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Sayın Cumhurbaşkanımızın Avustralya Genel 
Valisi Sir William Deane'i karşılama
töreninden sonra yaptıkları açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın heyetlerarası 
görüşmeden sonra basına yaptıkları açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Avustralya Genel 
Valisi Sir William Deane onuruna verdikleri 
öğle yemeğinde yaptıkları konuşma.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Fransa'ya hareketlerinden önce yaptıkları 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) 
tarafından verilen akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.
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4 Mayıs 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa'ya
    •

yaptıkları çalışma ziyareti çerçevesinde DEIK 
ve Fransız MEDEF tarafından düzenlenen 
sabah kahvaltısında işadamlarına hitaben 
yaptıkları konuşma.

*

& Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Fransa'dan dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

5 Mayıs 1999

«- Avrupa Konseyi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü 
münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından yayınlanan mesaj.

# Avrupa Konseyi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü 
münasebetiyle hükümet açıklaması.

& BAB Bakanlar Konseyi Dönemsel İlkbahar 
Toplantısıyla ilgili açıklama.

6 Mayıs 1999

* Yunan Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'daki 
tatbikatı hakkında açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, İtalya Başbakam'nın Öcalan 
davasıyla ilgili beyanına ilişkin soruya cevabı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.
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7 M ayıs 1999

# Bakanlığımız Eski Müsteşarı Emekli 
Büyükelçi Sayın Nüzhet Kandemir'in 
Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu 
üyeliğine aday gösterilmesine ilişkin bilgi 
notu.

10 Mayıs 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Fatin 
Rüştü Zorlu Salonu'nun yeniden düzenlenmiş 
şekliyle açılışında yaptıkları konuşma.

11 Mayıs 1999
* _ _ _   •

& Sayın Cumhurbaşkanımızın COMCEC izleme
Komitesi'nin 15. Toplantısı'nda yaptıkları 
konuşma.

& NATO'nun Kosova'ya hava harekatına ilişkin 
açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, NATO'nun Kosova'da yürüttüğü 
hava harekatıyla ilgili bir soruya verdiği 
cevap.

# Kızılay tarafından Kosovalı mülteciler için 
Makedonya'da kurulan kamp hakkında bilgi 
notu.

# Afrika'ya Açılım Politikasıyla ilgili bilgi notu.
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* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in BRT 
televizyonuna verdiği mülakat.

* AB Özel Temsilcisi'nin Kosova kriziyle ilgili 
olarak Türkiye'yi ziyaretine ilişkin açıklama.

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

12 Mayıs 1999

13 Mayıs 1999

* Türk-Etyopya ortak TV üretim tesislerinin 
açılışı hakkında bilgi notu.

14 Mayıs 1999

# NATO Genel Sekreteri Solana'nın 
Arnavutluk'taki Elbasan Kızılay Çadır 
Kampı'nı ziyaretine ilişkin bilgi notu.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın, Ege'de Yunanistan'a verilmemiş
coğrafî formasyonlara ilişkin bir soruya 
verdiği cevap.

15 Mayıs 1999

* Türkiye-İran ilişkilerine dair basın açıklaması.

* Iskeçe Türk Birliği'nin fesh edilmesi kararma 
ilişkin açıklama.

ıv
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17 M ayıs 1999

# Kosovalı mültecilere yapılan yardıma ilişkin 
açıklama.

18 Mayıs 1999

* Nijerya'da Kano kentinde açılan Fahri 
Konsolosluğumuz hakkında bilgi notu.

20 Mayıs 1999

« Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, İsrail'deki seçim sonuçlarına 
ilişkin bir soruya verdiği cevap.

# Radikal Gazetesi'nde yayımlanan "Dış Tanıtım 
Eksikliği" isimli makale.

21 Mayıs 1999

# Moldova Hükümeti'nin vize uygulama 
kararına ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Kosova konusunda izlenen 
politikaya ilişkin soruya verdiği cevap.

Türkiye'nin Kosovalı mülteciler için 
Arnavutluk ve Makedonya'da kurduğu çadır 
kamplarına ilişkin bilgi notu.
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24 Mayıs 1999

# PKK terör örgütünün Hollanda'daki 
toplantılarına ilişkin açıklama.

25 Mayıs 1999

$ Avrupa Birliği'nin Balkanlar'a Yönelik İstikrar 
Paktı'na ilişkin açıklama.

# Kosova harekat planları hakkında 
Bakanlığımıza yönelik gerçek dışı iddialar 
içeren habere ilişkin basın açıklaması.

# Avrupa Savunma Bakanları Gayriresmi 
Toplantısı'na ilişkin açıklama.

# Terör örgütü PKK'nın Yunanistan'daki 
faaliyetlerine ilişkin olarak Makedonya'nın 
"Denes" gazetesinde yayınlanan yazıların 
çevirisine ilişkin bilgi notu.

# İslamabad-Pakistan Büyükelçimiz Bozkurt 
Aran ve ailesinin geçirdikleri elim trafik 
kazasına ilişkin bilgi notu.

26 Mayıs 1999

# Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici'nin
Cezayir'e yaptığı resmi ziyarete ilişkin bilgi 
notu.

vı
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* Islamabad-Pakistan Büyükelçimiz Bozkurt 
Aran ve ailesinin geçirdikleri trafik kazasına 
ilişkin bilgi notu.

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

27 Mayıs 1999

# Pakistan-Hindistan arasındaki Jammu ve 
Keşmir anlaşmazlıklarına ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, Ege'de bulunan coğrafi 
formasyonlara ilişkin bir soruya verdiği cevap.

31 Mayıs 1999

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, Ege Denizi'nde bulunan coğrafi 
formasyonlar hakkındaki bir soruya verdiği 
cevap.

* Uluslararası Gelişmeler

* Dış Politikada Oyun un Kuralları 

v Yazar Diplomatlarımız ve Eserleri

/
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AVUSTRALYA GENEL VALİSİ SIR WILLIAM DEANE’İ 

KARŞILAMA TÖRENİNDEN SONRA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Tören Alanı, 3 Mayıs 1999, Pazartesi, Saat: 10.15)

Avustralya Genel Valisi Sir William Deane ve muhterem 
refikaları ile refakatindeki heyet mensuplarını ülkemizde ağırla
maktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler Çanakkale 
Savaşı sırasında başlamıştır. Muharebe meydanlarındaki amansız 
mücadele, o zamandan bugüne dostane bir ilişkiye dönüşmüştür. 
Bu ziyaret, temelleri yaklaşık seksen yıl önce atılan bir dostluğun 
daha da pekişmesine katkıda bulunacaktır.

Sayın Genel Vali ile burada yapacağımız görüşmelerde, 
ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz ve ülkelerimiz arasındaki 
işbirliğinin artırılması için alınabilecek tedbirleri birlikte 
belirleyeceğiz. Türkiye ile Avustralya arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin çok daha ileri bir düzeye çıkarılması için her iki 
ülkede de zengin bir potansiyel bulunmaktadır.

Avustralya, tarım, hayvancılık ve çevre konularında zengin 
deneyimlere sahiptir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) çerçevesinde geniş işbirliği imkanımız bulunmaktadır. 
Esasen, Avustralya Hükümeti de GAP bölgesindeki projelere 
yakın ilgi duymakta, kamu ve özel sektör teşebbüs şirketlerini 
burada yatırımlara teşvik etmektedir.

Sayın Genel Vali, 22-25 Nisan 1999 tarihleri arasında 
Gelibolu'da düzenlenen Anzak Günü Törenleri’ne iştirak etmiş,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [1]



İstanbul'un tarihi ve turistik zenginliklerini inceleme fırsatını bul
muştur. Kendisine, muhterem refikalarına ve beraberindeki heyet 
üyelerine bir kere daha Türkiye'ye hoşgeldiniz diyor, ziyaret
lerinin başarılı ve verimli olmasını diliyorum.

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMEDEN SONRA 

BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Tören Alanı, 3 Mayıs 1999, Pazartesi, Saat: 11.45)

Değerli Basın Mensupları,

Avustralya Genel Valisi Sir William Deane ile başbaşa ve 
heyetler halinde yaptığımız görüşmeler çok verimli ve yararlı 
olmuştur.

Türkiye ve Avustralya bulundukları coğrafyalarda birer 
istikrar, barış ve refah unsuru olan iki dost ülkedir. Ortak değer
leri paylaşan ülkelerimiz ilişkilerini geliştirmek ve yeni işbirliği 
alanlarına yansıtmak konusunda kararlıdırlar. Bir dünya devleti 
olan Türkiye, çok boyutlu dış politikasının ve küreselleşme 
olgusunun bir gereği olarak yeni coğrafyalara açılmak ve küresel 
boyutta yeni işbirliği imkanları tesis etmek yönünde girişimlerde 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, Avustralya ile olan ilişkilerimizi 
daha da geliştirmeye büyük önem atfediyoruz. Bu bağlamda, 
Sayın Genel Vali'nin Türkiye ziyaretinin zamanlı ve yararlı 
olduğuna inanıyorum.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Bu 
çerçevede, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişti
rilmesi, ekonomik ve ticari işbirliğimizin daha da arttırılması için 
hükümetlerimizin yanısıra işadamlarımız arasındaki temasların 
da sıklaştırılması ve iki ülke arasındaki ahdi zeminin bir an önce 
tamamlanması amacıyla karşılıklı çaba harcanması hususunda 
mutabık kaldık.

Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki, kökleri Çanakkale
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Savaşı'na dayanan dostluk ilişkilerinin önemini vurgulayarak, 
Türkiye ile Avustralya arasındaki işbirliğinin çeşitlendirilmesi ve 
daha ileri bir noktaya ulaştırılması için her iki ülkede gerekli 
iradenin mevcut olduğunu karşılıklı olarak teyid ettik.

Avustralya ile siyasi ilişkilerimizin geliştirilmesi için üst 
düzey ziyaretlere önem verilmesi ve bu bağlamda, her düzeyde 
karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı 
konusunda görüş birliğine vardık.

Sayın Genel Vali'ye, Türkiye'nin ekonomik durumu ve 
GAP Bölgesi hakkında ayrıntılı bilgi verdim; bu çerçevede 
Avustralya'nın GAP Bölgesi'nde yatırım yapmasını arzu 
ettiğimizi belirttim.

Yaptığımız görüşmelerde, Avustralya'daki Türk toplumu ve 
kültürel ilişkilerimiz hususlarında da kapsamlı görüş teatisinde 
bulunduk. Bu çerçevede, Avustralya'da yaşayan ve sayısı 120 
bini bulan Türk toplumunun, ülkelerimiz arasında bir dostluk 
köprüsü oluşturduğu hususunu vurguladık.

Sayın Genel Vali’nin ülkemize yaptıkları resmi ziyaretin 
iki ülke arasındaki dostane ilişkilere ve işbirliğine ivme 
kazandıracağı; yeni işbirliği ve ortaklık alanlarının geliştirilme
sine katkıda bulunacağı inancındayım.

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
AVUSTRALYA GENEL VALİSİ SIR WILLIAM DEANE 

ONURUNA VERDİKLERİ ÖĞLE YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 3 Mayıs 1998, Pazartesi, Saat 12.45)

Sayın Genel Vali,
Bayan Deane,
Değerli Misafirler,

Zat-ı âlilerini ve Bayan Deane'i Türkiye'de görmekten 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemize yaptığınız bu 
önemli ziyaretin, başarılı ve verimli geçmesini diliyorum.

u
Türkler ve AvustralyalIlar birbirlerini ilk kez Çanakkale 

Savaşı'nda tanımışlardır. Kahraman askerlerimizin, Türkiye için 
bir ölüm kalım mücadelesi anlamına gelen Çanakkale Savaşı'nda 
çatışmalarıyla başlayan ilk temasın hatıraları, daha sonra halk
larımız arasında bir dostluk köprüsüne dönüşmüş ve bu savaşlar 
iki ülkenin tarihinde saygın ve önemli bir yer almıştır. 
Mehmetçiklerin ve Johnnylerin Çanakkale'de gösterdikleri emsal
siz cesaret bütün dünyanın hayranlığını kazanmıştır.

Sayın Genel Vali,

Bundan 80 yıl önce, 1 .Dünya Savaşı sonunda Avustralya'ya 
doğru yola çıkan bir gemide bulunan AvustralyalI hemşire 
Cooley, 1915 yılında Gelibolu muhabereleri sonrasında kapatmış 
olduğu günlüğünü 28 Eylül 1919 tarihinde tekrar açarak, şu son 
satırları eklemişti:

"Ekvator'u geçtik ve dün akşam, beş yıl aradan sonra tekrar

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [5]
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güney yarıküresinin yıldız kümelerini gördüm. Şimdi eve git
tiğime kesinlikle inanıyorum.

Bir çoğumuz eve dönemedi. AvustralyalIlar Gelibolu'da 
yedibinbeşyüzdoksandört (7594) şehit verdi. Türkler ise 
ellibeşbindokuzyüzyirmiyedi (55927) şehit verdiler."

Gelibolu'da Türkleri zafere taşıyan ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk, iki ülke askerlerinin ilk 
karşılaşmalarının ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin 
temelini teşkil edeceğini şu veciz ifadelerle görmüştü:

"Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar;

Burada bir dost ülkenin toprağındasınız. Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz. Siz, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyu- 
nasınız.

Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar:

Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır.
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Onlar, bu topraklarda canlarım verdikten sonra artık bizim de 
evlatlarımız olmuşlardır."

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu Savaşları’nda hayat
larını kaybeden Anzac'lar hakkında altmışdört yıl önce söylemiş
olduğu sözler, herhalde hemşire Cooley'nin üzüntüsünü bir 
ölçüde hafifleten bir cevaptır.

Sayın Genel Vali,

Çanakkale Savaşı'nda hayatlarını kaybeden kahraman 
askerlerimizi saygıyla anıyorum. Şuna yürekten inanıyorum ki, 
halklarımız arasında tarih içinde kurulan dostluk bağları, Türkiye- 
Avustralya ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çok 
güçlü bir temel oluşturmaktadır.

[6] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Ortak demokratik değer ve idealleri paylaşan Türkiye ve 
Avustralya'nın önemli uluslararası konularda benzer görüşlere 
sahip olduklarını ve uluslararası kuruluşlarda yakın işbirliği yap
tıklarını belirtmekten memnuniyet duyuyorum.

Avustralya ve Türkiye'nin 21. yüzyılda kitle imha 
silahlarının kontrolü, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile 
mücadele, etnik temizlik belasının ortadan kaldırılması gibi tüm 
insanlığı ilgilendiren konularda birlikte çalışacaklarına ve 
dayanışma içinde olacaklarına olan inancım tamdır.

Sayın Genel Vali,

Büyük önem verdiğimiz ziyaretinizin, Avustralya ve Türk 
işadamları için de ülkelerimiz arasında daha yoğun ekonomik 
ilişkiler tesis etmeleri yönünde teşvik edici olduğunu vurgula
makta yarar görüyorum.

Mevcut ve potansiyel çeşitli ihtilafları bünyesinde taşıyan 
bölgesinde bir istikrar adası durumunda olan Türkiye, Orta Doğu, 
Balkanlar ve Kafkaslar'da barışın tesisine aktif bir şekilde katkı
da bulunmaktadır.

