine yönelik taahhütlerin yeniden vurgulanmasın
dan memnuniyet duymaktadırlar. Bu Ortak Bildiri’yle KDP ve 
KYP arasındaki uzlaşma çabaları önemli ve yeni bir aşamaya 
ulaşmıştır.

Türkiye, ABD ve İngiltere, Irak'ın birliği ve toprak bütün
lüğünün korunmasının önemini tekrarlamaktadırlar. Üç ülke 
olarak, KDP ve KYB'nin Ortak Bildirileri’nde bu ilkeye önem 
verdiklerini not etmekten bilhassa memnuniyet duyuyoruz. Bu 
çerçevede, Ankara Bildirilerinin uygulanmasıyla ilgili düzen
lemelerin ve Ortak Bildiri’nin kuzey Irak'ta mevcut geçici duru
ma bir ara çözüm bulunması hedefi taşıdığını not ediyoruz.

Co-sponsorlar ile KDP ve KYB, açıkça, Irak'ın geleceği 
hakkmdaki temel kararların uygun bir zamanda ve normal bir 
politik sürecin aşaması olarak bütün Irak halkı tarafından birlikte 
alınması gerektiğine inanmaktadırlar. Ankara Bildirileri ve Ortak 
Bildiri, böylece Irak'ın siyasi rejimi hakkmdaki temel kararlar 
üniter bir Irak içinde ve Irak halkı tarafından alınabilene kadar, 
bölgesel idarenin çerçevesini çizme anlamına gelmektedir. Ortak 
Bildiri’yi bu yönde atılmış önemli bir adım olarak memnuniyetle 
karşılıyoruz.
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Ayrıca, KDP ve KYB'nin PKK'ya bölgede melce sağlan
ması, bölgedeki tüm PKK üslerinin yok edilmesi ve Türk sınırının 
korunması konularındaki açık taahhütlerini memnuniyetle 
karşılıyoruz. Türkiye'nin güvenlikle ilgili meşru mülahazalarına 
ve terörizme karşı kendini savunma hakkına saygı duyulmalıdır. 
Ortak Bildiride ve Ankara Bildiriminde yer alan ve terörizmin 
bertaraf edilmesini hedefleyen bu ve diğer maddelerin tam olarak 
uygulanmasını bekliyoruz.

Türkiye, ABD ve İngiltere olarak insani ve hükümetdışı 
kuruluşların (NGO) Ankara Bildiriminde yer alan hedeflere 
destek verilmesi hususunda olası rollerini kabul ediyoruz. 
Geçmişte kuzey Irak'taki bazı hükümetdışı kuruluşların faaliyet
lerinin statüleriyle bağdaşmayabildiği görülmüştü. Türkiye 
Hükümeti, hükümetdışı kuruluşların görevlilerinin bölgeye geçiş
lerini düzenleyen ilkeleri belirlemiştir.

Sonuç olarak, Türkiye, ABD ve İngiltere Hükümetleri, 
Sayın Barzani ve Sayın Talabani'nin bu inisiyatifinin gerçek
leşmesini mümkün kılma yolundaki sorumlu ve uyumlu yak
laşımlarını memnuniyetle not etmektedirler. Türkiye, ABD ve 
İngiltere, adıgeçenlerin Ankara'yı ziyaretlerini memnuniyetle 
karşılamakta, Ankara Süreci’ne ve bu Süreç Te hedeflenenlerin 
uygulamasına katkıda bulunmaya devam etmelerini teşvik etmek
tedirler.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN ŞILI 
DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU
    • _

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Latin Amerika'ya yap
makta olduğu ziyaretin ikinci durağı olan Şili'nin başkenti 
Santiago'da 9 Kasım Pazartesi günü Şili Dışişleri Bakanı Jose 
Miguel Insulza ile görüşmüştür. Görüşmede Dışişleri Bakanı 
Sayın Cem'in Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılımı konusunda 
ayrıntılı bilgi vermesini müteakip, iki Bakan, Türkiye ile Şili 
arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin her alanda 
geliştirilmesi için atılması gereken adımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır.

Sayın Dışişleri Bakanı, bilahare, Türkiye'nin çeşitli bölge
sel ve uluslararası sorunları hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. 
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne adaylığının 
desteklenmesi konusunda Şili ile daha önce varılmış bulunan 
mutabakat teyid edilmiştir. Görüşmelerde Şili Dışişleri Bakanı 
Insulza'nm Dışişleri Bakanı Sayın Cem onuruna verdiği çalışma 
yemeğinde devam edilmiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem, ayrıca Santiago'da yerleşik 
Atatürk Kolej i'ni ziyaret ederek, öğretmenlerle görüşmüş ve 
öğrenciler tarafından okuldaki Atatürk büstü önünde onuruna 
düzenlenen törene katılmıştır. Törende öğrenciler Sayın Bakanı 
İspanyolca söyledikleri İstiklal Marşımız ile karşılamışlardır.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, daha sonra Şili'nin önde gelen 
gazetelerinden "El Mercurio"nun dış politika muhabiri Luis 
Goycolea'ya bir mülakat vermiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem 9 Kasım Pazartesi akşamı 
ziyaretin üçüncü ayağı olan Arjantin'e resmi ziyaret için Buenos 
Aires'e müteveccihen Santiago'dan ayrılmıştır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN VE KIRGIZİSTAN ZİYARETİ 
ÖNCESİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa,ll Kasım 1998, Çarşamba, Saat: 08.30-08.45)

Değerli basın mensupları,

Türkmenistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Saparmurad 
Türkmenbaşı'mn ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim 
Askar Akayev'in davetlerine icabeten, resmi ziyaret amacıyla 
Türkmenistan ve Kırgızistan'a hareket ediyorum. Bana bu ziyare
timde Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer, Kültür Bakanı Sayın 
îstemihan Talay ve TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı 
Sayın Murat Karayalçın refakat etmektedirler. Ayrıca berabe
rimdeki heyette yüksek düzeyli görevliler, bilim adamları, 
belediye başkanları ve işadamları da yer almaktadır.

Derin kardeşlik bağlarımızın günden güne pekiştiği dost 
Türkmenistan ve Kırgızistan ile ilişkilerimize ve dayanışmamıza 
büyük değer ve önem vermekteyiz.

Sağlam temellere dayalı Türkiye-Türkmenistan ve 
Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini bugün olduğundan çok daha 
ileriye götürmek için ortak bağlarımızdan kaynaklanan son 
derece müsait bir zemin bulunmaktadır. Nitekim, Türkiye'nin bu 
ülkelerle ilişkileri ve işbirliği, son yedi yıllık dönemde, her alan
da büyük gelişme kaydetmiştir.

Bu ziyaret vesilesiyle, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Türkmenbaşı ile Aşkabad'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Akayev ile Bişkek'de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her
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yönünü görüşerek bu ilişkileri daha da geliştirme yollarını ele ala
cağız. Uluslararası ve bölgesel konular üzerinde de görüş alışve
rişinde bulunacağız. Öte yandan Aşkabad'da Atatürk Parkı’mn, 
Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Ertuğrul Gazi Camiinin ve bir 
Türk firması tarafından inşa edilen Türkmenistan Milli 
Müzesi’nin açılışlarını yapacağım. Bişkek'te ise Türkiye'nin 
destek ve katkılarıyla kurulan Türk-Kırgız Manas Üniversite
sinin ana hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğim. Manas 
Üniversitesi ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşıyan 
abide bir eserdir.

Türkmenistan ziyareti sırasında Sayın Türkmenbaşı ile bir
likte, 29 Ekim'de Ankara'da imzaladığımız Doğalgaz 
Anlaşması’mn biran önce uygulamaya konulması için gereken 
çalışmaları da ele alacağız.

Türkmenistan ve Kırgızistan'a yapacağım bu ziyaretlerin 
bu kardeş ülkelerle mükemmel bir düzeyde bulunan ilişki ve 
işbirliğimizin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına 
inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN’DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Aşkabad, 11 Kasım 1998, Çarşamba, Saat: 16.30-17.00)

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Saparmurad 
Türkmenbaşı,

Sevgili Türkmen kardeşlerim,
Değerli basın mensupları,

Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı'nın davetine 
icabetle, bir kez daha atayurdumuza ayak basmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Anadolu Türklüğünün menşei bu kutsal 
toprakları her ziyaretim bende tarifi imkânsız coşkulu duygular 
uyandırmaktadır. Bakanlardan, TBMM üyelerinden, yüksek 
düzeyli görevlilerden, bilim adamlarından, işadamlarından ve 
basın mensuplarından oluşan bir heyet bu ziyaretimde bana eşlik 
etmektedir.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanarak hür ve egemen 
ülkeler topluluğunun saygın bir üyesi olmasından itibaren aramız
daki derin kardeşlik bağlarımızın yeniden kurulmasını büyük bir 
gurur ve memnuniyetle müşahede ediyorum. Bu bağlar, kardeşim 
Türkmenbaşı'nın söylediği gibi bizi "iki devlet, tek millet" haline 
getirmiştir.

Türkiye ve Türk halkı, iki ülke arasındaki mükemmel işbir
liğinin daha da gelişmesini, aramızdaki bu kardeşlik bağlarının 
bir vecibesi olarak görmektedir.

Ülkelerimiz arasında 7 yıl gibi milletlerin tarihinde kısa 
sayılabilecek bir süre içinde her alanda karşılıklı saygı ve yarara
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dayalı yoğun bir ilişkiler ve işbirliği ağı örülmüştür. Bu ilişki ve 
işbirliğinin daha da gelişmesi en büyük arzumuzu teşkil etmekte
dir.

Bu ziyaretim sırasında hızla gelişen ilişkilerimizi gözden 
geçirecek ve işbirliğimizin daha da yaygınlaştırılarak derinleşti
rilmesine çalışacağız. Ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar 
üzerinde de kardeşim Türkmenbaşı ile görüş teatisinde bulu
nacağız.

Ziyaretimin ülkelerimizin yüksek menfaatlerine hizmet 
edeceğinden ve ilişkilerimize çok önemli bir ivme kazandıra
cağından emin olduğumu ifade ediyor ve bu vesileyle, aziz dos
tum Türkmenbaşı'na Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü törenleri 
için on gün önce Türkiye'ye gelerek bizi onurlandırdıkları ve mut
luluğumuzu paylaştıkları için bir kez daha huzurlarınızda 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRMENİSTAN’DA 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER VE İMZA 
TÖRENİNDEN SONRA BASINA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Aşkabad, 11 Kasım 1998, Çarşamba)

Atayurdumuz Türkmenistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı 
aziz kardeşim Türkmenbaşı ile başbaşa ve heyetler halinde çok 
yararlı görüşmeler yaptık.

Türkiye-Türkmenistan ilişkileri aynı tarihi ve aynı kültürü 
paylaşan halkların ortak dostluk, sevgi ve karşılıklı yararı üzerine 
bina edilmiştir. Biz, aziz kardeşim Türkmenbaşı'nın fevkalâde 
isabetli bir şekilde söylediği gibi, "iki devlet, tek milletiz". İlişki
lerimiz sarsılmazdır, ebedidir.

Yedi yıldan beri fevkalâde iyi bir seyir gösteren ilişkileri
mize ve işbirliğimize yeni bir boyut kazandırmak amacıyla içerik
li ve verimli görüşmeler yaptık. Bu çerçevede, ilişkilerimizin 
siyasi, ekonomik, ticari, askeri, eğitim ve kültürel veçhelerini ele 
alarak bu alanlardaki işbirliğimizi daha da ileri götürmek 
hususundaki kararlılığımızı teyid ettik. Son olarak 29 Ekim'de 
Ankara'da imzaladığımız Doğal Gaz Anlaşması'nm bir an önce 
uygulamaya konulması için yapılması gereken çalışmaları ele 
aldık. Bu anlaşma Türkmenistan'ın refahı ve ekonomik kalkınma 
çabaları bakımından büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

Aramızdaki ticaret hacmini arttırmak için ne gibi imkânları 
kullanabileceğimizi görüştük. İki ülke arasındaki Karma 
Ekonomik Komisyonun en kısa sürede toplanması hususundaki 
kararlılığımızı teyid ettik.
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Ayrıca, Türkmenistan'ın kalkınma hamlesinde Türk 
müteşebbislerin daha etkin rol oynayabilme imkânlarını değer
lendirdik.

Görüşmelerimizde Türkmenistan'da bulunan ortak kültür 
varlıklarımızın korunması hususunda esasen yürütmekte olduğu
muz çalışmalara yeni boyutlar kazandırılması üzerinde mutabık 
kaldık. Bu çerçevede, Sultan Sencer'in türbesinin restorasyonu ve 
Alpaslan'ın mezarının yerinin tesbiti öncelikle ele alınması 
gereken konular olarak tesbit edilmiştir.

İkili ilişkilerimizin yanısıra, başta Afganistan sorunu 
olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde çok fay
dalı görüş alışverişinde bulunduk.

Ayrıca, ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirecek 
"Yasadışı Yollardan Ülkeye Sokulan veya Çıkartılan Kültürel 
Eserlerin Yakalanması ve İade Edilmesi Konularında Gümrük 
işbirliği Anlaşması" ile "Uyuşturucu ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığıyla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" iki ülke bakan
ları arasında imzalandı. İmzaladığımız tüm bu belgelerin iki ülke
dostluk ve kardeşliğinin parlak geleceği için hayırlı olmasını 
diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AŞKABAD ATATÜRK PARKI'NIN AÇILIŞINDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Aşkabad, 11 Kasım 1998, Perşembe, Saat: 09.30-10.00)

Aziz Kardeşim Türkmenbaşı,
Sevgili Aşkabad'lı Hemşehrilerim,
Değerli Konuklar,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün heykelini ve adı verilen bu parkı açmaktan büyük onur 
duyuyorum.

Aşkabad'da bir parka Atatürk'ün adının verilmesi ve heyke
linin dikilmesi bir tesadüf değildir. Atatürk bizim için kurtuluş 
demektir, bağımsızlık demektir, özgürlük demektir; Atatürk çağ
daş devletin kuruluşu, milletin bütünleşmesi, güçlenmesi, yenilik
ler yapması, geleceğe umut ve güvenle bakması demektir; ulus
lararası toplumda saygın yer edinmek demektir; "yurtta sulh 
cihanda sulh" demektir; mazlum milletlerin özgürlük ve bağım
sızlık özlemlerine ilham kaynağı olmak demektir.

Dostum Türkmenbaşı'nın dirayetli yönetiminde bağım
sızlığının ilk yıllarını başarıyla tamamlayan ve gelecekten haklı 
beklentileri bulunan Türkmenistan için Atatürk'ün ifade ettiği bu 
anlamların, özel bir değer, ayrı bir geçerlilik taşımakta olduğuna 
eminim. Atatürk Parkı bu nedenle Türkiye ve Türkmenistan'ın 
çağdaş değerlerini temsil etmektedir.

Atatürk, Türk dünyasının, yirminci yüzyılın büyük dehası
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ve lideridir. "Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük 
medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişimi ile geleceğin 
medeniyet ufkundan bir güneş gibi doğacaktır" diyen Atatürk, bu 
tespitini daha 1933'de yapmıştır. Sovyetler Birliği'nin bir süre 
sonra yıkılacağını, Türk dünyasının yeniden birbirine kavuşma 
imkânının ortaya çıkacağını, buna hazırlıklı olmak gerektiğini yıl
larca önceden gören ve söyleyen de odur. Doğru görmüştür, haklı 
çıkmıştır. Parkın girişindeki mermerin üstünde "Türk halkının 
büyük oğlu Atatürk" yazıyor. Bu ibare doğrudur, bir şükran ve 
vefa borcunun ifadesidir.

Atatürk Parkı için başkent Aşkabad'ın en güzel yerlerinden 
birinin tahsis edildiğini memnuniyetle gördüm. Bu yerin 
Büyükelçiliğimizin hemen yanında bulunuşu, ayrıca bir inceliktir. 
Aziz kardeşim Türkmenbaşı'na sadece cömertliği için değil, bu 
zerafeti için de teşekkürlerimi sunuyorum.

Parkın, Büyükelçiliğimizin öncülüğünde Aşkabad'da 
yaşayan vatandaşlarımızın gönül ve işbirliği ile gerçekleştirildiği
ni biliyorum. Bütün vatandaşlarımı, özellikle kadirşinas emek ve 
katkılarını esirgemeyen işadamlarımızı ve eğitim kuruluşlarımızı 
kutluyorum.

Atatürk Heykeli ve Parkı Aşkabad'da Türk-Türkmen 
kardeşliğinin sembolü olarak ebediyete kadar kalacaktır. 
Atatürk'ün ilke ve fikirleri bütün Türk dünyasının ufkunda bir 
güneş gibi parlamaya, yol göstermeye devam edecektir.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, TÜRKMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANI' NIN ONURUNA VERDİĞİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMADAN
ALINTILAR

" Biz burada muhteşem Türkmen misafirperverliğinin
masasında ikramın en yücesine şahit olduk. Ama aynı zamanda 
burada başka bir ziyafet veriliyor. O ziyafet, 2000'li yıllara gi
rerken dünyanın geleceğine müspet bir şekilde bakmamız için her 
türlü sebebin mevcut olduğunun değerli büyükelçiler, bütün 
konuşmacılar, sanatçılar ve burada bulunan herkesin gözü önünde
sergilenmesidir.  Bu, hepimizi gururlandıran muhteşem bir
hadisedir.

Bu salon, bugün bir şeyi daha yaşadı.

Bu da, Türk-Türkmen ilişkilerinin ne kadar sıcak, ne kadar 
samimî, ne kadar resmiyetten uzak, ne kadar içiçe, ne kadar bir
birini tamamlayan, birbirini kucaklayan münasebetler olduğunun 
herkese gösterilmesidir. Bizim Atayurdumuz olan bu topraklarda 
yaşayan Türkmen kardeşlerimizle geçen 7 yıllık süre zarfında 
ancak münasebet kurma imkânımız oldu. Herkes şahittir ki, bu 
münasebetlerin geleceği fevkalâde parlaktır.

Ben, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kabul eden, ilân eden 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıydım. Şimdi de 
Cumhurbaşkanıyım. Ve geçen 7 sene zarfında iki defa Başbakan 
olarak, bununla beraber 4 defa Cumhurbaşkanı olarak, 6 defa 
Türkmenistan'a geldim. Her defasında da böyle kucaklandım, her 
defasında böyle samimiyetle, her türlü sevgiye, saygıya mazhar 
oldum. Bu benim için çok büyük, unutulmaz bir olaydır.
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Çünkü, bana gösterilen bu ilgi aslında bu ülkenin 
Anadolu'daki insanlarına, Türkmenistan'ın Anadolu'daki kardeş
lerine olan ilgiydi.

 Burada 7'inci yılınızdasınız, 75 yıla daha çok var, ama
7 yılda çok güzel işler yaptınız. Geçen sene geldim, buradaki fab
rikalarınızı açtım.

Biz kardeşlerimizin, Türkmen halkının refahına, mutlu
luğuna, barış içinde yaşamasına hizmet etmek için buralardayız. 
Önümüzde duran bu topluluk zengin işadamlarından oluşmak
tadır. Bu kişiler Türkiye'de her şeyin sahibidir.

 Biz kardeşiz, fakat siyasî sebeplerle irtibatlarımız 100
sene kopmuştur. Nihayet kardeşler gurbetten dönünce ne 
yaparlar? Birbiriyle kucaklaşırlar. Bunda yadırganacak ne var? 
Bu İnsanî bir duygudur. İnsanların birbirinden senelerdir uzakta 
kaldıktan sonra birbirlerini yeniden gördükleri zaman kucaklaş
maları İnsanî bir duygudur. Ve geçen 2000 senenin bizim ve bu 
ülkelerin tarihinde müşterekleri hep aynıdır.

Büyük düşünürleri aynıdır, mimarları aynıdır ve hepsi 
Anadolu'daki Türklerin, Türkmenistan'daki Türklerin büyük
leridir. Destanları aynıdır, şiirleri aynıdır, şairleri aynıdır, ninnileri 
aynıdır, âdetleri, an'aneleri aynıdır, şu yemek masaları aynıdır.
 Siz de gördünüz, çorba aynıdır, mantı aynıdır, dolma aynıdır,
yoğurt aynıdır ve nihayet din aynıdır, dil aynıdır.

Peki, bu kadar ayniyet varsa bu insanlara kardeş demeyip 
de kime kardeş diyeceğiz"

#
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•• • ••
GKRY'NIN AB’YE ÜYELİK MUZAKELERIYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

9-10 Kasım 1998 tarihinde Brüksel'de toplanan Avrupa 
Birliği Genel İşler Konseyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle tam 
üyeliğe yönelik içerikli müzakereleri başlatmıştır.

Muhtelif vesilelerle açıklanmış olmasına rağmen Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB üyeliğiyle ilgili görüşlerimizin bu 
vesileyle bir kez daha kayda geçirilmesinde yarar görülmektedir.

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm Kıbrıs adına AB'ne 
müracaatı uluslararası hukuka aykırı bir işlemdir. Kıbrıs Rum 
tarafı 1963 yılında tek yanlı anayasa değişiklikleri gerçekleşti
rerek ve silah zoruyla Kıbrıs Türk tarafını ortak yönetim ve par
lamentodan uzaklaştırarak 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'ni 
yıkmıştır. O dönemden beri Kıbrıs'ta iki halk adına ve Ada'nın 
bütününün geleceğine ilişkin karar alabilecek bir hükümet mev
cut değildir. Kıbrıs Rum Yönetimi sadece Güney'deki Kıbrıs Rum 
toplumunu temsil etmektedir. Kıbrıs Türk halkı özgür iradesiyle 
kendi yönetimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluşturarak 
kurmuştur. Bu nedenle AB'nin tam üyelik müzakerelerini yürüte
ceği heyet Kıbrıs müzakere heyeti değil Kıbrıs Rum heyetidir ve 
müzakere sonuçları hiç bir şekilde KKTC'yi bağlamayacaktır.

- 1959 Zürih ve Londra ve 1960 Garanti Antlaşması’nın 
hükümleri, Kıbrıs'ın Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye 
olmadıkları uluslararası kuruluşlara, siyasi ve ekonomik birliklere 
katılımına cevaz vermemektedir. Bu hükümler anavatanlar olarak 
Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs üzerindeki hak ve menfaatlerini 
dengelemek üzere anlaşma metinlerine ithal edilmiştir.

- Türkiye ve KKTC başlangıcından beri, yukarıda sıralanan 
hukuki gerekçeler temelinde Kıbrıs Rum tarafının tam üyelik

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [83]



başvurusuna karşı çıkmışlardır. Kıbrıs Rum tarafının bu başvu
rusunun ileri götürülmesinin, Kıbrıs müzakere süreci’nin, başta 
tarafların eşitliği ilkesi olmak üzere, asli parametrelerini ortadan 
kaldıracağını, taraflar arasındaki bölünmüşlüğü kalıcı kılacağını, 
Ada'daki gerilimi arttıracağını, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne ise, Kıbrıs Rum tarafının AB yoluyla Yunanistan 
ile gerçekleştireceği bütünleşme sürecine benzer bir süreci 
Türkiye ile gerçekleştirmeyi aramaktan başka bir seçenek bırak
mayacağını bildirmişlerdir.

- Bu uyarılarımızı AB üyesi ülkeler dikkate almamıştır. 
Avrupa Birliği, üyesi olan Yunanistan'ın kendisine adeta zorla 
kabul ettirdiği bir Kıbrıs politikasını uygulamaya sokmuş, 
Lüksemburg Zirvesi'nde GKRY ile tam üyelik müzakerelerini 
başlatmış, ayrıca Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün AB 
kazanımlarına uygun olması şartını getirmiştir.

- Aradan geçen bir yıllık süre Türkiye ve KKTC'nin 
uyarılarında ne kadar haklı olduklarını göstermiştir. AB'nin tam 
üyelik müzakerelerini başlatmasını Kıbrıs'ı bir Elen adası haline 
dönüştürme hayalleri için yakılmış bir yeşil ışık olarak gören 
Kıbrıs Rum tarafı, bugün Kıbrıs Türk halkına ancak bir otonomi 
tanınabileceğini açıkça ilan edebilmekte, Ada'da Yunanistan'a 
tahsisli üsler açarak, S-300 füzeleri konuşlandırmaya kalkışarak 
askeri gerilimi pervasızca arttırabilmektedir.

- Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan, Rum tarafının 
üyeliğinin yaratabileceği sorunların bazı AB üyesi ülkelerce
anlaşılmaya başlandığı müşahade edilmektedir. Bu bağlamda
— _  •  •

Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın Genel işler Konseyi 
toplantısında yaptıkları açıklama not edilmiştir.

- Türkiye ve KKTC en yüksek düzeylerde kabul ettikleri 
ortak belgelerle GKRY'nin AB üyeliğinde sağlayacağı ilerleme
ler karşısında izleyecekleri hareket tarzını belirlemişlerdir. Bu 
çerçevede Kıbrıs Rum tarafının AB yoluyla Yunanistan'la gerçek
leştireceği bütünleşme hareketinin benzerinin Türkiye ve KKTC 
arasında gerçekleştirileceğini ilan etmişlerdir. Türkiye ve KKTC 
bu politikalarını devam ettirme kararındadırlar.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
ARJANTİN’DE YAPTIĞI TEMASLARA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU
*

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Latin Amerika'ya yap
tığı resmi ziyaretin son ayağını oluşturan Arjantin'de 10 Kasım 
günü ilk olarak Cumhurbaşkanı Carlos Saul Menem tarafından 
kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Menem, kökeninden ve kendisine verilen 
Türk pasaportundan onurlandığını ifade etmiş, Arjantin'de 
Türkiye'ye ilgi duyulduğunu ve ikili ilişkileri daha da geliştirme 
arzusu bulunduğunu anlatmıştır.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, ikili ilişkilerimiz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapmış ve ilişkilere ivme 
kazandırılmasının bizim de arzumuz olduğunu gerekçeleriyle dile 
getirmiştir. Cem bilahare, Cumhurbaşkanı Menem'e Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kendisini Türkiye'yi ziyarete davet eden 
mektubunu tevdi etmiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem müteakiben Arjantin 
Dışişleri Bakanı Guido di Telia ile biraraya gelmiştir. Başbaşa 
yapılan ve ikili ve uluslararası sorunların ele alındığı görüşmeden 
sonra aynı çerçevede heyetler arasında bilgi değişimine devam 
edilmiştir. Bu meyanda, iki Bakan tarafından Türkiye ile Arjantin 
arasında siyasi istişare mekanizması kuran bir Mutabakat 
Muhtırası imzalanmıştır.

Görüşmeler sırasında Türkiye ile Arjantin arasındaki 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle ticaret hacminin
arttırılması için alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.

0

Arjantin tarafı, Türkiye'de enerji alanında yatırım yap
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malarını ve ikili işbirliği kurmayı öngören bir Mutabakat 
Muhtırası taslağı da sunmuştur. Sayın Cem, bu taslağı olumlu bir 
yaklaşımla inceleyerek, cevabımızı sunacağımızı belirtmiştir. 
Arjantin tarafı, ayrıca Kültür ve Eğitim İşbirliği Değişim 
Programı üzerinde çalıştıklarını, en kısa süre içinde Türk yet
kilileriyle bu konuda da biraraya gelmeye hazır olacaklarını 
belirtmişlerdir.

Görüşmelerde Asya ve Rusya mali krizi gibi güncel konu
lar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, muhatabına, Türkiye'nin Kıbrıs, Irak ve Orta 
Doğu Barış Süreci konularıyla ilgili görüşlerini açıklamıştır.

Arjantin Dışişleri Bakanı di Telia, daha sonra Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem onuruna bir akşam yemeği vermiştir. 
Görüş alışverişi yemekte de sürdürülmüştür.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Buenos Aires'de ayrıca, San 
Martin anıtına çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuştur.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem "Dyne Ajansı" muhabiri 
Walter Schimidt'e bir de mülakat vermiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
AVUSTURYA’YA YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Avusturya 
Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in davetine icabetle, 17-19 Kasım 
1998 tarihleri arasında Avusturya'ya resmi bir ziyarette bulu
nacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, 
Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı Sayın Işın 
Çelebi, Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Raif Denizolgun, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan ile üst düzey resmi 
yetkililer, üniversite rektörleri, valiler, belediye başkanları, 
meslek kuruluşları temsilcileri, işadamları ve basın mensupları 
refakat edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret programı çerçevesinde, 
Cumhurbaşkanı Thomas Klestil ile görüşmelerde bulunacak, 
Başbakan Victor Klima ve Meclis Başkanı Heinz Fischer'i kabul 
edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Avusturya Dış 
Politika ve Uluslararası İlişkiler Cemiyeti üyelerine bir konuşma 
yapacak, Avusturya Ekonomi Odası’nda Türk-Avusturya İş 
Konseyi’ne hitap edeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Viyana'da 
Avusturya'daki Türk demekleri temsilcilerini de kabul edecektir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretin son gününde Türkiye'ye 
dönüş güzergahı üzerinde eyalet başkenti Salzburg'u ziyaret ede
cek ve temaslarda bulunacaktır.

Avusturya'ya en üst düzeyde yapılacak bu ziyaretin, 
Türkiye-Avustury a ilişkilerinin daha da gelişmesine önemli katkı
da bulunması beklenmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN MİLLİ MÜZESİ’NİN AÇILIŞINDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Aşkabad, 12 Kasım 1998, Perşembe, Saat: 10.45-11.30)

Aziz dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı,
Değerli konuklar,

Benim bu defaki Türkmenistan seyahatimi tek kelimeyle 
ifade edecek olursak, bu kelimenin "kültür" olduğunu düşünüyo
rum. Programım üç önemli açılıştan oluşmakta: Atatürk Parkı, 
Ertuğrul Gazi Camii ve Milli Müze.

Eğer bu ziyaretim için ikinci bir kelime bulmam gereksey- 
di, bu "hediye" olurdu. Atatürk Parkı Türkmenistan'ın Türkiye'ye, 
cami de Türkiye'nin Türkmenistan'a hediyesidir. Şu anda içinde 
bulunduğumuz bu muhteşem müze ise dostum ve kardeşim 
Türkmenbaşı'nın Türkmenistan'a ve bütün Türklüğe, hepimize 
hediyesidir. Kuşkusuz bu müzede teşhir edilecek eserler ortak ta
rihimizin derinliğini ve zenginliğini, sanatçılarımızın yaratıcılık
larını ve becerilerini en mükemmel biçimde ortaya koyacaktır. 
Ama ben öncelikle müzenin kendisinden sözetmek istiyorum. Bu 
eser, Türk-Türkmen işbirliğinin kusursuz örneklerinden biridir. 
Mimari tasarımı kardeş Türkmenistan'ın beş vilayetten oluştuğu 
gerçeğini dikkate alacak biçimde, beşli kolonlara, beşgen mo
tiflerinin çeşitlemelerine ağırlık verecek tarzda, ama hepsini 
Türkmenistan'ı yansıtan bir birlik ve bütünlük içinde ele almış ve 
gerçekleştirmiştir. 16 dilimli kubbe, Türk tarihinin 16 devletini 
simgelemektedir. Bana ön bahçedeki büyük havuz ile bronz ana 
giriş kapısı arasındaki protokol yolunun genişliğinin 1453 cm 
olduğu söylendi. İstanbul'un fetih tarihini böyle bir yapının 
parçası haline getirmek, ancak Türk tarihini bilmek, Türk
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kültürüne gönül vermek ile mümkün olurdu.

Sayın Türkmenbaşı'nm bu müzeye daha proje aşamasından 
itibaren şahsi ilgi gösterdiğini ve her aşamasını yalandan izlediği
ni biliyorum. Gerçekleşmesi için bir Türk mimarını seçmiş ve 
inşaatı bir Türk firmasına emanet etmiş olması, biraz önce işaret 
ettiğim kültür ve tarih konusuna gösterdiği özenin bir sonucudur. 
Yanılmamıştır. Sonuç ortadadır. Sadece içi ile değil, dışı ile de 
görülmeye, gezilmeye değer bir medeniyet eseri yaratılmıştır. Bu 
muhteşem hediye için kendisine teşekkür ediyor, emeği geçen 
Türk ve Türkmen kardeşlerimi yürekten kutluyorum.

Biz bu binanın temellerini 1996 yılında beraber atmıştık. 
Şimdi açılışını birlikte yapmanın kıvancı içindeyim.

Türkiye olarak ortak tarihimizi yansıtacak bu müzenin 
içine de ilgisiz kalmadık. Topkapı Sarayı'ndan, Türk ve İslam 
Eserleri Müzemizden ve Askeri Müzemizden Osmanlı dönemine 
ait 97 eski eser şu anda müzede sergilenmektedir. Ayrıca, 
günümüz hat ve tezhip sanatçılarının 37 eseri ile 43 adet Türk 
etnografik eseri de müzede teşhir edilmektedir. Bu ziyaretimin 
hediye ağırlıklı yapısından biraz önce sözettim. Türkmenistan 
Milli Müzesi'nin bu onurlu açılış töreni vesilesiyle, sözkonusu 43 
etnografik eseri ülkemin bir hediyesi olarak sunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Dışıyla da içiyle de büyük bir anlam ifade eden ve Orta 
Asya'ya gelen herkesin uğramadan edemeyeceği bir ziyaret 
merkezine kısa sürede dönüşeceğinden emin bulunduğum 
Türkmenistan Milli Müzesi'nin hepimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRK-TÜRKMEN İŞ KONSEYİ TOPLANTISINDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Aşkabad, 12 Kasım 1998, Perşembe, Saat: 11.40-13.00)

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı,
Değerli konuklar,

Sözlerime Türkiye ve Türkmenistan iş dünyasının temsilci
lerinden oluşan seçkin bir topluluğa hitap etmekten duyduğum 
memnuniyeti ifadeyle başlamak istiyorum.

1991 yılında oluşturulan Türk-Türkmen İş Konseyi, iki 
ülke ticari ve ekonomik işbirliğinin verimli ve karşılıklı çıkar 
esasına dayalı bir biçimde gelişmesine değerli katkılarda bulunan 
bir platform oluşturmaktadır.

İstanbul'da 1993'te gerçekleştirilen ilk toplantısından sonra 
Cumhurbaşkanlarının ziyaretleri ve üst düzeyli temaslar vesile
siyle Türk-Türkmen İş Konseyi çeşitli toplantılar düzenlemiş, iki 
ülke müteşebbislerinin birbirini tanımasına, dostluklar ve ortak
lıklar kurmalarına, ticari ve ekonomik bilgi iletişimine katkıda 
bulunmuştur.

Türk-Türkmen İş Konseyi faaliyetlerinin tekrar hız kazan
ması sevindirici bir gelişmedir. Bu vesileyle Konsey'in Türkmen 
kanadı başkanı, Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Saparov'un 
yanında Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın da yer almasını memnuniyetle karşılıyor ve bu geliş
menin Türkmen tarafının sekretaryasının bir an önce teşkil 
edilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.
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Türkmenistan'ın kalkınma ve ekonomisini yeniden yapı
landırma yönünde, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Saparmurat 
Türkmenbaşı'nın dirayetli önderliğinde sürdürdüğü gayretleri 
takdirle izliyoruz. Türkiye dost ve kardeş Türkmenistan'ın bu 
gayretlerini desteklemeye devam edecektir.

Gelişmiş, müreffeh ve güçlü bir Türkmenistan'ı görmek en 
büyük arzumuzdur. Türkmenistan'ın altı yıl gibi kısa bir zamanda 
kaydettiği başarılar göz kamaştırıcıdır. Türkmenistan sahip 
olduğu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmelidir. Biz 
Türkmenistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi bu çerçevede 
mütalaa etmekteyiz. Ekonomik ilişkilerimizin daha da zengin
leştirilerek geliştirilebileceğine ve iki kardeş ülkenin mevcut 
potansiyellerini karşılıklı menfaatlere uygun bir şekilde optimum 
düzeyde kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

29 Ekim'de Ankara'da imzaladığımız Doğal Gaz 
Anlaşması, kardeş ülkelerimizin önüne yepyeni işbirliği ve ortak
lık imkanları çıkarmaktadır. Böylelikle Türkmenistan dünya 
ekonomisiyle bütünleşme sürecinde çok önemli bir adım atmış 
olmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli işadamları,

Ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da geliştirilmesinde 
Türk ve Türkmen işadamlarına kilit bir rol düşmektedir. 
Türkmenistan özel sektörünün hızla gelişmekte olduğunu ve bun
ların Türkiye'de de faaliyet göstermeye başlamalarını mem
nuniyetle izlemekteyiz. Halen Türkiye'de 8 Türkmen firması 
bulunmaktadır. Sermayeleri henüz mütevazi de olsa da girişimci 
nitelikleriyle işbirliğimize katkıda bulunmakta ve gelecek vaad 
etmektedirler.

îşadamlarımızı Eximbank kredileri ve diğer teşvik imkan
larıyla Türkmenistan'da yatırım yapmaya ve ülkelerimiz arasın
daki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye teşvik etmek
teyiz.
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Ticaret hacmimiz 1997 yılında 191 milyon dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. Bu rakam çok daha üst seviyelere çıkmalıdır. 
Türkmenistan ile serbest bölgelerimiz arasında 1996 yılında 145, 
1997'de 52 milyon dolar ticaret gerçekleşmiştir. Türkmenistan'da 
serbest bölge kurulması ve işletilmesi konusunda işbirliğine 
hazırız.

Türk firmaları uzun süredir Türkmenistan'da faaliyet 
göstermekte ve Türk-Türkmen işbirliğine özveriyle katkıda 
bulunmaktadırlar.

Türk firmalarının Türkmenistan'da üstlendikleri, tamam
lanmış, yürütülmekte olan, kontratı imzalanmış ve finansman 
arayışı devam eden projelerin tutarı yaklaşık 3 milyar dolardır. 
Türkiye Türkmenistan'ın kalkınma çabalarının en başta gelen 
destekçisidir. Türk firmalarının bu başarısı kuşkusuz sebepsiz 
değildir. Batılı rakiplerinden daha ucuz, daha kaliteli iş yapmakta 
ve aldıkları işleri çok daha hızlı tamamlamaktadırlar.

Önümüzdeki yılda firmalarımıza yeni alanlarda da işler 
tevdi edileceğine, yukarıdaki vasıfları dolayısıyla firmalarımızın 
tercih edileceğine inanıyorum. Özellikle telekomünikasyon sis
teminin yenilenmesi, demiryolu, lokomotif yapımı, tadilat ve 
tamiratı, petrokimya tesisleri inşaatı gibi Türkmenistan'ın öncelik 
verdiği projelerde uluslararası deneyim ve kabiliyete sahip fir
malarımız hizmet vermeye hazır ve arzuludur.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin 
hukuki çerçevesi, "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi", 
"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması" ve "Karma 
Ekonomik Komisyon Kurulması" anlaşmalarıyla tamamlanmış 
bulunmaktadır.

Karma Ekonomik Komisyon'a işlerlik kazandırılması işbir- 
liğimize yeni bir ivme ve uzun vadeli perspektif kazandıracaktır.
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Komisyon toplantısının bir an önce gerçekleştirilmesini temenni 
ediyoruz.

Türkmenistan'da Ticaret Kanunu ve Eşya Hukukuna ilişkin 
düzenlemelerin tamamlanması ticari ihtilafların çözümüne katkı
da bulunacaktır.

Türkmenistan'daki işadamlarımızın genel olarak bankacılık 
sektöründe, inşaat sektöründe istihkakların ödenmesinde, döviz 
transferi, ulaşım ve ithalatta sertifika alma zorunluluğu gibi konu
larda sorunları bulunmaktadır. Bunlara çözüm imkanları aran
masının işbirliğimizin daha da geliştirilebilmesi önündeki engel
leri kaldıracağına inanıyorum.

Türkiye-Türkmenistan kardeşliği ve dostluğu ebedidir. 
Sizin sevinciniz bizim sevincimizdir. Kardeş Türkmen halkının 
refah seviyesinin artmasına daha da büyük oranda katkıda bulun
maya devam edeceğiz.

Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine değerli katkılar sağlaya
cağına inanıyor ve çalışmalarınızda başarı dileklerimizle sevgi ve 
selamlarımı sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AŞKABAD ERTUĞRUL GAZİ CAMİİ’NİN AÇILIŞINDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Aşkabad, 12 Kasım 1998 Perşembe, Saat: 13.15-14.00)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Kardeşim,
Aziz Türkmen Kardeşlerim,
Değerli Misafirler,

Şu anda açılışı yapılan bu ulu mabed Türk halkının kardeş 
Türkmen halkına ebedi bir hediyesidir. Türk-Türkmen 
kardeşliğinin manevi sembolüdür.

Dinimiz, Türkmenistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan 
manevi bağların atlasıdır. İslam dini ilerlemeyi, yükselmeyi he
defler. Mükemmel insan yetiştirmeyi, mükemmel insanlardan 
meydana gelen medeni millet olmayı öngörür; sevgiyi, saygıyı, 
dayanışmayı ve barışı öğütler. Biz Türkmen kardeşlerimizle pek 
çok şeyi olduğu gibi bu yüksek ve ulvî değerleri de paylaşıyoruz.

Bu değerleri temsil eden camilerin Türkmenistan'da 
görünür hale gelmesi ve yaygınlaşması bağımsızlıkla birlikte 
mümkün olmuştur. Aşkabad'a ilk gelişlerimde şehrin siluetindeki 
minare eksikliği dikkatimi çekmişti. Bağımsızlık inanç özgür
lüğünü de beraberinde getirince bu eksikliğin telafisi mümkün 
olmuş ve bu muhteşem cami her geçen gün daha da bayındır hale 
gelen Aşkabad'ın en güzel eserleri arasındaki yerini alabilmiştir.

Bundan yüzlerce yıl önce bu topraklardan kalkıp 400 çadır
la Anadolu'nun Söğüt kasabasında içinde bulunduğumuz binyıla
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silinmez damgasını vuran muhteşem Osmanlı Imparatorluğu'nu 
kuran Türkmen yürüklerinin beyi Ertuğrul Gazi, Türkiye ile 
Türkmenistan'ın ebedi kardeşliğinin de temelini atan büyük ulu
larımızın başında gelmektedir. Bugün Ertuğrul Gazi, ismiyle 
simgelenen bu caminin açılışıyla yeniden manen atayurduna, 
topraklarına geri dönmektedir. Böylece bu büyük manevi 
coğrafyanın iki ucunda bulunan Türkiye ve Türkmenistan bir kez 
daha kucaklaşmakta, ortak medeniyetimizin büyük evladı 
Ertuğrul Gazi'nin ruhu şad olmaktadır.

Bu toprakların gerçek anlamda vatan haline gelmesi için 
bizi biz yapan manevi değerlerimize sahip çıkmak, korumak bir 
millet için en temel görevdir. Aziz kardeşim Türkmenbaşı'nı ve 
Türkmen kardeşlerimi bu uzak görüşlü girişimleri için kutluyo
rum.

Değerli kardeşim Türkmenbaşı'na ayrıca teşekkür 
borçluyum. Bu cami fikrini ilk ortaya atıldığı anda benimsedi, yer 
tahsis etti ve gelişmesini yakından izledi. Diyanet İşleri 
Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onların maddi manevi 
katkıları bu caminin finansmanını, inşasını ve bir başyapıt halinde 
gerçekleşmesini sağladı. Emeği geçenlerin, mimarımızın, mühen
disimizin, taş ustalarımızın, tahta ustalarımızın, yazı usta
larımızın, cam ustalarımızın, işçilerimizin nasıl bir dikkatle nasıl 
bir özenle çalıştıklarını biliyorum. Bu cami daha önce yapılmış 
olanların hiçbirinden geride kalmayan bir eserdir. Türk-Osmanlı 
mimarisinin büyük bir yaratıcılıkla ve emekle gerçekleştirilmiş 
çağdaş bir örneğidir. Gama şirketini ve bu başarıda katkısı bulu
nan herkesi yürekten kutluyorum.

Hayırlı olsun.
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HEYBELİADA RUHBAN OKULU VAKFI YÖNETİM 
KURULU’NUN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Heybeliada Ruhban Okulu Vakfı Yönetim Kurulu'nun 
görevden alınması konusunun Yunanistan tarafından boyutları 
dışına taşınarak ülkemizdeki Rum Azınlığın haklarının ihlal 
edilmekte olduğu şeklinde çarpıtıldığı ve başta ABD olmak üzere 
çeşitli ülkelerde ülkemiz aleyhine bir kampanyanın tahrik edildiği 
görülmektedir. Bu konudaki gerçek durumun kamuoyunun bilgi
sine getirilmesinde fayda görülmüştür. Konuyla ilgili gelişmeler 
şöyledir :

Heybeliada Özel Rum Erkek Lisesi yöneticileri Vakfa ait 
okul binasının amacı dışında kullanılmasına müsaade ettikleri ve 
bu uygulamalarına son vermeleri için yapılan müteaddit uyarıları 
dikkate almayarak vakıf binasını aynı şekilde amacı dışında kul
landırmaya devam etmeleri nedeniyle Vakıflar Kanunumuzun 
3 3.maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde
azledilmişlerdir. Sözkonusu Kanun ülkemizdeki bütün vakıflar 
bakımından geçerlidir.

Bu karar, faaliyetleri yasaların çizdiği çerçevenin dışına 
taşan bir Türk kurumunun yönetimine, yeni bir yönetimin işbaşı
na gelmesine kadar yasalar uyarınca idari bir tasarrufla son ve
rilmesinden ibarettir. Anılan vakfın durumu değerlendirme altın
dadır.

Yunanistan bu konuyu da ülkemize karşı istismar ederek 
Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait vakıflara ilişkin uygulamasından 
kaynaklanan ihlalleri örtbas edeceğini zannetmektedir.

•  ___

Yunanistan, İstanbul'daki Rum Azınlığa ait bir vakfın
yönetiminin böyle bir idari kararla feshini kınar ve buna
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gerçekdışı anlam, niyet ve hedefler yakıştırırken, Batı Trakya'daki 
Türk Azınlığına ait vakıflarının yönetimlerinin seçimini yasayla 
yasaklamış olduğu gerçeğini gizlemektedir.

