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1 Mart 1999

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ne yönelik 
olarak alman ekonomik ve sosyal önlemlere 
ilişkin basın açıklaması.

2 Mart 1999

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Yunanistan 
dışındaki NATO ve AB ülkeleri liderleri ile 
Uluslararası Kuruluşlar Genel Sekreterlerine 
gönderdiği mektup.

# Arnavutluk Başbakanı'nın ülkemizi ziyaretine 
ilişkin açıklama.

# İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 
beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaretine 
ilişkin açıklama.
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# Ülkemize resmi ziyaret için gelen Arnavutluk 
Başbakanı Pandeli Majko'nun Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabulüne 
ilişkin açıklama.

£ Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından Milliyet gazetesi 
yazarlarına verilen yemek hakkında basın 
haberleri ve yorumlar.

3 M art 1999

4 Mart 1999

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında 
sınır sözleşmesi hakkında açıklama.

# 2 Mart 1999 tarihli La Stampa gazetesinin baş 
makalesiyle ilgili bilgi notu.

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

5 Mart 1999

* Sudan Dış İlişkiler Bakanı Dr.Mustafa Osman
İsmail'in, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

II
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* 5 Mart 1999 tarihli Eleftherotipia gazetesinde 
yayınlanan habere ilişkin bilgi notu.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından Cumhuriyet 
gazetesi yazarlarına verilen yemek hakkında 
basın haberleri ve yorumlar.

6 M art 1999

8 Mart 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'ı 
ziyaretine ilişkin basın açıklaması.

* *

* Ülkemize resmi bir ziyaret için gelen Sudan
•  ___

Dış ilişkiler Bakanı ve beraberindeki heyetin 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulüne 
ilişkin açıklama.

9 Mart 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in BM 
Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektup.

* TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Murat Karayalçın'ın Fransa Millet Meclisi Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkam'nın ifadelerine 
karşı yaptığı açıklama.
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* Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel'in 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi 
sıfatıyla Bahreyn'e gidişine ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında 
düzenlenecek bilgilendirme toplantısına ilişkin 
bilgi notu.

$ BRCKO Bölgesi'nin statüsü hakkında 
açıklama.

* BM Kadının İlerlemesi Bölümü Başkanlığı'na 
Prof. Dr. Ertürk'ün getirilmesine ilişkin 
açıklama.

10 Mart 1999

11 Mart 1999

a Sayın Cumhurbaşkanımızın, Özbekistan
Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'un 
davetine icabetle Özbekistan'a yapacakları 
ziyarete ilişkin açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya'ya
hareketlerinden önce basma yaptıkları
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Üçlü Zirve
çerçevesinde düzenlenen resmi akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşma.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından İş Adamlarımızı
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Bilgilendirme Toplantısında yapılan açılış 
konuşması.

11-12 Mart 1999

* Türkiye - Romanya -Bulgaristan Üçlü Zirvesi.

12 Mart 1999

*  Sayın Cumhurbaşkanımızın Üçlü Zirve Ortak 
Deklarasyonu'nun yayınlanmasından sonra 
basma yaptıkları açıklama.

« Sayın Cumhurbaşkanımızın Üçlü Zirve 
münasebetiyle Romanya'yı ziyaretlerinden 
dönüşlerinde basma yaptıkları açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın siyasi istişareler için Çin 
Halk Cumhuriyeti'ni ziyaretine ilişkin 
açıklama.

13 Mart 1999

* Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 
NATO'ya katılmalarına dair açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından Radikal gazetesi 
yazarlarına verilen yemek hakkında basın 
haberleri ve yorumlar.
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15 M art 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'ı 
resmi ziyaretinden önce havaalanında 
yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'a 
varışlarında yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ile 
görüşmelerinden sonra basma hitaben 
yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlarına verilen 
akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

» Türk Doktor Nevah Çiftçioğlu ve Finli
meslektaşı hakkında Finlandiya'nın en yüksek
tirajlı gazetesinde çıkan haber hakkında bilgi 
notu.

* Litvanya Cumhurbaşkanının Türkiye'ye 
yapacakları resmi ziyarete ilişkin açıklama.

*  NATO Genel Sekreteri Javier Solana'mn 
ülkemize yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin 
açıklama.

16 Mart 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Semerkant 
Valisi'nin, onurlarına verdiği öğle yemeğinde 
yaptıkları konuşma.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'dan 
ayrılış töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'ı 
ziyaretlerinden dönüşlerinde havaalanında 
yaptıkları açıklama.

17 Mart 1999

* NATO Genel Sekreteri Javier Solana'mn
ziyaretine ilişkin duyuru.

*

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

18 Mart 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Litvanya
Cumhurbaşkam'nı karşılama töreninde
yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Litvanya
Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus ile
heyetlerarası görüşmelerden sonra düzenlenen 
basın toplantısında yaptıkları konuşma.

•  •

* Ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte 
olan NATO Genel Sekreteri Javier Solana'mn 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulüne 
ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NATO 
Genel Sekreteri Javier Solana ile 
görüşmesinde basma yaptığı açıklama.
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a Kosova bunalımına ilişkin Bükreş'te yapılacak 
toplantı hakkında açıklama.

* Terör örgütü PKK'nm denetim altına 
alınmasına ilişkin açıklama.

19 Mart 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Litvanya 
Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus ve Eşi 
onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

$ Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Bulgaristan'ı ziyaretlerine ilişkin açıklama.

* Afganistan'daki iç savaşa çözüm bulma 
çabalarına ilişkin açıklama.

20 Mart 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı’nın bir soruya verdiği cevap

21 Mart 1999

* Kosova krizine ilişkin açıklama.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'ı 
resmi ziyaretlerinden önce basına yaptıkları 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın "Şeritli Stara 
Planina (Koca Balkan) Nişanı"nm takdimi 
vesilesiyle düzenlenen törende yaptıkları 
konuşma.

Sayın Cumhurbaşkanımızın heyetlerarası 
görüşmelerden sonra basma yaptıkları 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın T ürkiye- 
Bulgaristan îş Konseyi'nde yaptıkları 
konuşma.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı 
Stoyanov tarafından onurlarına verilen resmi 
akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

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

Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı'nm KEK 
Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaretine 
ilişkin açıklama.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Saym 
İsmail Cem ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Saym Nadezhda Mihailova 
tarafından yapılan ortak açıklama.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'ı
resmi ziyaretleri sırasında soydaşlarımıza
hitaben yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'ı
resmi ziyaretlerinden dönüşlerinde basma
yaptıkları açıklama.

23 M art 1999

24 Mart 1999

* NATO Harekatı'na ilişkin basın açıklaması.

* Kosova krizine ilişkin basın açıklaması.

* Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici 
başkanlığındaki heyetin Mali Cumhuriyeti'ni 
ziyaretine ilişkin açıklama.

* MED TV'nin yayınının durdurulmasına ilişkin 
açıklama.

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

25 Mart 1999

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
ODTÜ öğrencileriyle dış politika üzerine 
söyleşisi.

x
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    • _

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Kosova
konusunda basın mensuplarına yaptığı
açıklama.

26 Mart 1999

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Mısır'ı ziyaretine ilişkin 
bilgi notu.

* Belgrad Büyükelçiliğimiz personelinin 
tahliyesine ilişkin açıklama.

29 Mart 1999

* Kosova'da, TRT mensubu üç görevliye Sırplar 
tarafından yapılan saldırının kınanmasına 
ilişkin basın açıklaması.

30 Mart 1999

* Kosova'daki katliama ilişkin açıklama.

31 Mart 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın kendisine yöneltilen bir soruya 
cevabı.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT İN DOĞU VE 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ’NE YÖNELİK 

OLARAK ALINAN EKONOMİK VE SOSYAL 
ÖNLEMLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Hükümetimiz, genelde yeterince gelişememiş illerde 
özellikle de Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde gelişmeyi 
hızlandırabilmek, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm 
getirebilmek için yeni bazı kararlar almıştır, sizlere bugün bu 
kararları açıklayacağım.

Devletimizin, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü terörle 
mücadelede önemli başarılar elde edilmiş, terör örgütünün 
beli kırılmış, terörist başı ele geçirilmiştir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu illerimizde güvenlik hizmetleri kadar, böl
genin ekonomik ve sosyal kalkınmasının da büyük önem 
taşıdığına kuşku yoktur.

Uzun yıllardan bu yana bölücü terör örgütü bölgedeki 
yurttaşlarımıza götürülen veya götürülmek istenen hizmetleri 
baltalamış, yapılan yatırımları engellemeye çalışmıştır.

Terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan sonra, 
bölge halkının yaralarını süratle sarmak, bu yörelerdeki 
kalkınma dinamiğini harekete geçirebilmek ve bu suretle 
vatandaşlarımız arasındaki yaşam standardı farklılıklarını hızla 
azaltabilmek amacıyla hükümetimiz, başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi illeri olmak üzere, nisbeten geri kalmış ille
rimizde üretim, yatırım ve istihdam hamlesi başlatmak üzere 
aşağıdaki ekonomik ve sosyal önlemleri almayı karar
laştırmıştır.
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1. Yarım kalmış işletme sermayesi yetersizliği 
nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş 
yatırımların ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir 
Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanarak imzaya açılmıştır.

Bu karar, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, 
Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Van ve Yozgat illeri olmak üzere 
toplam 26 ili kapsamaktadır.

Bu karar ile çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi illerinde sermaye yetersizliği, göç ve güvenlik gibi 
gerekçelerle tamamlanamamış, faaliyete geçememiş veya ancak 
kısmen faaliyete geçmiş olan tesislere uygun koşullu yatırım ve 
işletme kredisi olarak verilmek üzere genel bütçeden, 
Yatırımları Teşvik Fonu'na 1999 yılı için 10 trilyon lira derhal 
aktarılacaktır.

Bu amaçla, 2000 yılı için de 20 trilyon lira olmak üzere 
toplam 30 trilyon lira tutarında kaynak ayrılacaktır.

Böylece 8 bin 200 kişiye istihdam olanağı sağla
nabilecektir. Yatırım kredileri 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli; 
işletme kredileri ise, 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadelidir.

Yatınm kredilerinin yıllık faiz oranı yüzde 20, işletme 
kredilerinin faiz oranı ise yüzde 30 olarak öngörülmektedir.

Daha önceki kararda;

- Sadece imalat sanayiine sağlanan kredi olanağı,
tarımsal sanayi, sağlık ve eğitim sektörü yatırımları için de geti
rilmiştir.

c

- Her bir yatırımcıya sağlanan 100 milyar liralık toplam 
kredi tavanı, yatırım ve işletme kredisi tavanı olarak 300 milyar 
liraya yükseltilmiştir.
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- Yarım kalmış yatırımlarda aranan fiziki gerçekleşme 
oranı en az yüzde 75'den yüzde 50'ye düşürülmüştür.

Bu krediler Türkiye Kalkınma Bankası tarafından kul
landırılacaktır.

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde faaliyette 
bulunan firmalara enerji desteği sağlanması konusunda yeni bir 
Bakanlar Kurulu Kararı imzaya açılmıştır:

Yarım kalmış veya sermaye yetersizliği nedeniyle 
işletmeye geçememiş firmalar hakkmdaki kararnamede yer alan 
26 il baz alınarak, bu kararnamede de il sayısı 26 olarak belirlen
miştir.

Halen yürürlükte olan Enerji Desteği Kararnamesi, 
sadece işletmelerin yatırım dönemini içermektedir. Bu karar
nameyle ise, işletmelerin yatırımlarını tamamlamaları ardın
dan üretime geçebilmelerini sağlamak üzere işletme döne
minde de enerj i desteği sağlanacaktır.

Enerji fiyatlarındaki indirim oranlarının birinci yıl için 
yüzde 50, ikinci yıl için yüzde 40, üçüncü yıl için de yüzde 25 
olmak üzere 3 yıl içinde kademeli bir şekilde uygulanması esası
getirilmiştir.

3. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Yatırım 
Teşvikiyle ilgili olarak yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı imza
ya açılmıştır:

Önceki kararnamede acil destek kapsamındaki 29 il 
sayısına Hatay, Gaziantep, Ordu ve Yozgat illeri ilave edilerek il 
sayısı 33'e çıkarılmaktadır.

KOBİ tanımında belirlenen araç, gereç, döşeme ve 
demirbaşlara ait toplam 50 milyar liralık yatırım tutarı sınırı 
100 milyar liraya yükseltilmiştir.
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Acil destek kapsamındaki illere verilen toplam 40 milyar 
liralık kredi 75 milyar liraya çıkartılmıştır. Toplam kredi tavanı 
“Kalkınmada Öncelikli Yöre” kapsamındaki illerde 60 milyar 
lira, diğer illerde ise 50 milyar lira olarak uygulanacaktır. Ayrıca, 
bu limitler içinde kalmak kaydıyla bütün yörelerde 10 milyar 
lira olan işletme kredisi 25 milyar liraya çıkartılmıştır.

Acil destek kapsamındaki illerde ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde faiz oram yüzde 20, diğer yörelerde 
yüzde 30 olarak tespit edilmiştir. Yatırım kredilerinin azami 
vadesi 4 yıl, işletme kredilerinin ise 2 yıl olacak ve yatırım kredi
lerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanacaktır.

Bu krediler Türkiye Halk Bankası tarafından kul
landırılacaktır.

t

Ayrıca, Vergi Yasası'na paralel olarak makina ve 
teçhizat alımında KDV istisnası hükmü getirilmiştir.

Daha önceki kararlar döneminde KOBİ kredisinden 
faydalanan işletmelerin yapacakları ilave yeni yatırımları
na, tespit edilen kredi miktarlarının yarısına kadar kredi vere
bilme olanağı getirilmiştir.

4. Yatırımlarda, devlet yardımları hakkındaki karara ek 
Bakanlar Kurulu Kararı imzaya açılmıştır:

Olağanüstü Hal (OHAL) illerinde hayvancılık, dokuma- 
giyim ve ulaştırma sektörleri dışındaki sektörlerde, yatınm 
tutarı en az 8 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası olan ve 
75 işçi istihdam eden komple yeni yatırımlar için düşük fa
izli ve uzun vadeli kredi sağlanacaktır.

Bu kredileri kullanabilmek için önce Hazine 
Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne müra
caat edilecek, Teşvik Belgesi’nin alınmasını müteakip kredi
lerden yararlanmak mümkün olabilecektir.

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 1999



Burada temel amaç, bölgeye bölge dışından 
yatırımcıların da yatırım yapmasını çekici hale getirmektir. 
Belli yatırım ve istihdam büyüklüklerinin hedeflenmesi 
suretiyle de işletme bazında ölçek etkisinden yararlanılması 
sağlanmış ve ciddi yatırım eğilimi bulunanlar desteklenmiş ola
caktır.

5. Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında 
Karar'da değişiklik yapılmıştır:

  •

KOBI mevzuatına dayalı destek unsurlarından yarar
lananlar hariç olmak üzere Başbakan'ın onayı ile üretime dönük 
faaliyetlerde bulunan küçük sanat kooperatiflerini destekle
mek amacıyla Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan KOBİ'lere 
paralel vade ve faiz şartlarıyla düşük faiz ve uzun vadeli 
kredi sağlanacaktır.

Bu uygulama Türkiye Halk Bankası tarafından 
yapılacaktır.

6. Bölgedeki potansiyelin harekete geçirilmesine, alter
natif iş olanaklarının geliştirilmesine ve bölge insanının kendi 
işine sahip ve üretken olabilmesine olanak sağlayan bir 
ortamın hazırlanması amacıyla verilen destekler büyük önem 
taşımaktadır:

Bu çerçevede, son 1.5 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nde hayvancılık, halı ve kilimcilik ve seracılık gibi 
istihdam yaratıcı projelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonu'ndan ayrılan kaynaklarla yaklaşık 25 bin aile 
iş olanağına kavuşturulmuştur.

1999 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 
bu projelere yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Teşvik Fonu'ndan 10 trilyon lira ayrılmıştır. Bu pro
jelerle bölgede 40 bin aile üretken hale getirilecektir.

Bu olanaktan yararlanmak için il merkezlerinde
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valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara başvurulması gerekmek
tedir.

•  •

7. Ote yandan, bölgenin ekonomik gelişimi, bölge 
insanının yaşam kalitesinin geliştirilmesi, özel sektör yatırımları 
için uygun ortamın sağlanması amacıyla eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere kamu altyapı yatırımlarının hızlandırılması 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki önlemler alınmıştır:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başta işsizlik ve terör 
nedeniyle olmak üzere kırdan kente yoğun bir göç olgusu yaşan
maktadır. Bu göç olgusu temel olarak kentlerin cazip olanaklar 
sunmasından değil, kırsal alandaki yaşam koşullarının 
yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kente 
gelenler, altyapıdan yoksun gecekondu mahallelerinde sağlıksız 
koşullarda yaşamakta ve geçimlerini sağlayacak iş bulama
maktadırlar.

Bu nedenle, “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” 
hazırlanmıştır. Bu projeyle köylerine geri dönmek isteyen aile
ler tespit edilecektir; dönülecek köylerdeki altyapı hizmetleri 
tamamlanacaktır; kendi iş güçlerinden faydalanılarak konut 
yapımları gerçekleştirilecektir ve yaşam kalitelerinin artırılması
amacıyla da sağlık ve eğitim tesisleri gibi sosyal tesisler tamam
lanacaktır.

Ayrıca, bu ailelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
arıcılık, seracılık, hayvancılık, meyvecilik, el sanatları, halı 
ve kilim dokumacılığı gibi faaliyetler de desteklenecektir.

Bu amaçla, GAP İdaresi Başkanlığı’nca yürütülmek üzere 
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi'nin Yatırım 
Programı’na alınması çalışmaları başlatılmıştır.

Bu proje ile GAP illerindeki 634 ailenin iskanı amacıy
la yedek ödenekten 600 milyar lira ayrılmıştır.

Sözkonusu projenin bütünlük içinde uygulanması ile
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izleme ve değerlendirilmesini sağlayacak Köye Dönüş ve 
Rehabilitasyon Altbölge Gelişme Planı Hazırlanması 
Projesi'nin GAP İdaresi Başkanlığı'nın Yatırım Programı'na 
alınması işlemleri başlatılmıştır. Bu projeye de 1999 yılında 
yedek ödenekten 60 milyar lira ayrılmıştır.

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki olay
lar sonucu terkedilen veya güvenlik nedeniyle boşaltılan köy, 
mezra gibi yerleşim birimlerinin yeniden canlandırılması ve 
göç edenlerin dönüşünün sağlanması için Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'ne 1 trilyon lira ek ödenek verilmiştir.

Bu proje ile ilk aşamada Bingöl, Hakkari, Tunceli, 
Bitlis, Van ve Muş illerine bağlı köy ve mezra gibi yerleşim 
birimlerinde 1017 hanenin köy e geri dönüşü sağlanacaktır.

8. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sağlık 
Hizmetlerini Geliştirme Projesi kapsamındaki 24 ilde inşaatı 
tamamlanmış veya kısa sürede tamamlanacak olan sağlık tesis
lerinin hizmete alınabilmesi amacıyla demirbaş ve tıbbi 
donanım ihtiyaçlarını karşılamak için Yatırımları Hızlandırma 
Ödeneği’nden 2 trilyon lira ve 3418 sayılı Kanun gelirlerinden 
de 747 milyar lira olmak üzere toplam 2.7 trilyon lira Sağlık 
Bakanlığı Bütçesi'ne aktarılmıştır.

Ayrıca, bölgede yaşayan yurttaşlarımızın özellikle 
uzmanlık isteyen bazı hizmet alanlarına kolayca ulaşa
bilmeleri için yeterli acil servisi bulunmayan 5 ilde 112 acil 
hizmet birimlerinin kurulması ve desteklenmesi, Şımak, 
Hakkari ve Tunceli'de hemodiyaliz merkezlerinin kurul
ması, tomografi cihazının olmadığı Ağrı ve Malatya illerine 
birer tomografi cihazının alınması, Diyarbakır ve Van 
illerinde doğumevi bünyesinde kanserde erken tanı ve tedavi 
merkezlerinin kurulması, yine Diyarbakır ilinde inşaatı tamam
lanan Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nin laboratu- 
var altyapısının kurulması, Gaziantep ilinde ise, tüberküloz 
hastalarının tedavi olacağı birimin fiziki ve teknolojik 
donanımlarının sağlanması amacıyla 3418 sayılı Kanun gelir-
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Diğer taraftan, bu bölgelerde inşaat sezonunun başla
masıyla birlikte inşaatı devam edecek sağlık tesislerinin ödenek 
ihtiyaçlarının karşılanması için bu yılın ilk altı ayında 3418 Sayılı 
Kanun gelirlerinden 2.2 trilyon lira ilave kaynak aktarılmıştır.

Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yılın ilk yarısında yak
laşık 6 trilyon lira ilave kaynak sağlanmıştır.

9. Sekiz yıllık temel eğitim yatırımlarının hız
landırılmasının yanısıra bölgede çeşitli nedenlerle kapalı olan 
okullar açılacak, yatılı ilköğretim bölge okullarının sayı ve kon
tenjanları artırılacak, yurt, pansiyon ve araç-gereç gereksinimleri 
karşılanacaktır. İnşaatı devam eden yatılı okullar hızla 
tamamlanacaktır. Ayrıca, bölgede özellikle terörden zarar 
gören çocuklarımızın eğitimlerinin sağlanması amacıyla özür
lülere yönelik eğitim merkezleri ve hastane okulları açılacak
tır.

10. 1999 Yılı Yatırım Programı’nda, 32'si Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olmak üzere, toplam 197 adet 
organize sanayi bölgesi projesi bulunmaktadır. Devam eden 
organize sanayi bölgelerinin bitirilmesi ve tam kapasiteyle 
faaliyete geçmesi durumunda sözkonusu bölgede yaklaşık 
4.700 işletmede 45 bin kişinin istihdamı mümkün olacaktır.

i

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 11 
organize sanayi bölgesi projesine Erzincan, Kars, Şanlıurfa I, 
Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ II, Malatya Arıtma, 
Tunceli, Van ve Kilis dahildir. Bu projeye kredi geri dönüş
lerinden 288 milyar lira ve Bütçe Yedek Ödenekleri’nden 901 
milyar lira olmak üzere 1.2 trilyon lira ek ödenek tahsis edile
cektir. Bu ödeneklerle yaklaşık 32 bin kişiye istihdam sağlanacak
tır.

11. 1999 Yılı Yatırım Programı'nda 67'si Doğu ve

lerinden 1 trilyon lira kaynak ayrılmıştır.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olmak üzere, toplam 211 adet 
küçük sanayi sitesi projesi bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu 
Bölgeleri'nde devam eden 67 küçük sanayi sitesinde 10.501 
adet işyerinin bitirilmesi halinde 63 bin kişilik istihdam olanağı 
sağlanacaktır.

487 milyar lirası kredi geri dönüşlerinden, 1.3 trilyon lirası 
Bütçe Yedek Odeneği’nden olmak üzere toplam 1.7 trilyon lira 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da inşaatları devam eden 19
küçük sanayi sitesi projesine tahsis edilecektir. Verilen ek

—  •

ödeneklerle Adıyaman-Merkez ve Erzurum-Merkez Metal işleri 
Küçük Sanayi Siteleri 1999 yılında bitirilerek 550 işyeri hizmete 
açılacak ve 3300 kişilik istihdam olanağı sağlanacaktır. Ek 
ödenek tahsis edilen diğer 17 küçük sanayi sitesinde 3486 adet 
işyerinin inşaatı hızlandırılacaktır.

12. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Köy Yolları 
Yapım Programı kapsamında yürütülen ve altyapı yeter
sizliği nedeniyle ulaşımda aksaklık yaratan yolların iyileşti
rilmesi amacıyla öncelikle köy grup yolları için 10 trilyon lira 
ödenek tahsis edilmiştir.

13. Bölgedeki elektirik kesintilerinin önlenmesi 
amacıyla 1998 yılı içerisinde 25 adet önemli iletim tesisi (trafo 
ve iletim hattı) tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu yıl da 11 
adet iletim ve üretim tesisi tamamlanacaktır.

Bunlara ilave olarak, bölgenin elektrik arz sistemini 
takviye etmek üzere ihalesi yapılan ve uç noktalara yerleşti
rilecek olan toplam 75 MW kurulu gücündeki 4 adet gezer 
santralın yerleştirilmesi çalışmaları kısa sürede tamamlanacaktır.

Kapasitelerinin üzerinde yükleme ve uç noktalara taşıma 
nedeniyle tüketimin maksimuma ulaştığı anlarda ortaya çıkan 
voltaj yetersizlikleri ise, bu santrallarm ve bunlara paralel 
olarak yapılmakta olan iletim tesislerinin tamamlanmasıyla 
ortadan kalkacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [9]



14. Bölge insanına iş ve gelir sağlayacak, onların yaşam
larını kolaylaştıracak (içme suyu, köprü, çeşitli nitelikte spor 
sahası, çocuk oyun alanı vs.) küçük yatırımların desteklenmesi 
amacıyla Acil Destek Programı'ndan aktarılan kaynaklar ar
tırılacaktır.

15. Kamu kuruluşlarının, nitelikli personel açığı gide
rilecek bölgede görev yapan personelin lojman ve kamp gibi 
gereksinimleri ile araç-gereç gereksinimleri karşılanacaktır.

Sayılan bu faaliyetler için 25.9 trilyon lirası bütçe kay
naklarından, 10 trilyon lirası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonu'ndan, 3.9 trilyon lirası 3418 Sayılı Kanun gelir
lerinden, 700 milyar lirası da Küçük Sanayi Siteleri ve Organize 
Sanayi Bölgeleri İşletme Fonu'nun kredi geri dönüşlerinden 
olmak üzere toplam 40.5 trilyon lira kaynak ayrılmış olmaktadır.

Bu açıkladığım programla ilgili kısa bir değerlendirme de 
yapmak isterim.

Açıkladığım bu kaynaklar, Hükümetimizce belirlenen bu 
kaynaklar aslında doğurgan kaynaklardır. Çünkü bu kay
naklarla özel sektör girişimcilerinin bölgeye yatırım yapma 
hevesleri arttırılacaktır, bölge ekonomisine de canlılık gelmiş 
olacaktır.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya yönelik özel sektör 
yatırımlarının şimdiye kadar geri kalmış olmasının, yeterince 
sağlanamamış, hızlandırılamamış olmasının nedeni artık güven
lik değildir. Çünkü bölgede güvenlik bildiğiniz gibi büyük 
ölçüde sağlanmıştır. Özel sektörün bu bölgelerimize henüz 
yeterince ilgi göstermemiş olmasının kanımca iki önemli nedeni 
vardır:

Birincisi; birçok organize sanayi bölgesinin yapımına 
başlanmış, fakat bunların yıllardan beri tamamlanamamış 
olmasıdır. Bunun bir sonucu şudur; biz geçen yıl başlarında 
çıkarttığımız yatırımları, Bölge Yatırımları Teşvik Yasası'nda
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bilindiği gibi bu bölgeye isdihdam yaratıcı yatırım yapacak gi
rişimcilere parasız arsa vaadetmiştik, ama bu arsalar orga
nize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgeleri tamamlan
mayınca ve yatırımlara açılamayınca bizim o sözümüz bir anlam 
taşımamaktadır.

Onun için organize sanayi bölgelerinin yapımı ve küçük 
sanayi sitelerinin yapımı büyük ölçüde hızlandırılacaktır. O 
zaman yatırım hevesleri de kendiliğinden çok ileri ölçüye var
mış olacaktır.

Yine özel sektör girişimcilerinin bu bölgelerimizde 
yatırım yapma hevesini kıran bir başka etken de, uzun yıllardır 
enerji projelerinin ihmal edilmiş olması yüzünden sık sık rast
lanan elektrik kesintileridir. Bu da tabii caydırıcı bir etken 
olmaktadır. Fakat 55. Hükümet döneminde bilindiği gibi bu 
enerji yatırımları büyük ölçüde arttırılmıştı, hızlandırılmıştı, biz 
de bugünkü hükümet döneminde bunların hızla tamamlanmasını 
sağlamaya çalışacağız, bu konuda biraz önce yaptığım açıkla
mada da özellikle taahhüdümüz belirtilmiştir.

Böylelikle, geçen yıl çıkarılmış Teşvik Yasası'nın işler
liği büyük ölçüde arttırılmış olacaktır diye düşünüyorum. Bu 
kaynaklarla ilgili hükümet kararının Öcalan'ın yakalanmasıyla 
hiçbir ilgisi yoktur. Bu bölgelerimize yatırımları özendirici 
yasa, geçen yılın başlarında çıkarılmıştı. DSP de, daha 1987 
yılında; yani bundan 12 yıl önce yayınladığı Güneydoğu 
Programı'nda bölgenin gelişme sorunu ile güvenlik sorununun 
bir bütün olduğunu vurgulamıştı. Gelişme hızlandıkça terörün 
gerileyeceği, terör geriledikçe de gelişmenin hızlandırılacağı 
belirtilmişti. Bu konuda hazırlıklarımız çok eskilere dayan
maktadır. Şimdi Mart'ın birinci günündeyiz, inşaat mevsimi 
Türkiye'nin birçok yerinde başlamış sayılabilir. Onun için özel
likle organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin 
aynı zamanda bölge yatılı okullarının yapımları Hükümetimiz 
tarafından olabildiğince hızlandırılacaktır. Köy yolları yapımı 
hızlandırılacaktır. Terk edilmiş köylerin yeniden yerleşime açıl
masıyla ilgili konut yapımları da hızlandırılacaktır.
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SORU: DGM'ler konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz?

CEVAP: Bu konuya gölge düşürmesek, DGM'lerle ilgili 
düşüncelerimi daha önce açıklamıştım zaten. 
Ekleyebileceğim birşey yok. Ama başta Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu olmak üzere gelişmesi yeterli olmayan illerimizin 
sorunlarını çözmek her bakımdan yaşamsal önem taşıyor.

Sizlerle her gün bir araya gelebiliyoruz. İzin verir
seniz bugün sadece bu konu üzerinde duralım.

SORU: Bu paketin bütçeye getireceği yük ne kadar?

CEVAP: Sayın Başbakan Yardımcımız bu konuda bilgi 
verebilir.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HİKMET ULUĞBAY:
Sizlere dağıtılacak notun son sayfasında ifade edildiği gibi yak
laşık 26 trilyon lira bütçeden karşılanacak.

0

SORU: Bu paketin sağlıklı uygulanabilmesi için ayrı bir 
koordinasyon merkezi kurulacak mı?

CEVAP: Herşeyden önce tabii valilere, kaymakamlara 
büyük görev düşüyor. Sayın Van Valimiz de burada. Bu konuda 
biz hükümet içinde de gereken eşgüdümü elbette sağlayacağız. 
Özellikle ilgili devlet kuruluşları ve bankalar arasında gerekli 
eşgüdümü sağlayacağız.

SORU: İdari sistemde bir değişiklik düşünülüyor mu?

CEVAP : Hayır, şu sırada bir değişiklik yok. Fakat temen
nimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de temennisi, önümüzdeki 
aylarda, artık askerlerin bölgede görev almasına ihtiyacın azal
ması ve diğer kolluk güçlerinin daha etkin duruma gelmesidir. 
Bunu sağlayamaya çalışacağız. Fakat tabii terör daha ileri ölçüde 
sona erdirilmeden rizikolu adımlar atmayı da düşünmüyoruz.
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SORU: Şu ana kadar bölgeye açılan paketler arasındaki en 
sağlıklısının, en garantilisinin bu olduğu gözlemleniyor. 
Acaba şu ana kadar işadamlarından somut bir adım geldi mi?

CEVAP: Genellikle destek görüyor, bir umut bağlanıyor 
bu önlemlere. Konuşmamda da belirttiğim gibi, özellikle 
organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin inşaat
larının eksik kalmış olması, enerji sorununun yeterince çözüle
memiş olması caydırıcı bir etken oldu. O bölgeden bize gelen 
veya biz o bölgeye gittiğimiz vakit bizimle görüşen sanayiciler 
ve işadamları da özellikle bu iki eksiklik üzerinde duruyor
lardı. Şimdi bu eksiklikleri gidermeye öncelik vereceğiz.

SORU: Aldığınız bu önlemler paketi somut çözümler 
sağlayacak mı? Bu olayların tekrarını önleyebilecek mi? Bunların 
dışında ne tür önlemler gerekecek?

CEVAP: Burada bir hayli önlem belirtilmiş bulunuyor. 
Sadece sanayi yatırımlarıyla ilgili değil, tarımsal alanda yapıla
cak yatırımlarla, el sanatlarıyla ilgili, altyapı gereksinimleriyle 
ilgili aklınıza gelen bütün gereksinimleri karşılayıcı önlemleri 
bu programa yerleştirmiş durumdayız. Dediğim gibi, bazı altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Artık hiçbir girişimci "O 
bölgede yeterli güvenlik yok" diyemez. Şimdiye kadar 
özlediğimiz ölçüde özel sektörden ilgi gelmedi; fakat bundan 
sonra o ilginin çok artacağını umuyorum.

SORU: Bir daha sorunların tekrarını önleyebilecek mi?

CEVAP: Dediğim gibi, zaten güvenlik sağlandıkça gelişme 
hızlanıyor, gelişme hızlandıkça güvenlik önlemleri daha etkili 
duruma geliyor. Tabii sizin de değindiğiniz gibi, bu ülkedeki 
sorunların uzun bir mazisi var. Bölgemiz jeopolitik açıdan son 
derecede önemli. Bu bölgede de Türkiye'nin konumu yaşamsal 
önem taşıyor; Türkiye bir anahtar ülke konumunda. Onun için 
bölgede çıkarı olan bölge dışı bazı devletler Türkiye'nin 
bölgedeki etkisini ve etkinliğini asgari düzeyde tutmak için, hatta 
bazıları daha ileri giderek Türkiye'yi bölmek için yalnız son
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yıllarda değil, yalnız Cumhuriyet döneminde de değil, ondan 
önceki dönemde; Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme döne
minde de her çabayı gösterdiler, ama Türkiye bütün bunların 
üstesinden gelebildi.

Güneydoğu'da bir halk hareketi yaratma hevesleri bu dış 
güçlerin kursaklarında kaldı, eğer dış destek çekilse, özellikle de 
bazı müttefiklerimizin sağladığı dış destek çekilse, güven
lik kolayca tam olarak sağlanabilir; fakat o destek devam 
ettiği halde Silahlı Kuvvetlerimizin ve bütün kolluk güçlerimizin 
özverili çalışmasıyla bölgede terör büyük ölçüde gerilemiş 
durumdadır.

SORU: Daha önce birçok yatırım paketi kontrol azlığından 
dolayı tam işlevini gösteremedi. Bu açıkladığınız yatırım paketi 
nasıl kontrol edilecek?

CEVAP: Tabii bizim gözümüz hep bu programın uygulan
masının üzerinde olacak. İnşallah seçimden sonra da hükümette 
kalır ve bunun takipçisi oluruz. Daha bundan önceki hükümetin 
kuruluş günlerinden itibaren Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun 
yalnız güvenlik sorununa değil, gelişme sorununa, kalkınma 
sorununa da öncelikle önem verdiğimizi açıklamıştık. Biz bu 
konuda gereken özeni göstermeye devam edeceğiz.

SORU: Bu 45 trilyonluk kaynaklar Güneydoğu'da toplam 
kaç kişiye istihdam sağlanacak?

CEVAP: Şimdi onları toplamış bulunuyorum. Tabii o 
verdiğiniz rakamlar bütün organize sanayi bölgelerinin, bütün 
küçük sanayi sitelerinin tamamlanması durumunda sağlanacak 
istihdam olanağı; fakat biz gerçekçi hedefler belirliyoruz. 
Böyle yüzlerce tesisin hepsini birden bir yılda tamamlama 
olanağı yok;tamamlanacak organize sanayi bölgelerinin, küçük 
sanayi sitelerinin sayısını olabildiğince artırmayı görev bile
ceğiz. Aynı zamanda eğitim çok büyük önem taşıyor. İşsizliği 
önlemek bakımından, gelişme bakımından, hem de bölücü 
terörü önlemek bakımından, irticai faaliyetleri önlemek bakımın-
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O konuda zaten bir hayli mesafe aldık, ama daha yapılacak 
bir hayli işimiz de var.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN: 
Ben bir örnek verebilirim; bu geçen dönem 1998'de, Türkiye 
Halk Bankası KOBİ'lere 18 trilyonluk destek verdi, 11800 istih
dam sağladık. Sadece Halk Bankası'nın sağladığı istihdam bu.

SORU: Güneydoğu ekonomisini ilgilendiren en önemli 
konulardan birisi Irak'a uygulanan ambargo. Ambargo kalk
madığı sürece Güneydoğu'da kalkınmanın tabir caizse "Bir 
ayağı topal kalmış" olacak.

Bununla ilgili herhangi bir girişim bundan sonra olacak 
mı? Çünkü ne kadar Güneydoğu'da kalkınmaya yönelik adım
lar atılsa da Irak'a uygulanan ambargo olduğu sürece bölgenin 
dışa açılması mümkün değil?

CEVAP: Çok haklısınız. Körfez bunalımından önce Irak'la 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizde büyük gelişme olmuştu ve 
bu da Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinin kalkınmasına 
önemli katkı sağlıyordu. Fakat Körfez bunalımı ardından, yalnız 
Irak'la değil, diğer Körfez ülkeleriyle de ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz çok büyük ölçüde geriledi. Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğu nedeniyle Türkiye'ye teröristlerin sızması yüzünden 
güvenlik önlemleri büyük ölçüde arttığı için Türkiye, hem büyük 
can kayıplarına, hem de büyük ölçüde parasal kayba uğruyor. 
Ayrıca Irak'a uygulanan ekonomik ambargo da Irak'tan sonra en 
çok Türkiye'ye zarar veriyor.

Türkiye Birleşmiş Milletler Şartı’nın 50. Maddesi’ndeki 
istisnadan yararlanmak için girişimde bulundu; yani, bir ülke 
ekonomisine uygulanan ambargo eğer başka bir ülkeye de yan
sıyorsa, onun ekonomisini de aksatıyorsa, o ülke Birleşmiş 
Milletler Şartı’nın 50. Maddesi'ne göre bu ambargodan etkilen
meme hakkını elde edilebilir. Fakat maaselef bu konudaki talep

dan bu yurtların çoğaltılması büyük önem taşıyor.
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lerimize de olumlu yanıt verilmedi, ama bu talebimizi, bu 
konudaki başvurumuzu bugünlerde yineleyeceğiz. Aslında 
terör sorununun da, ekonomiyle ilgili sorunların da kaynağı 
yurtdışında; yani, dışarıdan gelen birtakım etkilerle Türkiye yıl
lardan beri her anlamda çok ağır bedeller ödüyor, ama bereket 
versin çok güçlü bir ülkeyiz. Bunca ülkenin, bunca devletin, 
bunca dış çıkar çevresinin Türkiye'yi engellemek, zayıflatmak, 
hatta bölmek için çaba göstermesine karşın çok şükür bir
liğimiz de gücümüz de yerinde.

SORU: Kuzey Irak'la ilgili bir şey sorabilir miyim? 
Bölgenin en büyük gelir kaynağı buradan gelen sınır ticareti ile 
özel yakıttır. Son zamanlarda idari tedbirler alınmaya baş
landı. Irak'ın da bu bombalamalardan sonra yavaşlattığı bir 
durum var. Bu konuda bir şey düşünüyor musunuz?

CEVAP: Biz tabii sınır ticaretinden olabildiğince yarar
lanmak istiyoruz, ama önümüzde Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 
Konseyi Kararı’yla Irak'a uygulanan ambargo engeli var. Ayrıca 
sizin de belirttiğiniz gibi bu son haftalarda hızlanan bombardı
manlar nedeniyle Irak'ın özellikle mazot üretebilmekteki güçlük
leri var.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN 
YUNANİSTAN DIŞINDAKİ NATO VE AB ÜLKELERİ 

LİDERLERİ İLE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
GENEL SEKRETERLERİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

I wish to share our considerations with you on internation
al cooperation against terrorism and in this context to bring to 
your attention certain issues which continue to be of vital concern 
to us following the capture and arrest of Abdullah Ocalan.

You know that Turkey has for the past fifteen years suf
fered from PKK terrorism whose acts of indiscriminate violence 
against our citizens and our country have caused enormous loss
es in terms of human lives and economic resources. We have 
today thousands of families of terror victims in Turkey who have 
to live with the agony of their lost ones.

Most of the victims of PKK terrorism have been our citi
zens of Kurdish origin. In view of this fact, PKK's claim to be 
fighting for Kurdish rights is nothing but a preposterous and out
rageous deception. We have had no concept of racial differentia
tion in Turkey, and there has been no instance of racial conflict or 
discrimination in Turkish history. Thousands of mixed families 
all over our country testify to this fact. It also demonstrates why 
the PKK is not a popular movement, but simply a terrorist organ
ization operating through intimidation, coersion and violence. Let 
alone representing our citizens of Kurdish origin, the PKK has 
acted as the real enemy of the Kurds.

After so many years and at great cost, Turkey has finally 
reached a promising stage in its legitimate struggle against terror-
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ism. This will enable us to direct our energy and resources to 
addressing the social and economic needs of our people. If it had 
not been for the external support given to the PKK in contraven
tion of international conventions, we could have suppressed ter
rorism much earlier and would have been able to save many lives.

Those countries who have been directly involved with 
PKK terrorism bear a heavy responsibility. By now they have 
been thoroughly exposed through their own actions and the door 
of denial is closed for them. It is the task of the international com
munity to see that they unequivocally break off their connections 
with PKK terrorism.

Since the beginning of PKK's terrorist campaign in 1984, 
Turkey has exerted every effort to protect its citizens from the ter
rorist attacks of the PKK, while at the same time drawing the 
attention of the international community to the true character of 
this organization.

We were pained to see during all these years, as we lost our 
children, women and men in acts of terror, that many of our part
ners in Europe, with certain notable exceptions, seemed to remain 
indifferent to the boundless brutality of the PKK and the threat it 
posed not only to the people of Turkey, but to their own societies 
as well. We were dismayed to see many European governments 
falling prey to this terrorist organization's misleading propaganda, 
its strongest weapon besides its violence. Our sincere calls to alert 
our partners to this contamination usually fell on deaf ears.

Abusing the general atmosphere of tolerance and demo
cratic freedoms in western countries, the PKK was able, with its 
web of front organizations, organized crime network, fellow trav
elers and accomplices, to take root in Europe and to inflict grave 
damage not only to the Turkish people, but also to western soci
eties through its extortion, coersive fund raising, narcotics and 
illegal immigration rackets. As the drugs poisoned European 
youth, drugs money bought arms for the PKK to murder our 
youth.
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Following Öcalan's apprehension, PKK militants have 
engaged in hideous acts of violence in Western Europe, showing 
their real face to the international community. This face has long 
been sadly familiar to our people. We have always argued that 
there can be no accommodation with terrorism, nor can it be 
appeased. The recent wave of PKK violence accross Europe, 
which we have unequivocally condemned, proves us right.

In this light, I wish to strongly urge you to take firm and 
prompt legal action against any PKK presence on your territory 
under any guise, to ban de jure and de facto the activities of this 
terrorist organization and all its affiliates and not to permit PKK 
spokesmen, propagandists and instigators to operate in your coun
try. I wish to call on you to take effective measures to closely 
monitor all PKK related persons and their activities, including the 
financial means at their disposal.

This call is based on the fact that PKK militants still con
tinue to provoke and instigate terrorist acts against Turkey from 
Western Europe, that "Özgür Politika", a daily published in 
Europe, and "MED TV", a channel broadcasting from Europe; 
both serving as the mouthpieces of the PKK, still continue to call 
on PKK militants to pursue their terrorist attacks in Turkey. These 
provocations and incitement to violence and murder originating 
from Europe constitute a clear and present danger to the safety 
and security of our people. I am sure that you would find this sit
uation totally unacceptable if those targeted by the calls of terror
ist militants and their propaganda machinery were to be your own 
citizens. It is our firm conviction that the network of violence and 
organized crime which remains intact in Europe should be dis
mantled.

Requesting your close personal attention to our call, please 
accept,... the assurances of my highest consideration.

Bülent Ecevit 
Prime Minister
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ARNAVUTLUK BAŞBAKANI NIN ÜLKEMİZİ 
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arnavutluk Başbakanı Pandeli Majko, Başbakanımız Sayın 
Bülent Ecevit'in davetine icabetle, 2-4 Mart 1999 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu 
Arnavutluk'la dostça ve kardeşçe ilişkilerimiz sürdürülmektedir. 
Arnavutluk Başbakanı Pandeli Majko'nun bu ziyareti ikili ilişki
lerimizin ve işbirliğimizin daha da geliştirilmesi olanakları 
üzerinde kapsamlı bir görüş alışverişine imkan verecek, ilişki
lerin çeşitlendirilmesi ve daha da pekiştirilmesi için sarfedilen 
ortak çabalara ivme kazandıracaktır. Görüşmeler başta, kritik bir 
aşamada olan Kosova sorunu olmak üzere, her iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda yararlı bir görüş 
alışverişine de vesile teşkil edecektir.
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İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Eitan Ben-Tsur başkan
lığında bir heyet, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 4 Mart 1999 
tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Eitan Ben-Tsur 
başkanlığında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgeyi 
ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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S MAHUT I W

ü l k e m iz e  r e s m i  z iy a r e t  iç in  g e l e n
ARNAVUTLUK BAŞBAKANI PANDELİ MAJKO NUN 

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN
KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Türkiye'ye resmi 
bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Arnavutluk Başbakanı Pandeli 
Majko'yu bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede, Türkiye-Arnavutluk 
ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, 
Türkiye'nin kardeş Amavutluk'un huzur içinde olmasına büyük 
önem atfettiğini, demokrasisini güçlendirme ve ekonomik kalkın
ma çabalarına her türlü desteği sürdürmeye kararlı olduğunu vur
gulamıştır. Cumhurbaşkanı Demirel, bu çerçevede başta Doğu- 
Batı Koridoru olmak üzere Türkiye ile Amavutluk'un ikili ve 
bölgesel projeler üzerinde ortaklık anlayışı içinde oluşturdukları 
işbirliğinin bölgenin barış, istikrar ve refahına olumlu katkıları 
olacağını da sözlerine eklemiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, Kosova'daki durumun 
endişe verici olduğunu, Balkanlar'da barışı korumanın temel 
amacımızı teşkil ettiğini, bu çerçevede Kosova'daki durumun 
daha da kötüleşmemesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmakta 
olduğunu, uluslararası toplumun Kosova'ya ilgisinin devam 
ettiğini, dolayısıyla Kosova konusunun sahipsiz olmadığını, 
NATO'nun tutumunu ortaya koymuş olduğunu, barış 
görüşmelerindeki gelişmelerin yakından izlendiğini, Türkiye'nin 
bir NATO üyesi olarak gerektiğinde NATO'nun alacağı tedbirlere 
katılacağını, Amavutluk'un Kosova sorununda bugüne kadar 
sergilediği sorumlu tutumunu bundan böyle de sürdüreceğine ve
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bu milli mesele üzerinde kendi içinde birlik ve beraberliğini 
koruyacağına emin olduğunu vurgulamıştır.

Arnavutluk Başbakanı Pandeli Majko görüşmede, 
Arnavutlumun Türkiye'yle ilişkilerini her alanda daha da 
geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek Kosova'daki 
gelişmelerin Arnavutluk'ta giderek artan bir endişeyle takip 
edildiğini, sorunun boyutlarının Kosova'nın sınırları dışına taş
masına engel olunması gerektiğini, bu zor şartlarda Arnavutluk 
olarak Türkiye'den başka kapısını çalacak dost ülke görmedik
lerini ve Türkiye'nin uluslararası camianın Kosova'daki duruma 
aktif ilgisinin devamı hususunda gösterdiği çabaları minnetle 
karşıladıklarını ifade etmiştir. Başbakan Majko ayrıca, Türkiye 
ile işbirliği yapmak istedikleri muhtelif alanlar üzerinde durmuş, 
bu doğrultuda beklentilerini dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin gerek Kosova 
konusunda gerek Arnavutluk'la ikili ilişkilerinde yakın ilgisini ve 
desteğini sürdürmeye devam edeceğini ve bu ülkeye yönelik 
bütün taahhütlerini eksiksiz yerine getireceğini kaydetmiştir.
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Hedef 2010

TAHA AKYOL
  _ •    •

DIŞİŞLERİ Müsteşarı Korkmaz Haktanır ve diplomat 
arkadaşlarıyla beraberiz. Milliyet mensuplarının sorularını ce
vaplandırıyorlar, bilgi veriyorlar.

Haktanır diyor ki:

- Türkiye, başına bir bela getirmeden 2010 yılına ulaş
malıdır!

Çünkü Türkiye 2010 yılında büyük bir ekonomik güç 
haline gelecek, ona göre de dış politika gücü artacak!

t

2010 yılına giden yolda, öyle anlıyorum ki, dışardaki en 
büyük sorunumuz Yunanistan'ın "artık tahammül edilemez hale 
gelmiş bulunan düşmanca politikaları"dır.

Ya iç sorunlar? Sayın Müsteşar bunun adını koymadı ama 
belli ki, iç barış ve istikrarı kastediyor:

- Iç sorunları radikalleşerek değil, toleransı geliştirerek
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çözüme götürebiliriz!

Kürt sorunu konusunda da, din - laiklik gerilimi konusun
da da ”radikalleşme değil, tolerans" ilkesinin gerektiğini 
düşünüyorum.

DİPLOMATLARIMIZ diyor ki:

- Sosyal ve ekonomik kalkınma, insan hakları ve 
demokraside iyileşme, kültürel alanda açılımlar gibi 
gelişmeleri hızla başarabilirsek, Türkiye dış politikada ondan 
da hızlı biçimde büyük kazanımlar elde eder!

Ama diplomatlarımız dertli:

- 6 - 7  tane önemli reform yasası Meclis'te kadük kaldı! 
Türkiye'nin en acil sorunu, yönetsel niteliktedir! Türkiye 
çalışmıyor! nııiiivfiü

Yani reformları yapmıyor!

Çağımızda "hukuk devleti" kavramı stratejik bir güç fak
törüdür! Bu bakımdan Apo'nun yargılanması süreci Türkiye için 
hayati derecede önemli...

- Adil yargı kavramına gölge düşürmek isteyenlere fır
sat verecek davranışlar, yayınlar, görüntüler yanlış olmak
tadır!

•  •

Hazırlık soruşturması hukuken gizli değil mi? Öyleyse 
nedir Apo'nun ortalıkta dolaşan ifadeleri?

- Apo'nun avukatlarına öfkelenen kalabalıklar... 
Teröristlerin yaptığı eylemleri sürekli yayımlamak da yan
lıştır! Yabancı TV'ler bu görüntüleri yayımladıkça Türkiye 
hakkında olumsuz imajlar oluşuyor! Turizmde rezervasyon
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iptalleri başladı!

Evet, ağırbaşlı davranmayı başarmalıyız!..

* * *

APO'NUN adil yargılanması... Bu terörist hakkında adalet, 
adil yargı ile yerini bulacaktır!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'da benzer davalarda duruş
maların nasıl yapıldığını incelemiş: Baader Meinhoff, Kızıl 
Tugaylar, Ağca, Carlos, ETA, IRA davaları... Ona göre duruşma 
salonu, basın merkezi, izleyici bölümü, güvenlik tedbirleri ve 
yargılama usulü...

DGM'lerden askeri hakimlerin çekilmesi veya bu hakim
lerin özlük işlerinin 'yargıç bağımsızlığı' ilkesine uygun hale 
getirilmesi... Diplomatlar bunu son derece önemli buluyor:

- Davanın esasında tamamen haklı olduğumuz halde, 
'yargı bağımsızlığı' iddiasıyla Batı'da suçlanan bir ülke duru
muna düşürülebiliriz!

Ama Meclis seçim tatilinde! Mayıs'tan önce toplanamaya
cak! Dava ise muhtemelen Mayıs'tan önce başlayacak!

Çılgın ve bağnaz Yunanistan suçüstü yakalanmıştır; utanca 
batmıştır!

2010 yılına uzanan yolumuzda en kalleş dış "bela" olan 
Yunanistan, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmaya çalışacaktır. 
Bunun için bizim sokak taşkınlıklarımızı, saf heyecanlarımızı, 
yargı sürecindeki hatalarımızı kullanmak için bir sırtlan gibi bek
liyor!

En büyük vatanseverlik, ağırbaşlılık ve hukuka saygıdır!
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3 MAftir

Diplomatlarımızın 
kafalarının tası atmış 

durumda...

Haşan CEMAL

ANKARA- Günlük deyişle: Diplomatlarımızın kafalarının 
tası atmış durumda. Niye? Tabii ki Yunanistan yüzünden... Uzun 
yıllardır üst düzey diplomatlarımızı hiç böylesine bir psikolojik 
ortamda görmemiştim. Bu ortam aynı zamanda Yunanistan'ın 
terör silahından vazgeçmediği takdirde işlerin nerelere kadar tır
manabileceğin! de anlatıyor.