Avustralya'nın da Asya-Pasifık bölgesindeki barış ve 
istikrarın korunmasında güçlü bir güvence oluşturduğunu mem
nuniyetle müşahede ediyor ve ülkenizin bölgesel ekonomik 
bütünleşme hareketlerine yaptığı katkıları takdirle karşılıyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Türkiye 
Cumhuriyeti 1923'ten bu yana büyük kazanımlar kaydetmiştir. 
Türk ekonomisi dünyanın 16. büyük ekonomisidir. Ticaret hacmi 
80 milyar dolara ulaşmıştır. Öte yandan, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesinin ardından meydana gelen gelişmeler, Türkiye'yi 
Avrasya'nın yeni jeopolitik coğrafyasının merkezi konumuna 
getirmiştir. Türkiye, bu bölgelerdeki petrol ve doğalgaz kay
naklarının yeni boru hatlarıyla dünya pazarlarına 
sevkedilmesinde anahtar ülke konumundadır. Böylelikle Türkiye 
bir "enerji terminali" haline dönüşecektir.
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Bu çerçevede, AvustralyalI girişimcileri Türkiye'de yatırım 
yapmak suretiyle, Türkiye'nin gerek ülkemizde gerek üçüncü 
ülkelerde kendilerine sunduğu iş imkanlarından yararlanmaya 
davet ediyoruz.

•  •

Ote yandan, Türkiye'yi ziyaret eden Avustralya vatan
daşlarının sayısının her yıl artmasından büyük mutluluk duyu
yoruz. Ülkelerimiz arasında bir turizm anlaşmasının imzalanması 
bu ilişkilerin daha da kurumlaşmasına katkıda bulunacaktır.

Yakın dostluk ilişkilerine sahip olan Türkiye ve 
Avustralya'nın kültürel ilişkilerini de geliştirmelerinin ve bu 
amaçla bir kültür anlaşması imzalamalarının yararlı olacağına 
inanıyorum. Bu iki anlaşmanın da Türk ve Avustralya halkının 
birbirini daha iyi tanımalarına ve yakınlaşmalarına imkan sağla
yacağı görüşündeyim.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin 21. yüzyılda 
yeni işbirliği ve ortaklık alanlarına yansıtılması için mevcut olan 
bu elverişli zeminden karşılıklı olarak yararlanılması gerektiğine 
inanıyorum. Ziyaretinizin bu bakımdan önemli bir kilometre taşı 
teşkil etmesini diliyorum.

Bu düşüncelerle, kadehimi, Zat-ı âlinizin ve Bayan William 
Deane'in sağlık ve mutluluğu ile Türk ve Avustralya halklarının 
refahı ve esenliği için kaldırıyor; Zat-ı âlinizin ve refakatinizdeki 
seçkin heyetin Türkiye'den iyi izlenimlerle ayrılmanızı temenni 
ediyorum.

[8] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN
FRANSA’YA HAREKETLERİNDEN ÖNCE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 3 Mayıs 1999, Pazartesi, Saat: 14.45)

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın davetine icabetle resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere Fransa'ya hareket ediyorum. Bu 
ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet 
Bakanı Sayın Fikret Ünlü ve Kültür Bakanı Sayın İstemihan 
Talay ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet refakat edecek
tir.

Ziyaretim sırasında, Versailles Sarayı Müzesi'nde düzen
lenecek olan "Osmanlı Sarayı Hâzineleri" sergisinin açılışını da 
Cumhurbaşkanı Chirac ile birlikte yapacağız.

Bu sergi Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü 
münasebetiyle yurtdışında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin en 
görkemlisi olacaktır. Türk ve Fransız yetkililerinin aylardır süren 
hazırlık çalışmaları meyanında Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulu
nan ve aralarında "altın taht"ın da yer aldığı, yaklaşık 300 eserin 
teşhir edileceği "Osmanlı Sarayı Hâzineleri" sergisi Türkiye'nin 
dış tanıtımı açısından önemli bir olaydır.

Versailles Sarayı Müzesi dünyada en fazla ziyaret edilen 
başlıca müzeler arasında yer almaktadır. Fransız tarihinde önemli 
yeri bulunan bu mekânın "Osmanlı Sarayı Hâzineleri" sergisi için 
Türkiye'ye tahsis edilmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Jacques Chirac'ın destek ve katkıları tarafımızdan takdirle 
karşılanmıştır. Bu sergi, Türkiye ile Fransa arasındaki yakın 
işbirliğinin somut bir göstergesini teşkil etmektedir.
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Sergi süresince ayrıca, Versailles Sarayı'nda ve Paris'teki 
çeşitli salon ve mekânlarda Osmanlı-Türk kültür ve sanatının 
tanıtılacağı başka sergi ve müzik gösterileri de düzenlenecektir.

Fransa ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 
ve Başbakan Lionel Jospin ile birer görüşme yapacağım. Bu 
görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız; 
ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında 
görüş teatisinde bulunacağız. Paris'teki Fransa Dış İlişkiler 
Enstitüsü'nün 3 Mayıs akşamı düzenleyeceği yemekte dış poli
tikamızla ilgili bir konuşma yapacağım. Bu konuşmayı takiben 
katılımcıların suallerini cevaplandıracağım. Bu ziyaret sırasında 
Fransa'nın önde gelen basın-yayın organlarına mülâkatlar da 
vereceğim. Keza 4 Mayıs sabahı Türk ve Fransız işadamlarıyla 
bir kahvaltı vesilesiyle biraraya gelerek iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi imkân
ları üzerinde duracağız.

Ziyaretimin iki ülke ilişkilerinin daha ileriye götürülmesine 
katkıda bulunmasını temenni ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
FRANSA ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ 

(IFRI) TARAFINDAN VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Paris, Prince De Galles Oteli, 3 Mayıs 1999, Saat 20:30)

Değerli Misafirler,

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün düzenlediği bu 
toplantıda böylesine seçkin bir dinleyici kitlesine hitap etmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Nazik davetleri için IFRI yöneti
cilerine teşekkür ederim.

Uluslararası ilişkilerin 21.yüzyıldaki dokusunun ve 
Avrupa'nın yeni siyasi mimarisinin şekillenmekte olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Daha on gün önce Washington'da 
NATO'nun 50. Yıl Zirvesi gerçekleştirildi. Demokrasi ve hür
riyetlerin savunulmasında NATO'nun öncü ve belirleyici rolünü 
21. yüzyılda da sürdüreceği 19 ülke tarafından bir kere daha teyid 
edildi. Yeni NATO üyeleri aramıza katıldı. Avrupa-Atlantik 
Konseyi çerçevesinde dünkü hasımlarımız bugünkü ortaklarımız
la biraraya geldik. Çatışmanın işbirliğine dönüşmekte olduğunu, 
umudun zaferini bir kere daha müttefiklerimizle birlikte müşa
hede ettik. Demokratik, bütünleşmiş, müreffeh, barış içinde bir 
Avrupa hedefi etrafında buluştuğumuzu tekrar tespit ettik.

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

insanlar ve toplumlar arasında kin ve nefret tohumları 
saçan etnik ayrımcılık ve ırkçılık mutlaka kararlılıkla göğüslen
mesi gereken sınır aşan bir tehdittir. Bu tehdide karşı etkin 
mücadele gerçekleştirilebilmesi için demokratik ülkelerin 
dayanışma içinde hareket etmesi olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu 
çerçevede, demokratik ülkeler camiasının tüm mensuplarının, 
başta saldırgan etnik milliyetçilik ve terör olmak üzere karşı 
karşıya olduğumuz tüm bu tehditlerle mücadelede güç birliği 
içinde olmaları ortak geleceğimiz bakımından hayati önem taşı
maktadır.

Esasen, demokrasiler camiası olarak bugün Kosova'da ver
mekte olduğumuz mücadele saldırgan etnik milliyetçilik ideoloji
sine sahip baskıcı bir diktatörlüğe karşı hürriyetlerin korunması 
mücadelesidir. Bu mücadelede mutlaka başarılı olmak durumun
dayız. Aksi takdirde, yeni Miloseviçler Avrupa barış ve güven
liğini tehdit etmeye devam edecektir.

* •

Değerli Misafirler,

Türkiye, demokrasilerin ender görüldüğü, sorunlarla dolu 
bir jeopolitik kavşakta demokratik değerlerin güçlü bir 
savunucusudur. Üç kıtanın geçiş noktası olan, ihtilâflarla dolu bir 
coğrafyada barış, istikrar ve ortak refaha hizmet ediyoruz. 
Türkiye, Avrasya denen yeni siyasi coğrafyanın kalbinde yer 
almaktadır. Ancak herşeyden önce bir Avrupa ülkesidir. Daha 
1856 yılında bu güzel şehirde yapılan bir barış konferansında 
mirasçısı olduğumuz ve bu yıl kuruluşunun 700. Yıldönümünü 
kutlamakta olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletler 
sisteminin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bugün de Avrupa 
kurulularının büyük çoğunluğunun kurucu üyesiyiz. NATO, 
Avrupa Konseyi ve AGİT bunların başında gelmektedir. AB ve 
BAB'ın ise ortak üyesiyiz. Türkiye, ayrıca İslam ülkeleri arasında 
tek laik demokrasi olarak İKÖ'de aktif bir rol oynamaktadır.
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Avrasya'nın geleceğinde önemli bir ortak olarak gördüğümüz 
Rusya'nın istikrarına büyük önem atfediyoruz. Orta Doğu'da ağır
lıklı bir konumumuz var ve Orta Doğu Barış Süreci'nin kuvvetli 
bir destekçisiyiz. Bir Balkan ve aynı zamanda bir Kafkas ülkesi 
olarak bu coğrafyalarda uluslararası meşruiyetin hakim kılınması 
doğrultusunda çaba sarfetmekteyiz. Türkiye ayrıca, bölgesindeki 
ekonomik işbirliği girişimlerinde öncü rol oynamaktadır. KEİ, 
ECO ve D-8 bu bağlamda öncülük yaptığımız girişimlerdir. 
Serbest ticaret ve ekonomik hürriyetlerin gelişmesine yardımcı 
oluyoruz. Baltıklar'dan Orta Avrupa ve Balkanlar'a geniş bir 
bölgede serbest ticaret alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Gelişen 
Türk sanayine pazarlar aramak için Latin Amerika, Afrika ve 
Uzak Doğu'ya açılım politikaları geliştiriyoruz. Türkiye, 65 mil
yonluk büyük bir ülkedir. İstanbul 12 milyon nüfusuyla 
Avrupa'nın en büyük şehridir. Türkiye barış, istikrar, ortak refah 
ve güvenliğin teminatı olan bir büyük Avrupa devletidir. Bu 
çerçevede, Türkiye'nin bazı önemli varlarını dikkatinize getirmek 
istiyorum:

- Türkiye dünyada halkının çoğunluğu Müslüman olan 55 
ülke içinde laik, demokrasiyle yönetilen yegâne ülkedir. Çoğulcu 
bir demokrasi olan Türkiye'de 1945'den bu yana 14 serbest seçim 
yapılmıştır. 1961'den bu yana seçimlere katılım oranı hiç bir 
zaman yüzde 64'ün altına düşmemiştir. Türk halkı demokrasiye 
yürekten bağlıdır. 18 Nisan'da yapılan ve 21 siyasi partinin 
katıldığı son genel ve yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 87 
olmuştur. Seçimler huzur ve sükûnet içinde yapılmıştır. Millet 
iradesini ortaya koymuştur. Şimdi demokratik uzlaşıyla bir koa
lisyon hükümeti kurulması için çalışmalar başlamıştır. Türkiye en 
büyük gücünü demokrasisinden almaktadır.

- Türkiye'de yurt sathında uydudan yayın yapan 20 kadar 
televizyon kanalı ile yüzlerce yerel TV ve radyo istasyonu, çok
sayıda gazete ve dergi bir bakıma demokrasimizin bekçiliğini 
yapmaktadır.

- Türkiye'nin komşuları Suriye, Irak, İran, Ermenistan,
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Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dır. Kafkas 
ülkeleri ve İran hariç tüm bu ülkeler tarih içinde Osmanlı İmpara
torluğu’nun parçası olmuş ve milli devletlerini ondan ayrılarak 
kurmuşlardır. Bu ülkelerin bir çoğunda hâlâ Türkiye'den toprak 
talebinde bulunan eğilimler mevcuttur.

- Türkiye'ye yönelik terör hareketlerine yine komşularımız
dan açık destek verildiği apaçık bir gerçektir. Ancak Türkiye, 
terörün dış bağlantılarını kesmeye kararlıdır. Suriye ile bu doğrul
tuda bir mutabakata kararlı bir politika neticesinde varılabilmiştir. 
Yunanistan'ın da suçüstü yakalandığı terörle işbirliğini kesmesini 
beklemekteyiz.

- Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca hızlı bir kalkınma 
gerçekleştirmiş ve 75 yılda tarım öncesi bir toplumdan, sana
yileşmiş, demokratik bir kent toplumu haline gelmeyi başarmıştır. 
Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan ve AB Komisyonu’nun 
aday ülkeler hakkında hazırladığı son raporunda da atıfta bulun
duğu Dünya Bankası Raporu Türkiye'yi satın alma gücü parke
sine göre yaklaşık 400 milyar dolarlık toplam gayrı safı milli 
hasıla ve 6 bin 712 dolarlık kişi başına gayrı safı milli hasılayla 
dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak tanımlamıştır. Türkiye 
halen Doğu Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Karadeniz ve Hazar 
Havzaları’ndaki ve Orta Doğu'daki en büyük ekonomidir. 
Türkiye Avrupa Birliği’nin en büyük altıncı ticaret ortağıdır. 
Ekonomimiz gümrük birliğinin sert rekabet koşullarına başarıyla 
uyum sağlamıştır.

- Hazar Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası 
küresel pazarlarla Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji hatlarıy- 
la bütünleşecektir. Bakü-Ceyhan Projesi olarak da bilinen, Hazar- 
Ceyhan Boru Hatları Projesi süratle somut bir gerçekliğe 
dönüşmektedir. Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa 
ile Asya'yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun 
altyapısını oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları 
Türkiye'de inşa edilmektedir. Türkiye önümüzdeki on yıl içinde 
gerçekleştireceği 30 milyar dolarlık bir enerji yatırım paketini ve
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30 yıl içinde gerçekleştireceği 150 milyar dolarlık bir savunma 
sanayii yatırım paketini uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 
Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında üstlenilmiş olan taahhüt 
işlerinin toplam tutarı bu yıl itibariyle 20 milyar doları aşmıştır. 
Toplam dış ticaret hacmimiz 75 milyar doları aşmıştır.

- Avrupa'daki diğer hiçbir aday ülke böylesine dinamik ve 
umut veren bir ekonomiye sahip değildir. Türkiye bugün, 
Balkanlar’dan Kafkasya'ya; Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar 
uzanan, ihtilaflarla ve istikrarsızlıklarla dolu güç bir coğrafyada 
barış, istikrar, denge ve refah unsuru olan bölgesel bir güçtür. 
Dolayısıyla, Türkiye sorunlarla dolu bir jeopolitik kavşakta 
Avrupa'nın en önemli stratejik ortaklarından biridir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, mevcut kon- 
jonktürel sorunlara rağmen Türkiye'nin dış politika öncelikleri 
arasındaki önemini ve belirleyici yerini işgal etmektedir. Tarih 
Türkiye’siz bir Avrupa'nın, Avrupa’sız bir Türkiye'nin hayal dahi 
edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Türkiye yakın geçmişte 
Avrupa ile paylaştığı ortak değerlerin müdafaasında bir kale işle
vi görmüştür. Bugün ise bu değerlerin Atlantik'ten Altay 
Dağları’nm eteklerine kadar taşınmasında bir köprü vazifesi 
görmektedir.