1913 Atina Andlaşmasının ruhu esas alınarak hazırlanan ve 
Batı Trakya'daki müftülerin Azınlık içinde yapılacak seçimle 
işbaşına gelmelerinin yanısıra Türk vakıflarının idaresini de 
düzenleyen 2345/1920 sayılı Yasa, vakıflar bakımından 1967 
yılına kadar uygulanmıştır. 1967-1980 döneminde Yasa yürürlük
te kalmasına rağmen, vakıf yönetim kurulları Müslüman 
Azınlığın seçtiği değil, Hristiyan Ortodoks yönetiminin tayin 
ettiği kişilerden oluşmuştur. Nihayet 1980 yılında çıkartılan 1091 
sayılı Yasa vakıfların yönetim ve denetimini tamamen devletin 
kontrolüne sokmuştur. Ocak 1990'da yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de yerel yöneticilere 
vakıfların idaresi hususunda geniş yetkiler verilmiştir.

Böylelikle Yunan Yönetimi Osmanlı döneminden bu yana 
Azınlığın milli, dini, kültürel, toplumsal ve ekonomik yaşamında 
hayati rol oynayan ve bir yardımlaşma ve dayanışma kurumu va
zifesi gören vakıfları, idari ve mali özerkliklerini zayıflatmak 
suretiyle parçalamaya ve tasfiye etmeye yönelmiştir.

Yunan Yönetimi 1990 yılında Batı Trakya'da vakıf yönetim 
kurulu seçimlerini Yasayla yasaklamıştır.Yunanistan'ın bu tutu
muna mukabil 2762 sayılı Vakıflar Kanunumuzun 1.maddesi 
"Cemaatlere mahsus vakıflar, kendi cemaati tarafından seçilen 
kişi veya kurullarca yönetilir" hükmünü amirdir. Bu durum 
Yunanistan'ın kalkıştığı propagandalarının ne kadar mesnetsiz 
olduğunu göstermeye yeterlidir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [97]



İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA’NIN 
YARGILANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Mehmet Emin Ağa'nın yargılanmasıyla ilgili 10 Kasım 
1998 tarihli açıklamasında ifade edilen hususlar Yunan devlet sis
temindeki ırkçı uygulamaları örtbas etmeye yönelik ikiyüzlü bir 
tutumu yansıtmaktadır.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Aga'nm Yunan 
Ceza Yasası'm ihlal ettiği gerekçesiyle hüküm giydiğini belir
tirken uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan ahdi yüküm
lülüklerinin iç hukuk düzenlemelerinin üzerinde olduğunu unut
muş görünmektedir.

Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'mn dini liderlerini 
seçme hakkını önce 1913 Atina Andlaşması ile bilahare de Lozan 
Andlaşması’yla tanımış bulunmaktadır. Atina Anlaşması hüküm
leri 1920 tarihli ve 2345 sayılı yasayla Yunan hukuk sisteminin 
bir parçası haline getirilmiştir. Bu yasaya göre Batı Trakya Türk 
Azınlığı dinsel kurumlarını kendi özgür iradesiyle oluşturma ve 
müftüleri seçim yoluyla görevlendirme hakkına sahiptir. Ancak 
Yunan Yönetimi 1990 yılında 2345 sayılı yasayı ilga ederek 
müftülerin atama yoluyla işbaşına getirilmesini öngören yeni bir 
yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa değişikliğinin Yunanistan'ın 
uluslararası hukuktan kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmadığı ve kaldıramayacağı açıktır.

t

Bu şekilde Atina Andlaşmasmı ihlal eden Yunanistan, 
590/77 sayılı yasayla Yunan Kilisesine tanıdığı metropolitleri, 
2456/20 sayılı yasayla da Yahudi Cemaatine tanıdığı hahamlarını 
seçme hakkını Türk Azınlığından esirgeyerek Azınlıklara diğer 
vatandaşlara tanınan hakların tamamının tanınacağını amir Lozan 
AnlaşmasCnın 40.maddesini de ihlal etmiş olmaktadır.

[98] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998



İnsan hakları konusunda her fırsatta Türkiye'ye dil uzatan 
Yunanistan, Türkiye'deki tüm azınlıkların dini liderlerini serbest 
seçimlerle belirleyebildikleri gerçeğini görmemezlikten gelmek
tedir.

AB Üyesi olduğunu her fırsatta öne sürmeyi ihmal etmeyen 
Yunanistan'ın, bu üyeliğin insan hakları ve uluslararası hukuk 
alanındaki gereklerini yerine getirmeye başlamasının zamanı 
gelmiş, hatta geçmektedir.

Uluslararası anlaşmalar hilafına, İskeçe Müftüsü'nün bir
biri ardına adli takibata uğratılarak sindirilmeye çalışılması 
herşeyden önce bir hukuk ve insan hakları sorunudur. Yunanistan 
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın gaspettiği tüm haklarını iade etme 
yükümlülüğü altındadır.
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ta ik a s im

• •  • •

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET
ATAÇ ANLI’NIN, YUNANİSTAN'IN AVRUPA 

BİRLİĞİYLE İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU BAKAN 
YARDIMCISI PAPANDREU'NUN KIBRIS'A İLİŞKİN 

İFADELERİYLE İLGİLİ OLARAK YÖNELTİLEN BİR
SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Yunanistan'ın AB'la ilişkilerinden sorumlu Bakan 
Yardımcısı Papandreu'nun AB Genel İşler Konseyi'nden sonra 
düzenlediği basın toplantısı sırasındaki Kıbrıs'a ilişkin ifadeleri 
uslüp itibariyle yakışıksız, içerik itibariyle ise haksız ve kaygı 
vericidir.

Yunanistan'ın kimsenin, özellikle Kıbrıs Türkü'nün hami
liğine soyunmasına hakkı yoktur. Kıbrıs Türk halkım, Rumlarla 
birlikte yoketmeyi tasarlayan, üstelik 1963'ten 1974'e kadar 
deneyen, ancak Türkiye'nin karşı koyması nedeniyle başara
mayan Yunanistan'dır. Bugün Kıbrıs Türk halkı kendi toprak
larında, kendi bayrağının altında, kendi devletinin egemenliğinde 
hür ve bağımsız olarak yaşamaktadır.

Aynı Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk Azınlığını yıllardır 
baskı altında tutmuş, azınlık ve insan haklarını sürekli ihlal etmiş 
ve göçe zorlayarak, eğitimsiz bırakarak, tarihi mirasını yıkarak 
Türklüğü yoketmeye çalışmıştır. Ve bütün bunları bir AB üyesi 
olarak yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Kıbrıs'ta çözümü engelleyen ve Kıbrıs Rum halkını kendi 
maksatlarına alet eden taraf yine aynı Yunanistan'dır. 
Yunanistan'ın hedefi, Kıbrıs'ı bir Elen adası haline getirmek ve 
adadaki Türkleri bir azınlık statüsüne mahkum etmektir. Hep yük
sek değerlerden dem vuran Yunanistan'ın herşeyden önce bu ırkçı 
yaklaşımı terketmesi uygun olacaktır.
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Papandreu'nun Yunanistan'da ve Kıbrıs Rumları arasında 
toplumsal bir ideoloji haline getirilen Türk düşmanlığının 
öncülüğünü kendi kiliselerindeki bazı din adamlarının yaptığını 
unutmaması gerekir. Bu itibarla, Hristiyanlık ve Müslümanlık 
arasında köprü kurulabilmesi için Yunan ve Rum tarafının önce 
kendi ayıplarını gidermeleri lazımdır.

AB'nin ortak değerlerinden bahseden Papandreu, bu değer
ler arasında terörizmle mücadele yükümlülüğünün de bulun
duğunu unutmuşa benzemektedir. PiGC terörizmine destek veren, 
onun elebaşısını ülkesine davet eden bir Yunanistan, Türkiye'ye 
karşı bir ortak tavır alınması gereğinden bahsedebilecek en son 
ülkedir.

Görülüyor ki Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının yapageldiği 
uyarılar AB çevrelerinde daha iyi anlaşılmaya başlanmış, bu da 
Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarında endişe ve hırçınlığa yol 
açmıştır. Yine de temennimiz, bu gelişmenin Yunan/Rum cep
hesini saldırganlık yönüne değil, itidal ve barış yönüne 
döndürmesidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN ARJANTİN 
GEÇİCİ SENATO BAŞKANIYLA GÖRÜŞMESİNE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem Arjantin'e yaptığı resmi 
ziyaretin son gününde Senato Geçici ve Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Dr. Eduardo Menem'i ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında 
Türk ve Arjantin parlamentoları arasındaki ilişkilerin sıklaştırıl
ması konusunda ortak arzu izhar edilmiştir.

Senato Geçici Başkanı Menem Türkiye'nin bölgesindeki 
sorunların çözümündeki önemli rolünü vurgulamış ve bu bakım
dan Arjantin'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesinin yararına 
değinmiştir.

Sayın Dışişleri Bakanı, Arjantin Senato Geçici Başkanına, 
Türkiye'yi yakından ilgilendiren konularda bilgi vermiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem daha sonra Arjantin 
Kongresi Temsilciler Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı ve 
Arjantin Parlamentosu Türk Dostluk Grubu Başkanı Lopez Arias 
ile Dostluk Grubunun diğer üyeleriyle de aynı konularda ayrıca 
görüş alışverişinde bulunmuştur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KIRGIZİSTAN’DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Bişkek, 13 Kasım 1998, Cuma)

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim Askar Akayev,
Saygıdeğer Kırgız Kardeşlerim,
Değerli Basın Mensupları,

Aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Akayev'in davetine 
icabetle bir kez daha güzel ülkenize, atayurdumuza ayak basmak
tan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanarak hür ve egemen 
ülkeler topluluğunun saygın bir üyesi olmasından itibaren halk
larımız arasında derin kardeşlik bağlarımızın yeniden kurulmasını 
büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyorum.

Kırgızistan ile aynı köklere dayanan tarih, kültür, dil ve din 
bağlarımız bugünkü ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır.

Türkiye ve Türk halkı, iki ülke arasındaki işbirliğinin 
gelişerek devam etmesini, aramızda hiçbir zaman eksilmeyen 
gönül bağlarımızı pekiştirme görevinin bir parçası olarak 
görmektedir.

Ülkelerimiz arasında 7 yıl gibi ulusların tarihinde kısa 
sayılabilecek bir süre içinde her alanda karşılıklı saygı ve yarara 
dayalı yoğun bir ilişkiler ve işbirliği ağı örülmüştür. Bu ilişki ve 
işbirliğinin daha da gelişmesi en büyük arzumuzu teşkil etmekte
dir. Ülkelerimiz ebedi dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birbirlerine 
kenetlenmişlerdir.
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Bu ziyaretim sırasında hızla gelişen ilişkilerimizi gözden 
geçirecek ve işbirliğimizin daha da yaygınlaştırılarak derinleşti
rilmesine çalışacağız. Ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar 
üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız. İlişkilerimizin ahdi 
temellerini güçlendirecek bazı anlaşmaları da imzalayacağız.

Bu ziyaretimin en anlamlı yanlarından biri de ortak 
çabalarımızla ve katkılarımızla bir abide eser olarak yükselen 
Türk-Kırgız Manas Üniversitesi'nin açılışını yapacak olmamızdır. 
Bu ilim ve irfan yuvası ortak geleceğimizin inşasına katkıda bulu
nacak nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.

Ziyaretimin ülkelerimizin yüksek menfaatlerine hizmet 
edeceğinden ve ilişkilerimize çok önemli bir ivme kazandıra
cağından emin olduğumu ifade ediyor ve bu vesileyle, aziz dos
tum Akayev'e Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü törenleri için on 
gün önce Türkiye'ye gelerek bizi onurlandırdıkları cihetle bir kez 
daha huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
BİŞKEK MANAS SERBEST BÖLGESİ’NDE BİR TÜRK 

ŞİRKETİNCE KURULAN FABRİKANIN AÇILIŞ 
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Bişkek, 13 Kasım 1998, Cuma, Saat: 11.50)

Aziz Kardeşim, Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Akayev,
Sayın Konuklar,

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Akayev ile birlikte bu 
görkemli tesisi açmaktan özel bir gurur ve mutluluk duymak
tayım.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fabrika, Türk 
yatırımcılarının Kırgızistan'a yönelik ilgisinin yeni ve somut bir 
göstergesidir. Kırgızistan'ın yabancı yatırımcılara sağladığı 
kolaylıklar ve güvenlik ortamı sayesinde, ülkenize gelen yabancı 
yatırımların sayısında son yıllarda büyük artışlar yaşanmıştır. Bu 
olumlu gelişmenin, siyasi ve ekonomik reformların başarısına 
paralel olarak, önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine yürekten 
inanıyorum.

18 milyon dolar'lık toplam bir yatırımla, yılda 328 milyon 
pet şişe ve yeni yılda 403 milyon adet kapak üretiminin 
öngörüldüğü bu fabrika, Türk özel sektörünün Kırgızistan'da 
gerçekleştirdiği en büyük yatırım olma özelliğine sahiptir.

Fabrikanın, ilk aşamada 100 Kırgız vatandaşına istihdam 
imkanı sağlayacak olması da beni ayrıca memnun etmekte ve 
geçiş döneminin zorluklarının azaltılmasında Türkiye'nin 
Kırgızistan'a sağlamaya devam ettiği katkıların bir yenisini oluş
turmaktadır.
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Plaskap ile Kaynaksu ve Konbaş firmalarımızın bu olumlu 
girişimini, değerli işadamı Sayın Erol Karabacak nezdinde kut
luyor, fabrika çalışanlarına üretim hayatında başarılar diliyor, dost 
ve kardeş Kırgızistan'a yönelik verimli Türk yatırımlarının bun
dan böyle de süreceği inancıyla, selamlarımı ve başarı dileklerimi 
sunuyorum.

Hayırlı, uğurlu olsun!
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRK-KIRGIZ İŞ KONSEYİ TOPLANTISPNDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Bişkek, 13 Kasım 1998, Cuma, Saat: 15.35)

Sayın Cumhurbaşkanı Akayev,
Sayın Bakanlar,
Sayın İşadamları,
Değerli Konuklar,

Sözlerime, Kırgızistan ile ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
geliştirilmesinde özel bir önemi olan bugünkü İş Konseyi 
Toplantısı'm düzenleyen eş-başkanlar Sayın Turgut Gür ve Sayın 
Amangeldi Muraliev ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 
değerli yöneticilerine ve Kırgız meslektaşlarına teşekkür ederek 
başlamak istiyorum.

Kırgızistan, bağımsızlıktan sonraki hassas geçiş döne
minde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Geçiş döneminin zorluk
larının tümüyle bertaraf edilememiş olmasına rağmen, ülkeniz, 
başarılı siyasi ve ekonomik reformlar gerçekleştirmeye devam 
etmektedir.

Bu çerçevede, reformların istikrar içinde gerçekleştirildiği 
bir "Kırgız modeli"nden bahsetmek yanlış olmayacaktır. 
Gerçekten, Kırgızistan'da son yıllarda bankacılık, tarım, vergi sis
temi, yabancı sermaye mevzuatı gibi alanlarda kapsamlı yenilik
lere gidilmiştir. Makroekonomik istikrar büyük ölçüde elde 
edilmiştir. Özelleştirme programı ileri bir aşamaya ulaşmıştır. 
Yabancı sermayede büyük artışlar meydana gelmiştir. Tüm bu 
gelişmeler, çoğulcu bir demokratik sistem ve siyasi istikrar içinde 
gerçekleşmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [107]



Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Akayev'in önderliğinde, 
reformların ikinci safhasının da başarıya ulaşacağına inancımız 
tamdır. Türk halkı, Kırgızistan'ın bu başarılarını kendi başarısı 
olarak görmekte ve kıvanç duymaktadır. Geleceğe güvenle bak
manız için hiçbir engel yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Türkiye, Kırgızistan ile ekonomik ve ticari işbirliğini daha 
da ileriye götürmeye arzulu ve kararlıdır. Ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizde hedeflediğimiz atılım, maalesef henüz meydana 
gelmemiştir. Özellikle ticari ilişkilerimizin, siz değerli 
işadamlarımızın katkılarıyla büyük çapta geliştirilmesi imkanı 
elimizdedir.

Öncelikle, ticari ilişkilerimizin dengeli bir şekilde 
çeşitlendirilerek, ikili ticaret hacmimizin arttırılması gerekmekte
dir. Karşılıklı ticarette, özellikle nakliye ve gümrük alanında 
karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunması, ticaret bağlarımızın 
pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Türk firmaları, halen Kırgızistan'daki yabancı yatırımlar 
içinde ikinci sıradadır. Özel sektörümüz, ülkenize daha fazla ve 
büyük çaplı yatırımlar yapmaya hazır ve isteklidir. Ancak, bu 
yatırımların istenen ölçüde arttırılmasını teminen, bazı özel şir
ketlerimizin Kırgızistan'da taraf oldukları ve uzun süredir çözüle
meyen ihtilafların süratle giderilmesi zorunludur. Bu pürüzlerin 

. halli, ekonomik işbirliğimize tekrar ivme kazandıracaktır. Kırgız 
makamlarının bu konuda gerekli anlayış ve desteği sağlayacak
larından kuşku duymuyoruz.

Karşılıklı olarak işadamlarımızın menfaatlerini yakından 
ilgilendiren, iki ülke arasında bugüne kadar maalesef imzalana
mayan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 
Müzakerelerinin en kısa zamanda sonuçlanmasına büyük önem 
veriyoruz. Kırgızistan, Orta Asya'da Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması imzalayamadığımız tek ülkedir. Bu anlaş
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ma, her iki ülkede faaliyet gösteren firmalarımızın yatırımlarının 
hızlandırılmasına ve teşvik edilmesine katkıda bulunacaktır.

Açılışını bu ziyaretim sırasında Sayın Cumhurbaşkanı 
Akayev ile birlikte gerçekleştireceğimiz, "Plaskap" isimli şirke- 
timizce Bişkek Manas Serbest Bölgesi'nde kurulan plastik şişe ve 
kapak fabrikasının da gösterdiği gibi, Türk işadamları 
Kırgızistan'da geniş çaplı üretim gerçekleştirmeyi hedeflemekte
dirler. Kırgız yetkililerinin yatırımcılarımıza bundan böyle de 
gereken tüm kolaylıkları sağlamaya devam edeceklerine inanı
yoruz.

Türk Eximbank tarafından Kırgızistan'a tahsis edilen 
toplam 75 milyon dolar'lık kredi imkanı, ticari ve ekonomik iliş
kilerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Türkiye, kredinin kalan 
25 milyon dolar'lık bölümünü Kırgızistan'a en kısa zamanda kul
landırmaya arzuludur. Bu amaçla, kredi kapsamında yürütülen 
faaliyetlerde yaşanan sorunların aşılması ve kalan kredinin tahsis 
edileceği projelerin saptanması gerekmektedir.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren ve sonuç
landırdıkları büyük projeler ile tecrübe ve rekabet güçlerini kanıt
layan müteahhitlerimizin, Kırgızistan'ın yeniden yapılanma 
sürecinde de yer alarak, toplam 235 milyon dolar'a ulaşan çeşitli 
projeler üstlenmiş olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk 
firmaları, Kırgızistan'da çok daha büyük projeler de üstlenerek 
kalkınma çabalarına katkıda bulunmaya isteklidirler. 
Müteahhitlik alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesini teminen, 
Kırgızistan'da açılan ihaleler hakkında tarafımıza düzenli ve hızlı 
bilgi akışının sağlanmasını bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Ülkelerimiz arasında her alanda geniş işbirliği potansiyeli 
bulunduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu potansiyelin en 
verimli biçimde değerlendirilmesi için her iki tarafta da gerekli 
siyasi irade mevcuttur. Bu amaçla, ilgili tüm kurum ve kuru-
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luşlarımızı ve özel sektör temsilcilerimizi bundan sonra da teşvik
etmeye devam edeceğimiz tabiidir. Ortak geleceğimiz parlaktır.
Yapmamız gereken işbirliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı 
güçlendirmektedir.

Bugünkü İş Konseyi Toplantısı’nın, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine olumlu bir 
katkıda bulunacağı inancıyla, hepinize çalışmalarınızda başarılar 
diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRGIZ-TURK 
MANAS ÜNİVERSİTESİ ANA HİZMET BİNASININ

AÇILIŞ TÖRENİNDE KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN AKAYEV'İN 

KONUŞMASINA CEVABEN BELİRTTİĞİ HUSUSLAR

" Bu nişanın benim şahsımda Türk milletine, Türkiye
Cumhuriyeti Devletine ait olduğunu, tevcihin o istikamette 
yapıldığını ifade ediyorum ve milletim adına, devletim adına, 
böyle bir nişanın tevdi edilmiş olmasından dolayı onur ve gurur 
duyduğumu söylemek istiyorum.

20'nci asrın sonuna doğru, son 10 senesinde dünyada eşine 
emsaline rastlanmamış bir olay cereyan etmiştir; bir büyük 
İmparatorluk kansız, kavgasız, kendi içinde savaşsız dağılmıştır.

20'nci asır, bizim Osmanlı İmparatorluğumuz dahil 
dünyadaki bütün imparatorlukları tasfiye etmiştir.

Son imparatorluğun, yani Sovyet İmparatorluğunun dağıl
masından sonra bizim bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada 
fevkalâde önemli bir sonuç çıkmıştır; kökenleri Türk olan ve 
Türkçe lisanını ana lisan olarak kullanan -veya biraz değişik ola
bilir- halklar devletlerine kavuşmuşlardır.

10 sene evvel kimsenin tahayyül dahi edemeyeceği bu 
durum yeni bir dünya meydana çıkarmış ve Sovyet İmparator
luğunun idaresindeki halklara yeni ufuklar açmış, kendi millî 
devletlerini kurma fırsatını getirmiş, yeni ümitler vermiştir.

Bizim müşterek bilginlerimizden, âlimlerimizden büyük 
kişilerin ifade ettiği gibi, 21 boyu bulunan büyük Türk milletinin, 
bu büyük çınarın çeşitli dalları yeşermiştir.
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Adriyatik'ten Çin Denizi’ne kadar olan sahada 11 milyon 
kilometrekare üzerinde 200 milyonluk bir Türk dünyası çıkmıştır 
ve bu dünyayı tek bayrakla temsil eden Türkiye, yanında beş tane
daha kardeş bayrak bulmuştur.

0

Kırgızistan, bağımsız Kırgızistan, Kırgız Eli geçen yedi 
sene zarfında -bugün yedinci yıldönümünü kutlamışızdır, bir millî 
devlet olmuş, kendisini dünyanın bütün kurumlarma tanıtmış, 
uluslararası kurumların hemen hepsine üye olmuş ve hür, serbest, 
zengin, mamur bir Kırgızistan'ın yaratılmasına girişilmiştir.

Kırgızistan, geçen yedi sene zarfında 30 seneye sığacak 
kadar güzel işler yapmıştır ve tüm bu işlerin yapılmasında değer
li kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Askar Aİcayev'in dirayetli 
idaresinin fevkalâde büyük rolü vardır.

Kırgızistan'ın bir bağımsız devlet hâline gelmesine ve 
halkının kendi kendini idare edebilir duruma girmesine dünyada 
en çok sevinen Anadolu'daki kardeşleridir.

Toprağı olan, milleti olan, ama bayrağı olmayan bir 
Kırgızistan bizim gücümüze gitmekteydi. Bayrağı da olmalıydı 
ve bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmalıydı.

İşte yedi senedir kutladığımız olay budur.

Bizim Atayurdumuz olan bu topraklarda, bizim kardeşimiz 
olan Kırgızların mutluluğu bizim mutluluğumuz olur.

Onun içindir ki, Kırgız Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülkeler
den birisi Türkiye'dir. Ben geçen yedi sene zarfında bir defa 
Başbakan olarak, üç defa Cumhurbaşkanı olarak Kırgız Eline 
geldim.

Türkçe konuşan Cumhuriyetlerin Cumhurbaşkanları olarak 
her sene toplanıldı. Bişkek'te de toplanıldı ve her sene birliğimiz, 
beraberliğimiz, kardeşliğimiz kutlandı.
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Bu, müthiş bir dayanışmaydı.

Bu dayanışma dünyanın dikkatini çekti. Bu, barışçıl bir 
dayanışmaydı, kimseye karşı değildi.

Bu, birbirlerini yıllarca özlemiş bulunan insanların gurbet
ten dönüşüydü, birbirleriyle kucaklaşmasıydı. Bundan kimsenin 
kaygı ve kuşku duymaması lâzımdı ve nihayet bu bir insanlık 
hakkıydı.

... Kırgız-Türk Manas Üniversitesi bu ebedî dostluğa bir 
armağandır.

Kendiliğinden durup durduğu yerde çıkmış değildir; Manas 
destanının bir neticesidir. Manas destanının 1000'inci yılını kut
ladığımız zaman karar verilmiştir.

... Bu Üniversite Türkiye ile Kırgızistan arasındaki 
dostluğa, kardeşliğe çok büyük katkılarda bulunacaktır.

Bilim evrenseldir; yani, bu Üniversite dünyaya açık bir 
üniversitedir ve bu Üniversite bütün Türk toplumuna açık bir 
üniversitedir ve bu Üniversite 21 'inci yüzyılın üniversitesidir.

... Değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Akayev, biraz 
evvel Kırgız Devleti adına taahhütlerini söyledi. Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var. Burada iki güçlü elin sesi var; Türkiye'nin eli, 
Kırgızistan'ın eli, iki güçlü el.

10 sene içerisinde 20 bin öğrencili, her şeyi yapılmış, 6 bin 
dekar arazi üzerine kurulmuş Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'ni 
yapacağız.

... Bugün faaliyetine başlayan Kırgız-Türk Manas Üniver
sitesi 10 sene içerisinde çok büyük, çok itibarlı bir ilim-irfan 
yuvası hâline gelecektir. Ve etrafına, insanlığa ışık saçacaktır. 
Çünkü, bunun temelinde sevgi var, dostluk var, kardeşlik var, arzu 
var, irade var, insanlık vardır.
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"ilim oku bulağa, bilim, ömür çırağa" eliyor Kırgız; "İlim 
eğitim kaynağı, bilim ömür ışığı", Anadolu Türkçesine çevrildiği
zaman.

Büyük Atatürk de gençlere sesleniyor; diyor ki, "Benim 
manevî mirasçım olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız, ilmi ve
fenni kendinize rehber edininiz, önder edininiz. Hayatta en haki
ki mürşit ilimdir".

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun"
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN AKAYEV’İN ONURUNA 

VERDİĞİ YEMEKTE SAYIN ASKAR AKAYEV’İN 
KONUŞMASINA CEVABEN BELİRTTİĞİ HUSUSLAR

" Gerçekten bugün çok güzel işler yaptık. Ziya Paşa
bizim çok değerli bir şairimizdir, o diyor ki, "İştir kişinin ayinesi, 
lâfa bakılmaz." Yani bırakın lâfı diyor, kişiyi işle ölçeceksiniz, ne 
yapmışlardır.

Kırgızistan Cumhuriyetinin 7'inci yılında, eğer bugün 
dünyada bir Kırgız modeli konuşuluyorsa ve Kırgızistan bağım
sızlığına kavuştuktan sonra 7 sene içerisinde dünyanın bütün 
teşkilatlarına üye olmuşsa, ismini Asya'nın ortasında dünyaya 
duyurmuşsa ve bir cazibe merkezi hâline gelmişse, bunda 
zatıâlinizin çok dirayetli idaresinin çok önemli yeri vardır ve 
arkadaşlarınızın size olan desteğinin, Kırgızistan'daki birliğin, 
beraberliğin, kardeşliğin çok büyük rolü vardır.

Sizi tebrik ediyorum, arkadaşlarınızı tebrik ediyorum; size 
destek veren Kırgız halkını tebrik ediyorum.

Bugün gördüm ki, 7 sene zarfında, elle tutulur, gözle 
görülür netice var, eser var ortada. Bu sadece Türk-Kırgız işbir
liğinin eseri değil; netice itibarıyla Kırgızistan'da toprak 
oynamıştır ve Kırgızistan doğru bir yolu bulmuştur, o yolda yo
luna devam etmektedir.

Yağdırdığınız iltifatlar için teşekkür ederim. Onları hak 
ettiğimi sanmıyorum. Ama, dosttan dosta sevgi ve muhabbetin 
eseri olan bu iltifatlar beni fevkalâde mütehassis etmiştir.
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Yanlış anlaşılmasın, herkes kendi devrini yaşar, şartları ile 
yaşar. Bizim Orta Asya'dan giden 400 çadırlı Kayı Aşireti’nin 
kurduğu Osmanlı Devleti 624 sene yaşadı. Orta Asya'nın 
medeniyetini ve bayrağını Viyana'lara kadar götürdü. Orta 
Asya'nın medeniyetini ve bayrağını Fas'a kadar götürdü, Atlas 
Okyanusu’na. Afrika'nın ortasına kadar götürdü, Rusya'nın orta
larına kadar götürdü. 700'üncü yılını bu sene kutlayacağız.

624 sene süren Osmanlı imparatorluğu’nun 36 tane 
padişahı içerisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın müstesna bir yeri 
vardır.

Hepimiz aynı kökten geliyoruz. Bu kök nedir diye merak 
edenler varsa, bu kök nedir, bunun belgesi nerede diye merak 
edenler olursa, bunlar Orhun vadisine gidecek, Orhun abidesini 
bakıp, "Ey Türk halkı, bölüktünüz birleştirdim, açtınız doyurdum, 
çıplaktınız giydirdim" hitabesine bakacaklar, taşta yazılıdır. 
Demek bölükse açtır, bölükse çıplaktır; birlikse toktur... birlikse 
giyimlidir.

Madem Kanuni Sultan Süleyman'dan başladık, gene yanlış 
anlamayın, ondan evvel bir Süleyman daha var. Bu, Süleyman 
Şah'tır. Alparslan'ın oğludur. Ve yine Alparslan Orta Asya'dan 
çıkıp, bu dağlar arasında sıkışmış Orta Asya'yı denize çıkaran 
adamdır. Bu Akdenizdir. Ve oğlu Süleyman Şah da -veya torunu 
bütün Anadolu'yu fethetmiştir. Ve onların torunu sayılabilecek 
Kanuni Sultan Süleyman Türk’ün bayrağını ve Türklüğün 
bayrağını, yani hepimizin bayrağını Viyana önlerine götürmüştür.

Bugün eğer Avrupa'da Türkiye'ye karşı zaman zaman bir 
tepki varsa, bu hâdisenin üzerinden 400 sene geçmiş .olmasına 
rağmen unutulmamış olmasındandır. Bu Türkler güçlenirse, 
kuvvetlenirse rahat durmazlar. Bunlar yine fetihe falan girerler, 
fetih yapmaya girerler.

Evet, Adriyatik'den Çin Seddi’ne kadar olan alanda, 10 bin 
kilometre alanda, sadece at sırtında kahramanlık yaratmış he
pimizin mensup olduğumuz büyük Türk Milleti’dir.
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Şimdi biz biraz sonra, Allah kısmet ederse Ankara'ya gide
ceğiz, 5 saatte Ankara'ya gideceğiz, 3 saat, saat farkı var. Yani 
buradan 10.00'da yola çıksak, 12.00'de oradayız. Bu at sırtında üç 
senelik yol. Ama benim ecdadım, hepimizin ecdadı, Çin 
Seddi’nden Viyana'ya at sırtında gitti.

Bunun içinde hepimiz için övünülecek şey var. Ve ben üç 
gün sonra, ayın 17'sinde Viyana'ya gideceğim. Bu defaki de feti- 
he giriyor, fetih yine ve çok manidar; böyle rastladı: Bişkek'ten 
Viyana'ya... İnşallah kimseyi kortkutmayız. Bu defaki de fetih, 
ama bu medeniyetçilik fethi. Kimsenin başkasının toprağını 
fethetmesine gerek yok. Bize fetih lâzım, ama herkesin kendi 
toprağını fethetmesi lâzım. Kendi toprağının kaynaklarını 
harekete geçirmesi ve insanımız emrine vermesi lâzım. İşte 
uygarlık ve medeniyet kavgası dediğimiz budur.

"Bu nedir" derseniz; 1995'de bininci yıl dönümünü kut
ladığımız muhteşem bir kutlama, muhteşem, böyle bir şey olmaz. 
Bu muhteşem manzara içerisinde o ruhu, hep beraber hisset
tiğimiz Manas ruhunun, Kırgızistan'da değerli kardeşimin lider
liğinde yeniden canlanması ve "Kırgız modeli" şeklinde ortaya 
gelmesidir. 7 sene içerisinde Manas ruhunu Kırgız modeline 
çevirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum.

Türk'ün büyük evlâdı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ve Türk Milleti’nin minnet ve şükranını kazanmış kahraman 
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete verdiği hedef de odur. Biz onun 
yolunda kendi ülkemizi fethetmeye ve de halkımızı refaha, mut
luluğa götürmeye koyulduk.

Cumhuriyetin 75'inci yılındaki kutlamalara iştirak ettiğiniz 
için bize onur verdiniz ve Kırgızistan'ın da 7'inci yılıdönümünü 
kutluyorum. Bütün dileğim, Kırgızistan'ın da, Kırgızistan 
Cumhuriyeti’nin 75'inci yılını kutlamasıdır.

Kırgızlı kardeşlerimizin şerefine, onların çok dirayetli, çok 
değerli başkanlarının şerefine ve Türk-Kırgız münasebetlerinin 
dostluğunun, kardeşliğinin şerefine hepinizi kadeh kaldırmaya 
davet ediyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SAYIN ASKAR 
AKAYEV İLE DÜZENLEDİKLERİ ORTAK BASIN 

TOPLANTISINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Bişkek, 13 Kasım 1998, Cuma, Saat: 18.15)

Değerli basın mensupları,

Kırgızistan'a dördüncü ziyaretimi gerçekleştirmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Her ziyaretimde, bu güzel ülkenin, 
değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Akayev'in dirayetli önder
liğinde daha da büyük gelişm e kaydettiğini memnuniyetle 
gözlüyor ve gurur duyuyorum.

Bu ziyaretim vesilesiyle, 1995 yılında kurulmasını karar
laştırdığımız Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nin, Türkiye'nin 
katkılarıyla onarımı tamamlanan ana hizmet binasının açılışını 
sayın Cumhurbaşkanı Akayev ile birlikte bugün gerçekleştirdik. 
Manas Üniversitesi, halklarımız arasındaki ebedi dostluğun en 
somut simgesidir. Ortak üniversitemiz, önümüzdeki yıllarda, 
vereceği kaliteli eğitim sayesinde, Türkiye'ye ve Kırgızistan'a 
yararlı ve verimli gençler yetiştirecektir. Bu vesileyle, 
Türkiye'nin, Üniversite’nin faaliyete geçmesine ilişkin tüm taah
hütlerini bugüne kadar eksiksiz olarak yerine getirmesinden ayrı
ca kıvanç duyduğumu ve desteğimizin ileride de artarak devam 
edeceğini vurgulamak istiyorum.

Sayın basın mensupları,

Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Akayev ile biraz önce 
çok faydalı ve içerikli görüşmeler yaptık. Her zaman olduğu gibi, 
son derece samimi ve dostane bir havada geçen görüşmeleri
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mizde, Türk-Kırgız ilişkilerinin, dostluk, eşitlik ve karşılıklı saygı 
temelinde sürekli geliştiğini ve işbirliğimizin mükemmel bir dü
zeye ulaştığını memnuniyetle not ettik.

İlişkilerimizin ahdi temellerini daha da güçlendiren anlaş
malar akdettik. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız 
Cumhuriyeti arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın 
onay belgelerini kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Akayev ile teati 
ettik. Buna ilişkin bir de protokol imzaladık. İlaveten, Kültür 
Bakanlarımız Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Fikri Mülkiyetin Korunması 
Anlaşm ası’nı akdettiler. Nihayet, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kırgızistan 
Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı Arşiv Genel Müdürlükleri 
arasında 1998-2001 yıllarına ait İşbirliği Protokolü ilgili genel 
müdürler tarafından imzalandı.

Değerli basın mensupları,

Bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen kısa süre 
içinde, Kırgızistan'ın demokratikleşme ve ekonomik reform 
sürecinde katettiği büyük mesafe ve dikkat çekici başarılar için, 
sayın Cumhurbaşkanı Akayev'in şahsında, tüm Kırgız halkına 
tebrik, takdir ve hayranlık duygularımızı sunmak istiyorum. 
Türkiye, bu zorlu süreçte Kırgızistan'a imkanları ölçüsünde her 
türlü yardım ve desteği sağlamaya devam edecektir.

Bu vesileyle, şahsıma ve heyetime gösterilen sıcak ilgi ve 
konukseverlik için kardeşim Cumhurbaşkanı Akayev ve Kırgız 
dostlarımıza tekrar teşekkür ediyor, hepinize selamlarımı sunuyo
rum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN VE KIRGIZİSTAN 

ZİYARETİ DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 13 Kasım 1998, Cuma)

Değerli basın mensupları,

Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Sayın 
Cumhurbaşkanlarının davetlerine icabetle, bu ülkelere gerçek
leştirdiğim üç günlük resmi ziyareti tamamlamış bulunuyorum. 
Bana bu ziyaretimde Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer, Kültür 
Bakanı Sayın İstemihan Talay ve TBMM Dışilişkiler Komisyonu 
Başkanı Sayın Murat Karayalçın refakat etmişlerdir. Ayrıca, 
beraberimdeki heyette, yüksek düzeyli görevliler, bilim adamları, 
belediye başkanları ve işadamları da yeralmıştır.

Bu ziyaretim sırasında, Cumhurbaşkanı Sayın 
Türkmenbaşı ve Cumhurbaşkanı Sayın Akayev ile ayrı ayrı ikili 
ilişkilerimiz ve bazı uluslararası ve bölgesel konular hakkında 
çok yararlı geçtiğine inandığım görüşmeler yaptık.

Ayrıca, Aşkabad'da Atatürk Parkı'nın, Diyanet Vakfı 
tarafından yaptırılan caminin ve bir Türk firması tarafından inşa 
edilen Türkmenistan Milli Müzesi'nin açılışlarını yaptım. 
Bişkek'te ise Türkiye'nin destek ve katkılarıyla kurulan Türk- 
Kırgız Manas Üniversitesi'nin ana hizmet binasının açılışını 
gerçekleştirdim.

Temaslarımızda, dost ve kardeş ülkelerimiz arasında 
esasen memnuniyet verici düzeyde bulunan her alandaki ilişki
lerin daha da geliştirilmesi için gerekli siyasi irade ve potan
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siyelin mevcut olduğuna şahit olduk.

Öte yandan bu ülkelerde ülkemizin önemini ve ağırlığını 
simgeleyen bazı eserlerin açılışlarını gerçekleştirdim.

Türkmenistan ve Kırgızistan'a yaptığım bu ziyaretler 
ülkelerimiz arasında mevcut köklü işbirliği ve ilişkilerin yeniden 
teyid edilmesi açısından fevkalade yararlı geçmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [121]



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
13 KASIM 1998 TARİHİNDE BÖLÜCÜ TERÖR• • •• ••

ORGUTU ELEBAŞISININ İTALYA’DA TUTUKLANMASI 
KONUSUNDA BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Bugünkü gelişmeleri kısaca özetlemek istiyorum.

Bu sabah Rusya Büyükelçisi beni ziyarete geldi. Daha önce 
Sayın Başbakanımızı ziyaret ettiğini ve kendisine Sayın 
Primakov’dan bir mesaj sunduğunu söyledi ve mesajı bana 
tekrarladı. Sayın Büyükelçinin getirdiği mesaj terör örgütünün 
başının Rusya topraklarında bulunmadığı idi ve tabi bizim bun
dan anladığımız hiçbir şekilde Rusya topraklarına sokulmayacağı 
düşüncesi idi. Biz buna teşekkür ettik ve bu konu ile ilgili olarak 
Rusya’nın yapıcı yaklaşımına teşekkürümüzü kendisine ilettik ve 
bizim ilişkilerine çok önem verdiğimiz Rusya ile yakın ekonomik 
ve siyasal bağlarımızı zedeleyebilecek bir konuda Rusya’nın 
göstermiş olduğu hassasiyetin bizim açımızdan taşıdığı önemi 
kendisine belirttik. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’müze 
ulaşan haber ile bölücü terör örgütünün başının Roma 
Havaalanında ele geçirildiğinin bilgisini aldık. Aynı anda 
Büyükelçiliğimizle de benzer mahiyette görüşmemiz oldu ve 
Roma Büyükelçimiz şu sıralarda İtalya Dışişleri Bakanlığında ve 
Türkiye’nin iade talebini ulaştırmış durumda. Bize gelen bilgilere 
göre terör örgütünün başı tutuklanmış durumda. Mahkemeye 
çıkarılmış ve mahkeme kararıyla tutuklanmış durumda. 
Tutuklama İnterpol bültenleri, Almanya ve Türkiye’nin bu konu- 
da interpol aracılığıyla yapmış olduğu taleplere dayanılarak 
gerçekleşmiş bulunuyor. İki hususa burada değinmek istiyorum.
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Birincisi, şu anda İtalya ve Türkiye arasında ikili bir 
Suçluların İadesi Anlaşması mevcut değil. Buna karşılık 
İtalya’nın ve Türkiye’nin birlikte imzalamış oldukları Avrupa 
Konseyi’nin iki anlaşması sözkonusu. Anlaşmalardan biri suçlu
ların iadesine dahil anlaşma ve bu anlaşma uyarınca geçmişte 
İtalya’nın Türkiye’ye iade ettiği suçlular mevcut. 1994’de, 
örneğin, bu konuda Türkiye’nin bir talebi İtalya tarafından yerine 
getirilmiş. İkinci anlaşma daha özel bir anlaşma. Bu da Avrupa 
Konseyi çerçevesinde yapılmış bir konvansiyon. Bunun konusu 
terörizmle mücadele. Yani daha özel bir anlaşma ve teröre 
bulaşmış olan suçluların iadesini öngören, terörizme karşı ortak 
mücadeleyi öngören bir anlaşma ve bizim taleplerimizi Adalet 
Bakanlığımız yapıyor, biz kendisine katkıda bulunuyoruz, 
yardımcı oluyoruz. Bölücü şiddetin başının kullandığı pasaport 
Abdullah Sarıkurt ismine çıkarılmış bir pasaport- ve burada ilginç 
bir not: 12 Ekim tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatımız böyle bir 
pasaportun terör örgütünün başı tarafından kullanılıyor olabile
ceğini bize bilgi olarak getirmiş. Bizde hemen Bakanlık olarak 
araştırmayı yapmışız ve pasaportun Almanya’da çalışan bir 
vatandaşımızın kaybettiği bir pasaport olduğunu ortaya çıkar
mışız ve MİT’e bu bilgileri ulaştırmışız. Görebildiğimiz Türkiye 
açısından önemli bir günü yaşamakta olduğumuzdur ve terörle 
mücadele konusunda ciddi bir mesafe almış olduğumuzdur. 
Sualleriniz varsa kısaca cevaplamaya çalışayım.

SORU : Abdullah Öcalan’ın havaalanına giriş yaptığı sıra
da yakalandığı, üzerindeki bulunan pasaport MİT pasaportu muy
muş?

SAYIN BAKAN : Hayır. Bizdeki bilgilere göre sıradan bir 
pasaport. Bir vatandaşımızın bundan bir süre önce kaybettiğini, 
şu andaki bilgileri göre, ihtiyatla söylüyorum, kaybettiğini zan
nettiğimiz bir pasaport.

SORU : Bir süre önce sözde Kürt Parlamentosunun toplan
masına izin vermişti İtalya. İade edileceğine inanıyormusunuz?

SAYIN BAKAN : Bence burada bir yanlışa hiç düşmeye
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lim. İade edilmesi gerekir. İade edilmesi için herşey yapılacaktır. 
Fakat burada önemli olan terörün başının bulunmuş olması, tutuk
lanmış olması ve geçmişteki melanetine devam edebilecek ko
numdan uzaklaştırılmış olmasıdır.

SORU : Şu an Roma’da kendisi nerede bulunmaktadır, 
hastahanede mi, tutuklandığı mahkeme kararı ile hapse mi konul
du?

SAYIN BAKAN : Bize gelen bilgilere göre - ihtiyatla 
konuşmaktayım - askeri bir hastanede, kendisinin hasta olduğu 
beyanı ile bağlantılı bir askeri hastanede bulunduğu şeklindedir. 
Bu konuda bir şey daha teyid edilmeyen bir küçük bilgiyi de 
belirteyim. Bazı bilgilere göre transit geçmek üzere Roma 
Havaalanına indiği. Ama bu kesinleşmiş bir bilgi değildir. Yani 
Roma’da kalmak üzere mi, yoksa Roma Havaalanından başka 
yere gitmek üzere mi orada olduğu henüz kesinleşmemiş bir bil
gidir.

SORU : Efendim Rusya size bu konuda herhangi bir bilgi 
aktardı mı? Yani bir uçağa bindirdik İtalya’ya gönderdik diye?

SAYIN BAKAN : Hayır efendim. Rusya Büyükelçisi 
sadece benim söylediğim bilgiyi Sayın Başbakana sunuyor. Aynı 
şeyi gelip bana tekrarlıyor.

%

SORU : Efendim, bir de bu son durumlar hükümet krizini 
etkiler mi?

SAYIN BAKAN : Şimdi efendim ben, biliyorsunuz 
mümkün olduğunca konuşmalarımda hep kendi işimle ilgili 
sözler söylemeye dikkat ediyorum. İç politikaya değinmiyorum. 
Fakat tabi şunu galiba bugün söyleyebilmek durumundayım. Ben 
şöyle görmekteyim. Yani hükümet düşürülmeli gitmeli, gensoru
lar verilmeli. İster istemez şunu düşünüyorum. Ne yapmış bu 
hükümet, neden bu kadar suçlanıyor? Neden bir cephe oluşuyor 
hükümetin karşısında? Eğer Türkiye’de mafya ile çetelerle, hır
sızlarla, soyguncularla ciddi mücadele etmek, onları dizi dizi
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savcılıklara sevketmek, yakalatmak bir suçsa, evet bizim  
hükümetimiz böyle bir suçun “suçlusu”. Eğer dış politikamıza 
kişilik getirmek, Türkiye’nin dünyadaki konumunu geliştirmek, 
ciddiyetini kanıtlamak, gücünü kanıtlamak bir suçsa, işte o zaman 
bizim hükümetimiz böyle bir suçun “suçlusu”. Ya da 15 yıldır 
binlerce insanımızın, çocuğumuzun canını alan terörü önce çok 
ciddi bir dış politika ile, Suriye ile anlaşarak belini kırmaya 
yönelmek, ardından terör örgütünün başının Roma’da tutuklan
masına yol açan ortamı hazırlamak ve terörün gerçek anlamda 
belini kırmak bir suç ise işte o zaman biz “bunun suçlusuyuz”. 
Hükümet olarak, Bakanlıklar olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak 
eğer şimdi hükümeti düşürelim, eğer hakikaten Türkiye’de onbin- 
lerce belki yüzbinlerce fukara ailenin çocuğu beş yıldan ötesine 
eğitim yapma imkanına sahip olmayan binlerce ve binlerce aile
mizin çocuğunu üç yıl daha geçmişteki değimi ile orta eğitime 
devlet tarafından kavuşturmak bir suç ise bizim hükümetimiz 
“bunun suçlusu”. Ya da bunca vergi kaçakçılığı, vergi yolsuzluğu 
ortamında Türkiye’de vergi reformunu yapmak suç ise, 
Türkiye’nin köylerini Cumhuriyet tarihimizde rastlanmadık 
boyutta içme suyuna, köy yoluna kavuşturmak bir suç ise evet 
bizim hükümetimiz “suçlu”. Biz bir yerde akıllara hitap ediyoruz, 
yüreklere hitap ediyoruz, izana hitap ediyoruz ve hükümet 
karşısında oluşan cephe bütün bunları bir suç olarak görmekteyse 
o zaman biz bu “suçları”- tırnak içindeki suçları- şerefle üstleni
yoruz.