Diplomatlarımızın kafalarının tası atmış durumda...

Diplomatik dil... İncelikli dil demektir. Daha çok diplo
masiye özgüdür. Diplomatlar bir yerde muhataplarına en hoş 
olmayacak konuları ya da mesajları bu dilin inceliklerine sığı
narak vermeyi tercih ederler.

Bunun bir de tersi vardır:
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Diplomatların kendi terbiyeli, eski deyişle müeddep üslup
larını bir yana bırakıp günlük dille konuşmaya başlamaları...

Tabii böyle bir değişim ortaya çıkmışsa, durup bunun 
anlamını düşünmek yararlı olabilir. Zira, böyle bir üslup değişik
liği bazen olağanüstü bir duruma da işaret eder. O yüzden muha
tapları tarafından dikkatle okunması gerekir.

Şimdi başkentteki durum böyle.
Günlük deyişle:
Diplomatlarımızın kafalarının tası atmış durumda.
Niye?
Tabii ki Yunanistan yüzünden...

Terörle suç ortaklığı içinde yakalanmasına rağmen bu 
ülkenin sergilemeye devam ettiği pişkinlik ve bu bakımdan 
Avrupa'da rastlanan çifte standart örnekleri, Dışişleri 
Bakanlığımızda fırtınalar estirmeye başlamış. Üstelik bugüne 
kadar ender rastlanan şiddette fırtınalar...

Uzun yıllardır üst düzey diplomatlarımızı hiç böylesine 
psikolojik ortam içinde görmemiştim. Öyle anlaşılıyor ki, bu 
ortam aynı zamanda devletin Yunanistan konusunda çizmiş 
olduğu politikanın kararlılığını yansıtıyor. Hatta, Yunanistan'ın 
Türkiye'ye karşı terör silahını kullanmaktan vazgeçmediği 
takdirde işlerin nerelere kadar tırmanabileceğini de anlatıyor.

Bıçak ve kemik...
Bu izlenimleri dün Ankara Palas'ta, yani Devlet Konuk 

Evi'nde diplomatlarımızla yediğimiz öğle yemeğinde edindim. 
Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın gazetemiz 
Milliyet'e ev sahipliği yaptığı davete önde gelen Dışişleri yet
kilileri katıldı.

Büyükelçi Haktanır'ın, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Faruk Loğoğlu'nun yazılması kaydıyla söyledikleri bazı sözleri 
tırnak içinde şöyle:
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"Hangi taşı kaldırsanız, altından Yunanistan çıkıyor."
"Göz göre göre düşmanlığın bu kadarı olmaz!"
"Yunanistan yirmi yıldır diyalog kapısını kapattı, teröre 

destek verdi."
"Diyalog kapıları Suriye'yle bile daha çok açık."
"Yunanistan'a diyoruz ki, terörle bağlarını kopart ve kopart

tığın da görülsün."
"Terörle bağını kopartana kadar işin peşini bırakmaya

cağız." (’’Peşini bırakmayacağız” sözü birkaç kez geçiyor)
"Bıçak kemiğe dayandı!"

"Yunanistan'da gerekli siyasi irade ortaya çıkmazsa, iki 
ülkenin başına çok daha kötü şeyler gelebilir." ("Çok daha kötü 
şeyler” sözü birkaç defa tekrarlanıyor)

"Terörist başı yakalandıktan sonra bir hafta kadar bekledik. 
Gördük ki Yunanistan gitgide azgınlaştı."

Diplomatlarımız böyle konuşuyor.
•  •

Üstelik açık açık.
Yani yazılması kaydıyla...
Bu durum, normal değil.
Anormal!

Ve bu anormalliğin altını, başta Yunanistan'ın, sonra 
Avrupa Birliği'nin, özellikle de Amerika'nın çok kalın biçimde 
çizmesi yerinde olacak. Eğer Ege'de, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de 
gerçekten barış ve istikrar isteniyorsa, başka çare yok.

Türkiye savaş çığırtkanlığı yapmıyor.
Türkiye barışı arıyor.

Atina, bize karşı terörden vazgeçmezse ne olur? 
Cumhurbaşkanı Demirel'in sözünü etmiş olduğu meşru 
müdafaa hakkı ne anlama geliyor? Dışişleri Müsteşarı Haktanır 
aynen şu yanıtı verdi:

’’Size yönelen tehditle orantılı bir cevap olmalı meşru
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müdafaa... Adam güvenliğinize, toprak bütünlüğünüze kas- 
detmişse, ne yapacaksınız?"

Barış için...
Diplomatlarımızla dünkü iş yemeğimiz şu noktalarda 

özetlenebilir:

* Yunanistan terör silahından vazgeçmedikçe, Doğu 
Akdeniz'de barış olmaz.

* Kıbrıs'ta çözüm olmaz.

* Ege barış denizi olmaz.

* Yunanistan terörden vazgeçmedikçe, Türkiye meşru 
müdafaa yolunda adımlarını sıklaştırır.

* Almanya'sıyla, Belçika'sıyla, İtalya'sıyla, İngiltere'siyle 
birçok Avrupa ülkesinin, PKK'nın bir terör örgütü olduğu 
gerçeğine göre hareket etmeleridir isabetli olan...

* Türkiye, demokrasi ve insan hakları standartları dahil 
birçok açıdan evinin içini ne kadar düzeltirse, dış politikada da o 
kadar rahatlar.

Son söz:

Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle son dönemde çıkarmakta 
olduğu diplomatik performans takdire layıktır!
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İpin ucu açık

GÜNERİ CİVAOĞLU

Yunanistan'a tavrımızın özü şudur:
"Problemin mi, yoksa çözümün mü bir parçası olacak

sın?”
Tavrımızı, tavrınız belirleyecek.”

Dün, tarihi Ankara Palas'ın bir salonundaki "Milliyet’e 
Aydınlatma Yemeği’nde” Dışişleri Müsteşarı Korkmaz 
Haktanır ve kurmayları, Yunanistan için ciddi bir mesaj veriyor.

Korkmaz Haktanır'ın, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından kullanılan "Gereğinde başvurabileceğimiz 
meşru müdafaa hakkı” tanımı şöyle:

"Bu hakkın kapsamı ve kullanımı, Türkiye’ye yönelen 
tehditle doğru orantılıdır.

Yani, sınır yoktur.
Ucu açıktır.
Yunanistan'a karşı bu uyarılarımız, henüz başlangıçtır.
Eğer yanlış tutumlarını bırakmazlarsa, çok daha ağır 

aşamalar olabilir.
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Türkiye'nin bölünmesini amaçlayan tavırların daha 
fazla sürdürülmesi mümkün değildir."

"Ucu açık" deyimine dikkat!...
Bunu "her şey olabilir" diye de tercüme edebiliriz.

Bir sorumuz üzerine, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in söylemleriyle yankılanan "Yunanistan'a, hizaya 
gel" uyarılarının, koordine devlet politikası olduğunun adeta altı 
çizildi.

Kitaplarla diplomasi
Dışişleri, bir dizi kitap yayınlamakta.

•  •

Örneğin...

- Ortadoğu'da Su Sorunu.
- 2010 - 2020 Dünyasında Türkiye.
- Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Çözümü.
- Türkiye ve Avrupa İlişkileri.
- Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler.
- PKK Terörizmi.
- Dışişleri Güncesi.
- Türkiye Cumhuriyeti.
- Uzmanlardan Abdullah Öcalan ve PKK Konulu 

Yorumlar ve Tebliğler.
- Yunanistan ve PKK Terörizmi.

•  •

Özellikle bu sonuncusu, belgelerle, fotoğraflarla, 
Yunanistan'ın PKK terörizmine katkısının kanıt dosyası gibi.

Yunanistan'daki PKK kampları ve hücreleri, haritalarıy
la, iç planlarıyla ortaya konmakta.

Haki Karer - Lavrion Kampı'ndaki voleybol sahasından,
köpek kulübelerine ve girişteki "Dersim Kapısı" tabelasına 
kadar.
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Abdullah Öcalan'a, Yunan parlamenterlerin davet 
mektupları ve altındaki 110 milletvekilinin isim ve imza 
fotokopileri.

PKK'ya, Yunanistan'ın zehirli gaz bombası imalat sırlarını 
verdiğine dair açıklamalar.

Stinger füzelerinin, bizim helikopterleri düşürmede kul
lanılışı v.s.

Bu yayınların hepsinin İngilizce, Almanca ve 
Fransızcalannın da olduğunu belirtmeliyim.

Yani...

Kendimiz yazıp, kendimiz okuyacak değiliz.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı gazeteci olunca, bilgi ve 
iletişim çağında diplomasi de üslup değiştiriyor.

Apo’nun itirafları
Arkası da gelecek.

Apo'nun anlattıkları ve anlatacakları, bir bakıma 35 bin 
kişinin katliamının arkasındaki Batılı gölgeleri de ortaya ko
yacak.

Sadece Yunanistan değil, Avrupa’nın başka ve itibarlı 
ülkeleri de böyle yayınlarla vitrine çıkacak.

PK K ’ya akan maddi yardım, silah ve siyasal katkı, teşhir 
edilecek.

Apo’nun İmralı’da yargılanışını, Türkiye’de demokrasi 
ve insan haklarının da sorgulaması olarak görmek beklentile
rine karşın, bazı ülkelerin suç ortaklığı konumları ortaya çıkabilir.
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Apo’nun yargılanması, aslında sadece terörizmin tetikçi
lerini değil, azmettiricilerini de tarih önünde sorgulatacak 
anlaşılan.

Ciddi hazırlık
Haktanır ve arkadaşlarından, Türkiye’nin bu bağlamda 

karşı karşıya olduğu sorunları dinliyoruz.

Diğer ilgili bakanlıkların sorumlularıyla bir komite, dünya
da Ağca, Carlos, Baader Meinhof Çetesi gibi azılı teröristlerin 
nasıl yargılandıklarını araştırıyor.

im ra lı’da o yargılama standardı ve kuralları uygulanacak.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne, Avrupa standart
larında sorgulama, sağlık ve yargılama raporları gönderiliyor.

Dün de bir insan hakları gözlem heyeti, İm ralı’daydı.
M

Abdullah Ocalan’a işkence yapılıp yapılmadığını inceledi.

Asıl sorun, DGM’lerdeki asker üye.

İnsan Hakları Mahkemesi, DGM ’lerde asker üyenin
bulunmasını, yargılamada bağımsızlık ve tarafsızlığa aykırı 
buluyor.

Diplomatlara göre, Anayasa değişmezse dahi, sicil ve 
atama yasalarında değişiklik yapılarak bu sorun aşılabilir.

Ne yazık ki...
TBMM, böyle sorunlara yeterince duyarlı değil.

Demokratikleşme süreciyle ilgili 8 yasa girişimi 
görüşülemedi, kadük oldu.

Pişmanlık Yasası da çıkmadı.
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TBMM gerekli özeni gösterseydi, bugün Avrupa karşısın
da daha güçlü olabilirdik.

Ancak...
Türkiye, diplomasi atağını gene de uyarılarla sürdürüyor.

NATO, AB, AGİK, BM ve Avrupa Konseyi gibi ulus
lararası platformlar, ABD ve Avrupa’nın diğer bazı ülkeleri bu 
atağın hedef alanı.

Hedef, Yunanistan’ı da tıpkı Suriye gibi PKK’yı kesin 
dışlama noktasına kadar zorlama.

Eğer uyarılarla, baskılarla sonuç alınamazsa, Atina, prob
lemin parçası olacak demektir.

O zaman yazının başında belirttiğim gibi ipin ucu açık.
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Dış politikada yeni kıstas...

SAMI KOHEN

ANKARA-APO olayı giderek Türk dış politikasında 
"belirleyici bir faktör" oluyor. Bundan sonra Ankara'nın, 
yakın komşuları ve dostları başta olmak üzere, uluslararası 
camia ile ilişkilerine bu faktör yön verecek.

Bu yeni tutumda uygulanacak kıstaslar nedir?

Dün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır ve 
ekibi ile söyleşimizde bu soruyu enine boyuna görüştük.

•  •  _____

Dışişleri kadrosu, Ocalan olayının bundan böyle Türk
dış politikasının "prizmasının odak noktası" olacağı 
konusunda hemfikir. Daha açık bir ifade ile, artık ülkelerin 
"Apo olayı" vesilesi ile, PKK'ya, terörizme ve Kürt sorununa 
karşı tavırları, Ankara'nın politikasını - yani pratikte 
dostlukları veya düşmanlıkları - belirleyecek...

BU politikada uygulanacak kriterler şöyle açıklandı bize:
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1- PKK terörizminin kınanması... PKK militanlarına 
hiçbir şekilde destek verilmemesi, faaliyetlerine göz yumul- 
maması...

2- Kürt sorunu konusunda Türkiye'nin kabul etmediği 
düşüncelerin, "koşul" haline getirilmemesi (AB'nin yaptığı 
gibi)...

3- Öcalan'm yargılanması sürecinde "müdahaleler"de 
bulunulmaması...

Türk diplomasisi, yabancı ülkeler ve uluslararası kuru
luşlar ile ilişkilerine işte bu parametrelere göre yön verecek.

0

Bunun uygulaması başladı bile, ilk hedef Yunanistan...
Dışişleri kurmayları, Cumhurbaşkanı Demirel'in "sert çıkış"ından 
sonra "dolaylı" (Avrupa ve ABD aracılığı ile) veya "direkt" olarak 
(Yunanistan'a karşı) alınabilecek bir dizi tedbir üzerinde harıl 
harıl çalışıyor. Bunlar, geçen hafta bizim bu sütunda bildirdiğimiz 
belli başlı "adımlar"ı içeriyor...

Jc Jc Jc

PEKİ, bunlar neye göre ve ne zaman uygulamaya 
konacak? Cevap: Atina'nın önümüzdeki günlerde PKK'ya destek 
vermekten vazgeçtiğini, şimdiye kadar izlediği politikayı 
değiştirdiğini resmen ve fiilen ortaya koyması halinde, kuşkusuz 
bu tür önlemleri hayata geçirmeye gerek kalmayacak. Ama böyle 
bir işaret görülmezse ve Atina aynı yolda devam ederse, 
"gereği peyderpey yapılacak"... Zaman limiti vermek şu anda 
olanaksız. Şu günlerde bir PASOK milletvekilinin partiden atıl
ması veya Yunan sözcüsünün daha farklı bir üslup kullanması, 
ciddi bir politika değişikliği değil, "kozmetik" ufak jestler sayılı
yor.

Dışişleri yetkilileri, Yunanlıların artık işin ciddiyetini 
(açıkçası sıcak çatışma tehlikesini) anlamaları gerektiğini, 
ancak hala başka havada olduklarını söylüyorlar. Belki de
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bunun bir nedeni, Ankara ile Atina arasında direkt bir 
diyalogun bulunmaması... Ne yazık ki Yunanistan, Türkiye'nin 
diyalog önerilerine öteden beri karşı çıkmıştır. Bu bağlamda 
Atina ile durum, Suriye ile yıllar boyu süren durumdan daha beter 
sayılıyor...

Ya Avrupa ile ilişkiler? Aynı kıstaslar onlara da mı uygu
lanacak? Bu durumda Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile de ilişkileri 
sıkıntılı bir döneme girmez mi?

Dışişleri yetkilileri bu konuda da "kararlılık" ifade 
ediyorlar. AB, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi kuru
luşlar başta olmak üzere AvrupalIlardan beklenen, PKK'ya karşı
çıkmaları, militanları desteklememeleri, terörizmi kınamalarıdır. • •   • •

(Örneğin MED - TV ve Özgür Politika gibi yayınlara izin ver
memeleri de buna dahil).

Müsteşar Haktanır'ın deyişi ile, Avrupa'dan bu konuda 
hesap sormak Türkiye'nin hakkı. "Apo'nun duruşması sırasında 
Türkiye değil, teröre yataklık edenler yargılanacak... Çuval 
yırtılmıştır; artık her şey ortaya çıkacak"...

j |  |  ____

Evet, Ocalan olayının Türk dış politikasına nasıl yan
sıyacağının ilk somut belirtileri bunlar...
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^Milliyet

Atina’ya çağrı
FİKRET BİL A

Dışişleri Bakanlığı, dün öğle yemeğinde Milliyet’i konuk
etti.

Müsteşar Korkmaz Haktanır ve üst düzey Bakanlık yöneti
cileri Apo’nun yakalanmasından sonra, Batı’nın Ankara’dan, 
Ankara’nın Batı’dan nasıl göründüğünü anlattılar.

Yemeğin odak noktasını Atina oluşturdu.

Önce Batı’nın Ankara’dan görünüşü..

Dışişleri, Ankara’nın bir “savunma psikolojisi” içinde 
olmadığını, aksine “hesap sorduğunu” ve uzun süre de sorması 
gerektiğinin altını çiziyor.

Apo’nun yakalanmasından sonra Batı’nın yargılama süreci 
ve normları başta olmak üzere, bazı talepleri gündeme getirdiğini 
anımsatan Müsteşar Haktanır, Ankara’nın tavrının şu anlayışa 
dayanması gerektiğini vurguluyor:
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Dur bakalım! Sen taleplerde bulunuyorsun ama, önce 
Türkiye’nin taleplerini karşılamak ve sorularına yanıt vermek 
zorundasın.

Sen PKK’ya destek vermeseydin, güçlendirmeseydin, para 
toplamasına, silahlanmasına, uyuşturucu ticaretine göz yum- 
masaydın, ben Türkiye’de binlerce canı kurtarırdım.

Sen daha PKK’ya “terör örgütü” demekten kaçınıyorsun 
ama, gecenin bir vaktinde köy basıp insanları duvara dizip infaz 
edilmesine, kaçırılmasına, binlerce insanın öldürülmesine ne di
yorsun?

Suçüstü yakalanan Atina’ya ne diyorsun?

Bir NATO üyesinin müttefiki aleyhine faaliyetlerine, onun 
toprak bütünlüğüne, ülke bütünlüğüne, iç huzuruna dönük açık 
faaliyetlerine ne diyorsun?

Adam MED TV’de hala çıkıp tehdit savuruyor, şiddeti 
yaygınlaştıracağız, Türkiye’yi yakıp yıkacağız, diyor. Acaba 
Türkiye’de bir yayın organı sizin ülkenizi böyle tehdit etse 
tavrınız ne olurdu?

•  •

Once sen Türkiye’nin bu sorularına ve taleplerine yanıt ver, 
sonra tavsiye ve talepte bulun!

Dışişleri Atina konusunda kararlı...

Atina’nın “kafayı değiştirmesi” sağlanmadıkça, ilişkilerin 
daha kötüye gideceği hakim. Her taşın altından Yunanistan’ın 
düşmanca tavrının çıktığını vurgulayan Dışişleri, “Atina’nın 
hizaya gelmesini veya getirilmesini” talep ediyor.

Apo’nun yakalanması sonrasında üç bakanın istifa etmesi
ni ve Yunan Gizli Servis Başkanı’nın görevden alınmasını
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Atina’nın bir “hatayı cezalandırması”ndan değil, “Apo’yu 
korumayı beceremediniz” gerekçesinden kaynaklandığını
düşünüyor.

Atina’nın bu düşmanca politikası değişmedikçe, 
Ankara’nın işin peşini bırakmayacağını vurgulayan Dışişleri 
yöneticileri, Cumhurbaşkanı Demirel’in “meşru müdafaa 
hakkımız saklıdır” sözlerini yorumlarken sınırı geniş tutuyorlar:

“Bu kavramın ucu açıktır. Örneğin Genelkurmay, 
ABD’li pilotların meşru müdafaasını, kendilerine kilitlenme 
olduğunda karşılık vermek olarak tanımlıyor.”

Dışişleri, “Şam’dan daha kötü” diye nitelediği Atina’ya 
şu çağrıda bulunuyor:

“Aklını başına topla. Çizgiye gel.”

* & *

Ankara’nın Batı’dan görünüşüne gelince...

Dışişleri yetkilileri Apo’nun yargılanmasıyla ilgili olarak 
Batı’nın bir “usul takıntısı” içine girebileceğini belirtiyor.

Sorunun “DGM’lerin yapısı”nda düğümleneceği beklen
tisi var.

DGM’de askeri yargıç bulundurulması noktasında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin takılması, Dışişleri’ne göre büyük 
olasılık.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin daha önceki iki 
davada Türkiye’yi tazminata mahkum etmesi önemli karine. 
Eğer, Türkiye, Apo davasında da “askeri üye” sorununu 
çözmezse aynı noktaya takılabilir.

Dışişleri yöneticileri, Anayasa’nın DGMTerle ilgili hükmü
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değiştirilemezse, DGM’de görevli askeri yargıçların sicil ve terfi- 
lerinde düzenleme yapılarak sorunun aşılabileceğini söylüyorlar. 
Askeri yargıçların sicil ve terfi bakımından askeri bağlarının 
kesilmesi halinde Ankara’nın dışarıda rahatlayacağı inancındalar.

*  rk *

DIŞİŞLERİ, Apo yargılanırken, sanıldığı gibi Türkiye’nin 
değil, aksine Apo’yla birlikte ona ve örgütüne destek verenlerin 
yargılanacağını vurguluyorlar. Apo’yla birlikte sanık sandal
yesinde Türkiye’nin değil, teröre yardım eden, destek olan ülke 
ve kuruluşların oturacağının altını çiziyorlar.

Dışişleri ne yaptığını ve ne yapacağını biliyor.

Dansı seçimlerden sonra da olsa siyasilerin başına...
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA 
SINIR SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ülkemiz ile Gürcistan arasında 14.7.1997 tarihinde 
Tiflis'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında 
Sınır Sözleşmesi" bugün Onay Belgeleri'nin teatisiyle yürürlüğe 
girmiştir.

Sözleşme iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ivme 
kazandıracaktır.
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2 MART 1999 TARİHLİ LA STAMPA GAZETESİNİN BAŞ
MAKALESİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

2 Mart 1999 tarihli La Stampa gazetesinde, İtalyan 
Dışişleri Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve halen ANSA Haber 
Ajansı Başkanı olan Büyükelçi Boris Biancheri'nin "Apo'dan 
Hizbullah'a Terörizm, Yeniden Gözden Geçirilmesi Gereken 
Anlaşmalar" başlığı altında yayınlanan baş makalenin özet 
çevirisi aşağıda sunulmaktadır:

"Bir İsrail Generali’nin hayatına mal olan Hizbullah 
saldırısına, Netanyahu, Güney Lübnan'ı bombalayarak karşılık 
verdi. İsrail'in vatandaşlarına yönelik saldırılar karşısında mis
liyle mukabelede bulunmak şeklinde bir yaklaşımı vardır. 
Berlin'deki Konsolosluklarında Kürt göstericiler üzerine ateş
açarken ve üçünü öldürürken de aynı yaklaşımdan hareket 
etmişlerdir.

Buna mukabil, bir terörist olan Öcalan, Avrupa kamuoyu 
için kısa sürede bir insan hakları sembolüne dönüşmüş ve esasen 
aralarında önemli görüş farklılıkları olan Onbeşler, Türkiye'ye 
karşı takındıkları tavırla bir birlik ruhunu tekrar canlandır
mışlardır. Terörizm konusundaki bu tutum farklılığı ve 
Avrupa'nın bu hoşgörüsü bazı tereddütlere sebebiyet vermektedir. 
İtalya'nın çifte standart uygulamalarına göre, “Kürt lideri 
İtalya'ya yasadışı sokanlar haklıydılar. Buna mukabil, İmralı'ya 
götürülen Öcalan için yapılan yanlıştır. PKK ve onu destekleyen
lere karşı yapılanlar da yanlıştır." Böyle yaklaşımlar İtalya'da 
kanunları ihlal etmenin, daima bazı avantajlar sağladığını bir kere 
daha göstermektedir.

Muhtemelen Türkiye, Öcalan konusundaki Avrupa
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baskılarına kulak vermeyecek. Zaten Avrupa, Amsterdam'da 
Türkiye'ye kapısını kapatmıştır ve Türkler de artık Avrupa 
Birliği’ne girme olanakları konusunda kendilerini kandırmamak- 
tadırlar, öyle ki davet edilmiş olmalarına rağmen aday ülkelerle 
müzakerelerin resmi açılış törenine katılmayı reddetmişlerdir.

Terörizm sorunu çözümsüz kalmaktadır. Terörizm bize 
evimizde darbe vurduğu zaman (Kızıl Tugaylar, Fiumicino'da 
Filistin Komandoları’nın olayları v.s.) sivil toplumun koruması 
için kesin tedbirler alınmıştı.

Terörizm konusundaki tüm sözleşmelerde, Lahey 
Sözleşmesi’nden Strazburg Sözleşmesi’ne kadar, temel bir pren
sip mevcuttur: terörizmle suçlanan kişi onu arayan ülkeye iade 
edilmeli veya onu tutuklu bulunduran ülke tarafından yargılan
malıdır, her hal ve karda serbest bırakılmamalıdır.

Lâkin şimdi, terörizm artık bize değil başkalarına darbe 
vurmaktadır: Anadolu'da, İsrail'de, Cezayir'de. Bu nedenle 
Türklerin, İsraillilerin, Cezayirlilerin teröre karşı korunması bizi 
daha az ilgilendirmektedir.

• •  •

"İade etmek veya yargılamak" prensibi Ocalan olayında
açık bir şekilde ihlal edilmiştir. Telkin edildiği gibi, taahhütlerine 
uymadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Avrupa Konsey i’nden ihraç 
edilmesi yaklaşımları karşısında, ilk önce kendimizi Konsey'den 
atmakla bu işe başlamamız daha uygun olacaktır.

İtalya'da terörizm tehdidinin azalmasıyla, teröre karşı has
sasiyet de azalmıştır. Bu durumda halkların self-determinasyon 
haklarına, duruşmalarda kişisel özgürlüğe ve adli garantilere 
saygıya yönelik siyasi mülahazalar ağırlık kazanmıştır. Durum 
böyle ise, terörizm karşısında devletlerin tutumlarını düzenleyen 
uluslararası anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

Terörün bize darbe vurduğu zaman mücadele edilmesi, 
başkalarına darbe vurduğu zaman ise müsamaha gösterilmesi 
gerektiği şeklindeki yaklaşımdan özenle kaçınmamız gerekir."
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Sorularınızla başlayalım. Buyrunuz.

SORU : Cumhurbaşkanı dün Amerika'nın Kerkük- 
Yumurtalık boru hattını bombalamasını "kabul edilemez" olarak 
tanımladı. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu bize açıklar 
mısınız?

CEVAP : Bu sabah bize ulaşan ve ajanslara da yansıyan 
haberlere göre, Kerkük-Yumurtalık boru hattından petrol sevki- 
yatına yeniden başlanmış bulunuyor. Bundan şüphesiz mem
nuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, şimdiye kadar sürekli olarak 
Irak ile BMGK arasında yaşanan bu gerginliğin sonuçlarının hem 
bölgemiz bakımından hem de Türkiye'nin ekonomik ve siyasi 
çıkarları açısından olumsuz etkiler doğurduğunu söyleyegeldik ve 
bu sorunun ilgili BMGK kararları dahilinde bir an önce çözüme 
ulaştırılması ve böylece Irak'taki durumun normale avdet 
etmesinin yararına işaret ettik. Bu son olay da zannediyorum 
bizim bu konudaki hassasiyetlerimizin ve üzerinde durduğumuz 
noktaların bir kere daha altının çizilmesine vesile teşkil etmiştir.

SORU : Amerika'dan bu yönde herhangi bir şey istedik mi 
bir daha bombalamasın diye?

CEVAP : Bu konu Amerika'da bulunan Sayın Milli 
Savunma Bakanımızın temasları sırasında gündeme getirilmiş ve 
görüşlerimiz, düşüncelerimiz Amerikan tarafına intikal etti
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rilmiştir. Yine bugün ajanslarda, sabah toplantıya gelmeden 
gördüm, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıkla
masına dikkatinizi çekmek isterim. Anadolu Ajansı haberinden 
okuyorum: "Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı 
James Foley ABD'nin Irak'a yönelik saldırılarında petrolle ilgili 
tesisleri kasti olarak hedef almadığını söyledi. Foley, 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Kerkük-Yumurtalık petrol 
boru hattının bombalanması konusundaki açıklamasına ilişkin 
yaptığı konuşmada gıda karşılığı petrol anlaşmasıyla ilgili 
altyapıyı kesinlikle kasten hedef almadıklarını söyleyerek bu 
konuyu incelediklerini belirtti."

SORU : Amerikalılar ilk açıklamalarda, kesinlikle boru 
hattı, petrol pompalama istasyonunu vurmadıklarını, daha 
doğrusu zarar vermediklerini söylediler, ısrar ettiler. Yani 
Türkiye'nin bu açıklamasını nasıl yorumlamıştı?

CEVAP : Biraz önce söylediklerime ilave edebileceğim bir 
nokta yok. Biz bu sevkiyatın tekrar başlamış olmasından mem
nuniyet duyuyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de 
söylediğim gibi "bu konuda kasti olarak bu tür hedefleri vur
madıklarını ve bu son gelişmeyi de inceleyeceklerini" söylemiş 
ajans haberlerine göre. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.

SORU : Bu konuda Irak'la temaslarınız var mı?

CEVAP : Irak'la benim bildiğim bir temas olmadı. Belki 
BOTAŞ'ın teknik düzeyde Iraklı karşıtlarıyla bir teması olmuştur.

SORU : Kerkük-Yumurtalık boru hattının kapalı olduğu 
süre içinde Enerji Bakanlığı yetkilileri aslında pek maddi zarar 
olmadığını söylüyorlar. Sonuç olarak bu süre içinde Türkiye'nin 
uğradığı zarara ilişkin rakamlar nasıl? Bir de buna göre aslında 
boru hattının kapalı kalmasının Amerikan bombalamasına karşı 
Türkiye'de bir kamuoyu yaratılması amacına yönelik olduğu 
söyleniyor Bağdat'ta. Bu yoruma katılır mısınız?

CEVAP : Bilemiyorum. Herkes tabii arzu ettiği yorumları
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yapabilir, ama bizim için sonuç önemlidir. Petrol boru hattının 
kapalı kalması, diğer sorunlar meyanında, Türkiye'nin de uğramış 
olduğu zararları arttırıcı bir etki yapmaktadır.

SORU : Son kapalı kalmasındaki zararlara ilişkin bir rakam 
var mı?

CEVAP : Bende öyle bir rakam yok, bilemiyorum. Teknik 
bir konu. Belki BOTAŞ yetkililerinde daha ayrıntılı raporlar mev
cuttur.

SORU : The Undersecretary Mr. Haktanır said that if 
Greece does not change its attitude bad things will happen. What 
are these bad things?

CEVAP : We are hoping that our relations with Greece 
would return to normal sometime in not so distant future. But of 
course there are certain steps that Greece must take to this end. 
First and foremost, its is very important that Greece should 
renounce all its support that it has extended to this terrorist organ
isation. I think, our position on that issue has been articulated 
repeatedly at the highest levels in Turkey.

SORU: What if Greece does not do so, and also the 
President Mr. Demirel said certain steps will be taken.

CEVAP: Well, I don't have anything to add what the 
President has said or what the other authorities have said. It is in 
the interest of both countries and both peoples to work towards a 
normalization of the relations between the two countries and this 
could be done under certain circumstances. I think we have been 
very clear on that during the last several days.

SORU : Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı’nm 
Ankara'da olduğuna ilişkin basında çıkan haberler var. Geliş sebe
bine ve temaslarına ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Zannederim kendisi AKKA ile ilgili istişarelerde
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bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Görüşmelerin ayrıntısı hakkın
da bende bilgi yok, ama olağan bir temas olduğu anlaşılıyor.

SORU : Cumhurbaşkanı Demirel, televizyonda yayınlanan 
"Politika'nın Nabzı" programında "bir KKTC vardır ve bu 
Cumhuriyet dünya tarafından tanınmalıdır" dedi. Bu beyanı 
destekleyen beyan da Cumhurbaşkanı Denktaş tarafından yapıldı. 
Buna paralel bir açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapıldı. Bu açıklamalar ışığında yeni bir değerlendirmeye mi 
gidiliyor? Konfederasyondan vazgeçilip, KKTC'nin tanınması 
çabalarına mı ağırlık verilecek?

CEVAP : Kıbrıs konusuyla ilgili olarak bizim daha önce 
açıklamış olduğumuz tutuma ilave edecek belki bir tek husus var. 
Onu da daha önceki basın toplantılarında dile getirmiştim. Terör 
örgütü elebaşısının yakalanması ve ondan önce vukua gelen 
gelişmeler karşısında Yunan Hükümeti’nin ve Kıbrıs Rum 
tarafının ittihaz etmiş olduğu Türkiye karşıtı tutum bütün bel
geleriyle kamuoyunun önünde sergilenmiş bulunmaktadır. Bu 
tutumun Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki arayışlara 
olumlu bir katkı yapmayacağını ifade etmiştik. Bunun yansı
malarının ne olabileceği konusunda Bakanlığımızda değer
lendirmeler yapıldığını ifade etmiştik. Hiç şüphesiz Yunan 
Hükümeti ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nce Türkiye'ye yönelik teröre 
sağlanan bu destek, bu ikilinin Kıbrıs sorununun çözümü 
arayışlarına katkı yapmakta ne kadar gayri samimi olduğunu 
gözler önüne sermiştir. Bu şahsın üzerinde bir Kıbrıs-Rum pa
saportu çıktığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu tür davranışlar 
zaten ortada mevcut olan güvensizlik duygularını daha da derin
leştirmekten öteye bir fayda sağlamamaktadır. Kıbrıs Rum 
tarafının tıpkı Yunan Hükümeti’nin olduğu gibi teröre verdiği 
desteği sona erdirmesi zorunludur. Kıbrıs meselesinin çözümünde 
ilerleme sağlanması, GKRY'nin bu konularda ortaya koyacağı 
tutum değişikliğiyle yakından bağlantılıdır.

SORU : Gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs 
Özel Koordinatörü Miller'in Ankara'ya gelerek bir ziyaret
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yapacağı öngörülüyor. Buna ilişkin bilgi var mı sizde?

CEVAP : Bende bilgi yok, ama biliyorsunuz kendisi daha 
önce de Türkiye'ye geldi, temaslar yaptı. Bilemiyorum bu defa da 
öngörülüyor mu? Bu konuyu arkadaşlarımızdan araştırırız.

SORU : İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Ankara'daki 
temaslarıyla ilgili bilgi vermeniz mümkün mü?

CEVAP : O bilgiyi müsaade ederseniz görüşmeler tamam
landıktan sonra verelim. Şu anda sizin de bildiğiniz gibi 
görüşmeler bir üst salonda halen devam ediyor.

SORU : Görüşmelerin çerçevesi nedir?

CEVAP : İki ülke ilişkilerinin tüm veçhesi ve bölgedeki 
gelişmeler.

SORU : Bu sabah gazetede Azerbaycan'a Türk askerlerinin 
gönderilmesi konusunun Ankara'da gündeme getirildiği yolunda 
bir haber vardı. Böyle bir şey var mı? Ciddi olarak böyle birşey 
düşünülüyor mu?

CEVAP : Hayır. Böyle birşey gündemde yok.

SORU : Bir Amerikan haber dergisinde Türkiye'nin
Yunanistan'a karşı bazı önlemler alacağı ve özellikle de Ege'de
askeri uçuşları düzenleyen anlaşmayı askıya alacağı yönünde bir
haber var. Böyle birşey sözkonusu mu? Yunanistan’ın sözkonusu
hava sahasına askeri müdahalede bulunması durumunda da neler 
doğabilir?

CEVAP : Biz biliyorsunuz iki ülke arasında mevcut tüm
sorunların iki ülke makamları arasında kapsamlı, ayrıntılı

  • •  • •  • •  • •  • •. Bu goruşumuzu
ıt öneriler ortaya 

koyduk. Maalesef Yunan tarafından bu konuda şimdiye kadar
hiçbir olumlu karşılık verilmedi. Bu tutumumuzu, mevcut sorun

görüşmeler yoluyla çözümlenmesi görüşündeyiz 
çok çeşitli defalar ifade ettik. Bu konuda somu
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ların diyalog yoluyla, müzakereler yoluyla çözümlenmesi tutu
mumuzu muhafaza ediyoruz. Yunanistan'dan olumlu karşılık 
gördüğümüz çerçevede ve ölçüde bu konuda bir ilerleme sağlan
ması mümkün olacaktır. Bu yapılamadığı sürece, tabii ki Türkiye 
uluslararası meşruiyetten doğan haklarını ve çıkarlarını korumaya 
ve savunmaya devam edecektir.

SORU : Tel Aviv Büyükelçisi Barlas Özener'in İsrail 
makamlarına PKK ile İsrail arasında çıkan gerginliğin yumuşatıl
ması konusunda bir uyarıda bulunduğu şeklinde haberler çıktı. Bu 
haberler doğru mu?

İkincisi, bununla bağlantılı olarak sözde sürgünde Kürt par
lamentosu başkanı Yaşar Kaya'nın İsrail'e davet edilmesi 
sözkonusu. Davet bir sivil örgüt tarafından yapılmış. Ancak 
geçmişte Türkiye'yi ilgilendiren bir konu daha vardı. İsrail'de 
düzenlenen soykırım konulu bir uluslararası panele Ermeni 
lobisinin mensupları davet edilmişti ve Türkiye bu konuyla ilgili 
duyduğu rahatsızlığı İsrail makamlarına iletmişti. Yine aynı 
çerçevede Türkiye'nin Yaşar Kaya'nın davet edilmesiyle ilgili 
İsrail makamlarına ilettiği bir mesaj oldu mu?

CEVAP : Almanya'da bir İsrail Başkonsolosluğuna yöne
lik bir gösteri sırasında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan bir 
olaydan sonra İsrail Hükümeti’yle birtakım Kürt grupların arasın
da bir temas sözkonusu olabileceği yolunda İsrail basınında 
haberler çıktı. Bu haberler üzerine gerek Tel Aviv'de gerek 
Ankara'da gerekli girişimleri yaptık ve hassasiyetimizi karşı 
tarafa ilettik. Keza değindiğiniz ikinci konuda da, bu şahsın 
İsrail'e gelmesi konusunda da yine basında çıkan haberler üzerine 
bu konudaki görüşlerimizi ve hassasiyetimizi keza İsrail makam
larına ilettik. İsrail makamları bu konuda bizim görüşlerimizi ve 
hassasiyetimizi gayet yakından bilmekteler.

•  •

SORU : Tepkileri oldu mu? Oyle bir davet olmuş mu?

CEVAP : Bu davet zaten hükümet nezdinde bir davet değil. 
Basından öğrendiğimiz kadarıyla birtakım başka kuruluşlarca
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vaki olduğu anlaşılan bir davet ve bu konudaki görüşlerimizi 
İsrail tarafının dikkatine getirdik.

SORU : Onların cevabı ne oldu?

CEVAP : Şu ana kadar bu şahıs gelmedi biliyorsunuz 
İsrail'e.

SORU : İsrail'e gitmesi halinde Türk-İsrail ilişkilerinin 
yara alacağını söylemek mümkün mü?

CEVAP : İsterseniz ihtimaller üzerinde hiç konuşmayalım. 
Tabii ki bizim dikkatle izlediğimiz bir konudur ve bu konudaki 
görüşlerimiz de İsrail tarafınca bilinmektedir.

SORU : Belirli bir tarih var mı?

CEVAP : Hayır, bilmiyorum öyle bir tarih.

SORU : İsrail Hükümeti’nin davet etmesi ya da sivil 
toplum örgütlerinin davet etmesi arasında bir fark var mı Türkiye 
açısından?

CEVAP : Çok büyük bir fark yok, hayır.

SORU : Petrol boru hattının bombalanması meselesinde 
Sayın Demirel'in söylediği, bizim bu konudaki hassasiyetimizin 
bir kez daha ifade edilmesiydi. Foley'in yaptığı "Boru hattını 
kasdi olarak bombalamadık" açıklamasını tekrar ettiniz. Türkiye 
aslında tam olarak nasıl bir yerde duruyor?

CEVAP : Şu anda mevcut durumu ben özetledim, siz 
tekrarladınız. Onun ötesinde ilave edebileceğim birşey yok.

SORU : Yunanistan ile ilgili olarak uluslararası platform
larda girişimler yapılacakmış. Bu konuda pek çok şey söylendi. 
Yani somut olarak böyle birşey yapıldı mı?
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CEVAP : Bu konudaki çalışmalarımız, hazırlıklarımız hızla 
devam etmekte. Yunanistan'ın terör karşısında sergilediği tutu
mun uluslararası kumrularda ve uluslararası platformlarda teşhir 
edilmesi konusundaki çalışmalarımız Bakanlığımızda devam 
etmekte. Bu hususta belki birkaç gün içinde size daha somut bil
giler intikal ettirmek imkanı buluruz.

SORU : Yunanistan dışında bu tür girişimlerde bulunulacak 
başka Avrupa ülkesi var mı acaba? Çünkü başka Avrupa 
ülkelerinin de bu konuya bulaştığına ilişkin açıklamalar var, ben
zeri şeyler var. Yunanistan'la birlikte veya sonra başka hangi 
Avrupa ülkeleriyle ilgili...

CEVAP : Şu anda ülke bazında birşey söylemek zor. Bizim 
söylediğimiz, terör terördür ve her ülke teröre karşı mücadele 
etmek zorunluluğu altındadır. Bu bize bir lütuf da değildir. 
Dolayısıyla biz birinci planda artık bu işbirliğinin somut delil
leriyle ortaya çıkmış olduğu Yunanistan'a ağırlık veriyoruz. Fakat 
teröre karşı gerektiği gibi kesin bir tutum almadığına inandığımız 
bazı ülkeleri de tabii ki bu çerçevede uluslararası platformda 
ortaya koymak isteriz.

SORU : İtalya bunların arasında mı?

CEVAP : İsim olarak bilemiyorum şu anda.

SORU : Çok taraflı platformlardaki girişimlerin yanısıra 
ikili bazda girişimler sözkonusu olabilir. Şimdiye kadar pek 
olmamış anladığımız kadarıyla. Olmuş muydu?

CEVAP : Yunanistan nezdinde bizim ikili girişimimiz çok 
oldu biliyorsunuz.

SORU : Son birkaç gün içerisinde demek istiyorum. 
Örneğin vize uygulamasına geçilecek diye söz edildi. Bakanlık 
hükümetten onay bekliyor. Bu konudaki son durum nedir?

CEVAP : Bu konuda sizlere şu aşamada intikal ettireceğim
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somut bir bilgi yok.

SORU : Vize konusu ...

CEVAP : Bende o konuda bilgi yok.

SORU : Amerika daha önce yanlış hedef vurduğundan 
dolayı özür dilemişti. Sivillerin ölmesini istemediğini söylemişti. 
Biz de kendilerinden bunu durdurmasını istemiştik. Şimdi 
Amerika tekrar gene kasten yapmadığı halde boru hattını vurursa 
biz gene hassasiyetimizi mi dile getireceğiz?

CEVAP : Biliyorsunuz, bu mesele Türkiye'nin dışında 
gelişiyor. Kuzey Irak'ta, daha doğrusu Irak'ın genelinde Irak 
Hükümeti’yle başta ABD olmak üzere BMGK arasındaki bu 
olaylar bizim dışımızda başlayan, dışımızda gelişen olaylar. Bu 
olayların çözümünün anahtarı bizde değil. Biz ancak zaman 
zaman bu çözüme ilişkin düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz. Eğer 
yapabileceğimiz bir katkı varsa, onları ortaya koyuyoruz. Ama ilk 
şunu vurguluyoruz ki artık 1991 yılından beri kanayan bir yara 
olarak sürmekte olan bu bunalıma bir an önce bir çözüm yolu bul
manın zamanı gelmiştir. Bu çözümün şüphesiz parametreleri 
BMGK kararları çerçevesinde olacaktır ama artık tarafların bu 
parametreler çerçevesinde bir an önce ciddi bir şekilde bu konuya 
el atmalarının zamanı gelmiştir. Çünkü belirttiğim gibi bu gergin
liğin devamı Türkiye'ye ciddi zararlar vermiştir ve her geçen gün 
de bu zararların boyutu büyümektedir.

Teşekkür ederim.
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SUDAN DIŞ İLİŞKİLER BAKANI DR. MUSTAFA 
OSMAN İSMAİL’İN, SAYIN BAKANIMIZIN DAVETLİSİ

OLARAK ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sudan Dış İlişkiler Bakanı Dr. Mustafa Osman İsmail, 
Sayın Bakanımızın davetlisi olarak, 8-10 Mart 1999 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde duru
lacak, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş değişiminde 
bulunulacaktır.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki 
işbirliği imkanları da değerlendirilecektir.
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5 MART 1999 TARİHLİ ELEFTHEROTİPİA 
GAZETESİNDE YAYINLANAN HABERE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Yunanistan'da yayınlanan Eleftherotipia gazetesinin 5 Mart 
1999 tarihli sayısında "Naksasis: Simitis vatan hainidir" başlığı 
altında yer alan Iraklion çıkışlı haberin çevirisi aşağıdadır:

"Iraklion'da Kürt Halkıyla Dayanışma Demeği’nin dün
gece düzenlediği gösteride bir konuşma yapan Emekli Amiral
Andonis Naksasis, Başbakan Simitis'i vatana ihanet etmekle 
suçladı.

Naksasis konuşmasında, "Simitis, Imia (Kardak) ve S- 
300'ler konularından sonra son tokatı da Öcalan konusunda yedi. 
Yunanistan hiç kimsenin vilayeti olmayacak. Simitis gibi vatana 
ihanet eden birinin Başbakanımız olmasına üzülüyorum. Yunan 
halkı, Öcalan'ın resmen teslim edilmesine sert tepki göstermiştir. 
Kalenderidis ve Kostoulas olmasaydı, Öcalan'a ihanet edilmesini 
hiç kimse bilmeyecekti."

Aynı gösteride bir konuşma yapan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Profesörü Neoklis Sarris de, "Öcalan'ın teslim edilmesi, 
üçüncü bir Attila ile eş anlamlıdır. 1974 yılında Ioanidis Kıbrıs'ı 
Türklere teslim etmiş ve bu nedenle hapsedilmiştir. 1999 yılında 
da Simitis Öcalan'ı teslim etmiştir" dedi.

Iraklion şehri belediye salonunda düzenlenen gösteride bir 
konuşma yapan Emekli Amiral Limberis de, Öcalan'ın ele geçi
rilmesinin büyük bir siyasi hata olduğunu belirtti ve "Siyasi konu
larda izlediğimiz tutum Yunanistan'ın geleceğinde belirleyici rol 
oynadığından daha dikkatli olmamız gerekir" dedi.
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Kürt tarihçi Ali Karduhos da, Kürtlerin, Yunanistan'dan 
kendilerinden özür dilemesini değil, kendilerine destek olmasını 
talep ettiklerini bildirdi ve son olayların Kürt halkının özgürlüğe 
kavuşmasını çabuklaştıracağını ifade etti.
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Cumhuriyet

Atina’yı caydırma politikası adım adım uygulanıyor. 
Başbakan, Avrupa ülkelerine mektup gönderdi.

‘Yunanistan ihanet içinde’

SERKAN DEMİRTAŞ/ ALPER BALLI

ANKARA-Türkiye; PKK’ya “devlet politikası” 
düzeyinde destek vererek NATO’ya ihanet etmekle suçladığı 
Yunanistan’a karşı meşru müdafaa hakkının “çok tehlikeli boyu
ta ulaşabileceği” uyarısında bulundu. Başbakan Bülent Ecevit, 
Yunanistan dışındaki tüm Avrupa ülkeleri ile uluslararası kuru
luşlara gönderdiği mektupta, Atina’nın yürüttüğü politikadan 
vazgeçirilmesi konusunda “Organize suçları yok etmek ulus
lararası toplumun görevidir, dış destek olmasaydı 15 yıldır 
mücadele ettiğimiz terör problemini hallederdik, eğer bize 
yardım edebilecekseniz, bu aşamada edin” görüşünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır ise Atina’ya karşı göreve çağırdığı Batı ülkelerine, 
“meşru müdafaa hakkı”na ilişkin tartışmalara da açıklık getiren 
şu mesajı verdi: “Eğer Yunanistan politika değiştirmezse, 
meşru müdafaa hakkı çok tehlikeli boyuta ulaşabilir. Ve o 
zaman yelpaze tamamen açık. Batı’ya diyeceğimiz: Eğer bana 
yardım edebileceksen bu aşamada yardım et. Komşumuzun,
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bize karşı düşmanlığı devlet politikası olarak yürütmesini, 
bize karşı terörle iç içe yaşamasını kabul edemeyiz. Eğer ulus
lararası yükümlülükleri yerine getirme konusunda bana 
yardım etmeyeceksen, sonra şunu yapma, bunu yapma deme 
hakkın olmaz.”

Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından Türkiye’nin 
Yunanistan’a karşı başlattığı girişimler çerçevesinde dün yeni bir 
adım atıldı.

Başbakan Bülent Ecevit, NATO, AGİT, AB, Avrupa 
Konseyi, BM gibi uluslararası kuruluşlar ve Yunanistan dışındaki 
tüm Avrupa ülkelerine birer mektup göndererek PKK’ya dış 
desteğin sona erdirilmesi için uluslararası sözleşmelerden kay
naklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu. 
Türkiye’nin “meşru müdafaa hakkını kullanma” uyarısından 
önce yürüttüğü politikanın bir adımı olan mektupta, özetle şu 
değerlendirmenin yapıldığı öğrenildi:

“Türkiye 15 yıldır terörle mücadele etti ve etmektedir. 
Bu mücadele sırasında 30 binden fazla insanımızın yanısıra 
maddi kayıplar da verdik ve vermekteyiz. Eğer dış destekler 
olmasaydı bu meseleyi çoktan halleder ve binlerce 
insanımızın hayatını kurtarmış olurduk. Bazı ülkeler teröre 
açıkça destek verdiler. Bu destekler kendi yaptıklarıyla açığa 
çıkmıştır. Uluslararası toplumun görevi bu desteğin süratle 
sona erdirilmesini sağlamaktır. PKK’ya de facto olarak 
(fiilen) verilen destek de ortadadır, çünkü bu örgütün mili
tanları Avrupa’da rahatça dolaşmakta, faaliyetlerde bulun
makta, terör estirebilmektedir. Terör örgütünün yan organ
ları ERNK, MED TV ve Özgür Politika gazetesi, ülkeleriniz
den aldıkları destekle Türkiye’ye yönelik tehdit ve propagan
dayı sürdürebilmektedir. İçinizdeki bu tehdidi yok etmek 
sizin kendi görevinizdir.”

Büyükelçiler uyarıldı
Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da temsilcilikleri

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 1999 [59]



bulunan tüm ülkelerin büyükelçileri için Apo’nun yargılanmasıy
la ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda duruş
manın açık olduğu, ancak ulusal ve uluslararası yargılama kural
larına göre salonda bulunanlardan hiç kimsenin bir kuruluşun 
temsilcisi unvanını taşıyamıyacağı vurgulandı. Yargılamanın
Türk hukuk kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedilen

•  •  ___

toplantıda, Ocalan davasının PKK’nın siyasallaştırılmasına zemin 
oluşturmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Yargılama süresi, 
mahkemenin izleyiciye açık olması ve birçok ayrıntı konusunda 
tek yetkilinin, mahkeme yargıcı olduğuna dikkat çeken Dışişleri, 
benzerlikler gösteren Baader Meinhoff davasına, soruşturmadan 3 
yıl sonra başlandığına ve bu süreçte Alman yasalarının defalarca 
değiştirildiğine dikkat çekildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Öcalan soruştur
masıyla ilgili olarak yönelttiği bazı soruların ilk bölümü, 28 
Şubat’ta Dışişleri’nce yanıtlanmıştı. Bakanlık, ikinci bölümle 
ilgili yanıtları da 8 Mart’ta mahkemeye gönderecek.

Cumhuriyet’e değerlendirme
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 

Haktanır ile üst düzey diplomatlar, dün son gelişmeleri 
Cumhuriyet’e değerlendirdiler. Haktanır, Yunanistan’ın PKK’ya 
desteğinin sona erdirilmesi kapsamında Türkiye’nin politikalarıy
la ilgili olarak özetle şu açıklamaları yaptı:

ATİNA’YI CAYDIRMAK: Yunanistan’ın desteği, ortaya 
çıkanın çok ötesinde. Sırbistan’dan nasıl füze almışlar, bunlar 
Yunanistan üzerinden Orta Doğu’ya nasıl taşınmış, ifadeler sonu
cunda bu noktalar da ortaya çıkacak. Temel sorun Yunanistan’ı, 
AB ve NATO ülkelerinden ayırarak bu politikasından caydırmak. 
Çünkü, biz bu politikaya tahammül edemeyiz. Bunun mutlaka 
sona erdirilmesi gerekir. Daha işin başındayız. Önümüzde aşacak 
çok dağlar var.