Türkiye'nin saydığım bu artıları ve kazanımlarıyla 
Avrupa'nın ortak geleceğinin inşasına yapabileceği önemli 
katkılar ve sunabileceği küçümsenmeyecek imkân ve potansiyel
leri mevcuttur. 1997 Aralık ayında yapılan Lüksemburg 
Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yapılan ayrımcılık henüz ortadan 
kaldırılmamıştır. Cardiff ve Viyana Zirveleri'ndeki sınırlı bazı 
ilerlemelere rağmen Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğu hâlâ 
açık biçimde telaffuz edilmemiştir. Bununla beraber Türkiye, 
1963 tarihli ortaklık anlaşmamızın öngördüğü tam üyelik hedefi
ni muhafaza etmeye kararlıdır. Tam üyeliği AB ile aramızdaki 
ahdi bağlardan doğan bir hak olarak görüyoruz. Bu hakkımızı 
savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Değerli Misafirler,
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Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal sözleşmesi vatandaşlar 
arasında hiçbir ayrımcılığı kabul etmemektedir. Fransa gibi 
Türkiye'de de yurttaşlık kimliğine dayanan demokratik eşitlik 
toplumsal birliğin vazgeçilmez zeminini oluşturmaktadır. 
Demokratik vatandaşlık anlayışına dayanan anayasal felsefemiz 
etnik veya dini ayrımcılığı reddeder. Vatandaşlık ve anayasal 
vatanseverlik zemininde bütün Türk vatandaşları etnik kökenine, 
diline, dinine ve cinsiyetine bakılmaksızın birinci sınıf vatan
daşlardır.

Farklı dil, din ve ırka mensup insanların tek bir bayrak 
altında huzur içinde yaşamalarının tek yolu demokrasidir. Sadece 
demokrasilerde değişik kökenlerden gelen insanların barış içinde 
ve birbirlerine tahakküm etmeden yaşamaları mümkündür. 
Avrupa'nın yakın tarihi farklı inanç, dil ve ırka mensup insanların 
birlikte yaşayıp, birlikte çalışmalarına imkan sağlayan ortak ze
minin yıkılmasının ortaya çıkardığı insanlık trajedileriyle 
doludur.

Dün bunun en somut örneği Bosna Hersek'te yaşanmıştı. 
Bugün ise Kosova'da yaşanmaktadır. Saldırgan etnik milliyetçi
lik cesaretlendirilirse "etnik temizlik" tehdidi varolmaya devam 
edecektir.

Değerli Misafirler,

Türkiye, dış politikasını, demokrasi, barış ve kalkınmanın 
birbirinden ayrılmaz bir sacayağı olduğu anlayışıyla yürütmekte
dir. 21. yüzyıl barışının"ötekini" anlamak ve dikkatleri evrensel 
toplumu birleştiren unsurlar üzerinde teksif etmekle kurulabile
ceğine inanıyoruz. İşte bu nedenle, demokratik uluslar camiasının 
paylaşılan çıkarlar, değerler ve hayaller temelinde güçlendirilme
si ve genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu düşüncelerle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
FRANSA’YA YAPTIKLARI ÇALIŞMA ZİYARETİ 

ÇERÇEVESİNDE DEİK VE FRANSIZ MEDEF 
TARAFINDAN DÜZENLENEN SABAH KAHVALTISINDA 

İŞADAMLARINA HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

(Paris Automobil Club, 4 Mayıs 1999, Saat 08:30-10:00)

Değerli Misafirler,
Türk ve Fransız İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Bayanlar, Baylar,

Fransa'ya yapmakta olduğum iki günlük çalışma ziyareti 
çerçevesinde sizlerle biraraya gelme fırsatı bulmuş olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantının tertiplenmesine 
önayak olan MEDEF ve DEİK'e teşekkür ediyorum. Türkiye ile 
Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler sizlerin değerli 
katkıları ve girişimleri sayesinde süratle gelişmekte, yeni boyut
lar kazanmaktadır.

Bugünkü konuşmama Türkiye'nin küresel ekonomi 
içerisindeki yeri ve potansiyelleri ile Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkilerinin gelişme perspektifleri hakkındaki görüşlerimi 
anlatarak başlamak istiyorum.

Küreselleşme 21. yüzyıl dünyasını şimdiden şekillendir
meye başlayan somut bir olgudur. Küreselleşmeyle birlikte dünya 
üretiminin yüzde 50'si gelişen pazarlara kaymıştır. îlk kez küre
sel bir kriz gelişen pazarlarda ortaya çıkmış ve buralardan 
gelişmiş pazarlara yayılma istidadı göstermiştir. Dünya 21. yüzyıl 
için yeni bir uluslararası fınans mimarisi inşa edilmesi fikrini 
konuşmaktadır. Dolayısıyla, bir anlamda önümüzdeki yüzyılın 
küresel ekonomik düzeninin kurumsal altyapısının inşası süreci
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içinde bulunuyoruz. Bu bağlamda, Soğuk Savaş’ın demokrasi
lerin zaferiyle sonuçlanmasında belirleyici rol oynayan ekonomik 
başarının şayet önümüzdeki yüzyılda da devam etmesi isteniyor
sa, ekonomik hürriyetleri muhafazaya; serbest ticaret olgusunu 
yaşatmaya ve geliştirmeye mecbur olduğumuzu vurgulamak 
istiyorum. Bu çerçevede, küreselleşmenin gerektirdiği evrensel, 
hukuki zemininin oluşturulmasına hız verilmelidir. Özelleştirme 
bu bakımdan en başta gelen önceliklerden biridir ve böyle 
kalmaya devam etmelidir. Kamu sektörü ekonomik ve ticari 
faaliyetin içinden tümüyle çıkmadığı takdirde mevcut yapısal 
sorunlar küresel ekonominin gelişimine en büyük engeli oluştur
maya devam edecektir. Türkiye 21. yüzyıla işte bu bilinçle hazır
lanın aktadır.

Son iki nesil zarfında bir sanayi ve kent toplumuna 
dönüşen Türkiye, 75 yıllık cumhuriyet yönetiminin kazanımları 
sayesinde bugün gerçek anlamda küresel bir ekonomik aktör 
haline gelmiştir. Bunu gerçekleştirirken 1981'den bu yana Avrupa 
Birliği'nden hiçbir mali yardım veya destek de almamıştır. 
Türkiye bugün Avrupa Birliği'nin 6. büyük ticaret ortağıdır. 
Türkiye'nin Avrupa ile ticareti birlik içi ticaretin ortalama hızın
dan daha büyük bir hızla artmaktadır. Dünya Bankası'nın 1998 
raporu Türkiye'yi yaklaşık 400 milyar dolarlık gayrı safı milli 
hasılasıyla dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak tanım
lamıştır. Türkiye halen Doğu Avrupa'daki, Balkanlar'daki, 
Karadeniz ve Hazar Havzaları’ndaki ve Orta Doğu'daki en büyük 
ekonomidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini 
gösteren bazı hususları dikkatinize getirmekte yarar görüyorum:

- Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday diğer 11 ülkeden çok 
daha önce bütün unsurlarıyla işleyen bir piyasa ekonomisine 
sahip olmuştur. Yine hepsinden daha yüksek bir ortalama büyüme 
hızı tutturmuştur. Türk ekonomisi 1980'den bu yana son derece 
süratli bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmiştir. Özellikle mali 
hizmetler sektörümüz, menkul kıymetler borsamız ve sigorta 
kurumlarımız küresel ekonomiyle tam anlamda entegre olmuştur.
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- Bugün Türkiye'de, gayrı safı milli hasılanın sadece yüzde 
17'si tarımdan kaynaklanmaktadır. GSMH'nm büyük bölümü 
hizmet ve imalat sektörlerinden elde edilmektedir. Türkiye bir 
sanayi ve kent toplumu haline gelmiştir. Nüfusunun yüzde 70'i 
şehirlerde yaşamaktadır. GSMH 1997'de yüzde 8.3 büyümüştür 
ve 1998 büyüme hızının yüzde 6 civarında gerçekleştiği hesap
lanmaktadır. İmalat sektöründe kapasite kullanımı yüzde 78.3 
gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Enflasyon uzun yıllardan 
sonra yüzde 50 seviyelerine indirilmiştir. Türkiye ekonomisi 
fiyat istikrarına yeniden kavuşmaktadır.

- Türk sanayiinde geçen yıl toplam yatırım miktarı 8.3 mil
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun yarıdan fazlası milli kay
naklardan sağlanmıştır.

- Bir küresel şehir olma özelliği taşıyan İstanbul 
Avrasya'nın fınans ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Hazar 
Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası küresel pazarlar
la Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji hatlarıyla bütünleşecek
tir. Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa ile Asya'yı 
bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun altyapısını 
oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları Türkiye'de inşa 
edilmektedir.

- Türkiye önümüzdeki on yıl içinde gerçekleştireceği 30 
milyar dolarlık bir enerji yatırım paketini ve 30 yıl içinde gerçek
leştireceği 150 milyar dolarlık bir savunma sanayii yatırım pake
tini uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Bugün Türk sanayii 
ürettiği malları dünyanın 135 ülkesine satabilmektedir. Bu yıl 75 
milyar doları aşan dış ticaret hacmimiz 100 milyar dolar seviye
sine doğru yol almaktadır.

- Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında üstlenilmiş olan 
taahhüt işlerinin toplam tutarı bu yıl itibariyle 20 milyar doları 
aşmıştır. Kafkasya ve Orta Asya'daki imar ve inşa faaliyetlerinin 
yüzde 80'i Türk girişimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Türkiye'nin 1998 yılındaki toplam turizm geliri 10 milyar
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doları bulmuştur. Türkiye turizm alanında dünyanın ilk on ülkesi 
arasına girmeyi başarmıştır. Fransa'dan Türkiye'ye 1998 yılında 
gelen turist sayısı 440 bini bulmuştur.

- Bugüne kadar 16 milyar dolar yatırım yapılan Güneydoğu 
Anadolu Projesi’ne bir 16 milyar dolarlık yatırım daha yapılacak
tır. Bu proje 22 baraj ve 19 elektrik santraliyle dünyanın en büyük 
entegre kalkınma projelerinden biridir. Öte yandan Türkiye'nin 
hayvancılık alanında önümüzdeki beş yıl içinde yapacağı yatırım 
tutarı 1.5 milyar dolar olacaktır.

- Türkiye'nin 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nın bir gereği 
olarak Avrupa Birliği ile gerçekleştirmiş olduğu gümrük bir
liğinin üç yılı aşkın bir süredir devam eden uygulaması, Türk 
ekonomisinin AB içindeki rekabet koşullarına başarıyla uyum 
gösterebildiğini kanıtlamıştır. Türk ekonomisi bu başarıyı, AB'nin 
gümrük birliği çerçevesinde Türkiye'ye karşı üstlendiği taahhüt
lerinin gereğini yerine getirmemesine rağmen elde etmiştir.

- Türkiye, henüz tam üye olmamakla birlikte, esasen uzun 
zamandan beri AB'nin de facto içindedir. Sadece gümrük bir
liğiyle değil, Avrupa'da yaşayan 3 milyon Türk'ün AB ülkelerinde 
1997 yılında yarattıkları 49.7 milyar ECU'ye ulaşan katma değer
le de AB'nin de facto içindedir. Bu rakam, AB bütçesinin yarısın
dan fazladır. Avrupa'daki Türklerin yatırımları 7 milyar dolar, 
kurdukları firma sayısı 62 bindir.

- Avrupa'daki diğer hiçbir aday ülke böylesine dinamik ve 
umut veren bir ekonomiye sahip değildir. Bunların yanısıra 
Türkiye demokratikleşmeden sosyal güvenliğe kadar her alanda
ki reformlarını biran evvel gerçekleştirmeye kararlıdır. Esasen, 
Avrupa Birliği Komisyonu aday ülkelerin AB üyeliğine hazırlan
ma ve AB müktesebatına uyum performanslarını ölçen rapor
larının Türkiye ile ilgili bölümlerinde Türk ekonomisinin 
dinamizminin ve başarılarının altını övücü ifadelerle çizmiştir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, mevcut kon- 
jonktürel sorunlara rağmen Türkiye'nin dış politika öncelikleri
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arasındaki önemini ve belirleyici yerini işgal etmektedir. Tarih 
Türkiye’siz bir Avrupa'nın, Avrupa’sız bir Türkiye'nin hayal dahi 
edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin biraz evvel say
dığım tüm artılarıyla ve kazanımlarıyla Avrupa'nın geleceğine 
yapabileceği önemli katkılar ve sunabileceği küçümsenmeyecek 
imkan ve potansiyelleri mevcuttur. Türkiye sorunlarla dolu bir 
jeopolitik kavşakta Avrupa'nın en önemli stratejik ortaklarından 
biridir.

Değerli Misafirler,

Bu tablo içinde Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin bugünkü durumuna ve gelişme perspektiflerine 
değinmek istiyorum. Fransa Türkiye'nin 5., Türkiye ise 
Fransa'nın 15. ticaret ortağıdır. Türkiye ile Fransa arasındaki 
ticaret hacmi 1998 yılında 4 milyar 333 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Fransa'nın toplam dış ticaret hacmimiz içindeki 
payı yüzde 5.7'dir. Öte yandan, Türkiye yükselen pazarlar arasın
da Fransa'nın ikinci ticaret ortağıdır.

Fransız sermayesinin 5.3 milyar dolarla ülkemizdeki 
toplam yabancı sermaye içindeki payı yüzde 21 seviyesindedir. 
Bu payla Fransa Türkiye'deki yabancı sermaye stokunda birinci 
sırada gelmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız fir
malarının sayısı 230'a ulaşmıştır. Bu firmaların gerçekleştirdikleri 
toplam yatırım da 3 milyar doları bulmuştur. Doğrudan yatırımlar 
kategorisinde Fransa, ABD ve Almanya'dan sonra 3. sıradadır.

Tüm bu rakamlar Türk ve Fransız girişimcilerinin birbir
lerinin ülkelerine duydukları güvenin ve aramızdaki sağlam 
ortaklık ilişkilerinin parlak birer göstergesidir. Bu ilişkilerin daha 
da gelişmesini ve çeşitlenmesini teşvik ediyoruz. Bu konuda 
temel rol iki ülke müteşebbislerine düşmektedir. Enerjiden tarı
ma, imalat sanayinden savunma ve uzay sanayiine kadar geniş bir 
yelpazede iki ülke önünde sayısız işbirliği imkanları bulunmak
tadır. Bu bağlamda, iki ülke müteşebbislerinin özellikle üçüncü 
ülkelere yönelik ortaklıklar kurmalarının önem taşıdığına inanı
yorum. Avrasya'nın gelişmekte olan pazarları bu bakımdan
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İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin hukuki altyapısı 
hemen hemen tamamlanmıştır. Ancak, eksik olan en önemli belge 
Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması’dır. Bu 
anlaşmanın biran evvel tamamlanmasına büyük önem veriyoruz.

Tarih boyunca önemli stratejik ortaklıklar, yakın dostluklar 
kurmuş iki büyük dünya devleti olan Türkiye ve Fransa ortak 
geleceklerini birlikte inşa etmek hususunda da kararlıdırlar. 
Aramızdaki ortaklık ve işbirliğinin 21. yüzyılda parlak başarılara 
imza atmasında sizlerin çabaları belirleyici rol oynayacaktır. 
Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim.

yepyeni fırsatlar sunmaktadır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
FRANSA’DAN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 4 Mayıs 1999, Salı, Saat: 23.30)

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın davetine icabetle 3-4 
Mayıs 1999 tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunduğum
Fransa'dan dönmüş bulunuyorum. Ziyaretim sırasında bana

  _ •  _ _ , * k

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet Bakanı Sayın Fikret 
Ünlü ve Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ile üst düzey yet
kililerden oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Ziyaretim sırasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. 
Yıldönümü vesilesiyle Topkapı Saray Müzesi’nde bulunan yak
laşık 300 adet eserin sergilendiği ve Türkiye'nin dış tanıtımı 
açısından fevkalâde önemli bir kültürel olay teşkil eden 
"Versailles'da Topkapı: Osmanlı Saray Hâzineleri" sergisinin 
açılışını 3 Mayıs 1999 günü Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Jacques Chirac ile birlikte gerçekleştirdik.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve 
Başbakan Sayın Lionel Jospin ile birer görüşme yapma imkânı 
bulduk. Bu görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin her alanda çok 
iyi bir düzeyde seyrettiğini birlikte tespit ettik ve işbirliğimizi 
daha da ileriye götürme irademizi karşılıklı olarak teyid ettik. 
Sayın Chirac ve Sayın Jospin ile yaptığımız görüşmelerde iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
teatisinde de bulunduk.