SORU : Terörün başı Apo’nun Roma’dan transit geçeceği 
şeklinde duyum aldığınızı söylemiştiniz. Acaba nereye geçecekti, 
o konuda herhangi bir bilginiz var mı?

SAYIN BAKAN : Hayır. Sadece Roma Havaalanına 
Roma’da kalmak için mi ya da oradan başka bir yere gitmek için- 
mi inmiş olduğunu bilemediğimizi ifade ediyorum. O konuda bir 
sarahat yoktur.

SO R U : ...............?

SAYIN BAKAN : Şimdi efendim, orada biz, Dışişleri
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olarak çok teyid edilmemiş bir şey söylemek durumunda değiliz. 
O konuda bir şey söylemek durumunda değiliz. Yani teyidli bilgi
leri ben size açıklıyorum. Son olarak şunu belirteyim Türkiye 
büyük memlekettir, Türkiye ciddi memlekettir. Türkiye ciddi 
yönetildiği takdirde çok büyük işleri yapabilecek bir ülkedir ve bu 
gün Roma’daki olay ciddi bir hükümetin ciddi bir Türkiye’nin 
neler yapabilceğinin bir göstergesidir. Bu düşüncelerle size 
teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
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PKK TERÖR ORGUTU ELEBAŞISININ RUSYA’DAN 
AYRILIŞINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

PKK terör örgütü elebaşısının Suriye'yi terketmek zorunda 
kalarak Rusya'ya gittiğine dair bilgilerin tarafımıza ulaşmasını 
müteakip keyfiyet Rusya Federasyonu nezdinde üst düzeyde ele 
alınarak bu konunun dostluk ilişkilerimize katkıda bulunacak bir 
çerçevede çözüme kavuşturulması talep edilmişti.

Rusya Hükümeti bu talebimizi yapıcı bir yaklaşımla ele 
almış ve Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü kutlama törenlerine 
Rusya Federasyonu'nu temsilen katılmak üzere Ankara'ya gelen 
Dışişleri Bakanı’nca Başbakan Primakov'dan getirilen mesajda 
sözkonusu teröristin Rusya topraklarında barınmasına imkan 
tanınmayacağı hususunda vaadde bulunulmuştu.

Nitekim, PKK terör örgütünün elebaşısının artık Rusya 
topraklarında bulunmadığı bugün RF Hükümeti tarafından res
men tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır. Bundan RF 
Hükümeti’nin sözkonusu kişiye ilerde de Rusya topraklarında 
barınma imkanını tanımayacağı anlayışına varılmaktadır.

RF Hükümeti’nin, karşılıklı olarak değer ve önem  
verdiğimiz çok yönlü ikili ilişkilerimize gölge düşürme istidadı 
taşıyan bu konuya gösterdiği yapıcı yaklaşım ve işbirliği 
tarafımızdan takdirle karşılanmıştır.
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IRAK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA 
YAŞANAN SON KRİZE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, Irak ve BM arasında yaşanan son krizde meydana 
gelen gelişmeleri başından itibaren dikkat ve endişeyle izlemek
tedir. Türkiye, Irak'm BM kararlarına uyması ve BM Güvenlik 
Konseyi'yle tam işbirliği yapması yoluyla krizin diplomatik ve 
barışçı bir şekilde çözümlenmesi yönündeki görüşünü her vesi
leyle açıklamış bulunmaktadır. Bu yöndeki görüşümüz diplo
matik yollardan Irak'a da iletilmiştir.

Türkiye, BM Genel Sekreterinin 11 Kasım'da yapmış 
olduğu çağrıyı memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye, Irak'ın BM  
Genel Sekreterinin bu çağrısına olumlu yanıt vermesini ve Genel 
Sekreterin görevinin kolaylaştırılmasını beklemektedir. Türkiye, 
Irak'ın şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi’yle işbirliği yönünde 
bir tutum almış olması halinde, krizin bu noktaya gelmemiş ola
cağını düşünmektedir.

Türkiye, mevcut krizin, hızla tırmanmakta olmasına rağ
men, hala barışçı yoldan çözümlenebileceği yolundaki ümidini 
muhafaza etmek istemekte, Irak'ı, BM Genel Sekreteri ve BM  
Özel Komisyonu ile tam işbirliğine çağırmakta, Irak'ın BM karar
larını tam olarak uygulaması yoluyla Irak halkına büyük zarar 
veren yaptırımlar rejiminin kaldırılması yönündeki şartların ye
rine getirilmesini istemektedir.

Türkiye öteden beri Irak'ın toprak bütünlüğünü ve siyasi 
birliğini savunmuş olduğunu ve tutumunu devam ettirdiğini, bu 
vesileyle bir kez daha vurgulamakta yarar görmektedir.
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PKK TERORU

PKK bir terör örgütü olup, 1978 yılında kurulmuştur. 
Örgüt, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde kur
tarılmış bölge kurmak için 1984 yılı başlarından itibaren silahlı 
mücadeleye başlayarak, 15 Ağustos 1984 tarihinde kurduğu 
"Kürdistan Kurtuluş Birliği"nin (HRK) ismini daha sonra 
"Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ordusu" (ARGK) olarak değiştir
miştir. PKK, cephe kadrolaşmasını bir yapı halinde gerçek
leştirmek amacıvla 21 Mart 1985 tarihinde de "Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Cephesi"ni (ERNK) oluşturmuştur. Bu iki kuruluş 
PKK'nın terör faaliyetlerinde çok önemli rol oynamaktadır. 
Nitekim, 1984 yılında ilan ettiği "ayrılıkçılık" iddiasından bu 
yana PKK acımasızca terör uygulamış ve binlerce insanın ha
yatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. PKK teörizmi sonucun
da hayatını kaybeden sözkonusu vatandaşlarımız kadın, çocuk ve 
hatta bebeklerin oluşturduğu sivillerden oluşmaktadır.

PKK, bir yandan Kürt kökenli vatandaşlarımıza sahip çık
maya yeltenirken, öte yandan, Kürt kökenliler de dahil, vatan
daşlarımızın canına acımasızca kıymaktadır. Bunların arasında 
kadınlar, çocuklar, bebekler ve ihtiyarlar vardır. PKK en temel 
insan hakkı olan yaşam hakkını ihlal etmektedir.

Özellikle son yıllarda güvenlik güçlerimizin başarılı 
operasyonları neticesinde, PKK ülkemizde yürüttüğü silahlı 
mücadeleyi kazanamayacağını anlamıştır. Türkiye içinde hareket 
kabiliyetini önemli ölçüde yitiren örgüt, Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğu ve karışıklıktan bilistifade, bu bölgeye yerleşmiş ve sınır
dan sızarak Türkiye'ye yönelik eylemler yapmaya başlamıştır. 
Bunun üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tehlikeyi bertaraf 
etmek amacıyla sınır ötesi operasyonlar düzenlemek zorunda 
kalmıştır. Bu operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır bir darbe 
indirilmiştir. TSK tarafından düzenlenen her operasyonda Irak'm
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toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ilkesi gözetilmiş, 
operasyonlar kapsam ve süre bakımından sınırlı tutulmuştur. TSK 
planlanan hedeflere ulaşılmasını takiben bölgeden çekilmiştir. 
Sivil halkın operasyonlardan zarar görmemesi için azami gayret 
gösterilmiştir. Gerek yurt içinde gerek Kuzey Irak'ta terör 
örgütünün beli kırılmış bulunmaktadır.

PKK terör örgütü siyasi alanda etkinlik kazanmaya 
çalışırken, ihtiyaç duyduğu insan gücü ve mali kaynakları temin 
etmek için de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama, 
haraç toplama ve kaçak işgücü transferi gibi örgütlü suçlar da 
işlemektedir. Eylül 1996'da Avrupa'nın bazı ülkelerinde paralel 
olarak gerçekleştirilen Sputnik operasyonu da PKK'nın örgütlü 
suçlarla bağlantısını ve kara para aklama faaliyetlerini ortaya 
çıkarmıştır.

ERNK PKK'nın cephe örgütü olup, PKK Merkez 
Komitesince kendisine verilen görevler arasında, Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde militan kadro temini, silahlı eğitim gibi öğe
ler bulunmaktadır. ERNK ayrıca, Avrupa ülkeleri, Rusya 
Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Balkanlar başta 
olmak üzere, örgütün temel gelir kaynağı olan örgütlü suç 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Terör örgütü PKK halihazırda altı Avrupa başkentinde, 
Viyana, Atina, Kopenhang, Oslo, Stokholm ve Helsinki'de ERNK 
ismi altında büro açmış bulunmaktadır.

Türkiye'de siyasi mücadele verilemediği gerekçesiyle 
sözde "Sürgünde Kürdistan Parlamentosu" kurulmuş ve sözde 
SKP'nin üç ayda bir toplanmasıyla ilgili olarak PKK'nın 5. kon
gresinde alman karar çerçevesinde, şimdiye kadar Lahey, Viyana, 
Moskova, Kopenhag, Roma, Oslo ve iki kez Brüksel, son olarak 
29-30 Eylül 1998 tarihlerinde Roma'da olmak üzere 9 kez toplan
mıştır.

PKK terör örgütü, İngiliz yayın kuruluşu ITC'den sağladığı 
lisans ile MED-TV televizyonunu kurmuştur. PKK bu yolla,
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kendi propagandasını yapmakta ve terörist eylemlerine meşruiyet 
kazandırmaya çalışmaktadır.

PKK'nın bir terör örgütü olduğu, başta ABD, Almanya, 
Fransa ve İngiltere olmak üzere, birçok ülke tarafından kabul 
edilmektedir. PKK Fransa ve Almanya'da yasaklanmıştır. Ekim 
1997 ayında yayınlanmış bulunan ABD terör örgütleri listesinde 
PKK'ya da yer verilmiştir.

Ülkemize yönelik bölücü nitelikteki iddialar, Türkiye'deki 
durumun izahı ve bölücü propagandanın arkasında yatan esas 
amacın ne olduğu konuları aşağıda belirtilen hususlar 
çerçevesinde cevaplandırılmaktadır:

1. Anadolu insanı kültürü, dini, dili ve ülkü birliği ile bir 
bütün teşkil etmektedir. Türkler Anadolu'ya 7-8'inci asırlardan 
itibaren ve esas olarak 1 l'inci asırda yerleşmişlerdir. Bu yerleşim, 
Batı ile Doğu arasında bir köprü durumunda olan ve tarih boyun
ca çeşitli uygarlıkların birbirlerine karıştığı Anadolu'da din, 
mezhep, dil, kültür ve ülkü birliği yaratmıştır. Bu birliktelik bin 
yıl boyunca Küçük Asya'ya özgü bir kültürün, bu topraklarda 
gelişen uygarlıkların bir sentezini oluşturmuştur.

2. 200 yıllık ortak yaşayışın bir Amerikan hüviyetini yarat
tığı kabul edilirken 10 asırlık ortak yaşamın Anadolu'da bir 
Türklük hüviyeti yaratmamış olması düşünülemez. Türkiye'nin 
Kürtler konusundaki bütünlükçü yaklaşımı ve azınlık kavramını 
reddeden Cumhuriyetçi tutumu dünyada tek değildir. Örneğin 
Fransa halkı da çok değişik etnik kökenlerden gelmektedir. 
"Fransız" kavramı Fransız vatandaşı anlamına gelmektedir. Bizde 
de Türk bir etnik kökenin değil, vatandaşlık kavramının adıdır. 
Bu ad böylece sadece hukuki bir kavram niteliğini kazanmıştır.

3. Bugüne kadar bütün T.C. Anayasalarında vatandaşların 
yasalar önünde eşitliği ilkesi yer almıştır. 1982 tarihli son Türk 
Anayasası da dil, din, ırk, mezhep, cins, siyasi düşünce farkı 
gözetmeyen eşit bir sistem kurmuştur. Bu nedenle ülkede herkes 
eşit hak ve imkanlara sahip olup, aynı yükümlülüklere tabidir.
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Kendisini Kürt veya başka bir etnik kökene mensup sayan vatan
daşlarımız, diğer vatandaşlarımız gibi, her türlü temel haklara 
sahiptir.

4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanlarımız, 
ülkenin diğer vatandaşları gibi Türkiye'nin siyasal yaşamına katıl
makta, mahalli idareler, belediyeler, parlamento ve hükümette 
kendi seçtiği temsilciler vasıtasıyla sesini duyurabilmektedir. 
Bugün hükümette, TBMM'de, mahalli meclislerde "Kürt" etnik 
kökenli kimseler de tabiatıyla yer almaktadırlar.

5. İleri sürüldüğü gibi, bu bölgenin ve halkının ekonomik 
ve sosyal bakımından bilinçli olarak geri bırakıldıklarını düşün
mek de mantıken sağlıklı olamaz. Kalkınma yolundaki her 
ülkede, hatta bazı kalkınmış ülkelerde dahi görüldüğü gibi, 
Türkiye'de de bölgeler arasında bir dengesizlik bulunduğu 
gerçektir. Bölgenin coğrafi yapısı ve sert iklim koşulları bu den
gesizlikte en önemli etken olmaktadır. Ekonomik ve kültürel alt 
yapı eksiklikleri ve sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmadığı 
keza bilinmektedir. Yakın tarihte özendirici tüm tedbirlere, vergi 
indirim politikası ve istihdam kamçılayıcı bütün teşviklere rağ
men, son dönemde özel sektör bu bölgeye yeterince yatırım yap
maya gitmemiştir. Özel sektörün bu çekingenliğinin en büyük 
nedeninin bölgede mevcut terör ortamı olduğu kuşkusuzdur. 
Teröristlerin bir yandan bölgenin az gelişmişliğinden şikayetçi
olup, öte yandan gelişmeyi önlemeleri, üzerinde durulması 
gereken bir çelişkidir.

6. Kürt kökenli herkes Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak 
tüm vatandaşlık ve insan haklarından eşit olarak yararlanmak
tadır. T.C., her dil, din ve soy kümesinin her ülkede kültürel 
olarak korunması gerektiğine inanır. Ancak siyasal kimlik, üniter 
devlet kavramına aykırıdır ve bağımsızlıkçı bir hareketin çıkış 
noktasıdır. Siyasal birliğin bozulmasına hiçbir ülke izin vermez. 
Kaldı ki, Helsinki Nihai Senedi’nde siyasal sınırların bozulma
ması ilkesi Helsinki Süreci’nin temel felsefesini oluşturmuştur.

Kürtlerin yaşadığı beş ülke içinde Batı tipi parlamenter
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demokrasiye sahip olan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'deki Kürt 
kökenli kişilerin çevre ülkelere değil de, çevredeki Kürt 
kökenlilerin Türkiye'ye irtica etmeleri de bunun belirgin bir 
kanıtıdır.

7. Türkiye tarih boyunca yabancılara kucak açan bir ülke 
olmuştur. Beşyüzyıl önce Engizisyondan kaçan Yahudiler ile 
daha sonra PolonyalIlar, Macarlar vs. Türk ülkesinde kendilerine 
yurt bulmuşlardır. Son zamanlarda da Türkiye'ye sığınan 
Afganlılar, îranlılar, Irak'tan kaçan Peşmergeler geleneksel Türk 
hoşgörü ve insanseverliğinin bir göstergesidir. Yabancılara karşı 
dahi bu derecede insancıl olan bir milletin kendi vatandaşlarına 
kötü muamele yaptığı iddiası tamamen yersizdir.

Son yıllarda Irak'taki Kürtlerin ızdıraplarım gidermek için 
dünyada en büyük fedakarlığa katlanan ülke Türkiye olmuştur. 
1988'de Türkiye'ye iltica eden 67.000 dolayında Kürdü hiçbir 
ülke kabul etmek istememiştir. Bunların içinden üçüncü ülkelere 
kabul edilenlerin toplam sayısı 450'nin altındadır. Bunlara tüm 
dünyanın sağladığı maddi katkı 5 milyon dolardan azdır. 
Türkiye'nin kendi bütçesinden yaptığı harcama ise, tüm dünya 
katkısının sekiz mislidir. Son bunalımda, Türkiye, güney
doğusundaki çeşitli güçlüklere karşın, dağlardan geçerek Irak'tan 
gelen 450.000 kişinin sınırdan geçmesine izin vermiş, bunlara ve 
sınırda bekleyenlere gıda ve ilaç yardımı yapmıştır.

8. Özellikle Batı dünyasının geleneksel hoşgörü siyasetini 
istismar ederek uluslararası kamuoyunda Türkiye'de bir azınlık 
sorunu yaratılması yönünde sürdürülen kampanyanın temelinde, 
ileri sürüldüğünün aksine, insan hakları ya da buna benzer 
amaçlar değil, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve toprak bütün
lüğünü hedef alan bir politika yatmaktadır.

9. Yörede yaratılan terör ortamı, bölgede Olağanüstü Hal 
uygulamasına yol açmıştır. Sıkıyönetim gibi Olağanüstü Hal de 
bazı hürriyetlerin belirli bir süre için kısıtlanması anlamını taşır. 
Bölgedeki kısıtlamalar belirli kişilere veya yalnız "Kürt"lere karşı 
değil, tüm yöre halkı itibariyle uygulanmaktadır. Devletin güven
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lik tedbirlerini arttırmasının sebebi esasen terör olaylarıdır. 
Unutulmaması gereken bir konu da, terörizmin artan baskısının 
reformlar için uygun siyasi ve toplumsal ortamın geliştirilmesini 
zorlaştırdığı hususudur.
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PKK TERRORISM
• •

Today, following the arrest in Rome o f Abdullah Ocalan, 
the Turkish Government said that it would press by every means 
available to it for him to be returned to Turkey to face trial.

Öcalan has been responsible for thousands o f deaths, kid
nappings, mutilations, and attacks on innocent people during his 
quarter century long career as a professional terrorist.

Abdullah Ocalan was bom in the province o f Şanlıurfa in 
1949. His mother tongue is Turkish and he has only a poor grasp 
of any Kurdish dialect and other languages. He had a convention
al school education and his original ambition was to be an officer 
in the Turkish Armed Forces, but he failed the examination for the 
military academy. He did however get admission in 1971 to the 
Ankara University Political Sciences Faculty, where he joined the 
student underground revolutionary movements trying to over
throw Turkey's parliamentary system. He was dismissed from the 
university due to lack o f attendance.

The cell o f terrorists which he controlled rapidly broke 
with other groups. It was known for its extreme use o f  
violence and the Apocu's (Followers o f  Apo) as the PKK was 
called in its early days had a special trademark: they hacked off 
the noses o f their opponents in Ankara and other cities.

_ _ _ _ _  • •

From the late 1970's, Ocalan worked closely with the 
Soviet Union and with Syria whose governments were 
attempting to create a political breakdown in Turkey. In 
1980, Öcalan fled to Syria and used Syrian facilities, 
including training grounds in the Beka'a Valley, to 
train terrorist groups for cross-border terrorist attacks against tar
gets in Turkey. He began to give an ethnic Kurdish dimension to
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his terrorist activities, though this usually had to be imposed on 
local populations by violent means, including kidnapping young 
men at gun point and then forcing them to undergo 
indoctrination and join his movement. In August 1984 
Ocalan's terrorist groups began attacking Turkish police 
stations and similar targets in the southeast provinces 
north o f the border with Syria and Iraq.

The main target o f the PKK were the populations o f all vil
lages which resisted it. Using long-range rifles and 
rocket launchers, the PKK murdered thousands o f innocent 
men, women, children, and babies. In response the 
Turkish authorities trained villagers to defend themselves in a 
militia system and also moved some populations out o f areas 
where they would be at most risk. These two moves, intended to 
protect local populations, have been at the centre o f  a disinforma
tion campaign by the PKK and its sympathizers.

Due to its ability to strike at Turkey from bases in 
Syria and (after the 1990 Gulf War) in northern Iraq, 
the PKK initially proved a severe threat to law and 
order and claimed many victims. Thanks to operations 
against its bases, Turkey has now succeeded in restoring 
law and order throughout the southeastern provinces 
where the PKK originally set its sights.

The PKK ("The Workers Party o f Kurdistan") operates 
along the familiar lines o f  Communist parties and 
carries out terrorist activities under the rigid direction o f its
Central Committee. Both its "political" and military wings are• • ______

directly controlled by Ocalan. The PKK's enemies did not only 
include the Turkish authorities but also the two leading ethnic 
Kurdish groups in Iraq and Syria, the Kurdish Democratic Party 
of Masud Barzani and the Patriotic Union o f  Kurdistan o f  
Djelal Talabani.

Throughout his career, collaboration with the former 
Soviet Union have been the two bases o f  Ocalan's method.
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Though the PKK has been considered an ethnic and 
cultural movement in southeastern Turkey by some Western 
circles, its real goals have not changed. Inside Turkey 
it continues to work terrorist activities. In the last two years, the 
PKK has regularly said that it wants to take over the whole o f  
Turkey and to destroy all the existing political parties there. It has 
also tried to launch a new terrorist campaign along Turkey's Black 
Sea Coast in areas which is based solely on ideological 
motives. Needless to say this terrorist activity has 
been completely unsuccessful.

In October this year, Turkey informed Syria that it 
would take action unless that government halted its 
support for Ocalan's terrorist groups. It formally 
requested the extradition o f  Ocalan to Turkey. As a 
result, Ocalan moved to Moscow, but he was forced to 
move again after Turkey's strong protest.
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TÜRK BASIN VE YAYIN KURULUŞLARI 
TEMSİLCİLERİNE TERÖRİST ÖRGÜT MENSUP VE

YANDAŞLARINCA YAPILAN SALDIRILARIN 
KINANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün Roma'da Türk Basın ve Yayın Kuruluşları 
Temsilcilerine terörist örgüt mensup ve yandaşlarınca yapılan 
çirkin saldırıları şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. Bu 
saldırıların önlenmesini ve saldırganların yakalanarak Adalete 
teslim edilmelerini bekliyoruz.

İtalyan Makamlarından ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti 
Temsilciliklerinin, diğer tüm kuruluşlarının ve Türk vatan
daşlarının güvenliklerinin tam olarak sağlanması için azami 
önlemleri en ciddi şekilde almalarını talep ediyoruz.

Bu beklenti ve taleplerimiz bugün Müsteşar Büyükelçi 
Korkmaz Haktanır tarafından Bakanlığa davet edilen İtalyan 
Büyükelçisine ve Roma Büyükelçiliğimizce İtalyan Makamlarına 
iletilmiş bulunmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
UNESCO’NUN 53. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
[ÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI MES^

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
UNESCO'yu 53. kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutluyorum. 
UNESCO, yarım asrı aşkın bir süredir dünya ulusları arasında 
eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarındaki ilişkileri geliştirmek 
suretiyle dünya barış ve refahına hizmet etmektedir. Bu Teşkilat 
ayrıca, kuruluşundan bu yana barışı korumak, insan hakları ve 
temel özgürlüklere saygıyı ve barış kültürünü geliştirmek
amarıvla uluslararası ishirli&ine büvük Önem vermektedir.

Bu bağlamda UNESCO, dünyada eğitim, bilim ve kültür 
hizmetlerinin iyileştirilmesinde, doğal ve kültürel mirasın korun
masında, bilim imkanlarının insanlığın hizmetine en geniş 
biçimde sunulmasında , nihayet ulusların birbirlerini daha iyi 
tanımaları için kitle haberleşmesinin geliştirilmesinde başarılı 
çalışmalar yapmaktadır.

Bu özellikleri itibariyle UNESCO tüm dünyanın takdirini 
kazanmış bir kuruluştur.

Yeni bir binyıla girmeye hazırlanırken hızla küreselleşen 
dünyamızda bilgi toplumuna ulaşmanın yolunun kaliteli eğitim ve 
bilimden geçtiği ve eğitim ve bilimin aynı zamanda evrensel 
kültürün vazgeçilmez unsurlarını teşkil ettiği gözönüne alındığın
da, ulusların geleceği ve kalkınması için UNESCO'nun oynaya
cağı rolün anlam ve önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Türkiye, Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldönümünü idrak 
ettiği şu günlerde, 21. yüzyılın meydan okumalarına en iyi 
biçimde karşılık verebilmek için diğer birçok uluslararası ve 
bölgesel teşkilat gibi BM'nin en saygın organlarından biri olan
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UNESCO'nun da yeniden yapılanma çabalarını dikkatle izlemek
te ve bu çalışmalara destek vermektedir. Bu bağlamda, Teşkilatın 
entellektüel kimliğinin yeniden şekillendirilmesinin, milli 
komisyonlardan daha etkin yararlanma yollarının araştırılmasının 
ve sınırlı kaynakların optimal değerlendirilmesi yönünde gayret 
sarf edilmesinin önem taşıdığı kanatindeyim.

UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olarak Teşkilatın 
çalışmalarına daima aktif şekilde katılan Türkiye, UNESCO 
içerisindeki dinamik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de 
sürdürmeye ve Teşkilattan azami yarar sağlamaya kararlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, UNESCO'nun gelecekte de
insanlığa başarılı hizmetlerde bulunması için en iyi dileklerimi
iletiyor ve Türkiye'nin UNESCO'nun çalışmalarını desteklemeye
devam edeceğine ilişkin kararlılığını bir kez daha teyid etmek 
istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AVUSTURYA’YI 
RESMİ ZİYARETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Avusturya 
Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in davetine icabetle, 17-19 Kasım 
1998 tarihlerinde Avusturya'ya resmi bir ziyaret yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, Devlet Bakanları Sayın Işın Çelebi,Sayın 
Hikmet Sami Türk ve Sayın Şükrü Sina Gürel,Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan ile üst düzey yetkililer, bilim 
adamları, vali ve belediye başkanları, işadamları, meslek kuru
luşlarımızın ve basın-yayın organlarımızın temsilcilerinden 
oluşan bir heyet refakat edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyaret vesilesiyle Avusturya 
Cumhurbaşkanı Klestil ile iki ülke arasındaki ilişkileri tüm 
veçheleriyle ayrıntılı olarak ele alacak, ayrıca halihazırda AB 
Dönem Başkanlığı görevini de yürüten Avusturya'ya Türkiye'nin 
AB'ne bakışını izah edecektir. Bu bağlamda, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği temaslarda AvusturyalI 
muhataplarına Türkiye'nin AB'ne tam üye olma yolundaki azim 
ve kararlılığını vurgulaması beklenmektedir.

Viyana'daki temasları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız 
Avusturya Parlamento Başkanı Dr. Heinz Fischer ve Başbakan 
Victor Klima ile de birer görüşme yapacak; Avusturya Türk 
Dernekleri temsilcilerini kabul edecek ve Dış Politika ve 
Uluslararası İlişkiler Cemiyeti ile Avusturya Ekonomi Odası 
üyelerine hitaben sırasıyla dış politika ve ekonomi ağırlıklı birer 
konuşma yapacaktır.

Viyana'da bazı kültürel etkinliklere de katılacak olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Avusturya 
Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in refakatinde 19 Kasım
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Perşembe günü Salzburg şehrini de ziyaret edecek ve aynı gün 
akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın köklü tarihi ve kültürel 
bağlarımız bulunan dost Avusturya'ya yapacağı bu ziyaret ikili , 
bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin kapsamlı görüş alış
verişine zemin teşkil etmesi, bu arada Avusturya'da yaşayan 
vatandaşlarımızın sorunları ile Türkiye'nin AB'den beklenti
lerinin en yetkili ağızdan dile getirilmesi bakımından önem taşı
maktadır.
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n  iKrnm im®

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
ROMA'DA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Teşekkür ediyorum. Biraz gecikerek gelmemden özür 
diliyorum. Sayın Alman Bakan Sayın Fisher'le görüşmemiz biraz 
uzadığı için böyle oldu.

Batı Avrupa Birliği'nin bir toplantısı için Roma'da bulun
maktayım. Fakat tahmin edeceğiniz gibi, Türkiye açısından çok 
önemli bir konuyu, sadece Türkiye açısından değil, terör acısını 
hissetmiş bütün Avrupalılar açısından çok önemli bir konuyu da 
Roma'da gündeme getirdim, konuştum. Özellikle İtalyan 
muhatabım Sayın Dini ile görüştüm. Terör, insanlığa karşı işlenen 
bir suçtur ve onbinlerce insanın ölümüne yol açan bir kişiyi, 
bebekleri öldürebilmiş bir hareketin öncüsünü ve 112 ilkokul 
öğretmenini sadece Türkçe öğrettikleri için kurşuna dizdirte- 
bilmiş bir hareketin sorumlusunu Türkiye Hükümeti uluslararası 
konvansiyonların, Avrupa Konseyi Konvansiyonları’nın kendi
sine verdiği hakka binaen İtalya'dan talep etmektedir. Burada 
durayım. Sualleri tek tek ve yavaş yavaş alayım ve cevaplayayım.

SORU : Burada tutuklu bulunan kişi diplomatik kanallarla 
barışçı amaçlar için faaliyet göstereceklerini söyledi...

CEVAP : Terörizmin hiçbir mazereti yoktur. Binlerce 
kişinin öldürülmesinin sorumlusu olan teröristi İtalya'nın 
Türkiye'ye iade etmesi talebidir bizimki. Onun dışında hiçbir şey 
yoktur. Ayrıca, şu Batı Avrupa gençliğinin yer yer kurbanı olduğu 
uyuşturucunun en önemli kaçakçılık mekanizmasıdır ve o 
mekanizmanın sorumlusudur. Bizim talebimiz, onun iadesidir. 
Bir de şunu da eklemek istiyorum, bu binlerce masum insanın 
ölümüne yol açan terörist organizasyon uzun bir müddet Suriye
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topraklarını en büyük dayanak olarak, en büyük organizasyonel 
"base" olarak kullanabilmiştir. Suriye ile Türkiye'nin terörizmle 
birlikte mücadele etmek; terörizmle mücadele konusunda işbirliği 
yapmak kararından sonra terör belası büyük bir darbe yemiştir. 
Suriye resmen bu suç organizasyonunun, PKK'nın, bir terör orga
nizasyonu olduğunu ilan etmiştir. Biz NATO müttefikimiz 
İtalya’ dan da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz 
ve benim İtalyan muhataplarıma bir sualim var. Eğer öldürülen 
onbinlerce insan İtalyan vatandaşı olsaydı öldürülen çocuklar, 
bebekler İtalya'nın çocukları, bebekleri olsaydı, 112 ilkokul öğret
meni İtalyan öğretmenleri olsaydı -tabii ki böyle bir şeyi asla iste- 
mem, o ayrı- ama o zaman soruyorum, Italyan siyasetinin bazı 
çevrelerindeki hoşgörü, destek, cesaretlendirme terör örgütüne 
böylesine olabilir miydi?

SORU : Bakan Dini talebinizi nasıl yanıtladı? Bakan Fisher 
talebiniz konusunda ne düşünüyor?

CEVAP : Muhataplarımın söylediğini nakletmek bana 
düşmez. Sayın Fisher konunun bir Almanya-Türkiye konusu 
olmadığı düşüncesinde -ki doğru. Sayın Dini bütün söyledikleri
mi, bütün ortaya koyduğum hassasiyeti ciddiyetle not aldı.

SORU : Hala Türkiye'de tutuklu İtalyan ne olacak?

CEVAP : Bu bizim için de bir kaygı konusu. Gayet yanlış 
bir hareket ama bu hükümetin veyahut yönetimin bir işi değil. 
İtalyan tutuklunun bir an önce hukuki sürecine, yani iade sürecine 
girmesi için biz hem hükümet olarak hem yönetim olarak 
mümkün olan herşeyi yapıyoruz.

SORU : Ama birkaç gün evvel iade edilmesi gerekiyordu.

CEVAP : İşte iade edilirken böyle bir olay oldu.

SORU : Dışişleri Müsteşarının bir açıklaması oldu. Dedi ki 
"iade edilmesi sözkonusu değil". Kendisi Yeşiller Partisinden. 
Dün siz bize "bu konuyu Dini ile tartışacağınızı ve Dini'yi bu
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konuda uyaracağınızı" söylemiştiniz. Uyardınız mı? Ne dedi?

CEVAP : Evet. Bu konuyu hem İtalyan kamuoyu önünde 
protesto ettim, hem Sayın Dışişleri Bakanına bu konudaki güçlü 
kaygımızı ulaştırdım. Çünkü yapılan bu beyan aslında başlamak
ta olan bir hukuki süreç daha henüz başlamadan sürecin sonucunu 
ilan etmek. Sayın Muhatabım, bu konudaki ciddi hassasiyetimi 
not aldı ve tahmin ediyorum dikkate de alınacak bu.

SORU : İade yolları tıkanırsa, bunun olası sonuçlarını 
değerlendirebilir misiniz?

CEVAP : Varsayımlar üzerine birşey söylemem.

SORU : Öcalan'ın İtalya'dan Almanya'ya gelmesi de 
sözkonusu. Bu konuda Alman muhatabına bir uyarınız oldu mu?

CEVAP : Alman muhatabıma bu konuda benim söyledik
lerimi demin özetledim. Alman tarafı kendi Cumhuriyet 
Savcısının, kendi Başsavcısının konuyla ilgilenmekte olduğunu, 
bir hukuki süreç olduğunu, daha henüz bu sürecin tamamlan
madığını belirtti.

SORU : Bu yaptığınız görüşmelerde Amerika'nın iade 
talebiyle ilgili kesin görüşü olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın diğer 
ülkeleri bakımından -kısa da olsa görüşmeleriniz- Türkiye'nin 
iade talebine ne şekilde destek veriyorlar veya vermiyorlar?

CEVAP : Çok genel tabii, kimseyi bağlamadan söyleye
bileceğim; siyasi olarak Türkiye'nin haklılığını herkes görüyor ve 
ayrıca bunun bir hukuki süreç olduğunu, hukuk m eselesi 
olduğunu belirtiyor. Çünkü terör belası 15 yıldır bizim başımıza 
geldi. Başka ülkelerin başına geldi. Yarın, öbürgün kimin başına 
geleceği belli olmaz ve terörizm konusunda sadece Türkiye'nin 
değil bütün medeni ülkelerin bir kaygısı var. Bu konuda ciddi 
olmanın ihtiyacını kendileri de hissediyor.

SORU : Bugün Alman İçişleri Bakanı gayrıresmi şekilde
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İtalya'daydı. Daha doğrusu gizli tutuldu bu görüşme. Siz Sayın 
Fisher'le yaptığınız görüşmede bu konuya da değindiniz mi? İçiş
leri Bakanının gündeminde bu iade olayı var mı?

CEVAP : Hayır. Bilgim yok benim Alman İçişleri Bakanı 
konusunda.

  • •

SORU : Acaba Abdullah Ocalan'ın tam olarak nerede
olduğuna dair resmi bir şekilde -çok değişik açıklamalar oldu- 
tutuklama değil de hastanede mi, cezaevinde mi? Bir de yarınki 
hukuki prosedürle ilgili olarak bir açıklık var mı? Hukuk süreci 
nasıl olacak?

CEVAP : Şimdi nerede olduğunun bilgisi bizim  
Büyükelçiliğimize geliyor. Fakat bu konuda çok açık olmamayı 
tercih ediyorlar. Biraz da anlaşılabilir nedenlerle. Çünkü hiçbir 
ülke bu kadar tehlikeli bir kişiyi nerede tuttuğunu söyleyip bazı 
istemeyeceği gelişmelere yol açmayı düşünmez. Hadise olur, gös
teri olur diye kaygılanır. Dolayısıyla ilk bölümü bu. İkinci 
bölümü sualinizin hukuki süreci, bu konuda bir yorum yapmak da 
istemiyorum. Bu açıklamaları İtalyan tarafının getirmesi lazım ve 
İtalyan tarafı yarınki olayın öncelikle bir kimlik kanıtlaması ola
cağını belirtiyor.

SORU : Seçeneklerin bir tanesi buraya kabul edilmesi 
Apo'nun. Bir diğeri Türkiye'ye iade edilmesi. Peki İtalya'ya bir 
üçüncü seçenek daha sunmak ya da İtalya'nın buraya almaması 
koşuluyla bir başka ülkeye ¡göndermesini Türkiye kabul edebilir 
mi? Böyle bir görüş var mı İtalya hükümetinde?

CEVAP : Böyle birşeyi hiç duymadım. Böyle bir görüşü 
duymadım.

SORU : Böyle birşey olursa Türkiye kabul eder mi?

CEVAP :0  varsayım. Onun için ben olanlar üzerine....

SO R U .............
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CEVAP : Umutlar ve dilekler konusunda konuşmuyoruz. 
Bu bir terörizm meseledir. Terörizm insanlık suçudur ve güçlü bir 
şekilde onbinlerce kişinin ölümüne neden olan bir kişinin 
Türkiye'ye iadesini kuvvetle istemekteyiz.

SORU ..................  ticari boykot ve Ankara'daki İtalyan
Büyükelçiliğine kara çelenk koyduğu ve bazı girişimler 
yapıldığını söyledi. Doğru mu? İtalya konusunda Türkiye'deki 
durum ne? İlişkileri bozabilir mi?

CEVAP : "Bozabilir mi" diyor, basınımız "bozar" diyor. 
Ben karışmıyorum.

Şimdi İtalya bizim dostumuzdur, İtalya bizim mütte
fikimizdir ve biz İtalya'nın bu konuda adalet içinde davranmasını 
bekliyoruz. Çünkü bana göre yapılacak tercih sadece hukuki bir 
tercih değildir. Terörizm ile terörizmin kurbanları arasında, 
onbinlerce ailenin, insanın acısı arasında bir tercih yapılacaktır. 
Ya terörizm yüreklendirilecek, cesaretlendirilecektir ya da bütün 
Avrupa'nın zaman zaman karşı karşıya kaldığı terörizmden 
kıtamızı uzaklaştırmak yolunda güçlü bir adım atılacaktır.

SORU : Basın mensuplarının durumunu hiç dile getirdiniz 
mi meslektaşlarınızla?

CEVAP : Basın mensuplarımızın konusunu Sayın Dini ile 
görüşmemde en güçlü bir şekilde getirdim. Bunları tekrar etmi
yorum "şunu yaptım, bunu yaptım" gibi ve bugün bazı ulus
lararası basın kuruluşlarının açıklamalarını da gördüm bu konuda. 
Saldırıya uğrayan gazetecilerimizin hakkının korunması için, her
hangi bir konuda katkı, destek gereği varsa Dışişleri Bakanlığı 
olarak da bunu yapacağız.

BİR GAZETECİ : Burada ben bir bilgi verebilir miyim? 
Onu da çevirirseniz iyi olur. Türk gazetecileri olarak bugün bir 
avukat vasıtasıyla İtalyan hükümetini dava ediyoruz. Onu da 
kendilerine duyurun.
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SAYIN BAKAN . Son söz olarak İtalyan basınından olay
lara bir de şu benim söylediğim açıdan bakmasını rica ediyorum. 
Hiçbir olay, hiçbir dava, hiçbir hak ya haksızlık onbinlerce 
masum insanın öldürülmesine haklılık kazandıramaz. Çok 
teşekkürler.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN “LA
REPUBBLICA” GAZETESİNE 16 KASIM 1998

TARİHİNDE VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU : Sayın Bakan, İtalyan makamlarıyla görüşmek için 
Roma'ya henüz gelmiş bulunuyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın 
iadesini resmen talep edecekmisiniz?

CEVAP : Bakın, biz tutumumuzu İtalyan Hükümeti ile 
esasen açıklamış bulunuyoruz ve yarın bunu Bakanlar arasında 
karşılıklı olarak yapacağız. Yasaları inceleyeceğiz, ve birlikte bir 
çözüm arayacağız. Kesin olan bir şey vardır o da ülkem bu soru
nun çözümlenmesini istemektedir. Bizce olayın doğal gelişmesi 
İtalya tarafından verileceğine inandığımız iade kararıdır. Talep 
gelmektedir,

SORU : Ya İtalya iade etmez ise?

CEVAP : Bir dakika, PKK taraftarlarının ne yapacak 
yetenekte olduğunu izah etmeme izin verin. Siz bu günlerde 
Roma'da nelerin yaşandığını biliyor musunuz? İtalyan 
medyasının, Cumartesi günü, Roma'da, Türk meslekdaşlarının, 
kenti istila eden Kürtlerce dövülmüş olmasından daha fazla 
endişe duyması gerekirdi. On basın mensubumuz yaralandı ve 
üçünün hastahaneye kaldırılması gerekti.

_ _ _  #
SORU : Niçin Italyan televizyonlarını suçluyorsunuz?

CEVAP : Çünkü dövülmelerden hiçbir görüntü göstermedi
ler. Bu bir utançtır. Ben bu filmleri İtalyan yayınlarında görmek 
isterim. Neden yapılmadı. Ankara'dan filmleri bana ve İtalyan 
TV'lerine göndermelerini istedim.

  •

SORU : Siz Italyan makamlarını da mı suçluyorsunuz?
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CEVAP : Bu işi yaptığıma ve Türk Basını mensubu 
olduğuma göre, gazeteci olarak gazeteci meslekdaşıma söylüyo
rum. Türk gazeteciler dövüldüler ve yardım görmediler.

SORU : İtalyan makamlarına resmi bir protesto yapacak 
mısınız?

CEVAP : İtalya'daki Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla protesto 
etmiş bulunuyoruz. Ama emin olun yarın da yapacağım.

- i

SORU : İadeye dönelim. Ya İtalyan Hükümeti taleplerinize 
hayır cevabı vermeyi kararlaştırırsa?

CEVAP : İtalyan meslekdaşımla göğüsleyeceğimiz bir 
sorundur. Ben bu konuda İtalyan Dışişleri Bakanı Lamberto Dini 
ile görüşeceğim. Ben, uluslararası hukuka göre makamlarınızın 
terörist bir katil olan PKK başını ülkemize teslim etmeleri gerek
tiğini söylüyorum.

SORU : Reddi halinde Türkiye siyasi veya ticari mis
illemeler düşünüyor mu? Örneğin, silah satışları için İtalyan şir
ketleriyle sözleşmeleri askıya alabilir mi?

CEVAP : İtalya'nın tutumunu gözönünde tutarak yakında 
bir karar alacağız.

SORU : Roma daima Ankara'nın güçlü bir müttefiki oldu, 
ama bu yıldan başlamak üzere Frisullo olayı ve Kürt 
Parlamentosunun Meclisin içindeki toplantısından sonra ilişkiler 
daha güçleşti.

_ _____ ____ •

CEVAP : İtalya demokratik bir ülkedir ve çoğulcu tutum
ların olması normaldir. Hükümetin bunda bir kabahati bulunma
maktadır.

SORU : Ya Almanya İtalya'dan iade talep ederse?

CEVAP : Almanya ile konuşmadık.

[150] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998



SORU : Siz Öcalan'ın nereye götürüldüğünü biliyor 
musunuz?

CEVAP : İtalyan Hükümeti onu cezaevine veya hastaneye 
götürdü. Pek açık anlaşılmıyor. Bu konuda bize pek bilgi ver
mediler. Belki hasta olduğundan onu Regina Celli hapishanesin
den bir hastaneye taşımışlardır.

SORU : Türkiye'de hükümet koalisyonunun devamı 
konusunda büyük bir sorun var. Öcalan olayı ne gibi gelişmelere 
neden olabilir?

CEVAP : Bu bizim sorunumuz değil, hükümeti düşürmeye 
çalışanlar için bir sorundur. Ülkemiz için bir adım atmaktan gurur 
duyuyoruz ve Öcalan’ın yakalanmasını izleyen tüm meseleyi 
çözümlemeye çalışacağız.

SORU : Siz, bu olayın çözümlenmemesi, İtalya'nın 
Türkiye'ye PKK liderini vermemesi halinde diplomatik ilişkilerin 
kesilmesine gidileceğini düşünüyor musunuz? ^

h-‘
CEVAP : Böyle bir varsayımı düşünmek dahi istemiyorum.

SORU : Şimdi yeni bir olay daha var. Türkiye'de bir İtalyan 
tutuklu İstanbul'da bir cezaevinde bir grup Türk tutuklu tarafın
dan rehin alındı.

CEVAP : Bu basit bir olay, çözümlenecek.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [151]

DI
Şİ

ŞL
ER

İ 
BA

KA
NL

IĞ
I 

KÜ
TÜ

PH
AN

ES
İ



M İKASIM İDDS

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA ASKERİ EĞİTİM 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Türkiye ile Senegal arasında askeri eğitim alanında işbirliği 
tesis edilmesi amacıyla Genelkurmay Başkanlığımızdan bir heyet 
2-7 Kasım 1998 tarihlerinde Dakar'ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında askeri alanda eğitim ve 
işbirliğini öngören üç adet anlaşma metni üzerinde mutabakat 
sağlanmıştır. Anlaşmaların Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı 
Cheikh Hamidou Kane'nin 1-3 Aralık 1998 tarihlerinde ülkemize 
gerçekleştireceği ziyaret sırasında imzalanması öngörülmektedir.