AVRUPA’DA BULAŞTI: Avrupa’daki bir çok ülke de bir 
şekilde teröre bulaşmış durumda. Mahkeme sürecinde bu daha
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açıkça ortaya çıkacaktır. Bu noktada “hangi ülkeler PKK’ya 
destek vermiyor” sorusunu yanıtlamak daha kolay olacaktır. 
Batı, terörist Öcalan davasında Türkiye’nin de sanık sandalyesine 
oturtulacağını düşünüyor ama bence tersi ortaya çıkacak. 
Öcalan’la birlikte PKK’ya destek veren ülkeler yargılanacak.

YUNANİSTAN ÇİZMEYİ AŞTI: Amacımız Yunanis
tan’ın çizmeyi aştığını göstermek. Bir NATO üyesinin, bir başka 
NATO üyesinin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışan bir terör 
örgütünü kullanmasının başka bir örneği yok. Ve bu yıllardır 
süren bir politika. PKK’dan önce de ASALA ve Ermeni terörüne 
büyük destekleri vardı. Yani bu Pangalos’un aklına koyduğu ve 
Simitis Hükümeti’nin kazaen uyguladığı bir icraat değil, bir 
hükümet politikası değil, bir devlet politikası haline gelmiş. 
Burada tam bir kasıt unsuru var. Bilinçle uygulanan bir kasıt. 
Aklını kaçırmadığına göre, son derece bilinerek yapılmış. Vahim 
bir mesele bu. Yalan söylediler, gizlediler, başka yere sakladılar 
ve suçüstü yakalandılar. Yunan muhalefeti, hükümeti eleştirirken 
“bunu niye böyle yaptın” demiyor. “Bunu niye doğru düzgün 
yapmadın, niye yüzüne gözüne bulaştırdın” diyor. Bu nedenle 
alındı 3 bakan.

NATO KIMILDAMADI: Bizim toprak bütünlüğümüze 
kast etmekten vazgeçmeleri lazım. “Biraz vazgeçtik” olmaz, tam 
olarak vazgeçmesi lazım. Uğraştık; diplomatik, siyasi yollarla 
çözelim dedik olmadı. ABD’ye, NATO’ya söylendi, bunlar kımıl
damadı. Maalesef NATO sözleşmesinde “üyelerden biri diğe
rine ihanet ederse” ne yapılacağı düzenlenmemiş. Öyle bir kon- 
sept yok.

KONSEYİ DE ENGELLEDİLER: Avrupa Konseyi nde 
uzun uğraşlardan sonra herkesi ikna ettik. “PKK terör örgütüdür. 
Öcalan da onun başıdır.” diye karar çıkaracağız. Yunanistan tem
silcisi “bir dakika telefon etmem lazım” deyip Atina’ya sorduktan 
sonra geldi, kararı engelledi. (Konsey kararları oybirliği ile 
alınıyor.)

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI: Son olaylarda görül
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müştür ki, yargımız bazı Avrupa ülkelerindekinden daha bağım
sızdır. Almanya, yakalama emri olmasına rağmen Öcalan’ı 
“kamu düzenim bozulur” diye almadı. İtalya yakaladığı halde 
yargılamadı. Türkiye, içişlerine ve yargısına müdahale anlamına 
gelecek davranışlara müsaade etmeyecektir. Bu olayın bir fırsat 
yaratacağı doğrudur. Ancak Türkiye bu fırsatı, kendi ihtiyaçlarına 
göre ve kendi bildiği gibi değerlendirecektir.

DGM DÜZENLEMESİ: DGM’lerde asker üyeler
konusunda bir düzenleme ihtiyacı görülüyor. Aslında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı da öz bakımından değil,
şekil açısından. Asker üyelerin verdikleri kararlara dayanılarak
bir değerlendirme yok. Varsayımdan yola çıkarak vardıkları 
sonuç aslında aşırı.

ABD’NİN DESTEĞİ: Terör mağduru olan ülkeler bizi iyi 
anlıyor. ABD konuya son derece sağlıklı yaklaştı, güçlü destek 
verdi. Bu bizim için son derece yararlı.
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Cumhuriyet

GÜNDEM
MUSTAFA BALBAY

Apo ile Kimler Yargılanacak?
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır’ın 

Cumhuriyet’le yapacağı sohbet toplantısına hazırlandığımız 
saatlerde Çankırı’dan gelen haber netleşti:

Çankırı Valisi Ayhan Çevik’in aracının yakınındaki bir 
otomobile yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba patlatıldı. 
Üç kişi öldü, on kişi yaralandı. Vali Çevik, ağır yaralı olarak 
Ankara’ya getirildi.

Başkentte, terörün bugünlerde kent merkezlerinde de 
yaşanabileceği değerlendirmeleri vardı. Çankırı, zaman 
zaman cezaevi ile gündeme geliyordu. Vali Çevik daha 
önceki görev yeri Tokat’ta da tehdit alıyordu.

Konunun ayrıntıları ortaya çıkarılmış değil, ancak 
yaşananlar terörün kısa sürede sona ermeyeceğini ortaya 
koyuyor...
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Dışişlerinin Cumhuriyetle yaptırdığı bilgilendirme 
toplantısına gelelim.

Devlet Konukevi’ndeki toplantıda gündeme gelen 
başlıca konu, doğal olarak PKK terörünün geldiği nokta, 
uluslararası boyutları ve Abdullah Öcalan’ın yargılanmasıy- 
dı.

Haktanır’la birlikte üst düzey sorumluların katıldığı 
toplantıda, gelinen noktanın tüm parçaları birleştirilince, 
önemli ve yeni bir sürece girdiğimiz ortaya çıkıyor.

Haktanır’ın Öcalan’ın yargılanmasına ilişkin değer
lendirmesi şöyle:

“Herkes Öcalan’la birlikte Türkiye’nin de 
yargılanacağmı düşünüyor. Ama öyle olmayacak. Tam tersi 
yaşanacak. Öcalan’la birlikte PKK terörüne destek veren 
ülkeler de gündeme gelecek. Şu anda eldeki bilgilerin tümü 
açıklanmış değil.”

Gazeteci içgüdüsüyle sorduk:

“Nedir bu destekler, tek tek açabilir misiniz?”

Yanıt kısaydı:

“Şu aşamada hayır. Öcalan’ın ifadesinde verdiği bil
gilerle daha önce bizim ulaştığımız bilgileri birleştirince, 
ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Avrupa’da hangi ülke teröre 
destek vermiş sorusundan çok, hangisi vermemiş diye sor
mak gerekiyor.”

Başbakan Bülen Ecevit’in Yunanistan dışındaki 
Avrupa ülkelerine gönderdiği mektupta da yukarıdaki bil
giler diplomatik dille tek tek sıralandı. Artık bu desteğin 
kesilmesi istendi.
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Türkiye’de iç kamuoyu Yunanistan’ın teröre verdiği 
desteğe tepkiyle örülü. Frankfurt’ta yayımlanan PKK yanlısı 
gazetelerin, Türkiye’de “yerle bir” yerlerin listesini verdiğini, 
MED-TV’nin Brüksel-Londra hattından yayın yaptığını 
anımsatalım!

1938 Sözleşmesi
Türkiye’nin izlediği dış politikanın yapı taşları şöyle 

özetlenebilir:

- Suçüstü yakalanan Yunanistan’ın bu tutumunun ilgili 
tüm ülkeler katında açığa çıkarılması.

- Sözkonusu ülkelerin bunu kınamasının sağlanması.

- Yunanistan’ın teröre destekte yalnız bırakılması. Bu 
çerçevede AB’nin ayrıca bilgilendirilmesi. NATO’nun dev
reye girmesinin sağlanması.

- Bütün bunların ardından Yunanistan’la iyi komşuluk 
ilişkilerinin sağlanabilmesi için zemin hazırlanması.

Son şık, kimilerine şık gelmeyebilir. “Hayal kurmayın“ 
denebilir. Ancak Türkiye’nin yararına olan durum bu. Peki, 
süreç ters işlerse!

Haktanır’a şu soruyu birkaç kez sorduk:

- Bütün bu diplomatik girişimlerden sonuç alınamazsa 
ne olacak?

Haktanır, Yunanistan’a haktanır havada değildi:

“O zaman gereği olur. Öz savunma olur. Ancak bunu 
şu aşamada açmak çok zor. Öz savunma, doğası gereği 
net bir tanım değildir!”
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Türkiye ile Yunanistan arasında 27 Nisan 1938’de 
imzalanan ve halen yürürlükte olan sözleşmenin 3. mad
desini aktaralım.

“Akit, iki yü ksek  taraf, kendi toprakları üzerinde öteki 
ülkenin esenlik ve  güvenliğini b o zm a k  ya  da hükümetini 
değiştirm ek am acını güden  örgüt ve grupların oluşm asına  
ve yerleşm esine, bundan başka, öteki ülkeye karşı propa
ganda ya  da başkaca  herhangi bir araçla sa va şm a  am acını 
güden kişiler ve grupların oturm asına hiçbir zam an  olanak 
verm em eyi yükümlenirler. ”

Anlaşılan Yunanistan bu maddeyi, “ya p ılm a sı 
gereken işler”haline getirmiş!

Apo’nun yargılanma süreci, sadece bir teröristin yap
tıklarının ortaya konduğu durum olmayacak, terör 
yargılanacak.

Türkiye’nin bu zemini sağlamlaştırması ve zeminin 
kaymamasına özen göstermesi gerekiyor.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN'I 
ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Islâm Kerimov'un davetine icabetle 15-16 Mart 1999 tarih
lerinde Özbekistan'a resmi bir ziyarette bulunacaklardır.

Ziyaret sırasında, Özbekistan ile ülkemiz arasındaki mev
cut dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile çok yönlü işbirliğine dair 
konular ele alınarak iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın 
daha da geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası meseleler görüşüle
cektir.

M  9

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Özbekistan'daki en 
büyük Türk yatırımı olma özelliğini taşıyan Semerkant'ta Koç 
Holding tarafından kurulan otobüs ve kamyon fabrikasının 
(Samkoçoto) açılışını yapacaklardır.

Ziyaret sırasında, Taşkent'te Türk-Özbek İş Konseyi 
Toplantısı da yapılacaktır. Bu toplantının iki ülke arasında mevcut 
ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ve ticaret hacminin gelişti
rilmesine katkıda bulunacak bir adım olacağı düşünülmektedir.

_  •  •

Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'a yapacakları bu
ziyaretin, iki ülke arasında memnuniyet verici düzeyde seyreden 
ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inanılmaktadır.
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ü l k e m iz e  r e s m i  b ir  z iy a r e t  iç in  g e l e n  s u d a n
DIŞ İLİŞKİLER BAKANI VE BERABERİNDEKİ 

HEYETİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 
TARAFINDAN KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye'ye 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Sudan Dış İlişkiler 
Bakanı Sayın Dr. Mustafa Osman İsmail ve beraberindeki heyeti 
bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, kabulde, Türkiye'nin dost ve 
kardeş Sudan ile olan ilişkilerine önem atfettiğini vurgulayarak, 
bu ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesinin, terörizmle ortak 
mücadele başta olmak üzere uluslararası işbirliğine de katkıları 
olacağına inandığını; Sudan'ın komşularıyla ve uluslararası 
toplumla olan ilişkilerini geliştirmek yönünde attığı adımları 
memnuniyetle izlediğimizi kaydetmiştir. Cumhurbaşkanı 
Demirel, Türkiye'nin Sudan'ın kalkınma çabalarına bugüne kadar 
olduğu gibi bundan böyle de katkıda bulunmaya hazır olduğunu 
da sözlerine eklemiştir.

Konuk Bakan, ülkesindeki siyasi ve ekonomik gelişmelere 
ilişkin bilgi vererek Sudan'ın Türkiye ile olan dostluğuna ve iliş
kilerine büyük önem verdiğini, başta bölgesel işbirliği ve 
terörizme karşı uluslararası dayanışma olmak üzere Türkiye ile 
her alanda birlikte çalışma arzusunda olduğunu belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
BM GENEL SEKRETERİ’NE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

9 March 1999

Dear Mr. Secretary General,

I wish to share with you our deep concern with the 
unprecedented behaviour of Greece in making common cause 
with terrorists against the territorial integrity and national unity of 
Turkey and to draw your attention to the grave implications of 
such behaviour by a member state of the United Nations. In per
sistent and flagrant violation of international law and the UN 
Charter as well as its international obligations and commitments, 
Greece has for a long time been providing sustained and willful 
support to terrorism. Now with the recent capture in Kenya of the 
PKK chief Abdullah Ôcalan, Greece has been caught red-handed 
in its complicity with terrorists and is not in a position to deny any 
longer its longstanding and intimate involvement with terrorism. 
Revelations of the last few weeks have also brought to light the 
very extensive collaboration of elements in the Greek Cypriot 
administration of Southern Cyprus with terrorists.

You know that PKK terrorism has in the last fifteen years 
caused untold suffering and losses in terms of human lives and 
economic resources, leaving thousands of families in agony and 
seriously impeding the progress of Turkey. External support has
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enabled the PKK to persist in its inhuman crimes and murderous 
acts at the expense of our innocent citizens. The fact that most of 
the victims of the PKK were of Kurdish origin renders the claim 
of this terrorist organization to be fighting for Kurdish rights 
entirely preposterous. It also demonstrates that the Greek and 
Greek Cypriot show of sympathy with the Kurds are shamefully 
insincere and nothing but a tactical deception utilized for their 
own ends against Turkey.

From the time of his escape from Syria on 9 October 1998
  •  •

until his apprehension in Kenya on 15 February 1999, Ocalan has 
been allowed into Greece on at least three different occasions, 
provided with facilities and finally smuggled into Kenya by 
Greece where he was concealed in the premises of the Greek 
Embassy in Nairobi. Throughout this affair, Greece has acted 
with impunity, disregarding the fact that Ocalan was a criminal 
being sought by Interpol, lying about its actions to us and its part
ners and deceiving the Kenyan authorities.

Below are some of the main indications of Greek support 
to and involvement with PKK terrorism going back to the late 
1980s:

- establishing connections with the PKK through Greek 
officials, officers and parliamentarians visiting terrorist camps in 
Bekaa and Ocalan in Syria,

- offering the use of Greek territory to the PKK, providing 
safe haven and false documentation to terrorists and granting 
them political asylum,

- offering the use of camps and other facilities for indoctri
nation of PKK militants as well as for training in explosives and 
sabotage techniques,

- financing and mediating arms purchases for the PKK,

- offering a base for PKK's propaganda and organized
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crime activities including coercive fund raising, money launder
ing, drugs and arms smuggling, and illegal immigration,

- keeping the funds of the terrorist organization in Greek 
bank accounts,

- serving as a transit country for PKK militants and clan
destine arms shipments via south Cyprus between Europe and the 
Middle East,

- using PKK militants as agents of the Greek intelligence 
service, EYP,

- placing Greek intelligence agents in the service of the
PKK,

- actual participation by Greek officers and intelligence 
agents in the terrorist campaign of the PKK against Turkey,

- extending these activities to the Greek part of Cyprus,

- harboring the chief of the PKK in Greece and in the Greek 
Embassy in Nairobi in an effort to help him escape justice.

- Granting political asylum to two terrorists brought from 
the Greek Embassy in Nairobi to Athens and presenting this as a 
media spectacle to the world.

- Failure to condemn terrorism and refusal to cooperate in 
the combat against terrorism.

The above indications corroborated by a number of inter
national sources and official reports are in no way exhaustive, but 
amply demonstrate the extent of the intimate links between Greek 
authorities and PKK terrorism. It is to be expected that the trial of 
Ocalan will shed further light on Greek involvement with terror
ism against Turkey. In a futile effort to cover up their collusion 
with terrorists, Greek authorities have been trying to hide behind
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"humanitarian considerations". Such considerations can only 
apply to the families of terror victims, but cannot be a pretext for 
collaborating with terrorists. It is clear that Greece has con
tributed to the continuation of the PKK threat directed at the ter
ritorial integrity and well-being of Turkey. It goes without saying 
that Turkey reserves its right of legitimate self-defense against 
this hostile policy of Greece.

Parallel considerations apply to the long-standing support 
given to PKK terrorism by the Greek Cypriot administration in 
Southern Cyprus. Lastly, Ôcalan was found to be carrying a 
Greek Cypriot passport when he was apprehended in Kenya. I 
understand President Rauf Denktaç of the Turkish Republic of 
Northern Cyprus is informing you in detail about the Greek 
Cypriot connection.

What is equally disturbing about Greek and Greek Cypriot 
behaviour is the absence of any sign of remorse or repentance 
even after being totally exposed. Rather than distancing them
selves from terrorism, they have been insisting on justifying their 
actions in support of PKK terrorism. This defiance of internation
al norms of conduct and international law creates a very serious 
situation. Greece and the Greek Cypriot administration are called 
upon promptly and definitely to end all support to PKK and other 
terrorists, to close down all the facilities they have provided to the 
PKK on their territory, to prohibit the PKK and its various front 
organizations and to begin cooperating with the international 
community in the combat against terrorism.

Greece and the Greek Cypriot administration have an 
opportunity to choose the path of the rule of law in their relations 
with their neighbors, denounce terrorism and become reliable and 
honest interlocutors. Such an overhauling of their attitude will 
certainly have a favorable impact on the relations between Turkey 
and Greece as well as recreating confidence between the two 
sides in Cyprus. I believe the international community can and 
should assist them in this regard. For our part, we will keep their
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actions and statements under close scrutiny.

In this context, it would be useful if your Excellency could 
use your good offices to remind Greece and the Greek Cypriot 
side of their international obligations and commitments and urge 
them to fundamentally alter their present hostile policies, that 
include support for terrorism against Turkey.

İsmail Cem 
Foreign Minister

H.E. Mr. Kofi Annan
Secretary General of the United Nations
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TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN 
MURAT KARAYALÇIN’IN FRANSA MİLLET MECLİSİ 

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU BAŞKANI’ NIN 
İFADELERİNE KARŞI YAPTIĞI AÇIKLAMA

  •

Dost ve müttefik ülke Fransa'nın Millet Meclisi Dış ilişki
ler Komisyonu Başkanı Sayın Jack Lang'ın 28 Şubat 1999 tari
hinde Europe 1 radyo istasyonunun Basın Klubü programında, 
ülkemizle ilgili ifadelerini üzüntüyle öğrendim.

Türkiye, yıllardır terörle mücadele eden, bu bağlamda 
büyük kayıplar vermiş ve acı çekmiş bir ülkedir. 1984 yılından bu 
yana silahlı terör eylemlerini sürdüren PKK, Kürt kökenli vatan
daşlarımız da dahil, çocuk, kadın, yaşlı on binlerce insanın 
ölümünden sorumlu, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, insan 
ticareti gibi organize suçlar da işleyen tehlikeli bir terör 
örgütüdür. Sanırım Jack Lang bu gerçeği yadsıyamaz.

Öcalan'ın yakalanmış olması kuşkusuz terörizmle 
mücadelede önemli bir aşama teşkil etmiştir. Konu bundan böyle 
bağımsız yargıya intikal etmiş bulunmaktadır. Herkesin yargının 
vereceği kararı saygıyla beklemesi gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yurttaşlar arasında dil, 
din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce farkı gözetmemektedir. 
Türkiye'de herkes hiçbir ayırım gözetilmeksizin bütün temel hak 
ve özgürlüklerden ve her türlü imkandan eşit olarak yararlanmak
tadır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen gerçekler gözardı edilmek
suretiyle verilen demeçler bir anlam ifade etmemektedir. Ancak,
dost ve müttefik ülkelerdeki bazı çevrelerin terörü kınamak,
terörizme karşı işbirliği ruhuyla hareket etmek yerine, gerçekleri
saptırarak ülkemiz aleyhinde beyanlarda bulunmaları esefle 
karşılanmaktadır.
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DEVLET BAKANI SAYIN ŞÜKRÜ SİNA GÜREL İN 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZEL TEMSİLCİSİ 

SIFATIYLA BAHREYN’E GİDİŞİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Bahreyn Devleti Emiri 
Şeyh Isa Bin Sulman Al-Khalifa'nın vefatı münasebetiyle Sayın 
Cumhurbaşkanımızın taziye mesajını iletmek üzere 
Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi sıfatıyla bugün Bahreyn'e 
hareket etmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENECEK BİLGİLENDİRME

TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Çağımızda bir ülkenin dış politikasının başarıyla 
yürütülmesi için, o ülkenin ulusal gücünü oluşturan bütün 
unsurlardan gereği gibi yararlanılması ihtiyacı duyulmaktadır. 
Nitekim, son zamanlarda ülkemiz açısından öncelik taşıyan bazı 
dış politika konularında resmi makamlarımızın yanında, iş 
çevrelerimizin ve belli başlı sivil toplum örgütlerimizin çeşitli 
düzey ve ortamlarda başarılı çalışmalar yaptıkları ve ülkemizin 
çıkarlarını korumada görev üstlendikleri memnuniyetle izlen
miştir.

Sözkonusu çevrelerin doğrudan veya dolaylı destek ve 
hizmetlerinin daha etkin olabilmesi için, bu kesimlerin dış poli
tikamızın temel unsurları hakkında muntazaman aydınlatıl
masının ve gelişmeler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarının 
önem kazandığı görülmektedir.

Bu amaçla, 11 Mart 1999 günü İstanbul Ceylan 
Intercontinental Oteli'nde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır başkanlığında bir bil
gilendirme toplantısı düzenlenecektir. Sözkonusu toplantıya 
ülkemizin önemli iş çevrelerinin ve belli başlı sivil toplum örgüt
lerinin üst düzey yöneticileri, yer ve imkanların elverdiği azami 
ölçüde davet edilmiş bulunmaktadırlar.
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BRCKO BOLGESPNIN STATÜSÜ HAKKINDA
AÇIKLAMA

Bosna-Hersek'te savaşı sona erdiren Dayton Barış 
Anlaşması’nın müzakerelerinde Brcko Bölgesi’nin aidiyeti 
konusunda görüş ayrılıkları giderilememiş ve sorunun çözümü 
Hakemliğe bırakılarak, Brcko'nun statüsünün bu Hakemlik 
tarafından alınacak nihai karara göre belirlenmesi karar
laştırılmıştı.

5 Mart 1999 günü Brcko Hakemi Robert Owen tarafından 
açıklanan nihai karar ile Brcko, "özel statüye sahip bir bölge" 
olarak ilan edilmiştir. Hakemlik kararıyla bölgenin yönetimi ulus
lararası gözetim altında, Bosna-Hersek egemenliğinde ve ortak 
kurumlarmın kontrolünde bütün grupları temsil eden bir 
hükümete bırakılmıştır.

Sözkonusu karar ülkemiz tarafından desteklenmekte, 
tarafların bu karara tam olarak uymaları beklenmekte ve bu 
kararın Brcko'da barış ve istikrarı sağlayarak bölgeye geri dönüş
leri hızlandıracağı ve bölgede savaş öncesindeki çoğul mozaiğe 
tekrar dönülmesine yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Kararın 
ayrıca, Dayton Barış Anlaşması’yla Bosna-Hersek'te oluşturulan 
çoğul yapının yeniden teyid edilmesine imkan vereceğine ve 
bölge ekonomisine, süratle artacak dış ekonomik yatırımlarla 
katkıda bulunacağına içtenlikle inanılmaktadır.
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BM KADININ İLERLEMESİ BOLUMU BAŞKANLIGPNA 
PROF. DR. ERTÜRK’ÜN GETİRİLMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

1976'da Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal
Konseyi'nin, Genel Kurul tarafından onaylanan bir kararıyla
kurulmuş olan Kadının İlerlemesi için Uluslararası Araştırma ve
Eğitim Enstitüsü (International Research and Training Institute
for the Advancement of Women-INSTRAW) Dominik
Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekte ve New York'ta BM
Sekretaryası nezdinde bir görevliyle temsil edilmektedir.
Yönetim Kurulu'nda bir Türk uzmanın yeraldığı INSTRAW
Başkanlığı 1997 Ekim ayından bu yana Orta Doğu Teknik
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Yakın Ertürk tarafından 
yürütülmektedir.

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 42. Dönem
Toplantılarının 1 Mart 1999 tarihindeki açılış oturumunda Prof.
Yakın Ertürk'ün BM Kadının İlerlemesi Bölümü Başkanlığı’na 
getirildiği açıklanmıştır.

Kadının İlerlemesi Bölümü'nün görev alanı, kadın hakları, 
siyasi ve iktisadi alanda kadının ilerlemesi, kadınların durum
larıyla ilgili araştırmaların yönlendirilmesi ve hazırlanması, BM 
sisteminin tüm plan ve programlarına kadın-erkek eşitliği yak
laşımının yerleştirilmesi ve bu konuların BM'in en üst düzeyde 
izlenmesi ve eşgüdümü gibi konuları kapsamaktadır.

BM'in önemli konularıyla görevli üst düzeyli böyle bir
göreve ilk kez bir Türk kadınının getirilmiş olması memnuniyet 
vericidir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN İSLAM KERİMOV’UN 

DAVETİNE İCABETLE ÖZBEKİSTAN’A YAPACAKLARI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Sayın İslam Kerimov'un davetine icabetle 15-16 Mart 1999 tarih
lerinde Özbekistan'a resmi bir ziyarette bulunacaklardır.

Ziyaret sırasında, Özbekistan ile ülkemiz arasındaki mev
cut dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile çok yönlü işbirliği ele alı
narak bunların daha da geliştirilmesine ve güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası 
konular görüşülecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Semerkant'ta Koç 
Holding tarafından kurulan otobüs ve kamyon fabrikasının 
(Samkoçoto) açılışını yapacaklardır.

Ziyaret sırasında Taşkent'te Türk-Özbek İş Konseyi 
Toplantısı da yapılacaktır. Bu toplantının iki ülke arasında mevcut 
ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ve ticaret hacminin gelişti
rilmesine katkıda bulunacak bir adım olacağı düşünülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'a yapacakları bu 
ziyaretin iki ülke arasında memnuniyet verici düzeyde seyreden 
ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inanılmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ROMANYA’YA HAREKETLERİNDEN ÖNCE 

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 11 Mart 1999, Perşembe, Saat:08.50)

İlki 3 Ekim 1997 tarihinde Varna'da, İkincisi ise 16-17 
Nisan 1998 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen, Bulgaristan ve 
Romanya Cumhurbaşkanları’nın iştirak ettikleri üçlü zirvelerin 
üçüncüsüne katılmak üzere Romanya'ya gidiyorum. 1997'den 
itibaren benimsediğimiz rotasyon anlayışı çerçevesinde bu 
zirveleri her yıl düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz.

Güneydoğu Avrupa'nın iki öndegelen ülkesi Bulgaristan ve 
Romanya'nın Cumhurbaşkanları ile başlattığımız bu toplantılar 
süreci, bölgede barış, istikrar ve refahın yerleştirilmesine katkıda
bulunacak somut bir işbirliğine dönüşmüştür.

•*

Nitekim geçtiğimiz yıl Antalya'da, daha önce Varna'da 
aldığımız karar uyarınca Terörizm ve Organize Suçlarla 
Mücadele Anlaşması’m imzaladık. Bu anlaşma ülkelerimiz 
arasında bu alanda önemli bir hukuki boşluğun doldurulmasını 
sağlamıştır. Bu kere sözkonusu anlaşmaya diğer Güneydoğu 
Avrupa ülkelerini katılmaya davet edeceğiz. Böylece işbirliğini 
bölgenin bütününe yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Antalya Zirvesi'nde üç ülke arasında ekonomik alanda çok 
önemli bir adım atılmıştır. Bu çerçevede ülkelerimiz arasında 
serbest ticaret anlaşmaları akdedilmesine yönelik müzakere süre
ci başlatılmıştır. Böylelikle, her üç ülke arasında müzakereleri 
tamamlanan serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir takvim 
uyarınca üçlü serbest ticaret alanının gerçekleşmesi yönünde
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önemli bir adım atılmış olmaktadır. Zirvede bu konuda bir ortak 
bildiri imzalayacağız. Böylece ikinci önemli adımı da gerçek
leştirmiş oluyoruz. Bu gelişme, ortak üyesi olduğumuz KEÎ'nin 
hedefleriyle de uyum içindedir.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da, halklarımızın daha da yakınlaş
masına ve hoşgörü ve barış ortamına katkıda bulunacağı inancıy
la ülkelerimiz arasında Üçlü Turizm Anlaşması akdetmeyi karar
laştırmıştık. Bu konudaki çalışmalar da tamamlandı. Bu anlaşma 
Turizm Bakanlarımız tarafından zirve sırasında imzalanacaktır..

Zirve'nin bir diğer önemi, bölge istikrarını ilgilendiren 
sorunlar konusunda derinlemesine istişarelere imkan sağla
masıdır. Zirve, bölgedeki en önemli sorunu teşkil eden Kosova 
konusunda görüş alışverişinde bulunmamıza, taraflardan beklen
tilerimizi açıklamamıza ve bölge barışına katkıda bulunma 
çabamıza bir yenisini ekleyecektir.

Zirve sırasında Cumhurbaşkanları ile ülkelerimiz arasında
ki ikili ilişkileri de ele alma imkanımız olacaktır.

Türkiye, bölgesinde barış, istikrar ve refahın kalıcı hale 
gelmesini mümkün kılacak bir işbirliği ve ortaklık anlayışının 
kök salmasında öncü rol oynamaktadır. Bu bağlamda, üçlü zirve
ler Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında güvenlik ve ekono
mi konuları başta olmak üzere, somut alanlarda bu doğrultuda 
adım atılmasına katkıda bulunmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜÇLÜ ZİRVE 
ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN RESMİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

( Sınaia, 11 Mart 1999, Perşembe, Saat:20.30 )

Aziz dostum, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil
Constantinescu,
Aziz dostum, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Petar
Stoyanov,
Değerli Misafirler,

Sayın Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'nun davetine 
icabetle bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya Üçlü Zirvesi'ne katılmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Romanya'nın bu güzel şehrinde şahsı
ma ve heyet üyelerime gösterilen yakın misafirperverlik ve 
dostluktan ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bundan üç yıl önce değerli dostumuz Stoyanov'un misafir
perverliğiyle başlayan güçlü bir işbirliği sürecinin kısa sürede çok 
önemli mesafe katettiğini görmek beni ziyadesiyle memnun 
etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi komşuluk 
anlayışının, en üst seviyede gösterdiğimiz siyasi iradeyle önemli 
ivme kazandığı ve bu ivmenin somut işbirliği alanlarına yansıdığı 
gerçeği artık kamuoylarımıza da mal olmuştur.

Üç yıl gibi kısa bir zaman zarfında, üç önemli alanda işbir
liğimizi yoğunlaştırma kararı aldık ve bunun gerektirdiği hukuki 
zemini oluşturduk. Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele
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Anlaşması, Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik 
Anlaşmaların imzalanması ve Üçlü Turizm Anlaşması 
akdedilmesi işbirliğimizin somut sonuçlarıdır. Sizlere bu ortak 
çabamıza sağladığınız destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyo
rum.

Türkiye olarak bölge barış ve istikrarına, halklarımızın 
ortak refahına ve güvenliğine katkıda bulunacak her teşebbüse 
tam anlamıyla destek vermeye kararlı olduğumuzu bu vesileyle 
yinelemek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanları,

Çok önemli bir zaman diliminde biraraya gelmiş bulunu
yoruz. Yıllardır sarfettiğimiz çabalara rağmen Balkanlar hala 
huzura kavuşmuş değildir. Kosova sorunu hepimizin ortak 
endişesi olmaya devam etmektedir. Taraflara tanınan sürenin üç 
gün öncesinde tünelin ucunda umut ışığı görme ihtiyacı içinde
yiz. Bu bağlamda, Yugoslavya yöneticilerini sağduyuyla hareket 
etmeye davet ediyoruz. Kosova'daki yangın hepimizi etkilemek
tedir. Bu bağlamda, tarih önündeki sorumluluğumuz çerçevesinde 
herbirimiz hem ortak hem de münferit çabalarla Kosova'da barışa 
hizmet etmek yükümlülüğü altındayız. Öyle inanıyorum ki, böl
genin ağırlıklı üç ülkesi olarak taraflara bu konuda yapacağımız 
yeni bir barış çağrısı, bölgenin beklentisini bir kez daha gözler 
önüne serecektir. Bu ikazımızın dikkate alınmasını yürekten 
temenni ediyorum.

Öte yandan en olumsuz senaryoları da dikkate alarak 
NATO tarafından hazırlanmış planlar çerçevesinde gerekli hazır
lıkları ve konuşlandırmaları da süratle yerine getirmeye devam 
ediyoruz.

Toplantımızın önemli bir gündem maddesini NATO 
Vaşington Zirvesi oluşturmaktadır. Şunu bir kez daha ifade 
etmeliyim ki, Romanya ve Bulgaristan'sız bir NATO'nun 
Balkanlar’da güvenlik ve istikrarı tam olarak sağlaması mümkün 
değildir. Bizim çabalarımızı bu stratejik değerlendirmenin yön
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lendirdiğini samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu doğrultudaki 
kararlı çabalarımızı devam ettirerek Vaşington Zirvesi'nden en 
azından sarih bir üyelik perspektifinin çıkması için Türkiye 
olarak elimizden geleni yapacağız. Bu noktada, Romanya ve 
Bulgaristan'ın uzak olmayan bir gelecekte NATO üyesi olacağını, 
bu yolda bizim gibi birçok müttefikin çaba sarfedeceğini, 
ülkelerinizin gayret ve fedakarlıklarının sonuçsuz kalmayacağını 
bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanları,
•  •

Önümüzdeki süreçte Balkanlar’da güven ve huzuru sağla
mak için adımlar atmaya devam etmeliyiz. Uygulamaya koy
duğumuz Terörizm ve Organize Suçlar Anlaşması çerçevesinde 
terör ve organize suç odaklarının Balkanlar’da melce bulmasına 
mani olacak her türlü tedbiri birlikte almalıyız.

Geçtiğimiz yıl, ortak çabalarımızla Balkan Çokuluslu 
Gücü’nü kurmayı başardık. Bölgemizde iyi komşuluk ve istikrar 
mekanizmalarını güçlendirmek tarih önünde en önemli sorumlu
luklarımız arasındadır. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Antalya Zirvesi'ne sunduğumuz İstikrar Şartı’mn 
önemli bir halkayı daha tamamlayacağına inanıyorum.

•  •

Uçlü süreçteki amaçlarımızdan biri de ekonomik işbir
liğimizi güçlendirmektir. Ülkelerimiz arasında kurmakta olduğu
muz Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin amaçlarıyla da uyum 
içinde olan serbest ticaret bölgesinin ticari ilişkilerimize etkisini 
de en kısa zamanda göreceğimize inanıyorum. îşadamlarımızı 
Romanya ve Bulgaristan ile daha fazla iş yapmaya teşvik edi
yoruz ve etmeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanları,

Ortak geleceğimizin inşası doğrultusunda birlikte çalış
maya kararlıyız. İşbirliğimizin, birleşmiş, demokrat, müreffeh, 
barış içindeki Avrupa idealinin gerçekleşmesine katkıda bulu
nacağına olan inancım tamdır. Ülkelerimiz arasındaki bu işbirliği
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ve dayanışma ruhunun bütün Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde 
kök salmasını ve tarih boyunca çatışmalarla anılan bölgemizin 
artık gerçek anlamda bir barış ve istikrar havzası haline 
dönüşmesini yürekten diliyor, kadehimi Sayın 
Cumhurbaşkanlarının sıhhatine ve dost Romen ve Bulgar halk
larının refah ve esenliğine kaldırıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR TARAFINDAN 

İŞ ADAMLARIMIZI BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISINDA YAPILAN AÇILIŞ KONUŞMASI

(İstanbul, Ceylan Intercontinental Oteli, 11 Mart 1999)

Değerli katılımcılar,
Değerli konuklar,
Değerli basın ve yayın temsilcileri,

•  •

Öncelikle, bu toplantıya evsahipliği yapan kişilere ve başta 
DEİK olmak üzere kuruluşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunu
yorum. Bütün katılımcıları Dışişleri Bakanlığımız adına saygıyla 
selamlıyorum..

Şimdiye kadar iş çevrelerimizle, burada temsil edilen 
kurumlarımızla zaman zaman belirli konularda ikili düzeyde 
temaslarımız olmakta ve hem yardımlarınıza başvurmakta, hem 
de yardımcı olmaya çalışmaktaydık. Ancak, bu şekilde toplu 
olarak, öncelikli dış politika konularını ilk kez birlikte ele almak
tayız. Bu şekilde, hissettiğimiz bir eksikliği gidermeye ve ileride 
de benzer düzenlemelere gitmeye çalışacağız.

Sizleri ileride uygun göreceğiniz bir dönemde Ankara'da 
ağırlama arzumuzun devam ettiğini belirtmek istiyorum. 
Bugünkü çalışmalarımız sonucunda temaslarımızı belirli konular 
üzerinde yoğunlaşarak sürdürmemizde yarar olduğu kanaatine 
varırsanız bizler bundan ancak memnuniyet duyarız.
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Uzun zamandır dış politika, sadece diplomatları veya dar 
bir çevreyi ilgilendiren bir uğraş olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin 
ekonomik ve ticari bağları, fınans çevreleriyle ilişkileri, turizm 
faaliyetleri, dış müteahhitlik hizmetleri, dış ilişkilerimizin siyasi 
ve askeri boyutları kadar önem kazanmıştır. Bu unsurlar arasında 
karşılıklı etkileşim ve dayanışma meydana gelmiştir.

İlgi çevresinin genişlemesi yanında önemle vurgulanması 
gereken bir nokta, dış politikanın bilinçsiz yaklaşımları kaldır
madığıdır. Zira, dış politikanın temel kriteri ulusal çıkarlardır.

Çağımızda ülkelerin dış politikalarının yürütülmesinde, 
ulusal gücü oluşturan tüm unsurlardan en uyumlu ve etkili şekilde 
yararlanmak gerekmektedir.

Yaşanan son dış politika gelişmelerinde de çok net bir şe
kilde görüldüğü üzere, ulusal gücümüzün ana kaynaklarından 
birini oluşturan iş çevrelerimize ve sivil toplum örgütlerimize bu 
çerçevede önemli görevler düşmektedir.

Halen Türk işadamları 100'den fazla ülkeyle iş yapmak
tadırlar. Buralarda işadamlarımızın temas ettikleri çevreler 
çoğunlukla, o ülkelerin Türkiye'ye bakış açısını etkileyebilecek 
kesimlerdir. Kamu görevlilerinin ulaşamayacağı birçok etkin 
çevreye işadamlarımız ulaşabilmektedirler. Özellikle dış temsil
ciliğimizin bulunmadığı ülkelerde ve yörelerde ülkemizi temsil 
görevi tümüyle işadamlarımızın omuzlarındadır.

Bu noktada Dışişleri Bakanlığının yapısı, kadrosu ve dış 
teşkilatı hakkında kısaca bilgi sunmak isterim:

Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatı ve yurtdışı teşkilatın
dan oluşmaktadır. Bakanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birim
leri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ve bağlı 
kuruluşlardan meydana gelmektedir.

Dışişleri Bakanlığının bugünkü yapısında; merkezde 7 
Müsteşar Yardımcılığı, 15 Genel Müdürlük, 32 Genel Müdür
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Yardımcılığı, 6 Müstakil Daire Başkanlığı ve 84 Daire bulunmak
tadır.

Dışişleri Bakanlığı Ankara'da 6 ayrı binada görev yapmak
ta ve bunun güçlüklerini çekmektedir.

Dışişleri Bakanlığında halen 385'i merkezde olmak üzere 
toplam 866 Meslek Memuru, 197'si yine merkezde olmak üzere 
520 İdari Memur, Bölge Uzmanı ve Yabancı Dil Uzmanı, 55'i 
merkezde olmak üzere 161 Haberleşme Teknik Personeli, 7'si 
merkezde olmak üzere 13 Danışman ve 9'u merkezde olmak 
üzere 15 Hukuk Müşaviri olarak toplam 1575 memur görev yap
maktadır.

Türkiye'nin yurtdışında 93'ü Büyükelçilik, 12'si Daimi 
Temsilcilik ve 60'ı Başkonsolosluk olmak üzere toplam 165 tem
silciliği bulunmaktadır. Bu durum 185 BM üyesi ülkenin yarısın
da mukim Büyükelçilikler ile temsil edildiğimiz anlamına 
gelmektedir. Her temsilciliğimize misyon şefi dahil 3 meslek 
memuru düşmekte, büyük misyonlarımızda daha fazla memur 
bulundurma zorunluluğundan dolayı 89 temsilciliğimizde misyon
şefi hariç ya tek meslek memuru ya da hiç meslek memuru bulun
mamaktadır.

*

Dış teşkilatlanma açısından büyümekte değil, küçülmek
teyiz. Bu yıl FAO nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz, Mogadişu 
Büyükelçiliğimiz ile Napoli, Leipzig, Cenevre, Johannesburg ve
Mezar-ı Şerif Başkonsolosluklarımızın kapatılması karar
laştırılmıştır.

Oysa dış temsili genişletmek gerekmektedir. Türkiye'nin 
ekonomik ve siyasi ilişkilerinin çeşitlenmesi, zenginleşmesi 
sonucunda yeni temsilcilikler açma ihtiyacı ortaya çıkmış, ancak 
yürürlükteki tasarruf önlemleri dikkate alınarak bunların sayısı 
asgari düzeyde tutulmuş ve Sao Paolo, Odessa, Novorosisk, 
Talinn ile Riga'da birer Başkonsolosluk açılması için gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. Tasarruftan sözederken bütçe içindeki 
payımızın binde beş olduğunu hatırlatmak isterim.
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Öte yandan, mukim temsilciliğimiz bulunmayan ülkeler
den önemli görülenlerle ilişkilerin merkezde görevli Büyükelçiler 
aracılığıyla yürütülmesi öngörülmüştür. Bu amaçla diğer bazı 
ülkelerde uygulanmakta olan "Merkezden akreditasyon" sistemi 
uygulamasına geçilmeye çalışılmakta, bu çerçevede fahri başkon
soloslukların sayısının da arttırılmasında yarar görülmektedir.

Konumuza dönersek, aynı şekilde, Türkiye'nin demokratik 
ve sosyal gelişmesine paralel olarak, Türk sendikacılık hareketi, 
Batı'da saygın bir konum kazanmıştır. Sendikacılarımızın 
Türkiye'yi ilgilendiren önemli konulardaki görüşleri, muha
taplarınca ciddi ve inandırıcı olarak algılanmaktadır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Özetle, bugün 
Türkiye'nin dış ilişkilerinin yürütülmesinde hükümet-dışı kuru
luşlarımızın önemi ve görevi giderek artmakta ve büyümektedir.

Türkiye'nin ekonomik gücü ve ağırlığı gurur kay
nağımızdır ve sizlerin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da, ülkemizin çıkarlarını en ehil şekilde gözetmeye, savunmaya 
ve ileri götürmeye devam edeceğinizden eminiz.

Bu toplantı, sizlere güncel bilgileri sunarak ve görüş 
açımızı aktararak, çabalarınıza katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenmiştir.

Türkiye gelişmekte, güçlenmekte ve büyümektedir. 
Toplumumuz, dünyada eşine ender rastlanan bir dinamizme 
sahiptir. Ölçülerimiz tek başına ne Avrupa, ne Balkanlar, ne 
Kafkasya, ne de Orta Doğu normlarına uymaktadır. Kendimizi 
salt Avrupa'lı veya Asya'lı olarak tanımlamak için bir zorlama 
içine girmek zorunda değiliz. Tarihimiz ve özel konumumuz bize 
bu unsurların hepsini kaynaştıran zengin bir kimlik kazandırmak
tadır.

Bugün ele alınacak konulara kısaca bakarsak, sırasıyla;

- Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile yaşanan ikili 
sorunlar,
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- Kıbrıs,
- Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri,
- Türkiye-ABD ilişkileri,
- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,
- Balkanlar,
- Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz,
- Kafkasya ve Orta Asya'daki oluşumlar,
- Irak ve Birleşmiş Milletler konusu,
- Orta Doğu sorunundaki gelişmeler,
- Türkiye'de insan hakları konusu,
- Petrol ve doğalgaz,
- Terörizm,
- Türkiye'nin yurtdışmdaki tanıtımı,

hakkında çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere özet, gün
cel bilgi sunmaya çalışacağız. Zaman kısıtlaması nedeniyle 
arkadaşlarım özet olarak konuların anahatlarına değineceklerdir. 
Ancak bu konular hakkında sizlere geniş bilgi içeren bir dosya 
sunulacaktır.

Bunun ötesinde, özellikle hangi alanlarda emeklerimizi bir
leştirmemizde ve daha yakın işbirliği içinde bulunmamızda yarar 
olduğunu araştıracağız. Bunların günün sonunda kendiliğinden 
belirginleşeceğini sanıyorum. Ancak müsadenizle üç noktaya 
işaret etmek istiyorum.

Bunlardan birincisi, geçen yıl ve bu yıl başında yeni ilgi ve 
açılım alanları olarak belirlediğimiz Afrika, Latin Amerika ve 
Asya-Pasifık bölgeleri için oluşturduğumuz eylem planlarının 
sebatla uygulanmasıdır.

İkincisi, dış tanıtım alanındaki çabalarımızı birleştirmek, 
bu alanda kamu ve özel sektör olanaklarını, eşgüdümün ötesinde 
bir örgütlenme içinde bütünleştirmektir.

•  •  • ________________________

Üçüncü nokta ise, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı
Zirvesi’nin bu yıl Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek 
olmasıdır. Yüzyılın son büyük uluslararası toplantısı olacak bu
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zirve binlerce kişilik bir kitleyi İstanbul'a toplayacak ve tanıtım 
açısından önemli bir fırsat yaratacaktır.

Arkadaşlarımızın sunacakları konuşmaların ayrıntılarına 
girmek istemiyorum. Ancak bu geniş yelpaze içinde PKK 
terörizmine verilen dış destek açısından önem taşıyan bazı nokta
ların kısaca altını çizmek istiyorum.

a) Yunanistan'ın terörizme verdiği bütün dünya tarafından 
görülen destek, bu ülkeyle ilişkilerimizin gündeminin birinci 
sırasına bütün ciddiyetiyle yerleşmiştir. Yunanistan'ın terörizmle 
bağlarını koparması ve ülkemize karşı husumet politikasına son 
vermesi zorunludur.

b) Terör bağlantısı aynı şekilde Güney Kıbrıs'a da uzan
maktadır. Bu bağlantıların kesilmesi gerekir.

c) Belirli istisnalar dışında, AB üyeleri terörizmle 
mücadele konusunda şimdiye kadar çok başarısız bir sınav ver
mişlerdir. Bu ülkeler öncelikle kendi içlerine yerleşmiş terör ve 
örgütlü suç ağını ortadan kaldırmak yükümlülüğü ve sorumluluğu 
altındadırlar.

d) ABD terörizmle mücadele alanında ülkemize sürekli 
duyarlı ve samimi destek vermiştir.

Kısaca değindiğim bu hususları, diğer konular yanında gün 
boyunca daha derinliğine ele almak ve bundan çıkan sonuçları 
değerlendirmek olanağını bulacağız. Bu konunun bizim için 
yaşamsal önemi nedeniyle şu noktayı özellikle vurgulamak isti
yorum. Eğer PKK'ya bütün uluslararası taahhütlere ve 
sözleşmelere aykırı şekilde bunca yıl dışarıdan destek verilme- 
seydi terör 15 yıl devam edemez ve teröre kurban verdiğimiz bin
lerce vatandaşımız bugün aileleriyle birlikte olurdu. Bu nedenle 
PKK terörizmine doğrudan ve dolaylı biçimde bulaşmış olan 
ülkeler ağır sorumluluk altındadırlar ve ülkemizde kaybedilen her 
canla bu sorumlulukları katlanarak artmaktadır. PKK militan
larının hala Avrupa'dan cinayete teşvik eylemlerini sürdürmele
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rine göz yumulmasına, PKK'nın Avrupa'daki propaganda 
mekanizmasının vatandaşlarımıza ve ülkemize karşı şiddete 
başvurulması çağrılarını devam ettirmesine izin verilmesine 
toplumumuz ve devletimiz müsamaha gösterecek durumda 
değildir. Bu faaliyetlere son verilmesini, hem de şimdi son ve
rilmesini talep ediyoruz. Israrla izleyeceğimiz öncelikli konu 
budur.

*

Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve 
katıldığınız için hepinize tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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TÜRKİYE - ROMANYA - BULGARİSTAN

ÜÇLÜ ZİRVESİ

(Sınaia, Romanya, 11-12 Mart 1999)

Gündem Maddeleri 

Birinci gündem maddesi 

Üçlü Zirve Çerçevesindeki İşbirliği

Saygıdeğer Cumhurbaşkanları,
Değerli Konuklar,

Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının önce
likli koşullarından biri, bölge ülkelerinin aralarındaki işbirliği
ni her alanda geliştirmeleridir.

Bu nedenle, bugün burada toplanmamıza vesile teşkil 
eden üçlü zirve ile Balkanlar’daki çok taraflı işbirliğinin önemli 
unsurlarından biri olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne 
büyük önem verdiğimi belirtmek istiyorum.

Bu işbirliği mekanizmaları hiç şüphesiz ülkelerimiz 
arasındaki dayanışmayı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda 
Avrupa kumrularıyla bütünleşme yolunda gösterdiğimiz 
çabalara da büyük katkı yapacaktır.
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İlişkilerimizi geliştirme, ortak geleceğimizi birlikte inşa
etme hususunda ülkelerimiz arasında var olan anlayış birliğine
ilâveten, işbirliğini sağlam temeller üzerine inşa etmemizi
sağlayan unsurların mevcudiyeti de gözardı edilmemelidir.

• •

Ülkelerimiz, demokrasi, insan hakları, serbest pazar ekonomisi 
gibi ortak değerler etrafında birleşmektedir. Hepimiz AGİT, 
Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara üyeyiz. Bu kuruluşların 
sözleşmeleri, belgeleri ve hepsinden önemlisi prensipleri ilişki
lerimizin temelini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, ülkelerimiz, 
Avrupa bütünleşmesi konusunda benzer görüşlere ve hedeflere 
sahiptir.

Bütün bunlar, toplumlarımızın düşünce yapıları üzerinde 
büyük etki yapmıştır. Ortaya çıkan bu anlayış beraberliği bölgede 
gerek ikili, gerek üçlü ve çok taraflı işbirliğinin daha da gelişti
rilmesi yönünde yeni imkanlar yaratmıştır.

Bugün burada biraraya gelmemizi sağlayan üçlü zirve 
mekanizması işte bu anlayış birliğinin bir ürünüdür. Bölgenin 
üç büyük ülkesi, Cumhurbaşkanları düzeyinde yeni bir işbirliği 
mekanizması yaratmak suretiyle, iyi komşuluk ilişkilerini ve 
ortak geleceklerini geliştirme yönündeki kararlılıklarını bir kez 
daha teyid etmişlerdir. Sayın Stoyanov'un 1997 yılı Temmuz 
ayında ülkemize yaptığı resmi ziyaret sırasında ortaya atılan, 
üçlü zirve gerçekleştirme fikrinin ne kadar doğru bir karar olduğu 
zaman içinde ortaya çıkmıştır. Tabii ki ülkelerimiz arasındaki 
mükemmel ilişkiler bunun teminatıdır.

Geçen yıl Antalya'daki zirvede "Terörizm, Organize 
Suçlar, Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler, Kara Para 
Aklama, Silah ve İnsan Kaçakçılığı ve Diğer Önemli Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşması’m" imzaladık.

Bu zirvede ise, Üçlü Turizm İşbirliği Anlaşması imza
lanacaktır. Ayrıca, üç ülke arasında serbest ticaret bölgesi kurul
masına ilişkin bir de deklarasyon yayımlanacaktır. Bunlar, kısa 
zamanda kaydedilen önemli gelişmelerdir.
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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile olan ilişkilerini her 
alanda geliştirmek ve zenginleştirmek arzusundadır. 
Halklarımızın ortak refahı ve güvenliği ile bölgemizin barış ve 
istikrarı doğrultusunda birlikte çalışmamızın yararına yürekten 
inanıyorum. Bu zirvenin de bu amaca hizmet ettiği kanaatinde
yim. Bu sebepledir ki, Türkiye bu zirve toplantılarının devamı
na büyük önem atfetmektedir.

Gelecek yıl, yeni yüzyılın ilk zirvesini gerçekleştire
ceğiz. Dolayısıyla bunun ayrı bir anlamı olacaktır. Yeni yüzyıl
da, ülkelerimiz arasındaki dostluğu gelecek nesillere taşıyacak 
olan gençlerimize büyük sorumluluklar düşeceğine inanıyo
rum.