Öte yandan, 19-20 Şubat 1998 tarihlerinde Fransa'ya yap
tığım devlet ziyareti sırasında imzalanan Türkiye-Fransa 2000 
Eylem Planı ile müteakiben Temmuz 1998'de imzalanan uygula
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ma ekinin her iki ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarınca hayata 
geçirilmeye başlanmasından duyduğumuz memnuniyeti kaydet
tik.

Sözkonusu belge, 21. yüzyılın eşiğinde Türk-Fransız iliş
kilerini stratejik bir vizyon çerçevesine oturtarak bundan böyle 
birlikte yapacağımız işleri tadat etmektedir. Esasen Versailles 
Sarayı'nda açılışını yaptığımız "Osmanlı Sarayı Hâzineleri" ser
gisi de bu eylem planının somut bir ürünüdür.

Ziyaretim sırasında, Fransa Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü'nde bir konuşma da yaparak dış politikamızın temel 
önceliklerini anlattım. Bu konuşmayı müteakiben katılımcıların 
muhtelif sorularını cevaplandırdım. Bu sabah ise iki ülke arasın
da iş yapan önde gelen Türk-Fransız iş camiası temsilcileriyle 
biraraya gelerek Türkiye'nin ekonomik potansiyeli üzerinde dur
dum; bu çerçevede ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi nasıl 
daha ileriye götürebileceğimize ilişkin görüşlerimizi izah ettim.

Fransa'ya yaptığım bu ziyaret özellikle ülkemizin dış 
tanıtımı açısından yararlı ve verimli geçmiştir.
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AVRUPA KONSEYI’NIN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ

TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJ

Bundan 50 yıl önce, 5 Mayıs 1949 tarihinde, İkinci Dünya 
Savaşı'nın acılarının tekrar yaşanmamasını arzulayan Avrupa 
ülkeleri, karşılıklı güven, dayanışma ve işbirliği ortamının oluştu
rulması amacıyla Avrupa Konseyi'ni kuran anlaşmayı imza
lamışlardır.

Başlangıçta 12 ülkenin katılımıyla oluşan Avrupa 
Konseyi'nin sınırları zaman içinde genişlemiş ve üye sayısı bugün 
41 'e ulaşmıştır. Bu gelişme sürecinde Avrupa'nın coğrafi sınırları 
esas alınmıştır. Avrupalı olma iradelerine bağlı olarak tüm Avrupa 
ülkeleri Konsey'e üye olabilmektedirler. Türkiye, Avrupa 
Konseyi'nin ilk üyelerinden biri olup, teşkilata Ağustos 1949'da 
katılmıştır. Mayıs 1989'a kadar 23 üyeli bir teşkilat olan Avrupa 
Konseyi, Soğuk Savaş'ın sembolü olan Berlin Duvarı'nın Kasım 
1989'da yıkılmasını müteakip, sosyalist ülkelerle diyalogunu 
geliştirmeye başlamış ve 90'lı yıllarla birlikte Merkezi ve Doğu 
Avrupa ülkelerini peyderpey şemsiyesi altına almıştır. Bu 
çerçevede, birçok Balkan ülkesi ile 1996 yılında Rusya 
Federasyonu da Avrupa Konseyi'nin üyesi olmuşlardır. Kafkas 
ülkeleri de Avrupa'nın coğrafi sınırları içinde mütalaa edilmekte
dir. 1992 yılında İstanbul'da yapılan Bakanlar Komitesi 
Toplantısı’nda, Kafkas ülkelerinin Konsey üyeliği için aralarında
ki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözümlemeleri koşulu geti
rilmiştir.

Esasen Türkiye, barış içinde, demokratik ve müreffeh bir 
Avrupa idealinden hareketle, özellikle Balkanlar ve 
Kafkaslar’daki devletlerin Avrupa Konseyi üyeliklerini içtenlikle
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desteklemektedir. Bu çerçevede, aday olan Bosna-Hersek'in 
geciktirilmeksizin Avrupa Konseyi üyeliğine alınması, bölgede 
istikrarın temini açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim, 
Kosova'da ahiren yaşanan insanlık trajedisi, demokrasi ile insan 
hak ve hürriyetlerine saygının sadece Balkanlar değil, tüm 
Avrupa için ne derece hayatiyet arzettiğini açıkça göstermiştir.

Kafkaslar’da komşumuz Gürcistan, 27 Nisan 1999 tari
hinde 41. üye olarak Avrupa Konseyi'ne katılmıştır. Bu vesileyle, 
adaylığı döneminde her türlü desteği verdiğimiz kardeş Gürcistan 
halkını ve yöneticilerini birkez daha kutlamak isterim. 
Gürcistan'ın ardından dost ve kardeş Azerbaycan'ın da Avrupa 
Konseyi'ne üyeliğinin gecikmemesi için gayret sarfediyoruz. 
Ermenistan'ın ise, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararı 
çerçevesinde, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından 
biran önce çekilmek suretiyle Azerbaycan ile uyuşmazlığını 
çözümleyerek Avrupa Konseyi üyeliğini kazanmasının mümkün 
olabileceğine inanıyoruz.

Avrupa Konseyi 50 yıllık faaliyet döneminde, 
demokrasinin ve insan haklarına saygının tüm Avrupa'ya yayıl
masında önemli rol oynamıştır.

•  •

Üyeleri arasında ayırımcı kategorilerin sözkonusu olma
ması gereken Avrupa Konseyi, insan hakları alanında her üye 
ülkede mevcut bulunan eksikliklerin giderilmesini amaçlayan bir 
işbirliği forumu olma özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önemli bir işlev görmektedir. 
Temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını 
sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan bu önemli sözleşme 
hükümlerinin, her türlü siyasi yaklaşımdan ve çifte standarttan 
arınmış şekilde uygulanmasına büyük önem atfetmekte, bu yönde 
gayret sarfetmekte ve ancak böyle bir uygulamanın sözkonusu 
Sözleşme'de ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde öngörülen amaçların 
gerçekleşmesini sağlayabileceğini inanmaktayız.

Avrupa Konseyi, bu önemli işlevinin yanısıra birçok alan
da, Avrupa'lı ülkeler arasında işbirliğinin, karşılıklı güvenin ve
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ortak bir hukuk düzeninin tesisi için de değerli çalışmalar gerçek
leştirmekte, bu amaçla Avrupa Sözleşmeleri hazırlamaktadır. Bu 
çerçevede, terörle mücadele konusundaki çalışmalara büyük 
önem atfediyoruz. Avrupa Konseyi'nin bu çalışmalara sorunun 
vehametiyle orantılı bir kapsam kazandırması gerektiğine inanı
yoruz. En temel insan hakkı olan yaşam hakkını ihlâl eden 
terörizme karşı, hukuk kuralları içinde kalarak vatandaşlarını 
korumak her demokratik ülkenin esas görevlerinden biridir. Bu 
görevin yerine getirilebilmesi için de, bugün uluslararası boyut 
kazanmış bulunan terörizme karşı tüm ülkeler arasında yakın ve 
sağlam temellere sahip bir işbirliğinin tesisi gereklidir. Terörden 
en fazla zarar gören Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, bu 
alanda, hangi nedenle olursa olsun teröre başvurulmasına kesin
likle müsamaha göstermeyen, terörizme başvuranların istisnasız 
cezalandırılmasını sağlayan etkin bir uluslararası işbirliği 
mekanizmasını Avrupa'da kuracak çalışmalara önderlik etmesini 
Avrupa Konseyi'nden beklemektedir.

Türkiye'de demokrasi, Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla 
birlikte filizlenmiş, bu rejimin olanakları içinde kök salarak 
gelişmiştir. Ülkemiz bu birikimi ve hukuk devleti kimliğiyle 
kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi bünyesinde 
önemli ve saygın bir yer edinmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan böyle de bu kuruluşla ilişkilerini, karşılıklı anlayış, katkı 
ve samimi işbirliği ilkeleri çerçevesinde sürdürmeyi amaçlayan 
Türkiye, aynı yaklaşımın bütün Konsey üyelerince de paylaşıla
cağını ve bu suretle Avrupa Konseyi Statüsü'nde yer alan hedef
lere kısa sürede erişmenin mümkün olacağını ümid etmektedir.

Bu vesileyle, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin halklarına 
sağlık, barış ve mutluluk diliyorum.
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AVRUPA KONSEYİ’NİN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE HÜKÜMET AÇIKLAMASI

Bugün, Türkiye dahil 41 Avrupa ülkesinde, en eski Avrupa 
örgütlerinden biri olan Avrupa Konseyi'nin 50. Kuruluş 
Y ıldönümü kutlanmaktadır.

Türkiye'nin de üyesi olduğu bu örgütün amacı, insan hak
larına saygının benimsendiği, demokratik bir Avrupa oluşturmak
tır. Statüsü gereği, hukukun üstünlüğü, temel insan hakları ve 
özgürlüklerine saygı ilkelerine bağlı tüm Avrupa ülkeleri kuru
luşa üye olabilmektedir. Bu çerçevede, Gürcistan, 27 Nisan 1999 
tarihinde 41. ve en yeni üye olarak Avrupa Konseyi'ne katılmış 
bulunmaktadır. Türkiye, tarihten gelen kardeşlik ve dostluk 
bağlarının mevcut olduğu Gürcistan halkını ve bu ülkenin değer
li yöneticilerini bu vesileyle kutlamaktadır. Türkiye, Gürcistan'a 
Konsey üyeliği sırasında da desteğini sürdürecektir.

Konsey bünyesinde hazırlanarak yürürlüğe konmuş, 
ülkemizi de çok yakından ilgilendiren önemli sözleşmelerden 
biri, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. 
Bu sözleşme, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına 
alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye, bu 
önemli sözleşme hükümlerinin, her türlü siyasi yaklaşımdan ve 
çifte standarttan arınmış şekilde uygulanmasına büyük önem 
atfetmekte, bu yönde gayret sarfetmekte ve ancak böyle bir uygu
lamanın sözkonusu sözleşmede ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde 
öngörülen amaçların gerçekleşmesini sağlayabileceğine inanmak
tadır.

Avrupa Konseyi Teşkilatı ayrıca, hukuki, sosyal ve kültürel 
alanlarda bugüne kadar 173 Avrupa Sözleşmesi'nin hazırlan
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masını sağlamak suretiyle, Konsey'e üye ülkeler arasında bu alan
larda geçerli olacak ortak ilke ve normların, işbirliği usullerinin 
belirlenmesine önderlik etmiştir. Büyük bir çoğunluğuna ülke
mizin de taraf bulunduğu bu sözleşmeler, doğal coğrafi sınırlara 
dayalı Avrupa'nın hukuki, sosyal ve kültürel temelini oluşturmak
tadır.

Avrupa Konseyi, 50. Yıldönümünü idrak ettiği bugünlerde, 
eski Doğu Bloku ülkelerindeki rejim değişikliğinden sonra, 
Avrupa'nın yapılanma sürecinde diğer uluslararası kuruluşlar gibi, 
işlevini ve önceliklerini yeniden belirleme aşamasındadır. 
Türkiye, Konsey'in, insan hakları alanında Avrupa'da öncü 
rolünün güçlendirilmesi gerektiği inancındadır. Avrupa kuru
luşlarıyla ilişkilerinde, Avrupa Konseyi'nin özgün rol, görev ve 
müktesebatmın korunması ve geliştirilmesi ve bağımsız bir ulus
lararası kuruluş olarak, varlığını ve kuruluş gayesine uygun 
faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği kanaatindedir.

Türkiye, Avrupa Konseyi Teşkilatı’na bugüne kadar önem
li katkılarda bulunmuştur ve önümüzdeki dönemde de aynı rolü 
oynamaya arzulu ve kararlıdır. Türkiye, bu kuruluşla ilişkilerini 
Türk kamuoyunda hassasiyete yol açan saplantı ve dogmatik 
eleştirilerden arındırmayı, karşılıklı anlayış ile güvene dayanan 
boyutlara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefin, bütün Konsey 
üyelerince benimsenmesi, Avrupa Konseyi'nin etkinliğini ve 
gelecekteki rolünün önemini büyük ölçüde artıracaktır.

Türkiye, Avrupa Konseyi'nin, Statüsü'nde belirtilen 
amaçlara ulaşmak yolunda bugüne kadar sürdürdüğü çalışmaların 
gelecekte de başarıyla devamını arzulamaktadır.
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BAB BAKANLAR KONSEYİ DÖNEMSEL İLKBAHAR
TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Batı Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar Konseyi Dönemsel 
İlkbahar Toplantıları 10-11 Mayıs 1999 tarihlerinde Almanya'nın 
Bremen kentinde yapılacaktır. Sözkonusu toplantılara, Milli 
Savunma Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk başkanlığında BAB 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güner Öztek ile Genelkurmay 
Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tem
silcilerinden oluşan bir heyetle katılınacaktır.

Toplantılarda, Amsterdam Anlaşması’nın yürürlüğe girme
si ve NATO Zirvesi sonuçları ışığında Avrupa güvenlik ve savun
ması, Batı Balkanlar’da durum ve Avrupa bunalım yönetimi
bağlamında savunma politikası konularının ele alınması 
öngörülmektedir.

Ayrıca, 10 Mayıs sabahı anılan toplantılara katılacak 
Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları 
gayriresmi olarak biraraya gelecekler ve Avrupa güvenlik ve 
savunma politikası ile Balkan krizini değerlendireceklerdir.
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YUNAN HAVA KUVVETLERİ’NIN KIBRIS’DAKI
TATBİKATI HAKKINDA AÇIKLAMA

Yunan Hava Kuvvetleri’nce Kıbrıs adasına mücavir bölge
lerde icra edilmekte olan Toksotis tatbikatı kapsamında iki Yunan 
F-16 ve iki A-7 savaş uçağı 5 Mayıs 1999 günü Güney Kıbrıs'taki 
Baf Askeri Havaalanı’na inme teşebbüsünde bulunmuş, ancak 
iniş yapamadan bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardır.

Geçtiğimiz yıl Baf Askeri Üssü’nün operasyonel hale geti
rilmesinden sonra Yunan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki 
askeri faaliyetleri yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. Yunan 
savaş uçaklarının ada üzerinde sürdürmekte olduğu uçuşlar, 
Rum/Yunan cephesinin Kıbrıs'ta gerginliği tırmandırmakta ısrarlı 
olduğunu göstermektedir.

Ada'daki güven bunalımını da derinleştiren Rum/Yunan 
tahriklerinin, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı olumsuz yönde 
etkilediği açıktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN İTALYA BAŞBAKANI’NIN 
ÖCALAN DAVASIYLA İLGİLİ BEYANINA İLİŞKİN

SORUYA CEVABI

İtalya Başbakanı’nın, "Öcalan'a karşı duruşmanın 
sürdürülme yöntemi kabul edilebilir değildir" şeklinde bir beyan
da bulunduğu görülmüştür.

İtalya Başbakanı’nın bir terör örgütü elebaşısını uzunca bir 
süre ülkesinde barındırdığı, bunun da ötesinde hukuk kurallarını 
ve bağlı bulunduğu uluslararası anlaşmaları da çiğnemek 
suretiyle bir teröriste çeşitli ülkelerde melce temini için pazarlık
lara giriştiği ve neticede de ülkesinden uzaklaştırdığı henüz 
hafızalardan silinmemiştir.

Daha mahkeme safahatı başlamadan, önyargılı bir biçimde 
ve geçmişte hukuka karşı izlediği tutumu bilinen bir kişinin bu 
kabil bir beyanda bulunmuş olması şaşırtıcı görülmemektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLFNIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın, toplantımıza hoşgeldiniz. 
Sorularınıza geçebiliriz.

SORU : Yunan uçakları Baf Askeri Havaalanı’na neden 
inemediler, Türk uçakları mı önledi?