0

Bu gelişme, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin her 
alanda ileriye götürülmesi amacıyla hazırlanarak uygulamaya 
konulan Afrika'ya Açılım Politikası'nın somut bir örneğini oluş
turmaktadır. Diğer Afrika ülkeleriyle de askeri alanda eğitim ve 
işbirliği tesis edilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.
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PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN ÇOCUKLARA 
İLİŞKİN OLARAK 16 KASIM 1998 TARİHLİ ALMAN 

“FOCUS” DERGİSİNDE YERALAN HABER

Federal Kriminal Dairesi'nin bir değerlendirmesine göre, 
PKK Almanya'daki Kürt gençlerini üç aşamalı bir model uyarın
ca saflarına bağlamaktadır:

- Neredeyse tamamı PKK tarafından yönlendirilen 
şehirlerdeki Kürt kültür demekleri ilk yakınlaşmanın gerçek
leştirildiği yerler olmaktadır. Burada ilk önce pek şüphe uyandır
mayan Kürt kültürü ve folklörü üzerinde durulmaktadır.

- Daha sonra genellikle yurtdışında düzenlenen iki haftalık 
kurslarda PKK gençlere parti programını öğretmektedir. Göze 
çarpmamak için bu kurslar sırasında spor yapılmakta ve oyunlar 
oynanmaktadır.

- 3 ay süren son kamp sırasında askeri temel eğitimin ve
rilmesi hedeflenmektedir. Programda şunlar bulunmaktadır: 
Talim yapılması, düzenli yürüyüş, açık havada hareket edilmesi. 
Gençler ayrıca, PKK lideri Öcalan'ın kitaplarını okumakta, hita
bet sanatını ve Kürt adaletini öğrenmektedirler. Bu eğitimin 
sonunda "Bayrak ve lider için yemin" yer almaktadır.

Kod isimleri verilen gençler aileleriyle olan bağlarını 
kopartmak zorunda bırakılmaktadırlar. Bu kursun sona ermesinin 
ardından gençler, ya Avrupa'da yönetici olarak, ya da savaşçı 
olarak görevlendirilmektedirler.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
PKK bugüne kadar bir çok ülkeden reşit olmayan (menfi) 3.000 
civarında çocuğu silahlı mücadeleye göndermiştir.
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Kaybolan çocukların aileleri ise, soruşturma makamları 
karşısında sessiz kalmaktadırlar. Anayasayı Koruma Dairesi (iç 
istihbarat) yetkilisi Hesse, bu konuda şöyle demektedir; "Ya 
PKK'nın öc alabileceğinden korktukları için, ya da PKK yanlısı 
olarak çocuklarını kendi istekleriyle kamplara gönderdikleri için 
suskun kalıyorlar".

Soruşturma makamları Celle şehrinde kaybolan kız çocuk
ları hakkında dolaylı yoldan bilgi sahibi oldular. Kürt cemaatin
den isim belirtilmeden Göttingen'deki Tehdit Altındaki Halklar 
Demeği'ne iki hafta önce bir mektup gönderildi. Anılan Demeğin 
Başkanı Tilman Zülch'ün Celle'deki Kürt cemaati ile son derece 
iyi ilişkileri bulunuyor. Anılan mektupta şöyle denilmektedir: 
"PKK'nın çocuklarımızı PKK lideri için hayatını ortaya koyan 
genç savaşçılar haline getirmesine artık kayıtsız kalamayız". 
Mektupta kızları terör örgütünde olan Celle'deki dört ailenin isim
leri belirtilmektedir.

Alman polisi bu yardım çağrısı üzerine alarma geçmiş ve 
ifade vermeye hazır olan akrabalar sayesinde Uca ailesinden konu 
hakkında bilgi elde etmiştir. Sevin'in erkek kardeşi adıgeçenin 
son hayat işareti hakkında bilgi vermiştir. Bu çerçevede, 
kızkardeşinin Ağustos ayının sonunda Celle'ye telefon edip, şu 
şekilde yalvardığını bildirmiştir: "Ben eve dönmek istiyorum; 
ama bunu yapmama müsaade etmiyorlar". Bunu söylemesinin 
ardından görüşme sona ermiştir. Daha sonra ikinci bir telefon 
gelmiştir. İsmi bilinmeyen bir kişi Sevin'in ebeveynlerine şunları 
söylemiştir: "Sevin size dönmek istemiyor. Sevin burada kala
cak". Alman makamları telefonun doğrudan PKK'dan geldiğin
den eminler.

Anne Kadriye Uca çok korkuyor. Focus dergisi geçtiğimiz 
Çarşamba günü kendisinden kızı hakkında bilgi istediğinde, 
Kadriye Uca kapıyı biraz aralayıp, "Sevin'in yaşadığına ilişkin bir 
işaret bekliyorum" şeklinde konuştu.

Federal Kriminal Dairesi'nin değerlendirmesine göre, 
Sevin gibi kişilerin askeri eğitimden geçmelerinin ve beyinlerinin
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yıkanmasının ardından Türkiye'de savaşa iştirak etmeleri 
öngörülüyor. Federal Kriminal Dairesi'nin bir uzmanı şöyle 
konuşuyor: "Gençlerin Türkiye'ye gitmelerinden sonra geri dön
meleri mümkün değil." Genç kızlara PKK içinde seksüel teca
vüzlerin de yapıldığı ifade ediliyor. Zamanında başgerilla 
Öcalan'ın sağkolu olan ve şimdi teröristlikten vazgeçen Selim 
Çürükkaya, "Abdullah Öcalan'ın Diktatörlüğü" isimli kitabında 
tecavüzlerden de bahsediyor. Çürükkaya kitabında şöyle diyor: 
"Büyük liderimiz bir seks ve cinayet makinası gibi genç kadın
larımızın arasına daldı."

Artık bu tehlike kaim 
tutuklanan PKK liderinin 1 
başka konular bulunuyordun
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AVUSTURYA'YA RESMİ ZİYARET İÇİN HAREKET

ETMEDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa,17 Kasım 1998, Salı, Saat: 08.40)

Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Thomas Klestil'in dave
tine icabetle, 17-19 Kasım 1998 tarihlerinde Avusturya'ya resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere Viyana'ya hareket ediyorum. Bu 
ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet 
Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Sina Gürel, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan ile üst düzey yetkililer, 
üniversite rektörleri, vali ve belediye başkanları, işadamları, 
meslek kuruluşlarımızın ve basın yayın organlarımızın temsilci
lerinden oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Thomas Klestil'in 1996 
yılında ülkemize yaptığı ziyaretin iadesi mahiyetini taşıyan bu 
ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in yanısıra, 
Başbakan Victor Klima ve Parlamento Başkanı Dr. Heinz Fischer 
ile de görüşeceğim. Ayrıca, Avusturya'daki Türk demekleri tem
silcilerini kabul edeceğim. Programda 19 Kasim 1998 günü 
Salzburg şehrini Cumhurbaşkanı Klestil ile birlikte ziyaret 
etmemiz de öngörülmektedir.

Aynı zamanda Avrupa Birliği Dönem Başkanı da olan 
Avusturya ile her düzeyde yürüttüğümüz ikili temas ve işbir
liğimiz bölgenin ve Avrupa'nın geleceği açısından olduğu kadar, 
bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın refah ve huzuru açısından 
da önem taşımaktadır.

Ziyaretim sırasında Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler 
Cemiyeti üyelerine hitaben Türk dış politikası ve dünyadaki 
gelişmeler hakkında bir konuşma yapacağım. Ayrıca, Türkiye
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Avusturya İş Konseyi'nin toplantısına katılarak, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine ilişkin görüşlerimi ifade ede
ceğim.

Ziyaretim sırasında yapacağım görüşmelerde Türkiye- 
Avusturya ilişkilerini muhataplarımla bütün boyutlarıyla ele alma 
fırsatını bulacağım. Avusturya'nın halen AB'nin dönem başkan
lığını yürütüyor olması ziyarete ayrıca özel bir önem kazandır
maktadır. Bu vesileyle, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yaşanan 
tıkanıklığın aşılmasi için Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden bek
lentilerini bir kez daha dile getirme fırsatı elde edeceğim.

Avusturya'da 150.000 civarında vatandaşımızın mevcu
diyeti bu ülkeyle ilişkilerimizi daha da önemli kılan ve zengin
leştiren bir unsurdur. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın sosyal 
haklar, eğitim gibi alanlarda çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu 
sorunları da muhataplarımızın dikkatine getirerek çözüm bulun
ması yönündeki çalışmaları birlikte gözden geçirme imkanı bula
cağız.

Bu ziyaretimde Avusturya ile gelecek vadeden ikili ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizin somut işbirliği projelerine yan
sıtılarak geliştirilmesi imkanları üzerinde kapsamlı görüşmelerde 
bulunma fırsatını da elde edeceğim.

Bu düşüncelerle, Avusturya ziyaretimin, Türkiye- 
Avusturya ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulu
nacağına ve yeni işbirliği alanlarının tesbit edilmesine imkan 
sağlayacağına inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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ADDRESS BY PRESIDENT SULEYMAN DEMÎREL 
AT THE ASSOCIATION FOR FOREIGN POLICY AND

INTERNATIONAL RELATIONS

(Vienna, 17 November 1998, 16:50)

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to address The Association For 
Foreign Policy and International Relations . At the outset let me 
thank the members of the Association for providing this opportu
nity. We have a long and shared history with Austria. Both our 
countries have had an indelible impact on the formation o f  
European history as major powers of the time. Built on the sound 
foundations o f this historical heritage, the Turkish-Austrian rela
tions today are all the more important for the future o f Europe. 
We are determined to give a new impetus to our relations and I 
hope my visit will be a new starting point for our common efforts 
to this end.

My visit to Austria coincides with the seventy-fifth 
anniversary o f our Republic. The year-long celebrations have 
enabled us to reflect on the past and to re-think the future in the 
light o f that reflection. What we see in that reflection is the 
strong devotion o f our people to the ideal o f a united, prosperous, 
democratic Europe. Indeed, history as well as a perspective o f a 
common future bind Turkey and Europe together into a shared 
political vision.

Although 75 years is a rather short span o f time in the life 
of nations, our Republic have witnessed momentous achieve
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ments during this period almost unparalleled with any nation's 
history. As a modem constitutional nation-state founded in 1923 
out o f the ashes o f  the multi-national Ottoman Empire, the 
Republic o f Turkey has been a unique success story in a turbulent 
region where the tremors o f the dissolution o f that empire have 
always been deeply felt, even to this date.

Our Republic is the product o f a grand historic choice o f  
our nation which faced destruction at the end of the First World 
War. At that defining moment o f our history our nation united 
under the visionary leadership o f Mustafa Kemal Atatürk and 
stood up for its freedom, liberty and independence. From being a 
poor, backward, agrarian country in 1923 to becoming an indus
trialized urban society with a full fledged democracy in 75 years 
has been indeed a historic process o f transformation unmatched 
ever before or since. The Turkish Republican Revolution led by 
Atatürk has successfully demonstrated the compatibility o f Islam, 
democracy and secularism. Thus, Turkey has taken its distinct 
place among the commonwealth o f secular democracies that are 
in the forefront o f universal civilization.

Our secular republican model introduced radical institu
tional, cultural and legal reforms. In the context o f this great 
transformation, the principle that all citizens are equal and free, 
without any discrimination based on race, ethnic origin, color, 
creed, language, religion or sex, establishes the basis o f our 
republican covenant. Secularism, which protects the freedom of  
religion and belief; democracy, which enables citizens to express 
their thoughts freely and to participate in the political process 
equally; and the rule o f  law, which makes it possible for them to 
live free from fear and oppression are the main pillars o f  the 
social contract o f our democratic republic and ensure our social 
integrity as well as unity. The constitutional democracy in Turkey 
was founded on this sound basis. Democracy, secularism and con
stitutional patriotism are the pivotal concepts on which our 
Republic is solidly built and developed.
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Distinguished guests,

Turkey's location at the crossroads o f  three continents and 
its cultural, historical and economic links with most o f the regions 
in such a periphery calls for a multi-dimensional foreign policy. 
Turkey's strong ties both with the West and the East as well as its 
aspiration to reconcile varying interests, is illustrated by its broad 
ranging participation in international and regional bodies. We are 
a founding member o f almost all o f the European organizations. 
We are a member o f NATO, and an associate member o f both the 
European Union and WEU. We also play an active role in the 
organization o f the Islamic Conference as the only secular, dem
ocratic and islamic country.

We have a strategic partnership with the United States cov
ering all the vital issues in our region and in Europe. We have a 
long standing relationship with Russia which we see as an impor
tant partner in Eurasia. As a Middle Eastern country Turkey is an 
ardent supporter o f the peace process. As a Balkan and Caucasus 
country we attach utmost importance to the international legiti
macy in both regions. Peaceful resolution o f  all the conflicts in 
the Balkans and the Caucasus based on respect for international 
law will contribute greatly not only to political stability but to the 
economic well-being o f all the states in these regions and will 
bring about prospects for regional cooperation.

Furthermore, Turkey has assumed a pioneering role in pro
moting economic cooperation in its region. Among these, the 
Black Sea Economic Cooperation and the enlargement and reor
ganization o f  the Economic Cooperation Organization are 
Turkey's most significant contributions to the regional coopera
tion and solidarity. With these cooperation networks, we have 
been seeking to draw regional countries into a web of mutually 
rewarding relations within a multilateral framework.

In this quest we draw strength from the remarkable 
achievements o f the past 75 years which have enabled Turkey to 
become a regional power o f stability, peace, moderation and pros
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perity. Taking a quick glance at Turkey's successes and potentials 
we see a country with full o f potentials and promises for the 
future. Let me highlight some o f the strong marks o f Turkey:

- in the last two generations Turkey has developed into an 
industrial and urban society. 70 percent o f  its population lives in 
the urban areas. It has 72 modem universities all around the coun
try with more than 1 million students. 23 percent of the universi
ty professors are women, making it the highest percentage among 
the European countries.

- by the economic and industrial criteria Turkey belongs 
firmly in the group o f six leading candidates o f the European 
Union. Recent European Union studies show that Turkey clearly 
belongs with Poland, the Czech Republic, and Hungary on eco
nomic criteria. And, unlike those countries, Turkey already has a 
full customs union with the EU. Turkey is now the sixth trading 
partner o f the European Union. Its trade with Europe is growing 
faster than the average rate o f intra-EU trade.

- earlier this year, a World Bank report which was referred 
to in the recent report o f the European Union Commission, listed 
Turkey as the 17th largest economy in the world with a total GNP 
o f 380 billion dollars and per capita GNP o f 6 thousand 712 dol
lars. It is by far the largest economy in the Eastern Europe, 
Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the Middle 
East. The Turkish economy has been relatively less affected by 
the Asian crisis or by the crash in Russia, even though that coun
try is one o f our main trading partners.

- Turkey has a fully functioning market economy and had 
one long before the candidate countries o f  Eastern Europe. Its 
ability to accept the "acquis communautaire " is well ahead o f  that 
o f the other candidates. It has a record o f  much faster economic 
growth than the other candidate countries.

- the Turkish economy has achieved amazingly rapid struc
tural changes since 1980. Its average growth rate in the past 30
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years has been 5 percent. It grew by 8.3 percent in 1997 and is 
expected to grow this year by 6 percent despite the global crisis.

- our financial services, stock exchange and insurance insti
tutions are fully integrated with the global markets. As a global 
city connecting continents, civilizations and peoples, Istanbul has 
become the financial and commercial center o f  Eurasia. The 
Istanbul Stock Market is seven hours away from both New York 
and Tokyo, making it literally the center o f the 24-hour global 
financial market.

- the new energy geography that has emerged in the 
Caspian Basin will be linked to the global markets by the new 
energy pipelines that will be built through Turkey. The Caspian- 
Mediterranean pipeline project, also known as Baku-Ceyhan, is 
fast becoming a tangible reality.

- the major transportation projects that constitute the infra
structure of the re-emerging Silk Road which is going to link
Europe and Asia once again, are already being built within 
Turkey.

- Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar 
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollar investment project in the defence industry.

f

- currently the Turkish industry exports its products to 13 5 
countries around the world. Our industrial base is the strongest 
and the most diversified in the vast geography spanning from 
here, Vienna, to Tokyo. The total investment in our industry in 
1997 was 8.5 billion dollars, half o f which came from domestic 
resources. Our exports grew by 80 percent in the last six years, 
bringing our total exports over 75 billion dollar level. 90 percent 
of our exports are industrial products.

- the total construction projects currently undertaken by the 
Turkish contractors abroad are well over 40 billion dollar. 80 per
cent o f the construction projects in the Caucasus and the Central
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Asian countries are being undertaken by the Turkish entrepre
neurs. Only in Russia our contracts reached 10 billion dollar level
this year.

- Turkey earned 9 billion dollars from tourism last year 
with 10 million tourists. 300 thousand tourists only from Austria 
visited Turkey in 1997. We will invest 10 billion dollars in the 
next ten years in this sector.

- Turkish entrepreneurs living in Europe have so far invest
ed 7 billion dollars in the European economy with 62 thousand 
business. The value added that the 3 million Turks in Europe cre
ated in 1997 was 50 billion ECU's.

- no other candidate country in Europe or no other emerg
ing markets around the world has such a dynamic and promising 
economy. It is poised to face the challenges of the twenty-first 
century with ardour and hope. Today, in a turbulent region full of 
conflicts and instability, stretching from the Balkans to the 
Caucasus, from the Middle East to the Gulf, Turkey is a regional 
power o f peace, moderation, stability and prosperity.

As a matter o f  fact, Turkey has always been a bridge link
ing different continents, civilizations and peoples. For ages, our 
land has been one the major crossroads o f international trade 
routes. Today, after the emergence o f new states in Eurasia 
Turkey's position as a natural terminal between the continents has 
gained more relevance.

Throughout history the political landscape around the 
Black Sea and the Caspian Sea, the vast area between Europe and 
China has been a geopolitical juncture connecting different cul
tures and civilizations. It has constituted a physical and econom
ical link between Russia and China, between China and the 
Mediterranean Basin, including the Middle East and Western 
Europe. The historic Silk Road which crossed these geographies 
in the past, was not only a commercial tie but also a cultural one. 
Today, the Silk Road is reappearing, with new opportunities,
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potentials and promises for peace and shared prosperity among 
the nations that it links to one another.

The revival o f the historic Silk Road will give considerable 
impetus to the expansion o f cooperation between the countries o f  
Europe, the Black Sea, the Caucasus, the Caspian Sea and Asia 
and to the economic growth in the region. In this respect, the Silk 
Road Summit that convened in Baku between 7 and 8 September 
of this year with the participation o f 33 countries including all o f  
the European Union countries, the United States, Russia and the 
countries in the Caucasus, the Black Sea Basin, the Caspian Basin 
and the Central Asia, has been a historical milestone. It was the 
first time that the countries o f the European Union as a whole 
joined others in fostering a new cooperation mechanism based on 
a common vision o f peace and prosperity in Eurasia.

Turkey has been actively involved in the tangible projects 
for the restoration o f the Silk Road. In this context, we have 
already taken steps for the construction of the main highway and 
railway projects that will enable an unbroken link between Asia 
and Europe via Turkey within the general framework o f Europe- 
the Caucasus-Asia transport network. Thus, the three seas, name
ly, the Caspian Sea, the Black Sea and the Mediterranean Sea, 
will connect the peoples o f the region to one another rather than 
divide them apart from each other. And, Turkey today is at the 
very heart o f this geography.

Distinguished guests,

Despite the current problems and many challenges ahead, 
the relationship between Turkey and the European Union contin
ues to occupy a crucial place among Turkey's foreign policy pri
orities. Turkey's EU policy is not a mirror o f the EU's strategy 
towards Turkey, nor should it be so. For, our free choice to 
become a full member o f the EU is shaped by our history and 
geography. Our desire to integrate with Europe, which we see as 
a system o f values rather than a geography, is unequivocal.
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Indeed, Europe's identity rests not so much on geography 
as on shared values. In the recent past, Turkey has proved itself to 
be a bastion for the common values which it shares with the rest 
of Europe. Today Turkey acts also as a bridge. It has taken upon 
itself the historical responsibility o f extending the common values 
and ideals o f Europe from the Atlantic all the way to the Altai 
Mountains in Central Asia.

History tells us that neither a Europe without Turkey, nor a 
Turkey without Europe is conceivable. However, through the 
decisions o f the Luxembourg Summit the European Union has 
attempted to change the course o f the European history. The deci
sions o f Luxembourg Summit created a profound resentment in 
the Turkish public opinion. The main reasons for this resentment 
was the fact that Turkey's application was the only application 
from a NATO country; Turkey's application was the only applica
tion from a customs union country; Turkey's application was from 
the only country having the oldest and strongest parliamentary 
regime; Turkey had the strongest and most sustained growth o f all 
candidates and Turkey was economically ahead of almost all 
other candidates. Therefore, the decisions o f the Luxembourg 
Summit represents nothing but an injustice to our common histo
ry-

Turkey was not alone in its reaction to the Luxembourg 
decision. This discriminatory decision has received strong criti
cisms from within as well. This has proven once again that 
Turkey is not alone in its quest to become a full member o f the 
European Union. It has friends in Europe. Actually, they are not 
only our friends but friends o f a democratic European project that 
regards cultural differences as sources o f richness and fountains 
o f creativity. Together with the friends o f  a Europe that is a 
Union based on the solidarity o f constitutional democracies we 
will continue to fight the "us versus them" discourse that is dom
inant in some circles in Europe regarding Turkey's full member
ship to the European Union.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [165]



Following the Luxembourg Summit we have seen some 
steps by the Union clearly indicating a certain recognition o f  
Turkey's sensitivities for the discrimination it faced in 
Luxembourg. For us the most notable failure in the Cardiff deci
sions was the lack of a direct mention o f Turkey as a candidate. 
There is an implied mention o f Turkey as a candidate, but a direct 
reference was carefully avoided. From the political and psycho
logical point of view this is a crucial point that ought to be taken 
into consideration by the European leaders.

Here, I would like to mention the recent report prepared by 
the Commission on Turkey together with the other eleven candi
date countries. We welcome the Commission's reference to 
Turkey among the twelve candidates for full membership, which 
I believe could provide a new basis for improving our relations. 
Nevertheless, we expect the confirmation o f the candidate status 
of Turkey by the heads o f state and government in Vienna, which 
will dispel, once and for all, ambiguities with regard to Turkey's 
status as a full candidate. I hope that the Vienna Summit to be 
held in December will provide an opportunity for the EU and 
Austrian Presidency to eliminate the difficulties which cast a 
shadow on our relations since the Luxembourg Summit. We hope 
that the EU will seize this opportunity. We believe the Austrian 
Presidency will not hesitate to play a major role in reaching this 
objective.

This brings us to the question of what can be done to revive 
the European/Turkish relationship?

t «

- First and foremost, Turkey should be unambiguously 
identified as a candidate country. What we expect is an equal 
treatment with the other candidates.

- Turkey should have access to a time table and funds to 
enable it to make the changes necessary for full membership, just 
as other applicant countries do.

- Then, the European funds for Turkey need to be
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unblocked. Again, Cardiff made promises in this direction. We 
shall see if  they are honoured.

- One can also imagine further changes. Contacts in areas 
such as training, management, public administration, and educa
tion should be intensified in a mutual basis. Also, the European 
Union and Turkey should develop joint projects in areas where 
Turkey is a natural partner for the EU, for example in the 
Caucasus and Central Asia.

With more than half o f its trade currently taking place with 
the European Union, Turkey is benefiting from the dynamics o f  
the single European market thanks to the customs union that we 
concluded with the EU in 1995 as a requirement o f the 1963 
Ankara Agreement. It is the customs union with Europe which 
makes Turkey different than the other candidate countries and 
emerging markets. Hence, Turkey will not remain indifferent to 
the economic and political developments in Europe, to which it is 
bound with partnership ties. We will continue preparing ourselves 
for the EU standards with the firm belief that one day Turkey will 
certainly be a full member o f the European Union. Our target is 
to achieve not only the criteria set by the European Union regard- 
ing enlargement, but also the level that it has reached through the 
monetary union.

The continuation o f the grid-lock in Turkey-European 
Union relations is not o f course desirable nor is it tenable. Turkey 
will firmly defend its rights stipulated in all relevant instruments 
between the EU and Turkey, beginning with the Ankara 
Agreement o f 1963. Current political fluctuations that are tempo
rary in nature cannot change the historic choice o f our nation. 
Turkey, while defending its contractual rights, will continue to act 
in harmony with Europe on the basis o f shared values and within 
the perspective o f a common future.

Distinguished guests,

Today terrorism is the most dangerous transnational prob
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lem facing the commonwealth o f democracies as a whole. To 
think some o f us may be immune to it could be a fatal mistake. 
Only with solidarity can democracies overcome the threat posed 
by terrorism. Terrorism aims at the destruction o f human rights, 
fundamental freedoms and democracy; destabilizing legitimately 
constituted democratic governments; and undermining pluralistic 
civil society. Therefore, in order to defend our security and com
mon values, we must jointly take all necessary and effective 
measures to prevent, combat and eliminate terrorism.

As a member o f the commonwealth o f  democracies, 
Turkey has been suffering from a bloody separatist terrorism for 
the past 15 years. Until very recently, it was supported by a neigh
boring country, Syria. We concluded a security agreement with 
that country .on 20 October 1998. It was only possible after we 
declared to the World that we were ready to use our right to self 
defence against the indirect aggression waged towards our terri
tory through a terrorist organization. As a result the chief o f the 
terrorist organization had to flee that country. He is now in Italy 
under custody. This is a test case for the international legal frame
work and the cooperation among the countries against terrorism.

As a matter o f fact, pluralistic societies must not tolerate 
violence. The most durable way to accommodate diversity, 
including ethnic and cultural diversity, is to create a sense of the 
nation as a civic community, rooted in universal democratic val
ues that can be shared by all the components o f society. The civic 
bonds interwoven by such a sense o f community is the only 
mechanism that can safeguard genuine democratic pluralism.

Similarly, the parameters o f democratic citizenship can be 
best defined within the conceptual framework o f constitutional 
patriotism and civic identity. Such a conception does not leave 
any room for ethnic exclusivity. These must be the indispensable 
values that bind democracies together into a shared political 
vision.

The democratic tradition in Turkey based on respect for the
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constitutional order is strong and deep-rooted. The roots o f  this 
tradition and the history o f constitutionalism go back even further 
than those o f some o f the members o f  the European Union.

Our republican social contract renounce any discrimina
tion among its citizens. The democratic equality based on civic 
identity set the ground for our social unity. Democratic concep
tion o f  citizenship excludes ethnic separatism. In fact, constitu
tional allegiance is a sine qua non for law and order in any 
democracy. All Turkish citizens are first class citizens without 
any prejudice to ethnic origin, language, religion and gender.

The character o f  a state is determined by the history o f that 
particular country and is reflected in its constitution. And, Turkey 
is a unitary state. Following the dissolution o f the multinational 
Ottoman Empire, we had to fight for our national survival. Our 
historic decision and national consensus to be a unitary state was 
formed during the war o f  independence which was fought to vic
tory with the participation o f all our people from every comer of 
the country regardless o f  their ethnic origin, age or gender.

It should be bome in mind that there are six thousand lan
guages and three thousand ethnic groups in the World. Whereas, 
there is only 185 member states that are represented at the United 
Nations. If all the peoples with different language, religion and 
race want to live under a separate flag, it will create a tremendous 
chaos and ethno-anarchism. For peoples with different language, 
religion or race, the only way to live in harmony under the same 
flag is through democracy. Only within democracy can people 
with different origins live together in peace and without oppress
ing one another. The recent history o f Europe is full o f human 
tragedies resulting from the destruction o f the ground on which 
peoples from different belief, language and race can live and work 
together within the framework o f democracy and the rule o f law.

Today, the most concrete example o f this is Bosnia and 
Herzegovina. If ethnic discrimination and ethnic nationalism are 
encouraged, the threat o f "ethnic cleansing" will continue to
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exist. We strongly believe that it is the responsibility o f the dem
ocratic forces o f Europe to join their forces together for eliminat
ing the threat o f "hate-speech" based on ethnic discrimination 
and racism. We must be clear in our answers to the question 
whether glorification o f violence and terror can be regarded as a 
democratic right.

Distinguished guests,

Peace and prosperity o f each o f us must be seen as the 
peace and prosperity of all. That, in my view is the essence o f sol
idarity. To this end, we must learn to understand one another, we 
should focus on what unites us, consider our differences as an 
enrichment o f our collective heritage.

We are living in a promising as well as challenging era. 
Despite all the problems and challenges ahead, the future offers 
hope. If hope is to triumph, the members o f the commonwealth o f  
democracies should join their forces together for the common 
purposes o f maintaining peace and security, promoting democra
cy, sustainable development, equality, justice and respect for 
human rights. Let us join our forces together with a renewed 
vision o f peace. Let us replace conflict with cooperation; rivalry 
with solidarity. The responsibility falls upon us. We must seize it. 
We must strengthen and expand the community o f democratic 
nations based on shared interests, shared values, and shared 
dreams and build together a new millennium.

Thank you.
#
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN 

ONURUNA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı, 17 Kasım 1998, Sah, Saat 20:15)

Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Klestil,
Değerli Misafirler,

Sözlerime dünyanın önde gelen kültür merkezlerinden biri 
olan güzel ve tarihi başkentiniz Viyana'da bulunmaktan ve 
Avusturya'ya resmi ziyaret yapan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı 
olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. 
Bu güzel şehre ayak bastığım andan itibaren bana ve berabe
rimdeki heyete gösterilmekte olan sıcak misafirperverliğe 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, zat-ı alilerinin bundan iki yıl 
önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sıcak hatıralarını 
hafızalarımızda daima canlı tuttuğumuzu belirtmek isterim.

Türkiye ve Avusturya bulundukları coğrafi bölgelerde 
daima belirleyici ve stratejik bir yer işgal etmişlerdir. Mirasçısı 
olduğumuz çok uluslu imparatorluklar yükselme dönemlerinde 
birbirleri için önemli birer rakip iken, ülkelerimiz zaman 
içerisinde bu rekabet ortamını dostluk ve işbirliğine dönüştürmeyi 
başarmışlardır. Tarihten husumet çıkarmanın esasen kimseye 
yararı da yoktur. Bu çerçevede, tarihi bizi ayıran değil, birleştiren 
bir bakış açısı ile değerlendirmenin, yarının barışına yapılabilecek 
en değerli hizmetlerden biri olacağını kaydetmeliyim.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli misafirler,
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Avusturya ile olan ilişkilerimize özel bir önem atfediyoruz. 
Bu münasebetle zat-ı alilerinin büyük bir devlet adamı ve değerli 
bir diplomat olarak, ilişkilerimizin gelişmesi yönünde göstermiş 
olduğu gayretlere Türk halkı adına derin şükranlarımızı ifade 
etmek isterim.

Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda daha da ileri 
bir düzeye ulaştırmak olmalıdır. Türkiye, 2000’li yıllara girerken 
Avusturya ile işbirliği alanlarını geliştirme ve çeşitlendirmeyi 
samimi olarak arzu etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi 
geliştirmenin bu doğrultuda çok etkili bir araç olduğu yolundaki 
kanaatimi paylaştığınızdan eminim. Çok dinamik bir yapıya sahip 
olan Türk ekonomisi hızlı büyümesini sürdürmektedir.

Türkiye, üç yıla yakın bir süredir AB ile gümrük birliğini 
başarıyla sürdürmektedir. Türk ekonomisi AB içindeki rekabet 
ortamına uyum sağlayabileceğini kanıtlamıştır. AB ile ekonomik 
ve ticari işbirliğimizin yanısıra, son yıllarda özellikle Kafkasya, 
Orta Asya, Rusya ve Balkanlar'da önemli ortaklıklar ve yatırım
lar da gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, Kafkasya ve Orta Asya 
doğalgaz ve petrolü uzak olmayan bir gelecekte Avrupa pazarları
na Türkiye üzerinden inşa edilecek boru hatlarıyla ulaştırılacaktır. 
Tarihi îpek Yolu da yeniden canlandırılmaktadır. Asya bir kere 
daha Türkiye üzerinden Avrupa ile kucaklaşmaya hazırlanmak- 
tadır. Bütün bu gelişmeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
ortak çıkar ve eylem alanlarını genişletmiştir.

Dünya ekonomisinin küreselleşme yolunda önemli 
mesafeler aldığı günümüzde birbirleriyle uyum içinde hareket 
edebilen ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışma her 
zamankinden fazla önem kazanmıştır. Bunun için birbirimizi daha 
iyi tanımak ve yalnız hükümetlerimiz arasında değil, özel sektör
lerimiz arasında da sağlam bağlar kurulmasını teşvik etmemiz 
gerekmektedir. Türkiye'nin bu alandaki kararlılığının Avusturya
tarafından da paylaşıldığını görmek bize cesaret vermektedir.

*

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

. /
0

m
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Bugün artık küresel bir savaş riski altında değiliz. Ancak, 
demokrasiler açısından ciddi tehdit oluşturan yeni tehlikelerle 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu yeni tehdit ve tehlikeler arasında 
yabancı düşmanlığı ve etnik milliyetçilik, ırkçılık ve ırkçılığın 
yeni çeşitleri, terörizm, örgütlü suç, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve çevrenin tahribini sayabi
liriz. Hiç bir ülke bunları tek başına çözüme kavuşturma 
yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, bu sorunlarla mücadelede 
uluslararası işbirliği mutlaka daha etkin hale getirilmelidir.

İnsanlar ve toplumlar arasında kin ve nefret tohumları 
saçan etnik ayrımcılığa ve ırkçılığa dayanan söylemlerin yarattığı 
tehdide karşı etkin mücadele gerçekleştirilebilmesi için 
demokratik ülkelerin işbirliği olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu 
bağlamda, şiddetin yüceltilmesi ve terörün teşvik edilmesinin 
demokratik hak olarak telakki edilmesinin meydana getireceği 
tahribata işaret etmekte yarar görüyorum. Bu anlayışla, 
demokratik ülkeler topluluğunun tüm mensuplarını teröre karşı 
mücadelede güç birliği yapmaya ve uluslararası hukuk 
çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeye bir kere daha davet 
ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Türkiye Avrupa Birliği’ni bir coğrafyadan ziyade ortak 
değerler manzumesi olarak görmektedir. Türkiye'nin Avrupa'ya 
yönelimi, demokratik değerler ile içiçe geçmiş bilinçli bir ter
cihtir. Avrupa Birliği'nin Lüksemburg Zirvesi’nde alınan kararlar, 
Avrupa'daki dostlarımız tarafından da ülkemizin Avrupa'dan 
dışlanması şeklinde yorumlanmıştır. Ülkemize karşı ayrımcılık ve 
ortak tarihimize karşı haksızlık teşkil eden bu kararlar Türk 
halkını derinden incitmiştir. Her ne kadar AB'nin Cardiffte 
yapılan müteakip zirvesinde Türkiye'nin AB ile entegrasyonu 
konusunda nisbi bir ilerleme sağlanmış ise de bu kez de 
Türkiye'ye diğer adaylarla eşit zeminde ve tereddüte mahal bırak
mayacak şekilde tam üyelik perspektifi tanınmamıştır.
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Bununla beraber, talihi ve coğrafyasıyla her bakımdan bir 
Avrupa ülkesi olan Türkiye, paylaşılan değerler zemininde bütün
leşmiş demokratik Avrupa idealine olan bağlılığını sürdürecektir. 
Avrupa Birliği'nin de bu ideale sahip çıkacağını ümit ediyoruz. 
Yeni bir binyılın eşiğinde Avrupa'da din ve kültüre dayalı bölün
meler yaratmak telafisi mümkün olmayan vahim bir hata oluştu
racaktır. Dini ve kültürel ayrımcılığın içinde bulunduğumuz 
binyılın karanlık sayfalarında kalacağına inanmak istiyoruz.

Avrupa Birliği'nden samimi beklentimiz, uzun vadeli 
gerçekçi bir vizyon çerçevesinde ll'ler ile Türkiye arasındaki 
ayırımı ortadan kaldırarak ülkemize AB tam üyelik perspektifini 
tanımasıdır. Bu konuda beliren bazı emareleri memnuniyet verici 
olarak telakki ediyoruz. Bu çerçevede, Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun, aday ülkeler hakkındaki raporların açıklanması 
vesilesiyle, Türkiye'yi oniki tam üye adayı arasında tanımla
masını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak, 
bunun AB Zirvesi tarafından resmen tescilini bekliyoruz. 
Ziyaretim Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığına rastlamaktadır. 
Bu vesileyle dostumuz Avusturya'nın, esasen şimdiye kadar 
Türkiye-AB ilişkilerinde bizden esirgemediği desteğini daha 
kuvvetli ve etkin bir şekilde sürdürürek, ülkemize diğer adaylarla 
eşit düzeyde AB tam üyelik perspektifi tanınması yönünde 
Avrupa ülkeleri nezdinde öncü bir rol üstleneceğini ümit edi
yoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu ziyaretimin ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın 
derinleştirilmesine ve daha ileri noktalara ulaştırılmasına katkıda 
bulunacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle kadehimi ekse
lanslarının şahsi sağlık ve mutlulukları ile Avusturya halkının 
refah ve saadeti, Türk-Avusturya dostluğunun parlak geleceği 
şerefine kaldırıyorum.
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• •

CUMHURBAŞKANI SAYIN SULEYMAN DEMIRELTN 
WUSTURYA TELEVİZYONU “ORF” YE VERDİKLERİ• •

MÜLAKAT

SORU : Lüksemburg Zirvesi'nden sonra ilişkilerde görülen 
gerilemenin son günlerde yeniden ilerlemeye 
görülmektedir. Bu doğrultuda çeşitli göstergeler de bulunmak
tadır. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin Avrupa'da dışlan
ması diye birşey söz konusu olabilir mi? Bu dışlanmaya paralel 
olarak İslâm'ın ağırlık kazanması yani İslâmlaşma tehlikesi mev
cut mu?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL :
Lüksemburg toplantısının yarattığı ümit kırıcı durum, geçici bir 
durumdur. Türkiye olarak biz bundan incindik.

Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Türkiye bilhassa II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki bütün hareketlerin, kuru
luşların içinde vardır. Kurucu olarak vardır veya kurulduktan 
hemen sonra, vakit geçmeden içine girmiştir ve Türkiye kendisi
ni Avrupa'dan dışlanmış saymaz. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'dan 
dışlanması akdi olarak olarak mümkün değildir. 1963 senesinde 
Türkiye'nin o günkü Ortak Pazarla anlaşması var; bu anlaşma 
yürürlüktedir. Bu anlaşmanın 28'inci maddesi zaten Türkiye'ye 
AB'ye üye olma hakkını tanır. Ayrıca Türkiye, Gümrük Birliği'ne 
üyedir. Gümrük Birliği'ne üye olup da Avrupa Birliği'nin üyesi 
olmayan tek ülkedir. Gümrük Birliği'ne üye olması da bu anlaş
maların gereğidir. Lüksemburg'da alman 11+Türkiye şeklindeki 
karar bir diskriminasyondur. Türkiye'yi ayırmıştır, yanlıştır. 
Bunun düzelttirileceğine biz hep inandık. 4 Kasım 1998 tarihli 
Komisyon Raporu bunu bir ölçüde düzeltiyor. Şimdi Viyana 
Zirvesi'nde eğer Komisyon raporu onay görür ve AB'ye girecek 
üyeler 12 memlekettir diye açıklanırsa, Lüksemburg kararının 
tesiri geniş çapta kalkar. Bu Türkiye'nin beklentisidir. Bugün bu
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konuyu Cumhurbaşkanı Sayın Klestil ile konuştum, Parlamento 
Başkanı Sayın Fischer ile de konuştum. Yarın Sayın Başbakan ile 
görüşeceğim. Sanıyorum ki, Avusturya'nın dönem başkanlığı 
kapanmadan bu mesele iyi bir şekilde hallolur. Türkiye'siz bir 
Avrupa, Avrupa'sız bir Türkiye düşünülemez.

SORU : Beklediğiniz bu perspektif verilmezse eğer, bu 
varsayımla hareket edersek, İslâmî düşünce ağırlık kazanabilir 
mi?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
Türkiye'de halkın yüzde 99'u Müslüman'dır. Türkiye'de dini 
siyasete alet etmek, Anayasa ve yasalara aykırıdır. Türkiye'de 
siyaset hep demokratik, laik çerçeve içinde yapılır. Türkiye 
Avrupa'ya kızıp demokrasiden, Cumhuriyetimizin temeli olan 
demokrasi ve laiklikten vazgeçecek değildir.

SORU : AB'nin sizin tam üyeliğinize karşı geliştirdiği 
argümanlardan birisi de Kıbrıs sorunudur. Burada bir gelişme ola
cağını düşünüyor musunuz?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMÎREL :
Kıbrıs sorununun bizim AB'ye üye olmamızla bir alâkası yoktur. 
Kıbrıs konusu tabiî Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir 
konudur. Bir ihtilâftır. 23-24 senedir devam eden bir ihtilâftır. Hiç 
kimse Türkiye'ye bu konu hallolsun, öyle sizin meselenizi 
düşünelim, demedi. Bu ayrı bir meseledir.

SORU : AB'nin diğer bir eleştirisi de insan hakları 
konusunda yoğunlaşmaktadır. Demokrasideki birtakım eksiklik
ler üzerinedir. Sizce bu eksiklikler mevcut mu?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL :
Eksiklikler mevcuttur, yalnız bu eksiklikleri gidermek için 
Türkiye büyük bir gayret içerisindedir. Ama bu eksikliklerin 
hiçbirisi Türkiye'nin AB'ye üye olmasına engel değildir. 
Demokrasi Türkiye'ye AB'ye girmek için lâzım değildir. Halkı 
için lâzımdır. Türkiye'de insan hakları ihlâlleri Türkiye'nin
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programı değildir, politikası da değildir. Ama "insan hakları ihlâl
leri yoktur" demek de mümkün değildir. İnsan hakları ihlâlleri 
suçtur. Başka suçlar gibi takip görmektedir. Türkiye, demokrasi 
içerisinde terör mücadelesi yapan tek ülkedir. Terör mücadelesi 
neticeye doğru gitmektedir. Terör ortadan kalkınca, bu şikayet de 
azalacaktır.

SORU : Türk ordusu PKK'ya karşı zafer kazandığını ilân 
etmiştir. Terör örgütü elebaşısı İtalya'da yakalanmıştır. Bütün bu 
gelişmeler Türkiye'nin artık Kürt sorununu çözdüğünün bir 
göstergesi mi?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL :
Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Türkiye'de terör 
sorunu vardır. 15 senedir süren bir sorundur. Türkiye'nin her 
köşesinde bu soruna rağmen kanun nizam hâkimdir.

SORU : O zaman Türkiye'de bir Kürt sorunu yoksa, 15 
sene önce neden bu terörizm başladı?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
Kürt sorunu diye bir sorun yoktur, terör sorunu vardır, dedim. 
Terör sorunu birtakım eli silâhlı adamların dağlarda saklanıp 
insanları öldürmesidir. Bunun adına Kürt sorunu demek mümkün 
mü? Yani insanları öldürerek hangi sorunu çözmüş olacak ki?

SORU : Ama bu örgüt Avrupa'da da aktif. Birtakım talep
leri var; insan hakları ve Kürt sorunuyla ilgili..

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
Avrupa'da aktif. Biz de Avrupalı dostlarımıza diyoruz ki, bugün 
de AvusturyalI dostlarımıza söyledik. Bunlar, yani Türkiye'deki 
terörü destekleyen ülkeler Türkiye'de cinayet işleyen insanları 
teşvik ediyor. Bunların bir hak arayışları yoktur. Aranacak bir 
hakları varsa Türkiye'ye gelsinler, orada arasınlar. Bunların işi 
cinayet işlemektir. Avrupa'daki geniş hürriyetten yararlanarak ve 
çeşitli yanılgılardan yararlanarak, sanki zulme maruz insanlar 
varmış da onları kurtaracaklarmış gibi bir havayı burada yarat
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mak suretiyle Avrupa'yı yalanla, dolanla kandırmaktadır. Bugün 
öğlen de söyledim. Avrupa önce terörizmi reddetmelidir. Evvelâ 
Türkiye'de olan hadisenin terörizm olduğunu kabul etmelidir. 
Terörizm başka nasıl olacaktır? Eline silâh almış adam, 9 aylık 
çocuğu da 90 yaşındaki kadını da öldürüyor. Askeri de polisi de 
öldürüyor. Bunun yanlış olduğunu kabul etmeleri lâzım. Buna 
eğer biri "haksızlığa maruz kalmış da bu haksızlığı ortadan kaldır
mak için yapıyor" dediği anda terörü reddetmiş değil, kabul etmiş 
olur. Teröre hak vermiş olur. Eğer "bu adamın yaptığının haklı 
sebebi var" derse teröre hak vermiş olur. Hakkı aramanın yolları 
Türkiye'de sonuna kadar açıktır. Kimin aranacak ne hakkı varsa, 
gelip Türkiye'de arasınlar.

SORU : Türkiye PKK ile diyaloğu her zaman reddetmiştir. 
Silâhsız olan diğer Kürt liderlerle diyaloğu düşünür müsünüz?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
Ne diyaloğu? Neyi konuşacağız?

SORU : Azınlık hakları?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL :
Türkiye'de Kürtler azınlık değil ki. Çoğunluğun içinde, çoğun
luğun bir parçası. Çoğunluk haklarına sahip insanların, azınlık 
hakkı peşinde gitmesi akılsızlıktır.

SORU : Avrupa'daki bazı Kürtler azınlık haklarından 
bahsediyor. Böyle haklar istiyorlar.

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
İstiyor da yani, çoğunluk haklarına sahipsiniz. Avrupa'da isteye
ceğine gelsin Türkiye'den istesin. Avrupa'da sizden isteyeceğine 
gelsin, Türkiye'de kamuoyu önüne çıksın, ben şunları istiyorum 
desin, buna mani yoktur. Ama ben Türkiye'yi böleceğim dediği 
anda suç işlemiş olur. Eğer Türkiye'de aranacak hakkı varsa, onu 
gelip buralarda aramasının sebebi iyi niyetinden değil, Türkiye'yi 
bölmeye çalışmasındandır. Onda da başarılı olamadı Türkiye'de.
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SORU : Teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum. 
Yılmaz Hükümeti acaba istifa edecek mi?

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMÎREL : 
İstifa etmeyecek de, görünen TBMM'de gensoru var. Gelecek 
haftanın sonunda gensoruyu aşıp aşamayacağını göreceğiz. 
Gensoruyu aşamazsa istifa etmeye mecburdur.