Bu nedenle, gelecek zirveye daha da anlam katacağına 
inandığım bir öneriyi görüşünüze sunmak istiyorum. Gelecek 
yıl Bulgaristan'da yapılacak zirveyle eşzamanlı olarak bizim 
himayemizde, üniversite gençliğinin katılacağı bir festival 
düzenlenmesi ve bu festivale katılan gençlerimizin Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya'da düzenlenecek benzer festivallere işti
rak etmeleri 2000 yılındaki zirveye ayrı bir değer kazandıracaktır. 
Bu konuda Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın gerekli çalış
maları yapmalarının uygun olacağı kanaatindeyim.

Güneydoğu Avrupa işbirliği Süreci

Ekselansları,
Değerli Konuklar,

Türkiye Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği 
Süreci’nin, bölgemizdeki işbirliği mekanizmalarının temelini 
oluşturduğu inancındadır. Bölge ülkelerinden kaynaklanan bir 
süreç olması, GDAÜ Süreci’ne ayrı bir nitelik kazandırmaktadır. 
Bu girişim sadece bölge ülkelerinin biraraya gelerek aralarındaki 
sorunları görüştükleri ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
imkanları gözden geçirdikleri bir platform olma özelliğini taşı
maktadır.
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Bugün GDAU Süreci’nin, temelleri sağlam bir yapıya 
kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Ülkele
rimizin bu işbirliği mekanizmasına olan güven ve bağlılıkları 
çok kısa bir sürede bu aşamaya ulaşmamızı sağlamıştır.

1996 yılında canlanan GDAÜ Süreci çerçevesinde birçok 
başarıya imza atılmıştır. Bildiğiniz gibi, Türkiye geçtiğimiz Şubat 
ayının sonunda sürecin evsahipliğini Romanya'ya devretmiştir. 
Türkiye'nin sürece ev sahipliği yaptığı dönemde Güneydoğu 
Avrupa Çokuluslu Barış Gücü’nü kuran anlaşma imzalanmıştır. 
Ayrıca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Antalya'da düzenlenen 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında "Bölgesel 
Ticareti Geliştirme Merkezi"nin kurulmasına ilişkin anlaş
manın imzalanması gerçekleştirilmiştir. Merkez faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu merkezin ekonomik ve 
ticari işbirliğine önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

Burada bir hususu daha bilginize sunmak istiyorum.

daki Antalya Zirvesi ertesinde, GDAÜ Süreci ile Avrupa Konseyi 
arasında organik bağlar kurulması yolunda çaba sarfetmiş ve bu 
gayretlerinin sonucunda Konsey'in Genel Sekreteri geçtiğimiz 
Şubat ayında Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'e bir mektup 
göndererek, Avrupa Konseyi'nin GDAÜ Süreci’yle anlamlı bir 
işbirliğine gitme yönündeki arzusunu dile getirmiştir.

Avrupa Konseyi ile böyle bir işbirliğinin tesisi, hiç 
şüphesiz, GDAÜ Süreci’nin uluslararası alandaki saygınlığını 
artıracak, aynı zamanda ülkelerimizin işbirliği yönündeki 
çabalarına yeni bir ivme kazandıracaktır. Türkiye'den ev 
sahipliğini devralan Romanya'nın elde edilen kazanımların üze
rine yenilerini ekleyeceğine olan inancım tamdır.

- Türkiye'nin ev sahipliğinde vuku bulan olumlu bir diğer
gelişme de Ekim 1998'de Antalya'da düzenlenen zirveye Türkiye
tarafından bir "İyi Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği 
Şartı" sunulmasıdır.
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Türkiye, bu Şart’ın ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde 
sağlam, geçerli ve kalıcı bir çerçeve oluşturacağı 
düşüncesindedir.

Bu Şart’m Romanya'nın ev sahipliğinde imzalanması için 
Türkiye elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır.

Terörizm

Ekselansları,
Değerli Konuklar,

%

Son on yılda Avrupa'da güvenlik algılamalarının niteliği 
değişmiştir. Günümüzde Avrupa, terörizm, organize suçlar, 
yasadışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yeni tehditlerle 
karşı karşıyadır.

Maalesef, Güneydoğu Avrupa eskiden olduğu gibi 
bugün de Avrupa'ya yönelik silah, uyuşturucu ve insan 
kaçakçılığının güzergahı üzerinde yer almaktadır.

Günümüzde insanlığa karşı sınır tanımayan bir bela ve 
tehdit mahiyeti kazanmış olan terörizm tüm ülkeleri tehdit 
etmektedir. Dolayısıyla terörizmle mücadele hepimizin öncelik
li hedefi haline gelmiştir.

Geçtiğimiz onbeş yıl zarfında Türkiye PKK terörü 
yüzünden çok acılar çekmiş ve 30 bin masum vatandaşı bu 
teröre kurban gitmiştir.

Bildiğiniz gibi, PKK terör örgütü dışarıdan aldığı 
maddi ve lojistik destek sayesinde eylemlerini sürdürebilmiştir. 
Türkiye, yıllardır PKK'nm eylemlerini uyuşturucu kaçakçılığın
dan elde ettiği gelirle finanse ettiğini Avrupa ülkeleri nezdinde 
defalarca dile getirmiştir.

Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle 
Türkiye terörizmle mücadele konusunda büyük bir başarı elde
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etmiştir. Ancak, Avrupa'nın değişik başkentlerinde Ocalan'ın 
yakalanmasının hemen ardından gerçekleştirilen şiddet eylem
leri, PKK terörizminin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını ve 
örgüt yandaşlarına hiçbir şekilde müsahama gösterilmemesi 
gerektiğini gözler önüne sermiştir.

PKK'nın Türkiye'ye komşu olan ülkeleri eylemleri için 
transit geçiş yolu veya lojistik merkez olarak kullanmakta 
olduğu bilinmektedir.

Komşularımızdan bir tanesi, PKK'nın kendi topraklarında 
barınmasına ve eylemler gerçekleştirmesine göz yummuş, hatta 
daha ileri giderek destek olmuş ve neticede terörizmle işbirliği 
halinde suçüstü yakalanmıştır. Bugün bunun sonuçlarına katlan
maktadır. Bu komşumuzun terörizmle bağını kesmesini talep 
ediyoruz. Bu talebi her medeni ülkenin sahiplenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Zira, bu bağlamda sözkonusu olan uluslararası hukuk 
çerçevesinde üstlenilmiş taahhütlerdir.

Romanya ve Bulgaristan'ın PKK terör örgütüyle 
mücadelemizde bize vermekte oldukları desteğe müteşekkiriz. 
Bununla birlikte, Romanya ve Bulgaristan'da faaliyet göster
mekte olan tüm PKK unsurlarının mevcudiyetine son verilmesi 
yönünde gerekli tedbirlerin biran önce alınmasını bekliyoruz.

Bu bağlamda, PKK'nın bir terör örgütü olduğunun res
men ilan edilmesini ve faaliyetlerinin, Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi yasaklanmasını bekliyoruz.

PKK yandaşlarının Romanya ve Bulgaristan'da iş yapan 
Türk işadamlarından haraç toplama çabaları engellenmeli ve 
suçlular gecikmeden adalete teslim edilmelidir.

Türkiye bu konuda her türlü işbirliğine hazırdır.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da imzaladığımız anlaşmanın, 
ülkelerimiz arasında güvenlik konusundaki mevcut işbirliğini 
daha da sağlamlaştıracağına inanıyoruz. İlgili kuruluşlarımız
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bu alandaki işbirliği çabalarını artırmalıdırlar.

Sözkonusu anlaşmanın ülkelerimiz tarafından onaylan
masını müteakip, diğer bölge ülkelerinin de katılımına açılması 
gerektiği kanaatini taşıyoruz. Diğer Balkan ülkelerinin bu 
anlaşmaya taraf olmalarıyla bölgede terörizm ve organize 
suçlarla mücadelede işbirliğine yönelik sağlam bir çerçeve 
yaratılmış olacaktır.

Ekonomik İlişkiler

Ekselansları,
Değerli konuklar,

Ülkelerimiz arasında halihazırda mevcut ticaret hacmi 
gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Türkiye'nin Romanya ve 
Bulgaristan ile olan ticaret hacmi 1998 yılında 1.3 milyar 
dolara erişmiş ve Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 
olarak % 1.6'sim oluşturmuştur.

Üç ülke arasında oluşturulacak olan serbest ticaret 
alanının hayata geçirilmesiyle bu rakamlar çok daha yüksek 
düzeye çıkacaktır.

Bugün, ülkelerimiz arasında üçlü bir serbest ticaret bölgesi 
kurulmasına ilişkin olarak ilgili Bakanlarımız tarafından imza
lanacak ortak açıklama bu yönde önemli bir adım teşkil ede
cektir. Kurulacak serbest ticaret alanının bölgemizde ekonomik 
refah, gelişme ve işbirliğine katkıda bulunacağına eminim.

Uzmanlarımız ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her yön
den incelemelidirler. Aynı zamanda, üçüncü ülkelerde ortak iş 
yapma imkanlarını da araştırmalıyız. Karadeniz Ekonomik Alanı 
bu amaç için çok uygun olabilir. Daha fazla iş yapma yönün
deki siyasi irademizi hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda 
gerçekçi fırsatları birlikte yaratmanın yollarını aramalıyız.

Çeşitli projelerin finansmanı ile uluslararası finans
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kurumlarınca ileri sürülen kısıtlamalar konusunda ülkelerimiz 
zaman zaman güçlükler yaşamaktadır. Gerekli irade varsa 
çözüm her zaman bulunabilir. Biliyorum ki, bizde bu irade mev
cuttur.

Bir başka önemli konu da ulaşım koridorlarıdır. 
Bildiğiniz üzere, Arnavutluk Başbakanı geçen hafta ülkemizi 
ziyaret etti. Görüşmeler sırasında Batı-Doğu Koridoru da gün
deme geldi. Gerek Arnavutluk, gerek Makedonya Türkiye'ye 
Bulgaristan üzerinden bağlanma arzularını ifade etmektedir. 
Ekonomik gereklerimizi siyasi mülahazaların ipoteğinden kurtar
mamız gerekir. Bu projeyi daha fazla gecikme olmadan hayata 
geçirmek için gerekli bütün adımları atmalıyız.

Turizm

Turizm, halklarımız arasında yakın ilişkiler tesis edilmesi 
için emsalsiz bir fırsat teşkil etmektedir. Bu nedenle sadece 
ikili değil çok taraflı düzeyde de turizmle ilgili projelerin 
geliştirilmesini hedefleyen bütün çabaları destekliyoruz.

Bu bağlamda, ekonomilerimizin önemli bir parçası olan 
turizm alanında üçlü bir işbirliği anlaşması imzalamaktan büyük 
memnuniyet duymaktayız. Bu anlaşmanın turizm alanındaki 
işbirliğimizi geliştireceğine ve ülkelerimizin turizm sektörüne 
ivme kazandıracağına inancım tamdır.

ikinci Gündem Maddesi 

Güneydoğu Avrupa'da Güvenlik ve İstikrar

Ekselansları,
Değerli Konuklar,

Güvenlik unsurunun tüm bölgenin barış ve istikrarı için 
en önemli ön koşul olduğu bir gerçektir. Ülkelerimizin, barış 
ve güvenliklerini tehdit eden unsurlar ortadan kalktığı takdirde, 
çabalarını halklarının refah seviyelerinin yükseltilmesine yönel
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tecekleri muhakkaktır. Güçlü ve süreklilik arzeden ekonomik 
refaha erişmiş bir ülke barışçı bir dış politika izler ve bir istikrar 
unsuru haline gelir.

Bölgemize yönelik tüm işbirliği süreçlerinde elde edilen 
başarılara rağmen bu kazanımları gölgeleyebilecek önemli bazı 
zorluklar mevcuttur.

Bölgemizde istikrarın henüz tamamen yerleşmediği bir 
gerçektir. Güneydoğu Avrupa'da yeni gerilimlerin ve çatış
maların önüne geçilebilmesi için öncelikle ele alınıp akılcı yön
temlerle çözülmesi gereken bazı sorunlar hala mevcuttur. 
Görüşmelerimizde bu konuları açık yüreklilikle ele almalıyız.

Bölgemizin sorunlarına uluslararası toplumdan önce 
bizim ilgi ve alaka göstermemiz gerekmektedir.

Bugün, Balkanlar’daki istikrar ve güvenlik deyince iki 
husus öncelik arzetmektedir. Bunlardan birincisi Kosova 
sorunudur.

Kosova

Balkanlar’m ve Avrupa'nın istikrar ve güvenliğine karşı 
tehdit oluşturan Kosova sorunu konusunda derin kaygı duymak
tayız.

Kosova'da görülen ciddi insan hakları ihlalleri ve şiddet 
kullanımı da bizi endişelendirmektedir.

Türkiye kaynağına ve amacına bakmaksızın her türlü baskı 
ve şiddet eylemini kınamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, 
Kosova'daki gerginliği tırmandıran her türlü şiddet eylemini pro
vokasyon olarak addetmekte ve kınamaktadır.

Kosova sorununun ivedi ve barışçı çözümüne büyük 
önem atfetmekteyiz. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye, bölgede 
kan dökülmesine derhal son verilmesini ve sorunun görüşme-
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Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü 
içinde bulunacak adil ve kalıcı bir çözümün, Kosova'da, ulusal 
Türk azınlığı dahil tüm Kosovalıların en yüksek derecede hak ve 
özgürlüklerden yararlandıkları çoğulcu ve katılımcı bir 
demokrasinin yolunu açmasını ümid ediyoruz.

Kosova'da 60.000 nüfuslu bir ulusal Türk azınlığın 
yaşadığının altını çizmek isterim.

Balkan ülkelerinin ve uluslararası toplumun diyalog ve 
müzakare sürecini başlatmak için harcadıkları çabaları takdir 
ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.

NATO'nun sergilediği kararlı tutum, Kosova krizinin 
acilen çözülmesi yönünde uluslararası toplumun tavrını göster
mektedir.

6-23 Şubat 1999 tarihleri arasında Rambouillet1 de gerçek
leştirilen görüşmelerde kaydedilen olumlu gelişmeleri mem
nuniyetle karşılıyoruz. Taraflar arasında kapsamlı bir otonomi 
konusunda varılan mutabakatı sorunun barışçı çözümü yönünde 
atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Tarafların 
yapıcı çabalarını 15 Mart 1999 tarihine kadar devam ettirmeleri
ni ve bölgemize barış ve istikrar getirecek olan Geçici Barış 
Anlaşması’nın imzalanmasını bekliyoruz.

Türkiye, tarafların, taahhütlerine uymalarını ve ulusal 
Türk azınlığı dahil Kosova'da yaşayan bütün halkların ve ulus
lararası toplumun, sorunun barışçı bir şekilde çözümlenmesi
yönündeki beklentilerini tamamıyla karşılamalarını ümit 
etmektedir.

Türkiye, uluslararası toplumla birlikte, Kosova'da barış 
ve istikrarın tesisi için üstüne düşen sorumluluğu yerine getir
meye hazırdır.

1er yoluyla çözülmesini dilemektedir.
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Balkanlar’daki istikrar ve güvenlikle alakalı ikinci konu 
ise, Bosna-Hersek'te sağlanan barışın sürdürülmesidir. Bölgede 
uzun vadeli istikrarın sağlanması için Dayton Barış 
Anlaşması’nın imzacı ülkeler tarafından titizlikle uygulanmasına 
ihtiyaç vardır. Ortak devlet kurumlarının işleyebilmesi ve 
yerinden edilmiş kişilerin güvenlik içinde ve hiçbir engelle
meye maruz kalmadan geri dönüşleri için Dayton Barış 
Anlaşması’nın etkin bir biçimde uygulanması hayati önem taşı
maktadır.

Çok Uluslu Barış Gücü

Ekselansları,
Değerli Konuklar,

Avrupa-Atlantik Bölgesi’nde 1991 yılından beri yaşan
makta olan köklü değişimler ve Avrupa'da meydana gelen 
gelişmeler neticesinde, ortaya çıkan yeni risklerin bertaraf 
edilmesi için, özellikle güvenlik ve savunma alanında çok taraflı 
bir işbirliğinin önemi ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla Türkiye, gerek NATO, gerek ittifakla ortaklık 
içinde olan diğer ülkelerce başlatılan ve Avrupa-Atlantik 
Bölgesi’nde barış, istikrar ve güvenliğinin artırılmasını he
defleyen çeşitli girişimlere tam destek vermiştir.

Bu bağlamda, Türkiye'nin en somut katkısı, Güneydoğu 
Avrupa Çokuluslu Barış Gücü'nün kurulması girişimidir. 
Bildiğiniz üzere, altı bölge ülkesi bu gücün kurucu anlaşmasını 
26 Eylül 1998 tarihinde imzalamakla bu girişimin hayata geçi
rilmesi yönünde önemli bir adım atmışlardır.

Bu gücün Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde 
kurulması bölgemiz için benzeri görülmemiş bir başarıdır ve 
uluslararası toplumun bölgemizin güvenlik ve istikrarına atfet
tiği önemi göstermektedir.
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Üçüncü Gündem Maddesi 

Vaşington Zirvesi ve NATO'nun Genişlemesi

Ekselansları,
Değerli Konuklar,

Türkiye başından beri, prensip olarak, NATO'nun 
genişlemesi taraflarıdır.

Bu genişlemenin, Avrupa'da yeni bölünmelere veya gri 
alanlar ile nüfuz bölgeleri yaratılmasına meydan vermemesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yla 1997 Aralık 
ayındaki NATO Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında ittifaka 
katılım protokolleri imzalanması, olumlu, ancak tamamlan
mamış bir adımdır.

Bunun devam eden bir süreç olduğuna inanıyoruz.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa ve Atlantik 
yapılarıyla bütünleşme çabalarını desteklemektedir. Türkiye, 
NATO üyeliğinin Romanya ve Bulgaristan 'ın öncelikli dış politi
ka hedefi olduğunun bilincindedir.

Türkiye ittifak üyeliğine aday Güneydoğu Avrupa
ülkelerinin, özellikle de Romanya ve Bulgaristan'ın, ittifakın bir
sonraki genişlemesinde NATO'ya katılmaya davet edilmeleri 
gerektiğini düşünmektedir.

Nitekim, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 
katılım protokollerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay
lanması sırasında kabul edilen bir kararla bu husus hükümetle
rimizin hedefi haline gelmiştir. Ayrıca, bu konuda ABD Başkanı 
Clinton'a bir mektup göndererek "Açık Kapı" politikasının 
somutlaştırılmasının ve Romanya ile Bulgaristan'a takvime bağlı 
bir perspektif verilmesinin bölge barış ve istikrarı için önemini 
vurguladım.
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Bu anlayışla, Vaşington Zirvesi'nde, Bulgaristan ve 
Romanya'nın üyeliği için açık ve kesin bir anlayışa ulaşılması
için çaba sarfedeceğiz.

Türkiye Romanya ve Bulgaristan ile bu ülkelerin silahlı 
kuvvetlerinin teçhizatının modemize edilmesi ve NATO stan
dartlarına ulaştırılması için işbirliği yapmaya hazırdır. İlgili 
makamlarımız bu çeşit projelerin hayata geçirilmesi için 
çabalarını yoğunlaştırmalıdırlar.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜÇLÜ ZİRVE ORTAK 
DEKLARASYONUNUN YAYINLANMASINDAN SONRA

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(12 Mart 1999, Cuma, Sınaia)

Aramızdaki üçlü zirve sürecinin üçüncüsünü gerçek
leştirdiğimiz Sınaia Toplantımızı bugün tamamlamış bulunu
yoruz. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, iki yıl önce Sayın 
Stoyanov'un davetiyle Varna'da başlayan ve İkincisi geçtiğimiz 
yıl Antalya'da gerçekleştirilen bu işbirliği süreci bugün artık halk
larımıza malolmuş bulunmaktadır. Esasen, bölgenin bu üç önem
li ülkesinin biraraya gelerek somut işbirliği mekanizmaları 
üzerinde birlikte çalışmaları bundan on yıl önce hayal dahi edile
meyecek bir olay idi. Bu itibarla, üç ülke Cumhurbaşkanlarının 
sadece biraraya gelmiş olmaları dahi başlı başına tarihi mahiyette 
olumlu bir gelişmedir.

İki gündür Sınaia'da sürdürdüğümüz istişareler, müessese- 
leştirdirdiğimiz bu işbirliğinin ne kadar yararlı olduğunu açıkça 
ortaya koymuştur.

Toplantımız çok önemli bir zaman diliminde gerçek
leşmiştir. Bildiğiniz gibi uluslararası camia, 15 Mart gününe 
kadar Kosova'da bir anlaşmaya varılmasını beklemektedir. Bizler 
bölgenin üç önemli ülkesinin Cumhurbaşkanı olarak, barışçı bir 
çözüme varılmamasının bütün Balkan ülkelerine ika edeceği 
zararı en iyi değerlendirecek durumdayız. Çünkü bizler birlikte 
yaşanmış bir tarihi ve köklü bir kültürü paylaşmaktayız.

Bu çerçevede şu hususu özellikle vurgulamakta yarar 
görüyorum:
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Sayın Cumhurbaşkanları ile bir kez daha taraflara ve özel
likle Yugoslavya Federal Cumhuriyeti yöneticilerine önlerindeki 
bu önemli fırsatı ciddi şekilde değerlendirmeleri çağrısında 
bulunmayı tarihe ve bölgenin bütün halklarına karşı taşıdığımız 
sorumluluğun bir gereği olarak gördüğümüzü beyan etmek isti
yorum. Bölgenin üç önemli ülkesinin Cumhurbaşkanları olarak 
bu hususu, bölgemizin huzuru, barışı ve istikrarı açısından bir 
görev addettik. Ümidimiz bu çağrı ile akl-ı selimin nihayet 
galebe çalmasıdır.

Üçlü zirvede ele aldığımız bir diğer konu da uluslararası 
barış ve istikrar açısından hayati önem taşıyan terörizme ve 
organize suçlara karşı ortak işbirliği ve mücadele olmuştur. 
Bildiğiniz gibi, bu sürecin ilk toplantısı olan Varna Toplantısı’nda 
aldığımız karar uyarınca geçen yıl Antalya'da bu konuda bütün 
bölgeye ve Avrupa'ya emsal teşkil edecek bir anlaşma imzaladık.

Maalesef, Güneydoğu Avrupa eskiden olduğu gibi 
bugün de Avrupa'ya yönelik silah, uyuşturucu ve insan 
kaçakçılığının güzergahı üzerinde yer almaktadır.

Günümüzde insanlığa karşı sınır tanımayan bir bela ve 
tehdit mahiyeti kazanmış olan terörizm tüm ülkeleri tehdit 
etmektedir. Dolayısıyla terörizmle mücadele hepimizin öncelik
li hedefi haline gelmiştir.

Geçtiğimiz onbeş yıl zarfında Türkiye PKK terörü 
yüzünden çok acılar çekmiş ve 30 bin masum vatandaşı bu 
teröre kurban gitmiştir.

Bildiğiniz gibi, PKK terör örgütü dışarıdan aldığı 
maddi ve lojistik destek sayesinde eylemlerini sürdürebilmiştir. 
Türkiye, yıllardır PKK'nın eylemlerini uyuşturucu kaçakçılığın
dan elde ettiği gelirle finanse ettiğini Avrupa ülkeleri nezdinde 
defalarca dile getirmiştir.

Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle 
Türkiye terörizmle mücadele konusunda büyük bir başarı elde
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etmiştir. Ancak, Avrupa'nın değişik başkentlerinde Ocalan'ın 
yakalanmasının hemen ardından gerçekleştirilen şiddet eylem
leri, PKK terörizminin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını ve 
örgüt yandaşlarına hiçbir şekilde müsahama gösterilmemesi 
gerektiğini gözler önüne sermiştir.

PKK'nın Türkiye'ye komşu olan ülkeleri eylemleri için 
transit geçiş yolu veya lojistik merkez olarak kullanmakta 
olduğu bilinmektedir.

Komşularımızdan bir tanesi, PKK'nm kendi topraklarında 
barınmasına ve eylemler gerçekleştirmesine göz yummuş, hatta 
daha ileri giderek destek olmuş ve neticede terörizmle işbirliği 
halinde suçüstü yakalanmıştır. Bugün bunun sonuçlarına katlan
maktadır. Bu komşumuzun terörizmle bağını kesmesini talep 
ediyoruz. Bu talebi her medeni ülkenin sahiplenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Zira, bu bağlamda sözkonusu olan uluslararası hukuk 
çerçevesinde üstlenilmiş taahhütlerdir.

Terörizme karşı sürdürdüğümüz mücadelede Romanya ve 
Bulgaristan'ın bize bugüne kadar vermiş olduğu kararlı desteği 
takdirle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl Antalya'da birlikte imza
ladığımız ve bölgemize emsal teşkil eden anlaşmanın ülkeleri
miz arasında güvenlik konusundaki mevcut işbirliğini daha da 
sağlamlaştıracağına inanıyoruz. Bu zirvede ilgili makamlarımızın 
bu anlaşma çerçevesinde ortak çalışmalarını yoğunlaştırmaları 
kararını aldık.

Zirvede ele alınan bir diğer konusu ise, Romanya ve 
Bulgaristan'ın NATO Genişleme Süreci’nde yeralma istekleridir. 
Türkiye başından beri bu konuda bu iki ülkeye destek olmuştur. 
Bu desteğimizi teyid eden ayrı bir ortak bildiri de zirve sonuçları 
arasında yeralmıştır. Zirve sırasında Vaşington Zirvesi'nden bek
lentilerimizi gerçekçi biçimde değerlendirme fırsatı bulduk. 
Türkiye olarak Bulgaristan’sız ve Romanya’sız bir NATO'nun 
Güneydoğu Avrupa'da güvenlik ve istikrarı tam olarak sağla
masının mümkün olmadığına inanıyoruz. Vaşington Zirvesi'nden 
bu konuda en azından sarih bir üyelik perspektifinin çıkması için
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elimizden geleni yapacağız. Bu noktada Romanya ve 
Bulgaristan'ın uzak olmayan bir gelecekte NATO üyesi olacak
larını, bu doğrultuda Türkiye gibi diğer bir çok müttefikin çaba 
sarfedeceğini, ülkelerinizin gayret ve fedakarlıklarının sonuçsuz 
kalmayacağını bir kere vurgulamak istiyorum.

Bu üçüncü zirve toplantısında, Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile birlikte üç ülke arasında bir serbest ticaret 
alanı kurulmasını öngören bir deklarasyon imzaladık. Ayrıca, 
yine zirve sırasında Üçlü Turizm Anlaşması aktedilmiştir. Geçen 
yıl Antalya'da yapılan ikinci zirve sırasında imzalanan Terörizm 
ve Organize Suçlarla Mücadele Anlaşması da dikkate alındığın
da üç yıl gibi kısa bir zaman zarfında üç önemli alanda işbir
liğimizin somut sonuçları şimdiden ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Zirvede, Türkiye-Bulgaristan-Romanya arasındaki üçlü 
işbirliği mekanizmasının kaydettiği aşamayı tesbit eden bir ortak 
bildiri de yayınladık. Ayrıca, Kosova'daki durumla ilgili ortak 
tutumumuzu ortaya koyan bir deklarasyon yayınlayarak, sorunun 
barışçı yollardan çözümüne atfettiğimiz önemi vurguladık.

Öte yandan, zirve sırasında Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı görüşerek, ikili ilişkilerimizi göz
den geçirdik.

Bütünleşmiş, demokrat, müreffeh, barış içinde bir Avrupa 
yaratılması hedefinde birleşen Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 
halklarının ortak refah ve güvenliği ile bölge barış ve istikrarına 
katkıda bulunan bu üçlü zirveler sürecinin diğer bölge ülkelerine 
de emsal teşkil eden son derece yararlı bir işbirliği mekanizması 
olduğu kanaatindeyiz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UÇLU ZİRVE 
MÜNASEBETİYLE ROMANYA’YI ZİYARETLERİNDEN 

DÖNÜŞLERİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 12 Mart 1999, Perşembe)

Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları ile birlikte 
düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz üçlü zirvelerin 
üçüncüsüne katılmak üzere gittiğim Romanya'dan dönmüş 
bulunuyorum. Ziyaretim sırasında bana Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Metin Şahin ve Turizm Bakanı Sayın Ahmet Tan ile üst 
düzey görevlilerden oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları ile birlikte 
başlattığımız, Güneydoğu Avrupa'nın üç öndegelen ülkesi 
arasındaki bu toplantılar süreci, bölge barış, istikrar ve refahına 
hizmet etmek amacını taşıyan somut bir işbirliği girişimidir.

Bu üçüncü zirve toplantısında, Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile birlikte üç ülke arasında bir serbest ticaret 
alanı kurulmasını öngören bir deklarasyon imzaladık. Ayrıca, 
yine zirve sırasında Üçlü Turizm Anlaşması aktedilmiştir. Geçen 
yıl Antalya'da yapılan ikinci zirve sırasında imzalanan Terörizm 
ve Organize Suçlarla Mücadele Anlaşması da dikkate alındığın
da üç yıl gibi kısa bir zaman zarfında üç önemli alanda işbir
liğimizin somut sonuçları şimdiden ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Zirvede, Türkiye-Bulgaristan-Romanya arasındaki üçlü 
işbirliği mekanizmasının kaydettiği aşamayı tesbit eden bir ortak 
bildiri de yayınladık. Ayrıca, Kosova'daki durumu da görüşmele
rimizde geniş biçimde ele aldık ve bölge barışı için tehdit teşkil 
eden bu meseleyle ilgili ortak tutumumuzu ortaya koyan bir
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deklarasyon yayınlayarak, sorunun barışçı yollardan çözümüne 
atfettiğimiz önemi vurguladık.

Zirvede ele alman bir diğer konu ise, Romanya ve 
Bulgaristan'ın NATO Genişleme Süreci’nde yeralma istekleridir. 
Türkiye başından beri bu konuda bu iki ülkeye destek olmuştur. 
Bu desteğimizi teyid eden ayrı bir ortak bildiri de zirve sonuçları 
arasında yeralmıştır.

Öte yandan, zirve sırasında Bulgaristan ve Romanya 
Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı görüşerek, ikili ilişkilerimizi göz
den geçirdik.

Zirvede, terörizme karşı mücadelede işbirliği konusu 
üzerinde bir kere daha ayrıntılı olarak durma fırsatı da bulduk. 
Bu konuda esasen memnuniyet verici bir düzeyde olan işbir
liğimizin devamı hususundaki kararlılığımızı ortaya koyduk.

Bütünleşmiş, demokrat, müreffeh, barış içinde bir Avrupa 
yaratılması hedefinde birleşen Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 
halklarının ortak refah ve güvenliği ile bölge barış ve istikrarına 
katkıda bulunan bu üçlü zirveler sürecinin diğer bölge ülkelerine 
de emsal teşkil eden son derece yararlı bir işbirliği mekanizması 
olduğu kanaatindeyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN SİYASİ 

İSTİŞARELER İÇİN ÇİN HALK CUMHURİYETİ’Nİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları 
arasında 1997 yılında imzalanan ve iki ülke arasında düzenli 
olarak siyasi istişareler yapılmasını öngören Mutabakat Muhtırası 
çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ji 
Peiding ile istişarelerde bulunmak amacıyla 15-20 Mart 1999 ta
rihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir.

Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile Bakan 
Yardımcısı Ji Peiding'in başkanlıklarındaki heyetler arasında 
Pekin'de yapılacak siyasi istişareler sırasında, Türkiye-Çin Halk 
Cumhuriyeti ikili ilişkileri ele alınacak, bölgesel ve uluslararası 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

A

« V *
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ÇEK CUMHURİYETİ, MACARİSTAN VE 
POLONYA'NIN NATO'YA KATILMALARINA DAİR

AÇIKLAMA

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 12 Mart günü 
ABD'nin Independence kentinde yapılan bir törenle NATO'ya 
katılmışlardır.

Törende, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 
Dışişleri Bakanları ülkelerinin üyelik onay belgelerini 1949 
Vaşington Antlaşması’nm saklayıcısı sıfatıyla ABD Dışişleri 
Bakanı Albright'a tevdi etmişlerdir. Böylelikle 1997 Temmuz 
ayında Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde anılan ülkeler için 
başlatılan İttifaka üyelik süreci tamamlanmış olmaktadır.

TBMM'nin bahsekonu üç ülkenin İttifaka katılımlarına dair 
protokollerin onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair kanun
ları 21 Ekim 1998 tarihinde kabul ettiği ve tüm müttefiklerin onay 
işlemlerini sonuçlandırmalarını müteakip NATO Genel 
Sekreteri’nin anılan üç ülkeye birer davet mektubu gönderdiği 
hatırlanacaktır.

Her üçü ile yakın, yapıcı ve dostane ilişkiler içinde olduğu
muz Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın İttifaka 
katılarak müttefikimiz olmaları memnuniyetle karşılanmaktadır.
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‘AB ile kavgamız var’
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin geliştiğini ama AB 
ülkelerinin Abdullah Öcalan konusunda samimi 

olmadığını belirten Dışişleri yetkilileri, ‘Yunanistan,
AB ve NATO’ya dua etsin’ dedi.

‘Bazılarının canı yanacak’

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Abdullah Öcalan’ın mahkemede konuşmasıyla birlikte 
bir çok Avrupa ülkesinin canının yanacağını belirtti. Haktanır, 
“Bazı ülkeler delillere rağmen PKK’ya desteklerini çekmedi. 
Kavgamız Avrupa ile değil AB ile” dedi.

‘Tınmazlarsa...’

“NATO üyesi olmasaydı Yunanistan çoktan terörist devlet 
ilan edilmiş olurdu” diyen Haktanır şöyle konuştu: “Biz diplo
matik ve siyasi yolları kullanıp gerekli değişikliği sağlamaya 
çalışırız, bundan tınmazlar ve eski politikalarını sürdürürlerse, 
olay nereye giderse oraya gider.”
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‘Avrupa’nın canı fena yanacak’
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Radikal'e brifing vererek, 

Yunanistan-Avrupa-PKK üçgeninde yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi, dış politika hedeflerini anlattı. Yetkililer, 

Ocalan'm mahkemesinin başlamasıyla bazı Avrupa 
ülkelerinin zor durumda kalacağını kaydetti.

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, son diplomatik gelişmeleri 
Radikal yazarlarına değerlendirdi. Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi 
Korkmaz Haktanır ve ekibi Öcalan'm mahkemede konuşmasıyla 
birlikte bir çok Avrupa ülkesinin canının yanacağını açıkladı. 
Yunanistan-PKK ilişkisi hakkında konuşan Dışişleri yöneticileri, 
Atina'da dört Türk diplomatı şehit eden, altı diplomatı da 
yaralayan '17 Kasım' terör örgütünü, Türkiye'ye karşı eylemler 
yapan ASALA'yı ve PKK'nın faaliyetlerini anımsatarak 'NATO 
üyesi olmasaydı Yunanistan'ın çoktan terörist devlet ilan edilmiş 
olabileceğini' ifade ettiler.

^ • •  ___

PKK ve Ocalan olayı konusunda AB'nin de samimi davran
madığını belirten yetkililer, Öcalan yargılanmaya başlandığında 
aslında PKK'ya destek veren birçok Avrupa ülkesinin de 
'yargılanacağını' ifade ettiler. Müsteşar Korkmaz Haktanır, İtalya 
Dışişleri Bakanlığı'nın "Öcalan'm İtalyan avukatları parlementer
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oldukları için özel durumları vardır. Kendisiyle görüşmeleri 
gerekir" yönündeki talebinin reddedildiğini, İtalyan müsteşara 
"Sizin sisteminizde onların özel bir yeri olabilir. Ama bizim 
hukuk sistemimizde hiçbir özel durumları yoktur. Öcalan'ı ancak 
Türk barolarına kayıtlı avukatlar savunabilir" yanıtının verildiği
ni açıkladı.

‘PKK tehdit ediyor, AB seyrediyor’
• •

Ocalan'ın yakalanmasından sonra PKK'lıların ortalığa 
tehditler savurup, faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Dışişleri 
yetkilileri, AB ülkelerinden örgütün MED TV, Özgür Politika ve 
DEM ajans gibi kuruluşlar aracılığıyla propaganda yapmasının 
engellenmesini istediklerini açıkladı. PKK'ya fınans sağlayan 
örgütler ve suç şebekelerinin de ortadan kaldırılmasını 
Avrupa'dan istediklerini kaydeden Büyükelçi Haktanır, 
Başbakan'ın bu yöndeki mektubunu da anımsatarak, "Ancak, her
hangi bir girişimlerini görmüş değiliz. MED TV yayınları devam 
ediyor" dedi.

ABD'nin, bir ülkenin terörü sürekli desteklemesi, desteği 
üst düzeyde vermesi ve bu desteği tesadüfi değil bilinçli bir şe
kilde hayata geçirmesi halinde o ülkeyi 'terörist' ilan ettiğini 
anımsatan yetkililer, Yunanistan-PKK ilişkisinin bütün bu kıs
tasları içerdiğini belirtti. Yunanistan'da, parlamenterler, istih
baratçılar, hükümet üyeleri ve işadamlarıyla basının bile olayın 
içinde olduğunu kaydeden Haktanır, Yunanistan'ın bu durumunun 
tescil edilmesini istediklerini söyledi. Haktanır, Yunanistan'ın 
NATO ve AB üyesi, ABD'nin de müttefiki olduğunu belirterek, 
"ABD böyle bir ülkeyi açıkça ‘terörü destekleyen ülkeler listesine 
alıyorum demez, diyemez.’ Böyle birşey yapmaz ama 
Yunanistan'a ‘sen Amerika'nın müttefiki olmasaydın, NATO, AB 
üyesi olmasaydın bal gibi bu listeye girmeyi hak etmiştin’ 
denildiği sonucu ortadadır" dedi.

‘Siz tınmazsanız, tehlike o zaman’
Yunanistan'ın teröre verdiği desteği ve düşmanlık poli
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tikasını sona erdirmesini istediklerini belirten Haktanır, "Bu 
yapılmazsa ne olur?" sorusuna ilk kez cevap verdi. Haktanır, "Biz 
diplomatik ve siyasi bütün yolları kullanıp gerekli değişikliği 
sağlamaya çalışırız. Bundan tınmaz ve eski politikalarını sürdü
rürlerse esas tehlikeli dönem o zaman başlar. Olay nereye giderse 
oraya gider. PKK'ya verdikleri destek ortaya çıktıktan sonra eski 
politikalarını sürdürmesine tahammül edemeyiz" diye konuştu.

Dışişleri yetkilileri, AB üyelerinin de PKK konusunda 
Yunanistan gibi yaklaştığını belirterek, PKK'nın Avrupa'daki 
propaganda araçlarına değindi. Avrupa'nın bu konulardaki 
uyarılara kayıtsız kaldığını ifade eden yetkililer, ERNK'nin duru
mu konusunda da AB ülkelerinin PKK'nın oyununa geldiğini 
söylediler. Büyükelçi Haktanır, bu konuyu "Batı oyuna geliyor, 
bile bile lades diyor, bu oyunu oynuyor" sözleriyle dile getirdi.

•  •

‘Ocalan konuşunca canları sıkılacak’
•  •

Ocalan'ın yakında mahkemeye çıkacağını anımsatan 
Dışişleri yetkilileri, yargılama süreci başladığında Avrupa 
ülkeleri ile PKK arasındaki ilişkilerin ortaya çıkacağını kaydetti. 
Avrupa ülkelerinden PKK'ya büyük paralar aktığını belirten yet
kililer, "PKK'nın fınans bağlantıları ortaya çıkacak. Öcalan'm 
yargılanması PKK'ya şu ya da bu şekilde destek veren ülkelerin 
de yargılanması demektir. Öcalan'm ifadeleri bazı bilgilerin teyi
dini sağlayacaktır. Öcalan bunları mahkemeye söylediğinde bir 
çok ülkenin canı sıkılacaktır" ifadelerini kullandılar.

‘Yeşiller PKK’yla pazarlık yaptı’
Dışişleri yetkilileri Öcalan'm yakalanmasından sonra 

Avrupa'da başlayan Büyükelçilik işgalleri sırasında Almanya'da 
iktidardaki Yeşiller’in PKK ile pazarlık yaptığını açıkladı. Bu 
pazarlık sırasında PKK'nın Avrupa'daki şiddet eylemlerine son 
vermesi halinde Avrupa Parlamentosu'nda Sürgünde Kürt 
Parlamentosu için toplantı ortamı sağlama vaadi veren Yeşiller'in 
iki gün önce bu vaadi gerçekleştirdikleri öğrenildi. Avrupa'da 
Türkiye'ye karşı yerleşmiş önyargılardan şikayet eden Dışişleri
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yetkilileri, Avrupa'da birçok enstitünün de Kürt konusunu üstle
rine vazife görüp çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Almanya 
ile Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının çatışmasının da PKK'ya 
verilen desteği artırdığını belirten yetkililer, Almanya'nın tutumu
nun taktik gereği değil, staratejik ve bilinçli olduğuna işaret etti.

‘DGM’ler başa bela olacak’
Dışişleri'nin en önemli gündemlerinden birinin Öcalan'ın 

yargılanma süreci olduğuna işaret eden yetkililer, DGM'lerin 
durumu ile ilgili bir tartışma sürdüğüne dikkat çekerek, "Bu yapı 
değişmezse veya askeri hakimlerin özlük hakları bakımından 
askeri makamlara bağlı olmaları başka bir düzenlemeyle değişti
rilmezse, eski davalarda başımıza gelen bu davada da başımıza 
gelebilir" dediler.

Öcalan'ın yargılanma sürecinin artık başladığını ve insiya- 
tifın mahkeme heyetinde olduğunu anlatan Dışişleri yetkilileri, 
ısrarlı talepler gelmesine karşın mahkemeye kimsenin gözlemci 
sıfatıyla katılamayacağını, bunun Türk hukuk sistemine aykırı 
olduğunu vurguladılar. Mahkeme öncesi maksatlı söylentilerin de 
çıkartıldığına işaret eden yetkililer şunları söyledi: "Bu konuda 
Devletin çeşitli birimlerinde çalışmalar başlatılmıştır. Gerekli 
çalışmalar yapılacak ve güvenlik sağlanacaktır. Hukuk sistemi 
içinde sanık özellik taşımakla birlikte sıradan bir mahkeme ola
cağı, adil bir yargılama olacağı konusunda kimsenin kuşkusu 
olmaması gerektiğini anlatıyoruz.

Ama bu anlatım yabancıların çoğu maksatlı olmak üzere
farklı fikirler, söylentiler yaymalarını da engellemiyor, bunu da
biliyoruz. Hukuk sistemi başladığı için bunu yabancılara da
söylüyoruz: Yargı sürecine müdahele niteliğinde her türlü
davranış ve isteklerden kaçınmak gerekir. Bu anlamda Türk
basınında Öcalan'ın ifadelerinin yer alması hukuken doğru 
değildir."
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‘Kavgamız Avrupa ile değil’
Türkiye'nin Lüxemburg Zirvesi'nden sonra AB'nden dış

landığına dikkat çeken yetkililer, "Bizim kavgamız Avrupa ile 
değil, AB ve kurumlan ile" dediler. Gümrük Birliği'nin ilk bakış
ta Türkiye aleyhine işliyormuş gibi gözükmesine karşın, AB'ye 
karşı dış ticaret açığının çok fazla olmadığına dikkat çekerek, 
Avrupa'nın olumsuz tutumuna karşın ekonomik cezalandırıl
masının Türkiye aleyhine olacağını da vurguladılar. Avrupa'ya 
karşı 'ben seni döverim' tutumuna girilmesinin uymak zorunda 
olunan uluslararası anlaşmalar gereği ters tepeceğine ve 
Türkiye'yi zora sokacağına işaret ettiler. Türkiye'nin AB 
üyeliğinden vazgeçmediğini belirten yetkililer, egemenliğin bir 
kısmından vazgeçip geçmemeye hazır olma gibi gerekli tartış
maların henüz kamuoyunda yapılmadığına işaret ederek, "AB 
treni kaçmadı, orada duruyor. 2010'un şartlarına göre bu ilişkileri 
değerlendirmek gerekir" diye konuştular.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'den terör konusunda 
kimseden görmedikleri desteği aldıklarına, başta enerji olmak 
üzere belirli konularda ABD ile olan ilişkilerde de bir ilerleme 
görüldüğüne dikkat çekerek, ABD'nin Türkiye'yi bölge güç
lerinden biri olarak algıladığını anlattılar.

‘Ev ödemizi yapmadık’
İnsan hakları konusunun Türkiye'nin imajını yıprattığını 

anımsatan yetkililer, Antalya'da bir ailenin polis tarafından hır
palanması gibi olayların Türkiye’yi geriye 
Dışişleri’nin imaj düzeltme gibi çabalarını boşa çıkardığını belirt
ti. Bu konuların üzerine yeteri kadar ciddi biçimde gidilmediğini 
anlatan yetkililer, “Terörle Mücadele Yasası’nm 8. maddesinin, 
Anayasa değişikliğinin, uyum yasalarının çıkmamasının sorun 
olacağı bilinmiyor muydu? Biz ev ödevimizi yapalım ve ondan 
sonra durumu tekrar değerlendirelim, insan hakları konusunda 
Türkiye’yi tek sıkıştıran AB değil, ABD’nin de talepleri var. 
Meclis’in çalışması gerek” dediler.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [119]



‘Kürtler Kuzey Irak’ta tampon’
ABD’nin Saddam Hüseyin’siz bir Irak yönetimi istemesine 

karşılık Türkiye’nin tavrının sorulması üzerine ise yetkililer, 
Irak’ın toprak bütünlüğüne verdikleri önemi vurgulayarak, “Bu 
planlara ne kadar evet diyeceğimizi çok açık ortaya koyduk. Bir 
ülkenin yöneticisinin ya da rejiminin değiştirilmesine çalışılması 
bizim tavrımız değil. Saddam sonrası dönemde Irak’ta bir kaos 
olması çok muhtemel. Bizim için önemli olan Güney’den başla
yacak bir kaosun bize sıçramaması” dediler. Kuzey Irak’lı her iki 
Kürt parti ile kurulan ilişkiler sayesinde başlayabilecek bir kao
sun Türkiye’ye sıçramasının önüne geçmenin hedeflendiğini 
belirten yetkililer, Türkiye sınırlarında yeniden binlerce insanın 
yığıldığını görmek istemediklerini açıkça ifade ettiler.

‘Hatemi duruma hakim değil"
İran’da Hatemi’nin Devlet Başkanı seçilmesinden sonra 

Türkiye-İran ilişkilerinin de geliştiğini belirten yetkililer, “Ama 
Hatemi duruma tam hakim değil. Öcalan’ın yakalanmasından 
sonra, İran’da devrim sonrası en büyük gösteriler Urumiye’de 
oldu. Gösterileri oraya yerleşik PKK’hlar yaptı. Suriye kapısının 
kapanmasından sonra PKK’hlar Irak ve İran üzerinden geçiş 
yapıyor. Bu geçişler İran’ın sınırını kontrol edemediği ve etmek 
istemediği için oluyor” dediler. Yetkililer, Türkiye’nin İran’la 
sınırın iki yanında eş zamanlı bir operasyon yapmayı 
amaçladığını ama İran’ın şimdilik buna yanaşmadığını belirttiler.
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Yunanistan-PKK ilişkisinin
■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  dokumu

ANKARA - Yunanistan'ın PKK'yla içli dışlı olduğunu 
yineleyen yetkililer, PKK Yunanistan ilişkisini maddeler halinde
sıraladılar:

1-Yunanistan topraklarını PKK'ya açtığı gibi PKK’lılara 
sığınma hakkı tanımıştır.

2-Yunanistan PKK'lılara sahte belgeler vererek seyahatleri
ni kolaylaştırmıştır.

3-Kamplar açarak örgüt üyelerine sabotaj, patlayıcı mad
deler eğitimi vermiştir.

4-Maddi ve lojistik destek sağlamıştır.

5-PKK propagandası yapanlara ve organize suç işleyenlere 
üs sağlamıştır.

6-Kamplarda kara para aklandığı gibi uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığı, illegal göç organize edilmiştir.
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7-PKK Yunanistan'da banka hesaplan açmıştır.

8-Orgütün Ortadoğu’daki kamplarına silah sevkiyatı için 
Yunanistan transit ülke olarak kullanılmıştır.

9-PKK militanları Yunan ajanı olarak kullanılmıştır.

10-Yunan ajanları PKK servislerinde çalışmıştır.

11-PKK'nın Türkiye'ye karşı kampanyasında Yunan gizli 
servis elemanları bulunmuştur.

12-Son olarak PKK lideri Nairobi'deki Yunan 
Büyükelçisi'nin evinde adaletten saklanmıştır. (Radikal)

[122] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 1999



MEHMET  K YILMAZ

Gazeteciliğe başladığım günlerde önce Mehmet Ali 
Kışlalı’dan, sonra da rahmetli Nihad Subaşı’ndan bir çok ders 
yanında şu temel öğüdü aldım: Kimsenin adamı olma, siyasilerle 
ve çıkar çevreleriyle özel dostluklar kurma, bağımsızlığını et
kileyebilecek ilişkilerden kaçın!

Sanıyorum büyük sözü dinledim. Gazeteci bağımsızlığının 
halkın haber alma özgürlüğünün en önemli teminatı olduğunu hiç 
aklımdan çıkarmadım. Biraz da bu yüzden bazı çevrelerde 
‘soğuk’ bir insan olarak tanınıyorum. Ne yapalım ki öyleyim.

İsmet Berkan arayıp da Dışişleri Müsteşarı’mn Radikal 
yazarlarına ve dış haberler servisine bir ‘brifing’ vereceğini 
söylediğinde tedirgin oldum. Resmi makamların dünyanın her 
yerinde gazetecilerle özel dostluklar geliştirmek ve onları kendi 
fikirlerinin yayılması için bir aracı olarak kullanmak istediklerini 
biliyordum. Bu yüzden resmi makamların ve siyasi partilerin özel 
toplantılarından hep uzak durmaya gayret ettim.

Ancak geçenlerde okuduğum bir kitap bu konudaki temel 
fikirlerimde bir değişiklik yaratmamakla birlikte olaya bakışımı 
biraz değiştirdi. Doğan Kitapları’nın yayımladığı ‘Basının Gücü’ 
isimli kitap London Times’dan NY Times’a, Le Monde’a kadar 
büyük saygın gazetelerin muhabirlerinin bu tür resmi brifingler
den sık sık yararlandıklarını anlatıyordu.
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Bir çok muhabir devletin resmi makamlarının verdiği bil
giyle yetinmiyor, gittikleri ülkelerde kendi büyükelçiliklerine de 
en az bir kez uğrayarak konuya nasıl yaklaştıklarını öğrenmeye 
çalışıyordu.

Müsteşar Korkmaz Haktanır’m davetine giderken bu 
duygular içindeydim.

Bana göre, Dışişleri mensupları ülkemiz bürokrasisinin 
kaymak tabakasını oluşturuyor. Daha iyi okullarda eğitim görü
yorlar, meslekleri gereği özel konularda daha çok uzmanlaşıyor
lar, dünyayı daha yakından izleyebiliyorlar. Ancak nedense 
Türkiye kendi ortalamasının üzerinde olan bu kurumu her zaman 
küçümsemek eğiliminde. ‘Monşerler’ yakıştırmasının bu kuruma 
yönelik aşağılık kompleksinden kaynaklandığını bilebilecek 
kadar çok okul arkadaşım var bu camiada.

Dün Bakanlık mensuplarının konuşmalarını dinlerken bu 
görüşümdeki haklılığıma bir kez daha iman ettim. Ülkemizin 
diğer bürokratlarında görmeyeceğimiz bir açıklık ve kesinlikle 
sorulan sorulara yanıt verdiler. Lafı döndürüp dolaştırmadılar, 
kaçak güreşmediler. Sorunların kaynağının nerede yattığını 
büyük bir açık yüreklilikle söylediler.

Brifingde bize anlatılanlarla ilgili haberi Radikal’de oku
yacaksınız. Bu yüzden tekrar olmasın diye onlardan söz etmeye
ceğim. Yalnız Haktanır’m söylediği bir söz var ki onun altını bir 
kez de burada çizmek istiyorum.. Yunanistan’ın PKK’ya desteği 
ile ilgili olarak Türkiye uluslararası platformlarda elinden gelen 
bütün girişimleri yapmaya devam edecek. Altını çizmeye 
çalıştığım husus da şu: Bu girişimler, yani Yunanistan’ın teröre 
destek vermesini kesmeye yönelik girişimler, nereye kadar 
gidilmesini gerektiriyorsa oraya kadar gidilmekte bir tereddüt 
gösterilmeyecek.