CEVAP : înme teşebbüsünde bulunduklarını, ancak 
inemediklerini biliyorum. Ama onun ötesinde bende bir bilgi yok.

SORU : Bizim uçaklarımız da o zaman zarfında bölgede 
uçuşlarda bulundular mı?

CEVAP : Konunun askeri veçhesi hakkında bilgi sahibi 
değilim.

SORU : Herhangi bir diplomatik girişim var mı?

CEVAP : Şu dakika itibariyle yo1 hayır.

SORU : Neden?

CEVAP : Biz görüşümüzü açıkladık. Bunun ötesinde 
gelişmelere göre hareket edilir.

SORU : Milletvekili Merve Kavakçı'nm Iran bağlantıları 
veya dış ülke bağlantıları konusunda Dışişleri’nde bilgi var mı? 
En üst düzeyde suçlamalar yapıldı buna yönelik olarak 
Cumhurbaşkanımız tarafından.
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CEVAP : Bu konu birinci derecede bizim Bakanlığımızın 
konusu değil. Eğer ortada izlenmesi gereken bir konu varsa bunu 
izleyecek başka makamlar var. Bizden şu ana kadar bu konuda 
istenen bir husus olduğunu zannetmiyorum.

  •  •

SORU : Ocalan davasıyla ilgili olarak Bakanlık 
çerçevesinde ne gibi hazırlıklar yapılıyor, ne gibi girişimlerde 
bulunuluyor? Bu arada dışarıdan birtakım tepkiler geliyor mu, 
başvurular var mı? Bu çerçevede D'Alema'nm bir açıklaması 
olmuştu, buna cevabınız var mı?

CEVAP : Terör örgütü başının 31 Mayıs'ta başlayacağı 
açıklanan davasının izlenme biçimi konusunda hatırlarsınız DGM 
Başsavcısı geçtiğimiz hafta 30 Nisan günü Ankara'da ayrıntılı 
açıklama yaptı. Bu çerçevede, duruşmayı izlemek isteyen yabancı 
uyruklu kişilerin izleyeceği yöntem hakkında da bilgi verdi. 
Bunları benim size tekrarlamama zannediyorum gerek yok. 
Ayrıca, BYEGM de duruşmaları izlemek isteyen yabancı basın 
mensupları için bazı tertipler alıyor. Bu konu birinci derecede 
bizim Bakanlığımızda yürütülmüyor. Duruşmaları izlemek 
isteyenler DGM Başsavcılığına müracaat edecekler. Savcılığın 
uygun göreceği çerçevede bunlara müsaade edilecek.

Italyan Başbakam’mn beyanı konusunda da şu 
söylenebilir; galiba bir radyo istasyonunda Sayın D'Alema bu 
dava hakkında bazı beyanlarda bulunmuş, bu çerçevede, "bu 
duruşmanın sürdürülme yöntemi kabul edilebilir değildir" şek
linde ifadeler kullanmış. Bizim bu konudaki cevabımız şöyle:

İtalya Başbakanı’nın bir terör örgütü elebaşısını uzunca bir 
süre ülkesinde barındırdığı, bunun da ötesinde hukuk kurallarını 
ve bağlı bulunduğu uluslararası anlaşmaları da çiğnemek 
suretiyle bir teröriste çeşitli ülkelerde melce temini için pazarlık
lara giriştiği ve neticede de ülkesinden uzaklaştırdığı henüz 
hafızalardan silinmemiştir.

Daha mahkeme safahatı başlamadan, önyargılı bir biçimde 
ve geçmişte hukuka karşı izlediği tutumu bilinen bir kişinin bu
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kabil bir beyanda bulunmuş olması şaşırtıcı görülmemektedir.
  •  •

SORU : Ocalan davası çerçevesinde Ankara'daki 
Büyükelçiliklerden, Büyükelçilerden izleme talebinde bulunan 
var mı? Onlara bir brifing verildiğini duymuştum ben.

CEVAP : Evet. Bu talepler bir süredir vaki olmakta. En son 
olarak 5 Mayıs günü Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Faruk Loğoğlu Ankara'daki bazı yabancı misyon tem
silcilerine bu davanın izlenebilme yöntemi hakkında ve DGM 
Başsavcısı tarafından 30 Nisan 1999 günü yapılan açıklama para
lelinde bilgi vermiştir. Bu çerçevede, kendilerine duruşma salo
nunun kapasitesi, ulaşım imkanları ve güvenlik önlemleri 
gözönünde tutularak duruşmayı izlemek isteyen yabancı izleyici
ler ve basın mensuplarından hangilerinin bu duruşmalara katıla
cağının Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tespit edile
ceği hatırlatılmıştır ve keza biraz önce işaret ettiğim Sayın 
Başsavcının 30 Nisan 1999 tarihli açıklamasında yer alan husus
lar kendilerine bir kere daha aktarılmıştır. Yani özetlemek 
gerekirse, davayı izlemek isteyen yabancı misyon mensupları 
tıpkı yabancılara uygulanacak usûlde olduğu gibi, Ankara'daki 
DGM Başsavcılığı’na müracaat edeceklerdir. Savcının takdirine 
bağlı olarak bu talepler işleme konacaktır.

SORU : Bu brifinge hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?

CEVAP : Zannederim Batılı ağırlıklı olmak üzere 40'a 
yakın ülke Büyükelçisi.

SORU : Diyelim ki Avrupa Parlamentosu üyesi Ahmet ya 
da Mehmet. Başvuru için kendi ait olduğu ülkesinin 
Büyükelçiliğinden mi yapacak bu başvuruyu?

CEVAP : Bu sıfatları kullanarak yapılacak başvurular 
tarafımızdan kabul edilmeyecektir şüphesiz. Ama yabancı uyruk
lu bir kişi olarak davayı izlemek talebinde bulunduğu takdirde 
diğer bütün yabancı uyruklu kişilere uygulanacak usûl 
çerçevesinde Ankara'da ilgili DGM Başsavcılığı’na müracaat
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edecektir.

SORU : Başvurunun bireysel olması mı gerekiyor. Kişi 
bizatihi gelip mi başvuruda bulunacak yoksa...

CEVAP : Ankara'daki Büyükelçilikleri aracılığıyla.

SORU : Ama diplomatik sıfatını kullanmayacak...

CEVAP : Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Asamblesi, vs. birtakım başka kuruluşların bir mensubu olarak, 
bu sıfatla bir başvuru kabul edilmeyecektir.

  •

SORU : Mesela Ingiltere Büyükelçisi olarak da başvurul
duğu zaman da olabiliyor değil mi?

CEVAP : Bir yabancı uyruklu kişi olarak başvurusu kabul 
edilecek. Ama söylediğim gibi, başvurunun yanıtlanması 
Savcının uygun göreceği usuller çerçevesinde.

SORU : Temsilci olarak izleyemeyecek...

CEVAP : Doğru, evet. Yabancı uyruklu kişi olarak şahsı 
adına izleyebilecek.

SORU : Mesela 10 bin tane yabancı başvurduğu zaman 
Büyükelçilere öncelik verilecek mi?

CEVAP : Hayır kimseye öncelik verilmeyecek.

SORU : Her isteyen yabancı uyruklu başvurabilecek mi?

CEVAP : Gayet tabii prensip olarak başvurabilir bireysel 
olarak, kendi adına.

SORU : Aralarından nasıl seçilecek?

CEVAP : O Başsavcılığın takdiridir. Tabii ki salonun istiap
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haddi de bunda önemli bir faktördür.

SORU : Kura mı çekiliyor?

CEVAP : Onu Sayın Başsavcıya sormak lazım.

SORU : Azami kaç yabancı uyruklu bu duruşmayı izleye
bilir? Bunda bir rakam var mı?

CEVAP : Bilemiyorum.

SORU : Gazetelerde Romanya'dan getirilen PKK'lılarla 
ilgili bir haber vardı. Papa'ya suikast girişimi hazırlıkları olduğu 
biçiminde. Bu konuda elinizde herhangi bir bilgi var mı, doğru
layacak, yalanlayacak ya da detay verebileceğiniz?

CEVAP : Bu konuda, benim bildiğim kadarıyla bize 
ulaşmış bir bilgi yok. Konunun bize terettüp eden bir veçhesi 
varsa, ilgili güvenlik makamlarımızla temas ederiz.

SORU : Teorik olarak bir soru sormak istiyorum. Türkiye 
Yunanistan'ın savaş uçaklarının Kıbrıs'a inmesini engelleyebilir
mi?

CEVAP : Şöyle cevaplayayım müsaade ederseniz; Güney 
Kıbrıs'ta uzunca bir süredir devam etmekte olan silahlanma 
faaliyeti Türkiye'yi rahatsız etmekte ve Türkiye'nin görüşüne göre 
hem Kıbrıs sorununun çözümü arayışlarına zarar vermekte hem 
de bölge istikrarına hizmet etmemektedir. Öte yandan, ahiren bu 
konuda ortaya atılmış olan Rum-Yunan Ortak Askeri Doktrini de 
bu endişeleri ağırlaştırıcı bir rol oynamıştır. Türkiye, hiç şüphesiz 
gerek KKTC'nin ve gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını 
gözetecek önlemleri alacaktır.

SORU : Bu çerçevede Mitsotakis'in "Geçmişte Rumlar 
hata yapmıştı" şeklinde bir açıklaması vardı.

CEVAP : Sayın Mitsotakis'in bir gazetede yer alan beyan-

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [37]



larını ben de gördüm. Haberin metni de önümde. Şöyle diyor 
Sayın Mitsotakis: "Makarios'un bizzat imzaladığı anlaşmaları 
ortadan kaldırma çabası suç teşkil eden bir hataydı. Çünkü bu 
noktadan itibaren durum Kıbrıs'ı kanlı olaylara ve Kıbrıs Rum 
tarafının Türk tarafına karşı işlediği ve inkar edemeyeceğimiz 
cinayetlere götürdü." Zannederim bu son derece ifşa edici açıkla
maları herkesin önüne koyup, özellikle Kıbrıs konusunda taraf 
olan ve konuya ilgi duyan ülkelerin ve kişilerin ciddi şekilde 
değerlendirmesi gerekiyor.

SORU : Bir süre önce Yunan savaş uçakları Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi’ne inmişti, Türkiye buna benzer biçimde misil
lemede bulunmuştu. Şimdi tekrar misilleme yapılması ihtimal 
dahilinde mi?

CEVAP : Bu konuda söylediklerime ilave edeceğim bir 
husus yok şu aşamada.

Teşekkür ederim.
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BAKANLIĞIMIZ ESKİ MÜSTEŞARI EMEKLİ 
BÜYÜKELÇİ SAYIN NÜZHET KANDEMİR’İN 

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU DENETİM KURULU
ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLMESİNE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Bakanlığımız eski Müsteşarı emekli Büyükelçi Sayın 
Nüzhet Kandemir, ülkemiz tarafından Uluslararası Uyuşturucu 
Denetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Adıgeçen Kurul, 
1961 tarihli Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Tek 
Sözleşmesi ile kurulmuş olup, Birleşmiş Milletler (BM) 
bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kurul, uyuşturucu maddeler 
alanında Türkiye'nin de taraf olduğu 1961 tarihli BM Tek 
Sözleşmesi'nin, 1971 tarihli BM Psikotrop Maddeler 
Sözleşmesi'nin ve 1988 tarihli BM Uyuşturucu Maddelerin 
Kaçakçılığının Önlenmesi Sözleşmesi'nin uygulanmasını denetle
mektedir.

Büyükelçi Sayın Nüzhet Kandemir, 1973-1979 yılları 
arasında BM Cenevre Ofısi'nde Uyuşturucu Maddeler 
Bölümü'nün Başkan Yardımcısı olarak altı yıl görev yapmış ve 
uyuşturucu maddelerle ilgili olarak BM bünyesinde yapılan temel 
sözleşmelerin hazırlık sürecine katılmıştır.

Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu'na seçimler, 1 
Mart 2000 tarihinde görev süreleri dolacak altı üyenin yerini 
doldurmak üzere 6 Mayıs 1999 tarihinde New York'da düzenle
nen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Toplantısı 
sırasında yapılmıştır.

Büyükelçi Sayın Nüzhet Kandemir, ECOSOC üyesi 54 
ülkenin oy kullandığı seçimlerin ilk turunda en yüksek oyu alarak
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(34 oy) Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu'na seçilmiştir.

Uluslararası Uyuşturucu Denetim Kurulu'nda ülkemizin
temsili, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele konusunda
Türkiye ile BM arasında giderek artan işbirliğinin yeni bir göster
gesi olacaktır.

Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi alanında bölgesel ve 
uluslararası alanda yoğun işbirliğinde bulunan Türkiye, uyuşturu
cu madde üretimi ve kaçakçılığı konusunda BM sistemi içinde
temel birim olan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun da üye
sidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU SALONU’NUN YENİDEN 

DÜZENLENMİŞ ŞEKLİYLE AÇILIŞINDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

Basınımızın temsilcilerine, hem buradaki Bakanlığımızın 
yöneticileri adına, hem kendi adıma hoşgeldiniz demek istiyo
rum. Bugün sizi davet etmemizin nedeni, Bakanlığımızın uzun
ca bir süredir yapmaya çalıştığı, kısmen de yapmakta olduğu bir 
teknik altyapı gelişimi projesinin bir örneğini size sunabilmek.

•  •  •  •  •

Önemli bazı gelişmeler sağladık. Özellikle Internet
konusunda, bilgisayar iletişimi, bilgisayar kullanımı konularında 
Bakanlığımızın altyapısı -ki en zor kısmı oydu- tamamlanmış 
gibi. Hatta tamamlandı diyebilirim. En son bir kaç telefon hattı 
daha almamız lazım. Onun dışında tamamladık ve internet say
famıza erişimi çok kolaylaştırdı bu yaptığımız değişiklikler. 
Dolayısıyla bu sayfalara olan rağbet de bütün dünyada yüksel
meye başladı. Bununla bağlantılı olarak sayfaların kendisini de 
değiştirmekteyiz. Daha henüz o işi tamamlayabilmiş değiliz. 
Fakat onun da işte bir 15 günlük, üç haftalık işi kaldı.

Burada size sunmakta olduğumuz projeyi Bakanlığımızın 
bilgilendirme, sualleri cevaplama işlevinde bir aşama olarak 
görmekteyiz. Bu salonumuzun bütün teknik düzeni değişti. 
Basınımıza layık bir teknoloji getirdik ve hem sesli hem görsel 
anlatımlarda daha iyi şekilde basma hizmet verebilecek bir konu
ma getirdik. Şimdi izninizle şunu önermekteyim. Önce idari 
konulardaki Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Sayın Aydan 
Karahan kısa bir bilgi sunacak. Daha sonra teknik donanımı 
gerçekleştiren şirketin temsilcisi teknik bazı bilgiler verecek. 
Onun ardından bizim Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu’yla birlikte gerçekleştirdiğimiz filmi izleye
ceğiz ve nihayet Sözcü Vekilimiz Sayın Sermet Atacanlı bugünkü 
gelişmeler, yani olağan gelişmeler hakkında sizlerin sualleri 
varsa, o sualleri cevaplayacak ve bu şekilde tamamlayacağız.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [41]



MESSAGE OF H.E. SÜLEYMAN DEMIREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY,

CHAIRMAN OF THE COMCEC

Fifteenth Meeting Of The Follow-Up Committee Of The COMCEC
(Istanbul, 11 May 1999)

Mr. Chairman,
Excellencies,
Distinguished delegates,

It is a distinct pleasure for me to welcome you once again 
in Turkey on the occasion of the fifteenth meeting of the follow- 
up committee.

At the outset, I would like to congratulate the new members 
of the committee and wish them success in their work.

Since the first session of the COMCEC 15 years ago, the 
world have witnessed radical developments and substantial 
changes in the political and economic scene.