SORU : Çok teşekkür ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL : 
Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bize gösterilen misafir
perverlikten dolayı, Avusturya halkına teşekkürlerimi, en iyi 
dileklerimi ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye-Avusturya iki dost 
ülkedir. Münasebetleri gayet iyidir. Gelecekte daha da iyi olacak
tır.
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•• • •• ••
TOKYO'DAKİ TÜRKİYE BUYUKELÇILICI’NDE• • ••

DÜZENLENECEK TÖREN HAKKINDA AÇIKLAMA

Toyota Motor Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Shoichiro Toyoda'ya, 18 Kasım 1998 Çarşamba günü saat 
11.30'da Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenecek bir 
tören ile Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı tevdi edilecektir. 
Bu yıl Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş olan Prens Tomohito 
Mikasa Büyükelçilikteki töreni onurlandıracaktır. Nişanın Tokyo 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Engin Yazıcıoğlu tarafından tevdi 
edilmesi törenine, Toyota'nın Türkiye ortaklığı Sakıp Sabancı da 
katılacaktır.

Yabancı Devlet Başkanlarına verilen Devlet Nişanı ile 
Yabancı Başbakanlara, Bakanlara ve Temsilcilik Mensuplarına 
verilen Cumhuriyet Nişanı dışında, yabancı kişilere verilen en 
yüksek nişan olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası planda 
tanıtılıp yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilmektedir.
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İTALYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN BAKANLIĞA
DAVETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 
Roma'da tutuklanması ertesinde İtalyan kaynaklardan intikal eden 
çelişkili haberler üzerine. Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi 
Sayın Korkmaz Haktanır, İtalya'nın Ankara Büyükelçisini bugün 
Bakanlığa davetle güvenilir ve kesin bilgi istemiş, Türkiye'nin bu 
teröristin iadesine atfettiği önemi vurgulayarak bunu geciktirici 
ve güçleştirici yaklaşım ve davranışların Türk-îtalyan ilişkileri 
üzerinde ciddi ve önemli yansımaları olacağına dikkat çekmiştir.
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YUNANİSTAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE İLİŞKİN
TUTUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Bölücü terör örgütü başının İtalya'ya gelmesinden sonra 
Yunanistan'ın benimsediği tutumu dikkatle izliyoruz. Yunanistan 
Hükümet Sözcüsü Reppas'ın PKK elebaşısının İtalya'da yakalan
ması konusunda 14 Kasım günü yaptığı açıklamada yer alan 
hususlar Türkiye'nin terörle mücadelesinde bölücü örgüt PKK'ya 
Yunanistan'ın şimdiye kadar veregeldiği desteği açıkça teyid 
etmektedir. 15 Kasım 1998 günü 110 Yunanlı milletvekili, Yunan 
Hükümeti'nden PKK elebaşısının resmen Yunanistan'a davet 
edilmesi talebinde bulunan ortak bir bildiriye imza koymuşlardır. 
Ortak bildiri metnini hazırlayanlar bildirinin 200'den fazla mil
letvekili tarafından imzalanmasının beklendiğini ifade 
etmişlerdir. Kısaca Yunanistan'ın siyasi kadroları son olayda 
bölücü örgüte ve elebaşına kanat germek suretiyle uluslararası 
terörizme verdikleri desteği açıkça sergilemişlerdir.

Yunanistan'ın başından beri "düşmanımın düşmanı dostum
dur" ilkesiyle konuya yaklaştığını biliyoruz. Türkiye'yle ortak 
sınırını ve coğrafi konumunu, bu kanlı terör örgütüne destek 
olmak amacıyla ülkemize karşı kullanmış, ülkesine sığınan birçok 
PKK militanına siyasi mülteci statüsünü tanıyarak PKK men
suplarına, mülteci kampları adı altında terör eğitimi, barınma, 
propaganda, eğitim ve diğer yıkıcı bölücü örgüt mensuplarıyla 
işbirliği için uygun bir zemin hazırlamıştır.

Sözde Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK)'nin 30 
Nisan 1998 tarihinde Atina'da, Yunan Meclis Başkanı Vekili ve 
Yunan milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen bir törenle büro 
açması Yunan Hükümeti'nin bölücü örgüte desteğini bir kez daha 
göstermiştir.

Yunanistan'ın teröre verdiği bu desteğin, başta Birleşmiş
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Milletler Şartı olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı olduğunda 
kuşku yoktur.

PKK mensupları zaman içerisinde Yunanistan'dan gördük
leri teşvik ve destek doğrultusunda, Türk temsilciliklerini işgal 
teşebbüsleri, gösteri, afiş asma, bildiri dağıtma, basın toplantısı, 
yardım kampanyası, açlık grevi gibi propaganda amaçlı yöntem
lere başvurmuşlardır. Son yıllarda PKK sempatizanları tarafından 
Atina ve Selanik'te düzenlenen toplantı ve etkinliklere PASOK 
başta olmak üzere siyasi parti mensupları da katılmışlardır. Bu 
çerçevede, Yunan parlamenter ve basın mensuplarından oluşan 
heyetler Lübnan'a giderek PKK elebaşısıyla görüşmüşlerdir.

Yunanistan'ın uluslararası andlaşmalara ve hukuka saygısı 
nedense hep yapılan basın açıklamalarında kalmakta ve Yunan 
Hükümetlerinin bu kavramlara ilişkin geleneksel saygısızlığını 
örtbas etme çabasından öteye gitmemektedir. Uluslararası andlaş
malara saygı konusunda Yunanistan'ın geçmiş sicili yüz 
kızartıcıdır. 1923 Lozan Andlaşmasım ayaklar altına alarak Batı 
Trakya Türk Azınlığı'nı bugün dahi ezmeye çalışan, 1923 Lozan 
ve 1947 Paris Andlaşmalarına aykırı olarak Doğu Ege Adalarının 
silahsızlandırılmış statüsünü bozan, 1959-60 Londra ve Zürih 
Andlaşmalarını hiçe sayarak Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi 
için Kıbrıslı Rumlara arka çıkan ve bunu yeterli görmeyip 1974'te 
Ada'yı işgal ve ilhaka kalkışan, NATO ve AB gibi uluslararası 
kuruluşlarda dün söylediğini bugün unutan, verdiği sözlerden 
dönen, üstlendiği taahhütleri hep ihlal eden Yunanistan'dır.

Yunan Hükümeti'ni bu çarpık zihniyetten bir an önce kur
tulmaya ve sağduyuya davet ediyoruz. Yunan siyasileri özellikle 
30.000 masum insanın kanma giren bölücü örgüt PKK'ya ve onun 
başına destek vermekle ateşle oynadıklarını artık farketmelidirler.

Bu vesileyle, bölücü terör örgütü başına ve PKK'ya göster
diği yardım ve destek konusunda GKRY'ni de bu doğrultuda 
hareket etmeye devam ederse, karşılaşacağı ve kaldıramayacağı 
ağır sonuçlar açısından uyarmak istiyoruz. Kıbrıs Rum tarafının 
öteden beri PKK'ya ve elebaşısına gösterdiği desteği bilmekteyiz.
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Kıbrıs Rum kesiminde PKK militanlarının beslenip, ağır
landıklarını, GKRY'nin sağladığı kamplarda Rum Milli Muhafız 
Ordusu silahlarıyla eğitildikleri belgelerle sabittir. Son olarak, 
KKTC'nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım'da Kıbrıs Rum 
Kesiminde yapılan gösterilerde PKK militanlarının çirkin yüz
lerini de görmek kabil olmuştur.

Bölücü örgüt başının Suriye'den Moskova'ya giderken 
Kıbrıs Rum Kesiminden geçmiş olduğu durumu sabitleşirse, 
bunun üzerinde tarafımızdan ayrıca durulacaktır.

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz diken, varlığına ve
bekasına kasteden PKK ile ilişkilerini tehlikeli ve kendileri
bakımından telafi edilem ez sonuçlar yaratacak nitelikte
gördüğümüzü, Kıbrıs Rum/Yunan cephesine hatırlatmak isti
yoruz.
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ŞAM DEKLARASYONU DEVLETLERİ DIŞİŞLERİ 
BAKANLARININ YAPTIKLARI TOPLANTIYA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Şam Deklarasyonu Devletleri Dışişleri Bakanları'nın 11-12 
Kasım 1998 tarihlerinde Doha'da yaptıkları toplantı sonunda 
yayımlanan Ortak Bildiri'de, Türkiye-Suriye ilişkileri bağlamın
da, "bir ülkeden kaynaklanarak diğer bir ülkenin istikrar ve 
güvenliğini hedefleyen herhangi bir faaliyete izin 
verilmemesi"nin açıkça vurgulanması ve Türkiye ve Arap 
ülkeleri arasında ortak menfaatleri gözeten bir anlayışla "stratejik 
bir ortaklık kurulması" için çağrıda bulunulması memnuniyetle 
karşılanmıştır.

Türkiye, kardeş Arap ülkeleriyle arasındaki ilişkilerin daha 
da geliştirilmesine ve bu ilişkilere çok yönlü boyut kazandırıl
masına her zaman hazırdır. Türkiye, İsrail'le ilişkilerinin hiçbir 
üçüncü ülkeye karşı olmadığını her vesileyle açıklamış ve 
sözkonusu işbirliğinin bu gerçek boyutları çerçevesinde değer
lendirilmesi gereğine dikkat çekmiştir. Bu konuda kaygı duyul
masına gerek yoktur.

Türkiye, Suriye'yle de iyi komşuluk ilişkilerinin tesis 
edilmesini arzulamakta ve bu arzusunu devamlı olarak dile 
getirmektedir. Suriye'nin Adana Mutabakatından doğan taahhüt
lerini yerine getirmesi ve bu konuda somut sonuçların sağlanması 
için gerekli tedbirleri alması, iki ülke arasında tesis edilecek iyi 
komşuluk ilişkilerinin önünü açacaktır.

Ayrıca, Ortak Bildiri'de uluslararası terörizmle mücadele 
hususuna güçlü ifadelerle yer verilmesi Türkiye'nin bu konudaki 
tutumuna uygun olup tarafımızdan memnuniyetle not edilmiştir.

Bu bağlamda Türkiye, terörle mücadelede uluslararası 
işbirliğinin gereğini öteden beri savunan bir ülke olarak, Mısır 
Cumhurbaşkanının "Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı" 
düzenleme önerisini desteklemektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKİYE-AVUSTURYA IŞ KONSEYİ’ NDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Avusturya Federal Ekonomi Odası, 18 Kasım 1998, Çarşamba,
Saat: 11.00)

Türkiye-Avusturya İş Konseyi'nin Değerli Yöneticileri,
Değerli Türk ve AvusturyalI İşadamları,
Değerli Misafirler,

Avusturya'ya yapmakta olduğum resmi ziyaret vesilesiyle 
sizlere bu güzel mekanda hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. Bu toplantının tertiplenmesine önayak olan Türkiye- 
Avusturya İş Konseyi'nin değerli yöneticilerine ve üyelerine 
teşekkür ederim. Türkiye-Avusturya ekonomik ilişkileri sizlerin 
girişimciliği ve yaratıcılığı sayesinde ivme kazanmakta, siyasi 
ilişkilerimizin gelişimine de olumlu katkıda bulunmaktadır.

Bugünkü konuşmama Türkiye'nin uluslararası ekonomik 
ilişkiler içindeki yerini anlatmakla başlayacağım. İletişim  
teknolojisinde olağanüstü gelişmelerin yaşandığı günümüzde 
küreselleşmeden etkilenmeyen bir ülke ve bölge bulunmamak
tadır. Bu gelişmelerin yepyeni ekonomik ve ticari imkanları da 
beraberinde getireceği açıktır. İşbirliği, entegrasyon ve karşılıklı 
bağımlılık kavramları günümüz ekonomik ilişkilerinde ön plana 
çıkmıştır.

Coğrafi konumu ve Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle 
kültürel ve tarihi bağları, Türkiye'ye, ekonomik ilişkilerinin 
çeşitlendirilmesi için doğal bir zemin sunmaktadır. Çoğulcu 
demokrasiyi, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen, 
dünyayla tam anlamıyla bütünleşmiş dinamik bir ekonomik
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yapıya sahip olan Türkiye bölgesel işbirliğini geliştirmeye gayret 
etmektedir. Türkiye'nin öncü girişimleri demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, piyasa ekonomisi gibi ortak değerlerimizin Avrasya'da 
kök salması açısından belirleyici rol oynamaktadır.

%
Türkiye'nin öncülüğünde gelişen Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği, ECO gibi bölgesel düzenlemeler, üyeleri arasında 
ekonomik dayanışmayı güçlendirmekte ve bir yandan da ülkeler 
arasındaki sorunların barışçı yollarla çözümünü teşvik etmekte
dir.

Türkiye, Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO'yu Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde genişletmiştir. 
İslam ülkeleriyle keza ortak kültürel değerlere dayanan 
bağlarımız vardır. D-8 girişimi, Türk ekonomisine yeni işbirliği 
ufukları açmıştır. Türkiye Balkanlar’dan Kafkasya'ya, Karadeniz 
Havzası’ndan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş 
bir coğrafyada ihtilafların barışçı yollardan ve uluslararası hukuk 
zemininde çözümü yönünde aktif çaba harcamaktadır. Bu say
dığım unsurlar, Türkiye'nin Avrasya'da barış, istikrar ve refahın 
kalıcı hale gelmesi yönünde oynadığı rolün göstergeleridir. 
Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya'da yerleşik 5 bin Türk 
şirketi, 20 milyar dolara yaklaşan taahhütleri ve yatırımları ve 
toplam 10 milyar doları aşan ticaret hacmiyle bu ülkelerin refah 
ve istikrarına ortak olmuştur.

Türkiye, bazı çevreler istese de istemese de, uygun görse 
de görmese de Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Tarih bizlere 
Türkiye'siz bir Avrupa'nın ve Avrupa'sız bir Türkiye'nin 
düşünülemeyeceğini göstermektedir. Ne var ki, Lüksemburg 
Zirvesi'nde aldığı kararla Avrupa Birliği Avrupa tarihinin seyrini 
değiştirmeye kalkmıştır. Bizi derinden inciten ve tarihe karşı hak
sızlık olan bu ayırımcılığa karşı tepki göstermekte tamamen hak
lıydık. Türkiye bu tepkisinde yalnız da kalmamıştır. Lüksemburg 
Zirvesi'nin ayrımcı kararları, Avrupa içinde de güçlü tepki ve 
eleştirilere yol açmıştır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam 
üyelik arzusunda desteğe sahip olduğunu göstermektedir.
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Avusturya makamlarının, Lüksemburg kararlarının yanlışlığını 
vurgulayan resmi açıklamaları bunun önemli bir göstergesidir. 
Türkiye'nin Avrupa'da dostları vardır. Aslında bunları sadece 
bizim dostlarımız olarak görmüyoruz. Onlar, bizim olduğu kadar, 
kültürel farklılıkların bir zenginlik kaynağı olarak görüldüğü 
demokratik Avrupa projesinin de dostlarıdır.

Karşımıza çıkarılan tüm güçlüklere ve mevcut konjonk- 
türel sorunlara rağmen, A B . ile ilişkilerimiz Türk dış politika 
öncelikleri arasında önemli ve öncelikli konumunu korumaya 
devam etmektedir. Türkiye, 1963 Ankara Anlaşmasından ve AB 
ile olan müktesebatından kaynaklanan haklarının sonuna kadar 
takipçisi olacak, haklarını savunacaktır. Türkiye, bunu yaparken 
aynı zamanda paylaşılan değerler zemininde ve ortak gelecek 
perspektifinde Avrupa ile beraber yürümeye devam edecektir.

Gerek Cardiff Zirvesi'nde bize verilen mesajlar, gerek AB 
Komisyonu'nun 4 Kasım'da yayınladığı Türkiye raporu olumlu 
işaretler taşımaktadır. Ancak, bütün bu işaretlerin somut sonuçlar 
verebilmesi için, zirve dahil, AB'nin bütün karar organlarında 
açık bir şekilde desteklenmesi gerekir. Bu çerçevede 11-12 
Aralık tarihlerinde Viyana'da yapılacak olan AB Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirve Toplantısında Türkiye'nin, hiçbir 
tereddüt ve tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde, onikinci aday 
ülke olarak tanımlanmasını bekliyoruz. Bunu da tam üyelik 
müzakerelerine başlanmasının takip etmesi tabiidir.

AB ile Türkiye arasında 1996 yılında yürürlüğe giren 
Gümrük Birliği, ticari bağların kapsamının genişletilmesi ve 
ekonomik entegrasyonun sağlanması açısından önemli ufuklar 
açmıştır. Gümrük Birliği tecrübesi olumlu sonuçlar vermektedir. 
Türk ekonomisi Gümrük Birliğinden kaynaklanan yeni şartlara ve 
AB'nin sert rekabet ortamına intibak etmekte başarı göstermekte
dir. Gümrük birliği, ticaretinin yüzde 60'tan fazlasını AB ile 
gerçekleştiren Türkiye'nin son dünya mali ve ekonomik krizinin 
olumsuz gelişmelerinden asgari seviyede etkilenmesini 
sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye'de gerek hükümetler gerek
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iktisadi çevreler gümrük birliğinin yükümlülüklerine uyma 
yönünde üzerlerine düşen görevleri büyük ölçüde yerine getir
mişlerdir. Aynı hassasiyetin AB tarafından da gösterildiğini 
söylemek bugün için mümkün değildir. Karşılıklı yarara rağmen 
AB, Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'ye karşı üstlendiği 
mali yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Oysa, Gümrük 
Birliği'nin iyi işlemesi, hem Türk halkının hem de AB halklarının 
yararınadır.

Değerli işadamları,
Sayın misafirler,

Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yansıtan bazı bilgileri 
bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye, bugün gerçekten de Avrupa'nın önemli ekonomi
leri arasında ön sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun son raporunda da yeralan Dünya Bankası değer
lendirmelerine göre Türk ekonomisi, satın alma paritesi temelinde 
380 milyar dolar toplam GSMH ve 6 bin 712 dolar kişi başına 
GSMH ile dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Bu hacim, mevcut 
altı AB üyesinden ve büyük farkla da Doğu Avrupa, Karadeniz 
Havzası, Kafkaslar ve Orta Doğu ülkelerinin tümünden fazladır. 
Esasen, Türkiye bu saydığım coğrafyalardaki en büyük ekono
midir. Ekonomimiz son yıllarda yüzde 6 ile 8 arasında büyüme 
hızı kaydetmiştir. Dünyada krizin yaşandığı 1998'in ilk yarısında 
dahi yüzde 5.2 büyüme hızı kaydedilmiştir. Türk ekonomisi, 
1997 yılında gelişen ekonomiler arasında en hızlı büyüyen 7. 
ekonomi olmuştur. Son otuz yılın ortalama büyüme hızı yüzde 
5 'tir.

Türkiye son derece canlı ve hareketli bir sanayi ve kent 
toplumudur; nüfusunun yüzde 70'i şehirlerde yaşamaktadır. 
Yetişmiş insan gücü Türkiye'nin en büyük zenginliğidir. 
Türkiye'nin ülkenin her yerine yayılmış 72 üniversitesi ve 1 
milyondan fazla üniversite öğrencisi mevcuttur. Bugün Gayri Safı 
Milli Hasılanın sadece yüzde 17'si tarımdan kaynaklanmaktadır. 
GSMH'mn büyük bölümü hizmet ve imalat sektörlerinden elde
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edilmektedir. Türk sanayiinde geçen yıl toplam yatırım miktarı 
8.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun yarıdan fazlası 
milli kaynaklardan sağlanmıştır. İmalat sektöründe kapasite kul
lanımı yüzde 78.3 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. 
Sanayide büyüme yüzde 10.1 olmuştur. Ağustos ayında enflas
yon 1997'deki yüzde 91'lik seviyeden yüzde 67.7'lik bir seviyeye 
indirilebilmiştir. Türkiye fiyat istikrarına yeniden kavuşmaktadır.

Türkiye, son 6 yılda yüzde 78 ihracat artışı sağlamıştır. Dış 
ticaret hacmimiz 75 milyar dolara ulaşmış, hızla 100 milyar 
dolara doğru yol almaktadır. İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi 
mamulleri oluşturmaktadır. Türkiye dünyanın 135 ülkesine ihra
cat yapmaktadır. Dünyada yaşanmakta olan krize rağmen 
Türkiye'nin rezervleri 23.5 milyar dolar gibi yüksek bir 
seviyededir.

Avrupa Birliği ile ticaretimiz, toplam dış ticaretimizin yarı
dan fazlasını oluşturmaktadır. Geçen yıl toplam ihracatımızın 12 
milyar dolara tekabül eden yüzde 46'sı ve toplam ithalatımızın 24 
milyar dolara tekabül eden yüzde 52'si Avrupa Birliği ile gerçek
leştirilmiştir. Türkiye Avrupa Birliği'nin dünyadaki 6. büyük 
ticaret ortağı, 4. büyük ihracat pazarıdır. Türkiye'nin AB ile 
ticaretinin artış hızı, AB içi ticaretin ortalama artış hızından daha 
fazladır.

Bu göstergeler dahi Türkiye'nin ekonomik gerekçelerle 
genişleme sürecine dahil edilmemesinin gerçeklerle çelişen bir 
durum olduğunu gözler önüne sermektedir. Esasen, Türkiye 
ekonomik ve sanayi kriterleri açısından önde gelen altı aday 
ülkenin bulunduğu gruba rahatça dahil olabilir. Uluslararası 
fınans piyasalarında yakın zamanlarda yayınlanan mukayeseli 
araştırmalar Türkiye'nin ekonomik kriterler bakımından Polonya, 
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın bulunduğu grupta yer aldığını 
açıkça gözler önüne sermektedir. Üstelik, bu ülkelerin aksine 
Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliğine de sahiptir.

Türkiye coğrafi konumuyla tek pazara yönelen dünyanın 
tam merkezinde yer almaktadır. Bir küresel şehir olma özelliği

[190] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



taşıyan İstanbul Avrasya'nın finans ve ticaret merkezi haline 
gelmiştir. Dünyanın en hızlı gelişen borsalarından biri olan İstan
bul Borsası’nın Tokyo Borsası’na ve New York Borsası’na olan 
zaman uzaklığı yedi saattir. Böylelikle İstanbul 24 saat faaliyet 
gösteren küresel fınans piyasalarının tam anlamıyla merkezinde 
yer almaktadır. Türkiye, tam anlamıyla dünyayla bütünleşmiş bir 
piyasa ekonomisine sahiptir. Dünyadaki açık piyasa uygulaması 
sıralamasında 29. sıradadır. Bu, Türkiye'nin dünya piyasalarına 
uyum kapasitesini de göstermektedir.

Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi, 9 AB üyesinin üreti
minden fazladır. AB'ye adaylığı kabul edilenler arasında da 
sadece Polonya Türkiye'den fazla elektrik üretebilmektedir. 
Ekonomimizin enerji talebi her yıl yüzde 10 artmaktadır. Bu 
talebi karşılamak için, 10 yıl içinde 30 milyar dolar yatırım gerek
tiren bir enerji yatırım paketini uygulamaya koymuş bulunmak
tayız. Halen yılda ortalama 3 milyar dolarlık enerji yatırımı yap
maktayız.

Hazar Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası 
küresel pazarlarla Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji hatlarıy- 
la bütünleşecektir. Böylelikle Türkiye 21.yüzyılın en önemli ener
ji terminallerinden biri konumuna gelecektir. Yeniden tarih sah
nesine 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. Kars-Tiflis 
demiryolu ve Karadeniz otoyolu bu projelerin en önemlileri 
arasındadır.

Savunma sanayiinde önümüzdeki 30 yıl içinde 150 milyar 
doları kapsayan yatırım yapılacaktır. Bu alandaki ihaleler süratle 
uygulamaya geçirilmektedir.

• •
Özelleştirme çalışmalarına son yıllarda hız verilmiştir. 

Türkiye yılda 5 milyar dolarlık özelleştirme faaliyeti gerçek
leştirmek durumundadır. Bu alanda AvusturyalI yatırımcılar için 
önemli fırsatlar mevcuttur.
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Türkiye unlu mamuller üretiminde dünyada birinci sıraya 
oturmuştur. Dünyanın 18. büyük cam üreticisidir. Türk cam 
sanayi düz cam üretiminde dünyada ikinci sıradadır. Türkiye 
tarım traktörü ve suni gübre üretiminde Avrupa'da birinci 
sıradadır. Seramik üretiminde dünyada 6., Avrupa'da 3. sıradadır. 
Keza, çimento üretiminde de aynı sıralarda yer almaktadır. Türk 
giyim sanayi, 10.2 milyar dolar ihracatla dünyada 6. sıradadır. 
Demir-çelik üretiminde dünyada 15., Avrupa'da 7.'dir.

Türk müteahhitlik sektörü, gerek yurtiçinde gerek yurt- 
dışında başarılı ve güvenilir bir performans göstermektedir. Bu 
sektörümüz, 55 milyar dolar civarında ulusal, 40 milyar dolar 
civarında uluslararası iş hacmi ile dünya müteahhitlik piyasasın
da 10. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin sadece Rusya'daki taahhüt 
işlerinin toplam hacmi 10 milyar doları aşmıştır. Kafkaslar ve 
Orta Asya'da da yaklaşık 9 milyar dolarlık taahhüt işi Türk şir
ketleri tarafından yüklenilmiştir. Bu ülkelerdeki imar ve inşa 
faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk müteahhitlerince gerçekleşti- 
rilmektedir. Bu alanda Avusturya ile üçüncü ülkelerde geniş işbir
liği imkânları mevcuttur.

Telekomünikasyon alanında Türkiye, Avrupa'nın en mo
dem sayısal sabit ve mobil telefon şebekelerinden birine sahiptir. 
Halen iki adet Türk haberleşme uydusu uzaydadır. Üçüncüsü 
gelecek yıl uzaya atılacaktır. Elektronik üretimi de hızla 
gelişmektedir. Halen, AB TV talebinin yüzde 15'i Türk fir
malarınca karşılanmaktadır. Telekomünikasyon alanında 8 milyar 
dolarlık ilave yatırıma ihtiyacımız vardır. Dünyanın en gelişmiş 
telekomünikasyon sektörlerinden birine sahip olan AvusturyalI 
girişimcileri Türkiye'de ortak yatırıma davet ediyorum.

Türkiye'de geçen yıl bilgisayar alanında 1.5 milyar dolarlik 
ciro yapılmıştır. Bilgisayar satışı yılda ortalama yüzde 30 artmak
tadır. Bu artış oranı ABD ve Avrupa Birliği ortalamalarının üç 
katı anlamına gelmektedir.

Turizm alanında ise, Dünya Turizm Örgütü'nün değer
lendirmesine göre, 1997'de dünyanın en yüksek "price-service
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parity" oranını sağlamış buluyoruz. Yine aynı örgütün değer
lendirmelerine göre 1996'da dünyada en yüksek turizm geliri 
artışı sağlayan ülkeler arasında Türkiye 3.'dür. 1997 yılında 10 
milyon turisti ülkemizde ağırladık ve 8.5 milyar dolar gelir elde 
ettik. Turizm alanında önümüzdeki 10 yilda 9 milyar dolar 
yatırım yapılacaktır. Avusturya ile ortak yatırıma her zaman 
açığız.

Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, 32 milyar dolar mali 
portesiyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre projesidir. 
Tamamlandığında, Türkiye'nin tarım üretimi üçte bir oranında 
artacaktır. Türkiye, özellikle bölgesinde ve genel olarak dünyada 
"gıda güvenliği"nin sağlanmasında baş rolü oynayacak ülkeler
den biridir. GAP çerçevesinde halen devam etmekte olan sulama 
projelerine 10 milyar dolar yatırım yapılacaktır. GAP bölgesinde
ki barajların yapımına esasen aktif olarak katılan AvusturyalI gi
rişimciler için bu alan da önemli bir işbirliği fırsatıdır.

Türkiye, üretimini hızla arttırmaktadır. Ancak, sadece üret
mekle kalmamakta, dünya pazarlarında rekabet gücünü de arttır
maktadır. Nitekim, Dünya Ekonomik Forumu’nun değer
lendirmelerine göre, dünya rekabet edebilirlik sıralamasında 36. 
sıraya yükselmiştir. Bu konum, iki AB üyesinin ve çoğu resmi 
adayların önündedir.

Türkiye, henüz tam üye olmamakla birlikte, esasen uzun 
zamandan beri AB'nin de facto içindedir. Sadece Avrupa'da 
yaşayan 3 milyon Türk'ün AB ülkelerinde 1997 yılında yarattık
ları katma değer, 49.7 milyar ECU'ye ulaşmıştır. Bu rakam, AB 
bütçesinin yarısından fazladır. Avrupa'daki Türklerin yatırımları 7 
milyar dolar, kurdukları firma sayısı 62 bindir.

Bir yılı aşkın bir süreden beri devam eden dünya mali ve 
ekonomik krizi, özellikle krizin yıkıcı etkilerinin Rusya'da ortaya 
çıkmasıyla Türkiye'ye de zarar vermiştir. Ancak, zamanında alı
nan tedbirler sayesinde, krizin olumsuz etkisinin kontrol altında 
tutulması mümkün olmuştur. Uluslararası fınans kuruluşlarının 
yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin, bunalımı atlatabilecek ve hatta
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lehine dönüştürebilecek 16 ülkeden biri olacağını değer
lendirmektedir. Dünya mali krizinin şimdilik görünen önemli 
yararı, Türk müteşebbisinin ve ihracatçısının kendisini kısa 
zamanda yeni şartlara uydurabildiğini ve derhal yeni pazarlara 
yönelebildiğim ortaya koymasıdır.

Belirtmem gereken belki de en önemli husus, Türkiye'nin 
özetlediğim bu gelişmeleri, çoğu AB üyesi ve adaylığı kabul 
edilmiş ülkeler gibi geniş ve kolay ulaşılan AB kaynaklarından 
değil, kendi öz kaynaklarından ve yüksek kredi itibarı sayesinde 
dünyadan sağladığı kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirmekte 
olduğudur.

Değerli işadamları,

Türkiye'nin ekonomik potansiyeli Türk-Avusturya 
ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli fırsat
lar ortaya koymaktadır. Ancak, Avusturya ile ekonomik ilişkile
rimiz gelişme kaydetmekle birlikte henüz istenilen seviyeye ulaş
mamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Klestil'in 1996 yılında ülkemize 
gerçekleştirdiği ziyaretten sonra aramızdaki ticaret hacmi süratle 
yüzde 80 artış göstererek 1997'de 803 milyon dolara ulaşmıştır. 
Bununla birlikte bu rakamın 1998'de aynı seviyede kalacağı 
anlaşılmaktadır. Bu miktarlar, Avusturya'nın ticaret hacminin 
takriben 15 l'de biri, Türkiye'nin ticaret hacminin 90'da birine te
kabül etmektedir. Ülkelerimizin potansiyeli dikkate alındığında, 
aramızdaki ticaret hacmi en az 1.5 milyar dolardan başlamalıdır.

Bunun için de işadamlarımız arasındaki temasların ve işbir
liğinin artması gerekir. Türk işadamlarının, Türkiye'nin imkan
larını AvusturyalI karşıtlarına daha iyi tanıtmalarında yarar 
görüyorum. Kendilerinden, buradaki toplantılarımızdan bu 
amaçla yararlanmalarını bekliyorum. Keza AvusturyalI 
işadamlarından da beklentim, Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihra
cat potansiyelini bu vesileyle yakından öğrenmeleri ve değer
lendirmeleridir.

Avrupa'da ve gelişen pazarlar arasında Türkiye kadar
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dinamik ve yaratıcı bir ekonomi mevcut değildir. Türk 
ekonomisinin refah yaratma potansiyeli ve imkanları sizlere 
yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Türkiye Avusturya ile ortaklık 
anlayışı içinde Avrupa'nın ortak geleceğinin inşasında yakın işbir
liği yapmak arzusunda ve kararlılığındadır. Bu süreçte işadamları 
olarak sizlere düşen rolü ve önünüze çıkan fırsatları layıkıyla 
değerlendireceğinize olan inancım tamdır.

Temaslarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diler, hepinizi 
saygıyla selamlarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AVUSTURYA 
BAŞBAKANI VICTOR KLİMA'NIN KENDİLERİ 
ONURUNA VERDİKLERİ ÖĞLE YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Viyana, 18 Kasım 1998, Çarşamba, Saat: 13.00)

Mr. President,
Mr. Prime Minister,

It is a great pleasure for me to visit your beautiful country. 
I would like to thank you for the warm hospitality extended to me 
and the members o f my delegation. Our countries have long 
standing and deep-rooted ties bonded by close friendship.

I welcome the fact that Turkish-Austrian relations continue 
to flourish. Turkey is fully prepared to do her share o f work to fur
ther promote our relations. With its close historical, linguistic, and 
cultural ties, Turkey has gained important political and economic 
ground in Central Asia, in the Black Sea Basin, in the Caucasus 
and in the Balkans. Turkey is the largest economy in these geog
raphies. It will be the energy hub of Eurasia in the 21st century 
thank to new oil and gas pipelines coming from the Caspian 
Basin, linking this geography with European markets.

Mr. President,
Mr. Prime Minister,

Our nation proudly celebrated last month the 75th anniver
sary o f the proclamation o f our Republic. These celebrations were 
a vivid proof o f our firm commitment to the common universal 
values today as 75 years ago. In 1923, Turkey chose to be a free,
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democratic, secular constutional republic, enjoying individual 
rights and freedoms as well as economic liberties. The Republic 
renounced any discrimination with regard to race, color, sex, lan
guage, religion, political or other opinion, ethnic or social origin. 
The democratic equality based on civic identity set the ground for 
our social unity. The new social contract binds all our citizens 
together into a shared vision o f constitutional patriotism.

As we approach the 21st century we are all confronted with 
the resurgence o f ethnic nationalism, religious fundamentalism, 
racism, terrorism, xenophobia and cultural discrimination. These 
challenges pose new threats to international peace and stability. 
Let me at this point make a special mention to the scourge o f  ter
rorism. Turkey has been combatting terrorism now for more than 
a decade. Five thousand innocent civilians and another five thou
sand security personnel died in terrorist attacks. Terrorism is a 
crime against humanity. It is also being used by some countries 
as a tool to achieve foreign policy objectives. Today, no nation is 
immune from this menace. In fact, as members of the common
wealth o f democracies we are all bound by our commitment to 
our common values and should be in strong solidarity in the fight 
against terrorism. We must be clear in our answers to the question 
whether glorification o f violence and terror can be regarded and 
justified as a democratic right. Together, we must eliminate the 
threat posed by hate speech based on ethnic discrimination and 
racism.

Mr. President,
Mr. Prime Minister,

Regarding the relations with EU, we consider that an open 
discrimination was made against Turkey in the EU Luxemburg 
Summit which deeply disappointed our nation. Obviously, the sit
uation which followed the Luxemburg Summit has not been 
desirable, nor tenable, both for Turkey and for the EU. Some rel
atively positive steps were taken at the subsequent European 
Summit. In this context, I also would like to mention the recent
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report prepared by the Commission on Turkey together with the 
other eleven candidate countries. We welcome the commission's 
reference to Turkey among the twelve candidates for full mem
bership. Nevertheless, we expect the confirmation o f the candi
date status o f Turkey by the heads o f state and government in 
Vienna, which will dispel, once and for all, ambiguities with 
regard to Turkey's status as a full candidate. We believe the 
Austrian Presidency will continue to play a major role in reaching 
this objective.

Here, I would also like to say a few words in connection 
with the Turkish community in Austria. Approximately, 150 000 
Turkish citizens live in Austria. They are a vital linkage between 
our nations. Austria is a "heimat" for them. I believe both the 
Turkish and the Austrian governments possess sufficient political 
will to produce solutions to the problems encountered by the 
Turkish community in Austria.

Mr. President,
Mr. Prime minister,

I would like to thank you once again for the obliging hos
pitality extended to us and propose a toast to the well-being and 
the prosperity o f the friendly Austrian people and to the strength
ening o f the Turkish-Austrian relationship, as well as to your per
sonal health and happiness.
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“THE WALL STREET JOURNAL EUROPE”
GAZETESİNDE 18 KASIM 1998 TARİHİNDE

YAYINLANAN MAKALE

REWIEW & OUTLOOK 
COWERING BEFORE ‘APO’

Europe should be rejoicing. Italy has captured Abdullah 
Ocalan ("Apo"), leader o f a bloody 14-year terrorist campaign 
against Turkey, a NATO country. Now, he can be brought to jus
tice, providing Europe with a victory over terrorism and demon
strating NATO solidarity with Turkey in its long struggle against 
Apo's PKK guerrillas.

Apo's capture came about because Turkey threatened, to 
attack Syria for harboring the PKK. Syria thought it wise to take 
the threat seriously, so it evicted Apo. He later was arrested in 
Rome. Turkey immediately asked Italy to turn him over. Taking 
account o f Italian objections to capital punishment, Turkey even 
set about to alter its laws to eliminate that possibility.

So the ball is in Italy's court, giving it a chance to strike a 
blow against terrorism and take a foreign-policy leadership role in 
Europe. But incredibly, instead o f siding with Turkey, Europe's 
leaders are running for cover. One o f  the most dangerous crimi
nals in Europe has just been arrested and the mood among politi
cians is not joy, but a certain embarrassment.

Germany has had an arrest warrant out on Ocalan for years, 
but Foreign Minister Joschka Fischer-a former Communist revo
lutionary-dismissed his arrest yesterday as "a matter for Italy" and 
lectured that Ankara must improve its human rights record and 
"make concessions to a minority." In Belgium, where the PKK 
maintains a parliament in exile, the response was even meeker:
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"We are having problems enough in Belgium (with the PKK]," 
said Belgian Foreign Minister Erik Derycke evasively.

In short, Ocalan's PKK, with cells among the Kurdish dias
pora throughout Europe, has quietly developed a capability to 
intimidate European governments. To show o ff its power, its 
adherents descended on Rome after the arrest to conduct protests 
against Italian authorities. Rather than taking a firm stand on 
behalf o f law enforcement, Roman officials hurriedly set up tents 
and toilets for the demonstrators.

%

The PKK shrewdly appeals to traditional leftist sentiments 
while exploiting deeply rooted anti-Turkish prejudices in Europe. 
Well-placed sympathizers on the European left, such as the 
widow o f the late French President Francois Mitterrand, have lent 
it legitimacy, obscuring its terrorist methods. Ocalan has in recent 
months met with a number o f European politicians and parlia
mentarians in Damascus, including Labour MP John Austin.

Apo chose carefully in picking Italy as his country o f des
tination after being refused asylum by Russia. The parliament 
building in Rome had been made available to the Kurdish parlia- 
ment-in-exile. Prime Minister Massimo D'Alema is a former 
Communist. While the PKK has abandoned Marxism as its offi
cial doctrine, it remains a darling of the European left.

We may finally be witnessing the rotten fruits o f the polit
ical legitimization o f Gerry Adams, Yasser Arafat and even 
Slobodan Milosevic. Indeed, the most appalling official response 
has come from the Italian government itself. Prime Minister 
D'Alema told parliament yesterday that, in effect, the door was 
open to giving Ocalan political asylum-provided Italy is con
vinced that Ocalan has indeed renounced terrorism.

"I consider this a minimum for our country to be able to 
process an asylum request," the prime minister said. So it is up to 
the terrorist ringleader to decide his own fate?
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It takes a gravity-defying contortion o f  logic, law and com
mon sense to suggest that Ocalan has even the tiniest case for 
political asylum. The institutionalization o f  political asylum was 
set up by democratic governments as a way to offer reprieve to 
the victims o f tyrannies. It was set up for the brave student lead
ers o f Tiananmen and the victims o f Fidel Castro's persecution, 
for example. Placing Ocalan in that company is not just an insult 
to these victims, it would constitute a most dangerous legitimiza
tion o f the kind o f terror Ocalan specialized in.

It is not a decision Mr. D'Alema should take lightly. He 
may feel annoyed by the threatening insistence of Turkish offi
cials. He may feel pressured by the presence o f thousands of 
Kurdish supporters on hunger strike. But if  he shows cowardice 
on this crucial matter he will be sowing dragon's teeth throughout 
the civilized world.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998 [201]



as wm

GHANA'NIN BAŞKENTİ AKRA'DA TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU 

AÇILMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Ghana'nın başkenti Akra'da Türkiye Cumhuriyeti Fahri 
Konsolosluğu'nun açılması bir süre önce kararlaştırılmış ve bu 
göreve atanması öngörülen Ghanalı işadamı Lord Duodu 
Kumi'nin atanma işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır.

Fahri Konsolosluğumuz 20 Kasım 1998 Cuma günü 
yapılacak resmi bir törenle açılacaktır. Törene Bakanlığımız 
Afrika ve ÎKÖ Koordinatörü Büyükelçi Numan Hazar başkan
lığında KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Ergun Olgun'un 
da dahil olduğu bir heyet katılacaktır. Heyetimizde kamu ve 
özel sektör temsilcileri de bulunacaktır.

Heyetimizin Ghana yetkilileri ve özel sektör tem
silcileriyle iki ülke arasında ekonomik ve teknik işbirliğinin 
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda danışmalarda 
bulunmaları da tasarlanmıştır.

Ghana'daki temaslarından sonra Fildişi Sahili'nin 
başkenti Abidjan'a geçecek heyetimiz burada da sözkonusu 
ülkenin yetkilileriyle ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi konuları üzerinde duracaktır.
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US :KAMM

•• • •
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI

SERMET ATAÇ ANLI’NIN 
HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın Basın mensupları,

SORU : İtalya'dan başlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor anlata
bilir misiniz?

CEVAP : Biliyorsunuz geçtiğimiz 3-4 gün zarfında terör 
örgütünün elebaşısının İtalya'da yakalanmasıyla başlayan 
gelişmeler konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve diğer hükümet yet
kilileri olmak üzere, basınımızca ve çeşitli toplum temsilcileri 
kuruluşlarınca bu konuda aşağı yukarı söylenmemiş hiçbir husus 
kalmadı. Bu çerçevede, belki tekrar pahasına da olsa, bazı nokta
ların altını çizmekte yarar görüyorum.

Hiç şüphesiz, terör örgütü liderinin İtalya'da yakalanmış 
olması önemli bir gelişmedir. Yine Türkiye'nin, Türk halkının çok 
yakından malumu olduğu, dünya kamuoyunun da keza aynı dere
cede bilgi sahibi olduğu üzere, bu şahıs bir teröristtir, bir terör 
örgütünün elebaşısıdır. Bu terör örgütü şimdiye kadar Türkiye 
toprakları içerisinde binlerce insanın canına, malına kasteden 
eylemler yapmıştır. Bu eylemlerden en az 17 bin tanesinin bizzat 
bu elebaşının şahsi emriyle, talimatı çerçevesinde gerçekleştiğini 
bilmekteyiz. Bu şahıs İtalyan makamlarınca yakalandıktan ve bu 
bilgi bize intikal ettikten sonra, biz derhal bu teröristin yargılan
mak üzere Türkiye'ye iadesini talep ettik. Bu konudaki ayrıntılı 
iade dosyamızı da yasal süre içinde hazırlayarak İtalyan makam
larına intikal ettireceğimizi ifade ettik. Bu konuda Sayın 
Başbakanımız da öğleden sonra TBMM'nde gündem dışı bir
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konuşma yaparak görüşlerimizi bir kere daha vurgulayacaktır. 
Diğer siyasi parti temsilcileri de keza konuşacaklardır. Öte yan
dan, bu terör örgütü liderinin yakalanmasını takiben bazı müttefik 
ülkelerden beyanlar vaki olmuştur. Yine kamuoyunun bildiği gibi 
ABD müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla terör örgütü lid
erinin iadesinin ve yargı önüne çıkarılmasının zorunluluğunu vur-

0 •

gulamıştır. Keza Ingiltere hükümetinden de bu şahsın İtalya'da 
yakalanmış olmasının, terörle mücadele alanında önemli bir 
aşama teşkil ettiği yolunda bir açıklama gelmiştir. Bu açıkla
maları memnuniyetle not etmiş bulunuyoruz. Avrupa'daki diğer 
dost ve müttefik ülkelerin de keza terörle mücadeledeki ulus
lararası sorumlulukların bilincinde olarak benzer yönde tavır 
almalarını bekliyoruz ve ümit ediyoruz. Italyan makamları da bu 
konuda çeşitli açıklamalar yaptılar. Bu yapılan açıklamaların bir 
kısmıyla biz mutabık olmadığımızı ifade ettik. Bazı beyanların 
bizatihi İtalya'daki yargı sürecine bir müdahale oluşturabileceği 
düşüncemizi ve endişemizi belirttik. Bu görüşlerimiz İtalyan 
makamlarına en üst düzeyde iletilmiş bulunmaktadır. 
Biliyorsunuz, Sayın Bakanımız Pazartesi günü Roma'daydı. 
Gerek Sayın Bakanımızın İtalyan Dışişleri Bakanıyla yaptığı 
görüşme, gerek Sayın Roma Büyükelçimizin İtalyan Dışişleriyle 
temasları, gerek bizim burada Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliği 
ile temaslarımızda görüşlerimiz ve endişelerimiz ayrıntılarıyla 
muhataplarımıza ifade edilmiştir. Bu görüşler çerçevesinde bu 
şahsın ve temsil ettiği, lideri olduğu örgütün terör örgütü vasfı bir 
kere daha muhataplarımızın dikkatine getirilmiş, ortada siyasi 
ilticaya mesnet teşkil edebilecek hiçbir unsurun mevcut bulun
madığı sarahaten ifade edilmiştir. İtalya'nın kendi hukuk anlayışı
na, geçmişine ve uygar devlet olma niteliğine yakışır bir şekilde 
bu meseleyi bir sonuca götüreceğini beklediğimiz ifade edilmiştir. 
Hiç kuşkusuz bu meselenin tatminkar bir sonuca bağlanması, 
İtalya bakımından da terörizmle mücadele bağlamında bir sınav 
teşkil edecektir. Biz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, İtalya'nın 
kendisine yakışan bir biçimde bu sınavı başarıyla vereceğini ümit 
etmekteyiz. Hiç şüphesiz İtalya tarafından bu konuda yanlış bir 
yola girilmesi, Türk-İtalya ilişkilerinde yaralar açacaktır. İtalyan 
hükümetinin, kanlı geçmişi ve sicili ortada olan bir terör örgütü
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liderine melce sağlayarak, halen son derece tatminkar düzeyde 
bulunan Türk-İtalyan ilişkilerinin geleceğine gölge düşürülme
sine fırsat ve imkan tanımayacağını ümit etmekteyiz.

SORU : İdam cezasının müebbete çevrilmesi iade 
konusunda nasıl bir yarar sağlayacak? İtalyan Anayasası bu konu
da ne diyor?