Yunanistan ile Türkiye’nin aynı ittifak içinde olmasının, 
gerginliğin belli bir noktadan sonra yumuşaması sonucunu doğu
racağını düşünenlere bunu bir kenara kaydetmelerini tavsiye 
ediyorum. Durum dışardan görüldüğünden daha ciddi sonuçlar 
yaratabilecek kadar vahim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ÖZBEKİSTAN'I RESMİ ZİYARETİNDEN ÖNCE 

HAVAALANINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 15 Mart 1999, Pazartesi, Saat:07.30)

Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'un davetine icabetle 
resmi bir ziyarette bulunmak üzere kardeş Özbekistan'a gidiyo
rum. Bu ziyaretimde bana Devlet Bakanları Sayın Şükrü Sina 
Gürel ve Sayın Aydın Tümen ile üst düzey görevlilerden oluşan 
bir heyet refakat etmektedir.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü tarihî ve kültürel 
bağların yanısıra süratle gelişen işbirliğimiz ve ortaklık ilişkile
rimiz bizi bu kardeş ülkeye daha da yakınlaştırmaktadır.

Bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Özbekistan ile 
kardeşlik bağlarımız zemininde gelişen ilişkilerimize büyük 
önem atfediyor ve işbirliğimizin daha da gelişmesi için çaba 
sarfediyoruz.

Bu ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Kerimov ile 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle ele alarak işbir
liğimizi daha da ileri götürme imkanlarını birlikte araştıracağız. 
Ayrıca, ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız.

Türkiye Avrasya'nın ekonomik gelişmesinde öncü ve belir
leyici bir rol oynamaktadır. Girişimcilerimiz bu bağlamda Rusya, 
Kafkasya ve Orta Asya'da en önde gelen yatırımcılar arasında yer 
almaktadır. Kardeş Özbekistan ile ekonomik ilişkilerimiz bu 
bakımdan örnek bir düzeydedir. Nitekim, bu ziyaretim sırasında
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Koç Holding'in Semerkant'ta kurduğu Samkoçoto kamyon ve oto
büs fabrikasının açılışını da yapacağım.

•  •

Koç Holding'in bu yatırımı Özbekistan'da bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş en büyük yabancı sermaye yatırımıdır. Bu vas
fıyla Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik işbirliğine yeni 
ve çok önemli bir boyut kazandıracaktır.

Ziyaretimin, kardeş Özbekistan ile mevcut ilişkilerimizin
her bakımdan daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyo
rum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN’A 
VARIŞLARINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Taşkent Havaalanı, 15 Mart 1999, Pazartesi, Saat: 15.00)

Aziz Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
Değerli Basın Mensupları,

Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'un dave
tine icabetle bir kez daha güzel ülkenize ve atayurdumuza 
gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere Anadolu'daki 
kardeşlerinizin selam ve sevgilerini getirdim.

Kardeş Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanarak hür ve ege
men devletler topluluğunun saygın bir üyesi olmasından duy
duğumuz sevinç ve coşkuyu bugün dahi aynı heyecanla içimizde 
yaşatıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin halklarımız arasın
daki derin kardeşlik bağları zemininde hızla gelişmesini büyük 
bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyorum.

Özbekistan ile aynı köklere dayanan tarihi ve kültürel 
bağlarımız ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır.

Türkiye ve Türk halkı, iki kardeş ülke arasındaki işbir
liğinin güçlenerek gelişmesini, aramızdaki gönül bağlarının 
pekiştirilmesini tarihi bir görev olarak görmektedir.

Sekiz yıl gibi ulusların tarihinde kısa sayılabilecek bir süre 
zarfında kardeş ülkelerimiz arasında, eşitlik ile her alanda 
karşılıklı saygı, sevgi ve yarara dayalı yoğun bir ilişkiler ve işbir
liği ağı örülmüştür. Bu ilişki ve işbirliğinin daha da gelişeceğine 
ve ebediyete kadar varolacağına yürekten inanıyorum.
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Bu ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Kerimov ile 
kardeş ülkelerimiz arasında esasen memnuniyet verici şekilde 
gelişen ilişkileri gözden geçirecek ve işbirliğimizin daha da derin
leştirilmesi imkanları üzerinde duracağız. Ayrıca bölgesel ve 
uluslararası sorunlar üzerinde görüş teatisinde bulunacağız.

Ziyaretim sırasında, Türkiye'nin en büyük sanayi grubu 
olan Koç Holding tarafından Semerkant'ta kurulan ve işbir
liğimizin parlak bir simgesi olan Samkoçoto fabrikasının açılışını 
aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Kerimov ile birlikte yapacak 
olmaktan da ayrıca büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğumu 
belirtmek istiyorum.

Ziyaretimin kardeş ülkelerimizin yüksek menfaatle
rine hizmet edeceğinden ve ilişkilerimize ivme kazandıracağın
dan emin olduğumu ifade ediyor, kardeş Özbek halkına en içten 
refah ve esenlik dileklerimi iletiyorum.

[ 1 2 8 ]
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI İSLAM KERİMOV İLE 

GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA BASINA HİTABEN
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Dormen Misafirhanesi, 15 Mart 1999, Pazartesi, Saat:17.55)

Değerli Basın Mensupları,

Aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ile 
bugün gerek başbaşa, gerek heyetlerimizle birlikte son derece 
yararlı ve verimli görüşmelerde bulunduk.

Bu görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm 
veçhelerini gözden geçirdik. Ayrıca, ülkelerimizi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş teatisinde bulun
duk.

İki kardeş ülke olan Türkiye ile Özbekistan arasındaki 
ilişkiler, eşitlik zemininde, karşılıklı saygı ve yarara dayalı olarak 
çeşitli alanlarda memnuniyet verici bir gelişme göstermiştir. 
Bugün yaptığımız görüşmelerde de birbirlerine kardeşlik 
bağlarıyla bağlı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin 
çok yönlü olarak daha da güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması hususunda mutabık kaldık.

Bildiğiniz gibi, Türkiye, tüm Orta Asya Cumhuriyetleri 
gibi Özbekistan'ın da egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme, 
milli devletini kurma, siyasi ve ekonomik reformlarını tamamla
ma, ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme doğrultusundaki 
çabalarına katkıda bulunmayı manevi bir sorumluluk olarak 
addetmekte ve bütün gücüyle bu çabalara katkıda bulunmaya 
çalışmaktadır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 1999 [129]



Geride bıraktığımız sekiz yıla bir göz attığımızda, ilişkile
rimizin kaydettiği büyük aşamayı gayet iyi görmekteyiz, işbir
liğimiz her alanda gelişmektedir. Gelecekte daha da çok 
gelişmemesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Özellikle 
ekonomik ilişkilerimiz açısından fevkalâde önem taşıyan ve aziz 
kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Kerimov ile birlikte Semerkant'ta 
yarın açılışını yapacağımız Samkoçoto fabrikası ilişkilerimizin 
ulaştığı parlak seviyeyi gösteren, gelecekte ulaşacağı daha parlak 
günleri şimdiden müjdeleyen anlamlı bir eserdir. Bu yatırım, 
Özbekistan'daki en büyük Türk yatırımı olmaktadır. Türkiye, 
Özbekistan'daki dış yatırımlar bakımından ilk sırada yer almak
tadır. Bundan gurur duyuyoruz. Türk girişimcileri Özbekistan'ın 
kalkınma çabalarına her alanda katkıda bulunmak hususunda 
kararlıdır. Girişimcilerimizi bu doğrultuda desteklemek devle
timizin temel öncelikleri arasındadır.

Görüşmelerimiz sırasında aziz kardeşime, Taşkent'te 16 
Şubat 1999 tarihinde meydana gelen menfur terörist eylemden 
ötürü şahsım ve Türk halkı adına kardeş Özbek halkına en derin 
geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha ifade ettim.

Bu terörist eylemleri nefretle takbih ediyor ve büyük üzün
tü duyuyoruz.

Orta Asya'nın barışının, istikrarının, güvenliğinin ve ortak 
refahının teminatı olarak gördüğümüz Özbekistan'da kargaşa ve 
huzursuzluk yaratmayı, toplumsal barışı bozmayı ve Özbekistan'ı 
şimdiye kadar izlediği politikalardan saptırmayı hedefleyen bu 
terörist eylemlerin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını bütün 
dünya bilmektedir. nhohidbo

Terörle hiçbir yere varılamaz. Terör hiçbir şekilde mazur
gösterilemez. Türkiye, masum insanların can ve mal güvenliğine
kasteden, ülkelerin istikrar ve hukuk düzenini tehdit eden, barış
ve huzuru bozmayı amaçlayan terörü şiddetle kınamaktadır.
Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Özbekistan ile her türlü
işbirliğine hazır olduğunu bu vesileyle bir kere daha vurgulamak 
istiyorum.
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Sonuç olarak, görüşmelerimizin işbirliğimize yeni boyutlar 
kazandıracak, dayanışmamızı güçlendirecek yeni ufuklar açıl
masına katkıda bulunduğuna inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ONURLARINA
VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE 

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Taşkent, Dönmen Devlet Konukevi, 15 Mart 1999, Pazartesi, Saat1930)

Azrz Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
Değerli Misafirler,

•  •

Atayurdumuz güzel Özbekistan'ı yeniden ziyaret etmekten 
ve zat-ı âlileri aziz kardeşimle tekrar görüşebilmekten büyük 
memnuniyet duymaktayım. Bu vesileyle, şahsıma ve heyetime 
gösterilen sıcak misafirperverlikten dolayı şükranlarımı ifade 
ediyorum. Güzel yurdunuzun havasını teneffüs etmek, kardeşle
rimizle kucaklaşmak bizim için herzaman büyük mutluluk vesile
sidir. Sizlere Anadolu'daki kardeşlerinizden hasret dolu selam 
getirdim.

Türkiye, kardeş Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasın
dan bu yana zat-ı alileri aziz kardeşimin dirayetli önderliği altın
da her alanda kaydettiği parlak gelişmeleri gururla izlemektedir. 
Halklarımız ortak tarihimizden miras devraldığımız sarsılmaz 
kardeşlik bağlarıyla derinden bağlıdır. Türkiye ile Özbekistan 
arasındaki dostluk ebedidir. Kalplerimiz bir atmaktadır. Sizin 
başarılarınız bizi sadece mutlu eder. Size batan bir iğneden bin
lerce kilometre ötede bize çuvaldız batmışçasına rahatsız oluruz.

• 9

Özbekistan, bağımsızlığını güçlendirmekte gösterdiği 
duyarlılık, ekonomik kalkınma yolunda attığı süratli adımlar ve 
istikrarlı dış politika uygulamaları neticesinde dünya ile bütün
leşmesinde hakettiği başarıyı sağlamıştır. Türkiye en zor dönem
lerinde Özbekistan'ın yanında yer almıştır. Desteğimiz, dayanış
mamız ve işbirliğimiz ebediyete kadar sürecektir.
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Zat-ı âlilerinizin Kasım 1997'de ve son olarak da Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 75. Yılı kutlamaları çerçevesinde Ekim 1998'de 
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretler ikili ilişkilerimizin daha da 
ileriye götürülmesi ortak amacına çok önemli katkılarda bulun
muştur. Türkiye Özbekistan'ı Orta Asya'nın barış ve istikrarında 
büyük önem taşıyan bir devlet olarak görmektedir. Bu ziyare
timin kardeş halklarımız arasındaki dayanışmanın pekişmesine, 
işbirliğimizin güçlenmesine ve bölgemizin barış, refah ve 
istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyorum.

Aziz kardeşim,

Taşkent'te 16 Şubat 1999 tarihinde meydana gelen ve zat- 
ı âlilerini de hedef almış olan terörist eylemleri nefretle takbih 
ediyor ve büyük üzüntü duyuyoruz. Şahsım ve Türk halkı adına 
kardeş Özbek halkına en derin geçmiş olsun dileklerimi bu vesi
leyle tekrar ifade ediyorum.

Orta Asya'nın barışının, istikrarının, güvenliğinin ve ortak 
refahının teminatı olarak gördüğümüz Özbekistan'da kargaşa ve 
huzursuzluk yaratmayı, bu güzel ülkedeki toplumsal barışı boz
mayı ve Özbekistan'ı şimdiye kadar izlediği politikalardan saptır
mayı hedefleyen bu terörist eylemlerin hiçbir zaman amacına 
ulaşamayacağını bütün dünya bilmektedir. Terörle hiçbir yere 
varılamaz. Terör hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Bugüne 
kadar teröre otuzbinden fazla kurban veren Türkiye, Özbe
kistan'ın karşı karşıya kaldığı bu alçakça şiddet hareketini özel bir 
duyarlılık ve üzüntüyle izlemiştir. Türkiye, masum insanların can 
ve mal güvenliğine kasteden, ülkelerin istikrar ve hukuk düzenini 
tehdit eden, barış ve huzuru bozmayı amaçlayan terörü şiddetle 
kınamaktadır. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin Özbe
kistan ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu bu vesileyle bir kere 
daha vurgulamak istiyorum.

Kardeş Özbekistan ile mevcut işbirliğimizin ve dayanış
mamızın ülkelerimiz arasındaki ortak tarih, kültür ve dil bağları
na, ama daha da önemlisi, halklarımızın yüreğindeki derin sevgi 
ve kardeşlik duygularına yaraşır biçimde ileriye götürülmesine
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Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesi imza
ladığımız çok sayıda anlaşmayla belirlenmiştir. Bütün bu anlaş
maların karşılıklı işbirliği anlayışı içinde eksiksiz uygulanması 
için birlikte gayret sarfetmemiz gerektiğine inanıyorum.

Ziyaretim sırasında, gelişen ekonomik işbirliğimizin somut 
ürünü olan parlak bir projenin hayata geçirilişini de birlikte 
yaşayacağız. Türkiye'nin en büyük grubu olan, dünyanın da 500 
büyük sanayi grubu arasında yeralan Koç Holding'in 
Semerkant'ta inşa ettiği Samkoçoto fabrikasının açılışını yarın 
zat-ı âlileriyle birlikte yapacağız. Bu Türk firmasının kardeş 
Özbekistan'da böylesine büyük bir yatırımı gerçekleştirmiş 
olmasından gurur ve mutluluk duymaktayız. Bu projeye yeni
lerinin de ilave edileceğinden ve işbirliğimizin 21. yüzyılda ben
zeri parlak başarıların devamını sağlayacağından eminim.

Aziz kardeşim,

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, ülkelerimiz arasında 
Avrasya'nın geleceğine ilişkin tam bir görüş birliği bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye, Özbekistan'ın başta diğer Orta 
Asya Cumhuriyetleri olmak üzere bölgesindeki ülkelerle 
sağlanan ilişkileri geliştirme arzu ve çabalarım kuvvetle destekle
mektedir. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında somut işbirliği 
mekanizmalarının oluşturulması bölgenin barış, refah ve istikrarı 
açısından hayati derecede önemlidir. Cumhuriyetimizin 75. Yılı 
münasebetiyle Türkiye'yi ziyaretiniz sırasında 29 Ekim 1998 ta
rihinde birlikte imzaladığımız Ankara Deklarasyonu ile Bakü'de
7-8 Eylül 1998 tarihlerinde yine birlikte katıldığımız İpek Yolu 
Zirvesi Avrasya'da yeni ulaşım, iletişim ve enerji altyapılarının 
oluşturulması yönünde atılmış dev birer adımdır. Bu yıl Bakü'de 
yapılacak olan VI. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Zirvesi de kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye 
götürülmesine hizmet edecektir. Ortak geleceğimizin inşasında 
önemli birer kilometre taşı teşkil eden bütün bu girişimlerde 
Türkiye ve Özbekistan birlikte çalışmakta ve kader birliği yap-

büyük önem atfediyoruz.
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Bu bağlamda, eğitimin kardeş halklarımızın gelecekteki 
refah ve esenliği açısından oynadığı belirleyici role işaret etmek
te yarar görüyorum. Ülkelerimiz arasında 1991 ve 1992 yılların
da imzalanan eğitime yönelik anlaşmalar çerçevesinde bu alanda
ki ikili işbirliğimizin çerçevesi çizilmiştir. Türkiye ve Özbe
kistan'ın eğitime verdikleri önem zemininde başlattıkları işbir
liğinin sürmesini temenni ediyoruz. Ebedi dostluk ve kardeşlik 
bağlarımızın teminatı olan gelecek nesillerin eğitimine bu 
anlayışla yaklaşmaktayız. Evlatlarınızı bize tahsil maksadıyla 
göndermeye devam edin. Onlar bizim de evlatlarımızdır; hem 
Özbekistan'ın hem Türkiye'nin ortak geleceğinin mirasçıları onlar 
olacaktır.

Aziz Kardeşim,
Değerli Misafirler,

Bu toprakların şu veciz atasözünde de denildiği gibi;

"Dostin bolmasa
Dünya senga karangu"
Dostun olmasa
Dünya sana karanlıktır.

Evet, dostluğun ışığı karanlıkları aydınlatır. Türkiye- 
Özbekistan dostluk ve kardeşliği işte bu anlayış zemininde gelişip 
güçlenecektir.

Esasen, köklü tarihimizin, zengin kültürümüzün ve ortak 
medeniyetimizin ulu bilgelerinin yüzlerce yıl önce yaktıkları 
tefekkür ışığı, bugün de, ortak geleceğimize uzanan yolu aydın
latmaktadır. Onların tarihin derinliklerinden bize verdikleri güç 
ve ilhamla yarınlarımızın sonsuza kadar aydınlık olmasını birlik
te sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, kadehimi, zat-ı âlilerinin sağlık 
ve mutluluğuna; ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ebedi 
dostluk ve kardeşliğin parlak geleceğine kaldırıyorum.

maktadır.
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TÜRK DOKTOR NEVAH ÇİFTÇİOĞLU VE FİNLİ 
MESLEKTAŞI HAKKINDA FİNLANDİYA'NIN EN 
BÜKSEK TİRAJLI GAZETESİNDE ÇIKAN HABEI

HAKKINDA BİLGİ NOTU

Böbrek taşına neden olan bakteriyi buluşları nedeniyle 
Finlandiya'nın en büyük tıp ödülü Medix Nişanı’na layık görülen 
ve halen Kuopio Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev 
yapan Türk mikrobiyolog Dr. Nevah Çifîtçioğlu ve Finli meslek
taşı Doç. Olavi Kajander hakkında Finlandiya'nın en yüksek ti
rajlı gazetesi Flelsingin Sanomat'ta çıkan haberin İngilizce 
çevirisi aşağıda sunulmuştur:

“A research team led by Olavi Kajander, 45, was granted 
this years Medix reward, FIM 40 000, on Tuesday in Helsinki for 
a significant Finnish biomedical publication.

The reward was granted for a publication called 
"Nanobacteria: An alternative mechanism for pathogenic intra- 
and extracellular mineralization and stone formation" by 
Kajander and Nevah Çifîtçioğlu.

Olavi Kajander and Nevah Çifîtçioğlu have been studying 
for ten years a bacterium which is about a hundered times small
er than a normal bacterium at the department of biochemistry at 
the Kuopio University. The researchers proved that this so-called 
nanobacterium is found quite often in the blood of both humans 
and cows.

The nanobacterium forms calcium-phosphate mineral, alias 
apatite, on its surface.In a human being it is normally formed only 
in bones and teeth.In several diseases, like in kidney stones,
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apatite is formed in wrong places, however.

Kidney stones usually comprise only of apatite, but the 
birth mechanisms of the stones were not known earlier. Kajander 
and Çiftçioglu managed to culture nanobacteria from kidney 
stones and proved that a nanobacterium is regularly found in
them.

The new discovery has thoroughly changed the idea of 
birth of kidney stones: it is obviously a disease caused by a bac
terium. The discovery has aroused extensive international atten
tion.
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LİTVANYA CUMHURBAŞKANI’NIN TÜRKİYE’YE 
YAPACAKLARI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 18-20 Mart 1999 tarih
lerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Litvanya Savunma Bakam ve diğer resmi 
yetkililerin dışında 27 kişiden oluşan bir işadamları heyeti de 
Cumhurbaşkanı Adamkus'a eşlik edecektir.

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara'da Sayın
Cumhurbaşkanımız ile görüşmeler yapacak, ayrıca TBMM
Başkanı Sayın Hikmet Çetin ve Başbakan Sayın Bülent Ecevit ile 
de biraraya gelecektir.

İki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak görüşmelerde 
Türkiye-Litvanya ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca 
iki ülkeyi ilgilendiren bazı bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesile
siyle Türkiye-Litvanya Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imza
lanacaktır.

•  •

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara Üniversitesi’nde "20'nci 
Yüzyılın Sonunda Litvanya'nın Güvenliği" konulu bir konferans 
verecektir.

Cumhurbaşkanı Adamkus ve beraberindeki heyet, 
Ankara'daki temaslarını tamamladıktan sonra İzmir'e gidecek ve 
burada Türk işadamlarıyla düzenlenecek bir toplantıya katılacak
tır.
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Ziyaret sırasında Ankara Devlet Opera ve Balesi, 
Litvanyalı sanatçıların da katılımıyla Aida Operası’nı sahneleye
cek, ayrıca Ankara'daki Litvanya Büyükelçiliği tarafından bir
resim sergisi düzenlenecektir.

Sözkonusu ziyaret Litvanya'dan ülkemize Cumhurbaşkanı 
düzeyinde gerçekleştirilen ikinci ziyarettir. Zamanın Litvanya 
Cumhurbaşkanı Brazauskas, Eylül 1995'te Türkiye'ye gelmiş, 
Sayın Cumhurbaşkanımız ise 2-3 Haziran 1997 tarihlerinde iade-
i ziyarette bulunmuştu.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ilişkiler son dönemde hızla 
gelişmekte olup, Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus un 
Türkiye'ye yapacağı sözkonusu ziyaretin bu ilişkilerin gelişme
sine önemli katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.
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NATO GENEL SEKRETERİ JAVİER SOLANA’NIN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Javier Solana 18 Mart 1999 tari
hinde ülkemize kısa bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Genel Sekreter Solana, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
ve Milli Savunma Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk ile görüşecek, 
TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i ziyaret edecek ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecektir.

Görüşmelerde esas itibariyle 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde
Vaşington'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarının 
ele alınması öngörülmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SEMERKANT 
VALİSİ’NİN, ONURLARINA VERDİĞİ ÖĞLE 

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Semerkant, 16 Mart 1999, Salı, Saat: 13.30)

Aziz Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
Sayın Vali,
Değerli Konuklar,

Atayurdun bu Revnaklı şehrine bir kez daha gelmiş olmak
tan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Türkiye ile Özbe
kistan'ın kardeş halklarının, ortak tarihi ve kültürel bağlarına 
yaraşır bir biçimde aralarındaki işbirliğini her alanda geliştirmek
te olmaları, gurur duyduğumuz müşterek tarihimizin başladığı bu 
medeniyet merkezinde ortak geleceğimize de güvenle bakmamızı 
sağlamaktadır.

Türkiye, Özbekistan'ın dünyayla her alanda bütünleşme 
yolunda attığı adımları takdirle izlemektedir. Kardeş Özbekistan'a 
bu hedefi doğrultusunda başından beri elinden gelen her türlü 
desteği vermeyi bir kardeşlik sorumluluğu addeden Türkiye bun
dan böyle de her zaman, iyi gününde de kötü gününde de Özbe
kistan'ın yanında olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Vali,

Dünya'nın en eski şehirlerinden biri olan, 2500 yıllık bir 
geçmişe sahip, sadece ortak medeniyetimizin değil aynı zamanda 
dünya tarihinin büyük bilim ve kültür adamlarının en 
önemlilerinden bazılarını yetiştirmiş bu şehrin gelişmesine yap
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tığınız katkılar her türlü takdire şayandır. Bugün, sîzlerle birlikte 
Semerkant'ın geleceğine yönelik anlamlı bir işbirliğini başlat
maktan gurur duymaktayız.

•  •  ^  #

Ülkemizin en büyük sanayi gruplarından Koç Holding'in
Semerkant'ta bugün açılışını yaptığımız fabrikasının güzel 
şehrinizin ve kardeş Özbekistan'ın ekonomik ve sosyal yaşamına 
yararlı katkılarda bulunmasını diliyorum. Ortak kültürümüzün 
dünya çapında değerli mirası Semerkant'ın, sîzlerin dirayetli 
çalışmalarıyla ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ileriye 
dönük hızlı adımlar atacağından eminim.

Türkiye ile Orta Asya'nın önemli ve büyük ülkesi kardeş 
Özbekistan'ın aralarındaki işbirliği, bölgenin barış, refah, istikrar 
ve huzuruna hizmet edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Vali,

Bu ziyaretim sırasında göstermiş olduğunuz yakın dostluk 
ve konukseverlikten dolayı teşekkürlerimi ifade ediyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyor, kadehimi, ülkelerimiz ve halklarımız arasın
daki dostluk ve kardeşliğe kaldırıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN’DAN 
AYRILIŞ TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Buhara Havaalanı, 16 Mart 1999, Salı, Saat: 18.25)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Kardeşim,

Güzel ülkenizden ayrılış saati gelmiş bulunuyor. 
Topraklarınıza ayak bastığım andan itibaren, başta zat-ı âlileri 
olmak üzere, tüm Özbek yetkililerden ve kardeş Özbek halkından 
gördüğüm yakın ilgiden çok etkilendim. Bu ziyaretim sırasında 
da, Özbek-Türk dostluk ve kardeşliğinin sadece sözde kalmadığı
na bir kere daha tanık olma fırsatını bulduk. Kardeş halklarımızın 
birbirlerine karşı besledikleri sımsıcak duyguların yarattığı 
karşılıklı sevgiyi bizzat müşahede ettik. İlişkilerimize yeni bir 
boyut kazandıracak olan Samkoçoto fabrikasının açılışını büyük 
bir kıvançla gerçekleştirdik. Bizlere gösterilen olağanüstü konuk
severliğin unutulmaz hatıralarını beraberimizde Türkiye'ye 
götüreceğiz. Bu vesileyle, ziyaretimizin başarılı geçmesi için 
gayret gösteren tüm yetkililere bir kez daha teşekkürlerimi ifade 
etmek istiyorum.

Aziz Kardeşim,

İnanıyorum ki, sizi en kısa zamanda Türkiye'de ağırlama
mutluluğunu bizlere bahşedeceksiniz. Sözlerime son verirken,

•  •

zat-ı alilerine ve kardeş Özbek halkına esenlikler diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN’I 
ZİYARETLERİNDEN DÖNÜŞLERİNDE 

HAVAALANINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 16 Mart 1999, Salı, Saat: 19.15)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov'un 
davetine icabetle, bu ülkeye gerçekleştirdiğim resmi ziyareti 
tamamlamış bulunuyorum. Ziyaretim sırasında bana, Devlet 
Bakanları Sayın Şükrü Sina Gürel ve Sayın Aydın Tümen ile üst 
düzey görevlilerden oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Bu ziyaretimde, Cumhurbaşkanı Sayın Kerimov ile 
ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla ele aldım ve bir dizi ulus
lararası ve bölgesel konu hakkında görüş alışverişinde bulundum. 
Ayrıca, Koç Holding tarafından Semerkant'ta kurulan ve 
ekonomik işbirliğimize yeni bir ivme kazandıracak olan 
Samkoçoto fabrikasının açılışını gerçekleştirdim. Bu yatırımla 
birlikte Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının toplamı bir- 
buçuk milyar dolara yaklaşmıştır.

•  •

Bu vesileyle, Özbekistan'ın enerji kaynaklarını yakın gele
cekte Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevketmek hususun
daki kararlılığını bir kere daha müşahede etmekten memnuniyet 
duydum.

Ziyaretim sırasında Özbekistan'daki işadamlarımız ve 
vatandaşlarımızla da bir toplantı yaptım.

Cumhurbaşkanı Kerimov ile, kardeş ülkelerimiz arasında 
esasen memnuniyet verici düzeyde bulunan ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi için gereken potansiyelin mevcut olduğunu birlikte
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tespit ettik ve bu doğrultudaki adımların süratle atılması hususun
da mutabık kaldık.

Öte yandan, Türk dünyasının ortak medeniyetinin 
yeşerdiği şehirler olan Semerkant ve Buhara'nm tarihi mekân
larını da ziyaret etme imkânını buldum.

Bu ziyaretimin, Avrasya'nın geleceğinde önemli rol 
oynayan iki kardeş ülkenin ilişkilerinde, özellikle ekonomik 
alanda yeni açılımlar sağlanması ve aramızdaki anlayış bir
liğinin güçlenmesi bakımından çok yararlı olduğu kanaatindeyim.
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1 7  MA1RÏÏ IW !)

NATO GENEL SEKRETERİ JAVIER SOLANA’NIN
ZİYARETİNE İLİŞKİN DUYURU

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, ülkemize bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirecek NATO Genel Sekreteri Javier Solana 
için 18 Mart 1999 Perşembe günü saat 13:00'de Dışişleri 
Bakanlığı Konutunda bir çalışma yemeği verecektir. Sayın Solana 
aynı gün saat 17:00'de Ankara Hilton Oteli’nde bir basın toplan
tısı düzenleyecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : MED TV konusunda yeni bir gelişme var mı? 
Daha önce Türkiye, İngiltere ve Belçika nezdinde çeşitli girişim
lerde bulunmuştu, bu hafta sonu Belçika Radyo Televizyon Üst 
Kurulu'nun toplanıp bu konuyu değerlendireceği söyleniyor. 
Sizin yeni bir girişiminiz oldu mu?

CEVAP : Bu konudaki girişimlerimiz hatırlayacağınız 
üzere, uzunca bir süredir devam ediyor. Biz gerek Türkiye'de 
gerek ilgili başkentler nezdinde aylardır, müteaddit defalar gi
rişimlerde bulunduk ve bu konudaki görüş ve düşüncelerimizi 
muhataplarımızın dikkatine getirdik. Bu çerçevede, bu kuruluşun 
faaliyetlerinin basın özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü kavramları 
çerçevesinde mütalaa edilmesinin mümkün olamayacağını, 
yapılmış olan faaliyetin tamamen bir terör teşviki, terör destekçi- 
liği niteliğine büründüğünü, son olarak ülkemizde meydana gelen 
terörist faaliyetlerin bu basın kuruluşu tarafından yönlendirilip, 
hatta teşvik edildiğinin açık olduğunu, buna ilgili ülkelerin hiçbir 
şekilde müsamaha göstermemesi gerektiğini, bunun dünyada bir 
başka örneğinin gösterilemeyeceğini, konunun Türkiye'de yarat
tığı hassasiyetin boyutlarının haklı olarak vatandaşlarımızın 
nezdinde de giderek büyümekte olduğunu ve tedbir alınması 
gerektiğini söyledik. En son olarak daha bu sabah Bakanlığımız 
Müsteşar Vekili Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Alman Büyükelçisi ve 
İngiliz Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa davet ederek, 
bu konudaki görüşlerimizi, beklentilerimizi ve taleplerimizi bir
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kere daha muhataplarına vurguladı.

SORU : Alman Büyükelçisi ve İngiliz Maslahatgüzarı mı? 

CEVAP : Evet.

SORU : Alman Büyükelçisi’nin çağrılma nedeni acaba 
televizyon mu yoksa gazete mi?

CEVAP : Bu konuda, gerek bu televizyon istasyonu, gerek 
Özgür Politika gazetesi ve bir de DEM Ajansı adlı kuruluşlar 
gündeme getirildi, daha önceki girişimlerimiz paralelinde. Biraz 
önce de söylediğim gibi, bunların hiçbir şekilde gerçek bir basın 
kuruluşu temsilcisi olmadıkları, bunların terörün propagandasını 
yapmanın da artık ötesine geçerek bir terör kışkırtıcılığı içine 
girdikleri ifade edildi ve bütün bu sözünü ettiğim üç kuruluşun da 
faaliyetlerine müsamaha gösterilmemesi ve son verilmesi 
talebimiz tekrarlandı.

SORU : Başka hangi ülkelerin dikkatine getirdik?

CEVAP : Biz ilgili her ülkenin dikkatine getiriyoruz. Bu 
söylediğim, en son olarak, en yakın olarak yaptığımız bir girişim.

S

SORU : Somut olarak hangi ülkeler bu MED TV ile 
ilgileniyorlar ya da olanak tanıyorlar yayınlarına. Bunun dışında 
bu DEM, Özgür Politika ve MED TV'nin dışında başka yayınlar 
da var mı?

CEVAP : MED TV konusunda zannediyorum bu kuruluş 
en son olarak İngiltere'deki bir telekomünikasyon kuruluşundan 
aldığı ruhsata istinaden faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bu aşama
da ilk olarak İngiltere üzerindeki girişimlerimizi yoğunlaştırı
yoruz. İngiltere de kendisinin bu ilgili teknik kuruluş üzerinde 
söz yetkisi olmadığını ifade ediyor, fakat girişimimizi not aldık
larını ve merkezlerine intikal ettireceklerini söylediler. Bunun 
ötesinde de hiç şüphesiz bizim terör olgusuna karşı has
sasiyetimiz muvacehesinde teröre, terör örgütünün destekçiliğini
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yapan, propagandasını yapan her türlü cephe örgütüne yönelik 
girişimlerimiz devam ediyor.

SORU : Toplu girişim olacak mı?

CEVAP : Gerekirse. Şu anda söylediğim gibi ancak iki ülke 
nezdinde bir girişim yaptık en son, ama yine değindiğim gibi 
aylardır devam eden bir çabadır bizimki.

SORU : Yanıtları nedir? Bilinen klasik yaklaşımlar mı?
• •

Özellikle Almanya'nın?

CEVAP : Bu ülkeler nezdindeki girişimlerimiz çok yeni 
değil biliyorsunuz. Bu girişimlerimize şu ana kadar kesin bir 
sonuç alamadığımıza göre, bu ülkelerde bu konuda çok açık ve 
net bir iradenin olmadığı da ortada. Ama biz çabalarımızı sonuç 
alıncaya kadar sürdüreceğiz.

SORU : Dün Sayın Bakan Mayıs ayında MED TV'nin 
yayınının engellenebileceğini söyledi. Neye dayanarak bu Mayıs 
ayını belirtti?

CEVAP : Sayın Bakanımızın sizin değindiğiniz beyanatını 
dün akşam geç saatte televizyonda dinledim. Zannederim Sayın 
Bakan devam eden bu çabalarımızla ilgili bir beklentisini ifade 
etti.

SORU : Bir mahkeme süreci sözkonusu olabilir mi?

CEVAP : Bilemiyorum, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve 
yapılacak. Bu işin bir noktada sona ermesi gerekir. Çünkü tekrar 
etmek pahasına da olsa, ifade etmek gerekir ki, bunun basın 
özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yoktur. Tamamen 
Türkiye'de masum insanların canına yönelik terörün bir 
teşvikçisinin de ötesinde kışkırtıcısı ve düzenleyicisi olmuşlardır 
bu saydığımız kuruluşlar.

SORU : Şu ana kadar çok fazla bir tepki alamadığımız
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kesin Avrupa ülkelerinden. Peki bu tepki alınmazsa Türkiye 
teknik olarak ne yapabilir? Yani uluslararası kuruluşlara 
götürmek, hatta belki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmek 
gibi olasılıklar var mı önümüzde?

CEVAP : Ne yapılabilecekse yapılıyor. Bunun ötesinde 
alınabilecek tedbirler konusunda incelemeler, araştırmalar 
sürdürülüyor. Bizim beklentimiz artık çok uzak olmayan bir tarih
te bu işin sonuna gelineceği noktasıdır.

— ^  ■ S s
SORU : Abdullah Ocalan'ın yargılanması, zannediyorum 

gelecek hafta başlayacak. Acaba bu mahkemeyi izlemek isteyen 
yabancılardan başvurular var mı? Başvuruları nasıl değerlendiri
yorsunuz? Yani belli olan var mı acaba bu mahkemeye gidecekler 
arasında?

CEVAP : Mahkemenin ne zaman başlayacağı benim 
bildiğim kadarıyla henüz belli değil.

SORU : 24 Mart deniyor.

CEVAP : "24 Mart" diye bir tarih telaffuz edildi bir yer
lerde ama sonra onun böyle olmadığı ifade edildi. Tekrar ediyo
rum, bu konu bizim Bakanlığımızın konusu değil ama, benim 
bildiğim kadarıyla, şu anda Mahkemenin ne zaman başlayacağı 
belli değil. Bu konu adli makamlarımızın, Adalet Bakanlığımızın, 
ilgili mahkemenin vereceği bir karar olsa gerektir. Mahkemenin 
izlenmesi için bize tabii ki dışarıdan talepler, sorular geliyor. Biz 
bunlara hangi çerçevede cevap verdiğimizi daha önceden 
kamuoyuna ilan ettik. Türkiye'de mahkemelerin ilke olarak açık 
olduğunu, şeffaf olduğunu, yargılamanın ve mahkeme başkanının 
takdirine bağlı olarak izleyici de alınabileceğini, tabii gözlemci, 
vs. gibi sıfatların tarafımızdan hiçbir şekilde kabulüne imkan 
bulunmadığını söyledik. Önümüzdeki günlerde, alınabilecek ted
birler konusunda herhalde mahkeme tarihinin belli olmasına da 
bağlı olarak bilgi verilir. Ama söylediğim gibi, birinci derecede 
bu konu bizim Bakanlığımızın görev alanı değil. İkincisi de bizim 
mevzuatımız ilgili mahkemenin başkanma bu konuda çok geniş
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SORU : Yunanistan konusuna gelmek istiyorum. Son 
zamanlarda biliyorsunuz birkaç haber çıktı buzların çözülmesine 
dair. Gazetelerde çıktı, fakat iki taraftan da yetkililer karşı taraftan 
hiçbir zaman o konuda bir isteklilik gelmediği konusunda açıkla
malarda bulundular. Son bir gelişme oldu mu bu konuda acaba?

CEVAP : Bu konuda bir gelişme yok. Basma yansıyan bir 
takım haberleri ben de okudum ama bize gelen resmi kanallardan 
bir talep, bir girişim yok. Tabii, Yunanistan ile Türkiye arasında
ki ilişkilerde bir ilerleme sağlanabilmesi için Yunan tarafının 
teröre vermiş olduğu ve kanıtlarıyla ortaya çıkmış olan desteği 
sona erdirmesi çok önemli bir şart olarak gözüküyor.

SORU : Yunan Dışişleri Bakanı Papandreu'nun geçen hafta 
sonunda ve bu hafta başında basına yansıyan çeşitli açıklamaları 
oldu. Türk meslektaşıyla görüşmek istediğini söyledi. Bir talep 
geldi mi, bu talebi nasıl karşılıyorsunuz?

CEVAP : Bize böyle bir talep gelmedi. Söylediğim gibi, 
geçtiğimiz birkaç hafta içinde meydana gelen gelişmeler 
çerçevesinde, Türkiye'nin Türk-Yunan ilişkilerine bakış açısını da 
ortaya koyduk. Biraz önce de kısmen değindim. Terör örgütüne 
destek verdiği açık bir şekilde ortaya çıkmış olan bir hükümetle, 
hangi şartlarla masaya oturulabileceği ciddi olarak düşünülmesi 
gereken bir konu. Herhalükarda Yunan Hükümeti’nin bu konuda 
atması gerekecek önemli bir takım adımlar olmalı diye düşünü
yoruz.

SORU : Peki bu dönem içinde Yunanistan'ın teröre verdiği 
desteği azaltıyor diye herhangi bir işaret var mı size ulaşan?

CEVAP : Bize ulaşan böyle bir işaret yok.

SORU : Suriye ve Türkiye Ekonomi Bakanları’mn bir 
araya geleceği yönünde haberler var. Kararlaştırılmış bir tarih var 
mı?

yetkiler veriyor.
0
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CEVAP : Haberi ben de gördüm. Henüz teyit edemedim. 
Ayrıca bir bilgi alırsak size intikal ettiririz.

SORU : Özbekistan muhalefet partilerinden ERK'in lideri
Muhammed Salih'in Türkiye'de mevcut olmasının veyahut
Türkiye'ye gelip gitmesinin Türkiye-Özbekistan ilişkilerine tesiri 
nedir?

CEVAP : Belirttiğiniz şahsın Türkiye'de olmadığını ve
Türkiye'ye girmesine de izin verilmeyeceğini Sayın _ •  •

Cumhurbaşkanımız Özbekistan'daki temasları sırasında gerek • • _ • •
Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Kerimov'a gerek Özbekistan 
kamuoyuna gayet açık ve net şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu 
konunun Türkiye-Özbekistan ilişkilerine herhangi bir olumsuz 
yansımasını beklememek gerekir. Türkiye kendisi terörizmden 
çok acılar çekmiş bir ülke olarak terörizmin her çeşidine karşıdır. 
Bir başka ülkeye yönelik bir terörist faaliyete müsamaha göstere
ceğini beklemek de şüphesiz yanlış olur. Türkiye-Özbekistan 
ilişkileri bu tür olaylardan etkilenmeyecek kadar güçlüdür.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LITVANYA 
CUMHURBAŞKANI’NI KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 18 Mart 1999, Perşembe, Saat: 14.45)

Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın Valdas Adamkus'a ve 
muhterem refikalarına ülkemize hoşgeldiniz diyorum. 
Kendilerini Türkiye'de ilk defa ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyuyorum.

Türkiye ve Litvanya arasındaki ilişkilerin temeli 1930 
yılında imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’na dayanmak
tadır. Araya giren uzun ve karanlık yılların yarattığı ayrılığa rağ
men halklarımız birbirlerine karşı sıcak muhabbet hisleri 
beslemişlerdir. Türkiye bu dönemde Litvanya ile dayanışmasını 
her zaman kararlılıkla sürdürmüştür. Litvanya'nın 1991 yılında 
bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra ikili ilişkilerimiz 
her alanda memnuniyet verici bir düzeyde gelişmiştir.

Sayın Adamkus ile ikili ilişkilerimizi daha da ileriye 
götürmeye yönelik imkanlar üzerinde duracağız. Litvanya ile 
işbirliğimizi genişletebileceğimiz yeni ortak çıkar ve eylem alan
larını birlikte araştıracağız. Bu yolda her iki tarafta da gerekli 
siyasi irade mevcuttur. Ülkelerimiz arasında imzalanmış olan 
Serbest Ticaret Anlaşması ticaret hacmimizin süratle gelişmesine 
ve Baltık Denizi’nden Karadeniz’e uzanan yeni bir serbest ticaret 
alanının oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı Adamkus ile ayrıca terörizmle ulus
lararası mücadele konusu başta olmak üzere, her iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele alacağız.
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Avrupa'nın geleceği konusundaki değerlendirmelerimizi birbiri
mize aktaracağız.

Ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir boyut ve
a? 6 ^az^ndlracağ1 yönündeki inancımı yinelerken, Sayın 
Adamkus ile Sayın Bayan Adamkiene'ye ve beraberlerindeki 
değerli heyet üyelerine tekrar hoşgeldiniz diyorum.

%
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİTVANYA 
CUMHURBAŞKANI VALDAS ADAMKUS İLE 

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERDEN SONRA 
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA YAPTIKLARI

KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 18 Mart 1999, Perşembe, Saat: 16.30)

Değerli basın mensupları,

Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın Valdas Adamkus'u ülke
mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kendileri 
ülkemizi Cumhurbaşkanı seçildiklerinden bu yana ilk defa ziyaret 
etmektedir. Bu ziyaret, ülkelerimiz arasında her alanda karşılıklı 
dostluk ve dayanışma zemininde gelişen ilişkilerimizi 
güçlendirmek bakımından son derece yararlı olmuştur.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ilişkiler 1930 yılına kadar 
uzanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan olaylar 
nedeniyle ilişkilerimiz ne yazık ki 50 yıllık bir kesintiye 
uğramıştır. Ancak bu süre zarfında Türkiye Litvanya'nm işgalini 
hiçbir şekilde tanımamış, dayanışmasını sürdürmüş ve 1991 'de 
bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra dostluk ilişkilerini 
tekrar tesis etmiştir.

Aradan sekiz yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, iliş
kilerimizin hukuki temelini oluşturan anlaşmaların hemen hemen 
tamamı imzalanmış, en üst düzeyde karşılıklı ziyaretler gerçek
leştirilmiş ve sorunsuz olan siyasi ilişkilerimizi daha da ileriye 
götürmek için ortak çaba harcanmıştır.

Sayın Adamkus ile bugün yaptığımız görüşmelerde ilişki
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lerimizi bütün yönleriyle ele alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede 
ikili ilişkilerimizi geliştirmek, ekonomik ve ticari bağlarımızı 
güçlendirmek hususlarında mutabık kaldık. Bu alandaki mevcut 
potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesini kararlaştırdık.

İki ülke arasında imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olan 
Serbest Ticaret Anlaşması ekonomik ve ticari ilişkilerimizin sü
ratle gelişmesine belirleyici katkıda bulunacaktır. Bu anlaşma 
Baltıklar’dan Karadeniz'e ve Akdeniz'e uzanan yeni bir serbest 
ticaret alanının oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel 
konularda yararlı görüş alışverişinde bulunduk. Terörizmle ulus
lararası işbirliği bu konuların başında gelmektedir. Türkiye ile 
Litvanya arasında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, organize 
suçlar, kara para aklanmasıyla ortak mücadele hususunda 1997 
yılında imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması bu konulardaki ulus
lararası işbirliği ve dayanışmaya emsal teşkil edecek mahiyette
dir. Bu anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak bir komite anlaş
manın uygulanmasını ele almak üzere en kısa zamanda 
toplanacaktır.

•  •

Ote yandan, bu ziyaret çerçevesinde yarın Litvanya 
Savunma Bakan Yardımcısı ile Genelkurmay İkinci Başkanımız 
arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalanacaktır.

Görüşmelerimiz sırasında, Avrupa’nın yeniden yapılan
ması çerçevesinde, kıtanın geleceğine ait muhtemel gelişmeler 
hakkında düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Bu bağlamda, 
Avrupa'nın stratejik açıdan önemli iki ayrı bölgesinde yeralan 
Türkiye ve Litvanya'nın uluslararası konulara yaklaşımlarında 
benzerlik olduğunu bir kere daha memnuniyetle müşahede ettik. 
Türkiye, Litvanya'nın Avrupa-Atlantik kumrularıyla bütünleşme 
çabalarını desteklemektedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Adamkus'u Türkiye'de görmekten 
duyduğum memnuniyeti yinelerken, Türkiye-Litvanya ilişki
lerinin gelecekte daha da gelişeceğine olan inancımı tekrarlamak 
isterim.
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ÜLKEMİZE RESMİ BİR ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRMEKTE OLAN NATO GENEL 

SEKRETERİ JAVİER SOLANA'NIN SAYIN 
CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN KABULÜNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye'ye 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan NATO Genel Sekreteri 
Javier Solana'yı bugün kabul etmiştir.

NATO Genel Sekreteri Solana kabulde, Kosova barış 
görüşmelerindeki son durum ile 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde 
Vaşington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına 
ilişkin Cumhurbaşkanı Demirel'e bilgi vermiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede, Kosova barış 
görüşmelerinden olumlu bir sonuç alınmasını umduğunu, bu 
gerçekleşmediği takdirde NATO'nun Kosova'da planları uyarınca 
hareket etmesinin kaçınılmaz hale geleceğini belirtmiştir. 
Cumhurbaşkanı Demirel, terörizmle uluslararası işbirliği 
konusuna da değinerek NATO'nun 1981'den bu yana aldığı karar
larda terörizmi açıkça kınadığını; NATO üyesi ülkelerin 
terörizme karşı mücadelede işbirliği hususunda yükümlülük altın
da olduklarım, Türkiye'nin NATO'nun temel ilkelerine bağlılığını 
kararlılıkla sürdürdüğünü ve aynı yaklaşımı tüm müttefiklerinden 
beklemeye hakkı olduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, NATO'nun genişleme stratejisi 
bağlamında, Balkanlar'ın istikrar ve güvenliğinin Avrupa barışı ve 
güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin 
Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere İttifak'a üye olmak 
isteyen tüm ülkelerin bu arzularını başından beri kararlılıkla
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desteklediğini, Vaşington Zirvesi'nde bu tutumunu sürdüreceğini 
vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, NATO ile BAB 
arasında geliştirilmekte olan “Avrupa Savunma ve Güvenlik 
Kimliği” kavramı çerçevesinde Avrupa güvenliğinin bütünlüğüne 
halel getirilmemesinin önem taşıdığını, Türkiye'nin görüşlerinin 
bu süreçte dikkatle değerlendirilmesini beklediğimizi ifade 
etmiştir.

NATO Genel Sekreteri Solana, Cumhurbaşkanı Demirel'in, 
terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğine ilişkin belirttiği 
hususları gayet iyi anladığını, terörizme karşı mücadelede ulus
lararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklere fiilen uyulmasının 
önemine kendisinin de yürekten inandığını söylemiştir. Solana 
ayrıca, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilen "Açık Kapı 
Politikası"nm Vaşington Zirvesi'nde de geçerliliğini sürdüreceği
ni sözlerine eklemiştir. Solana, “Avrupa Savunma ve Güvenlik 
Kimliği” kavramı çerçevesinde Türkiye'nin görüşlerinin tümüyle 
dikkate alınacağından da şüphe duyulmaması gerektiğini vurgu
lamıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NATO 
GENEL SEKRETERİ JAVİER SOLANA İLE 

GÖRÜŞMESİNDE BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Sayın Javier Solana'ya ev sahipliği 
yapmaktan gurur duymaktayız. Sayın Solana ile NATO mese
lelerinde, Avrupa'nın güvenliği konularında her zaman 
temasımız, diyalogumuz olmaktadır ve her zaman karşılıklı bir 
anlayış ve karşılıklı bir güven içinde NATO sorunlarını tartış
maktayız, görüşmekteyiz.

Bugünkü toplantımızın iki temel konusu var. Bunları 
görüşmeye başladık. Şimdi devam ediyoruz. İlk görüştüğümüz 
konu Kosova ve Kosova'daki görüşmelerin çıkmazdan kurtarıl
ması ve Paris'teki görüşmelerde bir uzlaşmaya ulaşılması.

Türkiye olarak, NATO içinde girmiş olduğumuz taah
hütlere elbette sadığız ve taahhütlerimizin gereğini yerine 
getirmekteyiz, yerine getireceğiz. Bunu konuşmalarımız sırasında 
Sayın Solana'ya anlattım. Sayın Solana ise son gelişmeler hakkın
da bilgi verdi.

Ayrıca, Türkiye olarak bir son dakika değişim olmaz ise, 
yarın Bükreş'te Balkan Süreci’ni oluşturan ülkelerin Dışişleri 
Bakanlarıyla bir toplantı yapmaktayız. Bu toplantıya, Yugoslavya 
katılmayacağını belirtti. Arnavutluk Dışişleri BakanTnın bir 
başka yerde olması muhtemel, ancak biz Balkan Zirvesi ülkeleri 
olarak, şu sıra dönem başkanı olan Romanya Dışişleri Bakanı 
Pleşu'nun organizasyonuyla Bükreş'te bir araya geleceğiz. 
Konuyu gözden geçireceğiz. Görüşmelerde ortaya konan metin 
önerisine desteğimizi getireceğiz.
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İkinci önemli konu, ki burada ben Sayın Solana'yı 
basınımızın önünde de kutlamak istiyorum, Vaşington'da yapıla
cak olan ve NATO'nun 50. yıldönümüne denk gelecek olan zirve 
toplantısı. Bu zirve toplantısında aynı zamanda NATO'nun 
önümüzdeki yüzyıla nasıl hazırlandığı tartışılacak, dünyamızda 
beliren yeni tehlikeler görüşülecek, NATO'nun ve Avrupa güven
liğinin şekillenmesi dikkate alınacak, NATO'nun genişleme süre
ci üzerinde görüşler ortaya konacak ve NATO'nun önümüzdeki 
yüzyıla dönük hattı harekatı dünyanın değişen yeni koşullarında 
tekrar belirlenecek.

Türkiye olarak bizim görüşlerimizi Sayın Solana'ya da sun
dum. Şöyle özetlenebilir: Biz NATO'nun yenileşmesini, yenilen
mesini destekliyoruz ama bu yenileşmenin NATO'nun asli görevi 
olan, asli işlevi olan bir savunma örgütü özelliğini hiçbir zaman 
unutmaması gerektiği görüşündeyiz. Yani NATO, ortak bir savun
ma örgütüdür ve bu niteliğini korumalıdır. Bu niteliğinden uzak
laşmam ah dır.