During the course of these fifteen years, thanks to the 
efforts of your committee, the COMCEC has proven itself as an 
outstanding OIC forum with regular annual meetings and many 
concrete achievements.

We are now facing a different world. As compared to the 
relative stability and predictability of political and economic con
ditions in the cold war era, the present circumstances are much 
more complicated and volatile.
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Due to the revolutionary advances in the communications 
technology, people are no more satisfied with their existing stan
dards of living and aspire for higher ones. The resulting emphasis 
on democracy, market economy and human rights constitutes the 
major driving force leading to increased levels of prosperity and 
well being all over the world.

The financial crisis that has gripped the global economy 
starting from mid-1997, has caused severe problems for most of 
our economies. Fragilities in domestic financial systems, short
comings in macroeconomic policies and weaknesses of the inter
national financial structure are identified as the main factors that 
are causing the crisis.

With the emergence of the new world conditions, the ways 
and means of international economic cooperation have also 
undergone substantial changes. Increasing prosperity and eco
nomic well-being through interdependence and global action has 
long replaced self-sufficiency as the ultimate objective of multi
lateral economic cooperation.

With the joining of Surinam, Guyana, Togo and Thailand to 
the OIC community, the number of member countries has now 
reached 57 occupying a wide geographical area in the world 
stretching over African, Asian, European and South American 
continents.

The dispersion of the member countries in such a wide 
geography clearly poses difficulties in launching joint economic 
cooperation projects.

With the valuable contributions of your esteemed commit
tee, the COMCEC has been able to accommodate its activities to 
these new trends in the world economic and political conditions.

In fact, the new strategy and plan of action, prepared by the 
COMCEC and adopted by the seventh Islamic Summit 
Conference in 1994, provides a new approach to the economic
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cooperation among member countries, that differs from the previ
ous one.

The most important principle of the new plan of action is 
the encouragement of voluntary participation and cooperation 
among a smaller number of member countries sharing common 
interests so as to sustain cooperation in a more realistic and flex
ible manner.

Although the rather slow progress in the implementation of 
the plan of action constitutes a point of concern for us, it is grati
fying to note that three important sectoral experts' group meeting 
were held so far and many others are in prospect. I am sure that 
in your present meeting you will also formulate appropriate rec
ommendations for the early implementation of the projects iden
tified in these meetings.

The practice of holding exchange of views on current 
world economic issues during the annual COMCEC sessions, is 
also in harmony with our new approach to economic cooperation. 
It gives us a unique opportunity to better understand the global 
developments and their effects on our countries.

I wish every success to the follow-up committee in its 
deliberations and a pleasant stay in Istanbul to the delegates.
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NATO'NUN KOSOVA’YA HAVA HAREKATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

1 .Kosova krizi bağlamında NATO tarafından sürdürülmek
te olan hava harekatı kapsamındaki NATO askeri makamlarınca 
yürütülen çalışmalar çerçevesinde, halen kullanılan havaalanları 
ve üslere ilaveten ek üs ve havaalanı ihtiyacının karşılanmasını 
teminen müttefiklerle ve bu meyanda ülkemizle de Genelkurmay 
Başkanlığı kanalıyla temasa geçilmiştir.

2.Bu çerçevede, ön hazırlık niteliğinde olmak üzere gerek
li Bakanlar Kurulu Kararı istihsal olunmuş ve uygulama yetkisi 
Genelkurmay Başkanlığı’na verilmiştir. Ancak, sözkonusu kap
sama hangi havaalanlarının dahil olacağı, bunların hangi 
çerçevede kullanılacağı ve sözkonusu alanlara kaç uçak konuş
landırılacağı gibi hususlarda NATO'dan ülkemize henüz resmi bir 
talep yöneltilmemiştir.

3.Harekata ilişkin teknik hususlar sözkonusu Bakanlar 
Kurulu KararTna göre Genelkurmay Başkanlığfnm yet
kisindedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN NATO’NUN KOSOVA’DA 
YÜRÜTTÜĞÜ HAVA HAREKATIYLA İLGİLİ BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

NATO'nun Kosova krizi bağlamında yürütmekte olduğu 
hava harekatından öngörülen amaçların bir an önce istihsalini 
teminen NATO askeri makamları tüm ihtimaliyatları içerecek 
şekilde planlama çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs tarihli New York 
Times gazetesinde yer alan Michael Gordon imzalı haberde de 
vurgulandığı üzere harekata iştirak eden uçak sayısının ve kul
lanılan havaalanlarının artırılması da tezekkür edilmektedir. 
Ancak her iki konuda da şu ana kadar NATO Makamları tarafın
dan ülkemize yöneltilmiş resmi bir talep mevcut değildir.
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KIZILAY TARAFINDAN KOSOVALI MÜLTECİLER 
İÇİN MAKEDONYA’DA KURULAN KAMP

HAKKINDA BİLGİ NOTU

Makedonya'da bulunan NATO birlikleri tarafından 
altyapısı hazırlanan Bojane Kamp sahası, 9 Nisan 1999 tarihinde 
Makedonya Hükümeti tarafından Kızılay'a devredilmiştir.

Kızılay tarafından teslim alındığında kampta bulunan 
Kosovalı mültecilerin kalmakta olduğu askeri tip ve 1,5 metre 
yüksekliğindeki çadırlar sökülmüş, bunların yerine Kızılay 
tarafından insani amaçla imal edilmiş bulunan çadırlar dikilmiştir.

Mültecilerin ihtiyaçlarının daha net belirlenebilmesi ve 
sorunlarının daha kolay çözümlenebilmesi için mültecilerin kendi 
aralarından bir temsilci heyeti seçilmiştir.

Kampta günde üç kez, Kızılay tarafından Türkiye'den 
getirilen seyyar mutfaklarda hazırlanan sıcak yemek dağıtılmak
tadır. Yemeklerin hazırlanmasında mültecilerin temsil heyeti 
tarafından mülteciler arasından belirlenerek görevlendirilen 
ahçılardan yararlanılmaktadır. Ahçılar ihtiyaçları olan malzemeyi 
kamptaki Kızılay yetkililerine bildirmekte, bu malzeme kamptaki 
stoklardan veya yerel kaynaklardan alım yoluyla temin edilmek
tedir. Kampta dağıtılan yemeklerin seçimi ve hazırlanmasında 
Kızılay'ın bir etkisi bulunmamaktadır. Kamp halihazırda 
Makedonya'daki kamplar içinde bütün sakinlerine üç öğün sıcak 
yemek servisi yapılan tek kamptır.

Kampta UNICEF ile işbirliği halinde bir de okul kurul
muştur. Okul çağındaki mülteci çocukların tamamı okul 
hizmetinden yararlanabilmektedir. Buna ek olarak bir çocuk 
yuvası inşa edilmiştir. Çocuk yuvasında halihazırda kamptaki 
mülteciler arasında bulunan öğretmenlerden yararlanılmakta
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olup, çocukların sorunlarıyla ilgilenilebilmesi için Türkiye'den 
Kızılay tarafından yerel dili konuşan bir de pedagog gönde
rilmektedir. Kızılay Bojane Kampı, Makedonya'da çocuk yuvası 
bulunan tek kamptır.

Kampta, çocuk yuvasının oyun sahası yanında, yetişkin
lerin yararlanabildiği bir de voleybol sahası bulunmaktadır.

Kızılay tarafından kamptaki tıbbi hizmetlerin 
yürütülebilmesi amacıyla, Türkiye'den iki doktor ve iki hemşire 
ile sürekli olarak hazır bekleyen bir de ambulans gönderilmiştir. 
Buna ek olarak Makedon Kızılhaçı tarafından gönderilen doktor 
ve hemşireler vasıtasıyla 24 saat aralıksız temel sağlık hizmeti 
verilmektedir.

Bojane Kampı’nda, sosyal merkez olarak hazırlanmış 
bulunan bir çadırda mültecilerin Kızılay tarafından gönderilen 
doktor ve hemşireler vasıtasıyla 24 saat aralıksız temel sağlık 
hizmeti verilmektedir.

Bojane Kampı’nda, sosyal merkez olarak hazırlanmış bulu
nan bir çadırda mültecilerin Kızılay tarafından kurulan çanak 
anten vasıtasıyla TV izlemeleri de mümkün olmaktadır. 10 cep 
telefonu ile mültecilerin haberleşmesi sağlanmaktadır.

Mültecilerin su ihtiyacının karşılanması için kampa döşe
nen ve şehir su şebekesine bağlı hattın yetersiz kalması nedeniyle, 
ücreti Kızılay tarafından ödenerek tankerlerle su sağlanmaktadır. 
Kampta mülteciler için bir çamaşır yıkama bölümü, su ısıtıcıları 
da bulunan ve aynı anda 20 kişinin kullanabileceği duş bölümü ve 
22 adet tuvalet de inşa edilmiştir.

Bugüne kadar kamptaki mültecilere dağıtılan malzemeler 
arasında, çeşitli gıda ve deterjan, sabun gibi temizlik 
malzemelerinin yanında, temizlik setleri, çadırların önüne asıla- 
bilen katlanır su bidonları, çeşitli tipte yataklar, uyku tulumları, 
plastik kaplama malzemesi, mutfak setleri gibi çok çeşitli 
malzeme bulunmaktadır.

Bojane Kampı'nda 7 Mayıs 1999 tarihi itibariyle yaklaşık 
4.200 Kosovalı mülteci bulunmaktadır.
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AFRİKA’YA AÇILIM POLİTİKASIYLA
İLGİLİ BİLGİ NOTU

Türkiye'nin Afrika ve özellikle Kara Afrika ülkeleriyle 
ilişkilerine daha kapsamlı bir doğrultu kazandırılması ihtiyacıyla 
kamu ve özel kuruluş temsilcileriyle birlikte saptanmış olan ilke
ler Hükümetimizin de onayı alınarak bir eylem planına 
dönüştürülmüş ve 1998 Kasım ayında da uygulamaya konulmuş
tur.

Plan 10 yıla kadar uzanan bir dönem içerisinde Afrika 
ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin 
çeşitlendirilerek geliştirilmesini öngörmektedir. Ayrıca, Afrika 
kıtasındaki diplomatik temsil düzeyinin iyileştirilmesi de Plan'da 
ele alman hedefler arasındadır.

Afrika'ya Açılım Eylem Planı 1998 Kasım ayından itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin 
geliştirilmesi bakımından şimdiye değin gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar sonucu önemli bir mesafe alınmış bulunulmaktadır.

Afrika'ya Açılım Politikamızın daha etkin bir şekilde uygu
lanabilmesi için, aşağıdaki üç önemli konuda çalışmalara ağırlık 
verilmiş bulunulmaktadır:

i) Afrika Kalkınma Bankası'na "Bölge Dışı Donör Ülke" 
olarak üyeliğimizin gerçekleşmesi Afrika ülkelerine siyasi bir 
mesaj vereceği gibi, ülkemize önemli ekonomik ve ticari faydalar 
da sağlayacaktır. 1991'de Türkiye'nin Banka’ya üyeliği kabul 
edilmiş olup, 50 milyon ABD Doları tutarındaki giriş aidatının 
ödenmesi suretiyle üyeliğimizin gerçekleşmesi amacıyla çalış
malar yapılmaktadır.
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i i) Afrika ülkelerine yönelik teknik yardımların esasen 
başarılı sonuçlar sağladığı deneyimlerimizle sabittir. Bu bakım
dan, münhasıran Afrika ülkelerine yönelik olarak oluşturulacak

  •

bir teknik yardım fonunun TIKA'ya tahsisi için çalışmalar 
başlatılmıştır.

iii) Afrika ülkelerine yönelik eylem programımızda, bu 
ülkelere çeşitli bursların tahsis edilmesi de temel bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bursların tutarının 
Türk Lirası olarak saptanması, zaman içerisinde dolar karşılığı 
değerinin azalmasına yol açmaktadır. Afrika ülkelerine yönelik 
bursların sayısal olarak artırılmasının yanısıra, tutarlarının da 
Dolar olarak belirlenmesinin sağlanması üzerinde durulmaktadır.

•  •

Ote yandan, Afrika ülkeleri ile teknik işbirliğinin gelişti
rilmesi konusunda çeşitli alanlara öncelik verilebileceği belirlen
miştir. Bu işbirliği alanları özellikle tarım, sağlık, sulama ve su 
yönetimi, el sanatları, eczacılık, eğitim, üniversiteler arası 
temaslar, askeri eğitim konuları ile ilgilidir.

Sözkonusu alanlarda işbirliğinin hayata geçirilebilmesi 
için, teknik yardım bütçesinin oluşturulması ve bursların sayısının 
artırılması ve ayrıca koşullarının iyileştirilmesi planlanmıştır.

Afrika ülkelerine tarafımızdan üst düzey ziyaretler yapıl
masına ve bu ülkelerden Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin artırıl
masına da özel bir önem atfedilmektedir.

Bu çerçevede, geçtiğimiz Ocak ayında Sayın 
Cumhurbaşkanımız Cezayir'e resmi bir ziyarette bulunmuşlardır. 
Milli Savunma Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Türkiye- 
Tunus Savunma İşbirliği Komitesi Toplantısı vesilesiyle Mart 
ayında bu ülkeyi ziyaret etmiştir. Ayrıca, Devlet Bakanı Haşan 
Gemici, Mali'nin başkenti Bamako'yu ziyaret ederek bu ülkeyle 
Ticari, Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nı 
imzalamıştır. Aynı ziyaret vesilesiyle, Askeri İşbirliği Anlaşması 
ve İtfaiye İşbirliği Protokolü'nün müzakerelerine de başlanmıştır.
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Tunus Savunma Bakanı savunma işbirliği konusunda 
Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulması amacıyla 1998 Kasım 
ayında Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Senegal Savunma Bakam'nın Aralık 1998'de Türkiye'yi 
ziyareti vesilesiyle, bu ülkeyle Askeri İşbirliği Anlaşması imza
lanmıştır.

Bu yıl içerisinde Gambiya ve Sudan Dışişleri Bakanlan 
çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Sudan Dışilişkiler Bakam’nın ziyareti 
vesilesiyle Türkiye ile Sudan arasında siyasi danışma mekaniz
ması öngören bir İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Öte yandan, önümüzdeki Ekim ayında Gambiya ve 
Senegal ile Devlet Başkanları seviyesinde temaslarda bulunul
ması öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemde, Kotdivuar, Benin, Etyopya, 
Tanzanya ve Sudan'dan ülkemize Bakan düzeyinde çeşitli 
ziyaretler yapılması ve ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ile teknik 
işbirliğimizin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülmektedir.

Ayrıca, Afrika'ya Açılım Eylem Planı çerçevesinde, çeşitli 
Afrika ülkeleriyle siyasi temaslarda bulunmak ve işbirliği konu
larını ele almak üzere Bakanlığımız Afrika ve İKÖ Koordinatörü 
Büyükelçi Numan Hazar başkanlığında heyet ziyaretleri yapıl
maktadır. Heyetlerimizde kamu ve özel sektör temsilcileri de 
(DTM, DPT, Hazine Müsteşarlığı, TÎKA, Türkiye Müteahhitler 
Birliği gibi) yeralmaktadır. Son altı ay zarfında Mali, Gana, 
Kotdivuar, Cezayir, Etyopya ve Sudan'a heyet ziyaretleri gerçek
leştirilmiştir. Bu ziyaretler vesilesiyle, heyetimiz ilgili ülkelerin 
Dışişleri Bakanı ve diğer Bakanları tarafından kabul edilmiştir. 
Ayrıca, çeşitli siyasi konularda danışmalar yapılmış ve karşılıklı 
işbirliği alanları saptanarak, imzalanması öngörülen anlaşmalar 
konusunda görüş değişiminde bulunulmuştur.

Çeşitli Afrika ülkeleriyle ekonomik, ticari ve kültürel iliş
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kilerimizin geliştirilmesi için hukuki altyapının oluşturulması 
veya tamamlanması öngörülmektedir. Bu amaçla, planlanan 
çeşitli ziyaretler vesilesiyle Ticaret, Ekonomik, Teknik ve 
Bilimsel işbirliği Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması ile Kültür Değişim Programı veya Anlaşması imzalan
ması öngörülmektedir.