CEVAP : Bu konu, takdir edeceğiniz üzere birinci derecede 
Bakanlığımızın çalışma alanına girmemektedir. Fakat Adalet 
Bakanlığımız, başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere bu konuda 
yoğun bir çaba içindedir. Sayın Adalet Bakanımızın basma yan
sıyan çeşitli beyanları vaki olmuştur. Keyfiyetin bir kanun 
değişikliğini gerektiren veçheleri, belirttiğim gibi Bakanlığımızın 
yetki alanı dışındadır. TBMM'nin takdirine vabeste bir konudur. 
Dolayısıyla benim beyanda bulunmam doğru olmaz. Gelişmeleri 
beklemek lazım.

SORU : Bugün itibariyle Öcalan'm konumuyla ilgili ya da 
başlayan hukuki süreçle ilgili elimizde daha açık bilgiler var mı? 
Örneğin bu 40 günlük iade süreci başladı mı, başlamadı mı? 
Tutuklu mu değil mi? Sorgulandı mı sorgulanmadı mı? 
Sorgulandıysa bu 40 günlük iade sürecinin başladığı anlamına 
geliyor mu? Hukuki uygulamaya ilişkin elinizde biraz daha net 
bilgi var mı?

CEVAP : İtalya tarafından bize şu ana kadar net bilgi ve
rilmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuda hatta bir- 
biriyle çelişen bazı bilgiler intikal ettirildi. Tutuklu olduğu, bila
hare belli bir yerde gözaltında bulundurulduğu, hastanede bulun
durulduğu vs. gibi. Daha sonra geçtiğimiz Salı günü ilk sorgula
masının yapılacağı, hakim karşısına çıkartılacağı ifade edildi. 
Sonra anlaşıldı ki, bir gece önce İtalyan makamları tarafından 
sorgulaması yapılmış. Dolayısıyla bize Italyan resmi kaynakların
dan intikal eden bu çelişkili haberler üzerine, dün yaptığımız 
açıklamada da ifade etmiş olduğumuz üzere, Müsteşarımız 
Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır İtalyan Büyükelçisini dün 
Bakanlığa davet ederek bu konuda net bilgiler beklediğimizi ifade
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etmiş ve bu teröristin iadesini geciktirici ve güçleştirici yaklaşım
ların ilişkilerimiz üzerine ciddi yansımaları olabileceğini belirt
miştir. Bu sorgulama yapıldığına göre ilk sorgulama, zannediyo
rum bu 40 günlük iade süreci de, iade başvurusunun yapılması 
için mevzu bahis olan süreç de başlamış bulunmakta. Zaten 
bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığımız gece-gündüz çok yoğun bir 
çalışmasıyla iade dosyasını titizlikle hazırlamaktadır. Bu dosya 
hazır olur olmaz İtalyan makamlarına intikal ettirilecektir, gerek
li yasal süre içinde.

SORU : Bir İtalyan hukukçu var, ismi ve görüntüsünün 
bizden saklandığı. Şimdi ben şunu merak ediyorum, bize yapılan 
açıklamada bu Italyan hukukçunun iade dosyamıza koyacağımız 
belgelerle ilgili bize bir anlamda yol gösterdiği söylendi. Acaba 
bize ne mesajlar veriyor? "İade dosyanıza şunu koyun, şunu koy
mayın" veya "şuna öncelik verin" şeklinde birtakım açıklamalar- 
da mı bulunuyor, yoksa bize sadece Italyan hukuku hakkında bilgi 
mi veriyor?

CEVAP : İtalyan hukukçu, isminden de anlaşılacağı üzere, 
İtalya'da bu konular üzerinde uzman bir kişidir. Dolayısıyla iade 
dosyamızın hazırlanmasında bizim ilgili makamlarımıza danış
manlık yapmaktadır. Kendisinden gayet tabii fikirler alıyoruz, 
öneriler alıyoruz, danışmanlığından istifade ediyoruz.

SORU : Deniz Baykal, dünkü grup toplantısında 
NATO'nun olağanüstü toplantıya çağırılmasım önerdi ve 
NATO'nun terörle mücadele stratejisinden söz etti. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi verebilir misiniz bize?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, terörizm çağımızın bir 
hastalığıdır. Hiçbir ülke bu terör tehdidinden kısa vadede ve uzun 
vadede masun değildir. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke 
fiilen terör belasından etkilenmiştir, etkilenmeye de devam 
etmektedir. Dolayısıyla uluslararası planda bu konuda son yıllar
da yoğun bir işbirliği arayışına girilmiştir ve bu çerçevede de 
pekçok uluslararası forumda terör konusunda işbirliğine ilişkin, 
terörle mücadele konusunda işbirliğine ilişkin toplantılar
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yapılmıştır, metinler ortaya çıkarılmıştır. Bütün ülkeler terörle 
mücadele etme konusunda uluslararası ciddi birtakım yüküm
lülükler altına girmişlerdir. Bizim de, biraz önce konuşmamın 
başında da söylediğim gibi, bütün ülkelerden beklentimiz ulus
lararası taahhütleri doğrultusunda bu konuda kesin tavır koy
malarıdır. Bu konudaki çaba ve girişimlerimiz sürmektedir.

SORU : Abdullah Öcalan, iade edilmediği takdirde 
ekonomik yaptırımlar şu an için ne kadar sizin gündeminizde? 
Buna yönelik çalışmaların başlatıldığı haberleri geliyor. Doğru 
mudur?

CEVAP : İtalya ve Türkiye iki dost ve müttefik ülkedir. Biz 
Türkiye olarak İtalya ile ilişkilerimizin her veçhesine değer veri
yoruz. Bu ilişkilerimizin her iki ülke halkına da yarar sağlayacak 
bir şekilde ileriye götürülmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Bu 
yönde şimdiye kadar oldukça mesafe de alındı. Bizim temenni
miz, Türk-İtalyan ilişkilerinde ortaya çıkan bu sun'i gerginliğin 
İtalya tarafından, Türk dostluğuna önem vererek ve uluslararası 
sorumluluklarını da dikkate alarak kısa bir süre içinde tatmin 
edici bir çözüme ulaştırılmasıdır. Biz İtalya ile ilişkilerimize 
olumlu bir açıdan yaklaşmak isteriz.

SORU : Ekonomik yaptırım anlamında girişimler 
sözkonusu mu?

CEVAP : Bu konuda kamuoyumuzun haklı bir tepkisi 
vardır. Bu tepkisini halkımız gerek spontane olarak kendisi, gerek 
örgütleri aracılığıyla dile getirmektedir. Tabiatıyla bunlara saygı 
duyarız, ama söylediğim gibi bizim bu aşamada temennimiz ve 
beklentimiz İtalya-Türkiye ilişkilerindeki bu gölgenin, bir an 
önce İtalya'nın atacağı olumlu adımlar sonucu kaldırılmasıdır.

SORU : Geçtiğimiz hafta içinde General Raşit Dostum ve 
General Abdülmalik Ankara'daydı ve Bakanlığınızla temasları 
oldu. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Afganistan konusuna yaklaşımımız, biliyorsunuz
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bu ülkede yıllardır süren iç savaşın, bu ülkenin insan kay
naklarını, ekonomik kaynaklarını tüketen, tüketme noktasına 
getiren bir iç savaşın bir an önce tarihi bağlarla bağlı bulunduğu
muz, yakınlık hisleri içinde bulunduğumuz Afgan halkının bek
lentileri doğrultusunda sona erdirilmesidir ve Afganistan'daki tüm 
tarafların iştirakiyle, tüm grupları temsil eden bir çözümün 
üretilmesi ve geliştirilmesidir. Hatta yine hatırlarsınız bu çatış
maların alevlendiği bir dönemde, BM gözetimindeki bir toplan
tıya ev sahipliği yapabileceğimizi de ifade etmiştik. Bu çerçevede 
Afganistan'daki gruplarla zaman zaman temaslarımız olmaktadır. 
Belirttiğiniz liderler de zaman zaman Türkiye'ye gelmekte, görüş 
alışverişinde bulunmaktadır. Son defa olarak yapılan da bu 
çerçevededir.

SORU : İngiltere Kıbrıs Özel Temsilcisi Sir David 
Hannay'in Ankara'ya gelmesi bekleniyor hafta sonuna doğru. Bu 
ziyarete ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Sir David Hannay zannediyorum yarın gelecek. 
Öbür gün de Ankara'dan ayrılacak. Ankara'da bulunduğu süre 
içinde Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sayın Faruk 
Loğoğlu ile görüşecek. Ayrıca Sayın Bakanımız ve Devlet 
Bakanımız Sayın Şükrü Sina Gürel tarafından da kabul edilecek. 
Kendisiyle Kıbrıs meselesi konusunda görüş alışverişinde bulu
nacağız. Burada altının çizilmesi gerekli nokta, Sir David Hannay 
Türkiye'ye İngiltere'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak gelmekte
dir. Sıfatı budur. Bu noktayı vurgulamak istedim.

SORU : Televizyonlarda birtakım haberler var. Avrupa 
Parlamentosunda da birtakım girişimler olduğu yolunda Öcalan'la 
ilgili olarak. Türkiye, Avrupa Parlamentosu nezdinde de bir takım 
girişimlerde bulundu mu, bulunacak mı?

CEVAP : Avrupa Parlamentosunda bizim temsilcimiz yok 
biliyorsunuz, ama bu kuruluş içerisindeki gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde görüşlerimizi parlamento 
üyelerine iletiyoruz. Geçmişte Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye 
hakkında kabul edilen çeşitli karar tasarıları vardır. Biliyorsunuz
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bunlar da bizim çok hoşnut kaldığımız istikamette tecelli 
etmemiştir. Bilemiyorum şu anda böyle bir gelişme var mı? Eğer 
var ise tabii ki biz de ne gerekiyorsa yaparız.

  • •

SORU : Abdullah Ocalan ile ilgili bir dosyanın Avrupa
Birliği veya batı başkentlerine gönderileceği söylenmiş. Öyle 
birşey var mı? Varsa yapıldı mı?

CEVAP : Özel bir dosya yok, ama bizim dış temsilcilikle
rimize gönderdiğimiz muhtelif talimatlarımız var ve onlara ilet
tiğim iz bilgiler var. O bilgileri oradaki resmi çevrelerle, 
kamuoyuyla paylaşmalarını ve Türkiye'nin görüş ve tutumunu 
muhataplarına iletmelerini istiyoruz. Zaten Büyükelçiliklerimiz, 
temsilciliklerimiz de bunları yapıyor.

SORU : Basında çıkan bazı haberlerde önümüzdeki gün
lerde Türkiye-AB arasında uluslarararası ve bölgesel sorunların 
tartışılacağı bir toplantı düzenleneceği belirtiliyor. Buna ilişkin 
bir bilgi var mı sizin elinizde?

CEVAP : Avrupa Birliği Troykasmın Türkiye'ye ziyareti 
gibi bir konu gündemdedir ama henüz netlik kazanmamıştır. 
Henüz bir tarih kesinleştirilmemiştir. Eğer olur ise bu Türkiye'nin 
AB ile yaptığı olağan bir temas olacaktır. Daha önce de yapıldı 
biliyorsunuz. Bizim AB ile temasların çerçevesi konusundaki 
görüşlerimiz de geçerliliğini korumaktadır.

SORU : Hangi seviyede bir temas olabilir? Dışişleri 
Bakanları düzeyinde mi?

CEVAP : Hayır. Daha alt düzeyde.

SORU : GKRY ile AB arasında tam üyelik görüşmelerinin 
yapılmasından sonra şu andaki durum nedir?

CEVAP : Biliyorsunuz AB 10 Kasım itibariyle GKRY ile 
bu müzakereleri başlattı. Bu tabiatıyla çok uzun bir süreç olacak
tır. Bu konuda toplantıların başlamasını takiben Bakanlığımızca
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bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, görüşlerimiz sarahaten 
ortaya kondu. Esasen bunlar çok sık tekrarladığımız görüşlerdir. 
Lüksemburg Zirvesi’nden bu yana -biliyorsunuz Lüksemburg 
Zirvesi’nde alındı bu karar, Aralık 97'de- tekrarlayageldiğimiz 
görüşlerdir. Bu görüşlerimiz ortadadır. Bunun hukuk dışı ve 
Kıbrıs sorununun çözümüne hizmet etmeyen bir adım olduğu 
tutumumuzu muhafaza ediyoruz.

SORU : Bugün bir gazetede S-300'lerin Güney Kıbrıs'a 
taşınmaya başlandığı yolunda bir Rum gazetesinde çıkan bir yazı 
vardı. Bununla ilgili elinizde herhangi bir bilgi var mı?

CEVAP : Hayır. Bizde böyle bir bilgi yok.

SORU : S-300 roketlerinin değil de radar kompleksinin
kurulduğu ve çalışır halde bulunduğu yönündeki iddialar doğru 
mu?

CEVAP : Bu konuda da bende bir bilgi yok.

SORU : Suriye ile olan son durum nedir? Gelinen aşama, 
tutanakta öngörülen maddeler ne seviyede uygulandı? Şu ana 
kadar katedilen mesafe ne?

CEVAP : Suriye ile Adana Mutabakatı’m takip eden 
dönemde ilişkilerimiz bu mutabakat çerçevesinde seyretmektedir. 
Şu ana kadar o Mutabakatta belirlenmiş olan mekanizmalar pey
derpey yürürlüğe girmektedir. Biz şu anda, daha önce de 
söylediğimiz gibi, Suriye'nin Adana Mutabakatından kay
naklanan taahhütlerine uyma derecesini yakın olarak izlemek aşa
masındayız.

SORU : Suriye'nin hassas olduğu bir denetim mekanizması 
sözkonusuydu (c maddesi). Bu konuda herhangi bir ilerleme 
sözkonusu mu? Yani Suriye'den bir heyet gelecekti, bizden oraya 
bir heyet gidecekti, denetim için zannediyorum.

CEVAP : Bu konuda şu anda sizlere intikal ettirebileceğim
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yeni bir unsur yok.

SORU : İki denetim görevlisi orada çalışmaya başladı mı?

CEVAP : Zannediyorum gitmişlerdir. Gideceklerini biliyo
rum. Eğer gerekli lojistik hazırlık sona erdirilmişse gitmişlerdir.

SORU : Yunanistan Başbakanı Simitis'in Öcalan'ın ülke
sine gelmesine izin vermediği yolunda haberler çıktı. Bu konuda 
sizde bilgi var mı? İkincisi dün yaptığınız açıklamada 
Yunanistan'a yönelik bu konuyla ilgili tutumumuzun sert olduğu 
gözleniyor. Ancak bir yandan da Simitis'in Öcalan'ın gelmesine 
izin vermediği şeklinde haberler var. Çelişkili bir durum değil mi 
bu?

CEVAP : Yunanistan'ın PKK'ya karşı tutumundan şikayet
lerimiz olduğunu biliyorsunuz. Bu şikayetlerimizi de zaman 
zaman dile getirdik. Yunanistan Başbakanının terör örgütü lideri
ni ülkesine kabul etmemek yolunda bir girişimi olduysa bu birin
ci derecede Yunanistan'ın kendi uluslararası taahhütlerinin gereği• •
olması gerekir. Bize bir lütuf yapıldığı kanısında değilim. Ote 
yandan, bu bağlamda Yunan Hükümet Sözcüsünün ve diğer bazı 
Yunan yetkililerinin kamuya yansıyan beyanları da aslında 
Yunanistan'ın bu terör örgütüne hangi çerçevede yaklaştığını çok 
ibret verici bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna ilişkin tep
kimizi dün yaptığımız açıklamayla duyurduk.

SORU : "Suriye ile aramızdaki mekanizmanın peyderpey 
yürürlüğe girdiğini" söylediniz. Şu ana kadar hangi aşamalar 
yürürlüğe girdi? Hangi bölümler hayata geçti?

CEVAP : Adana Mutabakatı’m biliyorsunuz, burada kayıtlı 
olan hususları. Burada mesela bir telefon hattı tesis edilmesi 
öngörülmekteydi. Bu telefon hattının Türkiye ucunda İkinci Ordu 
Komutanımızın, Suriye tarafında da mutabakata imza koymuş 
olan El Hasan'ın olması öngörülüyordu. Hatta bu iki yetkili bir 
defa Şam'da, bir defa da Malatya'da olmak üzere tanışma amaçlı 
olarak biraraya geldiler. Bu telefon hattının şu anda işlemekte
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olduğunu zannediyorum. Ayrıca iki özel görevlinin karşılıklı 
olarak atanması öngörülmekteydi. Bilebildiğim kadarıyla bizim 
tarafımızdan bu da yerine getirilmiştir. Biz şunu söyledik hatır
larsanız, "Bu mutabakatın imzalanması bir son değildir, bir 
başlangıçtır ve bu başlangıcın üzerine neyin inşa edileceği çok 
önemlidir." Bu bağlamda da Suriye'ye önemli görevler düşmekte
dir. Biz Suriye'nin bundan sonra atmakta olduğu adımları, biraz 
önce de söylediğim gibi izlemeye devam edeceğiz.

SORU : Bir Zeynep gemisi vardı İtalya'ya kaçak göçmen 
götüren. Bu geminin akıbeti konusunda sizde resmi bir açıklama 
var mı nereden gelip nereye gittiği konusunda?

CEVAP : Benim basından okuduğum bir bilgi var. Bu ge
minin Türkiye'den değil de Suriye'den kalkıp gittiği yolunda bir 
bilgi var. Onun ötesinde bende bir bilgi yok. Zannederim işin 
doğrusu da o. Türkiye'den giden bir gemi değil.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SALZBURG EYALET 
VALİSİ DR. FRANZ SCHAUSBERGER VE SALZBURG 
ŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI DR. JOSEF DECHANT 

TARAFINDAN VERİLEN ÖĞLE YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Salzburg, 19 Kasım 1998, Perşembe, Saat: 12.45)

Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Klestil,
Sayın Vali,
Sayın Belediye Başkanı,

Avusturya'ya yaptığım resmi ziyaret vesilesiyle eşsiz 
güzellikteki Salzburg şehrini de ziyaret etmekten büyük mutluluk 
duymaktayım. Önceki günden bu yana Viyana'da gerçek
leştirdiğimiz temasların çok yararlı geçtiğini ifade etmek istiyo
rum. Ziyaretimin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da 
pekiştireceğine inanıyorum.

Milletinizin evrensel uygarlığa en büyük armağanlarından 
biri olan büyük müzik adamı Mozart'ın doğum yeri güzel şehriniz 
Salzburg, doğal güzellikleri, muhteşem şehir mimarisi, zengin 
müzik, kültür ve sanat yaşamına ilaveten Avrupa'nın önemli bir 
ticaret ve sanayi merkezi olma özelliğine de sahiptir. Bu 
vasıflarıyla Salzburg, geçmişle geleceğin ahengini ve sürekliliği
ni en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bu vesileyle, Türk halkının, 
evrensel bir sanat, müzik ve kültür merkezi olan Avusturya'nın 
değerli halkına sempati ve hayranlık hisleri beslediğini özellikle 
vurgulamak isterim.

Salzburg'un bizim açımızdan bir başka önemi ise bu 
şehirde yaşayan ve sayıları 10.000'e ulaşan Türk vatandaşlarıdır.
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Avusturya'daki vatandaşlarımız ilişkilerimizde bir köprü rolü 
oynamaktadırlar. Bu topraklar onların ikinci vatanı olmuştur. 
Avusturya makamlarının onların sorunlarının çözümüne göster
dikleri ilginin devam edeceğine inanıyorum.

Salzburg'da bana ve beraberimdeki heyete gösterilen 
konukseverlik için başta bu güzel kentte bize refakat etme neza
ketini gösteren ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Klestil'e en 
kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Sayın Vali, 
Sayın Belediye Başkanı ve eşleri olmak üzere tüm ilgililere de 
nazik evsahiplikleri için keza teşekkür ederim. Kadehimi ülkele
rimiz arasındaki dostluk ve işbirliği için kaldırıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AVUSTURYA’YA 
YAPTIKLARI RESMİ ZİYARET DÖNÜŞÜNDEKİ

AÇIKLAMALARI

(Esenboğa, 19 Kasım, Saat 18:30)

Avusturya'ya 17-19 Kasım 1998 tarihlerinde yaptığım üç 
günlük resmi ziyaretten dönmüş bulunuyorum. Türkiye ile 
Avusturya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiğimiz öne
min en üst düzeyde vurgulanmasına imkan veren bu resmi ziyare
tim aynı zamanda Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in 
24-26 Haziran 1998 tarihlerinde ülkemize yapmış olduğu 
ziyaretin iadesi mahiyetini de taşımıştır.

• ___

Bu ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 
Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, Devlet Bakanı Sayın 
Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan ile üst düzey resmi 
yetkililer, üniversite rektörleri, valiler, belediye başkanları, 
meslek kuruluşları temsilcileri, işadamları ve basın mensupları 
refakat etmişlerdir.

Viyana ve Salzburg'da yaptığım temaslar sırasında gerek 
şahsım gerek beraberimdeki heyete gösterilen yakın ilgi ve sıcak 
misafirperverlik Avusturya'nın Türkiye'nin dostluğuna verdiği 
değerin bir göstergesini oluşturmuştur. Ziyaretim sırasında 
Cumhurbaşkanı Sayın Thomas Klestil ile yaptığım görüşmenin 
yanısıra Parlamento Başkanı Dr. Heinz Fischer ve Başbakan 
Victor Klima'yı kabul ettim.

Yaptığım görüşme ve kabullerde muhataplarımla ikili iliş
kilerimizin daha da geliştirilmesi için gerekli zemin ve siyasi
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iradenin karşılıklı olarak mevcudiyetini müşahede ettik. Önemli 
potansiyel arzeden ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişti
rilmesi, ticaret hacminin dengeli biçimde arttırılması için, üçüncü 
ülkelerde yatırım imkanları da dahil olmak üzere, çeşitli işbirliği 
imkanları üzerinde durduk.

Bunların yanısıra, muhataplarıma Avrupa bütünleşmesi 
konusundaki görüşlerimizi de ayrıntılı olarak izah ettim. Bu 
bağlamda, Avusturya'nın dönem başkanı olarak Türkiye'nin 
Viyana Zirvesi'nde 12. Aday ülke olarak tescil edilmesi hususun
da aktif destek vermesini beklediğimizi vurguladım.

Ayrıca, Avusturya Sanayiciler Birliği'nde dış politika, 
Türkiye- Avusturya İş Konseyi'nde de ekonomi ağırlıklı iki 
konuşma yaptım. Konuşmalarımda, Türkiye’nin özellikle bölge 
ve dünya vizyonunu ve ekonomik potansiyelini ayrıntılı olarak 
tanıtma fırsatı elde ettim.

Avusturya'daki Türk demekleriyle de bir araya gelerek 
onların dilek ve temennilerini dinledim. Kendilerine Türkiye'nin 
gözünün yurtdışmda yaşayan vatandaşlarının üzerinde olduğunu 
ve onların bulundukları ülkelerdeki durumlarının daha iyiye 
götürülmesi için devletimizin her türlü gayreti gösterdiğini ifade 
etmek fırsatını buldum.

Avusturya'ya yaptığım ikili ziyaret gerek ikili ilişkilerimize 
ivme kazandırılması gerek Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerine ve 
bölgesindeki konumuna ilişkin görüşlerimizin başta Avusturya 
Cumhurbaşkanı olmak üzere Avusturya'nın en üst düzey makam
larını işgal eden yetkililere tarafımdan izah edilmesi ve Avusturya 
kamuoyuna gereken mesajların verilebilmesi bakımından son 
derece yapıcı ve yararlı olmuştur.
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TURKISH PRIME MINISTER’S LETTER ADRESSED TO 
THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF NATO

COUNTRIES

I am writing to share with you my concerns regarding the 
developments following the arrival o f Abdullah Ôcalan in Rome 
and his reported arrest by the Italian security forces.

The person in question is the founder and leader o f one o f  
the most brutal and notorious terrorist organizations o f the centu
ry, namely the PKK, recognized as such by Turkey, by its Allies, 
and by many non-member States. This terrorist organization has 
been indiscriminately conducting a bloody campaign o f  violence 
against the people o f Turkey. Among its victims there are thou
sands o f women and children, including those o f Kurdish origin 
on whose behalf the PKK purports to speak.

We strongly believe that this terrorist must be brought 
before justice for his crimes. We are therefore requesting his 
extradition to Turkey in accordance with international conven
tions governing the suppression o f terrorism and the extradition 
o f criminals. Turkey will certainly comply with all its interna
tional obligations and ensure an equitable treatment under the 
law and a fair trial. It is o f fundamental importance that this ter
rorist not be given sanctuary in any country and allowed to escape 
justice. Extending a helping hand in any manner or under any 
guise to this terrorist is tantamount to condoning terror and legit
imizing terrorism.

In the aftermath o f Ôcalan's arrival in Rome, the PKK is 
claiming that it is now ready to end its terrorist methods. This is 
an unequivocal confession o f their systematic use o f  terrorist 
methods for more than fourteen years. I would like to state cate
gorically that the people o f Turkey will never forget the human 
agony, damage and destruction this vicious organization caused in 
this country. I would be remiss if  I did not remind you that it is
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these terrorist acts of the PKK which also have seriously under
mined our efforts for the social and economic development o f  our 
country. No other country but Turkey and its people have endured 
directly the tragic results o f the terrorist campaign led by Ocalan. 
Moreover, as the PKK financed its terror campaign through drug 
trafficking and extortion in Europe, thousands have suffered from 
the cascading effects of PKK terrorism.

You will recall, we as NATO member States, have collec
tively condemned acts o f terrorism and pledged to cooperate 
more effectively in this field as early as December 1981, in our 
Declaration on Terrorism. In all the NATO Ministerial 
Communiques since 1982, we have reiterated our commitment to 
collaborate for suppressing this scourge. Furthermore, in the 
Strategic Concept o f 1991, terrorism is identified as a risk that can 
affect Alliance security and reference is made to the arrangements 
that exist within the Alliance for consultation among the Allies 
under Article 4 o f the Washington Treaty and, where appropriate, 
coordination o f our efforts including our responses to this risk. 
The time has now come to test how firmly we stand behind these 
commitments. Terrorism, which cannot be justified under any cir
cumstances, is a common challenge that we must confront with 
resolve and in solidarity.

I believe that Italy, a close friend and Ally o f Turkey, will 
observe its international obligations With regard to combating ter
rorism and will consider Ocalan as nothing but an infamous mur
derer o f thousands o f civilians.

It is with these thoughts and understanding that I am seek
ing your good offices and support in order that the determination 
of the Allies to cooperate in the combat against terrorism, which 
at present is put to a critical test in Rome, will not falter.

I trust that you will approach this issue with all the sensi
tivity it calls for.

S incerely,

A. Mesut YILMAZ 
Prime Minister
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
AVUSTURYA HABER AJANSI “APA”YA 

VERDİĞİ DEMEÇ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Avusturya Haber 
Ajansı'na (APA) verdiği demeç Viyana çıkışlı olarak basında yer 
aldı. Sayın Bakanın demeci, Der Standard gazetesinin 19 Kasım 
1998 tarihli nüshasında "Ankara, Avrupa'yı PKK'nın Mafya ağı 
konusunda uyarıyor" başlığıyla yayımlandı. Anılan haberin ilgili 
kısmının çevirisi aşağıda sunulmuştur.

Türk Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Avrupa ülkeleri
ni, şayet İtalya'da tutuklanan Kürdistan İşçi Partisi Lideri 
Abdullah Öcalan'a iltica hakkı verilir ve Türkiye'ye iade 
edilmezse PKK'nın arkasında bulunan mafya ağının yaratacağı 
istikrarsızlık konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in resmi Viyana ziyareti sırasında Çarşamba günü 
APA'ya verdiği mülakatta, PKK'nın mücadelesini finanse etmek 
için giriştiği suç eylemlerine dikkat çeken Cem, örgütün yalnızca 
yasadışı uyuşturucu ticaretinden 40 milyon dolar (yaklaşık 500 
milyon Şilin) kazandığını söyledi ve "PKK'nın Avrupa'ya şantaj 
yapacak gücü olacak" dedi.

Cem, İtalya'ya da Terörizm ile Mücadele konulu Avrupa 
Sözleşmesi uyarınca taahhütlerini yerine getirmesi ve terör örgütü 
mensuplarını Türkiye'ye iade etmesi çağrısında bulundu.
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LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE’Yİ
ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Litvanya Dışişleri Bakanı Algirdas Saudargas, 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 23-24 
Kasım 1998 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçek
leştirecektir.

Sözkonusu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişki
ler bütün yönleriyle ele alınacak, ayrıca bazı uluslararası 
ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

• •
Ote yandan, konuk Bakan ile birlikte ülkemize gelecek 

olan 25 Litvanyalı işadamının katılımıyla 23 Kasım günü 
İstanbul'da Türkiye-Litvanya İş Konseyi toplanacaktır.

Ziyaret sırasında ayrıca, geçtiğimiz Ocak ayında iki ülke 
arasında parafe edilmiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlen
mesi Anlaşması konuk Bakan ile Maliye Bakanı Zekeriya 
Temizel arasında imzalanacaktır.

Bakan Saudargas, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın TBMM Başkanı tarafından da kabul edilecektir.

Litvanya ile Dışişleri Bakanı düzeyindeki bundan önce
ki resmi ziyaret, 1994 Temmuz ayında, zamanın Dışişleri 
Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in Baltık ülkeleri kapsamında 
Litvanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret olmuştur.
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ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Orta Doğu Barış Süreci’ne başından beri destek vermiş 
olan Türkiye, Barış Süreci’ne yeni bir ivme kazandıran Wye 
River Memorandumu’nun İsrail ve Filistin tarafından imzalan
masından büyük bir memnuniyet duymuştur. İsrail'in bugün 
anılan belge çerçevesinde kısmi yeni bir geri çekilme gerçek
leştirmiş olması, Memorandum'un uygulanması açısından önemli 
bir adım teşkil etmektedir. Wye River belgesinin taraflarca tam 
olarak uygulaması temennimizdir.

Türkiye, her fırsatta Orta Doğu Barış Süreci’nin bölge 
istikrarı için önemini ve Barış Süreci’yle ortaya çıkan fırsatın 
kaçırılmaması gerektiğini vurgulayagelmiştir.
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• •  • •  • •  • •  • •

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKAN'IN ABDULLAH ÖCALAN’IN 

TUTUKLULUK HALİNİN KALDIRILMASI ÜZERİNE
YAPTIĞI AÇIKLAMA

İlk aldığımız bilgilere dayanarak, ilk reaksiyonumuz şek
linde yapıyorum bu açıklamayı. Gerekirse, ayrıca tekrar bir açık
lama yapacağız.

Roma İstinaf Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'ın tutuklu
luk halinin kaldırılmasına ve mecburi ikamete tabii tutulması
na karar verdiği öğrenilmiştir. Bu kararı anlamakta güçlük çek
mekteyiz. Ancak, esas üzerinde durulması gereken husus, bu 
mahkeme kararının İtalyan hükümetinin telkini üzerine alınmış 
olmasıdır. İtalyan hükümetinin bu tavrı bölücü terör örgütünün 
başının iadesi konusundaki sorunları ağırlaştırıcı olumsuz tutu
munun maalesef sürmekte olduğunu göstermektedir. Önemle ve 
ilk olarak vurgulamak isteriz ki, bu gidişat sağlıklı değildir. 
İtalya'yı bir kez daha terörizmle mücadele konusundaki yüküm
lülüklerini yerine getirmesi hususunda uyarıyoruz. Ayrıca şunu 
da ifade etmek istiyorum; İtalya'nın PKK'nın mevcudiyeti 
nedeniyle bir terör üssü haline gelmesi İtalyan halkının men
faatlerine de aykırıdır.
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SAYIN BAŞBAKANIMIZIN İTALYAN “RAIUNO” 
TELEVİZYON KANALINA VEDİKLERİ MÜLAKAT

SORU: Sayın Başbakan, Öcalan Palestrina'daki hastaneden 
ayrıldı ve şimdi başkentte güvenli bir evde bulunuyor. Roma'da 
ikameti zorunlu. Bu hadisenin nasıl gelişeceğini düşünüyor
sunuz?

CEVAP: PKK terörünün elebaşısı Öcalan'm İtalya'daki 
tutukluluk haliyle ilgili olarak alınan bir bilgiye göre, adıgeçen, 
Roma dışına çıkmamak kaydıyla serbest bırakılmış olup, her gün 
ilgili güvenlik makamlarına o günkü programı hakkında bilgi ver
mekle yükümlü kılınmıştır. Alınan diğer bir bilgiye göre ise, 
terörist örgütün elebaşısı, Roma'da bir evde gözaltında bulun
durulacak ve dışarıyla temasına imkan verilmeyecektir. Bu çeliş
kili bilgiler İtalyan resmî makamlarınca intikal ettirilmiştir.• ••
Dolayısıyla Italyan tarafından ilk beklentimiz, Ocalan' m tutuklu
luk haliyle ilgili olarak net ve kesin bir bilginin verilmesidir.

Cinayet ve cinayete azmettirme suçlarıyla Interpol'ce kır
mızı bültenle aranmakta olan bu şahsın, Fiumicino Havaalanına 
varışından itibaren Italyan makamlarının terör örgütündeki yan
daşlarıyla temas, mülakat verme, yönlendirme, misafir kabul gibi 
geniş hoşgörüsünden yararlandığını hayretle gözledik. Sözünü 
ettiğim çelişkili bilgiler ve edindiğimiz bu tecrübe muvace
hesinde, Öcalan'm tutukluluk koşulları hakkında ve kendisine ne 
gibi kısıtlamalar getirileceği hususunda ciddi tereddütlerimiz 
vardır.

SORU: Otuz bin kişinin ölümünden sorumlu olduğunu 
söyleyerek ve O'nu "korumaya" devam edecek ülkenin hukuk 
devleti olmadığını ileri sürerek, Öcalan'm açıkça iadesini talep 
ettiniz. Ancak, İtalyan Anayasası ölüm cezasının yürürlükte 
olduğu ülkeye suçlunun iadesini yasaklıyor. Bu açıdan bakılırsa,
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İtalya Devleti nasıl davranmalıydı?

CEVAP: Sizin de ifade ettiğiniz gibi, binlerce insanın 
katlinden birinci derecede sorumlu olan bu adi suçlunun İtalya ile 
birlikte taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca iadesi
ni talep ettik. Yasalarımızda ölüm cezasına yer verilmesine rağ
men bu hükmün 1984'den beri uygulanmadığı dikkatlerden kaç
mamalıdır. Kaldı ki, Hükümetimiz sözkonusu hükmün süratle 
ilgası için girişim almış bulunmaktadır.

Az önce de belirttiğim gibi, İtalyan makamlarının bu 
teröriste bugüne kadar yapmış olduğu muamele, İtalyan 
Hükümeti'nin terörle mücadele konusunda ya yeterli bilgiyle 
mücehhez olmadığına; ya da gerekli iradeye sahip olmadığına 
işaret etmektedir. Adıgeçene siyasi iltica hakkı tanınması 
hususunda İtalyan Hükümeti’nde mevcudiyetini gördüğümüz eği
lim, kaygılarımızı daha da arttırmaktadır. İtalyan Hükümeti’nin 
bu yönde tutum alması, bir katilin, bir terör suçlusunun, bir uyuş
turucu madde kaçakçısının aklanmasından öteye, terörizmin 
teşviki anlamına gelecektir. İtalyan Hükümeti'nin olayın bu 
vahim boyutunu layıkıyla idrak ederek, bir terör suçlusuna, bir 
katile siyasi iltica hakkı tanımak gibi büyük bir hataya 
düşmemesini temenni ediyorum.

Yakın geçmişte terörün bütün acılarını yaşamış olan dost 
İtalyan halkının bu durumu, tutumumuzu ve hissiyatımızı gayet 
iyi anlayıp, değerlendireceğinden eminim.

SORU: İtalyan ürünlerinin boykot edilmesinin aşırı bir 
müeyyide olduğunu düşünmüyor musunuz ?

CEVAP: Türk Hükümeti'nin İtalyan mallarının boykot 
edilmesi veya İtalya'ya ticari ambargo uygulanması yönünde bu 
aşamada alınmış bir kararı yoktur. Sözünü ettiğiniz tepkiler, 
halkımızın tümüyle spontane davranışlarıdır.

SORU: Ülkemiz, Türkiye ile dostluk bağlarını teyit ediyor. 
İtalya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi riski
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var mı ?

CEVAP: Türkiye-İtalya ilişkileri zaman zaman sıkıntılı 
dönemlerden geçmiş de olsa, genelde yüzyıllardan beri gelenek
sel olarak dostane bir çizgi izlemiştir. İki halkın karşılıklı duygu
larına ve yaklaşımlarına da hitap eden bu ilişki düzeyinin zarar 
görmemesi en içten dileğimizdir.

SORU: Öcalan'ın Almanya'ya olası iadesi, sorunu tat
minkar bir şekilde çözümleyebilir mi ?

CEVAP: Öcalan, Almanya'da da cinayete azmettirme 
suçlarından ötürü aranmaktadır. Ancak, adıgeçenin Türkiye'de 
işlemiş olduğu suçların vahameti, sayısı, yaygınlığı gözönünde 
bulundurulduğunda, kendisinin öncelikle Türk Mahkemelerinde 
yargılanması zorunluğu tartışılmaz bir gerçek olarak belirmekte
dir. Esasen, birlikte taraf olduğumuz Avrupa sözleşmeleri de buna 
amirdir.

SORU: Avrupa Birliği, "kanun yolunu" izlemesi konusun
da İtalya'yla olan dayanışmasını vurguladı. Bu görüşü de mi 
kınayacaksınız ?

CEVAP: Avrupa Birliği Dönem Başkam'nın 21 Kasım'da
yaptığı açıklamada, İtalya'nın milli hukukunu ve anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerini uygulaması yolundaki kararlılığı ile
dayanışma halinde olduğunu söylem esini elbette saygıyla
karşılarız. Ancak, unutulmamalıdır ki, AB Dönem Başkanlığı
aynı açıklamada tüm şekilleriyle terörü ve bu meyanda PKK'nm
da hangi amaçla olursa olsun terörist eylemlerini kınamıştır.
İtalyan Hükümetinin terörle mücadelede bu anlayış doğrultusun-• •
da hareket etmesini ve Ocalan'a uluslararası hukuka ve teamüllere 
de uygun gerekli muameleyi yapmasını bekliyoruz. Bu suretle 
İtalya, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini de yerine getirmiş 
olacaktır.

SORU: Halihazırdaki durumun Türkiye'de bulunan vatan
daşlarımız için bir tehlike oluşturacağını düşünüyor musunuz ?
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CEVAP: Tüm yabancılar gibi, ülkemizde bulunan İtalyan- 
lar da Türkiye'nin güvenlik güçlerinin teminat ve koruması altın
dadırlar. Az önce dediğim gibi, Türk ve İtalyan ulusları birbirle
rine karşı dostluk duyguları beslerler.
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ROMA’YA GİDECEK OLAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN
DUYURU

Son gelişmelerin yarattığı ortam muvacehesinde zorunlu 
olarak İtalya'ya ve özellikle Roma'ya gidecek vatandaşlarımızın 
dikkatli olmaları, kendilerince lüzumlu buldukları ihtiyat önlem
lerini almaları ve muhtemel gösteri mahallerine yaklaşmamaları 
uygun olacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN LİTVANYA 
DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞMESİNDEN ÖNCE

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Litvanya Dışişleri Bakanı Sayın Algirdas'ı, beraberindeki 
heyeti ve Sayın Büyükelçilerini Türkiye'de ve bu toplantıda 
konuk etmekten onur duymaktayız.

Litvanya ve Türkiye'nin ilişkileri tarihsel olarak daima 
değerli ve olumlu bir özellik taşımıştır. Türkiye, Baltık 
ülkelerinin ve Litvanya'nın Sovyet dönemindeki konumlarında 
bile yanında olmuştur ve onların bağımsızlığının, onların var
lığının ortadan kalktığını Türkiye hiçbir zaman kabul etmemiştir. 
Bu tarihsel geçmiş üzerine Litvanya'nın tam bağımsızlığına 
erişmesi sürecinde de Türkiye, Litvanya'yı ilk tanıyan ülkelerden 
biri olmuştur ve aramızdaki işbirliği, aramızdaki ilişki 
süregelmiştir.

Bugün Litvanya ve Türkiye hem NATO çerçevesinde iliş
kili iki ülkedir. Litvanya'nın NATO'ya üyelik talebi vardır. Hem 
AB açısından Litvanya'nın AB ile beraberlik süreci, hem 
Türkiye'nin AB ile ilişkileri iki ülkenin ortak konularını arttır
maktadır. Gene her iki ülke Rusya ile yakından ilişkilidir ve 
Rusya, Litvanya için çok önemli bir komşudur, Türkiye için çok 
önemli bir komşudur. Ayrıca bizim bu olumlu siyasi ilişkileri
mize, ekonomi alanında da -her ne kadar aramızdaki ticaretin 
hacmi büyük olmasa da- geliştirme düşüncesindeyiz, çabasm- 
dayız. Gene Litvanya ile bugün de görüşeceğimiz işbirliği alanı 
askeri eğitim konusudur. Litvanya, NATO askeri standartlarına 
kendini ulaştırmaktadır ve Türkiye de bu konuda Litvanya açısın
dan önemli bir muhataptır.

Bütün bu konuları birlikte değerlendireceğiz. Litvanya'nın 
içinde yer aldığı Baltık ülkeleri, Baltık beraberliği, Türkiye'nin
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ilişkilerini geliştirdiği bir coğrafyadır ve bu açıdan da bu 
görüşmelerimizin önemi vardır. Ben Sayın Ekselanslarıyla bir 
arada olmaktan mutluyum ve bu görüşmelerimizin hem iki ülke 
arasındaki ilişkilere hem de iki ülkenin dışındaki coğrafyaya bir
likte yaklaşımlarımıza bir katkı getireceği düşüncesindeyim. 
Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.
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STRM İLE IRIS'IN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ
TOPLANTI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar Merkezi, Paris'teki 
Uluslararası İlişkiler ve Strateji Enstitüsü ile birlikte İkinci Türk- 
Fransız Stratejik Buluşmaları şeklinde bir toplantı gerçekleştiri
yor. Bu toplantılar 27 Kasım günü Ortadoğu Teknik Üniver
sitesi Konferans Merkezi’nde yapılacak. Biliyorsunuz bu
buluşmaların ilki geçtiğimiz yıl Paris'te yapılmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ile, Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Jacques Chirac'ın himayelerinde 
düzenlenen toplantıda, Fransa'nın Türkiye'deki kültürel, bilim
sel ve teknoloj ik mevcudiyeti, askeri olmayan tehditler konusun
da Türk-Fransız ilişkileri, Avrupa güvenlik politikaları, kriz yöne
timi, silah ve yüksek teknoloji alanında ikili işbirliği konularının 
ele alınarak tartışılması öngörülmektedir. Fransa'nın önde gelen 
think-tank kuruluşlarından olan IRIS ile ortaklaşa düzenlenen 
toplantıda çok boyutlu işbirliği olanaklarının araştırılması ve 
olumlu yönde gelişen Türk-Fransız ilişkilerine katkıda bulunul
ması amaçlanmaktadır.

Cuma günü saat 9.30'da başlayıp bir gün sürecek 
toplantının açılış konuşması Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
tarafından yapılacaktır.

Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri yanısıra 
siyasi çevrelerden ve özel sektörden de üst düzey katılım olması 
beklenen toplantıya sunulacak tebliğler bir kitap halinde ayrı
ca yayınlanacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU 
BÜYÜKELÇİ NECATİ UTKANTN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

BÜYÜKELÇİ UTKAN: Sorularınızı alayım lütfen.
  •

SORU : İtalya konusundaki son durum nedir? Bu konuyu 
lütfeder misiniz?

CEVAP: Bir defa vurguladığımız önemli bir husus, 
terörizmin uluslararası toplumun istikrarı ve refahına yönelik en 
büyük tehdidi oluşturduğudur. Artık kuşku götürmeyecek şekilde 
belli olmuştur ki, PKK terörist bir örgüttür. Bu terör örgütünün 
kurucusu ve tek yöneticisi olan ve halen İtalya'da zorunlu ikamete 
tabi tutulmakta olan Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde mutlak bir 
güce sahip bulunduğu ve PKK'nın doğrudan kendisinin komutası 
altında faaliyet gösterdiği ve bu bağlamda PKK tarafından işlenen 
cinayetler, organize suç faaliyetleri ve terörist faaliyetlerden 
Öcalan'ın doğrudan sorumlu olduğu muhakkaktır. Ayrıca, bu terör 
örgütünün faaliyetleri gerek Türk gerek diğer ulusal ve bunun 
yanısıra uluslararası makamlarca defalarca belgelenmiştir. Ortaya 
konan kanıtların etkisi herkes için çok rahatsız edicidir. Binlerce 
bireyin en temel hakkı olan yaşama hakkı da dahil bütün hakları 
ihlal edilmiştir. Bu faaliyetler nedeniyle ve bunlara ilave olarak 
uyuşturucu madde, silah ve insan kaçakçılığı, kara para aklama, 
haraç toplama ve son olarak birçok ülkede izlendiği gibi çocuk 
kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, PKK 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 343 okulun yıkılması da dahil 
pek çok tahribata sebep olmuştur. Bölgeye yatırım yapılmasını 
engellemiştir ve bu faaliyetleriyle sadece bir terörist değil adam 
öldürmek ve buna azmettirmek suçlarından hem Türk hem Alman 
mahkemelerince hakkında tutuklama kararı alınmış olan 
Abdullah Öcalan, her iki ülke Interpolünce çıkarılmış kırmızı bül-
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Tüm demokratik hukuk devletlerinin terörle mücadele 
etmeleri ve teröristleri kanun önüne çıkartmaları gerekmektedir. 
BM, Avrupa Konseyi, AGİT, NATO, AB ve G-7 üyesi olan
İtalya'nın da anılan örgütler nezdindeki yükümlülükleri

  •

çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Burada Italyan 
hükümetinin teröristleri cesaretlendirici bir tutum benimsemekten 
kaçınması önem taşımaktadır. Türk hükümeti zamanında Interpol 
bültenine istinaden Roma dahil tüm başkentler nezdinde yazılı ve 
sözlü girişimlerde bulunarak Abdullah Öcalan'ın tutuklanması 
halinde derhal ülkemize iade edilmesi talebinde bulunmuştur. 12 
Kasım günü Roma'da tutuklandığının öğrenilmesi üzerine İtalya 
nezdinde tekrar girişimde bulunularak adıgeçenin derhal ülke
mize iade edilmesi talebimiz yenilenmiştir. Hükümetimiz iade 
istemine ilişkin resmi işlemleri tamamlamak üzeredir. Bundan 
kastım, Adalet Bakanlığının yetkisinde olan iade dosyasının 
hazırlanması çalışmalarının son aşamasına geldiğidir.