Öte yandan, Avrupa'nın yeni bir güvenlik yapılanmasına 
ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu güvenlik yapılanması ile 
NATO'nun içiçe geçen müşterek meseleleri ve birlikte oluştur
maya çalıştıkları çözümler var. Burada biz Avrupa'nın bir kollek- 
tif güvenlik anlayışı geliştirmesine olumlu bakmaktayız. Fakat 
bunun gelişebilmesi için bütün Avrupa ülkelerinin eşit şekilde ve 
tam olarak bu beraberliğin içinde yer almalarını da bir ön koşul 
olarak görmekteyiz. Bu da ikinci bir yaklaşımımız ve gene bu 
bağlamda, terörizm konusunda -ki onu daha henüz konuşamadık- 
terörizmin NATO'nun asli bir ilgi alanı olduğunu, zira, 
günümüzde uluslararası terörizmin ülkelerin toprak bütünlüğüne 
yönelik amaçlar güttüğünü, sonuçlar almaya çalıştığını ve 
terörizm konusunda gelişen, yenileşen NATO'nun çok daha fazla 
dikkatli olması gerektiğini belirteceğim.

Nihayet, Vaşington'da ortaya çıkacak NATO adına, 
dolayısıyla her üye ülke adına ortaya konacak metnin bu belirt
tiğimiz temel hassasiyetlerle uyumlu olmasının önemine de bu 
görüşmelerde işaret etmekteyiz.
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Sonuç olarak, biz NATO'nun yenileşmesinden yanayız. 
Avrupa kollektif güvenlik kimliğinin oluşmasını olumlu karşıla
maktayız ve bütün bu sürece Türkiye olarak evet, yenileşmeden, 
yenilikten yanayız ama dikkatle, özenle ve bazı noktalarda biraz 
da muhafazakar denebilecek bir yaklaşımla eğilmekteyiz. Bütün 
bu zor koşullar, zor şartlar, güç denklemleri de büyük bir ustalık
la en iyi noktaya götürmekte olan Sayın Genel Sekreter e tekrar
teşekkür etmek istiyorum.
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KOSOVA BUNALIMINA İLİŞKİN BÜKREŞ’TE 
YAPILACAK TOPLANTI HAKKINDA AÇIKLAMA

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları, dönem 
başkanı Romanya Dışişleri Bakam'mn evsahipliğinde, Kosova 
bunalımını görüşmek üzere 19 Mart 1999 tarihinde Bükreş'te 
biraraya geleceklerdir.

Balkan ülkelerinin anılan toplantısına Dışişleri Bakanı
Sayın İsmail Cem başkanlığında bir heyetle iştirak edilecektir.
Toplantıya evsahibi Romanya ve ülkemizin yanısıra, Bulgaristan,
Makedonya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları’nın da katılması 
öngörülmektedir.

Anılan toplantıda, Paris'te taraflar arasında devam etmekte
olan barış görüşmelerine bölge ülkeleri tarafından verilen
desteğin dile getirilmesi ve taraflara Kosova Geçici Barış
Anlaşması'm ivedilikle imzalayarak, bölgenin barış ve istikrarına
katkıda bulunmaları yönünde çağrıda bulunulması beklenmekte
dir.
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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN DENETİM ALTINA
ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği gibi, güvenlik güçlerimizin kararlı ve etkin 
mücadelesi sonunda terör örgütü PKK denetim altına alınmıştır. 
Teröristlerin, gerek Türkiye'de, gerek yurtdışında, özellikle Batı 
Avrupa ülkelerinde, bu çöküntünün yarattığı infialle, taşkınlıklar
da ve tehditlerde bulundukları gözlemlenmektedir.

Türkiye, ülkesinde huzur ve güvenliği mutlak biçimde 
sağlamakta yeterli güç ve imkanlara sahip bulunmaktadır. Terör 
örgütünün, savunmasız masum insanlara karşı son günlerde sin
sice gerçekleştirdiği eylemlerini de haince kullanmak suretiyle, 
ülkemiz hakkında yanlış bir izlenim yaratmanın peşinde olduğu 
görülmektedir. Geçmiş yıllarda da terör örgütü benzer iddia ve 
tehditlerde bulunmuş, ancak alman etkin tedbirler sonucu, ne tu
ristik yörelerimiz ile büyük kentlerimizde, ne de diğer yerleşim 
yerlerinde amacına ulaşabilmiştir. Nitekim teröristler her 
defasında yakalanarak adalete teslim edilmektedirler. Bu itibarla, 
teröristlerin tehdit ve propagandalarına itibar edilmemelidir.

Bu terör örgütünün Türkiye'yi hedef alan gösteri ve yayın
ları, Avrupa halklarının seyahat özgürlük ve haklarına karşı da 
yöneltilen bir şantajdır.

Üzücü olan, bazı hükümetlerin, vatandaşlarının bu hak
larını koruma yolunda mücadele verecek yerde bu şantaja seyirci 
kalmaları, hatta bunu destekler duruma geçmeleridir.

Ancak biz inanıyoruz ki, Avrupa rasyonelliği ve sağduyusu 
bu konuda da ağır basacak, geçmişte de olduğu gibi, misafirle
rimiz bu mesnetsiz ve boş şantajlara aldırmaksızın güvenlik ve 
huzur içinde kendilerine Türkiye olarak sunduğumuz tatil ve 
seyahat olanaklarından yararlanmaya devam edeceklerdir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİTVANYA 
CUMHURBAŞKANI VALDAS ADAMKUS VE EŞİ 
ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 19 Mart 1999, Cuma, Saat:20.00)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Bayan Adamkiene,
Değerli Misafirler,

Zat-ı âlilerini ve muhterem refikalarını Türkiye'de ağırla
maktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Litvanya 
Cumhurbaşkanlığı’na seçildikten sonra ülkemize gerçek
leştirdiğiniz ilk ziyaret olmaktadır. Bu ziyareti diğerlerinin takip 
etmesini ve Türkiye'de kendinizi evinizde hissetmenizi diliyo
rum. Güzel ülkenize Haziran 1997'de gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretin sıcak hatıralarını hâlâ hafızamızda muhafaza ediyoruz.

Türkiye ve Litvanya birbirlerine kalben yakın olan iki dost 
ülkedir. Esasen, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihi 1930'lu 
yıllara uzanmaktadır. Litvanya'nın işgaliyle birlikte araya giren 
uzun yıllar ülkelerimizin birbirlerine olan muhabbetini azalt
mamış, aksine Türkiye zor dönemlerinde her zaman Litvanya ile 
dayanışma içinde olmuştur.

Ülkenizin bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu yana 
ilişkilerimizin tekrar geliştirilmesi doğrultusunda birlikte önemli 
adımlar attık. Gerçekleştirmiş olduğumuz karşılıklı üst düzey 
ziyaretler, ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini 
sağlamıştır. İlişkilerimizin her alanda daha da pekiştirileceğine 
olan inancım tamdır. Dün zat-ı alileri ile yapmış olduğumuz
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samimi ve verimli görüşmelerde bu hedefi paylaştığımızı müşa
hede etmekten memnuniyet duymaktayım.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Litvanya'nm kısa sayılabilecek bir sürede Avrupa kurum- 
larıyla bütünleşmek amacıyla gerçekleştirdiği kapsamlı reform
ları takdirle izliyoruz.

Bu bağlamda, Türkiye'nin, Litvanya'nm NATO'ya katılma 
isteğini en fazla destekleyen ülkeler arasında bulunduğunu da 
ifade etmek istiyorum. Türkiye, Madrid Zirvesi'nde kararlaştırılan 
Açık Kapı Politikası uyarınca genişleme sürecinin devamından 
yanadır. Haziran 1997'de Litvanya da dahil olmak üzere, Baltık 
ülkelerine yaptığım ziyaretler sırasında, hiçbir ülkenin tarihi ve 
coğrafi nedenlerle içinde yer almak istediği güvenlik mekaniz
masına dahil olmaktan men edilemeyeceğini açıkça ortaya koy
muştum. Bu yaklaşımımızı Nisan ayında Vaşington'da yapılacak 
NATO Zirvesi’nde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede, 
ABD ile Litvanya, Estonya ve Letonya arasında Ocak 1998'de 
imzalanmış bulunan Ortaklık Şartı'na atıfta bulunmakta yarar 
görüyorum. ABD'nin Baltık Bölgesi’nin güvenliğine bu suretle 
gösterdiği ilgiyi Avrupa'nın barış ve istikrarının korunmasına 
yönelik olumlu ve anlamlı bir katkı olarak değerlendiriyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ziyaretiniz, ülkelerimiz arasında gelecek vaadeden bir 
ekonomik ve ticari ortaklığın geliştirilmesi açısından da önem 
taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında siyasi alanda mevcut olumlu 
ve yapıcı havanın ekonomik ve ticari ilişkilerimize de süratle yan
sımasını içtenlikle temenni ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe 
giren Türkiye-Litvanya Serbest Ticaret Anlaşması ticari ilişkile
rimizin geliştirilmesi açısından fevkalade önemli rol oynayacak
tır. Esasen bölgemizdeki diğer ülkelerle bu tür anlaşmalar akte- 
dilmektedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde de bu 
doğrultudaki gelişmelerin hızlandırılması kararı alınmıştır. 
Dolayısıyla, Baltık Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yeni bir
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Ekonomideki küreselleşme olgusu teşebbüs ruhunu ve 
yaratıcılığı teşvik etmektedir. Günümüzde artık ülkeler arasında
ki ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki temel itici güç müteşeb
bislerdir. Bu bağlamda, Türkiye-Litvanya İş Konseyi'nin ticari 
ilişkilerimize hız kazandırılması bakımından önemli imkanlar 
yaratacağı şüphesizdir. Öte yandan, özellikle yeni gelişen 
Avrasya pazarlarında müteşebbislerimizin ortak yatırımlarda 
bulunmalarının teşvik edilmesi gerektiğini bir kere daha belirt
mek istiyorum.

Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelerle dünyanın 
giderek küresel bir köy haline geldiği günümüzde halklarımız 
birbirlerini daha yakından tanıma imkanına kavuşmakta, Türkiye 
ile Litvanya arasındaki bağların daha da güçlenmesi yolunda hızlı 
adımlar atılması yönünde yeni imkanlar doğmaktadır. Esasen, 
ülkelerimiz arasındaki dayanışma bağları ilişkilerimizin güçlen
mesi için en müsait zemini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, parla
mentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de özel önem 
atfettiğimi vurgulamakta yarar görüyorum.

Bu vesileyle, nisbeten kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı 
görevine seçilmiş olmanızı bir kere daha kutlama fırsatı elde 
etmekten memnuniyet duyuyorum. Litvanya'nm demokrasiyi 
vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak benimsemesinin somut kanıt
ları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de takdirle izlenmek
tedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yeni bir binyıla girmeye hazırlandığımız tarihi geçiş döne
minde, milletlerimizin barış, istikrar ve güvenlik içinde daha 
mutlu ve müreffeh yarınlara kavuşmaları yolunda harcadığımız 
ortak çabaların başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. 
Ülkelerimiz arasında gelişen işbirliği ve dostluk ilişkileri, Baltık 
Denizi’nden Karadeniz ve Akdeniz'e uzanan yeni bir barış ve 
refah havzasının inşasına katkıda bulunacaktır. Türkiye, müref-

serbest ticaret alanı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
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feh, demokrat, bütünleşmiş bir Avrupa yaratılması ortak hedefi 
doğrultusunda Litvanya ile birlikte çalışmaya kararlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye-Litvanya dostluğunun 
ve ilişkilerinin daha da güçlenmesi dileğiyle, kadehimi, zat-ı 
âlilerinin ve Bayan Adamkiene'nin sağlık ve mutluluğuna, dost 
Litvanya halkının refah ve esenliğine kaldırıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
BULGARİSTAN’I ZİYARETLERİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Sayın Petar Stoyanov'un davetine icabetle, 22-23 Mart 1999 ta
rihlerinde Bulgaristan'a resmi bir ziyarette bulunacaklardır.
    •

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem Cumhurbaşkanımıza refakat 
edecektir.

Ziyaret sırasında, Bulgaristan ile ülkemiz arasındaki mev
cut dostluk ilişkileri ile çok yönlü işbirliğine dair konular ele alı
narak iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın daha da 
geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden 
geçirilecek, bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde durula
caktır.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler son yıllarda 
kaydadeğer bir gelişme göstermiş, dostluk, karşılıklı yarar ve 
güven temeline oturmuş bulunmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'a yapacakları bu ziyaret, ilişki
lerde bugüne kadarki kazanımların sağlamlaştırılmasına ve bunlar 
üzerine yeni kazanımlar inşa edilmesine vesile teşkil edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'a yapacakları 
ziyaretin iki ülke arasındaki memnuniyet verici düzeyde seyreden 
ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inanılmaktadır.
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AFGANİSTAN’DAKİ İÇ SAVAŞA ÇÖZÜM BULMA
ÇABALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afganistan'da devam eden iç savaşa barışçı yollardan
çözüm bulma arayışları çerçevesinde Kuzey Afganistan İttifakı
ile Taleban'ın temsilcilerinin 11-14 Mart 1999 tarihleri arasında   •  •

BM Afganistan Özel Misyonu'nun gözetiminde Aşkabad'da 
biraraya gelerek, ateşkes ilanı, esir değişimi, geniş tabanlı 
hükümetin tesis edilmesi ve seçimlerin yapılması konularını 
görüşmelerini Türkiye memnuniyetle karşılamaktadır.

Türkiye, ötedenberi, Afganistan sorununa savaş yoluyla 
çözüm bulunamayacağını savunmakta; kalıcı barış ve istikrarın 
tesisinin ancak tüm Afgan gruplarının üzerinde uzlaşmaya vara
cakları geniş tabanlı bir hükümetin kurulması yoluyla mümkün 
olabileceğini vurgulamaktadır.

Türkiye, BM Afganistan Özel Misyonu'nun gayretleri ve 
Türkmenistan makamlarının katkılarıyla Aşkabad'da düzenlenen 
bu toplantının Afganistan'da barışın tesis edilmesi yolunda bir 
başlangıç oluşturmasını temenni etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN BİR SORUYA

VERDİĞİ CEVAP

SORU : 18 Mart tarihli Eleftherotipia gazetesinde 
Yunanistan Başbakanı Simitis ile yapılan ve "Türkiye, karşısında 
kararlı bir Yunanistan bulacaktır" başlığı altında yayınlanmış olan 
mülakatı nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Mülakatın bütününün incelenmesinden Başbakan 
Simitis'in, Yunanistan-terörizm bağlantısını ve kendi hükümetinin 
terör örgütü PKK'ya verdiği desteği örtbas çabasını sürdürdüğü 
gözlenmektedir. Bu çaba boşunadır. PKK terörüne Simitis 
Hükümetinin sağladığı destek resmi belgelerle ve somut kanıtlar
la ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve halkını
hedef alan bir terör örgütünün desteklenmesi hiçbir şekilde mazur 
gösterilemez.

Ayrıca Başbakan Simitis vicdan muhasebesi yapmak ye
rine Yunanistan-PKK suç ortaklığına Türkiye'nin gösterdiği haklı 
ve meşru tepkiyi ciddiyet ve inandırıcılıktan uzak iddialarla
zayıflatmaya çalışmaktadır. Simitis'in bütün bu söyledikleri boş 
laftır.

Yunanistan biran önce teröre bulanan ellerini yıkamalı ve 
itibarlı bir komşu olabilmek için çaba göstermelidir. Aksi halde 
karşısında çok kararlı bir Türkiye bulmaya devam edecektir.
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KOSOVA KRİZİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Paris'teki barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine yeni Sırp 
birliklerinin Kosova içinde ve civarında konuşlandırılmaya 
başlanması, ayrıca Kosova'da çatışmaların devam etmesi 
endişelerimizi arttırmaktadır.

Diğer taraftan, uluslararası toplumun, anlaşmayı imzala
ması için Belgrad yönetimi üzerinde son çağrı ve girişimleri 
devam ederken, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne (YFC) yöne
lik bir NATO müdahalesi olasılığı da mevcuttur. Bu arada 
Kosova'da görevli AGİT Gözlemci Heyeti’nin çekilme işlemleri 
de başlamıştır.

Kosova'daki güvenlik durumunun kötüleşmekte olması 
nedeniyle Avrupa'ya ve Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek 
vatandaşlarımız ile YFC üzerinden taşımacılık yapan şirketleri
mizin önümüzdeki dönemde bu güzergahı kullanmaktan kaçın
maları Bakanlığımızca tavsiye edilir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [171]



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BULGARİSTAN’I 
RESMİ ZİYARETLERİNDEN ÖNCE BASINA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 22 Mart 1999, Pazartesi, Saat:08.15)

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Petar Stoyanov'un dave
tine icabetle, 22-23 Mart 1999 tarihlerinde Bulgaristan'a resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere Sofya'ya hareket ediyorum. Bu ziyare
timde bana, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile TBMM 
üyelerinden, üst düzey yetkililerden, akademisyenlerden, 
işadamlarından, meslek kuruluşlarımızın ve basın yayın organ
larımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Ziyaretim sırasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın 
Stoyanov ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulu
nacağız. Ülkelerimiz arasında süratle gelişen dostane ilişkilerin 
her alanda daha da ileriye götürülmesi ve işbirliği imkanlarının 
geliştirilerek çeşitlendirilmesi için neler yapılması gerektiğini 
gözden geçireceğiz.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin bundan on yıl 
önceki durumu halen hafızalardadır. Aradan geçen zaman zarfın
da ve özellikle de son iki yıl içerisinde iki ülke ilişkilerinde 
kaydedilen gelişmeler fevkalade memnuniyet vericidir. Türkiye 
ve Bulgaristan, tarihten husumet değil dostluk çıkarmak gerektiği 
bilinciyle ortak geleceklerine doğru güvenle yönelmişlerdir. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz sürekli gelişme içindedir.
Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması bu bağlamda belirleyici 
rol oynamaktadır.

Kosova'da yaşanan vahim gelişmeler nedeniyle
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Balkanlar’da barış ve istikrarın bir kere daha tehdit altında olduğu 
bir dönemden geçiyoruz. Bulgaristan'a yapacağım bu ziyaret 
vesilesiyle, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov ile başta 
bu sorun olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası konuları da ele 
alma fırsatını bulacağız.

Ziyaretim sırasında bir Türk bankasının Sofya şubesi ile 
yine bir Türk firmasına ait kağıt fabrikasının ek tesislerinin 
açılışını gerçekleştireceğim. Bu çerçevede, Türk işadamlarının 
dost ve komşu Bulgaristan'da daha fazla yatırım yapmalarının 
önemine işaret etmek istiyorum. Bundan on gün önce 
Romanya'nın Sınaia kentinde yapılan Bulgaristan, Türkiye, 
Romanya Üçlü Zirvesi sırasında imzaladığımız 2002 yılında üç 
ülke arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasına ilişkin ortak 
deklarasyon da Bulgaristan'la olan ekonomik ve ticari ilişkile
rimize yeni bir ivme kazandıracaktır.

Ziyaretimin en önemli noktalarından birini de, iki ülke 
ortak sınırının anti-personel mayınlardan arındırılmasına ilişkin 
anlaşmanın imzalanması teşkil edecektir. Böylece, Bulgaristan ile 
aramızdaki güven ve güvenlik arttırıcı tedbirlere yeni bir halkanın 
eklenmesi amaçlanmaktadır.

Ziyaretim sırasında ayrıca, Bulgaristan ile aramızdaki 
dostluk köprüsünün en önemli ayağını oluşturan soydaşlarımızla 
da görüşme imkânını bulacağım.

Balkanlar’ı bir transit bölgesi haline getirmeye çalışan 
terörist örgütler ve organize suç unsurlarıyla mücadele konusun
da Bulgaristan'la sürdürdüğümüz ve geçtiğimiz yıl Antalya'da 
imzaladığımız anlaşmayla hukuki temele de oturtulan işbir
liğimizi Sınaia'da yapılan zirve sırasında ele almıştık. Bu işbir
liğinin sağlamlaştırılması için yapılması gerekenleri bu ziyaretim 
sırasında daha kapsamlı bir şekilde gözden geçirme fırsatı bula
cağız.

•  •

Daha geçen hafta Özbekistan'a yaptığım ziyaret sırasında 
Türk girişimcilerinin meydana getirdiği eserleri hizmete açmıştık.
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Bu defa farklı bir bölgede aynı heyecan ve gururu yaşayacağız. 
Bir dünya devleti olan Türkiye dinamik girişim gücüyle Asya'dan 
Avrupa'ya geniş bir coğrafyada ortak refahın geliştirilmesine
katkıda bulunmakta, böylelikle barış ve istikrara hizmet etmekte
dir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ’ŞERİTLİ STARA 
PLANİNA (KOCA BALKAN)’’ NİŞANI’NIN 

TAKDİMİ VESİLESİYLE DÜZENLENEN TÖRENDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Boyana İkametgahı, 22 Mart 1999, Pazartesi, Saat: 13.00)

Bulgaristan'ın "Şeritli Koca Balkan Nişanı"nm aziz dostum 
Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov tarafından şahsıma verilmesin
den dolayı büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Türk- 
Bulgar dostluğunun seçkin bir simgesi olarak kabul ettiğim bu 
nişanı, aynı zamanda benim şahsımda Türkiye’ye ve Türk halkı
na verilmiş olarak kabul ediyorum. Bu güzel vesileyi, ülkele
rimiz arasındaki ilişkileri çok kısa sayılabilecek bir sürede, uçu
rumun derinliklerinden en yüksek doruklara ulaştırmak yönünde
ki ortak çabalarımızın parlak neticelerinin anlamlı bir nişanesi 
olarak addediyorum. Bu başarı, hiç şüphesiz ki, tarihten husumet 
yerine dostluk çıkarmayı başarabilen ve ortak geleceğimize 
güvenle bakan dost ve kardeş ülkelerimize ve halklarımıza aittir.

Bu nişanın bana verilmesinden dolayı, aziz dostum 
Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov'a bir kere daha şahsım ve Türk 
milleti adına kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HEYETLERARASI 
GÖRÜŞMELERDEN SONRA BASINA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Boyana İkametgahı, 22 Mart 1999, Pazartesi, Saat: 13.20)

Aziz dostum Sayın Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov ile 
başbaşa ve heyetlerarasındaki görüşmelerimizi biraz önce tamam
lamış bulunuyoruz.

Bu ziyaretimle, 1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Petar 
Stoyanov'un ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti iade etmiş oluyo
rum. Geçtiğimiz hafta Sayın Stoyanov ile Sınaia'da Romanya 
Cumhurbaşkanı Sayın Constantinescu ile birlikte katıldığımız 
üçlü zirve sırasında ayrıca görüşme imkanı bulmuştum. Bu 
ziyaretimde Bulgaristan ile mükemmel seviyede gelişmekte olan 
ilişkilerimizin her veçhesini ele alma imkanı bulduk. Mevcut 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için neler 
yapılması gerektiğini araştırdık. Bölgesel sorunları da etraflıca

• •  • •  i • •  1görüştük.

Ortak bir coğrafyayı, ortak bir tarihi ve herşeyden önemlisi 
ortak bir kaderi paylaşan Türkiye ve Bulgaristan, tarihten 
husumet yerine dostluk ve işbirliği mesajı çıkarmayı başarabilmiş 
iki dost ve komşu ülkedir. Gerçekten de, aramızdaki ilişkilerde 
son iki yıl içinde kaydedilen gelişmeler göz kamaştırıcıdır. İlişki
lerimiz artık güven, dostluk, karşılıklı yarar ve işbirliği zemi
ninde süratle gelişmektedir. İki ülke geleceğe yönelik ortaklık 
ilişkilerini somut projelere yansıtmanın yollarını birlikte aramak
ta, yeni ortak çıkar ve eylem alanlarını birlikte değerlendirmek
tedirler.

Biraz evvel iki ülke ortak sınırının anti-personel kara
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mayınlarından arındırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladık. 
Bugün imzalanan anlaşmayla bölge ve Avrupa güvenliğine ikili 
seviyede önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu anlaşmanın 
bölgemizdeki diğer ülkeler bakımından da güven artırıcı önlemler 
meyanında önemli bir örnek oluşturması samimi temennimdir.

Bulgaristan'ı son defa ziyaretimde de belirttiğim gibi, iki 
dost ve komşu ülke arasındaki sınırların haritada basit birer çizgi 
halini alacağı; halklarımızın işbirliğinin ve yakınlaşmasının önün
deki engellerin tümüyle ortadan kaldırılacağı günlerin uzak 
olmadığına inanıyorum.

Bulgaristan ile birlikte öncülük ettiğimiz ve Vama-Istan- 
bul-Durres'i birbirine bağlayacak olan Doğu-Batı Ulaşım 
Koridoru gelişen ve güçlenen ortaklığımızın parlak bir diğer 
ürünüdür. Türkiye, Avrupa ile Asya’yı bir kere daha birleştirecek 
olan tarihi İpek Yolu'nun ihyası projesinde Bulgaristan ile birlik
te çalışmak konusunda kararlıdır.

İkili ilişkilerimizde kaydedilen başarılar bölgemizdeki çok 
taraflı işbirliği ilişkilerine de olumlu katkılarda bulunmaktadır. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği, SECİ Girişimi, Türkiye- 
Bulgaristan-Romanya Üçlü Zirve Süreci, Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci, Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış 
Gücü ve NATO'nun Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesindeki 
işbirliği ve ortaklığımız bölgenin gerçek anlamda bir barış, 
istikrar ve refah havzasına dönüşmesine küçümsenmeyecek 
katkılarda bulunmaktadır.

Bu bağlamda, ülkelerimiz arasında terörizm, uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı, organize suç unsurları, kara para aklanması gibi 
sınıraşan belalarla ortak mücadele konusunda geliştirilmiş olan 
işbirliği emsal teşkil edecek mahiyettedir. Bu çerçevede, Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya arasında Varna'da aldığımız karar 
uyarınca, geçen yıl Antalya'da imzalanan Üçlü İşbirliği 
Anlaşması bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmaya da 
katkıda bulunan fevkalade önemli bir belgedir. Bu ziyaretim 
sırasında, bu anlaşmanın uygulanması için atılması gereken 
somut adımları Sayın Cumhurbaşkanı Stoyanov ile birlikte ele

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 1999 [177]



aldık. Bulgaristan'ın terörle mücadele konusunda Türkiye'ye ver
mekte olduğu destek her türlü takdire şayandır.

Ziyaretimin önemli bir diğer boyutunu ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz oluşturmaktadır. Yılbaşında yürürlüğe giren serbest 
ticaret anlaşmasının ticaret hacmimiz üzerindeki olumlu etkileri
ni en kısa zamanda göstereceğine inanıyoruz. Sınaia Zirvesi’nde 
bölgemizde 2002'den itibaren bir serbest ticaret alanı oluşturul
ması yönünde aldığımız karar Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
çerçevesinde bu yönde alınmış kararlarla da uyum içindedir.

Türkiye'nin Bulgaristan'da daha fazla doğrudan yatırımda 
bulunması için de işadamlarımızı teşvik etmekteyiz. Türkiye 
Bulgaristan'ın dünya ekonomisiyle bütünleşme çabalarına somut 
katkıda bulunmaya kararlıdır. İşadamlarımızın Bulgaristan'la iş 
yapmak hususundaki arzuları, Bulgar ekonomisinin geleceğine 
duydukları güvenin göstergesidir. Kısa bir süre önce açılan Ziraat 
Bankası ile bugün açılışını gerçekleştireceğim Demirbank Şubesi 
ve yarın Stanboliiski'de açacağım kraft kağıdı fabrikası bu 
güvenin somut birer neticesidir.

Tüm bunlar bundan on yıl önce hayal dahi edilemeyecek 
gelişmelerdir. Bu başarılar ülkelerimizin ortak çabalarının ve 
geleceği birlikte inşa etme kararlılığının eseridir. Sayın 
Stoyanov'un ülkemize geçen yıl yaptığı ziyaretin bu doğrultuda 
belirleyici rol oynadığını vurgulamakta yarar görüyorum. Bundan 
sonra yapmamız gereken tüm bu kazanımlar zemininde aramız
daki yeni ortak eylem alanlarını birlikte tespit etmek ve ortak 
geleceğimizin inşası yönünde çalışmalarımızı hızlandırmaktır. 
Ziyaretimin bu bakımdan önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.

Kosova sorunu tabiatıyla görüşmelerimizin odak nokta
larından birini oluşturmuştur. Bulgaristan ile Kosova sorununa 
barışçı çözüm fırsatının kaçırılmaması gerektiği yolunda aynı 
görüşleri paylaştığımızı bir kere daha müşahede etmekten mem
nuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, buradan Sırbistan yöneticile
rine sağduyuyla davranmaları ve barışçı çözüme imkan vermeleri 
çağrısını tekrarlamak istiyorum. Aksi takdirde, NATO, önceden 
yapılmış planları uyarınca harekete geçecek, meydana gelecek
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gelişmelerin sorumlusu Miloseviç yönetimi olacaktır. Sayın 
Cumhurbaşkanı Stoyanov ile soruna siyasi çözüm bulunması 
istikametinde çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmek 
hususunda mutabık kaldık.

Görüşmelerimizde NATO'nun önümüzdeki ay 
Vaşington'da yapılacak Zirve Toplantısı da ele alınmıştır. Bu vesi
leyle, Türkiye'nin Bulgaristan'ın ve Romanya'nın NATO'ya katıl
malarına başından beri verdiği kuvvetli desteği Vaşington 
Zirvesi'nde de aynı kararlılıkla sürdüreceğini bir kere daha vur
gulamakta yarar görüyorum. Şunu bir kez daha ifade etmeliyim 
ki, Bulgaristan ve Romanya'sız bir NATO'nun Balkanlar’da 
güvenlik ve istikrarı tam olarak sağlaması mümkün değildir. Bu 
doğrultudaki kararlı çabalarımızı devam ettirerek Vaşington 
Zirvesi'nden olabildiğince sarih bir üyelik perspektifinin çıkması 
için Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Esasen, bu görüş
lerimizi 18 Mart'ta Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel 
Sekreteri'ne de kuvvetli ifadelerle ilettik.

Bu vesileyle, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ülkelerimiz 
arasındaki dostluk köprüsünün güçlenmesinde oynadıkları role 
değinmekte yarar görüyorum. Soydaşlarımız Bulgaristan'ın sadık 
ve çalışkan vatandaşlarıdır. Bütün Bulgar vatandaşları gibi, 
Bulgaristan Türkleri'nin de hak ve sorumlulukları çerçevesinde, 
Bulgaristan'da huzur, güven ve refah içinde yaşamaları, 
Bulgaristan'ın gelişmesine her alanda yardımcı olmaları ve 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk bağlarının daha da 
güçlenmesine katkıda bulunmaları en büyük arzumuzdur. 
Soydaşlarımıza her vesileyle, Bulgaristan'da demokrasinin 
güçlenmesinin ve serbest pazar ekonomisinin yerleşmesinin en 
başta onların refah ve esenliğine katkıda bulunacağını söylü
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Stoyanov'un şahsında soy
daşlarımızın haklarının verilmesi, huzur ve esenliklerinin temini 
yönünde atılan adımlar için Bulgar devletine ve hükümetine 
teşekkürlerimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Ziyaretimin ilişkilerimizin parlak geleceğine doğru atılmış 
yeni bir adım olmasını diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TURKIYE- 
BULGARİSTAN İŞ KONSEYİ’NDE YAPTIKLARI

KONUŞMA

(Kempinski Zografski Oteli, 22 Mart 1999, Pazartesi, Saat: 14.00)

Türkiye ve Bulgaristan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Değerli misafirler,

Bulgaristan'a yapmakta olduğum resmi ziyaret 
çerçevesinde Türk-Bulgar İş Konseyi Toplantısı’na hitap etmek
ten büyük memnuniyet duyuyorum. Bulgaristan ile esasen çok iyi 
düzeyde olan ilişkilerimizin somut ortaklık ve işbirliği projelerine 
yansıtılmasında en büyük rol siz işadamlarına düşmektedir. 
Bizlere düşen görev ise sizlerin işbirliğinizin önündeki engellerin 
kaldırılması yönünde gayret sarfetmektir. Bugün bu karar
lılığımızı bir kere daha vurgulamak ve çabalarınıza ne şekilde 
katkıda bulunabileceğimizi birlikte arayıp bulmak amacıyla 
aranızda bulunuyorum.

Değerli Misafirler,

Günümüzde Avrupa ve dünya ekonomisinde yaşanan küre
sel mahiyetteki gelişmeler, birbirlerini tamamlayıcı özellikler 
taşıyan Türk ve Bulgar ekonomileri arasında daha yoğun işbir
liğini elzem kılmaktadır. 21. yüzyılın küresel rekabet ortamında 
dünya ekonomisi içinde ağırlıklı rol oynayabilmenin şartlarından 
biri de, bölgesel ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmektir. 
Türkiye bölgesindeki en dinamik ekonomi olarak bölgesel işbir
liği mekanizmaları geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadır. 
Türkiye 400 milyar dolarlık gayrı safi milli hasılasıyla dünyanın 
16. büyük ekonomisidir. Türk ekonomisi hemen hemen bütün
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üretim rakamlarında Avrupa'da ve dünyada en ön sıralarda yeral- 
maktadır. Telekomünikasyondan demir-çelik üretimine, müteah
hitlik hizmetlerinden tekstil ve otomotiv sektörlerine kadar geniş 
bir yelpazede edindiğimiz tecrübeleri ortaklık ve işbirliği anlayışı 
içinde Bulgaristan ile paylaşmaya hazırız.

Aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa sürede çok 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir, imzaladığımız anlaşmalarla bu 
ilişkilerin yasal zemini büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yürürlüğe 
giren Serbest Ticaret Anlaşması bu anlaşmaların başında gelmek
tedir. Şimdi, Türk ve Bulgar işadamlarının önlerinde bu zemin 
üzerinde değerlendirilmesi gereken pek çok işbirliği ve ortaklık 
fırsatı bulunmaktadır. Bu bağlamda, İş Konseyi'nin daha aktif ve 
etkin bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. İki ülke 
işadamlarının bu toplantıya geniş şekilde katılmış olmalarını 
ilişkilerimizin geliştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım 
olarak görmekteyim.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde kısa zamanda elde 
ettiğimiz başarılara rağmen, ülkelerimizin potansiyelleri bugün 
erişmiş olduğumuz düzeyin çok ilerisindedir. 1998 yılı verilerine 
göre aramızdaki ticaret hacmi 500 milyon doların üzerindedir. 
Özellikle Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki ülke girişimcileri 
tarafından iyi değerlendirilmesini ve böylece bu rakamların hızla 
artmasını ümit ediyorum.

Bulgaristan'da 1650'nin üzerinde Türk firmasının faaliyette 
bulunması ve doğrudan yatırımlarımızın 100 milyon doların üze
rine çıkması memnuniyet verici bir gelişmedir. Ancak, yabancı 
sermayeye ve girişimciye bu kadar misafirperverlik gösteren dost 
ve komşu Bulgaristan'da, Türk firmalarının sayı olarak da, geti
rilmiş sermaye olarak da artması her iki ülkenin ortak refahı 
açısından önem taşımaktadır. Zira, Türk girişimcileri 
Bulgaristan'ın dünya ekonomisiyle bütünleşme çabalarına bilgi ve 
becerileriyle katkıda bulunmak hususunda kararlıdırlar. Keza, 
Türkiye'de iş yapan Bulgar firmalarının sayısının da artmasını ve 
Türk ekonomisi içinde hatırı sayılır bir yer edinmelerini diliyo
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rum. Bölgenin en büyük pazarı olan Türkiye bu bağlamda Bulgar 
girişimcileri için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Kendini dünya çapında ispat etmiş olan Türk müteahhitlik 
sektörü gerek Bulgaristan'da, gerek Bulgar ortaklarıyla birlikte 
üçüncü ülkelerde taahhüt işleri yüklenmek hususunda arzuludur. 
Türk müteahhitlik sektörü dünya piyasasında yüzde 2'lik pay ve 
toplam 40 milyar doları aşan iş hacmiyle 10. sırada yeralmak- 
tadır. Orta Asya'daki imar ve inşa faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk 
girişimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Gelişme potansiyeli yüksek olan bir alan da turizmdir. 
Romanya'nın Sınaia kentinde "Türkiye, Bulgaristan, Romanya 
Üçlü Turizm İşbirliği Anlaşması" üç ülkenin Turizm Bakanları 
tarafından 11 Mart 1999 günü imzalanmıştır. Türkiye, dünyada en 
çok turistin geldiği 19. ülkedir. Turizm gelirlerimiz dış ticaret 
açığımızın yüzde 40'ını karşılamaktadır. Bu sektörde işbirliğini 
ciddiyetle değerlendirmenizi öneriyorum. Avrupa'daki başarısı 
kanıtlanmış Türk tur operatörlerinin de bu konuda değerli 
katkıları olacağına inanıyorum.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında Türkiye'de önem
li birikimimiz vardır. Bu birikimin Bulgaristan'daki iş adamlarıy
la paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Önceleri küçük çapta 
başlayan girişimler zamanla büyük girişimlere dönüşmekte ve 
sermaye birikimini hızlandırmaktadır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gelişmesi bir ülkede demokrasinin ve serbest pazar 
ekonomisinin güçlenmesine önemli katkıda bulunan unsurların 
başında gelmektedir. Sermayenin tabana yayılması, istihdamın 
artması, mülkiyet kavramının yerleşmesi bakımından bu ölçekte
ki işletmelerin güçlenmesinin teşvik edilmesi Bulgaristan'ın 
serbest pazar ekonomisini güçlendirmesinde önemli rol oynaya
caktır.

Değerli işadamları,

Dünya'da süregelen korumacı eğilimlere ve keskin rekabet 
ortamına rağmen, Türkiye'nin ihracatı son on yılda önemli oran
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da artmıştır. Türkiye'nin 1998 yılında ticaret hacmi 75,5 milyar 
dolara ulaşmıştır. İhracatımızın yüzde 90'ı sanayi mamullerinden 
oluşmaktadır. Avrupa Birliği ile oluşturduğumuz gümrük birliği 
ekonomimizin rekabet gücünü arttırmış, son dünya krizinden 
Türk ekonomisinin azami oranda korunabilmesini mümkün 
kılmıştır. Türkiye AB'nin 6. büyük ticaret ortağıdır. Türkiye ile 
AB arasındaki ticaret AB içi ticaretten daha hızlı artmaktadır.

Türk ekonomisi son yıllarda ortalama yüzde 5'in üzerinde 
büyüme hızı elde etmiştir. Türkiye, gerek üyesi olduğumuz 
OECD, gerek AB ülkeleri arasında yıllardan beri en yüksek milli 
gelir artış hızını muhafaza etmektedir. Türkiye'deki yabancı 
yatırımların meblağı 11,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu değerlere 
ulaşılmasında Türk hür teşebbüsünün ekonomimizde lokomotif 
işlevini görmesi belirleyici rol oynamaktadır.

Türkiye, serbest piyasa kurallarına dayalı ekonomik sis
temini oturtmuş, güvenilir ve istikrarlı bir ülkedir. 
Telekomünikasyon başta olmak üzere, yüksek teknoloji alanında 
Türkiye'de son yıllarda başdöndürücü gelişmeler kaydedilmiştir. 
Türkiye üzerinden inşa edilmekte olan yeni ulaşım ve iletişim 
koridorları ile enerji nakil hatları vasıtasıyla Avrupa'yı Asya'ya 
bağlayan İpek Yolu yeniden tarih sahnesine çıkmakta, Hazar, 
Karadeniz, Akdeniz ve Adriyatik artık insanları ve kültürleri 
ayıran değil, yeniden birleştiren denizler haline gelmektedir. 
Bulgaristan bu coğrafyada sağlam işbirliği ilişkileri kurduğumuz 
dost bir ülkedir. Birlikte geliştirdiğimiz Doğu-Batı Ulaşım 
Koridoru, İpek Yolu altyapısının temel kilometre taşını oluştur
maktadır.

Güneydoğu Avrupa'nın en önemli kavşak noktasında yer- 
alan ve önemli birer geçiş noktası olan ülkelerimiz tarih ve 
coğrafyanın kendilerine sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmek 
durumundadırlar. Bulgaristan bugüne kadar zorlu bir geçiş döne
mi yaşamıştır. Önemli olan bugünün sıkıntılarının ötesine baka
bilmek ve geleceğin parlak günlerini görebilmektir. Tuttuğunuz 
yol doğrudur. Demokrasi, insan hakları, serbest pazar ekonomisi
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21.yüzyılda ülkelerin refah ve esenliğini belirleyecek altın 
üçgendir. Türkiye Bulgaristan'ın kalkınma ve dünyayla bütün
leşme çabalarına destek olmaya kararlıdır.

Bugün Türk ve Bulgar işadamları olarak bu olumlu 
temelden hareket ederek, ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek 
arzusunu paylaştığınızı görmekten memnuniyet duyuyorum.

Bugünkü toplantınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı ve 
geleceğe yönelik işbirliği planlarınızı yapmanızı ümit ediyorum. 
Önümüzdeki parlak hedefleri yakalayabilmemiz için gerekli olan 
hukuki altyapıyı tamamlamış bulunuyoruz. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği, Üçlü Zirveler Süreci, Balkan Ülkeleri Ticareti 
Geliştirme Merkezi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECİ) 
gibi çok taraflı bölgesel işbirliği altyapısı da ortaya çıkmış 
durumdadır. İmkanlarımız ve birlikte yapabileceğimiz işler çok
tur. Bu işlerin yüklenilip götürülmesi ise siz işadamlarının göre
vidir. Birbirlerinizin ülkesini iyi tanıyınız; ihtiyaçları ve imkanları 
iyi teşhis ve tespit ediniz; birlikte dayanışma içinde gayret sarfe- 
diniz. Bu bakımdan, sizlerin bugünkü toplantı ışığında gerçek
leştireceğiniz faaliyetler ve ortaya koyacağınız projelere Sayın 
Cumhurbaşkanı Stoyanov ile birlikte gereken desteği vere
ceğimize emin olabilirsiniz.

Türk ve Bulgar işadamlarının birlikte, bölgemizde barış, 
istikrarın kalıcı hale gelmesi ve ortak refahın artırılması yönünde 
yeni ve yapıcı bir işbirliği ve ortaklık anlayışı geliştireceklerine 
olan inancımı ifade ederek, görüşmelerinizde başarılar diler, he
pinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CUMHURBAŞKANI 
STOYANOV TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN 

RESMİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Boyana İkametgahı, 22 Mart 1999, Pazartesi, Saat:20.00)

Aziz Dostum Sayın Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov,
Sayın Bayan Stoyanova,
Değerli Misafirler,

Yakın dostumuz ve komşumuz Bulgaristan'ı bir kere daha 
ziyaret etmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Güzel ül
kenize ayak bastığımız andan itibaren, bize gösterilen yakın ilgi 
ve sıcak misafirperverlik için en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. Bugün bana tevcih edilen ve bütün Türk milleti adına 
onurla kabul ettiğim "Koca Balkan Nişanı"ndan ötürü duy
duğum memnuniyeti bir kere daha belirtmekte yarar görüyorum.

Bulgaristan demokrasiler topluluğu içinde hakettiği yeri 
alan, Avrupa-Atlantik kurulularıyla bütünleşme ve serbest pazar 
ekonomisini güçlendirme yolunda ilerleyen, ortak değerleri pay
laştığımız dost bir ülkedir. Türkiye Bulgaristan'ın başarılarını 
büyük bir memnuniyetle takip etmektedir.

Son iki yıla damgasını vuran diğer bir gelişme de, Türkiye 
ile Bulgaristan ilişkilerindeki niteliksel dönüşümdür. İlişkileri
mize artık dostluk, güven, anlayış ve karşılıklı yarara dayalı bir 
işbirliği havası hakimdir. Zat-ı âlilerinin 1997 Temmuz ayında 
Türkiye'ye yaptıkları ziyaret bu yolda önemli bir kilometre taşı 
olmuştur. Bugün imzalanan Ortak Sınırımızın Mayınlardan 
Arındırılması Anlaşması da aramızdaki güven ortamının yeni ve 
anlamlı bir nişanesidir.
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Tarihten husumet değil dostluk ve işbirliği çıkarmayı 
başarabilen Türkiye ve Bulgaristan bugün yepyeni bir ortaklık ve 
işbirliği zemininde ortak geleceklerini birlikte inşa etmek hede
fine doğru güvenle yürümektedirler. Türkiye'nin, Bulgaristan'ın 
esenliğinden, barış ve istikrarından ve ekonomik refahının art
masından başka bir arzusu yoktur. Türkiye, Bulgaristan'ın gerçek 
dostu ve işbirliği ortağıdır.

Son 20 ay içinde işbirliğimizin hukuki zemini 
güçlendirilmiştir. Birçoğu tarihten devralınan sorunlar aşılmıştır. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz kaydadeğer bir gelişme göster
miştir. Türkiye'nin Bulgaristan ekonomisine doğrudan yatırımları 
büyük artış kaydetmiştir. Bu da, Türk girişimcilerinin Bulgaristan 
ekonomisine duyduğu güvenin açık bir tezahürüdür. Bugün, 
Sofya'da ikinci bir Türk bankasını daha hizmete açtık. 
Bulgaristan'daki Türk bankalarının Bulgaristan ekonomisine 
ilave bir dinamizm kazandıracağından eminim.

Kendi alanında dünyanın ilk on ülkesi arasına giren Türk 
müteahhitlik sektörünü Bulgaristan'daki projelerle ilgilenmeye 
teşvik ediyoruz. Bu ilginin Bulgaristan tarafından karşılıksız 
bırakılmayacağına inanıyorum. Bulgaristan ile birlikte hayata 
geçirmekte olduğumuz Doğu-Batı Ulaşım Koridoru, tarihi İpek 
Yolu’nun canlanmasında, Asya ile Avrupa'nın yeniden birbir- 
leriyle kucaklaşmasında en önemli kilometre taşlarından birini 
oluşturmaktadır.

•  •

Ote yandan, aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması, ikili 
ticaretimizin önüne yeni ufuklar açmaktadır. Romanya, 
Bulgaristan ve Türkiye arasında 2002 yılından itibaren oluşacak 
olan serbest ticaret alanı bölgemizin bir refah havzasına 
dönüşmesinde anahtar rol oynayacaktır. Bu hedef, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği'nin hedef ve gayeleriyle de uyum içindedir.

İkili ilişkilerimizdeki gelişmeler bölgesel işbirliğimize de 
fevkalade olumlu bir şekilde yansımaktadır. Romanya'nın da 
dahil olduğu Üçlü Zirve Süreci, SECİ Süreci, ilk karargahı zat-ı 
alilerinin memleketi Filibe'de kurulacak olan Güneydoğu Avrupa
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Çokuluslu Barış Gücü, Kosova sorunu bağlamındaki ortak 
gayretlerimiz bunun somut örneklerini teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, terörizm gibi uluslararası barış ve istikrarı 
tehdit eder hale gelen sınıraşan belalarla ortak mücadele konusun
da Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasında başlattığımız işbir
liğine işaret etmek istiyorum. Geçen yıl Antalya'da birlikte imza
ladığımız üçlü anlaşma terörizmle mücadele konusunda ulus
lararası işbirliğine ve Balkanlar’da bir güven ortamının oluşumu
na katkıda bulunan fevkalade önemli bir belgedir. Bu işbir
liğimizin tüm bölge ülkelerini içine alacak şekilde genişletilmesi 
gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Kosova'daki durum son iki günde daha da vahim boyutlara 
ulaşmıştır. Kosovalı Amavutlar Geçici Barış Anlaşması’nı imza
layarak kendilerinden bekleneni yerine getirmişlerdir. Tarih önün
deki sorumluluğumuzun bir gereği olarak, bir kere daha Sırbistan 
yönetimini sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum. Aksi 
takdirde, NATO'nun harekete geçmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kosova'daki olaylar bölgemizin, kıtanın güvenlik denklem
lerindeki önemli rolünü daha da belirgin kılmaktadır. Türkiye 
Bulgaristan'ın NATO üyeliğine verdiği kuvvetli desteği Vaşington 
Zirvesi’nde de kararlılıkla sürdürecektir. Zirvede, Bulgaristan ve 
Romanya'nın NATO'ya katılmalarının, Avrupa'nın bütününde 
barış, istikrar ve güvenliğin korunmasına çok önemli katkıda 
bulunacağım tekrar vurgulayacağız. Bulgaristan'ın yakın bir gele
cekte NATO müttefiklerimiz arasında yeralacağına olan inancım 
tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bulgaristan'daki soydaşlarımız aramızdaki dostluğu 
pekiştiren en sağlam köprüdür. Soydaşlarımız Bulgaristan'ın 
sadık ve çalışkan vatandaşlarıdır. Bütün Bulgar vatandaşları gibi, 
Bulgaristan Türkleri'nin de hak ve sorumlulukları çerçevesinde,
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Bulgaristan'da huzur, güven ve refah içinde yaşamaları, 
Bulgaristan'ın gelişmesine her alanda yardımcı olmaları en büyük
arzumuzdur.

Bulgaristan ile ortak bir tarihi, ortak bir coğrafyayı ve daha 
da önemlisi ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Ülkelerimiz, zat-ı 
âlilerinin de ifade ettikleri gibi, kısa bir zaman zarfında ortak bir 
siyasi dili konuşur hale gelmişlerdir. Bu başarı hem diğer ülkelere 
emsal teşkil edecek, hem de demokrat, müreffeh, barış içinde ve 
bütünleşmiş bir Avrupa yaratılması hedefinin gerçekleşmesine 
katkıda bulunacaktır.

Türk-Bulgar ilişkilerinin önü açıktır. Tarih yeni bir işbirliği 
ve ortaklık için ülkelerimizin önüne altın bir fırsat çıkarmıştır. 
Milletlerimizin bu fırsatı layıkıyla değerlendireceklerine ve ortak 
geleceğimizin inşası doğrultusunda kader birliği içinde olacak
larına inancım tamdır.

Ülkelerimiz arasındaki bu işbirliği ruhunun bütün 
Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde kök salmasını ve tarih boyunca 
çatışmalarla anılan bölgemizin artık gerçek anlamda bir barış ve 
istikrar havzası haline dönüşmesini yürekten diliyor, kadehimi, 
değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov ile muhterem 
refikalarının sağlık ve mutluluğuna; Türk-Bulgar dostluk ve işbir
liğinin parlak geleceğine; milletlerimizin refah ve esenliğine 
kaldırıyorum.

Nazdrave !
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22 MA1&1T 2 W!)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN MISIR’I 

ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü Mübarek'in 5-6 
Aralık 1998 tarihlerinde ülkemize yaptığı ziyaret sırasında teşkil 
edilen Türkiye-Mısır Ortak Komitesi'nin Yüksek Düzeyli 
Memurlar başkanlığında düzenlenecek ilk toplantısına katılmak 
üzere, beraberinde bir heyetle, 24-26 Mart 1999 tarihleri arasında 
Mısır'ı ziyaret edecektir.

Mısır makamlarıyla yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler 
ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunula
caktır.
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TAYLAND DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI’NIN KEK 
TOPLANTISI VESİLESİYLE TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı Sukhumbhand 
Paribatra, siyasi istişarelerde bulunmak ve Türkiye ile Tayland 
arasında yapılacak İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısı’na katılacak Tayland Heyeti’ne başkanlık etmek 
amacıyla 22-25 Mart 1999 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret

t

edecektir.

Bu çerçevede, Türkiye-Tayland siyasi istişareleri, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktamt ile Tayland 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sukhumbhand Paribatra başkanlığın
daki heyetler arasında 23 Mart 1999 tarihinde Ankara'da yapıla
caktır. Siyasi istişareler sırasında Türkiye ile Tayland arasındaki 
ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Öte yandan, sözkonusu ziyaret sırasında Dış Ticaret 
Müsteşarı Dr. Yavuz Ege ile Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Sukhumbhand Paribatra başkanlığındaki heyetler arasında 23 
Mart 1999 tarihinde Ankara'da Türkiye-Tayland İkinci Dönem 
Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılacaktır.

[190] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI SAYI 
İSMAİL CEM İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN NADEZHDA MİHAİLOV 
TARAFINDAN YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Petar Stoyanov'un davetine 
icabetle Bulgaristan'a gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle, 22 Mart 
1999 tarihinde Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem ve Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Sayın Nadezhda Mihailova tarafından, Türkiye ile Bulgaristan 
arasında anti-personel mayınların kullanılmaması ve ortak sınıra 
yakın bölgelerdeki anti-personel mayınların temizlenmesi veya 
imha edilmesi hakkında bir anlaşma imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre, iki ülke anlaşmada belirlenen uygulama 
bölgesi içerisinde hiçbir koşulda anti-personel mayın kullanılma
masını ve depolanmış ya da yerleştirilmiş antipersonel mayınların 
yokedilmesini ya da temizlenmesini taahhüt etmektedirler. 
Anlaşma bir doğrulama rejimi de öngörmektedir.