53 bağımsız devletin bulunduğu Afrika ile ilişkilerimizin 
geliştirilmesi Türk Dış Politikası’nın uzun vadeli çıkarları açısın
dan önemli bir hedeftir. Bunun için, yukarıda değinilen ekonomik 
ve kültürel temasların yoğunluk kazanması ve siyasi ilişkilerin 
daha da gelişmesi gerekmekedir.

Afrika Kalkınma Bankası'na üyeliğimizin gerçekleştirilme
si, diplomatik temsil düzeyimizin iyileştirilmesi, teknik yardım 
programlarının hazırlanması ve Afrika ülkelerine tahsis edilecek 
bursların artırılarak mali açıdan çekici hale getirilmesi hedefimize 
ulaşma konusunda kuşkusuz önemli katkılar sağlayacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN BRT 
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU : Sayın Bakan, Merve Kavakçı ile Türkiye'nin gün
demine gelen bir Amerikan vatandaşlığı olan milletvekilliği

•  •

konusu var. Öncelikle Merve Kavakçı konusunda nasıl bir 
prosedür izlenecek? TBMM'nde birden çok Amerikan vatandaşı 
olduğu söyleniyor. Bu konuda nasıl bir prosedür izlenecek?

CEVAP : Konunun doğrudan ilgilisi bizim Bakanlığımız 
değil. Çünkü bu bir hukuk olayı. Bizim Bakanlığımıza Yüksek 
Seçim Kurulu'ndan bir talep geldi ve bir kişi hakkında onun 
Amerikan vatandaşlığı bulunup bulunmadığı soruldu. Biz de bu 
konuda girişimlerde bulunduk. Houston'daki Başkonsolosluğu
muzun girişimleri sonucunda da adıgeçen kişinin Amerikan 
vatandaşı olduğu şeklinde bilgi verildi. Biz de bu bilgiyi ve bel
geyi ulaştırdık. Bizim ilgimiz bu noktaya kadar. Onun dışında 
Amerikan vatandaşı var mı yok mu benim bilebileceğim bir konu 
değil. Benim ilgi ve sorumluluk alanımdaki bir konu değil.

SORU : Türkiye'de çifte vatandaşlık konusunda bir yasal 
boşluk var değil mi? Ama aynı zamanda bir-iki ülkenin vatan
daşlığını taşıyan kişiler de var çok miktarda.

CEVAP : Bunlar daha çok hukuk konuları. Onun için 
girmek istemem.

SORU : Ülkemizin gündeminde olan bir diğer önemli konu
da Kosova konusu. NATO'nun Türkiye'den üs kullanma yönünde
birtakım talepleri olduğu yönünde haberler var. Bu konudaki
gelişmeler nedir? Türkiye NATO'ya ek üs ve havaalanları verecek 
mi?

• • •
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CEVAP : Şu ana kadar, -daha doğrusu dün geceye kadar 
diyeyim, bu sabahki durumu bilmiyorum- bize yapılmış 
NATO'dan resmi bir talep yok. Böyle bir talebin olması halinde 
Türkiye bunu iyi niyetle ve NATO ile olan ilişkileri çerçevesinde 
değerlendirecek. Burada tabii Genelkurmay Başkanlığımızın yak
laşımı ve eğilimi öncelikle önem taşıyor ama şu ana kadar resmen 
böyle bir talep yapılmış değil.

SORU : Kosova'daki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor
sunuz? Kara harekatına gidiş var mı? Yoksa NATO'nun harekatı 
noktalanabilir mi?

CEVAP : Şu andaki durum hava harekatının devam edeceği 
şeklinde. Kara harekatına dönük bir gelişme, somut bir düşünce 
veyahut somut bir tartışma olmadı. Bunun dışında Yugoslav bir
liklerinin çekileceği yönündeki açıklamalar doğrulanmadı NATO 
tarafından. Tabii Kosova'daki durum bütün acıklılığıyla devam 
etmekte. Türkiye olarak insani boyutta çok etkiliyiz. Buna devam 
ediyoruz, edeceğiz. Onun dışında siyasi boyutta da etkiliyiz. 
Gerçi daha da etkili olmamız lazım, ancak belli bir şekilde orada 
da etkiliyiz. İnsani açıdan savaş sonrası ne olacak konusunda bir 
planlama çalışması hem Türkiye'nin mevcut, hem NATO, BM ve 
ayrıca AB bağlamında bir çalışma devam ediyor. Bu sözünü 
ettiğim çalışma bütün diğer girişimleri biraraya getirecek, koor
dine edecek bir çalışma. Sanırım bu ay sonuna doğru, öncelikle
Dışişleri Bakanlıklarının ilgili birimlerinin yöneticileri biraraya 
gelecek.

SORU : Hangi ülkelerin, AB üyesi ülkelerin mi?

CEVAP : Hayır. AB ile sınırlı değil. Bütün bu konuda giri
şim yapan, AB üyesi ülkeler var, tabii Türkiye de var. Bizim 
Müsteşar Yardımcımız Aydın Şahinbaş bu toplantıya katılacak ve 
o toplantı sonuçlarına göre de Bakanlar düzeyinde bir toplantı 
daha olacak ve bu da bütün Balkanlar’ın yeniden yapılanması, 
yeniden inşaası konusunda ekonomik, sosyal programların haya
ta geçirilmesine karar verecek.
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SORU : 20. yüzyılın başında Balkanlar karışıktı. 20. 
yüzyılı bitirip 21. yüzyıla giriyoruz, Balkanlar yine karışık. 
Balkanlar’daki bu yeni fotoğrafta Türkiye'nin rolü ne olabilir? 
Örneğin ezeli rakip Yunanistan konusu var. Clinton kendisi bunu 
itiraf etmişti, "ben her şeyi yaptım ama Türk-Yunan gerginliğini 
çözemedim" dedi. Biraz Türk-Yunan ilişkileri açısından da 
Balkanlar’daki fotoğrafa bakalım.

CEVAP : Balkanlar bir türlü yerli yerine oturamadı. Bunun 
önde gelen nedenlerinden bir tanesi Balkanlar’da her ülkenin bir 
başka ülkede azınlığının olması. Bir azınlıklar meselesi 
sözkonusu. Bu tarihin mirası. Çünkü Balkanlar uzak tarihte, 
Osmanlı bütününün içinde yer aldığı tarihlerde, o dönem açısın
dan olumlu bir özelliğe sahipti ve Balkanlar’da bir etnik ayrışım, 
etnik farklılaşma, daha doğrusu şöyle söyleyeyim etnik kategori
ler yoktu Osmanlı döneminde. Bütün milliyetler, bütün etnik 
gruplar hareket imkanına sahipti. Hiçbirine karşı kötü yaklaşım 
yoktu. Dolayısıyla Balkan halkları, örneğin bir kısım Arnavut 
Yunanistan'da mekan tuttu. Bir kısım Yunanlı Makedonya'da 
mekan tuttu. Makedon bir başka tarafta mekan tuttu. Yani bu 
halkların rahat bir şekilde dolaşım imkanı, çalışma imkanı vardı. 
Bu o dönem için olumlu bir ekonomik-sosyal özellikti. Ama 19. 
yüzyılda milliyetçilik akımlarının gelişmesiyle bu toplumlarda bir 
milliyetçilik bilinci oluştu ve mesele çıkmaya başladı. Halen, tari
hin o mirası bugünün koşullarında bir olumsuz etken gibi maale
sef kendini ortaya koyuyor. Balkanlar’da hep aynı mesele. 
Yugoslavya'da Amavutlar, Arnavutluk'ta bir başka toplumun 
insanları, Makedonya'da Amavutlar, Makedonya'da Yunanlılar 
veya Yunanistan'da Makedonlar gibi, Bulgaristan'da Türkler bir 
bakıma, böyle bir karmaşık yapı gözüküyor.

Biz Balkanlar’da çok etkili bir aktörüz. Bu etkimizi de 
sorumluluk içinde kullanmaktayız. Ekonomik açıdan son derece 
sıkı bağlantılarımız, Bulgaristan ve Romanya ile sürüyor. 
Bulgaristan'la son dönemde daha da arttı bu ekonomik bağlan
tılarımız. Bundan hem Bulgaristan, hem Türkiye fayda sağlıyor. 
Aynı şey Romanya için söylenebilir. Arnavutluk'ta daha sınırlı
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olarak mevcuduz. Makedonya'da daha sınırlı olarak ekonomik 
açıdan. Buna karşılık askeri dayanışma, askeri yardımlaşma, 
eğitim konusunda hem Makedonya'da hem özellikle 
Arnavutluk'ta Türkiye çok etkili.

Yunanistan'a gelince, Yunanistan'la Balkanlar ve 
Makedonya konusunun insani boyutunda bir sorunumuz yok. 
Hatta zaman zaman benzeşen, paralel yaklaşımlarımız var. 
Yunanistan'la meselemiz şu: Yunanistan'la aramızda terör mesele
si var. Terör örgütüyle Yunanistan ciddi şekilde bağlantılı 
olduğunu kendi ifadeleriyle, kendi açıklamalarıyla da ortaya koy
muştur. Bizim öteden beri iddia ettiklerimiz bir yerde Yunanistan 
tarafından kanıtlanmıştır. Bizim Yunanistan'a dönük son iki yılda 
özellikle izlediğimiz politika şudur: Ciddi bir diyalog, ciddi bir 
konuşma her zaman Türkiye bunu savunmuştur. Türkiye 
Yunanistan'la barışçıl ilişkileri her zaman öne çıkarmıştır. Bugün 
ise, Türkiye'nin öteden beri mevcut iyi niyetli girişimleri 
Yunanistan tarafının kabul etmediği, reddettiği girişimlere terör 
faktörü eklenmiştir. Yunanistan bu terör olayıyla kendi ilgisini 
tamamen kesebilirse, Türkiye'ye bu konuda bir güvence verirse, 
uzlaşma ortamı, anlayış ortamı yaratabilirse, o takdirde bunun 
arkasından Yunanistan'la biz öteden beri savunduğumuz diyalog 
politikasını geliştirebilir ve meselelerin karşılıklı anlayış içinde 
çözümü için kendi katkımızı getirebiliriz.

SORU : Yunanistan'da bu yönde bir istek var mı ?

CEVAP : Hayır. Şu anda biz ikili ilişkilerimiz mevzuunda 
bir hayli ihtiyatlıyız ve bu terör sorununun çözümünü, çözülmesi
ni bekliyoruz. Yunanistan bu terör bağlantılarından kendini kur
tarmalı ve bir terör örgütünün Yunanistan ile Türkiye arasındaki 
ilişkilere mani olması da -tabii bu Yunanlıların izin vermesiyle 
terör örgütü mani oluyor- bu durumu ortadan kaldırmalı. Ondan 
sonra oturulup konuşulur.

SORU : Balkanlar konusunda, özellikle Yunanistan'la iliş
kilerde sizin vurguladığınız gibi Yunanistan'ın terörizme desteği 
konusunda kartlar bu kadar Türkiye'nin lehindeyken Türkiye’nin
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NATO'ya üs kullandırması, Yugoslavya'yı bombalayacak uçak
ların Türkiye'den kalkması, böylece olayın içine müdahil olması,

•  •

bir takım tepkiler yaratmaz mı? Örneğin Irak konusunda da, 
Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarda încirlik'in rolü Türkiye'nin 
pek çok eleştiri almasına yol açtı. Aynı şey Yugoslavya konusun
da da gündeme gelemez mi?

CEVAP : Tabii eleştiri alabileceğimiz kaynaklar, çevreler 
olabilir. Ama mesele Kosova'daki insanlarımızdır. Ben insan
larımız diyorum, çünkü 500 yıllık tarihi paylaştığımız insanlar, 
bizim insanımızdır aynı zamanda. Onların acısını dindirebilecek 
olan çözümlere Türkiye katkısını getirmiştir ve getirecektir.

SORU : Dolayısıyla Türkiye izin verecektir diyebilir 
miyiz?

CEVAP : Hayır. Daha teknik boyutları olan ve askeri boyu
tu çok önem taşıyan bir konu, ama ilke olarak biz Kosovalıların, 
Kosova'daki insanların meselesine hep çözüm yolunda katkı 
getirdik. Hatta NATO ve meşhur Temas Grubu biraz daha dikkatli 
olsaydı, Türkiye'nin önerisine, bir sene oluyor neredeyse, Temas 
Grubu’yla toplantımızda yaptığım öneriler hep NATO'nun bu 
konuyu daha erken tarihte gündemine alması, daha ciddiye 
alması, daha çabuk davranması şeklindeydi. Eğer o yapılmış 
olsaydı, hadise bu kadar büyümezdi. Kosova konusu bu kadar 
büyümezdi. Bu bombardımanlara belki ihtiyaç kalmazdı. Bu mül
teciler olayı da belki yaşanmazdı. Biz Kosova'ya hep sahip çıktık. 
Yapmamız icap edeni fazlasıyla yaptık. Üsler konusuna da bu 
bağlamda bakmaktayız.

SORU : Güncel gelişmelerle ilgili sormak istediğim bir 
konu, İran'ın şeriat konusunda birtakım terörist gruplara ve 
PKK'ya verdiği destek konusu. Türkiye-İran ilişkilerinde son 
dönemde Merve Kavakçı gündemli bir kriz yaşandı. Son durum 
nedir bu konuda?

CEVAP : Bu konuda biz ciddi şekilde tepkimizi belirttik. 
İran'la Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi iki ülkenin birbirinin
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içişlerine müdahil olmaktan çekinmesi koşuluna bağlıdır. Biz bu 
ilkeyi hep gözetmekteyiz. İran tarafının zaman zaman 
gözetmediği izlenimini almaktayız. Nitekim, dün İran 
Büyükelçisi’ni davet ettik Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşımız 
görüştü kendisiyle. Onların ifadesi, İran'daki bu protestoların İran 
resmi makamlarını bağlamayan olaylar olduğu, yani resmi 
makamların dışında gerçekleşen olaylar olduğu. Şimdi biz şu açı- 
dan da bakmaktayız. İran'la ilişkiler zaten zor bir konumdan 
iyileşme yolunda gelişmekteydi. Ama kolay değildi bu ilişkileri 
düzlüğe çıkarmak. Bu yolda mesafe alındı. Bu mesafenin devam 
etmesi için, bu sürecin devam etmesi için İran'ın çok duyarlı 
olması, Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olması, buna sadece 
devletin değil toplumun da duyarlı olması gereği var. Bu konuda
ki hassasiyetlerimizi ulaştırdık İran tarafına. Umuyorum bunu 
ciddiyetle değerlendirecekler.

SORU : İran'ın resmi olarak bir destek verdiğini düşün
müyor musunuz?

CEVAP : Spekülatif olur öyle birşey söylemek.

SORU : İran’da çok farklı çevreler var, dolayısıyla resmi 
bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz?

CEVAP : Bir yorumda bulunmayayım. Bizim açıklamamız 
söylediğim şekildeydi. İranlılarm açıklamasını da naklettim size.

SORU : Son olarak, Abdullah Öcalan davası başlayacak 31 
Mayıs'ta ve yabancı ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri çok ciddi 
bir dikkatle izliyorlar. Bu konuda Türkiye'ye daha yoğun bir baskı 
bekliyor musunuz?

CEVAP : Türkiye'ye hiçbir baskı beklemiyorum. Hiç kim
senin de böyle bir baskıyı yapmaya ne yetkisi var ne de gücü var.

  •

SORU : Italyan Başbakam’nın bir açıklaması vardı.