Bu arada, adıgeçenin evde tutuklu olarak bulundurulması 
kararının yanlış olduğu tarafımızdan ortaya atılmış ve bu karara 
itiraz edilmek üzere Roma Büyükelçiliğimiz ilgili avukatlarla bir
likte bir çalışma yapmıştır. Bu karara itiraz edilecektir. İtalya, 
Avrupa Konseyi Suçluların İadesi Sözleşm esi’yle, Avrupa 
Konseyi Terörün Önlenmesi Sözleşm esi’ne taraftır ve bu 
sözleşmeler çerçevesindeki yükümlülüklere uyması gerekmekte- 
dir. Bu sorun karşısında İtalya'nın derin bir sorumluluk duy
gusuyla hareket etmesi, özellikle hukuk ile siyaseti birbirine 
karıştırmaktan kaçınması ve esas mesele olan adi suçlu bir 
teröristin iadesi konusunu gözardı etmemesi önem taşımaktadır. 
Çok önemli bir konu da adıgeçene siyasi sığınma hakkı tanınma- 
masıdır. Bu asla kabul edilebilecek birşey değildir. Bu husus 
İtalyan makamlarının dikkatine defaatle tarafımızdan geti
rilmiştir. Böyle birşey yapılması -yapılmasına ihtimal vermiyo
rum- İtalya'nın suç ve terörizmi onayladığı anlamına gelecektir ve 
uluslararası toplumun terörizme karşı mücadelesindeki cay
dırıcılığını büyük ölçüde zedeleyecektir. Netice itibariyle,

tenlerle aranan bir kişi haline gelmiştir.
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Abdullah Öcalan işlediği suçlardan dolayı adalet karşısına çıkarıl
malıdır ve bunun da ilk yolu Türkiye'nin iade talebinin uygun 
şekilde değerlendirilmesi ve cevaplandırılmasıdır.

İtalya ve dünya kamuoyu bir tarafta demokrasi, uluslararası 
meşruiyet ve teröre karşı işbirliğinin, diğer tarafta ise siyasi çıkar, 
ideoloji ve duyguların akıl ve adaletten üstün tutulması, hukukun 
üstünlüğü ve terörle mücadele bağlamında oluşturulan kurullara 
itibar edilmemesi ve insan haklarına saygısızlığın yer aldığı bir 
yol ayrımında bulunmaktadır. İtalyan halkının akıl ve sağduyusu
nun üstün geleceğine olan inancımız sürmektedir. İtalyan vatan
daşlarının adalet duygusuna inanmaya devam ediyoruz. 
Sözkonusu olan Türk-İtalyan ilişkileridir. NATO dayanışmasıdır. 
Uluslararası meşruiyet ve resmi taahhütlere saygıdır. Terörizm ve 
örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğidir. İnsanların demokrasi, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ve Avrupa uygarlığını 
tanımlayan değerlere olan inancıdır.

Bu durumu özetleyecek olursak, şu hususlar göze çarpıyor: 
Öncelikle bir iade talebimiz var. Bu iade talebimizin süresi 12 
Kasım'da başlamıştır. 40 günlük bir süre içinde yapılması gereken 
bir işlemdir. Bu yapılacaktır. Bundan sonra bu talep değer
lendirilecektir. Bu talep değerlendirildikten sonra ortaya çıkan 
olasılıklar hiçbir şekilde temenni etmediğimiz, ihtimal ver
mediğimiz bir konuyu bir kenara koyarsak -o da siyasi sığınma 
hakkının tanınmasıdır- netice olarak yargı önüne nasıl çıkarıla
bileceği noktasında toplanmaktadır.

Bu arada, Türk kamuoyunda bu olay haklı bir infiale yol 
açmıştır. Her demokratik toplumda olduğu gibi, Türk halkı da 
reaksiyonunu göstermektedir. Bu Nordik ülkeler için daha yadır
gatıcı olabilirdi ama bu reaksiyonun şekli itibariyle bir Akdeniz 
ülkesi olan İtalya tarafından daha iyi değerlendirileceğini de 
düşünebiliyoruz. Bu kapsamda tabii ki hepimizin müşterek bir 
temennisi de var. O da gösterilen reaksiyonlarda Türk kültürüne 
yabancı olan, Türk halkının özünde bulunmayan aşırılıklardan 
kesinlikle kaçınılması zorunluluğudur. Bunun hepimiz zannedi
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yorum idraki içindeyiz. Bunun dışında İtalyan mallarına karşı 
boykot gibi bir olayda sözkonusu olan husus kamuoyunun, halkın 
kendiliğinden ortaya çıkmış bir reaksiyonudur. Bu şekilde bir 
hükümet veya devlet politikası mevcut değildir. Bunlar da 
zannediyorum bize gelen bilgilere bakarsak, Brüksel'de AB ilgili 
kurumlan tarafından da anlaşılmaktadır.

Konu dünya kamuoyunda, özellikle Avrupa'daki basın 
yayın organlarında çok geniş yer bulmuştur. Burada da bununla 
ilgili pek çok örnek var. Bunları vaktimiz müsaade edecek olursa 
sizlerin dikkatine ayrıca sunarım. Genel çerçeveyi böylece çizdik
ten sonra bunun içinden daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç gösteren 
hususlar tespit ettinizse, onlara dönelim.

    •

SORU : Roma istinaf Mahkemesi'nin kararma ne zaman 
itiraz edilecek? Çünkü geçtiğimiz hafta pazartesi itiraz edileceği 
söyleniyordu.

CEVAP :0  itiraz yapılmak üzere. Roma Büyükelçiliğimiz 
ile Roma'daki İtalyan avukatlar bu konuda bir çalışma yaptılar. 
Bugün-yarın bu itiraz işleminin yapılabileceğini düşünüyorum.

SORU : Sayın Başbakan dünkü Meclis grubu konuşmasın
da "Türkiye'ye iade veya siyasi sığınma verilmesi konularının çok 
düşük ihtimaller olduğunu" söyledi. Sizin çizdiğiniz resimden de 
yola çıkarak şöyle bir yargıya varmak mümkün mü acaba? 
"Türkiye bu iade meselesini artık çok ön planda tutmaktansa 
siyasi sığınma hakkının verilmemesi için çabalarını yoğunlaştıra
cak" gibi bir sonuca varılabilir mi gerek Başbakanın söyledik
lerinden, gerek sizin söylediklerinizden?

Bir de boykotla ilgili olarak bazı kamu kuruluşlarının - 
bunun içinde Telekom, DMO, Tekel, Ziraat Bankası gibi kurum
lar da var- açıkladıkları boykot kararını hangi çerçevede değer
lendirmek gerekiyor? Yani "resmi boykot yok" deniliyor ya da 
resmi boykot var mı yok mu, bunları nerede değerlendirmek 
gerekir?
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CEVAP : Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, bizim 
için esas olan Öcalan'ın adaletten kaçmaması. Bu sonucu doğura
cak şekilde bir siyasi sığınma hakkından istifade edememesi ve 
cürümlerinin hesabını vermek üzere yargı önüne çıkartılması ve 
bu amaçla Türkiye'ye iade edilmesi. Esas olan budur. Esas olan 
bu amaca ulaşmak bakımından, dediğim gibi, Adalet 
Bakanlığımızın yetkisinde olan iade dosyasının hazırlıkları bit
mek üzeredir ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Roma 
Büyükelçiliğimiz eliyle İtalyan makamlarına ulaştırılacaktır. Bir 
defa bu prosedür devam ediyor. Bütün bunlar öncelikle yargının 
ele alması gereken ve karara bağlaması gereken hususlar. Bundan 
ötesi tabii biraz spekülasyona giriyor. Bundan sonra ne olabilir, 
nasıl olabilir? Bu kayıtla, bundan sonrasını söylüyorum. Elbetteki 
bunlar sadece birer olasılık olarak düşünülebilir ama başka alter
natifleri de olduğunu zannetmiyorum. Şimdi Türkiye'nin iade 
talebi var. İki cevaptan biriyle karşılaşabilir ancak. İade edilir 
veya iade talebi reddedilir. İade talebi reddedildiği zaman ne ola
caktır? Bunun da teorik olarak şu yolları ortaya çıkarttığı 
gözüküyor. Bir diğer Interpol bülteni çıkarmış ülke olan, tutuk
lanmasını istemiş olan Almanya'ya iade edilmesi -Almanya'nın 
istemesi halinde- ve orada yargılanması. Bu bir olasılık. Bir diğer 
olasılık, -ki onun herhangi bir geçerliliğinin artık kalmadığını 
düşünüyorum- siyasi sığınma hakkı tanınması. Bu tabii asla kim
senin kabul edebileceği birşey değil, mümkün de görülmüyor. 
Çok açık bir şekilde artık herkes gördü ki, adi suçlar işlemiş bir 
terörist sözkonusu, bunun siyasi sığınma hakkı kapsamında ele 
alınamayacağını -bir yabancı kaynağı zikretmek gerekirse- 
Avrupa Komisyonu’nda görevli olan, Avrupa Komiserlerinden 
biri olan Emma Bonino'nun İtalyan La Stampa gazetesine verdiği 
beyanat. Bunu bir İtalyan üst yetkili söylemiş oluyor böylece: 
"Almanya'nın son derece ağır suçlar için onun hakkında verilmiş
iki tevkif müzekkeresi var. Suriye bunu sınır dışı etti, Rusya da.

• ___

Ben talebi halen incelemekte olan içişleri Bakanlığı 
Komisyonuna müdahale etmek istemiyorum ama Cenevre 
Sözleşmesi'nin birinci maddesi ve terörizm konusundaki Avrupa 
Sözleşmesi uyarınca ona İtalya'da siyasi iltica verilmesi için 
koşulların bulunmadığını söylüyorum." Bunun gibi pek çok kanıt
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olarak göstereceğim şey var. Demek istiyorum ki, onu gündem
den düşmüş olarak görmek daha isabetli olur. Bu olasılığı da 
aştıktan sonra, bu teorik incelememiz çerçevesinde, geriye ne 
kalıyor? Dediğim gibi, Almanya'ya gönderilmesi ve orada 
yargılanması veyahut İtalya'da, aleyhinde açılacak davalar ne- 
ticesinde İtalya'da yargılanması veyahut bunlar da olmazsa -o da 
gündeme getiriliyor, konuşuluyor- başka bir ülkeye gönderilmesi, 
sınırdışı edilmesi. Böylece ileriye yönelik olarak yapılmış olan 
birçok, tahmin demeyeyim ama ortaya çıkan olasılıkların 
gerçekçi bir tespiti sözkonusu. Görüldüğü kadarıyla, bu sayılan 
şeyler -teorik kapsamda kalsa da- dışında birşey olması muhtemel 
gözükmüyor. Bizim bu konuda ihtimaliyat planlarımız, "contin
gency" planlarımız elbette var. Fakat ihtimaliyat planları, niteliği 
itibariyle açıklanması gereken şeyler değil.

Bu boykot meselesine gelince sizin değindiğiniz, bu ortaya 
konan taraflı ve haksız tutum karşısında milletimizin bir bütün 
olarak tepki göstermesinin doğal karşılanmaması mümkün 
değildir. Ancak, bunların bir hükümet ve devlet politikası şek
linde algılanması konusunda yanlış var. Çeşitli demeklerin, 
tüketici demeklerinin, ayakkabı ithalatçıları, otomobil itha
latçıları, sendikalar, siyasi partiler, vakıflar, gazeteler, bunların 
ortaya koymuş olduğu tutumlar, yapmış oldukları beyanlar tama
men doğaldır ve resmi bir boykot anlamını hiçbir şekilde taşıma
maktadır.

Yine değindiğiniz kamu işlemlerine gelince, orada şöyle 
bir durum var: Kamu alımları konusunda Türkiye'nin AB'ne karşı 
herhangi bir mükellefiyeti yok. Dünya Ticaret Örgütü'nün Çok 
Taraflı Kamu Alımları Anlaşması'na da taraf değil. Dolayısıyla 
kamu alımlarında bu demin saydığım olaylara benzer bir durum 
yok. Kaldı ki, Roma Antlaşması'nın yanılmıyorsam 123. madde
si silah alımları konusunda AB içinde dahi istisnalar getirilebile
ceğini öngörüyor.

Brüksel'de de bu durum bu şekilde algılandı. Orada 
Komisyon’un açıklamasında şöyle deniyor: "Önce Türkiye'nin
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anlaşmalara ters düşen bir tavır izleyip izlemediğini inceleye
ceğiz. Böyle bir durum var ise, Ankara ile görüşeceğiz. Sonuç 
olmaz ise, Türkiye AB Ortaklık Konseyi sorunları çözmek 
amacıyla toplantıya çağırılacak. Burada da sonuca varılmazsa, 
hakemlik sistemine başvurulacak. Taraflar birer temsilci 
belirleyecekler, bir çeşit Akiller Komitesi oluşturularak soruna 
çözüm aranacak. Türk boykotuna karşı misilleme en son ve arzu 
edilmeyen bir noktadır. Bu konuda son kararı AB Konseyi verir." 
Orada da durumun zannediyorum net bir şekilde anlaşıldığı 
gözüküyor ve sizin değindiğiniz sakıncalı bir çerçeveye işin 
girmediğini zannediyorum. Bütün bu bulgular gösteriyor.

SORU : Bu konuda bir de ölüm cezasının kaldırılması ile 
ilgili tartışmalar vardı. Hükümet bir görüş oluşturmaya çalışıyor
du. Çünkü iadenin ölüm cezasının kaldırılmasıyla çok yakından 
ilgisi var, buna bağlı. Bu konuda hükümet Dışişlerinden görüş 
istedi mi, bu konudaki çalışmalar ne aşamada?

CEVAP : Hükümetin, Dışişlerinden görüş istemesi diye 
birşey sözkonusu değil. Dışişleri hükümetin de içindeki bir 
kurum. Ama çok çeşitli vesilelerle bu konuyla ilgili olsun, 
konunun diğer veçheleriyle ilgili olsun görüşlerimizi aklımızın 
erdiği, elimizin değdiği ölçüde bütün açıklığıyla ortaya koyup, 
ilgili makamlarımızın dikkatine her zaman sunduk. Sizin 
değindiğiniz konu tabiatıyla son derece önemli bir konu ve esas 
itibariyle TBMM'nin yetki alanına giren, onun karara bağlaması 
gereken bir konu. Son gelişmeleri biliyorsunuz hep birlikte 
izledik. Varılan nokta itibariyle o konuda maalesef söyleyebile
ceğim daha fazla birşey yok.

SORU : Apo sorununun Türkiye ile AB arasındaki bir 
soruna dönüşmesi konusunda kaygılar var. Ben bu çerçevede, AB 
Başkanı Avusturya'nın hafta sonu yaptığı açıklamayı ve Jacques 
Chirac'ın yaptığı açıklamayı değerlendirmenizi rica ediyorum.

CEVAP : Orada esas itibariyle söylenen İtalya'ya destek 
bağlamında söylenen şeyler. İtalyan hukuk usullerine göre 
yapılan işlemlerin bu usullere uygun olarak yürütülmekte olduğu
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Orada yapılan bir ayırım var. Terörizmi kınıyor, terörist
faaliyetleri kınıyor. Avusturya'nın AB Dönem Başkanı olarak

  •

yaptığı açıklamada da o var. Bir AB dayanışması içinde İtalya'nın 
işlemlerini yürütmek açısından desteklendiği söyleniyor. 
Avrupa'nın diğer görüşleri zaten Viyana Zirvesinde ele alınacak 
olan Komisyon raporunda da yer almıştı. Belli başlı kaygılarını 
çeşitli vesilelerle ortaya koymaya devam ettiği gözüküyor. 
Demokrasi, insan hakları, vatandaşlık hakları gibi konulardaki 
AB cephesindeki durum şimdilik teşhis edilebildiği kadarıyla bu. 
Bundan sonrası tabii bütün bu konularda Viyana'da kaydedilebile
cek gelişmeler, ilerlemelerle ilgili olacak ve ona göre belki yeni 
istikametler alabilecek. Ama bugünkü durumun tespiti itibariyle 
dünden çok değişik bir manzara olduğu söylenemez.

SORU : Başbakan Mesut Yılmaz'ın "Abdullah Öcalan'ın 
Almanya'ya iade edilebileceği" şeklinde dün bir açıklaması vardı. 
İtalyan Başbakanı bunu bugün yorumladı ve "Türkiye'nin bir geri 
adım attığı" şeklinde değerlendirdi ve "bundan memnun olduk
larını" söyledi. Türkiye, Almanya'ya iadeye nasıl bakıyor? İtalyan 
Başbakanının bu açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Onu demin anlatmaya çalıştım. Teorik açıdan 
bakarsak tabii öncelikli olan bütün bu suçların yoğun olarak işlen
miş olduğu yer olan ülke Türkiye olduğuna göre, elbetteki bu 
yargılanmanın Türkiye'de yapılmasıdır. Bugünkü bazı gazete
lerde de çok kıymetli hukuk adamlarının, profesörlerin bu 
konudaki gayet güzel değerlendirmeleri var. Onlara ekleyecek 
birşeyim yok. Esas olan bu. Fakat bir yandan da her taraftan gelen 
çeşitli beyanlarda görüyoruz ki, Türkiye'ye iade edilmesinin özel
likle idam cezasının mevcut olması dolayısıyla mümkün 
gözükmediğini hem İtalyanlar hem Avrupa'da başkaları söylüyor
lar. Tabii bunların aslında bu şekilde yapılması bir nevi yargıya 
müdahale de oluyor. Yani önce yargının, Türkiye'nin iade 
dosyasını alması, onu incelemesi, ona göre bir karar vermesi 
lazım. Fakat bu olasılıklar üzerinde duruluyor. O zaman geriye ne

konusunda genel bir kanıya dayanıyor.
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kalıyor? Türkiye'nin yanısıra tutuklanması talebinde bulunan bir 
ülke daha var. O da Almanya. Son olarak biliyorsunuz Almanya 
suç isnadının kapsamını da genişletti. Bu durumda, mantıki 
olarak ortaya o olasılık çıkıyor. Yani iade dendiği zaman, eğer 
Türkiye'ye iade mümkün olmazsa, hakkında tutuklama kararı 
alınması talebinde bulunmuş olan öbür ülke kim? Almanya. Tabii 
ister istemez istikamet oraya dönüyor. Orada da önemli bir şart 
var. Almanya'nın bu iadeyi istemesi. Bütün deminki konuş
mamızda değindiğimiz olasılıklar "o da olmazsa ne olur" 
faraziyesi içinde sayıldı. Dolayısıyla, Almanya'nın ön plana çık
ması da bir nevi bu muhakeme tarzının, bu mantığın doğal bir 
sonucu oluyor. İade edilebilecek şu anda gözüken iki ülke var. 
Biri Türkiye, biri Almanya. Şu veya bu nedenle, bir fikir cimnas- 
tiği şeklinde dahi olsa, elerseniz ki "Türkiye'ye iade olmazsa ne 
olur" o zaman mantık hemen öbür yolu gösteriyor "Türkiye 
olmazsa, Almanya olması gerekir". Almanya iade istemezse ne 
olur? Ondan sonra işte öbür senaryolara doğru gidiyoruz.

SORU : Yani Italyan Başbakanının bunu "geri adım" olarak 
yorumlaması yanlış.

CEVAP : Tabii. Çünkü şu açıdan yanlış, -çok doğal olarak, 
çok mantıki olarak yapılması gereken şey de o- biz ilk tutumu
muzu sürdürüyoruz. Onun için Adalet Bakanlığımız kendi yetki 
sahası içinde bir iş olan iade dosyasını hazırlıyor. Bitirmek üzere. 
Biz bunu sunacağız. Ondan sonra İtalyan yargısı buna bakacak. 
Kabul edip etmemek konusunda bir karar alacak. Ondan sonra 
öbür olasılıklar gündeme gelecek. Tabii insan yapısı itibariyle 
aklımız önde gittiği için bu ihtimaliyat üzerinde de düşünebili
yoruz. Fakat önce bunun yapılması lazım. Ve herhalükarda, iade 
talebinin olumlu veya olumsuz sonuçlanmasına da yol açsa, o 
dosya her zaman için bir kanıt dosyası olarak ortada duracaktır ve
oradaki kanıtlara dayalı olarak başka yargı yolları da denenebile- 
cektir.

SORU : Bu Abdullah Öcalan konusu biraz boyutlarını 
aşmadı mı sizce? Yani AB yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır
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Türkiye ile siyasi konuları ve Kürt sorununu konuşamıyordu. 
Abdullah Öcalan'ın İtalya'da yakalanması ya da misafir edilme
siyle birlikte 12 Kasım'dan bu yana gerek Avrupa basını, gerek 
Türkiye başka bir konu konuşmuyor. Yani, bu süreçte Türkiye AB 
ile uzun süredir boykot uyguladığı siyasi konulardan biri olan 
Kürt sorununu tartışmaya başladı mı sizce?

CEVAP : Avrupalılar tarafından kullanılan bir tanım o. 
Öyle bir konu var. Fakat ortada şu var: AB ülkeleri ile ikili plan
da elbetteki konuşulan konular arasındadır. Ona bir mani hiçbir 
zaman olmadı. AB ile bu konunun Birlik adına konuşulması 
meselesinin ise biliyorsunuz belli bir şartı var. Yani şu anda 
Türkiye'nin almış olduğu 14 Aralık kararları geçerliliğini koru
yor. Lüksemburg Zirvesi’nden sonra alınan karardır biliyorsunuz. 
Ondan sonra Cardiff”te belli bir kıpırdanma oldu. Şimdi 
önümüzde bir Viyana Zirvesi var. Viyana Zirvesi’nde ne gibi 
sonuçlar alınacak? Viyana Zirvesi’nde alınacak kararlar 
bağlamında AB ile siyasi konuları da kapsayan bir diyalogu 
tekrar başlatıp başlatmama hususunda da bir işaret çıkmış olacak 
ortaya. Dolayısıyla o ana kadar bu konuların, yani Lüksemburg 
Zirvesi’nde zaten sayılmış olan konuların, siyasi diyalog kapsamı 
dışında kaldığı malum. Bunun yanısıra GB'nin işleyişiyle ilgili 
olarak, Avrupa Stratejisiyle ilgili olarak, Türkiye'nin buna vermiş 
olduğu karşılıklarla ilgili olarak teknik düzeyde Komisyon yet
kilileriyle temaslar, çalışmalar devam ediyor. Fakat siyasi 
diyalogun kapsamı, Lüksemburg Zirvesi’nde alman kararlar 
başka bir Zirve’yle başka şekilde tanımlanmadığı için henüz, 
hükümetin 14 Aralık'ta almış olduğu kararlar çerçevesinde 
kalmaya devam ediyor.

Başka sorunuz yoksa çok kısa olarak bir-iki şeyi hatırlat
mak istiyorum. Bir tanesi bir bilgi, ilgilenebilecek arkadaşlarımız 
için.

Bu elimdeki kalabalık dosyanın hakkını vermek açısından, 
biraz daha sabrınız kaldıysa, beş dakikanızı daha alarak onun 
içinde yer alan şeyleri sadece hatırlatmak kabilinden size söyleye-
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Basından bahsetmiştim. Mesela Almanya'daki Die Welt 
gazetesi "Bir hususun açık olması gerekir. Öcalan bir suçludur. 
Hukuk devleti prensiplerine göre yargılanmalıdır" diyor.

European gazetesini dikkatinize getirmiştim. Burada 
gazete çifte standartlar uygulandığını vurgulamak açısından 
Pinochet'nin tutuklanmasıyla ilgili ilginç bir karşılaştırma yap
mış.

Brüksel'de yayınlanan De Morgen gazetesi, bu çocuk 
kaçırılması konusunu ele almış ve haberine şu başlığı koymuş: 
"Belçika'daki PKK kamplarında kaçırılan çocuklar". Bu başlık 
altında Almanya polisinin, PKK yandaşlarının silahlı mücade
lesinde kullanmak üzere Almanya'dan kaçırarak Hollanda ve 
Belçika'daki kamplarında eğittiği reşit olmayan gençler hakkında 
bir soruşturma başlattığı, Hannover Savcılığının 15-17 yaş arası 
gençleri gerilla yapmak üzere ailenin rızası olmadan zorla 
kaçırarak kamplarda eğitime aldığına ilişkin ipuçları bulun
duğunu belirttiği, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kız ve erkek 
çocuklarının kaybolduğu, PKK'nın eğitmek üzere çocuk kaçırdığı 
iddialarının yeni olmadığı, jandarmanın 1996 yılı Kasım ayında 
Limbeurg bölgesi Zutendaal kampına yaptığı baskında 
Almanya'da aileleri tarafından kaybolduğu bildirilen gençlerin 
bulunduğu, ayrıca propaganda materyali ve kamuflaj kıyafet
lerinin görüldüğünü Brüksel Savcılığının o zaman söylemiş 
olduğu, vs."

Alman basınında çok geniş şekilde bilgi var.

La Stampa'da çıkan İtalyan Komiserin beyanatından bah
settim.

Belçika'daki RTL televizyonunun yaptığı bir yayın var. 
Orada da şunu diyor: "Alman polisine göre, Belçika ve 
Hollanda'da terörist eğitim kampları var. Almanya'dan kaçırılan 
genç Kürtlerin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yandaşları tarafın
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dan burada eğitildikleri iddia ediliyor. Belçika polisinin bu kam
pların varlığından haberdar olduğu söyleniyor" şeklinde bir tele
vizyon programının dökümü var.

La Stampa gazetesinin bu sıralarda Roma'da bulunan Libya 
Parlamento Başkan Yardımcısıyla yaptığı bir mülakat var.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsünün yaptığı açıkla
malar var Öcalan hakkmdaki tutuklama kararının genişletilme
siyle ilgili olarak. Açıklamada, Öcalan'ın Almanya'ya iade 
edilmesi konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını da ifade 
ediyor.

Human Rights Watch'in yayınladığı bir rapor ve İtalyan 
Başbakanına gönderdiği mektup var. Orada terörist suçlunun 
yargılanması gereği üzerinde kuvvetli ifadelerle duruluyor.

I

Amerikan yetkililerince yapılan çeşitli açıklamalar var, 
Sözcü olsun, Dışişleri Bakanı olsun.

m

Ayrıca, The Wall Street Journal, La Libre Belquie, The 
Times, Süddeutsche Zeitung, Tages Zeitung, Le Figaro, Die Welt, 
Human Rights Watch gibi kuruluşların ve basın yayın organ
larının yapmış oldukları çeşitli yorumlar var.

Ve ismini saymak istemediğim bazı ülkelerden gelen, bu 
ülkelerde yapılmış olan bazı değerlendirme ve yorumlar var. 
Bunlarla ilgili şunu söylemek istiyorum: Bu tür gerçeklerden 
uzak ve dünyanın gerçeklerinden uzak, çağın gerçeklerinden uzak 
değerlendirmeleri marjinal olarak görüyorum ve bu değer
lendirmelere, bu tür davranışlara saplananlara şunu hatırlatmak 
istiyorum. 21. yüzyıla 400 gün kaldı, 9600 saat eder. Bir tanesini 
de beraber tükettik zaten şu anda. Hepinize saygılar sunuyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
"PASAPORT-ÖZEL" PROGRAMINA (NTV) VERDİĞİ

DEMEÇ

SORU: Pasaport'un bu hafta "Pasaport Özel" başlığıyla 
yayınlanmasının gerçekten özel bir nedeni var. Pasaport'ta bu 
hafta Türk Dış Politikasına haftalık değil 16-17 aylık bir pencere 
açmaya çalışacağız.

Bu akşam 55. hükümetin dış politikada hedeflerine ne 
kadar ulaşabildiğini, önüne çıkan sorunları ne ölçüde aşabildiğini 
Türk Dış Politikasına son 16-17 aydır yön veren Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail CEM'e soracağız. Hoşgeldiniz.

CEVAP: Hoşbulduk, sağolun.

SORU: Sizi hazır yakalamışken 16-17 aydır ne olup ne bit
tiğine girmeden, çok sıcak gelişmelere değinelim. İtalya ve 
Almanya Başbakanları bugün bir araya geldiler. Kimilerince bek
lenen ama biraz da hayal kırıklığı yaratan bir açıklama yaptılar. 
Abdullah Öcalan'ın uluslararası bir mahkemede yargılanmasını 
istediler. Nedir, nasıl karşılıyor Türkiye bunu?

CEVAP: Şimdi efendim, bir defa bu uluslararası mahkeme 
konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Biz Türkiye olarak 
kendi kanunlarımızın ve Uluslararası Terör Konvansiyonu’nun 
taraf olduğumuz anlaşmalarının uygulanmasını istiyoruz. Bizim 
talebimiz budur. Bu hukuken haklı bir taleptir, siyaseten doğru bir 
taleptir ve biz bunun dışında böyle sanki bu kararlılığımızdan 
vazgeçmişiz, işte yan yol arayışlarına kendi katkımızı getiriyor- 
muşuz gibi bir durumda değiliz. Dolayısıyla, dosya önümüzdeki 
günlerde verilecek, bu bir hukuk meselesidir ve İtalyan yargı sis
teminin adil davranmasını bekliyoruz. Bu açıdan sözkonusu iki
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Sayın Başbakanın konuşmalarında geçen "uluslararası bir 
mahkeme olabilir mi" şeklindeki yaklaşım nihayet kendi 
düşünceleridir. Bizim açımızdan, bizim politikamız bellidir, 
bizim kanunlarımız bellidir ve bu doğrultuda hareket etmeye 
devam edeceğiz.

SORU: Uluslararası mahkemede nesini yargılamayı 
düşünüyorlar? Yani uluslararası hukuk bunun neden yargılan
abileceğim ...

CEVAP: Tabi uluslararası hukuk veyahut ne kastedildiği 
konusunda elbette biz de biliyoruz ne kastedildiğini kısmen dahi 
olsa. Buradan kastedilen herhalde bu suçların, yani bize göre terör 
başı ve 30 bine yakın insanın sorumlusunun yaptığı suçlardan 
yargılanması sözkonusu. Olay bu. Bizim hukukumuz da böyle, 
uluslararası hukukta da böyle. Fakat biz bu tartışmaya falan 
girmemekteyiz. Biz kendi hukukumuzun gereği ki çok açıktır, 
bizim Ceza Kanunumuzun 3. maddesine göre Türkiye'de suç 
işleyen kimse Türk kanunlarına göre cezalandırılır ve bundan 
dolayı bir Türk hakkında yabancı memlekette hüküm verilmiş 
olsa bile Türkiye'de muhakeme olunur. Bu bizim Ceza 
Kanunumuzun 3. maddesi. Uluslararası Terörle Mücadele 
Konvansiyonu var. Türkiye burada taraf ve Türkiye bütün ülke
lerden kendi imzalarını taşıyan bu Konvansiyon’a, bu Anlaşma'ya
uyum göstermesini haklı olarak talep etmekte. Bizim açımızdan 
mesele bu noktadır.

SORU: Peki Almanya ve İtalya'nın böyle bir uluslararası 
mahkemeye çağrı yapması Türkiye'nin pozisyonunda herhangi 
bir değişiklik yaratıyor mu? Tekrar alabilir miyiz?

CEVAP: Hiçbir şekilde bir değişiklik yaratmamaktadır. Biz 
uluslararası hukukun ve kendi hukukumuzun gereğince hareket 
etmekteyiz. Bu dosyalar da önümüzdeki hafta İtalyan hakiminin 
önüne çıkmış olacak ve onun değerlendirmesini bekleyeceğiz.

SORU: Öcalan'ı geri istiyoruz.
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CEVAP: Gayet tabii. Çünkü hem kendi hukukumuz hem 
uluslararası hukuk bize bu hakkı veriyor.

SORU: Almanya'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Çünkü İtalya epey zorladı Almanya'yı. "İste de sana vereyim, 
Türkiye'ye vermeyeyim. Orada idam cezası var."

CEVAP: Şimdi, Almanya'nın tavrı çok ilginç. Şöyle ki bir 
defa bugün Alman Sayın Başbakanı özür diledi. Hani "adeta özür 
diledi" diyecektim ama galiba doğrudan özür diledi. Ajans haber
lerine göre İtalya'dan özür diledi. Dedi ki, "Kusura bakmayın, biz 
bunu alamıyoruz. Biz teröristi alamıyoruz. Ülkemizde sorun çıka
cağını zannediyoruz." Bu tabii bir şekilde bölücü şiddete bulaşan, 
bölücü şiddete destek veren her ülkenin başına gelmiş olan ve 
başına gelecek olanın Almanya tarafından tescilidir bu olay. Yani 
bu bölücü şiddet, bölücü şiddete karışmış insanları İtalya 
örneğinde görmekteyiz. İtalya bir saatli bombayı kendi hareketine 
sokmuş durumda. O gün bugün zaten rahat yüzü görmüyor. 
Tartışmalar, "hükümet içinde bugün uzlaştık" deniyor ama 
hükümet içinde tartışma İtalyan Meclisinde ciddi bir bölünme ve- 
memnuniyetle ifade ediyorum- ilk gün sözbirliği ağız birliği 
halinde bir İtalyan kamuoyu vardı karşımızda. Ben hatırlıyorum. 
Bu demecimin yayınlandığı Corriere Della Sera'da ben o gün 
İtalya'daydım ve tek objektif bakabilen, doğru bir açı getirebilen 
bizim demecimizdi. Bunun dışında bütün basında bütün yazarlar 
neredeyse terör örgütünün hamii rolüne soyunmuş duruyordu ve 
oradan İtalyan kamuoyu bugün -evet bize göre yine yeterli 
değildir ama- Türkiye'ye gelen o İtalyan milletvekili, hatta İtalyan 
siyasetçileri olayı doğru şekilde görmeye başlamıştı. Bu 
gelişmeyi yeterli görmemekle birlikte ilginç bir gelişme olarak 
belirtmek istiyoruz.

SORU: Amerika'nın tavrını soracağım. Almanya'nın tavrı 
güzel. Amerika'nın buradaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Amerika ilk günden başlayarak olayı doğru 
tanımlamıştır. İlk günden başlayarak bunun bir bölücü terör 
hadisesi olduğunu, sözkonusu kişinin uluslararası terörizmin en
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tehlikeli bir unsuru olduğunu ve konunun bir bölücü terör olayın
dan ibaret olduğunu ısrarla vurguladı. Yani böyle bunun yok 
efendim savunma hakkıymış, kendine göre bir çeşit mücade
leymiş, hiç bunlara prim vermedi Amerika. Amerika'nın bu tutu
mu dünya kamuoyunda bizim Türkiyemizin hükümetimizin yap
tığı çabalara doğrusu ciddi destek getirdi. Ha bundan sonrasında 
Amerika'nın görüşleriyle bizimkiler ille aynı olacak diye bir kural 
yok. Ben hukuk açısından - Amerika da başka türlü düşünebilir, 
başkası başka türlü düşünebilir- biz kendi düşüncemizi ortaya 
koyuyoruz ve buna bağlı kalacağız.

SORU: Şimdi bu mesele Türkiye'nin bir çıkış yapmasıyla 
Suriye'de başladı. Bundan iki ay kadar önce tırmandı. Suriye'den 
çıktı Abdullah Öcalan, Rusya'ya gitti, bir ay kadar kaldı. Oradan 
İtalya'ya geçti. Şimdi İtalya'da da rüzgar değişmeye başlıyor. 
Şimdi birçok uluslararası oyuncu buraya dahil oldu, bu oyuna 
dahil oldu. Sizce kimler iyi oynadı, kimler kötü oynadı bu oyunu?

CEVAP: Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. İtalya kötü 
oynadı. İtalya biraz da iktidarda acemiliği ağır basan siyasetçi
lerinin çokça bulunması nedeniyle, maceracıların çokça bulun
ması nedeniyle İtalya daha ilk günden başlayarak kendisini 
bölücü terörün adeta meşruiyetini kazandırıcısı gibi sadece 
Türkiye'de değil bütün dünyada sergiledi. İtalya çok kötü oynadı. 
Çok sıkıştı. Şimdi buradan biraz bir dönüş yapmanın çabası 
içinde gözüküyor. Diğer batı Avrupa, Yunanistan'ı konuşmuyo
rum.

SORU: Yunanistan'ı soracaktım.

CEVAP: Yunanistan'da politikacılar klinik vaka olmak yo
lunda. Ona sonra değiniriz. Fakat Yunanistan'ı ciddiye almıyorum 
açıkçası. Gereğinde o konuda da gereği yapılır. Bunlar iyice artık 
kendi komplekslerini, Türkiye korkularını paranoyak duygu- 
larım-ki bunları tabii ki Yunan toplumu için konuşmuyorum, 
Yunan siyasetçilerinin tümü için konuşmuyorum ama Yunan 
siyasetinin ve siyasetçisinin önemli bir bölümü bu nitelikte 
gözükmekte ve bunlar artık hiç kimsenin ciddiye almadıkları...
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SORU: Neyi amaçlayabilir PKK'ya bu kadar açık destek 
vermekle?

CEVAP: Efendim Türkiye'ye kötülük yapmak. Türkiye'ye 
kötülük yaparsa kendi kamuoyuna iyi gözükecek, puan alacak. 
Böyle hesaplar içinde. Artık kimse ciddiye almıyor fazla. 
Doğrusu ben de almıyorum. Fakat şunu da hemen eklemek isti
yorum, gereği neyse, bu düşmanca tavırlara karşı yapılması 
gereken ne ise bizim hükümetimiz bunu yapacaktır.

Şimdi olaylara süreci içinde bakmak lazım. Türkiye'nin 
Avrupa ile ilişkileri, Türkiye'nin Almanyası, İtalyası, bütün 
Avrupa ile ilişkilerinde doğru tanımlar yapmak lazım, doğru 
tespitler yapmak lazım. Bir defa nedir süreç? Onu kısaca anlat
mak istiyorum. Biz terörün en önemli dış dinamizmini, dış kay
nağını bir komşu ülkemizle savaşmayı da göze alarak kurutma 
yoluna sokabildik. Bir defa olay budur ve bu çok önemlidir. 
Türkiye kesin kararlılığı ile 15 yıldır yuvalandıkları, operasyon
larını düzenledikleri, kendi idare mekanizmalarını kurmuş bulun
dukları mekandan bu terör örgütünü dışladı. Terörün başı o sırada 
mı kaçtı gitti Rusya'ya daha önce mi gitti bilemiyorum ama terör 
örgütü dışlandı. Şimdi bir defa bunun üzerinde durmak istiyorum. 
Çünkü bu olay bizim evlatlarımızın öldürülmesi olayıdır. 
Şehitlerimizin sayısının yükselmesidir. Bu olay öğretmenleri
mizin katledilmesidir. Bebeklerimizin canının alınmasıdır, 
küçücük yavruların. Biz bu olayda Türkiye olarak, hüküme
timizin kararlılığıyla bu sağlandı. Ve hemen bunu söyleyeyim. 
Daha henüz kesin bir tahlil yapmak için erken, kesin sonuca var
mak için erken ama şunu gene bir ihtiyat payıyla söyleyebilirim, 
bizim bütün istihbaratımız, ilgili birimlerden aldığımız bilgiler, 
bu olaydan sonra terör örgütünün operasyonel imkanına, hareket 
kabiliyetine, yönetim mekanizmalarına çok ciddi darbe 
indirildiğidir ve biz bunun sonuçlarını da görmekteyiz. Mesele 
bitti demiyorum ama meselenin bitimi yönünde fevkalade önem
li bir adım atılmıştır ve 15 yılda yapılamayan, olamayan bir olgu,
15 günlük bir kararlı bir tutumla hükümetimiz tarafından sona 
erdirilmiştir.
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SORU: Şimdi Sayın Bakan, bu İtalya ve Apo meselesinin 
geleceğini size sormak istiyorum ama önce İtalya'daki son duru
mu öğrenmek istiyorum.

SORU: Batı cephesinde pek bir şey yok.

CEVAP: Yeni bir şey yok fakat şunu herkesin görmesi 
lazım batı cephesinde, doğu cephesinde. Bir defa Türkiye olarak 
biz bu terörün üstesinden gelmekte kararlıyız ve biz gereğini 
yapıyoruz. Türkiye artık öyle bir blöf yapan, laf olsun diye 
konuşan bir ülke değildir. Birçok olayda kanıtladığı gibi 
söylediğini yapan bir ülkedir. İşte S-300 füzelerinin durumu, işte 
Yunanistan'la olan hukuk tartışmamızın varmış olduğu nokta, işte 
en son Suriye ile imzaladığımız terörle mücadele mutabakatı. 
Yani bir defa Türkiye'nin kararlılığını bilmeleri lazım. 
Türkiye'nin büyük bir müttefik olduğunun kimsenin akimdan çık
maması lazım. Türkiye sadece Avrupa'ya değil dünyaya lazım 
olan bir ülkedir. Bunu NATO'da göstermiştir ve herkes şunu da 
bilmelidir ki Türkiye olmaksızın Ortadoğu'da denge olmaz. 
Türkiye olmaksızın Avrupa'da denge, Avrupa'nın savunması 
olmaz. Yani Türkiye vazgeçilmez bir ülkedir. Herkes bunu böyle 
bilmedir. Ve bilmelidir ki, Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın da 
Batı Avrupa'nın da güvencesidir. Bizim kararlılığımız, bizim ko
numumuz aynen devam etmektedir ve biz sonuç almaya başladık. 
Daha ileri düzeyde de sonuçlar olacaktır.

_      •

SORU: Sayın Dışişleri Bakanı, İtalya ve Apo meselesini
burada bırakıp hükümetin icraatına girmek istiyorum. 
Hükümetinizin 17 aylık icraatı Pasaport Ozel'in asıl konusu. 
Bugün tarihin belki en sorunlu dönemlerinden birine geldiniz. 
Ortasına düştünüz adeta ve bayağı da yurt dışı ilişkilerin yoğun
laştığı, ilişki sayısının da niteliğinin de, niceliğinin de arttığı bir 
döneme geldik.

Bu noktada biz Türk basınının deneyimli bazı diplomasi 
yazarlarından size sorular yöneltmesini istedik. Bunlardan biri 
Sami Kohen. Milliyet gazetesi yazarı. Biraz da eleştirel bir bakış 
oldu. Şimdi Sayın Kohen'in size sorduğu soruyu önce izleyelim
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SAMİ KOHEN: Sayın Bakan, 55. Hükümet belki de
Cumhuriyet tarihinin en fazla dış politika sorunlarıyla karşılaşan 
hükümeti oldu. Bir takım eski sorunları devraldı. Kıbrıs sorunu, 
Ege anlaşmazlığı gibi, Suriye ile olan ihtilaf gibi. Bir de buna yeni 
bir takım sorunlar da eklendi. Örneğin AB ile olan ilişkilerdeki 
tıkanma, sıkıntı. Hükümetin AB ile olan diyaloğu kesme kararı 
gibi. Şimdi eski veyahut yeni sorunlarla dış politikada çok zor bir 
dönem yaşandı hatta şöyle demek mümkün, çok sorunlu fakat az 
çözümlü bir dönem neden az çözüm? Çözüm mü üretemediniz?

Sayın Kohen'in sorusuna cevap veriyorsunuz. "Çözüm mü 
üretemedi" diyor. Hükümet çözüm üretebildi mi?

CEVAP: Yok. Sayın Kohen'in de zaman zaman yazdığı gibi 
en fazla çözüm üretilen bir dönem olduğu düşüncesindeyim. 
Değindiği bir iki noktadan hareket etmek isityorum. "Türkiye'nin 
AB ilişkilerinde tıkanma olduğu, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini 
kesme kararı". Bir defa bu düşüncelere katılmıyorum. Bir defa, 
bizim hükümetimiz AB ile ilişkileri kesme kararı almamıştır. 
Bizim hükümetimiz çok haklı olarak AB ile görüştüğü tartıştığı 
siyasi konulara bir sınırlama getirmiştir. Çok da doğru yapmıştır. 
Çok da doğru yapmış olduğu için AB ile ilişkilerde bir gelişme 
sağlanmıştır. Bu çok açıktır. Yani AB ile ilişkiler kötüleşti, tıkandı 
demek yanlıştır. Şundan dolayı yanlıştır. Bakınız biz hükümet 
olduğumuzda AB "Agenda 2000" belgesini yayınlamıştı. Bu 
belgede Türkiye genişleme sürecinde dahi yer almayan bir 
ülkedir. O dönemde, Alman Dışişleri Bakanlığı’mn yayınladığı 
belgelerde Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile geçmektedir. Şimdi 
böyle bir noktada biz devraldık. Sözüne güvenilmeyen bir 
Türkiye olarak AB'nin parlamentosunda hakkında bir yığın kötü 
şey söylenen ve iddiada bulunulan bir Türkiye olarak biz bunu 
devraldık.

birlikte.

SORU: Neden kaynaklanıyordu sözüne güve
nilmeyen"?
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CEVAP: Efendim, daha önce Türkiye ile AB ilişkilerinde 
Türk yetkililerinin verdikleri sözlerin tamamen aksini yaptıkları 
yönünde iddialardı.

SORU: Hangileriydi?
_      •

CEVAP: 17 aylık süreci tartışıyoruz. Iç politikaya girmek
istemiyorum. Geçmiş yöneticilerimiz hakkındaki AB'ne ait iddi
alardır sözkonusu olan ve Türk yetkililerinin A B ’yi yanılttığı, 
aldattığı, sözüne güvenilmez olduğu o dönemin basınında ayrın
tılarıyla anlatılmıştı. Şimdi ben bunun tartışmasını yapmak 
istemiyorum. Fakat biz o noktadan aldık. O noktadan Türkiye 
geldi geldi ve bugün son AB Komisyonu’ nun raporunda aday 
olarak kabul edilen, tabii bunun daha ileri gitmesi lazım, AB 
Komisyonu’nun kabul etmiş olmasının AB'nin Zirvesinin de tas
dik etmesi ve gereğini yapması lazım. Ama alınan mesafeye bak
tığımızda hükümetin politikasının doğru olduğunu görmekteyiz. 
Aynı şekilde AB ile benzer ilişkilerimizde bir gelişmenin 
olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık AB ile -son raporda da bu 
var- örneğin bir Kıbrıs meselesi, gayemiz yanlış bir şekilde baz 
edilmiş iç politikaya dönük bazı değerelendirmeler gayet yanlış 
bir şekilde konmuş. Bunun yanında ise çok önemli olan adaylık 
olayında ciddi bir gelişme sözkonusu. AB ile ilişkilerin tıkandığı 
sözkonusu değil. Siyasi konuşmayı nasıl söylemişti Sayın Kohen, 
ilişkilerde tıkanma değil biz siyasi konuları görüşmüyor değiliz. 
Daha bundan bir hafta önce Irak konusunda AB ile Türkiye yet
kilileri bir araya geldi ve Irak konusu tartışıldı.