İki ülke, anti-personel mayınların sorumsuzca ve ayrım 
gözetmeksizin kullanılmasından kaynaklanan insancıl sorunların 
bilincinde olarak bu anlaşmayı imzalamakla uluslararası 
toplumun bu insanlık dışı silahların yasaklanmasına yönelik 
çabalarına katkıda bulunma kararlılıklarını kanıtlamışlardır.

Anlaşma, iki ülke ilişkilerinde gelinen müspet aşamanın bir 
ifadesidir. Bu anlaşma ayrıca iki ülkenin dostluk temeline 
dayanan mevcut ikili ilişkilerini daha da güçlendirmeye ve 
bölgede istikrar, güvenlik ve saydamlığa katkıda bulunmaya 
yönelik iradelerini vurgulamaktadır.
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JOINT STATEMENT OF THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TURKEY H.E. MR.

İSMAİL CEM AND THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA H.E. MS

NADEZHDA MIHAILOVA

On the occasion of the visit of H.E. Süleyman Demirel, 
President of the Republic of Turkey to Bulgaria, at the invitation 
of H.E. Petar Stoyanov, President of the Republic of Bulgaria, an 
agreement between the Republic of Turkey and the Republic of 
Bulgaria on non-use of anti-personnel mines and their removal 
from or destruction in the areas adjacent to their common border 
is signed in Sofia, on 22 March 1999, by H.E. ismail Cem, the 
Foreign Minister of the Republic of Turkey and H.E. Nadezhda 
Mihailova, the Foreign Minister of the Republic of Bulgaria.

According to the Agreement, the two countries undertake 
not to use under any circumstances anti-personnel mines and to 
destroy or remove all stocked or emplaced anti-personnel mines 
from the area of application as defined in the Agreement. The 
Agreement also envisages a verification regime.

Aware of the human sufferings and casualties caused by the 
irresponsible and indiscriminate use of the anti-personnel mines, 
by signing this Agreement the two countries have proved their 
determination to contribute to the ongoing efforts of the interna
tional community aimed at the total elimination of this inhuman 
weapon.

This Agreement is an expression of the achieved quality of 
the relations between the two countries and underlines the com
mon will to further strengthen the existing friendly relations 
between them and to contribute to stability, security and trans
parency in the region.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BULGARİSTAN’I 
RESMİ ZİYARETLERİ SIRASINDA SOYDAŞLARIMIZA

HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

(Filibe Opera Binası, 23 Mart 1999, Salı, Saat: 15.00)

Bulgaristan'daki Türk azınlığı, Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki en önemli dostluk köprüsüdür. Soydaşlarımız çalışkan, 
fedakâr ve sadık Bulgaristan vatandaşlarıdır.

Komünist dönemde maruz kaldığınız baskılara, uğradığınız 
zulme rağmen kimliklerinizi, hak ve hukukunuzu korumak için 
rejime karşı şerefli bir mücadele verdiniz. Büyük acılar ve 
fedakârlıklar pahasına yürüttüğünüz bu mücadele demokrasinin 
zaferiyle sonuçlanmış, komünist diktatörlük tarihin karanlık say
falarına gömülmüştür. Bugün sizlerle biraraya gelmiş olmam 
dahi, bu mücadeleyi sizlerin ve Bulgar demokrasisinin 
kazandığını kanıtlamaktadır. Acılar geride kalmıştır. Bulgaristan 
demokrasiyi ve hukuk devletini inşa etmek yolunda büyük 
mesafe kaydetmiştir. Bulgaristan bugün çağdaş demokratik 
değerler zemininde her alanda hızla ilerlemekte, gelişmektedir. 
Bulgaristan'ın iyi, çalışkan ve dürüst vatandaşları olarak, bu iler
lemeye ve gelişmeye sizler de katkıda bulunuyorsunuz.

Bulgaristan'ın bir geçiş dönemi yaşamakta olmasından 
kaynaklanan bazı ekonomik ve sosyal sıkıntıları vardır. 
Dolayısıyla, vatandaşı olduğunuz Bulgaristan'da kalkınmanın 
nimetlerinden yararlandığınız gibi, sıkıntıların külfetlerini de 
paylaşıyorsunuz. Bütün bu sıkıntıların aşılacağına eminim. 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmek
te olması da bu sıkıntıların giderilmesine önemli katkılar sağla
yacaktır.
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Türkiye'ye seyahatlerinizde vize almakta bazı güçlük
leriniz olduğunu biliyorum. Bunları hafifletmek için tedbirler 
alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan 
Bulgaristan göçmenlerinin Bulgaristan'daki eşleri, 18 yaşından 
küçük çocukları ve yaşlı ana-babaları artık kolaylıkla Türkiye'yi 
ziyaret edebilecektir.

Türkiye'ye 1 Mayıs 1989'dan sonra göçeden ve 
Bulgaristan'da emeklilik haklarını kazanmış olan soydaşlarımızın 
emeklilik aylıkları, Bulgaristan'a gelmelerine gerek kalmadan, 
Ziraat Bankası vasıtasıyla Türkiye'de ödenecektir. Bu anlaşma 1 
Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulanmasına ilişkin 
formaliteler de yerine getirilecektir. Bulgaristan Hükümeti’nin bu 
konuda gösterdiği anlayışa teşekkür ederim.

Bulgaristan ile daha kapsamlı bir güvenlik anlaşması imza
lamayı da öngörüyoruz.

Geçen Kasım ayında Bulgaristan ile kültürel miras eser
lerinin korunmasına dair bir işbirliği anlaşması imzaladık. 
Bulgaristan Türkiye'deki Bulgar eserlerini, Türkiye 
Bulgaristan'daki Türk eserlerini onarma imkânına kavuş
muşlardır. Onarım, bakım ve restorasyon işleri belirli bir program 
dahilinde yürütülecektir.

Ziraat Bankamızdan sonra dün de Demirbank'ı Sofya'da 
hizmete açtık. Bu bankalarımız Bulgar ekonomisine, Türk-Bulgar 
ekonomik ve ticari ilişkilerine önemli katkıda bulunacaklardır. 
İleride diğer şehirlerde de temsilcilikler açmaları mümkündür. 
Hizmetlerinden bütün Bulgar vatandaşları gibi, Bulgaristan 
Türkleri de yararlanacaklardır.

Bulgaristan'a ve Bulgaristan'daki soydaş bölgelerine 
yatırım yapacak işadamlarımızı, şirketlerimizi daha çok teşvik 
edeceğiz. Yeni yatırımlar yeni iş sahaları açılmasını sağlayacaktır.

Bulgaristan Hükümeti’yle işbirliği halinde, 
Bulgaristan'daki Türkler'in kültürel yaşamlarının zenginleşme
sine de katkıda bulunacağız.
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Türkiye ve Bulgaristan artık sadece komşu değildir, iki 
yakın dost, geleceklerini birlikte inşa etmeye ve aralarındaki 
işbirliğini her alanda geliştirmeye kararlı iki ortaktır. Türkiye ve 
Bulgaristan'ın önleri açıktır. Türk-Bulgar dostluğunun ve işbir
liğinin ufku da genişlemiştir. Bu geniş ufuk iki ülkenin de, iki mil
letin de ve bu arada Bulgaristan Türklerinin de menfaatinedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BULGARİSTAN'I 
RESMİ ZİYARETLERİNDEN DÖNÜŞLERİNDE BASINA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 23 Mart 1999, Salı)

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Petar Stoyanov'un dave
tine icabetle, 22-23 Mart 1999 tarihlerinde Bulgaristan'a gerçek
leştirdiğim resmi ziyaretten dönmüş bulunuyorum. Bu ziyare
timde bana, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile üst düzey yet
kililerden, işadamlarından, meslek kuruluşlarımızın ve basın 
yayın organlarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet refakat 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Petar Stoyanov ile gerek başbaşa, 
gerek heyetlerarası görüşmelerde, ikili ve çok taraflı ilişkilerimiz
le bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı bir görüş alışve
rişinde bulunduk.

Görüşmelerimizde, aramızdaki sorunları büyük ölçüde 
geride bırakmış olarak, bundan sonra mevcut işbirliğimizin daha 
da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için neler yapılması gerek
tiğini etraflıca ele aldık. Ziyaretimizin sonuçlarının olumlu yansı
malarını en kısa zamanda göreceğimize inanıyorum.

Ziyaretim sırasında iki ülke ortak sınırının anti-personel 
mayınlardan arındırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Bu 
anlaşma, iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştiren anlamlı bir 
adımdır.

Ziyaretimde, 1 milyar dolar ticaret hacmi ve 500 milyon 
dolarlık doğrudan Türk yatırımları hedefine doğru hızla gelişen
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ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için alın
ması gereken tedbirler üzerinde de durduk. Bu vesileyle Sofya'da 
ikinci bir Türk bankasının ve bir Türk şirketinin kraft kağıdı tesis
lerinin açılışını yaptım. Bulgaristan süratle Türkiye'nin en önem
li işbirliği ortaklarından biri haline gelmektedir.

Ziyaretim sırasında ele aldığımız bir diğer önemli konu, 
terörizm ve organize suçlarla mücadelede işbirliğidir. Terörist 
örgütler ve organize suç unsurlarıyla mücadele konusunda 
Bulgaristan'la sürdürdüğümüz işbirliği memnuniyet verici şekilde 
gelişmektedir.

Ziyaretim vesilesiyle Türkiye ile Bulgaristan arasındaki en 
sağlam dostluk köprüsü olan soydaşlarımızla da görüşerek onlara 
Anadolu'daki kardeşlerinin selamlarını ilettim.

Bir dünya devleti olan Türkiye geniş bir coğrafyanın ortak 
refahı ile barış ve istikrarına hizmet etmektedir.

Ziyaretim, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği ve 
ortaklık ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi açısından 
yararlı olmuştur.
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NATO HAREKATI’NA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Kosova sorununun barışçı yollardan çözülmesi yönünde 
bugüne kadar sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerin sonuçsuz 
kalması üzerine, NATO Genel Sekreteri Solana, NATO 
Konseyi'nden aldığı yetki uyarınca, SACEUR'e Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti'ne karşı askeri harekatın birinci aşamasını 
uygulama emrini vermiştir.

Türkiye, hem Balkanlar Bölgesi’nde barış ve istikrarın 
sağlanmasına atfettiği önem hem de bölgeyle tarihi, insani ve 
kültürel bağları nedeniyle sorunun barışçı yollardan çözülmesi 
yönünde yoğun çaba sarfetmiştir. Ancak Belgrad Yönetimi’nin, 
uluslararası toplumun ve Kosova halkının tümünün beklentilerini 
karşılama hususunda bugüne kadar işbirliğine yönelik bir tutum 
takınmadığı görülmüştür. Öte yandan, Kosova'da giderek artan 
şiddet olayları ve bunun sonucunda yerlerinden edilmiş kişi ve 
mültecilerin sayısının artması, soruna ciddi bir insanlık dramı 
niteliğini de kazandırmıştır.

Türkiye, Kosova bunalımının bu boyutlara ulaşmış 
olmasını üzüntüyle karşılamakta ve yakın gelecekteki olası 
gelişmelerden kaygı duymaktadır. Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti'nin tutumu NATO tarafından aşamalı askeri 
seçeneklere başvurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bir 
NATO üyesi olan Türkiye, NATO Konseyi'nin aşamalı askeri 
önlemlere ilişkin kararını desteklemektedir. Bu kritik aşamaya 
gelinmiş olmasına rağmen, Belgrad Yönetimi’nin sağduyulu 
davranarak, uluslararası toplumun beklentilerine olumlu yanıt 
vermesi en samimi temennimizdir.
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KOSOVA KRİZİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

1. ABD Dışişleri Bakanı Albright bu akşam (24 Mart) 
Yugoslavya'ya yönelik NATO Harekatı başladıktan hemen sonra 
Sayın Bakanımızı aramıştır. Yapılan görüşmede, Kosova kriziyle 
ilgili gelişmeler değerlendirilmiştir.

2. Sayın Bakanımız ayrıca, Kosova'da ortaya çıkması 
muhtemel insani sorunların göğüslenmesi amacıyla, birkaç gün 
önce Bükreş'te Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakanları 
Toplantısı'nda Türkiye'nin önerisi üzerine bir görev grubu kurul
duğunu söylemiştir. Bu grubun harekete geçmesi için gerekli gi
rişimleri Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem 
Başkanı Romanya nezdinde bugün yaptığımızı anlatmıştır. Sayın 
Albright bu girişime destek beyan etmiştir.

3. Daha sonra, Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou, 
Güneydoğu Avrupa Süreci çerçevesinde Sayın Bakanımızı aramış 
ve sözkonusu insani görev grubunun faaliyete geçmesine ve 
insani konularda Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında işbirliği 
yapılmasına dair görüşlerini belirtmiştir.
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DEVLET BAKANI SAYIN HAŞAN GEMİCİ 
BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİN MALİ 

CUMHURİYETİ’Nİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici başkanlığında bir 
heyetimiz, 14-19 Mart 1999 tarihlerinde Ticaret, Ekonomik, 
Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalamak, Askeri Alanda 
Eğitim İşbirliği Anlaşması'm müzakere etmek ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yazılı bir mesajını Mali Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Alpha Oumar Konare'ye sunmak üzere bu 
ülkenin başkenti Bamako'yu ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı 
Konare, Devlet Bakanı Sayın Gemici'yi kabul etmiş ve iki ülke 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade ederek 
Atatürk'e duydukları hayranlığı vurgulamıştır.

Heyetimizde Trablus Büyükelçimiz Müfit Özdeş, 
Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Proje Başkanı Tuğgeneral 
Osman Özbek, Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Ender Çapanoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanı Sabri Yalın ve 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan temsilciler yer almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız mesajında, geçtiğimiz Eylül 
ayında bir Dışişleri Bakanlığı heyetinin başkent Bamako'da yap
tığı temas ve görüşmelerin devamı niteliğindeki bu ziyaretin 
Türkiye ile Mali Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilere ivme 
kazandıracağını vurgulamış ve Mali Cumhurbaşkanı’m 
Türkiye'ye davet etmiştir.

Heyetimiz, Mali yetkilileriyle çeşitli işbirliği konularını ele 
almıştır.
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Vaki temaslar sonunda iki ülke arasında Ticaret, 
Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 
Anlaşmayı Türkiye adına Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici, 
Mali adına da Başbakan Vekili Yoro Diakrite imzalamıştır. 
Heyetimizin Mali'deki temasları sırasında aşağıdaki hususlarda 
mutabakata varılmıştır:

1. Mali Genelkurmay Başkanlığı ile Genelkurmay 
Başkanlığımız arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel İşbirliği Anlaşması (Çerçeve Anlaşması) ve Askeri 
Eğitim İşbirliği Anlaşması'm imzalamak üzere Mali Silahlı 
Kuvvetler Bakam'mn Türkiye'ye davet edilmesi,

2. Mali Jandarma Teşkilatı ile Jandarma Genel 
Komutanlığımız arasında Eğitim İşbirliği Protokolü’nü imzala
mak üzere Mali Jandarma Genel Komutam’mn Türkiye'yi 
ziyareti,

3. Mali İtfaiye Teşkilatı ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İtfaiye Teşkilatı arasında bir işbirliği protokolünün 
imzalanması,

4. Türkiye tarafından Malili öğrencilere yükseköğrenim 
bursları verilmesi,

5. Mali'nin başkenti Bamako'da Türkiye'nin Fahri 
Konsolosluk açması.

Mali, halkının % 90'ı Müslüman olan bir siyah Afrika ülke
sidir. Nüfusu yaklaşık 11 milyondur. Yüzölçümü 1.243.000 kilo
metre karedir.

İslam Konferansı Örgütü üyesi ve demokratik ve laik bir 
Cumhuriyet olan Mali ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesi için 
uygun bir ortam mevcut olup, iki ülke arasındaki ilişkiler ivme 
kazanmaktadır.
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MED TV’NİN YAYINININ DURDURULMASINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

İngiliz Yayın Kuruluşu ITC (Independent Television 
Commission) tarafından PKK terör örgütünün yayın organı MED 
TV’ye 21 gün süreyle yayın durdurma cezası verildiği açıklan
mıştır.

Açıklamada, MED TV yayınları şiddete ve suça teşvik ve 
kamu düzenini bozmaya yönelik unsurlar içerdiği cihetle ITC’nin 
böyle bir karara yöneldiği belirtilmektedir.

ITC’nin bu kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak 
değerlendiriyoruz.

Terör örgütünün sözkonusu yayın organında yalana dayalı 
haberlerle propaganda yapmasının yanısıra, şiddet ve terör eylem
leri çağrılarında da bulunduğu, terörü MED TV vasıtasıyla yön
lendirdiği, defalarca muhataplarımızın dikkatine getirilmiştir.

Bu kere, ITC tarafından MED TV’ye verilmiş olan yayın 
durdurma cezası görüşlerimizi doğrular niteliktedir. Ancak terör 
örgütünün başka bir benzeri bulunmayan bu yayınlarının bundan 
böyle tamamen durdurulması, terörizmi teşvik vasıtalarına hiçbir 
şekilde müsaade edilmemesi, terörizmle mücadelede önemli bir 
adım teşkil edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Toplantımıza hoş geldiniz.

SORU : Kosova'da olası bir NATO müdahalesinde yer ala
cak Türk kuvvetlerinin niteliği, sayısı, nerede konuşlu oldukları
na ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Kosova konusundaki gelişmeler, geçtiğimiz 
birkaç gün içinde maalesef umduğumuz istikametin tersine oldu 
ve meseleye diplomatik yolla çözüm bulunması çabalarında iste
nilen başarı elde edilemedi. Bu konuda NATO'nun almış olduğu 
çok sarih bir tutum vardır ve bu tutum Kosova'da barışın sağlan
ması için gerektiğinde kuvvet kullanımı hususunu da içermekte
dir. Bu konu NATO çerçevesinde uzun görüşmeler, hazırlıklar 
sonucu karar altına alınmıştır. Türkiye şüphesiz bu karar alma 
sürecinin her aşamasına katılmıştır. Ayrıca, başta Güney Doğu 
Avrupa Süreci olmak üzere diğer platformlarda da Türkiye, bu 
meseleye barışçı bir çözüm bulunması yolunda aktif diplomatik 
çabalar sarfetmiştir. Fakat ne yazık ki içinde bulunduğumuz nok
tada, bu barışçı yöntem arayışlarının maalesef tıkandığını ve 
NATO'nun daha önce kararını vermiş ve açıklamış olduğu üzere, 
kuvvet kullanma aşamasına geldiği anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki, 
bu ne bizim ne de uluslararası camianın tercih ettiği bir yöntem ve 
arzuladığı bir sonuçtur, ama ne yazık ki, içinde bulunduğumuz 
noktada olaylar bizi bu aşamaya getirmiştir. Türkiye biraz önce de 
söylediğim gibi, NATO üyesi bir ülke olarak bu karar alma 
sürecinin her aşamasına aktif olarak katılmıştır. Planlama çalış
malarına iştirak etmiştir. Ben bu konunun askeri veçheleri
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üzerinde fazla bilgi sahibi değilim. Zaten bilgi sahibi olsam da 
meselenin operasyonel veçheleri konusunda bilgi vermek doğru 
olmaz. Ama söylediğim gibi, Türkiye'nin de onaylamış bulun
duğu NATO planları çerçevesinde Türkiye'ye düşen ne ise yapıla
caktır.

SORU : ABD Başkanı Clinton dün açıklama yaparken, 
"eğer Kosova konusunda müdahale olmazsa Türkiye ve 
Yunanistan savaşa girebilir" gibi ilginç bir yorum yaptı. Siz bu 
yoruma katılıyor musunuz ve Amerikan Başkam’mn bu görüş
lerini nasıl yorumluyorsunuz?

CEVAP : Bu argüman geçmişte de kullanıldı. Zannederim 
Balkanlar’ın içinde bulunduğu bölgenin ve bu bölgeyi oluşturan 
ülkelerin özelliklerinin, Kosova'daki meseleyi daha da karmaşık 
hale getirmesi ihtimalinin bulunduğuna işaret edilmekte. 
Şüphesiz biz de söylüyoruz, daha önce Bosna-Hersek'te, şimdi de 
Kosova'da vuku bulan bu gerginliğin tırmanması ve boyutlarının 
büyümesi hiç şüphesiz arzu edilen bir gelişme olmayacaktır. 
Balkanlar’m ve bütün bölgenin, hatta Avrupa'nın istikrarı açısın
dan olumsuz yansımalar yapabilecektir. Dolayısıyla temennimiz 
ve zannederim ABD'nin ve bütün uluslararası camianın da 
temennisi bu meselenin boyutlarının büyümeden Kosova içinde 
barışçı bir çözüme ulaştırılmasıdır.

SORU : MED TV'nin yayınlarına son verilmesiyle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı?

CEVAP : Bizim bu konudaki görüşlerimiz malum. 
Başından beri bu sözünü ettiğiniz yayın organının faaliyetlerinin 
basın özgürlüğü kavramı çerçevesinin çok dışına çıktığını, bir 
terör örgütünün sözcülüğünün de ötesine geçtiği, bizzat terörün 
bir uzantısı haline geldiğini söyledik. Uzunca bir süredir de ilgili 
bazı ülkeler nezdinde bu konuda girişimlerimiz oldu. En son 
bildiğiniz gibi, 21 gün süreli bir yayın durdurma cezası verildi, 
İngiliz yayın kuruluşu tarafından. Bu yayını durdurma kararının 
açıklandığı metinde, MED-TV yayınlarının şiddete ve suça teşvik 
ve kamu düzenini bozmaya yönelik unsurlar içerdiği ifade edildi.
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Biz şüphesiz bu kararı doğru yönde atılmış bir adım olarak müta
laa etmekteyiz. Bu kuruluş, son günlerde hepimizi derinden üzen 
terör olaylarının, bu çerçevede yine kamuoyunda büyük infiale 
neden olan İstanbul'daki Mavi Çarşı’ya karşı düzenlenmiş bulu
nan ve 13 masum vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan terör olayının da bir anlamda teşvikçisi ve düzenleyi
cisi olarak rol oynamıştır. Temennimiz, terörün, terör bağlantılı 
örgütlerin, cephe kuruluşlarının gerçek yüzünün daha geniş bir 
çerçevede, daha geniş bir planda bütün ilgili ülkelerce anlaşıl
masıdır.

SORU : Yunanistan'ın, Girit adasına parça parça füzeleri 
göndermeye başladığıyla ilgili haberler geliyor. Bu konuda bir 
açıklama yapar mısınız?

CEVAP : Bizim bu konudaki görüşlerimiz bilinmektedir. 
Türkiye ile Yunanistan arasında, Ege'de yeteri derecede sorun 
vardır. Bu sorunlara yenilerinin ilave edilmesi mevcut gerginliğin 
artmasından başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu konuda şu 
sırada bunun ötesinde birşey söylemek istemiyorum, daha önce 
söylediklerimize ilaveten.

SORU : Suriye'nin ekonomi işlerinden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Türkiye'deydi. Bu ziyarette acaba Suriye tarafı su 
sorununu gündeme getirdi mi? Getirdiyse Ankara'nın cevabı ne 
oldu?

CEVAP : Suriye'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Sayın Salim Yassin'in ziyareti, kendi sıfatından da 
anlaşılacağı üzere, ekonomik konulu bir ziyaret olmuştur. Su 
konusu bu ziyaretin gündemini teşkil etmemiştir. Bu ziyaret 
sırasında iki ülke arasında bir duraklama döneminden geçmekte 
olan ekonomik ve ticari ilişkilerin canlandırılması fırsatları 
üzerinde durulmuştur. Kendisi bildiğiniz gibi, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hikmet Uluğbay ile ve ayrıca diğer bazı 
hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştur ve görüşmeler 
sonunda, söylediğim gibi bu ekonomik ve ticari alanda durgun
luktan nasıl çıkılabileceği yolunda bazı konular itibariyle ilke 
bazında görüşbirliği sağlanmıştır.
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•  •

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
ODTÜ ÖĞRENCİLERİYLE DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE

SÖYLEŞİSİ

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Değerli misafirler;

Cumhuriyetimizin 10 büyük eserinden biri saydığım ve çok 
kısa zamanda ülkemize, dünyanın diğer ülkelerine çok değerli 
mühendisler, idareciler, yöneticiler yetiştirmiş bulunan Orta Doğu 
Teknik Üniversitemizin değerli bilim adamları ve sevgili öğren
ciler; hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Rektör Profesör Sevük, benden Orta Doğu Üniver
sitesi ve dış politika konularıyla ilgili bir konuşma yapmamı bun
dan iki ay kadar önce istemişlerdi ve bu tarihi daha sonra karar
laştırdık. Aranıza gelmek ve dinleme tahammül sınırlarınız 
dahilinde kalmak şartıyla bazı düşüncelerimi söylemek istiyorum.

Tabii ki dış politika meseleleri çok tartışmaya müsait mese
lelerdir. Benim söyleyeceğim şeylerde benimle mutabık olmayan
lar bulunabilecektir. Ama, nihayet bu bir entelektüel tartışma 
ortamı açan bir olaydır. Tabii, taşıdığım sorumluluğun gereği 
olarak da söyleyeceğim, ifade edeceğim şeyler de bir miktar 
dikkatli olma mecburiyetindeyim; onu da hoşgöreceğinizi umu
yorum.

Dış politika dendiği zaman, dış ilişkiler dendiği zaman 
şunu hemen başta anlamak lâzım ki; bir dünya var, dünyanın 
içinde yaşayan ülkeler var ve her ülkenin başka ülkelerle ilişki
lerinden bahsediyoruz; dış politikanın konusu budur. Bu ilişkiler
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nasıl olacaktır? Her ülkenin komşularıyla ilişkileri nasıl olacak
tır? İlişkileri olacaktır, ama bu nasıl olacaktır? Bunlara hâkim 
olan unsurlar neler olacaktır? Tabiî bu değişik zamanlarda, 
dünyanın değişik yerlerinde değişik şekilde görünecektir. Belki 
söze Napolyon'un, "Bir ülkenin dış politikasını coğrafyası tayin 
eder" sözüyle başlarsak, her ülkenin bulunduğu yere göre bir dış 
politikası olacağını ifade etmek isteriz.

Yalnız, tabiî bulunduğumuz çağda büyük devrimler olmuş, 
büyük teknoloji devrimi olmuş, büyük iletişim devrimi olmuş ve 
dünya küçülmüş, insanların dün çok uzak saydıkları mesafeler 
bugün kısalmış ve insanlar birbirine çok yaklaşmıştır. Onun 
içindir ki, coğrafyanın hâkimiyeti hâlâ devam etmekle beraber, 
coğrafya faktörüne ilâveten başka faktörleri de bu ağırlığa dahil 
etmek gerekecektir.

Aslında bir ülkenin dış ilişkileri dediğimiz zaman, bu dış 
ilişkilere hâkim olan önemli unsurlardan birisi de o ülkenin tari
hidir. Hiçbir ülke bugün, yani 25 Mart sabahı meydana 
gelmediğine göre, geçmişindeki olaylar ve geçmişinde mevcut 
olan birtakım hâdiseler o ülkenin geleceğine de intikal etmiştir.

Gayet tabiî ki, bir ülkenin dış ilişkileri dendiği zaman, 
bunda ülkenin uluslararası konjonktürle münasebetlerini de 
başlangıçta zikretmek lâzımdır.

Daha birçok faktör dış ilişkiler konusuyla ilgilidir. Ama, bu 
faktörlerden bir önemlisini daha söylemek istiyorum; o ülkenin iç 
politikasındaki istikrarın da dış politikasıyla yakından ilişkisi 
olduğunu ifade etmeliyim.

Böylece bu temel unsurları saydıktan sonra, tabiî ki dış 
politikada gelecek perspektifini de önemsediğimi ifade etmeli
yim. Alınan kararlar gelecek nesilleri etkileyen sonuçlar doğura
caktır. Dış politikalarında adım atarken geniş ufuklu olmak, 
imkânları ve fırsatları zamanında değerlendirmek, yarının 
dünyasını önceden görebilmek gerekir.
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Dış politikada zaman boyutu, yani hangi zamanda dış poli
tikadan bahsediyorsunuz; bugünden, 100 sene evvelinden, 200 
sene evvelinden veya 50 sene sonrasından. Zaman boyutunun da 
çok önem taşıdığını ifade etmeliyim.

Ve nihayet bu zaman boyutunun yanma bir de kültür 
coğrafyasını ilâve etmeliyim. Yani, o ülkenin sadece bulunduğu 
coğrafya, jeostratejisi değil, aynı zamanda kültür coğrafyasının da 
dış politikada fevkalâde önem taşıdığını zikretmem gerekiyor.

Önümüzdeki yüzyıl dünyasını şekillendirmekte olan küre
sel dönüşümlerin gerçekleştiği tarihî bir geçiş döneminde 
Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünü coşkuyla kutladık.

Hemen şunu ifade edeyim ki, Cumhuriyetimiz 75 yıl barış 
içinde yaşamıştır ve tarihimizin en uzun barış dönemidir bu. Ve 
bugün Türkiye'de gördüğümüz gelişmede bu barışın, 75 yıllık 
barış döneminin, daha doğrusu 75 yılın barış içinde yaşanmış 
olmasının çok önemli değeri vardır.

Bu yıl mirasçısı olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu’nun 
700. yılını kutlayacağız. Hemen arkasından da yeni bir 1000 yıla 
gireceğiz.

*

Bütün bu kilometre taşları bize geçmişi yeniden değer
lendirme ve bu değerlendirme ışığında geleceği yeniden tasarla
ma imkânını sağlamaktadır.

Milletler geçmişte yaşamaz; milletler bugünü yaşar ve 
yarın için hazırlanır. Ancak unutulmaması gerekir ki, tarihî 
birikimler bizi geleceğe taşıyan köprülerdir.

işte bu nedenle, 2000'li yıllara girerken "dünden yarma
Türk dış politikası" konusunu ele alırken öncelikle ulusumuzun
insanlık tarihi içindeki yerini doğru tespit ederek işe başlamakta 
yarar görüyorum.

Anadolu'daki 1000 yıllık tarihimiz boyunca bağım-
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sizliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu uzun tarih içinde bu 
topraklarda iki büyük imparatorluk ve bir çağdaş Cumhuriyet 
kurduk. Ata yurdumuzdan, bin yıl önce beraberimizde 
getirdiğimiz kültürümüzü bu coğrafyadaki diğer kültür ve 
medeniyetlerle etkileşim içinde daha da zenginleştirdik. İnsan
lığın ortak uygarlığına önemli katkılarda bulunduk. Evrensel 
tarihe, inişleriyle çıkışlarıyla damgamızı vurduk. 2000'li yıllara 
hazırlanırken öncelikle şanlı bir tarihe, parlak bir geleceğe sahip 
büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmamalıyız.

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları Orta Asya'nın 
denize çıkışını temsil etmektedir. Asya'nın Avrupa'yla yeniden 
kucaklaşmakta olduğu bir dönemde, yani bugünlerde bu impara
torlukların jeopolitik maceraları dikkatle incelenmelidir. Üç 
denizin, üç kıtanın ve kültürlerin buluşma noktası olan 
Avrasya'nın tam kalbindeki bir coğrafyada bin yıl boyunca belir
leyici rol oynayan dünya devletlerinin mirasçısı olmak, büyük 
bir tarihî sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk kültür dünyasının var
lığı artık somut bir gerçekliktir.

Bu gerçeklik Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası 
üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Bir anlamda tarih bizi, iste
sek de istemesek de eteğimizden çekmektedir.

İpek Yolu’nun tarih sahnesinden çekilmesi, aynı zaman
da Avrupa ve Asya'nın bütünlüğünü temsil eden Avrasya 
kavramının da ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bugün İpek 
Yolu kavramı ve dolayısıyla Avrasya kavramı yeniden dünya 
politikasında önemli kavramlar hâline gelmektedir. Bu gelişme 
Karadeniz'in, Akdeniz'in ve Avrupa'nın gelecek yüzyıldaki 
jeopolitik çerçevesini belirleyecektir.

Tüm bu coğrafyaların merkezinde yer alan Türkiye 
önümüzdeki yüzyıla hazırlanırken, dış politikada zaman ve 
mekân boyutlarını bir dünya devleti sorumluluğuyla yeniden 
değerlendirmek mecburiyetindedir.
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Selçuklu imparatorluğu, Türklerin Orta Asya'dan 
Akdeniz dünyasına doğru yürüyüşlerinin sonucunda tarih sah
nesine çıkmıştır. Ancak, bu yürüyüşün başlangıcındaki çıkış 
noktasıyla Selçuklu İmparatorluğu’nun fizikî bağlantısı hiçbir 
zaman kesilmemiştir.

Bir kara imparatorluğu olan Selçuklu'nun merkezi bugün 
İran topraklarında yer almaktadır. Hazar Denizi'nin güneyinde 
yer alan bölge, Anadolu'nun Türkleşmesinde bir sıçrama tahtası 
olarak fonksiyon görmüştür. İmparatorluğun batı ucu 
Anadolu'da Rumlarla etkileşim içinde, Türklerin Akdeniz 
kültürüyle buluşmasını sağlamıştır. Ancak, bu etkileşime rağ
men Selçuklu İmparatorluğu esas itibariyle bir Asya impara
torluğu olarak kalmıştır.

Selçuklu imparatorluğu’nun uç beyliğinden bir dünya 
devleti hâline gelen Osmanlı İmparatorluğu ise, Bizans'tan ve 
Selçuklu'dan farklı olarak etrafındaki denizler üzerinde 
hâkimiyet kurmuştur. Osmanlı kuruluş döneminde, esas itibariyle 
bir Balkan devleti olarak gelişmiştir.

Kuruluş döneminde devlet için en büyük tehlikeyi 
yaratan doğudan gelen güçlerdir. Devletin kuruluşundan 154 yıl 
sonra İstanbul, batıdan gelen ordularla fethedilmiştir. Bu ordu
ların yola çıktığı başkent Edirne'dir.

İstanbul'un fethinden itibaren Akdeniz dünyasının yer
leşik kültür ve devlet geleneği Osmanlı İmparatorluğu tarafın
dan tevarüs edilmiştir. O tarihe kadar ittifaklarla denge poli
tikası izleyerek gelişen bir devletten yeni bir dünya impara
torluğu yaratmaya girişilmiştir. Osmanlı hem kara, hem deniz 
imparatorluğu vasıflarım kazandığından, klâsik Roma İmpara- 
torluğu’nun bilinen dünyayı yönetme idealine Bizans'tan çok 
daha fazla yaklaşabilmiştir. Fatih Sultan Mehmet bu bakımdan 
dünya tarihinde belirleyici etkiler yaratan bir devlet adamıdır.

• •

İstanbul'un başkent olmasıyla birlikte Osmanlı impara
torluğu dünya ekonomisini yönlendiren bir merkez hüviyetini
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kazanmıştır. Osmanlı bu dönemde ticaret yollarının ve pazarların 
güvenliğini sağlama işlevini başarıyla yerine getirmiştir. Bu 
bağlamda Osmanlı'yla işbirliği yapan kimi İtalya şehir devlet
leri ve Kanunî devrinde Fransa, ortak çıkarlar konusunda 
anlaşarak güvenli bir ticaret sisteminin parçası hâline 
gelmişlerdir. Bu sistemin dışında kalanlar ise, İspanya ve 
Portekiz alternatif ticaret yolları aramak zorunda kalmışlardır ve 
keşifleri de, yani Amerika'nın ve Hindistan'ın keşfi de bu ticaret 
yollarının tıkanmış olmasından doğmuştur.

Osmanlı, Avrupa Fîristiyanlığı’nın tarihi üzerinde de etkili 
olmuştur. Osmanlmm bir Balkan devleti olarak gelişmesini 
sağlayan, haklarının korunması için Osmanlıyla işbirliği yapan 
Ortodoks halklardır. Bu noktada Orta Asya'nın kültürel birikimi 
ve hoşgörü geleneğiyle Akdeniz-Avrupa kültür ve siyasî 
yapılarının sentezi üzerinde durulmalıdır. Bu bakımdan çarpıcı 
olan, Bektaşî dedelerinin Balkanlar'da bir nevi Türk koloniza- 
törü fonksiyonu görmesidir.

Horasan merkezli Selçuklu medeniyeti ile, İstanbul mer
kezli Bizans medeniyeti Osmanlı üzerinden birbirine eklenmek
tedir. Papalığın bütün antiislâm retoriğine rağmen Osmanlıyla 
anlaşma yolları aramasının nedeni budur. Osmanlıyla uzlaşmayı 
başaramayan Papalık, reform hareketinden sonra Protestanlığın 
çıkışıyla yeni bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, 
Katolik Hristiyanlığın birliğini sağlamak için Türk düşmanlığı 
temasını sistematik biçimde işletmeye başlar. Batı Avrupa'nın 
kolektif bilinci altına yerleşmiş Türklerle ilgili önyargı ve 
korkuların kökeni burada aranmalıdır.

Bugün rastladığımız şeyleri bugünde arama yerine biraz 
geride aramanın izahını yapıyorum.

Margerith Sifhon adlı bir Alman yazar, "Her Şey Türk îşi, 
Almanların Türkler Hakkında 500 Yıllık Önyargıları" başlıklı 
kitabında, Almanya'da giderek artan ırkçılığa en fazla hedef 
olan Türklerin asırlar kadar eski, çoktan unutulduğu sanılan, 
fakat Almanların toplumsal bilinci altına yerleşmiş önyargı ve
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korkuların kurbanı olduklarını, bu kollektif korkuların kökeninin 
500 yıllık bir geçmişi olduğunu ve bunların sistematik biçimde 
yaratıldığını ileri sürmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu Yavuz döneminde doğuya 
yönelmiştir. Anadolu'nun fethi tamamlanmış, Mısır ve hilafetin 
ele geçirilmesi sağlanmıştır.

Hilafet sembolik olarak önemli, ancak dış politikada bir 
unsur olarak kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Dış politika, esas 
itibariyle güce dayanıyor -o günkü dış politikayı söylüyorum 
dolasıyla o ordu yetiyor. Hilafetin içte ve dışta saltanatın 
meşruiyet unsuru olarak kullanılması için İkinci Abdülhamit'i 
beklemek gerekiyor.

Kanuni'yle birlikte Osmanlı tam bir kara ve deniz impara
torluğu hâlini alıyor. Bir kara imparatorluğunun denizlere de 
hâkim olması sonucunda gerçek bir dünya devleti doğuyor. 
Ege dahil Doğu Akdeniz ve Karadeniz bir iç deniz hâline geli
yor. Aynı zamanda Osmanlı, Batı Akdeniz'de en önemli güç

• •

hâlini alıyor, imparatorluğun kurumsal yapısı oturuyor. İstanbul 
merkezli doğu ve batıya neredeyse eşzamanlı bir genişleme 
gerçekleşiyor. İttifaklara ihtiyaç duyulmadan, bilinen dünyada 
kesin hâkimiyet sağlanıyor. Osmanlının bu dünyada bu 
dönemde dünyayı algılayışta hiyerarşik bir yapısı söz konusu. 
Osmanlıya bağlı devletler, bir gün fethedilmeyi bekleyen 
devletler; ya o, ya o.

Osmanlıyla işbirliği yapmak kârlı, karşı ittifaklar oluştur
mak ise mevcut güç denklemleriyle imkânsızdır.

Katolik dünyası dağınık, İran rakip olma sevdasından 
vazgeçiyor.

Kanunî'nin son dönemlerinde alternatif ticaret yollarının 
ön plâna çıkması sonucu jeopolitik yapı değişiyor, İktisadî yapı 
zorlanmaya başlıyor.
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17. yüzyılın başlarında Avrupa 30 Yıl Savaşları’yla 
meşgul, ancak 1648'de Vestefalya Anlaşmasından sonra ilk kez 
devletlerin eşit egemenliği fikrine dayalı bir Avrupa düzeni 
ortaya çıkıyor. Batı Avrupa'da siyasî manada sekülerleşme, 
devlet yapısını modernleştiriyor, "teritoryal devlet" kavramı 
ortaya çıkıyor. Kiliseyle devlet birbirinden kesin olarak ayrılıyor.

Bu süreç Osmanlıyı da etkiliyor. Aradaki fark, Batı 
Avrupa'da feodalitenin varlığı, Osmanlının ise güçlü bir merkeze 
dayanan çok uluslu bir imparatorluk olması.

Bu dönemde Osmanlıda askerî güce dayalı dış politika, 
fütuhat önce aksıyor. Birinci Viyana ile başlıyor bu. Bilahare, 
kesin bir biçimde sona eriyor; ikinci Viyana ve sonrası. 
Osmanlı, Batı Avrupa'nın, fethedilmeyi bekleyen topraklardan 
başka bir şey ifade ettiğini anlıyor; askerî dengeler eşitlenmeye 
başlıyor. Eşit egemenlik fikri, askerî dengelerin eşitlenmesiyle 
kendini Osmanlıya da empoze ediyor. Osmanlının kendini ve 
diğerlerini tanımlaması açısından anlaşma imzalamak başlı 
başına bir taviz.

1699 Karlofça Anlaşması’yla birlikte Osmanlı toprak 
kaybediyor; aynı zamanda Avrupa'da Vestefalya ile birlikte 
oluşan sistemin içine giriyor. Bunun tabiî bir sonucu, 1713'te 
tanıma amaçlı ilk elçilerin Batı Avrupa 'ya gönderilmesi oluyor.

18. yüzyıl, Batı Avrupa merkezli bir dünyanın ortaya çık
maya başladığı bir yüzyıldır. Bu dönemle aynı zamanda Batı 
Avrupa'ya aydınlanma hareketi damgasını vurmuştur. Felsefî 
manada, modem zamanların başlangıcını oluşturan bu dönem 
“aydınlanma çağı” olarak adlandırılmaktadır.

Bireyin özgürleşmesi ve hürriyet fikrinin gelişiminde bu 
felsefî akımın büyük rolü olmuştur. Bilim adamlarıyla din âlim
leri arasındaki farklılaşma yine bu dönemin ürünüdür. Yani, din 
adamı aynı zamanda bilim adamı, aynı zamanda din adamı; 
bunun yerine, din adamı ayrı, bilim adamı ayrı.
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Osmanlı, Batı Avrupa'daki bu gelişmeyi, devlet yöneti
minin modernleştirilmesi bağlamında değerlendirmiştir.

18. yüzyılın Osmanlı imparatorluğu açısından belirleyici 
sonuçlarından birisi, Rusya'nın bir Avrasya imparatorluğu olarak 
tarih sahnesinde yerini almasıdır. O tarihe kadar Rusya yok.

Bu yüzyılın başında, 1711 'deki Prut Savaşı’ndan başla
yarak, sıcak denizlere çıkmak isteyen Rusya'yla Osmanlı tam 13 
kez savaşmak zorunda kalmıştır. Jeopolitik denklemdeki bu 
önemli değişiklik, Osmanlmın, daha 18. yüzyılın başlarında, 
Batı’nın askerî kurumlarının ve silâh gücünün imparatorluğa nasıl 
getirileceği sorusuna öncelik vermesine yol açmıştır.

Batı Avrupa'daki gelişmenin nedenleriyle değil, 
sonuçlarıyla irtibat kurmayı hedef alan bu yaklaşım, modernleş
menin eksik yaşanması sonucunu doğurmuştur.

Jeopolitik perspektiften bakıldığında, 18. yüzyıl Osmanlı 
İmparatorluğu için "sonun başlangıcı" olarak değerlendirilebilir. 
Ancak, 15, 16, 17. yüzyıllarda kazandığı dünya devleti refleksleri 
İmparatorluğun 200 yıllık tasfiye, aynı zamanda Batılılaşma 
sürecinde yürütülen dış politikada etkili olmaya devam etmiştir.

Batılılaştığı için tasfiye olmuştur demek istemiyorum; 
yani, Batılılaşma süreciyle tasfiye süreci aşağı yukarı beraber 
yürümüştür. Daha doğrusu, tasfiye olmamak için Batılılaş- 
mamıştır; ama, o ikisi birbiriyle gitmemiştir.

Devletlerin eşit egemenliği ve uluslararası düzen fikri:

Dünya düzeni fikri ilk kez Roma İmparatorluğu’yla birlik
te telâffuz edilmiştir. Ancak bu, bir imparatorluğun bilinen dünya, 
Akdeniz dünyası üzerinde hâkimiyet kurması, kendi hukukunu 
geçerli kılmasıdır. Dolayısıyla, düzen fikri güce dayanmaktadır. 
Barış, fethedilecek toprak kalmaması anlamını taşımaktadır. Yani,

Bu gelişme siyasî plânda Fransız ihtilâlini hazırlamıştır.
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her taraf fethedildiyse barış var.

Roma İmparatorluğu döneminde geçerli olan "Paks 
Romana", Roma’mn egemenliğinin Akdeniz dünyasında hâkim 
olması anlamını taşımaktadır.

Benzer bir düzeni kurmaya Roma'dan sonra en fazla yak- 
laşan Osmanlı imparatorluğu’dur.

Modern manada devletlerin eşit egemenliğine dayalı ulus
lararası düzen fikri 17. yüzyılda Batı Avrupa'da gelişmiştir. Biraz 
evvel söyledim, 30 Yıl Savaşları sonrasında imzalanan 1648 ta
rihli Vestefalya Anlaşması bu düzenin Milâdı olarak kabul edilir.

Bu anlaşmayla birlikte, belirli sınırlar dahilinde hüküm
darın, tebaasının dini üzerinde söz sahibi olma hakkı tanınır; bu 
da, belirli bir toprak parçası üzerinde yetki kullanımını modem 
anlamda düzenleyen egemenlik fikrinin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.

Bu gelişmeyle birlikte, birbirine eşit egemen devletler 
arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk sistemi ihtiyacı doğ
muştur. Devletler hukukunun gelişmesi bu şekilde başlamıştır.

Başlangıçta devletler arası ilişkilerde ya savaş ya da barış 
hâlinin geçerli olduğu anlayışı hâkim olmuştur. Ya savaş olacak 
ya barış, yani başkası yok.

Devletler hukukunun teorik plânda kurucusu sayılan ve 17. 
yüzyılda yaşamış olan Hugo Grotius'un eseri savaş ve barış 
hukukunu ele almıştır.

Doğal hukuk teorisyenlerinden de etkilenen ilk uluslararası 
hukuk âlimleri, çatışmayı normal, barışı ise, çatışmanın olmadığı 
durum olarak tarif etmişlerdir.

17. yüzyılın sonunda barışın nasıl kalıcı hâle getirilebile
ceği üzerinde teoriler geliştiren bir dizi ebedî barış denemesi
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yazılmıştır. Bunlar arasında Rousseau'nun, Bentham'ın ve Kant'ın 
eserlerini saymak mümkündür.

Bu eserlerde geliştirilen fikirlerin uluslararası politikaya 
tatbik edildiğini görmek için 20. yüzyılı beklemek gerekecektir. 
Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler’in fikrî temeli bu 
dönemde atılmıştır.

Uluslararası düzeni bugün de etkilemekte devam eden 
insanlık tarihindeki en temel dönüm noktası 18. yüzyılın sonunda 
yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık 
Beyannamesi de, bu bağlamda zikretmek gerekirse, 1789 Fransız 
İhtilâli, dünya çapındaki etkileri bakımından her şeyden daha 
önemlidir. Kant'ın tabiriyle bu ihtilâl, ilk kez tüm dünya kamuoyu 
tarafından heyecanla takip edilen bir sosyal hâdise olmuştur.

«

İhtilâl, yasalar önünde eşitliğe dayanan vatandaşlık 
anlayışıyla hakları tadat eden demokratik anayasacılığı dünyanın 
gündemine getirmiştir.

Evrensel ile yerel arasında bağ kuran cumhuriyetçi 
anayasacılık, uluslararası ilişkilerin dokusunda köklü bir değişik
lik meydana getirmiştir.

Eşit vatandaşlardan oluşan millet kavramı, Avrupa
monarşisinin ve çok uluslu imparatorlukların tasfiyesini getir
miştir.

Tebaayı vatandaş yapan bu devrimci düşünce, sınırlar 
aşarak hızla tüm Avrupa'ya yayılmıştır.

Napolyon savaşlarıyla Avrupa'yı tehdit etmeye başlayan bu 
devrimci düşünceye karşı Avrupa monarşileri harekete geçmiştir.

1815 Viyana Kongresi, bu hareketi geri çevirmek amacını 
taşısa ve eski düzeni ihyaya yönelik bir restore hizmeti de olsa, 
bir Avrupa sistemi oluşmasını sağlayarak modem dünyanın 
yaratılmasına katkı sağlamıştır.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun 1815 Viyana Kongresi’ne 
davet edilmesi düşünülmüş; ancak, Rusya'nın itirazı üzerine bu 
davetten vazgeçilmiştir.

Bir Avrupa devleti olan Osmanlı, Avrupa'yı kuran Viyana 
Anlaşması’nın içinde yok. Daha sonra, 1856'da Paris 
Anlaşması’yla Avrupalı sayılacaktır.

Bunları neden söylüyorum? Bugünkü uğraşlarımızın iyi 
anlaşılması bakımından.

Bugün de Ortak Pazar'a girmeye çalıştık, arkasından 
Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştık; bunların hepsinin gerisi var.

Devletlerin eşit egemenliğinin bir siyasî gerçek hâline 
almasıyla uluslararası hukukun kodifıkasyonu süreci de 
başlamıştır. 250 yıllık bu sürecin gelişiminde temel dönüm nok
tası Fransız İhtilâlidir.

Bu tarihten itibaren ortaya çıkan kavramlar uluslararası 
ilişkileri ve onun hukukunu derinden etkilemiştir. Bu etkiyle 
başlayan süreç bugün de devam etmektedir.

Netice itibarıyla Fransız İhtilâli, bizimki dahil bütün 
imparatorlukları tasfiye etmiştir. Fransız İhtilâli’nin getirdiği 
fikirler; onu demek istiyorum.

Fransız İhtilâli’nin ürünü olarak dünya sahnesine giren mil
liyetçilik, başlangıçta evrensel haklara sahip, eşit vatandaşların 
yarattığı "ulus" fikrine dayanmıştır.

1792'de kabul edilen Fransız Anayasası, Fransa sınırları 
içinde belirli bir süre, iki yıl yaşayan herkesi Fransa vatandaşı 
olarak kabul etmiştir, ilk kez, belirli sınırlar dahilinde yaşayan 
eşit vatandaşların birarada yaşama kurallarını, bir anlamda toplu 
sözleşmelerini simgeleyen cumhuriyetçi anayasacılık ortaya çık
mıştır. Bu da, hukuk ile özgürlük arasındaki bağı tesis etmiştir. 
Diğer bir deyişle, özgürlüğün ancak yasayla tahdit edilebileceği
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fikri doğmuştur.

Fransa, ihtilâl olduğunda merkeziyetçi bir krallık ile 
yönetilmekte idi. Eşitlik fikri, bu merkeziyetçiliğin muhafaza 
edilmesini gerekli kılmıştır. Böylece üniter devlet anlayışı 
gelişmiştir.

Belirli bir toprak parçasında yaşayan eşit vatandaşlardan 
oluşan topluluk "ulus" olarak tanımlanmaya başlanmıştır; bunun 
altını çiziyorum. Aradan 200 sene geçtikten sonra bunu hâlâ 
tartışıyoruz. Zaten bu kavramlar yerleşmedikten sonra ne iç poli
tika olur, ne dış politika olur; hiçbir şey olmaz.

Kıta Avrupa’sında Fransa'nın komşusu olan Almanya, o 
tarihte birliğini henüz tamamlamamış durumda idi.

Fransız İhtilâli’nin etkisiyle Avrupa'da Fransa'nın etkili 
olmaya başlamasına tepki olarak Almanya'da ulus-devletin 
gelişmesi farklı bir çizgi izlemiştir. Alman milliyetçiliği 
başlangıcından itibaren etnik bir temele oturmuştur; .Fransa'nınki 
vatandaşlık haklarına, Almanya'nmki etnik esaslara oturmuştur.

1871'e kadar devam eden, esas itibarıyla Fransa'yla 
savaşlar neticesinde oluşan Alman Birliği, anayasal vatandaşlığa 
dayanan milliyetçiliği etnik milliyetçiliğe dönüştürmüştür.

Daha 1808 yılında ünlü Alman filozofu Fische, "Alman
Birliği’nin sınırları Almanya'dır" diyor. Irkçı bir vatandaşlık
yorumunu ortaya çıkarıyor, Alman milliyetçiliğinin temellerini 
atıyor.

Almanya'nın ulus-devletleşme süreci aşağıdan yukarıya, 
Birliğin kurulması şeklinde cereyan ettiği için ortaya çıkan yapı, 
Fransa'nın aksine federal bir devlet yapısı olmuştur.

Dolayısıyla, Fransa, bugün de azınlık kavramını reddeden 
bir devlet felsefesine sahipken, Almanya, farklı olanı içine almayı 
kabul etmeyen ırkçı temele dayalı bir devlet felsefesine sahiptir.
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Alman Vatandaşlık Yasası, kan bağını en katı biçimde uygu
layan bir anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayış, bugün dahi ırk
ların birbiriyle karışmasına karşı bir duruşu temsil etmektedir.