SORU: Bir açıklama yapılmıştı ya hani siyasi konuların 
görüşülmeyeceği yönünde?

CEVAP: Biz hayır, şöyle üç konu dedik, "üç tane konuda 
biz kendileriyle görüşmeyiz" dedik. Türkiye'yi resmen aday 
olarak açıklamakta sıkıntısı olan bir kuruluşla kalkıpta çok önem
li meseleleri görüşmeyiz. Bu meseleleri görüşmekten çekinme
miz değildir. Ben bunları çatır çatır bütün NATO üyesi ülkelerle 
konuşmaktayım ve konuştukça Türkiye'ye mesafe aldırmaktayız 
biz. AB ile bir ilke meselesidir. Adaylık konusu bizim
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öngördüğümüz şekilde, doğru olduğu şekilde çözümlenmedikçe 
bu konuşmanın anlamı olmadığı düşüncesindeyiz.

SORU: AB Komisyonu raporuna gelince, bu tam Viyana 
Zirvesi öncesinde yayınlanan bu raporda "ilk defa aday olarak 
zikrettik" dediler. Fakat yeterli bulunmadığı Türkiye tarafından 
ifade edildi. Ferai Tınç, Hürriyet gazetesinin diplomasi yazarı, bu 
konuda size bir soru yöneltti. Bu soruyu izleyelim. Yanıtınızı rica 
edeceğim.

FERAİ TINÇ: Sayın Bakan'a sormak istediğim soru şu: 
"Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz ay yayınladığı adaylarla 
ilgili raporda Türkiye'ye adaylık kapısını açtığını" söylediniz. 
Sizin tarafınızdan Dışişleri Bakanlığı adına yapılan açıklamada 
bu rapor olumlu olarak yorumlandı, bunun Avrupa ile Türkiye'nin 
ilişkileri konusunda Dışişleri Bakanlığının izlediği tavrın sonucu 
olduğunu söylediniz. Fakat bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra 
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel bir açıklama yaparak "Raporda 
hiç bir değişiklik olmadığını, Türkiye-AB ilişkilerinde değişiklik 
meydana gelmediğini" söyledi. Tabii bu iki açıklama birbiriyle 
çelişiyor, bir karışıklık yaratıyor. Bu konuyu biraz netleştirir 
misiniz?

Aslında bize de elçiliklerden de başka yerlerden de soru
luyor. Neden çelişiyor?

CEVAP: Biz bunun cevabını verdik ama bir daha vereyim. 
Demin belirttiğim gibi Bakanlığımızın açıklaması ve tutumu tavrı 
sözkonusu raporda bazı önemli olumlu unsurların bulunduğu, 
bazı olumsuzların da yer aldığıdır. Biz açıklamamızda bunları 
saydık. Mesela demin ben de söyledim. Kıbrıs konusunda, kendi 
iç politikamıza dönük konuların bulunmasını, bunun yanlışlığını, 
yersizliğini vurgulamıştık. Fakat olumlu unsurları da içeren bir 
rapordu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Başbakanın 
bilahare yaptığı konuşmalarda, yorumlarda özellikle bu adaylık 
konusunda Komisyon’un getirdiği gelişme vurgulanmıştı. Sayın 
Gürel değindiğim olumsuzluklara değinmiş olmalı ve bu nedenle 
de bu şekilde görmüş olabilir.
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SORU: Daha genel bir bakışa girmek istiyorum. 55. 
Hükümetin dış politikasının yöneticisi olarak son 17 ayda neleri 
amaçladınız? Neleri yaptınız? Neleri tamamlayamadığınızı 
düşünüyorsunuz?

CEVAP: Hükümetimiz bu son 17 ayda uyguladığı dış poli
tikayla bir defa Türkiye'nin haklı olarak kendine olan güvenini 
arttırmıştır. Bizim izlediğimiz dış politika, Türkiye'nin ne 
olduğunu, Türkiye'nin gücünün ne olduğunu, elbette eksikleri
mizin bilincinde kalarak hiç kuşkusuz ama Türkiye'nin gücünün 
ne olduğunu, tarihinden gelen gücü, kültürel boyutu bütün bunları 
çok doğru bir şekilde tanımladık ve toplumdan çok büyük destek 
aldık. Bunu söylerken, "toplumumuzun büyük kesimleri dış poli
tikanın inceliklerini anladıklarından dolayı bize müthiş bir şekilde 
destek verdi" demiyorum. Fakat halkımız o çok büyük sezgisiyle 
hükümetimizin doğru dış politika uyguladığını, dünya önünde 
halkımızın menfaatlerini, Türkiye'nin menfaatlerini en iyi şekilde 
koruduğunu sezdi ve bize bunu ifade etti.

SORU: Göstergeleriniz neydi?

CEVAP: Ben toplumla çok yakın teması olan bir 
siyasetçiyim. En son önceki gün Kayseri'de çok kişiyle konuşma 
nabız tutma olanağı buldum.îşçilerle bir toplantı yapmıştım bun
dan dört beş ay kadar önce. Bütün sendikacılar geldi gene 
Kayseri'de yapılan toplantıydı. Hiç unutmuyorum. Birisi geldi 
dedi ki "bizi eğitimden yoksun bıraktılar ben sizin bu dış politika 
sözlerinizi pek iyi anlamıyorum, ama biliyorum siz Türkiye'nin 
menfaati için çok çaba göstermektesiniz doğrusunu yapmak
tasınız ben bunu anlıyorum" dedi. Yani bir defa bunu biz halka 
götürebildik. Biz bugün Türkiye olarak kendi konumumuzu kendi 
yerimizi kendi iddiamızı daha iyi konuşmaktayız ve dünyadaki 
saygınlığımızı büyütmekteyiz bunu söyleyeyim. Hükümetimizin 
politikası bir bekleme politikası olmadı, bir hareket politikası 
oldu. Bizim hükümetimizin dış politikası -dış politikada bu çok 
önemli- kriz yönetimi, çıkan krizlerin iyi yönetilmesinden ibaret 
kalmadı. Aynı zamanda girişim yapan, düşünce üreten politika
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oldu. Bu dönemde biz sanırım çok doğru bir şekilde Türkiye'nin 
Avrupalı kimliğinin altını çizebildik. Avrupalı mı Asyalı mı diye 
çok saçma bir tartışmadan gelen Türkiye'de hem Avrupalı hem 
Asyalı olmak gerçeğinin büyük avantajını toplumumuza, 
insanımıza hatırlattık. Bunlar konuşuluyor Türkiye'de artık. Biz 
AB üyeliği gibi çok önemli hedefimizi savunduk, geliştirdik ama 
Türkiye'nin Avrasya'nın belirleyici ve merkez ülkesi olmak 
iddasım gündeme getirdik. Bunlar zannediyorum Hükümetimizin 
sağladığı önemli başarılar böyle bir savunmada olan ezik mahçup 
bir Türkiye imajının yerine bizim tercihimiz, söyleyecek sözü 
olan, önerecek programı projesi olan bir Türkiye idi. Bunlar 
büyük ölçüde yapılabildi.Sayın Denktaş Kıbrıs'ta kalktı ve bu 
konfederasyon tezini ortaya koydu şimdi bu tez tartışılıyor ve 
1999 yılında biz bunda çok mesafe alacağız bütün hazırlıklarımız 
tamamlanıyor. Sayın Denktaş'ın getirdiği teklif uluslararası plat
formlarda daha etkili olması yönünde. Yalnız şunu da söyleyebil
iriz, Türkiye'nin tarih boyunca büyük bir coğrafyanın yazgısını 
etkileyen ülke olduğu gerçeği ve bugün de çok büyük bir 
coğrafyanın yazgısını etkileyebilen bir ülke olduğu gerçeğini çok 
daha etkili bir şekilde ortaya koyduk ve tabi şunu da söyleyeyim  
bunu yapmamız birinci olarak bir koordinasyon meselesiydi. Biz 
Bakanlık olarak Türkiye'nin bütün ilgili kesimleri arasındaki 
koordinasyonu örneğin Suriye konusunda olduğu gibi büyük bir 
dikkatle yapabildik. Bunların hepsinin gerçekleşmesinin hiç 
kuşkusuz Türkiye’nin en çalışkan en birikimli bürokratlarının 
yani bu sözünü ettiğimiz işi meslek edinmiş insanlarımızın yük
sek niteliği, cesareti, fedakarlığı çok önemli yer almıştır. Daha 
büyük şekilde bu olay onlardan kaynaklanmıştır.

SORU: 1999'da "her şey hazır mesela Kıbrıs konusunda" 
dediniz. AB konusunda belli bir proje yürüyor.

CEVAP: Ortadoğu çok önemli. Ortadoğu'da çok mesafe
aldık.

SORU: İç politikanın dış politikaya etkisi ne? Şimdi bir 
hükümet krizi yaşanıyor. Çalkantılar olacak yeni hükümet kurula
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cak mı kurulmayacak mı, evet diplomatlarımız fedakarca çalışı
yor, koordinasyon iyi sağlanıyor da iç politikanın dış politikaya 
etkisi ne? Bu çalkantılar nasıl etkileyecek?

CEVAP: Bu suali soracağınızı tahmin ediyordum doğrusu. 
Biliyorsunuz ben kendim bu konunun içine girmiyorum iç poli
tikaya girmiyorum ama ortada bir vakıa var. Şimdi biz hükümeti 
düşürülmüş, bütçesi engellenmiş bir ülkenin temsilcisiyiz. Bu 
evet beni hiç etkilemiyor. Ben şimdi zamanımın önemli bir kesi
tini de 1999 yılının dış siyasal planlamasına ve projelendirilme
sine ayırmaktayım. Bunu geçen yıl başlattık. Çok faydasını 
gördük, bu sene daha da geliştirmekteyiz. Elbette aynı şevk ve 
aynı hızla çalışıyoruz ve son güne kadar da bu böyle gider. Fakat 
bize bakanlar, akıllarının bir tarafında "işte bu hükümeti 
düşürülmüş, bütçesi engellenmiş, hükümetin yerine hükümeti 
düşürenler şimdi hükümeti kurabilecek mi kuramaycak mı, böyle 
bir ortamın Dışişleri Bakanı" diye baktıklarını fark etmek 
mümkün. Şimdi ben Salı günü 20'ye yakın Batı Avrupa ülkesin
den yüzden fazla milletvekiline bir konuşma yapacaktım. Konu 
Batı Avrupa'nın savunması konusu. Ama elbette Türkiye'den de 
sözedeceğim. Sualler gelecek- sizin sorduğunuz gibi- en zorlu 
konularda. Bunları cevaplayacağım.Ama bana bakanlar, 
düşürülmüş hükümetin temsilcisi diyecekler, bu elbette 
Türkiye'nin hayrına değil. Dış siyasetimizin bu kadar bunalımlı 
bir dönemde bin tane meseleyle cebelleşirken işimizi kolay
laştıracak bir durum değil ama kimsenin de kaygısı olmasın biz en 
iyisini hükümet olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak en iyisini yap
maya devam edeceğiz.

SORU: 1997 yılında AGİT'in -ki BM'den sonra dünyadaki 
en büyük kuruluş- 1999 Zirvesi’nin Türkiye'de toplanması başvu
rusunda bulunmuştunuz. Şimdi de 2-3 Aralık'ta Oslo'ya gidiyor
sunuz. Sonuç aldınız mı?

CEVAP: Evet iyi sonuç aldık. 1997'de Sayın
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin 1999 Zirvesi için aday olduğunu 
açıklamıştır. Bu adaylık sürecinin gerçekleşmesi için çok
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çalışıldı. Zaman zaman engellerle karşılaştık, fakat bugün resmi 
diyebilirim, resmen açıklanmamış olsa bile 1999 Zirvesi, -ki 
dünyanın en büyük toplantılarından biridir- Devlet Başkanları ve 
Hükümet başkanları buraya gelecektir. Bu çok büyük toplantı 
İstanbul'da gerçekleşecek. Bu tabii ki Türkiye'nin etkinliğinin 
konumunun yerini ve büyüklüğünün bir sonucu olmuştur.

SORU: Sayın Bakan çok teşekkürler açıklamalarınız için.

CEVAP: Ben teşekkür ediyorum.

u
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ALMANYA VE İTALYA’NIN TERÖRİST ÖCALAN 
HARKINDAKİ DEMEÇLERİNE TÜRKİYE'NİN

TEPKİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün Almanya ve İtalya Başbakanlarının Bonn'da yaptık
ları görüşmeden sonra basma verdikleri demeçlerden 
Almanya'nın terörist Öcalan'ın yargılanması için iade isteminde 
bulunmayacağı açıklık kazanmıştır.

Aynı beyanlardan Öcalan'ın özel bir mahkemede yargılan
ması için bir süredir değinilen görüşlerin bu vesileyle de dile 
getirilmiş olduğu ve bunun da ötesinde kabul edilemez siyasi 
niyet ve eğilimlerin ortaya konduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ortaya atılan konferans fikri konunun sap
tırılmasından ibarettir. Bu girişim tümüyle boş ve yersizdir.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin iade dosyası henüz İtalyan 
makamlarına ulaşmamıştır. Dosyamız yasal süresi içinde 
iletildikten sonra bunun üzerinde işlem yapacak olanlar ise 
İtalyan yargıçlarıdır.

Dosyamızın ilgili uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 
hukuki incelemeye tabi tutulup bir karara bağlanması gerekirken 
bu tür siyasi nitelikli arayışlara girişilmiş olması hukukun üstün
lüğü ilkesiyle çelişmektedir.

Almanya iade talebinde bulunmayacağını açıkladığına 
göre, her zaman vurguladığımız üzere, bir Türk vatandaşı olan ve 
terörist cürümlerini ve diğer cinayetlerini Türkiye'de işlemiş 
bulunan Öcalan'ın adaletten kaçmaması için tek seçenek 
Türkiye'ye iade edilmesidir.
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Bunun dışındaki arayışların ilgili uluslararası sözleşmeler 
ve Türkiye Cumhuriyeti hukuku bakımından geçerliliği ve tatbik 
kabiliyeti bulunmamaktadır.

Her hukuk devleti gibi Türkiye de, kendi yasalarına saygı 
gösterilmesini beklemektedir
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BAB ASAMBLESİ 44/2. DÖNEM 
GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA AÇIKLAMA

BAB Asamblesi 44/2. Dönem Genel Kurul Toplantısı 30 
Kasım-3 Aralık 1998 tarihlerinde Paris'te düzenlenecektir.

Sayın Bakanımız Asamblenin 1 Aralık 1998 günkü oturu
munda bir konuşma yapacak ve Asamble mensubu parlamenter
lerin sorularını yanıtlayacaktır.
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“BALIKESİR ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ” 
MENSUPLARININ DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL

CEM’İ ZİYARETİYLE İLGİLİ DUYURU

"Balıkesir Şehit Aileleri Demeği" mensuplarından yak
laşık 25 temsilci, Balıkesir milletvekilleriyle birlikte 30 Kasım 
1998 Pazartesi günü saat 11.00'de Sayın Bakanımızı ziyaretle 
100.000 imzalı bir dilekçeyi İtalyan hükümetine ulaştırılmak 
üzere tevdi edeceklerdir.

Dilekçede terörizm lanetlenmekte, bölücü örgüt başına 
siyasi sığınma hakkı verilmemesi ve Türkiye'ye iadesi 
istenmektedir.

Heyet Sayın Bakanımızla yapacağı görüşmeyi takiben, 
Sayın TBMM Başkanını ve saat 16.00'da İtalya Büyükelçisini 
ziyaret edecektir. Bu ziyaretlerde, 100.000 imzalı dilekçeye 
ilaveten Balıkesir'in verdiği 150 şehidin listesi de tevdi olu
nacaktır. TBMM'den dilekçe ve eklerinin İtalyan Parlamento 
Başkanına, İtalya Büyükelçiliğinden ise İtalya 
Cumhurbaşkanına ulaştırılması talep olunacaktır.

Basın mensupları Heyetin Sayın Bakanı ziyareti sırasında 
görüntü alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GÜNÜ 

VESİLESİYLE YAYINLANAN MESAJ

Geçmişi, Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1964 yılında 
kurulan Bölgesel Kalkınmada İşbirliği Teşkilatı'na (RCD) 
dayanan ve 28 Kasım 1992 tarihinde, Afganistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan'in üyeliğe kabul edilmesiyle 320 milyon nüfuslu 
geniş bir coğrafyayı kapsayan bir bölgesel örgüt haline gelen 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)'nın kuruluş yıldönümünü kut
luyoruz.

Eko-stratejik açıdan fevkalade önemli bir konuma sahip 
olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde üye ülkeler arasın
da geliştirilen işbirliğinin sonuçlarını memnunlukla karşılıyoruz.

•  ____

EIT'inin başta ticaret, enerji, ulaşım ve iletişim alanında 
olmak üzere geniş bir işbirliği yelpazesi içinde üye ülkelerin refah 
ve kalkınmalarında büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, bölgedeki istikrar ve huzur 
ortamının korunup geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamak
tadır. Ülkemiz, yaptığı somut katkılar marifetiyle Teşkilatın 
güçlenmesi için her türlü gayreti göstermeye devam edecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, bölgesel kalkınmanın ve çok 
yönlü işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen 
Teşkilatın, çabalarını 21.yüzyılın meydan okumalarına en iyi 
biçimde karşılık verebilme yollarının araştırılması üzerinde 
yoğunlaştıracağını ümit ediyor, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de EİT'ye destek vermeye kararlı olduğunu bir kez 
daha teyit ediyorum.
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•• ••
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EIT GUNU 

VESİLESİYLE EİT ÜYESİ ÜLKELERİN DEVLET 
BAŞKANLARINA GÖNDERDİKLERİ TEBRİK MESAJI

EÎT Günü vesilesiyle, Türk halkı ve şahsım adına Zat-ı 
Alilerine tebriklerimi iletir ve şahsınızda halkınız için içten huzur, 
refah ve mutluluk dileklerimi sunmaktan büyük memnuniyet 
duyarım.

21.Yüzyılın eşiğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 
üzerinde 300 milyondan fazla insanın yaşadığı 10 ülkeyi kapsa
yacak biçimde genişlediğini görmek ve EİT işbirliğinin boyut
larının sadece bölgesel düzeyde kalmayıp uluslararası alana 
yayıldığını müşahede etmek benim için büyük bir sevinç kay
nağıdır.

EİT'inin zaman içerisinde kazandığı saygınlığın bilincinde 
olarak, Türkiye'nin Teşkilatın gelişmesine katkıda bulunmaya 
yönelik taahhütünü bir defa daha yinelemek istiyorum. Bu vesile 
ile, EİT'inin bölgemizde istikrar ve barışın gelişmesi hususunda 
etkin bir araç olarak hizmet ettiğine ilişkin samimi inancımı da 
belirtmek isterim.

Bu fırsattan yararlanarak, Ekselanslarına en derin 
saygılarımı yinelerim.

Süleyman DEMİREL 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı
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GELECEK AGİT DEVLET VE HÜKÜMET 
BAŞKANLARI ZİRVESİ'NİN TÜRKİYE'DE 

YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1996 yılında Lizbon'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Teşkilatı (AGİT) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 
Türkiye, müteakip AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi’nin yeri için İstanbul'u aday göstermişti. Zirvenin İstan
bul'da yapılması konusunda 54 AGİT ülkesi 26 Kasım 1998 tari
hinde görüş birliğine varmıştır.

%

Türkiye'nin Zirveye ev sahipliğini üstlenmesi başından beri 
müdahil olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na verdiği 
önemin ve bu kuruluşun çalışmalarına yapageldiği katkıyı 
güçlendirmek istediğinin göstergesidir.

Zirve'nin kesin tarihinin, 2-3 Aralık 1998 tarihlerinde 
Oslo'da yapılacak AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda karar
laştırılması beklenmektedir.
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2-3 ARALIK 1998 TARİHLERİNDE TOPLANACAK 
AGİT BAKANLAR KONSEYİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar 
Konseyi 2-3 Aralık tarihlerinde Oslo'da toplanacaktır. Toplantıya 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem Başkanlığında bir heyetle işti
rak olunacaktır.

Siyasi istişarelerde bulunmak ve AGİT'e ilişkin konularda 
gerekli kararları almakla görevli Bakanlar Konseyi 54 AGİT 
üyesi ülkenin Dışişleri Bakanlarından oluşmaktadır. 1998 yılında 
Dönem Başkanı olan Polonya, yıl sonunda görevini Norveç'e 
devredecektir.

Bu yılki AGİT Bakanlar Konseyi toplantısında, Bakanlar 
tarafından yapılacak konuşmalardan sonra, Yirmibirinci Yüzyıl 
Güvenlik Modeline ilişkin çalışmaları özetleyen bir bildiri yayın
lanması, ayrıca Avusturya'nın 2000 yılında Dönem Başkanı 
olması ve 1999'da İstanbul'da düzenlenecek AGİT Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günleri konularında kararlar alın
ması ile Kosova'da oluşturulmakta olan AGİT Denetim Misyonu 
başta olmak üzere, bölgesel konuların görüşülmesi beklenmekte
dir. Bölgesel konular arasında başlıca Azeri-Ermeni ihtilafı, 
Transdinyester, Abhazya gibi konular yeralmaktadır.
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ADDRESS BY PRESIDENT SÜLEYMAN DEMÎREL 
AT THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG)

MEETING

(Ankara Sheraton, 30 November 1998, 18:00)

Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to address The Meeting o f The 
International Crisis Group. I congratulate the members o f the ICG 
for this timely and important meeting. I believe that civic society 
initiatives contribute to the formation o f the global society and 
help the mobilization o f common actions against crisis o f all 
kinds that threaten international peace and stability. I welcome 
you all to Turkey and wish you a pleasant stay.

%

This meeting coincides with the seventy-fifth anniversary 
of our Republic. Turkey has been a unique success story in a tur
bulent region successfully demonstrating the compatibility o f  
Islam, democracy and secularism and taking its distinct place 
among the commonwealth o f secular democracies.

The region we live in can best be defined in geopolitical 
terms as a region o f crisis. Turkey is a natural player in every 
major conflict resolution effort in our region in the post Cold War 
era. In fact, Turkey's location at the crossroads o f three continents 
is its biggest assets to this end. We are a founding member o f  
almost all o f the European organizations. We are a member o f  
NATO, and an associate member o f both the European Union and 
WEU. We also play an active role in the Organization o f The 
Islamic Conference as the only secular, democratic and islamic 
country. We have a strategic partnership with the United States 
covering all the vital issues o f  global importance. We have a long
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Standing relationship with Russia which we see as an important 
partner in the future o f Eurasia. We are also a Middle Eastern 
country. As a Balkan and Caucasus country we are actively seek
ing the restoration o f the international legitimacy in both regions. 
Furthermore, Turkey has assumed a pioneering role in promoting 
economic cooperation in its region. The Black Sea Economic 
Cooperation is a case in point. Turkey's assets contributes to its 
emerging status o f  a regional power o f stability, moderation, 
peace, and prosperity. Here, let me highlight some o f the strong 
marks o f Turkey:

- earlier this year, a World Bank report which was referred 
to in the recent report o f the European Union Commission, listed 
Turkey as the 16th largest economy in the world with a total GNP 
over 400 billion dollars and per capita GNP over 6 thousand 500 
dollars. It is by far the largest economy in the Eastern Europe, 
Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the Middle 
East. Turkey is now the sixth trading partner o f the European 
Union. Our economy has successfully adapted itself to the com
petitive conditions o f  the customs union.

- the new energy geography in the Caspian Basin will be 
linked to the global markets by the new energy pipelines to be 
built through Turkey. The Silk Road is being rebuilt through 
Turkey. Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar 
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollar investment project in the defence industry. Our trade 
volume is over 75 billion dollar. The total construction projects 
currently undertaken by the Turkish contractors abroad are well 
over 40 billion dollars.

- no other emerging market around the world has such a 
dynamic and promising economy. Today, in a turbulent region 
füll o f conflicts and instability, stretching from the Balkans to the 
Caucasus, from the Middle East to the Gulf, Turkey is a regional 
power o f peace, moderation, stability and prosperity.

Furthermore, Turkey is a European power. History tells us
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that neither a Europe without Turkey, nor a Turkey without 
Europe is conceivable. In recent past, Turkey has proved itself to 
be a bastion for the common values which it shares with the rest 
of Europe. Today Turkey acts also as a bridge. It has taken upon 
itself the historical responsibility o f extending the shared values 
and ideals from the Atlantic all the way to the Altai Mountains in 
the Central Asia.

Distinguished guests,

Today terrorism is the most dangerous transnational prob
lem facing the commonwealth o f democracies as a whole. To 
think some o f us may be immune to it could be a fatal mistake. 
Only with solidarity can democracies overcome the threat posed 
by terrorism. Terrorism aims at the destruction o f  human rights, 
fundamental freedoms and democracy; destabilizing legitimately 
constituted democratic governments; and undermining pluralistic 
civil society. It is a crime against humanity. Pluralistic societies 
must not tolerate violence.

Our republican social contract renounces any discrimina
tion among its citizens. The democratic equality based on civic 
identity set the ground for our social unity. Democratic concep
tion o f citizenship excludes ethnic separatism. In fact, constitu
tional allegiance is a sine qua non for law and order in any 
democracy. All Turkish citizens are first class citizens without
any prejudice to their ethnic origin, language, religion and gen
der.

For peoples with different language, religion or race, the 
only way to live in harmony under the same flag is through 
democracy. Only within democracy can peoples with different 
origins live together in peace and without oppressing one anoth
er. The recent history of Europe is full o f human tragedies result
ing from the destruction o f the common ground on which peoples 
from different belief, language and race can live and work togeth
er within the framework o f democracy and the rule o f law.
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Today, the most concrete example o f this is Bosnia and 
Herzegovina. If ethnic discrimination and ethnic nationalism are 
encouraged, the threat o f "ethnic cleansing" will continue to 
exist. We should cooperate to eliminate the "hate-speech" based 
on ethnic discrimination and racism. We must be clear in our 
answers to the question whether glorification o f violence and ter
ror can be regarded as a democratic right.

Distinguished guests,

Peace and prosperity o f  each o f us must be seen as the 
peace and prosperity o f  all. That, in my view, is the key to any 
conflict resolution. To this end, we must learn to understand "the 
other" and should focus on what unites the human community. 
We must strengthen and expand the community o f democratic 
nations based on shared interests, shared values, and shared 
dreams. This is the only way to replace the conflicts with cooper
ation and to prevent crisis before they erupt. On this note, I wish 
you success in your endeveaors.

Thank you.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI SIMITISTN PKK İLE 
TERÖRİST ÖCALAN HARKINDAKİ SÖZLERİNE 
TÜRKİYE’NİN TEPKİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Simitis'in 26 Kasım günü Atina'daki 
Yabancı Basın Demeği tarafından düzenlenen bir toplantının 
som-cevap bölümünde PKK ile Abdullah Öcalan konusunda 
yöneltilen somlara verdiği cevaplar, Yunanistan'ın uluslararası 
terör şebekesine ve onun başına ilişkin tutumunda adalet ve 
gerçekçiliğin maalesef henüz etkili olamadığını bir kez daha 
ortaya koymuştur. Başbakan Simitis, Hükümeti'nin uluslararası 
terörizme ve onun başına ilişkin başından beri izlediği taraflı ve 
yetersiz tutumunu bu sefer bizzat kendisi teyid etmiştir.

Başbakan Simitis daha 12-13 Ekim 1998 tarihlerinde
_  • •  ____

Antalya'da yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle PKK'ya destek olun
madığı yolunda ifadelerde bulunmuştu. Oysa son basın toplan
tısındaki beyanları, Antalya'daki ifadelerinin Yunanistan'ın 
gerçek tutumunu yansıtmadığını göstermiştir.

Başbakan Simitis PKK'yı bir terör örgütü olarak görmedik
lerini, konunun uluslararası bir sorun olduğunu, terör örgütü başı
na siyasi mülteci statüsünün tanınmasını istediklerini açıkça 
beyan ederek PKK terörüne sahip çıkmış bulunmaktadır. Eskiden 
hiç olmazsa terörizm eylemlerini kınarken, bu sefer Başbakan 
Simitis bundan da imtina etmiştir.

Simitis'in bu sözleri Avrupa'da yaratmaya çalıştığı rasyonel 
ve modem devlet adamı imajına ters düşmektedir. Simitis, Yunan 
siyasetçilerinde sıkça görülen arkaik Türk düşmanı söylemin tem
silciliğini yapmaktadır. Başbakan Simitis'in komşu ülkelerle iliş
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kiler ve insan hakları konularında Türkiye'den beklediğini ifade 
ettiği ölçülere, önce Yunanistan'ın uymasını sağlaması doğru 
hareket tarzı olacaktır.

Simitis'in bu beyanı gösteriyor ki, Yunanistan tüm uyarılara 
rağmen tuttuğu yanlış yolda devam etmektedir. Çağdaş insan hak
ları, hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kını
yoruz. Bu konuyu Türkiye'ye karşı izlenen geleneksel düşman
lığın şekil verdiği politikalardan ayrı mütalaa etmesi 
Yunanistan'ın kendi menfaatine olacaktır. Yunanistan, uluslararası 
terörizme karşı dünyanın benimsediği tutuma uygun bir çizgide 
yer almalıdır.

Dünya kamuoyu Yunanistan'ın üyesi bulunduğu Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuru
luşların benimsediği çağdaş normlara destek verdiğini görmek 
istemektedir.

Başbakan Simitis basın toplantısında Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki mevcut sorunlara yeni bir sorun eklen
mesini istemediklerini ifade etmiştir. Türkiye de mevcut sorunlar 
kataloguna yenilerinin eklenmesinden yana değildir. Ancak 
Yunanistan ülkemizde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol 
açmış olan bölücü terör örgütüne destek olurken herhalde ikili 
ilişkilerimize yeni bir sorun ekleyeceğinin bilinci içinde hareket 
etmektedir.

Yunanistan politikacılarının biran önce akl-ı selime ve sağ
duyuya avdet etmeleri herşeyden önce Yunan ulusunun çıkarına 
olacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN 
BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİ VE ŞEHİT AİLELERİ 
DERNEĞİ ÜYELERİNİ KABULÜNDE BASINA YAPTIĞI

AÇIKLAMA

Sayın Milletvekilleri, Şehit Aileleri,

Once bu girişimden ötürü hem Demeğinize, hem ailelere, 
hem Balıkesir halkına teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında 
şehitlerimize, şehit ailelerimize minnettarız ve şunu bilmekteyiz 
ki, biz bugün burada şu toplantıyı yapabiliyorsak, memleke
timizde başımız dik yürüyebiliyorsak ve Türkiyemizin menfaati
ni her düzeyde en güçlü şekilde savunabiliyorsak, bu sizlerin ve 
şehitlerimizin sayesindedir. Size minnettarız. Tek tek hepinize.

Haklı tepkinizi paylaşıyorum ve çok iyi, çok güzel ifade 
edildiği gibi Demek Başkanımızca biz terör başının, bizim 
ülkemizde yargılanmasını istiyoruz. Terör başının binlercesini 
katlettiği insanların adalet mercii tarafından yargılanmasını isti
yoruz. Haklı talebiniz, bizim haklı talebimizdir, bizim savun- 
duğumuzdur.

•  « #

Italyan hükümeti, Italyan devleti, Italyan siyasetçilerinin
önemli bir bölümü bir insanlık ayıbı yapmıştır. Şimdi biraz biraz 
bu ayıbı anlamaya başlamış gözükmektedir ve açık şekilde artık 
herkes anlıyor ki, teröre bulaşan ülke iflah etmez, terörü 
destekleyen ülke iflah etmez. İşte İtalya'nın hali ve İtalyan devleti 
kendi içine bir saatli bombayı yerleştirmiş vaziyettedir. Daha şim
diden bunun bedelini kendi halkı önünde ödemeye başlamıştır.

Türkiye büyük devlettir, Türkiye güçlü devlettir. Türkiye 
sizin sayenizde, şehitlerimizin sayesinde büyük ve güçlü bir
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devlet olmuştur. Haklı davamızı sonuna kadar takip edeceğiz ve 
burada bir hukuk meselesini, bir ahlak meselesini, bir insanlık 
meselesini siyasi amaçlarla saptırmaya çalışan bazı Batı Avrupa 
ülkelerine de izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Bugün her- 
şeye rağmen ve elbette sîzlerin sayesinde halkımızın sayesinde 
neyin nasıl olduğunu, neden olduğunu biraz dahi iyi anlata
bilmekteyiz ve anlattıklarımız -her zaman biz bunları anlatmaya 
çalıştık- bugün düne kıyasla biraz daha iyi, daha fazla anlaşılıyor. 
Bu bir noktada Demeğinizin, halkımızın, sivil toplum örgütleri
mizin çabasıyla, elbirliğiyle, milletvekillerimizle, Balıkesir'in 
milletvekilleri gibi bütün milletvekillerimizle, hükümetimizin, 
bakanlarımızın çalışmalarıyla, elbirliğiyle, partilerimizin 
katkısıyla, parlamentomuzun katkılarıyla, hep birlikte hak
lılığımızı daha güçlü bir şeklide ortaya koyuyoruz ve daha fazla 
anlaşılmasını ortaya koyuyoruz.

Emanetinizi yerine ulaştıracağım. Emanetinizi yerine 
ulaştırırken kendi düşüncelerimizi bir kez daha İtalyan muha
taplarımıza anlatacağım. Kendilerine 30 bin insanın kanma girmiş 
bir kişiyi saklamak, savunmak, korumak, meşru görmek, hoş 
görmek hakkının kendilerinde olmadığını sizin adınıza anlata
cağım. Bu konularda fazla da birşey söylenemiyor, yani sizlerle 
konuşurken. Çünkü, -başta belirttim- sîzlerin, şehitlerimizin 
sayesinde biz varız. Sizlere minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum. Size Allah'tan güç vermesini diliyorum. Allah 
sizden razı olsun.

Teşekkür ederim.
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1934-1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE 
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ OLARAK GÖREV YAPMIŞ 

SIR PERCY LORAINE’İN ATATÜRK HAKKINDA 
10 KASIM 1948’DE YAPTIĞI KONUŞMA

Ten years have gone by since the death o f  Kemal Atatürk, 
ten years filled with strife and controversy, with dreams o f  better 
things for mankind, with fears lest even worse things befall; years 
which have changed the life o f well-nigh every man, woman and 
child who has survived them. The passage o f these years has not 
dimmed the memory I have o f Atatürk.

What did he look like? Well... An erect, manly figure, o f  
unmistakable dignity, impeccably dressed; clear-cut features, 
penetrating ice-blue eyes, bristling eyebrows, some harsh lines on 
his face, usually a grave and rather a stem countenance; intense 
vitality showed in every glance, in every gesture and even in 
immobility. His mind and his body seemed like springs coiled 
ready for action. It was characteristic o f the man that never, after 
he became President did he again don his military uniform — glo
rious as it was. Not even to take the salute at a parade and march 
past o f troops — then always plain and faultless evening dress,
with a silk hat; one decoration only — the gold medal o f the war 
of liberation.

I think he was a very remarkable man; I am certain he was 
a very unusual man. He appeared quite simply not to know what 
it felt like to be afraid of danger, or to be hesitant in the presence 
of difficulties. Some instinctive process — I cannot find a name 
for it, for I have not met it in any other man — enabled him to sep
arate, at once and with no apparent effort, the essential from the 
unessential in any problem or situation that came to his notice. 
His own responsibilities were heavy; he accepted them wholly; he 
never shirked them: he never feared them: he never shuffled them 
on to anyone else: and to earn his respect you yourself had to have 
a high sense o f  responsibility.

[272] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998



He loved argument and discussion. It was one o f his ways 
o f examining other men; not only their minds, also their charac
ter. His judgement was rarely at fault, and rarely lenient. His 
integrity was absolute, his vision clear, his influence galvanizing. 
He must have been gifted by nature with immense willpower: I 
think however he had harnessed it by a perfectly conscious exer
cise o f self-discipline. He knew very well that life is a long, stem 
and continuous examination. He never stopped schooling himself 
to answer the question.

His favorite method o f conversation was to set examina
tions, psychological as well as intellectual, not only to his imme
diate circle, including the members o f his Cabinet, but also to oth
ers with whom he wished to converse. They were searching 
examinations. One could feel him scrutinizing the reactions o f his 
interlocutor just as closely as the answers given. Sometimes it 
was a drumfire o f  questions; at others a long statement o f  his own 
views: then an interrogative pause, marked by a piercing look 
from those ice-blue eyes from beneath contracted eyebrows. One 
came to be able to translate that look. It meant: don't shilly-shal
ly: we speak as man to man. You are right: you are on the mat a 
bit; but I detest yes-men and I want to hear what you think. Maybe 
you've got something. Let's get on it.

Now — what did this man do? What did he achieve? That 
is, outside and after his brilliant military career.

He fashioned and founded a new body politic out o f the 
ashes, and the mentality o f despotism.

When all seemed lost in a disastrous war -- a humiliating 
experience for a people with a proud heritage o f military tradition 
— his faith in the Turkish folk never faltered: he restored their 
faith in themselves; he liberated their minds, he released their 
energies; he buried an outworn past; he threw open the doors o f a 
future; and he kept faith with his people.

Atatürk has been classed a dictator. In my opinion, this
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view of him is mistaken and misleading. Admittedly we have no 
authoritative definition o f the "dictator" in modem times, though 
no one, I fancy would demur to its application to Hitler and 
Mussolini. Then why, you may ask, does Atatürk not belong to 
the same category?

There are a number o f reasons. The main one was that he 
was consciously building for his own absence, trying to create a 
system of government and administration that would survive him; 
trying to teach his doctrines and to explain his ideals rather than 
to enforce conformity with his views. In the scheme o f things he 
had worked out during the war o f liberation with his principal col
laborators in the Kemalist movement, the sovereignty o f the 
nation was vested in the Grand National Assembly whose mem
bers were elected by the people with which rested the four-year
ly election o f the President o f the Republic and in which the 
Sovereignty o f the State was vested.

Revolutions can never be kid-glove affairs and, in the early 
days, before the new Constitution and its organs could get into 
their stride, Atatürk had no doubt on a number o f occasions to 
take decisive action on his own initiative. He was nevertheless at 
pains to act through legal forms. His deference towards GNA was 
marked. His main care, so far as internal affairs were concerned, 
was to create a living political organism that would not only func
tion then, but have in it the necessary flexibility to adapt and 
develop itself as circumstances might demand. So far from giving 
orders, as is popularly supposed to all and sundry, he was con
stantly holding Ministers to the discharge o f their responsibilities. 
Had he lived, I think he would quite likely have stood down from 
the next Presidential election and retired into private life, just to 
see whether the machine could run itself competently without 
him. Whether his advisers and friends would have allowed him to 
do so, it is not possible to guess. His whole attitude was that he, 
as President was the Head o f the State, and that the Government, 
whose responsibility to the Sovereign Grand National Assembly 
needed the consecration o f  a continuous practice o f the
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Atatürk realized that in the early days o f the Republic the 
people and the time were not ripe for what we know as popular 
Government. The public was steeped in the traditions o f  the 
Sultanate and the Empire, and the ear o f the Committee o f  Union 
and Progress had not changed very much in that respect therefore 
the public as well as Ministers had to be educated to the new 
responsibilities which the new Constitution imposed on them. 
Meanwhile, things had to be kept steady, and the needs o f  Turkey 
as a modem, progressive State had to be studied, and, so far as 
was possible, with the resources available, provided for. Above 
all, a visible system o f national economy must be created; and as 
early as 1923 Atatürk boldly told the nation that unless that could 
be done in ten years, all the struggles and sacrifices o f  the war of 
liberation would prove to have been in vain.

His foresight was so shrewd and accurate, almost uncanni
ly so, his sense o f march o f events o f popular feeling, o f the needs 
o f Turkey's external relations was so often proved right, that his 
collaborators habitually consulted him about their course of 
action in circumstances that to them were difficult and obscure. 
His help was always available to them, but by way o f counsel, not 
o f order.

And what was there in the foreign policy o f Atatürk that 
smelt o f the dictator? Nothing. It was a policy o f peace, friend
ship, reconciliation and guarantee against war, so long as neigh
bors were willing to respect the integrity and independence o f the 
New Republic and its territories.

The hatchets with Russia were buried; the quarrel with 
Greece was ended and replaced by close relations; the Balkan 
feuds were extinguished by the Balkan Entente Treaty; Bulgaria 
alone abstaining from participation. The non-aggressive Pact of 
Saadabad with Iran, Iraq and Afghanistan was a guarantee o f  
peace on the Eastern border. Relations with France, good and 
friendly. With Fascist Italy correct, but not so good. With Britain,

Constitution, was charged with the administration of the country.
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not only complete reconciliation, also the growth o f the closest 
and most cordial relations, that so happily subsist today.

Lastly, as regards her own frontiers, the policy o f Kemalist 
Republic was, in name and fact, non-revisionist.

0

Has this anything in common with a "Dictator" policy? 
Surely the answer must be emphatic "No."

The conclusion is that the work o f Kemal Atatürk has stood 
the test of time -- a test which since 1939 could hardly have been 
stood -- and still stands it. Not only is Turkey stable in herself; she 
is also a stable factor in a distressed and uncertain world. She 
knows her mind; she knows her friends; she steadfastly pursues 
her course; she keeps her engagements.

Turkey is fortunate to have had Atatürk; she is fortunate to 
have Ismet Inonu; she is fortunate to be inhabited by a great peo
ple; industrious, self-disciplined, endowed with plenty o f good 
sense, who seek freedom for themselves and deny it to no other 
man.

The plan I made for this talk was to give listeners a picture 
o f the man, and an outline o f  his work as the Founder o f the 
Republic. It may seem to err on the impersonal side. If it does, I 
have to a valid reason for handling my subject in that way. It is 
that an Ambassador's relations with the Head o f the State to 
whom he is accredited are necessarily o f a formal character. 
Especially so in the case o f Atatürk, because he never gave an 
audience to diplomatic envoys except on purely formal occasions, 
he never received them privately, nor did he entertain them in his 
residence. It was one rule for all, and he was wise enough to make 
no exceptions; he knew very well what jealousies and heart-burn
ings any such exceptions were likely to cause.

Furthermore, he let it be clearly understood that diplomat
ic representations could not be addressed to him, but should be 
addressed to the Minister o f Foreign Affairs. The grounds for his
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unequivocal attitude are not far to seek, and are perfectly correct. 
His duties as President, towards the outside world were not exec
utive, they were representative. The Government were the 
Executive, and it was their business to acquaint him with negoti
ations and conversations with diplomatic envoys.

Nevertheless, on a formal occasion, such as the presenta
tion o f Letters o f  Credence, or the announcement by me o f  the 
Accession o f the King, after the formal part o f the audience was 
over, during which both he and I remained standing, he would ask 
me to sit down and have a talk, at which the Minister o f  Foreign 
Affairs, already there on duty, would remain present. Such occa
sions were obviously rare; even so, I found them most interesting 
and always helpful. They had to be rather ceremonious, but they 
did supply an occasional personal contact, and an opportunity for 
each o f us to size the other up. I have no doubt that my foreign 
colleagues had similar opportunities. Usually he spoke in Turkish, 
my acquaintance with which is very elementary and the Minister 
translated; every now and then he used French, a language in 
which he was not very fluent, but nevertheless able to make his 
meaning clear.

His one reception o f the year was in the evening o f  the 
national fete day on October 29th, in a public building. In the 
morning he had already received, in the Grand National 
Assembly and Mission by Mission, the diplomatic representa
tives, accompanied by the members o f  their staff, all in full uni
form. There was a huge reception, with lavish refreshments to 
which were bidden Ministers o f  State, deputies, high Turkish 
officials and officers, prominent Turkish citizens and the diplo
matic body. The latter were conducted to a separate room and the 
President, after greeting each individual with grave dignity that 
became him so well, would sit down in the middle o f  an arc o f  
armchairs, and then instruct his aide-de-camp to invite now these, 
now those, members o f the company to join his circle.

It was his evening; it habitually ran on till the small hours
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of the morning and he thoroughly enjoyed it. Even so, the exam
ination system to which I alluded earlier was never relaxed.

The last one was on Oct. 29, 1937, and that evening I must 
have sat next to him for nearly five hours; it was a first-class 
opportunity for observing Atatürk's fantastic power o f concentra
tion. He had something to say to, or to learn from each newcom
er to the circle; the talk never became light or chatty; everything 
he said was leading somewhere, and one could sense the unflick- 
ering purpose and the tireless spirit o f enquiry that lay behind it. 
An inquest, if  you will; but not an inquisition. Upon my soul I do 
not know what kind o f  biographer Kemal Atatürk, ought to have 
had: a Samuel Pepys or a Baswell? or both, or neither?

I think, however, you will now understand why I cannot 
say what he liked for breakfast, who his tailor was, or what tooth
paste he preferred. I wouldn't know, and it really doesn't matter.

I am concerned with the man himself, and will say one last 
word about him. He was not a convenient man — anything but. He 
was harsh -  his life had been cast in harsh places — but he was 
just. He knew his own mind very clearly; but he would always lis
ten. He did not frequent societies; he made them. He demanded 
loyalty, and he earned it. Power never went to his head. He was 
incapable o f meanness. The welfare o f the Turkish people was his 
first concern. He saw it in terms o f peace, security, progress and 
fraternity; never in terms o f war and conquest. Hard as he seemed, 
and unsentimental as he was, I think he nevertheless felt a deep
need to be surrounded by affection. Cool health do not always 
mean cold hearts.

* Sir Percy Loraine was the British Ambassador to Turkey 
from 1934-1939. This address was given as a tribute to Atatürk by 
Sir Percy and broadcast on the BBC on November 10, 1948, the 
tenth anniversary o f Atatürk's death

* This has been republished by the British Council on the 
occasion o f 75th year celebrations o f the Turkish Republic.

[278] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1998



v.v-,

O T V -  ' ■:

m

r/M

if
İ İ İ M

«ars