Azınlık kavramı da, esas itibariyle etnik temele dayanan 
bu ırkî vatandaşlık felsefesinin bir ürünüdür.

Avrupa'da bütün bunlar olurken Osmanlı’ da ne olmuştur?

Osmanlı, bütün bu hareketlerden esinlenmiştir. Ve bu 
esinlenme hâli Osmanlıyı, Osmanlı Devlet ricalini daha çok 
Avrupa'da olup bitenleri tanımaya sevk etmiştir. Osmanlı yine 
uzunca süre kendi değer yargılarıyla kendi sisteminde yaşa
maya devam etmiştir. Ancak, çeşitli zamanlarda, devletin 
Avrupa'ya 1700'lü yıllarda elçi göndermesiyle başlayan hareket, 
bu elçilerin orada gördükleri şeyleri devletin tepesine -padişah 
dahil aktarmalarıyla birtakım değişikliklerin meydana geldiğini 
görüyoruz.

Bunları uzun uzun anlatmayacağım, çünkü vaktimiz yok
tur. Ama bu faslı, aşağı yukarı Osmanlı son asır tarihini okuyan
ların çok iyi bilmesi lâzım.

Sanıyorum ki bugün Türkiye'de bizim tartıştığımız birçok 
sorunun kökleri burada vardır. Ve bu çok iyi anlaşılırsa, bizim 
bugünkü sıkıntılarımızın bir kısmı da daha iyi anlaşılacaktır.

Burada görüyoruz ki, netice itibariyle, bizim de değer 
yargılarımızı Avrupa'ya yaklaştırmamız lâzım. Bu bir yeni 
değişiklik hareketi meydana getirmektedir.

Avrupa'da "kameralizm" adı verilen bu hareket, 
Türkiye'ye netice itibariyle Tanzimat olarak intikal etmektedir. 
Görülmüştür ki, Tanzimat'ın takdimi böyle değildir. 1839 
Tanzimat Fermanı’yla Tanzimat'ın takdimi, Osmanlı Devleti geri 
kalmıştır, geri kalmışlığın sebebi aslında süregelen olaylar ve 
"gava-i esbab-ı mütenneviye, gavayil-i mütemadiye", yani çeşitli 
sebepler ve süre gelen olaylar; "Esbab-ı mütenneviye, gavayil-i
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mütemadiye", şeyin tabirleri o. Dolayısıyla, "Osmanlı, şeriatten 
uzaklaşmış, onun için geri kalmıştır"; sebeb bu. Bu sebebi gös
teriyor ama, ondan sonra dönüyor diyor ki, "Bizim ülkemizde 
de devlet, vatandaşın canını, malını teminat altına almalıdır." 
Devletin vatandaşına karşı ilk taahhüdüdür, canını, malını, 
ırzını;, üç şeyini taahhüt altına almalıdır. O taahhüdü veriyor.

Ve vergi. Devlet gücü olandan vergi alacaktır, gücü 
olmayandan almayacaktır, gücü olandan da gücü nispetinde 
alacaktır. Çok modem bir kavram, bugün de cari.

t

Ve kimse mahkeme edilmeden cezaya çarptırılmayacaktır.

Bunlar, Avrupa'nın o devirde geldiği çok sağlam kural
lar; onu alıyor. Fakat, tabiî bunları yaşatmak ve bunları yay
mak o kadar kolay olmuyor, arka arkaya birçok hâdise cereyan 
ediyor, bunların reaksiyonları oluyor. Bu reaksiyonlar sonunda 
iç kargaşalar oluyor, isyanlar oluyor ve Osmanlı yenileşmeye 
girdiği yerde bir taraftan da vaki tepkiler karşısında sıkıntılara 
girmiştir.

Osmanlınm Batı’yı anlayışında, ifade ettim ki, Avrupa'ya 
gönderdiği sefirlerin çok büyük rolü olmuştur. Bunlardan 
birisinin bir ifadesini size okumak istiyorum.

Bu, 1868-1878 tarihlerinde Paris'te sefir olan Sadullah 
Paşadır. Sadullah Paşa daha sonra Dışişleri Bakanı, yani Hariciye 
Nazırı olacaktır.

Fransa'da en şaşaalı devredir. Bu devirde Fransa'da bir 
fuar açılmıştır ve bu fuar da hakikaten göz kamaştırıcı, o günün 
değeriyle göz kamaştırıcı şeyler var. Şöyle diyor: "Fuarın merkezî 
kapısının önünde bir hürriyet heykeliyle karşılaşılır." Bu, 
Sadullah Paşa’nın sözü. "Elinde bir asa vardır, bir koltuğa otur
muştur; görünüşü ve tavrıyla seyircilere şunu demek ister: Ey 
değerli ziyaretçiler, insan gelişmesinin bu büyüleyici sergisine 
bakarken, bütün bu ilerlemelerin hürriyetin eseri olduğunu 
unutmayın. Halklar ve uluslar mutluluğa hürriyetin himayesi
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altında erişirler. Hürriyetsiz güvenlik, güvenliksiz gayret, gayret
siz refah, refahsız mutluluk olmaz."

Ve bu 1860'h, 1870’li, 1880'li, 1890'h yıllar Türkiye'nin, 
bir taraftan fevkalâde sert bir idareye sahip olmasına rağmen 
Batı’dan okulları aldığı yıllardır. Ve Mülkiye, Tıbbiye, 
Mühendishane, 1834'lü yıllarda yine askerî okullar, yani bugün 
mevcut olan okullarımızın çoğunu aldığı zamandır. Yani, bir 
taraftan Osmanlı kendi varlığını, kendi âdetlerini, kendi idaresi
ni yürütmeye çalışıyor, öbür taraftan da Avrupa'nın tazyiki 
karşısında bu yenilikçiliğin karşısında duramıyor; birtakım yeni 
hareketleri, yeni gelişmeleri alıyor.

Ve nihayet bu gelişmeler devam ediyor geliyor, çağdaşlık 
fikri, hümanizma fikri ve uygarlık fikri bizim ülkemizde bu 
uygarlık çok tartışılır hâldedir ve değişik kanaatler birbiriyle 
çok zıtlaşmıştır.

Acaba ne yapalım, nasıl bir dönüşüm yapalım?

Orada bir ses duyuyoruz; bu, Abdullah Cevdet'in sesidir. 
Balkan Savaşı’na gelinmiştir, "Bir ikinci medeniyet yoktur, 
medeniyet Avrupa medeniyetidir"; ses bu.

Ve İstiklâl Harbi, Kurtuluş Savaşı öncesinde Türkiye bu 
fikirlerle çalkalanıyor.

Burada Atatürk'ün Batıcılıkla olan münasebetlerinden 
bahsedeceğim ki, Cumhuriyetin iç ve dış politikasına girebi
leyim.

Batı’yla temasta olan OsmanlIların Batı uygarlığı fikir
lerini kalkınmanın bir boyutu, toplumun ilerlemesinin bir yönü 
olarak görmüş olmaları bir tesadüf eseri değildir. Bunu, eninde
sonunda OsmanlIlarda hâkim devlet geleneğiyle izah etmek 
mümkündür.

Atatürk'ün düşünceleri, bu gibi geleneklerin, bir şahsiyetin
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özel katkısıyla birleştiği bir odak noktası olarak görülebilir.

Atatürk, Batı’mn en önemli katkısını toplumun şeklinde 
ve bu topluma hâkim olduğuna inandığı müspet bilimlerde gör
müştür. "Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin mefkuresi, 
bütün cihanda tam manasıyla medenî bir heyet-i İçtimaî olmak
tır. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin mevcudiyeti, kıymeti, 
hakkı, hürriyet ve istiklâli, malik olduğu ve yapacağı medenî 
eserlerle mütenasiptir. Medeniyet yolunda muvaffakiyet teced
düde vabestedir." Yani, uygarlık yolunda başarı istiyorsanız, bu 
yenilik ister. "Medeniyet İçtimaî hayatta, iksitadî hayatta ilim ve 
fen sahasında muvaffak olmak için yegâne tekâmül (gelişme) 
ve terakki (ilerleme) yolu budur."

*

Bunu, 30 Ağustos 1924'te söylüyor Atatürk.

Cumhuriyetin temelinde yatan çağdaşlık budur.

Ve daha sonra Atatürk diyecektir ki gençlere, "Benim 
manevî mirasçım olmak istiyor musunuz? Benim manevî 
mirasçım olmak istiyorsanız ilmi ve fenni kendinize rehber 
yapınız."

Atatürk'ün kendi devrinde parlamenterizme karşı bizzat 
Batı’da şekillenen tepkiye ve faşizmin ve komünizmin gelişme
sine rağmen sistematik bir seçkinlik veya halk diktatörlüğüne 
taşman bir toplum anlayışına sahip olması dikkate değer.

Bu noktada Atatürk'ün orijinal bir vurgusunu bulmak 
mümkündür.

Atatürk'ün temel optimizmi ve onun arkasında yatan, 
kişi onuru kavramıdır. Kişinin kendi başına, toplumdan ayrı bir 
mesuliyet kaynağı oluşturabilmesi Jöntürk'lerde arka plâna 
atılmış, yabancı bir özlem olarak görülür.

İttihat Terakki’nin aydınlık devri fikirlerinden kesinlikle 
ayrılan yönü burada gelir.
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Atatürk'teki derin yapısal vurgu, kişinin kişi olarak bir 
toplumsal meşruiyet kaynağı oluşturduğu şeklinde formelleşti- 
rilmiş bir inançtır. Atatürk'ün özel girişimci olarak nite
lendirilmesinin nedeni bu eğilimdir.

Atatürk bu açıdan, Batı’nın temel değerlerinin bir kişisel 
onur anlayışı ile ne kadar köklü bir şekilde bağlantılı olduğunu 
sezen, Batılılığı bu anlamda ilerleme sayan orijinal düşünürdür.

Atatürk, büyük bir Türk milliyetçisidir. Ancak, onun mil
liyetçiliği bir tepki milliyetçiliği ya da etnik milliyetçilik değildir.

Bu tür milliyetçilik Atatürk zamanında yaygındı. Özellikle 
tepki milliyetçiliği için müsait bir ortam vardı. Ülkeyi işgal eden 
zamanın gelişmiş güçlerini temsil Batı’yı, uygarlığını ve 
kültürünü reddetmek en kolay yoldu. Ancak Atatürk, bu kolay 
yolu benimsememiştir.

Onun milliyetçiliğinin amacı, içine kapanmayı değil 
dünyaya açılmayı içeriyordu.

Atatürk'ün saptadığı çağdaş uygarlık düzeyine erişip 
üstüne çıkma, insanlığın ortak uygarlığına ve ilerlemesine katılma 
anlamına geliyordu.

Eğer hedefiniz buysa, içerideki-dışarıdaki politikanızın 
çizgisi başkadır.

Atatürk, uygarlığın tek ve evrensel olmaya doğru gittiğini, 
Türk milletinin de bu evrensel uygarlık topluluğunun şerefli ve 
onurlu bir üyesi olması gerektiğine inanmıştı.

Atatürk'e göre her millet, insanlığın ortak uygarlığına 
katkısıyla saygınlığını güçlendirebilirdi. Atatürk bu anlayışı ile, 
zamanında tartışma konusu olan Batılılaşmak, Pantürkizm ve 
Panislâmizm sorunlarını aşarak çağdaşlaşmak ve uygarlaşmak 
çözümünü getirmiştir.
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Türkiye çok dilli, çok dinli, çok uluslu bir imparatorluğun 
tasfiyesinden çıkmıştır.

İmparatorluk tasfiyeye yaklaştığı zaman bunun içinden ne 
çıkacaktı? Bunun içerisinden yeni Osmanlılık mı çıkmalıydı, 
yoksa Türk milliyetçiliği mi çıkmalıydı, yoksa bir İslâm devleti 
mi çıkmalıydı, yoksa dünyanın başka yörelerinde bulunan, 
Türkiye'yi de içine alan bir Türk Devleti mi çıkmalıydı, 
Pantürkizm, Panislâmizm?

Atatürk, bunların hiçbir tanesini kabullenmemiştir. O, bir 
Türk milleti ve bağımsız Türk Devleti çıkarmıştır.

O zamana kadar kurulan devletlerin başında Türk lâfı yok
tur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diğer Türklerin kurduğu 
devletlerden ayıran, Cumhuriyetin bir Türk Devleti olması ve 
üniter devlet olması ve Türk milletine dayanmasıdır.

Seküler bir toplum ve devlet yapısının kurulması lâzımdı. 
Bu bağlamda Atatürk, Cumhuriyetin temel harcını lâikliğin oluş
turacağı konusunda kararlıydı. Islâm ile lâikliğin birbiriyle bağ
daşabileceğini kanıtlayan bir vizyon geliştirdi. Esasen, dinimiz 
ehli kıbleye; yani, "ben Müslümanım" diyen bir insana, "hayır 
değilsin" denmesini kesin bir şekilde yasaklamıştır. Bir 
Müslümanın başka bir Müslümanı dinsizlikle suçlama hakkı yok
tur. İslâmda cebir, zorlama yoktur. Günah da, sevap da kulun, 
sadece Allah'a karşı vermekle yükümlü olduğu hesaplardandır. 
İyilik ederseniz kendinize, kötülük ederseniz yine kendinize eder
siniz; bunlar Kuran’ın ayetleridir.

Dolayısıyla, dinlerin en hoşgörülüsü olan İslâm, dinin lâik
lik ve demokrasiyle, diğer dinlere kıyasla çok daha iyi bir şekilde, 
hatta en mükemmel şekilde bağdaşabilirliğini açık ortaya koyan 
bir husustur.

Çağdaşlaşma konusundaki kazanımları tersine çevirmek, 
ekonomik alandaki küreselleşmenin, hukuk alanındaki 
evrenselleşmenin giderek somut bir gerçeklik hâlini aldığı
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günümüz dünyasında Türkiye'nin bir dünya devleti olmaktan 
vazgeçmesini istemek olur.

Çağdaşlaşma, körü körüne Batı hayranlığı değildir. Çağ
daşlık, her nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, en iyiyi be
nimseme kararlılığıdır.

18 ve 19. yüzyıllar Osmanlının sürekli toprak kaybettiği bir 
dönemdir.

    •

Balkan Devleti olarak çıkmış olan Osmanlı imparatorluğu,
1913 tarihinde bu toprakları büyük ölçüde kaybetmiştir. 1913'te 
kaybedilen topraklardaki Türk Müslüman halkın genel nüfus için
deki oranı, Anadolu'daki Türk Müslüman halkın oranından farklı 
değildir.

1913 yılı, dünya tarihindeki en büyük kitlesel göç ve yer 
değiştirme olayıdır. Milyonlarca insan çok kısa bir zaman zarfın
da, yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda 
kalmışlardır. Olay, bugün de gerek iç politikamızı, gerek dış poli
tikamızı etkileyen kolektif kaygıların temelini oluşturmaktadır. 
"Hufre-i inkiraz", "pençe-i izmihlal." Yani, "huffe-i inkiraz”, 
çukura yuvarlanma; “pençe-i izmihlal”, çöküşün pençesi içine 
girme, bölünme, parçalanma korkusu bu tarihten itibaren bir 
refleks hâlinde bizim yeni kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ne 
de hâkim olmuştur.

Türkiye dış politikası, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 
tarih ve coğrafyanın dikte ettiği şartlar göz önünde tutularak 
Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli millî menfaatleri iyi hesap
lanarak tespit edilip uygulanagelmiştir.

Dünya konjonktürünün büyük dalgalanmalar gösterdiği 
dönemlerde gerekli davranışlara zamanında başvurulmuştur.

Güvenlik ihtiyacı, ulusal kaynakların azamîleştirilmesi ve 
ağırlıklı bir bölgesel role sahip olma; dış politikamızın sac 
ayağını oluşturmuştur.
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Cumhuriyet diplomasisinin başarıları uluslararası alanda 
da takdir toplamıştır.

Amerikalı akademisyen Roderic Davidson'un 
"Mudanya'dan Lozan'a Türk Diplomasisi" başlıklı makalesindeki 
şu satırları diplomasimizin gurur verici başarılarına işaret etmek
tedir:

"Birinci Dünya Savaşı’nın mağlup ulusları içinde sadece 
Türkiye, bu savaşın sonuçlarını birkaç yıl içinde telâfi etmeyi ve 
müttefik kuvvetlerle yeni bir barış anlaşmasını eşit şartlarla 
müzakere etmeyi başarmıştır. Türkiye bu dönemde ne müttefik
lerin zaferinden yararlanan Çekoslavakya'nın konumundaydı, ne 
de eninde sonunda daha da güçlenmesi beklenen Almanya ve 
Rusya gibi bir potansiyel büyük güçtü. Türkiye'nin uluslararası 
alanda daha güçlü bir konuma ulaşma mücadelesinin bir benzeri 
bulunmuyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün diplomasisi, savaş
sonrasının ortaya çıkardığı bütün imkânlardan yararlandı.

•   •

Mustafa Kemal, Ingiltere, Fransa, İtalya arasındaki farklılıkların 
yanı sıra büyük güçlerle Sovyet Rusya arasındaki çıkar çatış
malarını da dikkate aldı. Türklerin tutumları, bu farklılıkların 
daha da derinleşmesine yol açıyordu. Mustafa Kemal bir yandan 
Rusya'yla ve Batı’yla ayrı ayrı müzakerelere girdi, diğer yandan 
her ikisiyle de aynı anda müzakere etti. Biriyle yaptığı müzakere
den elde ettiklerini diğerine karşı koz olarak kullandı. Bu durum, 
zaman zaman Mustafa Kemal'in bir büyük gücü diğerine karşı 
oynayan 19. yüzyıl Osmanlı denge diplomasisinin en yetenekli 
öğrencisi olduğuna dair yanlış izlenimlere yol açtı. Ancak arada 
çok önemli fark bulunuyordu; yeni diplomasi ulusaldı ve sınır
landırılmış, ancak iyi tanımlanmış hedefler doğrultusunda her 
türlü aracı kullanmak üzerine bina edilmişti."

Buradan anlaşılıyor ki, Cumhuriyet diplomasisi, imkânları 
kullanma sanatının başarılı örnekleri arasındadır.

Diplomasi dediğimiz olay, nihayet imkân sanatıdır. 
Gerçekçi bir zeminde iyi tanımlanmış hedeflere ulaşmada diplo
masinin nasıl etkili bir araç olarak kullanabileceğini göstermektedir.
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Büyük Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyet diploma
sisi, gerçekçi olduğu kadar geniş ufukludur. Türkiye bağımsızlığı 
için mücadele ettiği Batılı güçlere karşı herhangi bir tepkisel 
tutum içine girmemiştir. Çağdaş uygarlık düzeyi hedefi, dış poli
tikamızda Batı ile ortaklık anlayışının zeminini oluşturmuştur.

Cumhuriyetin dış politikası iki temelde yürütülmüştür; 
ahde vefa ilkesine mutlak riayet ve uygulanabilir olmak.

Büyük Atatürk, "Yurtta sulh, cihanda sulh" derken çok 
önemli, fevkalâde anlaşılabilir bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu 
tavsiyeler direktiftir, Türk dış politikasının direktifleridir; bunlara 
uyulagelmiştir.

Bir defa büyük Atatürk'ün dediği şey şudur: Türkler bütün 
medenî milletlerin dostudurlar. Yani, tarihin içinden bir husumet 
çıkartmak yerine, o husumetleri geride bırakıp, tarihin içinden 
ders çıkarıp bütün medenî milletlerle dost olma hâdisesi.

Ve Türkiye'nin herhangi bir devletin hukukuna tecavüzü 
yoktur, yani başka bir devletin hukukuna tecavüzü söz konusu 
değildir.

Yine sanıyorum ki, büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu iki 
büyük kavram, Türk dış politikasını çerçeveleyen iki büyük 
kavramdan birisi, dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafaza
sı; yani ahde vefanın yanında şeffaflık, dürüstlük gibi, inamlırlık 
gibi kredi yapan, sözüne inanırlılığı tarsin eden bir olay.

Ve ikinci bir olay da, dış politika maceracı mı olacaktır? 
Dinamik dış politika, cesur dış politika gibi tabirler ne ölçüde dış 
politikada yer sahibidir? Yoksa dış politika akılcı mı olacaktır? 
Bunların çizgilerini de çok iyi çizmiştir büyük Atatürk. Diyor ki, 
"Kabili istihsal olmayan menfaatlerin peşine halkınızı takmayın." 
Yani, ulaşılmayacak menfaatlara, hayalî olan menfaatlara doğru 
halkınızı sevk etmeyin; bu, macera politikasıdır.

Maalesef bugün dünyanın birçok yerinde birçok ülkede, iç
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politika mülâhazalarıyla pek çok kişi halklarını kabili istihsal 
olmayan hedeflere takabiliyor.

Ve nihayet, "Yurtta sulh cihanda sulh" derken de, bir asker 
olarak savaşla ilgili şu sözleri mutlaka unutulmamalıdır: "Ha- 
yat-ı millet -yani millet hayatı; onun tabirlerini aynen kullanıyo
rum tehlikeye maruz kalmadıkça, harp bir cinayettir." O'nun 
söylediği budur. İçten, samimi, barışçıdır. Ülkesi işgal edilmiş, 
binlerce insanı hayatını kaybetmiş, yanmış yıkılmış bir ülkenin 
kurtarıcısı bunları söylüyor milletine. İşte bizi 75 sene barış 
içinde götüren temel sağlam kaideler.

Şimdi bugüne gelmek istiyorum.

Aslında, çok uzun bir konuşma için hazırlık yapıldı ama, 
sizin dinleme sınırınızı geçmek istemiyorum; bir 15-20 dakika 
daha bugüne geleyim.

20. yüzyılda insan haklarının uluslararası denetimi ile 
demokratik anayasacılığın gelişmesi, demokrasiler coğrafyasının 
gelişmesi, genişlemesi ve Türkiye'nin bu süreçteki yerini söyle
mem lâzım ki, .bugün ve bundan sonra ne yapacağımız anlaşıla- 
bilsin.

Biraz evvel bahsettim ki, 1648 yılında Avrupa, kendi 
egemen devletler Avrupa'sı olmaya gelmiş, 1789 Fransız 
İhtilâli’nden sonra Viyana Kongresi’yle restorasyon dönemi 
başlamış.

1919-1939 arası Birinci Dünya Savaşı sonrası bir "Versay" 
düzenidir.

1919-1939 döneminde Versay Anlaşması’yla Almanların 
üzerine konan fevkalâde ağır şartlar, aslında bu Anlaşma'nın, bir 
anlaşma olmaktan çok, bir mütareke gibi muamele görmesine 
sebep olmuş ve neticede 1939 Savaşı’nın patlamasına sebep 
olmuştur.
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1939 Savaşı sonrası; yani ikinci Dünya Savaşı sonrası ise 
bir Atlantik düzenidir. Yani, 1919-1939 dönemi Avrupa düzeni
dir, 1945 sonrası düzeni bir Atlantik düzenidir. Çünkü, hem 1914 
sonrasında, hem 1939 sonrasında Avrupa'yı Atlantik ötesinden 
gelip kurtarmışlardır, Avrupa kendi kendini kurtaramamıştır. 
Ama, birincisinde Avrupa'yı kurtaranlar birtakım şeyler 
söylemişler, "Willson prensipleri" vesaire; birtakım kurumlar 
kurulmasını söylemişler, bırakmış gitmişler, sonra, Avrupa düzeni 
olarak kurulan düzen yürümemiş, gene savaş alanı olmuştur.

Şimdi, 1945'ten bu yana geçen 50 yılı aşkın süre, 
söylediğimiz gibi, Avrupa Atlantik düzenidir.

Bu düzende, aslında hemen savaş sonrasında adı "soğuk 
savaş" olan yeni bir savaş başlamıştır. Yani, sıcak savaş bitmiş, iki 
kutuplu bir soğuk savaş başlamıştır.

Bu iki kutuplu soğuk savaşı, aslında Atlantik Avrupa 
düzeni, kurumlan sayesinde kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 1939 sonrasındaki süreçte, bu 
Atlantik Avrupa düzeni içerisinde olmuştur.

Tabiî ki; bir yandan demokrasiler coğrafyası genişlerken, 
öbür yandan 2 tane büyük tehdit çıkmış; komünizm ve faşizm. 
Türkiye, kendisini komünizm ve faşizme karşı savunmak 
mecburiyetinde kalmış.

Ve nihayet, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bu savaşa, 
"tüm savaşları sona erdirecek savaş" diye bakılırken, aksine bu 
savaş, daha doğrusu, onun sonunda yapılan barış, tüm barışları 
sona erdiren barış olmuş.

Ve şimdi geliyoruz; Atlantik Avrupa düzeninde, bu düzenin 
Amerika Birleşik Devletleri temel mimarıdır.

Bu yeni düzen, her şeyden önce bir uluslararası kurumlar 
düzenidir. Buna göre, uluslararası barış ve istikrarın korunması
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görevi Birleşmiş Milletler tarafından üstlenilmiştir; 50. yılını 
1995’te kutladığımız Birleşmiş Milletler.

Uluslararası ekonomik düzen ise, "Bretton Woods" kurum
lan olarak bilinen IMF ve Dünya Bankası öncülüğünde şekillen
miştir.

Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı için de, NATO ve Avrupa 
Konseyi kurulmuştur. Bilahare, Avrupa'nın ekonomik yapılan
ması yönünde, "Avrupa Kömür ve Çelik Birliği" adıyla başlayan, 
önce Ortak Pazara, sonra Avrupa Topluluğu'na, nihayet Avrupa 
Birliği'ne dönüşen süreci görüyoruz.

Bu yeni uluslararası yapılanmayı, iki dünya savaşı arasın
daki uluslararası düzenden ayırdeden belirleyici husus, 
demokrasiler topluluğunun bu yeni dönemde paylaşılan ilke ve 
değerler etrafında kader birliği yapmış olmasıdır.

imparatorlukların tasfiyesinden ulus devlete geldik, ulus 
devletten şimdi başka bir şeye geldik; dünyada kurumların hâkim 
olduğu bir dünya ticareti.

Demokrasi, ekonomik ve siyasî hürriyet, ortak güvenliği, 
müşterek alan; bunlar için kader birliği yapan, gene ulus devleti 
muhafaza eden, yani devletin hükümranlığını, egemenliğini 
ortadan kaldırmayan bir olayla karşı karşıyayız; hiç olmazsa 
bugün için.

Uluslararası ekonomik düzeni şekillendiren temel kurum, 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında altın standardıdır.

Bir dönem görüyoruz ki; bu 1850'lerden 1920'lere kadar, 
dünya refah içindedir, ama bu dönem imparatorluklar dönemidir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında da; biz, evvela Birinci 
Dünya, sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında da imparatorluk
ların hepsinin tasfiye edildiğini görüyoruz.
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ikinci Dünya Savaşı sonrasında Churchill çok iyi anlatıyor; 
"Kuzeyde Baltık Denizi’nden, güneyde Trieste'ye kadar demir
den bir perde Avrupa'nın üstüne indi" diyor; bu demir perde olayı.

Bu demir perdenin tasfiyesi de; yani "soğuk savaş" 
dediğiniz olay da, bir 45 seneye yakın sürecektir.

Tabiî ki, Osmanlı Devleti’nin İmparatorluk olarak tasfiyesi 
ve bundan kalan, tarihin bize bıraktığı birtakım sorunlar ve bu 
coğrafyada bizim uğraşmak mecburiyetinde kaldığımız birtakım 
hususlar, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri uğraştığı, 
bugün de uğraşmak mecburiyetinde kaldığı bir manzumedir.

Bizim, komşularımızla eğer birtakım sorunlarımız varsa, 
bu sorunların çoğu bugünün sorunları değildir. Bunlar, tarihî 
gelişmişliğin sorunlardır.

Anlatmaya çalıştık ki, bir zamanlar denizler; yani Ege 
Denizi'ydi, Akdeniz'di, Karadeniz'di, bu denizlerdeki hâkimiyet 
Osmanlı Devleti’nin. Ama, Osmanlı Devleti tasfiye edilirken, tas
fiye olurken; tasfiye şartları her zaman çok açık ve net ortaya 
konamadığı için, bugün geriye önemli birtakım hususlar 
kalmıştır. Biz barışçı bir devlet olarak, bunların hepsini diyalog 
yoluyla çözmeyi ve barışçı yollardan giderek, barışı muhafaza 
ederek çözmeyi istiyoruz.

Bir büyük dünya devleti olan çok uluslu bir İmparatorluğun 
mirasçısıdır Türkiye Cumhuriyeti; bundan da dış politikası et
kilenmektedir. Bu etkinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Bünyesinden, bir hesaba göre 27 devlet, bir hesaba göre de 
35 devlet çıkarmış bir İmparatorluğun devamı olmamız, komşu
larımızın birçoğuyla tarihten devralınmış sorunlarımız olması 
doğaldır. Ancak; dış politikada "sorunların tümünün çözülmesi" 
diye bir kural yoktur. Bir ülkeyle 10 sorununuz varsa, bunlardan 
2 veya 3'ünü çözebiliyorsanız, kalan 7 veya 8'iyle birlikte yaşa
mayı öğrenmek durumundasınız.
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Soğuk savaş sonrasında kültürel hinterlandımızın 
genişlemesiyle kazandığımız stratejik derinlik, ülkemize yeniden 
bir dünya devleti perspektifi kazandırmıştır.

Bu kere, durum tabiatıyla farklıdır. Zira Osmanlı, esas 
itibarıyla güce dayanan bir dış politika izleyen bir dünya 
devletiyken, Türkiye Cumhuriyeti, farklı bir dönemde yeni 
araçlar kullanarak bu perspektifi değiştirmektedir.

Bu araçlar; 135 ülkeye sanayi malı satan, geniş bir 
coğrafyada yatırımı olan, dünyadaki gücü iş gücüne dayanan, 24 
ülkeyle anlaşmalar imzalamış; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne 
uzanan geniş bir coğrafyada, kültürel bağlara dayanan kültür 
diplomasisi, demokratik ülkeler topluluğunun tüm kurumlarına 
üye olmanın getirdiği değerler diplomasisi, Avrasya'nın 
merkezinde bir enerji terminali olmaya doğru yönelmenin 
yarattığı bir imkân olan enerji diplomasisidir.

Bundan sonraki Türkiye'nin dış politikasına etkisi olması 
gereken hedefler hakkında üç-beş cümle söylemek istiyorum.

Türkiye bugün; bilhassa Sovyetler Birliği'nin kendiliğin
den dağılmasından sonra meydana gelen yeni siyasî coğrafyada 
istikrar ve barışı muhafaza etme ve bunun sorumluluğunu taşıma 
gibi bir görevi yapmakla meşguldür.

Türkiye'nin bundan sonraki yıllarda dış politikasında 
yapacağı şey; artık bu dış politika, multilateral bir dış politika 
olacaktır ve beraber paylaştığımız dünya değerlerini paylaşan 
diğer ülkelerle beraber işbirliği yapan bir politika olacaktır ve 
bulunduğumuz bölgede komşularımızla; Kafkasya'da, Orta 
Asya'da akraba topluluklarının kurduğu devletlerle, Ortadoğu'da 
dostumuz olan devletlerle, Balkanlar'da dostumuz olan devletler
le münasebetlerimizi devam ettirme ve daha sıkı bir kültürel ve 
ekonomik işbirliği sürdürme durumundayız. Ve Türkiye, burada
bölgesel işbirliği münesebetlerini daha da çok artırma duru
mundadır.
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Aynı zamanda Türkiye diğer ülkelerle; Rusya'yla, Amerika 
Birleşik Devletleri'yle ve Avrupa'yla çok yakından münasebetler 
kurmuştur ve bunları devam ettirme durumundadır. Tabiî ki 
Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır ve Avrupa Birliği'nin üyesi 
olacaktır. NATO'nun üyesidir.

Türkiye'nin, 1963 yılında Avrupa Birliği'yle imzalanmış 
anlaşması vardır; bu anlaşma, zaten Türkiye'yi Avrupa Birliği 
üyesi yapmaktadır. Bugün birtakım anlaşamadığımız hususlar 
vardır; ama bunların her hâlde anlaşma yollarını bulacağız ve 
sabırla Türkiye, diplomasinin bütün imkânlarını kullanarak 
haklarını arama durumundadır.

Yeni siyasî coğrafyayı Büyük Atatürk çok önceden gör
müştür; aynen şöyle diyor: "Bugünkü Sovyetler Birliği dostu
muzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir, bu dostuğa ihtiyacımız 
vardır; fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez." 
Bu, 1933'te söyleniyor.

"Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi 
parçalanabilir, ufalanabilir; bugün elinde sımsıkı tuttuğu mil
letler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşa
bilir; işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir.

Bizim bugün dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, 
özü bir kardeşlerimiz vardır, onlara sahip çıkmaya hazır 
olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir, 
hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî 
köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, 
tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli, olayların böldüğü tari
himizin içinde bütünleşmeliyiz; onların bize yaklaşmasını 
bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gerekli" diyor.

Bugün Türkiye'nin Avrasya politikası, tamamen bir kültür 
politikasıdır. Türkiye'nin, hiçbir ülkeyi idare etme gibi bir hevesi 
yoktur ve bağımsızlığı yakalamış Kafkasya'da ve Avrasya'daki 
ülkelerin bu bağımsızlıklarını sürdürmeleri, kendi ayaklarının 
üstünde durabilmeleri ve gelişebilmeleri ve halklarını mutlu
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etmeleri, bölgede barışı, refahı korumaları, bizim takip ettiğimiz 
politikanın ta kendisidir.

Ve biz tabiî ki, diplomasiyi sonuna kadar kullanmayı 
her zaman için dış politikamızda temel unsur saydık ve diplo
masiyi kullanırken, gayet tabiî ki tecrübe ve birikimden yarar
lanılacaktır.

Şunu da ifade edeyim ki; Türkiye'nin kurumlan vardır, 
kurumlar devletidir. Türkiye'nin dış politikasını yürüten 
siyasetçiler, bugüne kadar Türkiye'nin millî menfaatlerini, yüksek 
menfaatlerini korumayı başarmışlardır. Gelmiş geçmiş bütün 
hükümetler, Türkiye'nin millî menfaatleri üzerine titremişlerdir 
ve Türkiye'nin hukukunu korumakta başarılıdırlar; bundan sonra 
da öyle olacaktır. Yalnız, Türkiye'nin dış politikasını yürüten, 
onun sorumluluğunu taşıyan siyasî iktidarların arkasında, 
Türkiye'nin fevkalâde iyi yetişmiş gayet dirayetli ve çok tecrü
beli birikimli bir diplomatik kadrosu vardır.

Huzurunuzda; hem bu siyaseti bu zamana kadar yürüt
müş olanları, hem onun arkasında duran ve Türkiye'nin men
faatlerini korumada diplomasinin bütün inceliklerine vakıf 
olan ve bilgi sahibi bu kadroya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
adına Devlet Başkanı olarak minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi "diplomasi" deyince, sanıyorum Yunus Emre'nin 
bir dörtlüğünü size söylemeden geçemeyeceğim.

Yunus Emre diyor ki:

"Sözü pişirip dizenin, işini sağ ede bir söz,
Söz bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz,
Söz var bitire savaşı,
Söz var götüre başı,
Söz var ağılı aşı bal ile yar ede bir söz."

İşte, diplomasi budur. Hepinizi sevgiyle selâmlıyorum.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN KOSOVA 
KONUSUNDA BASIN MENSUPLARINA YAPTIĞI

AÇIKLAMA

Kosova'daki son olaylar konusunda bilgi sunmak istiyo
rum. Türkiyemizin yaklaşımını da kısaca özetlemek istiyorum. 
Önce olayın Türkiye açısından önemini vurgulamak 
düşüncesindeyim. Bir defa Kosova bizim açımızdan, Türkiye 
açısından tarihimizin bir parçasıdır. Kosovalılar Arnavut’uyla, 
Türk’üyle tarihi paylaştığımız, kültürü paylaştığımız, inancı pay
laştığımız insanlardır ve biz Kosova'mn Bosna olmaması için 
ciddi bir siyaset izledik. Türkiye olarak konuyla her aşamada çok 
yakından ilgilendik. Gelişmeleri belli ölçüde etkilemeye çalıştık 
ve Batı Avrupa'nın konuya daha yakından bakması, daha iyi 
görmesi, anlayabilmesi yolunda emek sarfettik. Ayrıca Türkiye 
olarak, Romanya'da yapılan "Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanları 
Olağandışı Toplantısında Arnavutluk ve Makedonya'ya bir 
insani yardım organizasyonunu önerdik ve o organizasyon şimdi 
harekete geçti. Balkan Zirvesi’nin Dönem Başkanı Romanya'da 
toplantılar yapılıyor. Ülkelerin Büyükelçileri toplanıyor ve bir 
insani yardım organizasyonu gerçekleşiyor. Türkiye olarak, biz 
Bosna'da olduğu gibi Kosova'da da bizim tarihimizin bizim 
kültürümüzün, paylaştığımız bir kültürün, paylaştığımız bir tari
hin, paylaştığımız bir inancın izlerinin, varlığının kazınmasına 
imkan tanımayan bir yaklaşım içinde olduk ve bu doğrultuda bir 
politika izledik. Türkiye konunun barışçı çözümü için bütün 
taraflarca uzlaşılarak, bir barışçı çözüme varılması için gayret 
gösterdi ve bu çerçevede etkili olmaya çalıştı ve gene bu bağlam
da Kosova'da bütün insanların, bütün ayrı kaynaktan gelen insan
ların, ama elbette Kosova'daki Türk azınlığın haklarını korumaya 
uğraştı. Olabilecek yeni şekillenmelerde Kosovalı Türklerin hak
larının güvence altına alınması için uğraş verdi ve bir ölçüde de
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bir mutasavver şekillenme çerçevesinde bunun yer almasını 
sağlayabildi. Ancak bütün bu barışa dönük çabalar, uzlaşılarak 
varılacak sonuca dönük çabalar sonuç vermedi ve şimdi yeni bir 
durum karşısındayız. Bu yeni durumun biran önce bir çatışma 
halinden kurtulması ve bir uzlaşma platformuna gelebilmesi için 
Türkiye olarak biz çabamızı, çalışmamızı devam ettirmekteyiz. 
Ayrıca konunun bütün muhtemel gelişmelerini dikkatle izliyoruz. 
Başbakanlığımızda bir eşgüdüm merkezi oluştu. Bizim de 
katılımımızla Bakanlığımızda sürekli olarak olayı izleyen değişik 
birimlerden arkadaşlarımızın oluşturduğu bir özel kurul çalış
maya başladı. Konuyla ilgili olarak taraflarla, NATO'daki mütte
fiklerimizle temaslarımızı devam ettirmekteyiz. Dün Sayın 
Albright aradı ve gelişmeler, muhtemel gelişmeler üzerinde 
konuştuk. Biz Türkiye'nin yaklaşımlarından bir kez daha sözettik. 
Elbette Türkiye ciddi bir ülke, ciddi bir dış politika sahibi, ciddi 
bir ülke olarak taahhütlerinin sahibidir. NATO içinde birlikte alın
mış kararların ortak sahibidir ve kararlılığı devam etmektedir. 
Gene Türkiye olarak biz, biran önce bu çatışmaların sona ermesi
ni ümid etmekteyiz ve barışçı bir çözüm yolunun oluşabilmesini 
beklemekteyiz, istemekteyiz. Bu sabah önce Yugoslavya 
Maslahatgüzarı-Büyükelçi Belgrad'ta olduğundan- görüşme 
talebinde bulundu, onu kabul ettim. Daha sonra Rusya 
Büyükelçisi görüşme talebinde bulunmuştu, kendisini de kabul 
ettim ve bu görüşmelerde Yugoslav tarafı, Yugoslav Cumhuriyeti 
temsilcisi tahmin edilebileceği gibi durumun kendilerinde yarat
tığı hassasiyeti ve kendi görüşlerini anlattı ve NATO'nun başlamış 
bulunduğu bu harekatı durdurması düşüncelerini dile getirdi. 
Rusya Büyükelçisi’yle genel bir değerlendirme yaptık. Geniş bir 
değerlendirme yaptık. Rusya elbette çok önemli bir konumda. Biz 
Rusya'nın bu önemli konumuna işaret ettik ve ben kendisine 
Rusya'nın hem Temas Grubu'nda yer almak, bütün bu 
görüşmeleri yönlendiren, hazırlayan Temas Grubu'nun üyesi 
olmak hem de Sırbistan üzerinde belli bir etkinliğe sahip olmak 
gibi iki özelliği bulunduğunu ve bu özelliklerini durumu daha 
sertleştirmeye gitmemesi için, durumun daha sertleşmemesi için 
barış sağlanması doğrultusunda kullanabilmesi gerektiğini anlat
tım. Sayın Büyükelçi bana Rusya'nın yaklaşımlarını ve Rusya'da
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oluşan rahatsızlığı anlattı ve Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin 
son dönemde özellikle hızla olumlu yönde gelişmekte olduğuna 
her ikimiz de atıfta bulunduk. Türkiye açısından ben de onu 
belirttim. Rusya önemli bir ülkedir. Rusya ile gelişen iyi ilişkile
rimizin devamlılığı bizim dış politikamızın öncelikleri arasında 
yer alan önemli bir husustur. Bugün açıklandı, 1300 Kosovalı 
Türk memleketimize geldi ve aile yakınlarının yanma ulaştırıldı. 
Bizim insanlarımız Kosova'daki insanlarımız elbette bizim kendi
lerine çok şey borçlu olduğumuz, tarihin yadigarı olan insan- 
larımızdır. Biz kendilerinin kendi topraklarında olmalarını, kendi 
topraklarına sahip çıkmalarını her zaman isteriz. Ancak gerçekten 
çok büyük sıkıntı altında memleketimize Türkiyemize gelenlere 
de ailelerinin yanında kalmaları için her türlü yardımı, Türkiye'de 
bir nefes alabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlarız. Sonuç 
olarak, Türkiye bu çok zor mesele karşısında kendi menfaat
lerinin sahibidir. Dışişleri Bakanlığımız ciddiyetle her gelişmeyi 
değerlendirmektedir. Türkiye'nin güvenliği açısından, 
Türkiyemizin, insanımızın güvenliği açısından dikkatle, hiçbir 
riske girmeden, öncelikle Türkiyemizin ve insanımızın menfaati
ni gözeterek hertürlü önlemi almaktayız. Öncelikle düzen açısın
dan olaya yaklaşmaktayız ve bu tutumumuzu devam ettireceğiz.

SORU: Yunan Dışişleri Bakanı’yla telefon görüşmesi yap
tınız, ayrıntısını alabilir miyiz?

CEVAP: Efendim, Yunan Dışişleri Bakanı dün gece benim
• • 4  •• •

bir önerimle Romanya'da başlattığımız ve Balkan Ülkeleri işbir
liği Organizasyonu’nun Makedonya ile Arnavutluk'a insani 
yardım götürülmesi projesine ilişkin aradı ve bu konuda ken
disinin de talimat verdiğini, çalışmaların ne aşamada olduğunu, 
ne yapılabileceğini sordu ve bu bağlamda konuştuk. Yani Balkan 
Zirvesi ülkelerinin bir insani yardım çalışmasına ilişkindi.

SORU: Rusya Büyükelçisi’yle yaptığınız görüşmeye geri 
dönersek, Yeltsin'in bir açıklaması vardı: "Teknik yardım olarak, 
askeri güç kullanma hakkımız saklıdır". Böyle bir endişe var 
mıdır? Olaya müdahil olması hangi koşullarda olur? Ya da bu 
konudaki görüşleriniz nelerdir?
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CEVAP: Efendim şu aşamada ben sadece olan üzerinde 
konuşmak istiyorum. Olabilecekler üzerine değil. Rusya NATO 
ile olan ilişkilerini adeta dondurduğunu açıkladı. Bana göre bu 
talihsiz bir gelişme. Çünkü NATO ile Rusya'nın ilişkilerinin don
ması değil, tam aksine gelişmesi dünya barışının ve dolayısıyla 
Türkiye'nin menfaatine, ama bundan sonra olabilecekler o ayrı. O 
konuda birşey söylemek istemiyorum.

SORU: Şu aşamada Türkiye olarak bir girişiminiz olacak 
mı? Şu aşamada gelinen noktada taraflar arasında yapmayı 
düşündüğünüz bir diplomasi olayı olacak mı?

CEVAP: Diğer soruları da alayım lütfen.

SORU: Albright ve Papandreou'nun dışında bir telefon 
görüşmeniz oldu mu, olacak mı? Sizin aramayı düşündüğünüz bir 
yerler var mı, ya da Dışişleri Bakanları var mı?

SORU: Efendim Sayın Lebedev Türkiye de dahil olmak 
üzere NATO ülkeleri liderlerine bir mesaj getirdiğini zannederim 
yukarıda da size de iletti. Bu mesajı sormamızda bir sakınca var 
mı?

SORU: "Hiçbir riske girmeden" dediniz. Şu ana kadar Türk 
uçakları daha çok savunmaya yönelik uçuyordu. Türk uçakları 
hava saldırılarına katılacak mı?

  •

SORU: Incirlik'ten kalkan uçakların operasyona katıldık
ları yönünde söylentiler var. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

SORU: Sayın Bakan Amerikan Başkam’mn bir açıklaması 
var. Bu "Kosova'da yaşanan kriz iki NATO üyesi olan Türkiye ile 
Yunanistan arasında çatışmaya yol açabilir" diye bu konuda her
hangi bir şey söyleyebilir misiniz? Türkiye'nin bir girişimi oldu 
mu, olacak mı?

CEVAP: Türkiye'nin sürekli girişimi var. Bizim
Büyükelçiliklerimiz merkezimizden, Bakanlığımızdan
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verdiğimiz talimatlarla NATO ülkelerinde bu konuda Türkiye'nin 
düşüncesini aktardılar. Bu işi, bu olayı, bu barışı çözüm yolunda 
etkilemeye çalıştık ve çalışıyoruz. Bu konuda bir çabanın içinde
ler. Barışçı yönde etkilemeye çalışıyoruz. Fakat kararlılığımız da 
devam ediyor. Türkiye şu dönemde artık herkesin gördüğü bir 
taahhütte bulunduysa, bir konuda bir söz söylemişse o sözünün 
gereğini yapıyor. Bu anlayışımız çerçevesinde, bu kararlılık 
çerçevesinde, NATO üyesi olarak bizim de katıldığımız bir 
kararın çerçevesinde biz konunun bir barışçı sonuca gitmesi için 
girişimde bulunmaktayız.

Sayın Lebedev'in verdiği, Sayın Rusya Büyükelçisi’nin 
verdiği mesaj veya yazılı bir mesaj falan değil. Size demin sözünü 
ettiğim Rusya'nın bu konuya biran önce çatışmaların durup 
barışçı bir platformda çözüm arama eğilimi isteği, yani onun 
sözünü getirdi.

Bizim uçaklarımız daha çok bir savunma anlayışı içinde 
görev yapıyorlar. Bu anlayışın dışına çıkılacağı yolunda herhangi 
bir belirti veya işaret yok. Yani bizim uçaklarımızın fonksiyonu 
bir bombardıman fonksiyonu değil bir savunucu, savunma işlemi 
fonksiyonu oluyor.

încirlik'ten uçak kalkıp gittiği konusunda hiçbir bilgi bize 
ulaşmış değil.

Son olarak, hakikaten bu çok soruluyor, onu da söyleye
yim. Sayın Clinton'un bazı konuşmalarında bir Türkiye- 
Yunanistan savaşma Kosova olayı yol açabilir mi? Tabii Sayın 
Clinton'ın değerlendirmesine birşey demem, kendi değer
lendirmesi. Ama Yunanistan ile Türkiye'nin Kosova meselesin
den dolayı bir savaş haline gelmesi, ancak Yunanistan'ın 
NATO'dan ayrılıp Sırbistan'ın yanına geçip NATO'yla savaşması 
halinde belki sözkonusu olur. Bunu da doğrusu beklemiyorum.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN MISIR’I 

ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Türk-Mısır Ortak Komite toplantısı için Kahire’ye yap
tığı ziyaret çerçevesinde 25 Mart günü Mısır Arap Cumhuriyeti 
(MAC) Dışişleri Bakanı Amr Moussa tarafından kabul edilmiş ve 
ikili ilişkilerle bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde 
bulunmuştur.

Müsteşar Büyükelçi Haktanır, daha sonra ABD işlerinden 
sorumlu Bakan Yardımcısı Bayan Shakir ve Ekonomik işlerden 
sorumlu Bakan Yardımcısı Bayan Devlet Hassan ile görüşme
lerde bulunmuştur.

Büyükelçi Haktanır başkanlığındaki heyetimiz ile MAC 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı 
Fethi Shazly başkanlığındaki MAC heyeti arasında yapılan Ortak 
Komite toplantısında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerindeki gelişme
ler değerlendirilmiş, bölgesel ve uluslararası konular hakkında 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Müsteşar Büyükelçi Haktanır, Al Ahram gazetesine 
Kahire’deki temasları hakkında bir mülakat vermiştir.
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BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİM İZ PERSONELİNİN
TAHLİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son gelişmeler muvacehesinde Belgrad Büyükelçi
liğimizin personeli 25 Mart 1999 günü öğleden sonra tamamen
tahliye edilmiş olup, Büyükelçiliğimizin faaliyetleri geçici olarak 
durdurulmuştur.
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KOSOVA’DA, TRT MENSUBU ÜÇ GÖREVLİYE 
SIRPLAR TARAFINDAN YAPILAN SALDIRININ 
KINANMASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Kosova'da görev yapan TRT mensubu 3 görevli bugün (29 
Mart) Priştina'da bir grup Sırbın saldırısına uğramış, paraları, pa
saportları dahil kimlikleri ve kameraları gaspedilmiştir. Bu olay 
sonucunda görevlilerimiz Makedonya'ya geçerek Üsküp 
Büyükelçiliğimize sığınmak zorunda kalmışlardır.

Görevleri sadece bölgeden haber vermek olan TRT men
suplarına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
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KOSOVA’DAKİ KATLİAMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova’da YFC makamlarınca başvurulan etnik temizlik 
ve toplu kıyım haberlerinden derin kaygı duyuyor ve birkaç yıl 
önce Bosna’da masum, sivil halka reva görülen mezalimin bu kez 
Kosova’da tekrarlanmakta olmasını infialle karşılıyor ve şiddetle 
kınıyoruz. Sırpların, sivil halka yönelik insanlık dışı bu 
saldırılarını biran evvel durdurmalarını bekliyor ve 21. yüzyılın 
eşiğinde, insanlığa karşı bu suçlara tevessül edenlerin ergeç ceza
landırılacağına inanıyoruz.

Kosova’da uygulanan ve demografik yapıyı değiştirmeyi 
amaçlayan etnik temizlik ve bunu sağlamaya yönelik cinayetlerin 
yol açtığı büyük göç hareketlerini de endişeyle karşılıyoruz. Göç 
hareketi Kosovalıların melce aradığı komşu ülkelerin, özellikle 
Arnavutluk ve Makedonya’nın olanaklarını aşan boyutlara 
ulaşmış bulunmaktadır. Bu iki dost ülkeye yardım elini uzatmış 
olan Hükümetimiz bölgeye ikinci kez insani yardım göndermek 
için de hazırlıklara başlamış bulunmaktadır. Tüm ülke ve ulus
lararası kuruluşları Arnavutluk ve Makedonya üzerindeki yükü
hafifletmek amacıyla bu iki ülkeye ivedilikle yardımda bulun
maya davet ediyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN KENDİSİNE 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA CEVABI

SORU: RF savaş gemilerinin Türk Boğazlarından geçiş 
talebi konusunda bilgi alabilir miyiz?

CEVAP:

1. RF’nin Ankara Büyükelçiliği, 26 ve 30 Mart 1999 tarih
lerinde Bakanlığımıza gönderdiği Notalar ile toplam 8 savaş 
gemisinin Montreux Sözleşmesi çerçevesinde 3-8 Nisan 1999 ta
rihleri arasında Türk Boğazları’ndan geçişi için bildirimde bulun
muştur.

2. Savaş gemilerinin Türk Boğazları’ndan geçişi için 
Montreux Sözleşmesi uyarınca Türkiye’ye önceden bildirim 
yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

3. Sözkonusu gemilerin geçişlerine ilişkin olarak RF 
tarafından yapılan talep, Montreux Sözleşmesi’nin tonaj ve süre 
sınırlamaları öngören maddelerine uygun olduğu cihetle, gemi
lerin geçişi için tarafımızdan akit taraflara gerekli bildirimde 
bulunulmuştur.

4. Bu gelişme konusunda, NATO Konseyi’ne bilgi ve
rilmesi için NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğimize talimat 
gönderilmiştir.
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