CEVAP : Efendim ne olacak? Ben de on tane açıklama
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yapayım İtalya hakkında. Başbakan’ın açıklamasıyla hiçbir şey 
değişmez. Bilakis İtalyan Başbakanı’nın bu tarz açıklamaları 
İtalya-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilemeye devam eder. Yani 
sadece olumsuz sonuçlar yaratır. Onun dışında bir yaptırım gücü, 
bir etki gücü yoktur. Tabii davanın dış boyutu, dışa yansıması 
Bakanlığımızın konusu oluyor. Baştan beri şunu söyledik. Bir 
defa kimseye teminat vermek, işte dava adil geçecek vs. gibi 
beyanlarda bulunmak konumunda değiliz. Bu Türkiye'deki her
hangi davadan bir tanesidir. Hukukumuz açısından doğru şekilde 
ele alınıp, doğru şekilde yapılacağı tabiidir. Aynı zamanda bizim 
uluslararası hukuki anlaşmalarımız vardır, birçok ülkenin olduğu 
gibi. Bu ortak anlaşmalara riayetkar bir şekilde bu dava elbette 
yürütülecektir. Onun dışında hiçbir şey olmayacaktır. Yani demin 
sizin atıfta bulunduğunuz, yok gözlemci yollanacak, öyle şeyler 
yok. Bizim hukukumuzda yok. Avrupa ülkelerinin hukukunda 
yok. Dolayısıyla böyle birşey sözkonusu değil. Bir dava, bundan 
önceki davalar nasıl gerçekleştiyse, örneğin, ilginç bir örnek, 
terör örgütünün iki numarası biliyorsunuz uzunca bir süredir 
Diyarbakır'da yargılanıyor. Mahkemede boş sıra varsa isteyen 
diplomat da gelir, isteyen yabancı uyruklu da gelir. Hakimler 
aksine bir karar vermediği sürece.

SORU : Öcalan davası için mi, Şemdin Sakık davası için
mi?

CEVAP : İki numaranın davası, böyle bir dava oldu. 
Kimsenin de bu dava açık değil, bu dava adil değil gibi bir iddi
ası ortaya çıkmadı. Sıradan bir dava, görüldü, görülüyor. Aynı şey 
burada da olacak.

SORU : İlgiden rahatsız mısınız efendim?

CEVAP : Ne rahatsızım, ne memnunum. Türkiye'nin dışın
da bir olay. Bir ilgi duyuyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. 
Türkiye'de mahkemeler ilke olarak açık yapılır. İlke olarak 
Türkiye'deki mahkemelere yabancı uyruklular da gelip mahke
meyi izleyebilir, ilke olarak diyorum. Bu da herhalde bu şekilde 
bir dava olacak. Biz bunu müthiş bir olay, büyük sansasyon diye
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görmemekteyiz. Toplumumuza çok büyük acılar vermiş bir 
olayın hukuk önünde yargılanmasıdır ve bu da hukuk 
çerçevesinde yapılacaktır.

SORU : 57. Hükümet’e nasıl bir dış politika dosyası 
bırakacaksınız?

CEVAP : Bizim dış politika dosyalarımız her zaman çok 
karmaşık ve çok güçtür. Çünkü Türkiye bir dünya devletidir. 
Bunun anlamı şudur: Türkiye sadece kendi komşularıyla ilişki
lerinden, hatta kendi bölgesiyle ilişkilerinden değil, çok geniş bir 
coğrafyadan sorumluluğu olan bir ülkedir. Bölgesel ülke, bölge
sel güç olmanın çok ötesinde bir güçtür Türkiye. Bölgesel güç 
dediğimiz vakit aklımıza şu geliyor: Kendi içinde bulunduğu bir 
bölgede güç. Fakat bizim bölgelerimiz o kadar çok ki. Biz böl
geler arası güç konumundayız aslında. Yani, Ortadoğu, Kafkaslar, 
Orta-Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika, hatta kuzeyimiz Rusya, 
Ukrayna, çok geniş bir coğrafyada dış politika yapmaktayız. 
Sorunumuz olmuştur, olacaktır. Ciddi dış siyaset sorunlarımız hep 
olacaktır. Ancak birçok alanda mesafe aldık. Dışişleri açısından 
bundan iki sene öncesine baktığımda, çok gelişme var, müthiş 
gelişmeler var birçok alanda. Amerika ile ilişkiler olsun, AB 
olsun. AB'nin siyasi boyutunda bir gelişme yok da genel yak
laşımlarda, Batı Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimizde çok 
mesafeler alındı. Ortadoğu'da şimdi biz çok daha etkiliyiz iki yıl 
öncesine kıyasla. Çok olumlu şeyler yaşandı.

Kıbrıs bizim için hep teyakkuz halinde olmamız gereken 
çok önemli bir konu. Orada da mesafe aldık. Sayın Denktaş'ın 
konfederasyon önerisini dünyaya açmak, tanıtmak, bir tutum 
belirlemek. Ama bütün bunlar bizim meselemiz olmaya devam 
edecektir.

Yani bıraktığımız dosya yeryüzündeki etkinliği, gücü art
makta olan, 700 yıllık bir tarihi temsil etmenin hem önceliğini, ki 
bu fevkalede olumlu, hem de bazı sorunlarını taşıyan güçlü bir 
ülkenin doğal sorunları. Bunlar devam edecek. Fakat sanırım iki 
yıl önce benim devraldığım Dışişleri dosyasıyla, daha etkili, daha 
güçlü bir dış siyasetin dosyasını biz bırakacağız.
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AB OZEL TEMSILCISI’NIN KOSOVA KRİZİYLE İLGİLİ
•  •

OLARAK TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Kosova krizinin ardından Balkanlar’ın kalıcı bir istikrara
kavuşması ve yeniden yapılanmasına yönelik olarak 8 Nisan 1999
tarihinde Avrupa Birliği Dönem Başkanı Almanya tarafından

• ___

ortaya atılan istikrar Paktı önerisi çerçevesinde 27 Mayıs 1999 
günü Almanya'nın Bonn kentinde yapılacak olan Siyasi 
Direktörler düzeyindeki toplantı öncesinde anılan İstikrar Paktı 
hakkında bilgi vermek ve ülkemizin görüşlerini öğrenmek üzere 
Ankara'ya gelecek olan AB Özel Temsilcisi Büyükelçi Wilfried 
Gruber ve beraberindeki heyet ile Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Aydın Şahinbaş başkanlığındaki Bakanlığımız yetkilileri arasında 
13 Mayıs 1999 günü ikili bir danışma toplantısı gerçekleştirile
cektir.

Türkiye'nin dış politikasında öncelikli yeri olan 
Balkanlar’da barış ve istikrarı pekiştirmenin yanısıra ekonomik 
refahın sağlanmasını amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası 
işbirliği oluşumları ve çabaları tarafımızdan desteklenmektedir. 
Bu amaçlara ulaşılmasında bölgesel işbirliğinin öneminden 
hareketle, Türkiye, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
çerçevesinde "Balkanlarda İyi Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve 
İşbirliği Şartı"nı önermiştir.

Büyükelçi Gruber ile yapılacak görüşmede, sözkonusu Şart 
ve bölgenin istikrarı için ortaya atılmış diğer öneriler ile mevcut 
tüm bölgesel işbirliği mekanizmalarının, AB'nin İstikrar Paktı ile 
oluşturulacak süreç içine nasıl dahil edilebileceğini gözden 
geçirme fırsatı elde edilecektir.

Türkiye'nin Balkanlar’a yönelik tüm çabalarda aktif şe
kilde yer alma ve katkıda bulunma arzusu, bu görüşme vesilesiyle 
bir kez daha vurgulanacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [61]



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI : Günaydın, toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : Dün akşam NATO'nun Türkiye'deki üslerle ilgili 
talebi ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklamanızdan sonra 
bugün Sayın Başbakan "bu konuyla ilgili kesin bir karar ve
rilmediğini ve ayrıntıları Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay'a 
sormak gerektiğini" söyledi. Bu kapsamda bir açıklık getirebilir 
misiniz?

CEVAP : Dün yapmış olduğumuz iki açıklama ve Sayın 
Başbakanımızın bu sabah bir soruya cevaben yapmış olduğu açık
lama zannederim konuyu kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. 
Hatırlatmak kabilinden söyleyeyim, dün yaptığımız iki açıklama
da, NATO'nun Kosova krizi bağlamında yürütmekte olduğu hava 
harekatı kapsamında öngörülen amaçların bir an önce elde 
edilmesini teminen NATO askeri makamlarının bazı planlama 
çalışmaları yaptıklarını ve bu planlama çabaları çerçevesinde 
harekata iştirak eden uçak sayısının ve kullanılan havaalanlarının 
artırılması konusunun da düşünüldüğünü ifade etmiştik. Keza, bu 
konuda NATO askeri makamlarıyla Genelkurmay Başkanlığımız 
arasında askeri düzeyde bazı temasların vaki olduğunu, fakat 
henüz bu konuda Türkiye'deki hangi havaalanlarının bu kapsama 
dahil edileceği, bunların hangi çerçevede kullanılacağı ve bu 
alanlarda kaç tane uçak konuşlandırılacağı gibi ayrıntılara ilişkin 
olarak henüz NATO'dan ülkemize resmi talep gelmediği ifade 
edilmişti. Şu anda bulunduğumuz nokta bu. İfade ettiğim gibi bu 
konuda birtakım çalışmalar var. Bu çerçevede, Genelkurmay 
Başkanlığı’na gerektiğinde kullanmak üzere Bakanlar Kurulu
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SORU : Planlama kapsamında birtakım çalışmalar yapılı
yor. Ancak henüz bu konuda NATO'dan Türkiye'ye ulaşmış bir 
kesin talep yok. Böyle mi anlamak lazım?

CEVAP : Evet. Münhasır bir talep yok. "Şu havaalanına 
ihtiyaç vardır, şu havaalanı bu amaçla kullanılacaktır, şu tip uçak
lar, şu sayıda uçak kullanılması öngörülmektedir. Bu konuda 
izninizi istiyoruz" şeklinde münhasır bir talep yok. Ama bu konu
da hazırlık çalışmaları ve temaslar var.

SORU : Peki Genelkurmay'a yetki verdiği belirtilen 
Bakanlar Kurulu kararı nasıl bir karar?

CEVAP : Bu konudaki gelişmelerle ilgili olarak uygulama 
yetkisini Genelkurmay Başkanlığı’na veren bir karar.

SORU : Genelkurmay Başkanlığı’na verilen yetki gerek
tiğinde NATO'ya sözkonusu üslerin tahsisi konusundaki bir yetki 
mi? Genelkurmay NATO ile anlaştığı takdirde ve NATO'dan 
münhasır bir talep geldiği zaman, Genelkurmay "buyrun, kul
lanın" diyebilecek mi bu Bakanlar Kurulu kararı sayesinde?

CEVAP : Gayet tabii, Sayın Başbakanımızın da bugün yap
tığı açıklamada ifade ettikleri gibi, Türkiye bir NATO üyesi 
olarak, NATO'dan kaynaklanan yükümlülüklerine uymak duru
mundadır. Bu konuda da tarafımıza vaki olabilecek ilave talep
lerin karşılanması ve bunun uygulanması için Bakanlar Kurulu 
tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na yetki verilmiştir.

SORU : NATO'dan böyle bir talep gelip gelmediği 
konusunda çok fazla karışıklık yok benim kafamda, ama şöyle bir 
karışıklık var. Bu üsler NATO uçaklarının yakıt ikmali için mi 
kullanılacak? Yoksa doğrudan Yugoslavya'daki hava saldırılarına 
katılacak uçaklar mı bu üslerde konuşlandırılacak?

CEVAP : Dün akşam yapmış olduğumuz açıklamanın bir

kararıyla bir yetki verilmiş bulunmaktadır.
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cümlesini sorunuza cevaben tekrarlayayım. "Sözkonusu kapsama 
hangi havaalanlarının dahil olacağı, bunların hangi çerçevede kul
lanılacağı ve sözkonusu alanlara kaç uçak konuşlandırılacağı gibi 
hususlarda NATO'dan ülkemize henüz münhasır resmi bir talep 
yöneltilmemiştir."

SORU : Bu üslerin saldırı için doğrudan Yugoslavya'ya 
hava saldırıları için kullanılması durumunda Sayın Başbakanın 
daha önceden belirttiği birşey vardı; "Türkiye bir Balkan ülke
sidir, bunun için de daha aktif bir rol almamız Türkiye için riskli 
olur. Biz de bu sorunun içine çekilebiliriz" ifadesini kullanmıştı. 
Türkiye'nin bu kaygılarını giderecek nasıl bir gelişme oldu?

    •  ___

CEVAP : ihtimal konularına hiç girmemek lazım. Biraz
önce de söylediğim gibi, bu konuda yapılmakta olan bir planlama 
çalışması var. Planlama çalışmasını takiben bize resmen bir 
talepte bulunulacak ve bu talep tarafımızdan değerlendirilecek.

SORU : It seems NATO officials in Brussels as well as US 
officials in Washington are saying that they are expecting an 
answer from Turkey . I understand that there has been no official 
request. But is it possible that they may be expecting a more gen
eral answer whether Turkey is ready to eventually open its bases 
for use in the air strikes of Yugoslavia and can we think of your 
statements yesterday as a general acceptance of this principle?

CEVAP : Well, I think as Prime Minister pointed out this 
morning, Turkey will comply with its obligations arising out of its 
NATO membership. So, whenever there is a specific request that 
will be forwarded to us, it will be responded accordingly.

SORU : Sabah, Houston Başkonsolosluğu’ndan gelen 
haber çerçevesinde Merve Kavakçı'nm 5 Mart 1999'da yemin 
ettiği bildiriliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

CEVAP : Bu konuda hatırlayacağınız üzere, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, ilgili resmi makamlarımızın talebi üzerine, 
Merve Kavakçı'nm ABD vatandaşı olup olmadığı ABD makam
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larından sorulmuştu. Bu talebimize cevaben, ABD Adalet 
Bakanlığı Muhaceret ve Vatandaşlık Hizmetleri Dallas Bölge 
Ofisi yetkilileri, Houston Başkonsolosluğumuza Merve 
Kavakçı'mn vatandaşlık durumunu gösteren bilgisayar döküm
lerini göndermiştir. Bu belgelerden Merve Kavakçı'mn 2 Mayıs 
1992 tarihinde yeşil karta hak kazandığı ve 5 Mart 1999 tarihinde 
ise yemin ederek ABD vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
hususlar Dallas Muhaceret Ofisi yetkililerince sözlü olarak da 
teyit edilmiştir.

SORU : Siz bu bilgiyi Başbakanlığa ve dolayısıyla Yüksek 
Seçim Kurulu'na ilettiniz mi?

CEVAP : Bu bilgi resmi makamlardan vaki talep üzerine 
derlendi. Hiç şüphesiz İletilmediyse de iletilmektedir. Amacı odur 
zaten.

SORU : Konuyu biraz daha açıklığa kavuşturmak anlamın
da, Merve Kavakçı'mn resmen ABD vatandaşı olduğu belgelendi. 
Türkiye'nin çifte vatandaşlığa bakışını biliyoruz. Bu aşamada 
şunu değerlendirmeniz mümkün mü? Merve Kavakçı'mn Türkiye 
Cumhuriyeti'ndeki yasal durumu ne olacak?

CEVAP : Bu konuda değerlendirme yapmak bizim 
Bakanlığımızın görev alanına giren bir konu değil. Bu değer
lendirmeyi yapacak ilgili makamlarımız, kuruluşlarımız vardır. 
Onlara bırakmak gerekir.

SORU : Merve Kavakçı'mn ABD vatandaşlığını aldığına 
ilişkin belgede isim olarak Merve Kavakçı mı geçiyor, Merve 
Kavakçı Abdussahab ismi mi geçiyor?

CEVAP : Bunları size de vereceğiz. Benim gördüğüm 
kadarıyla bir başka isim daha var. O isim o zamanki eşine mi ait 
bilmiyorum. Bunları size de vereceğiz, kendiniz görürsünüz.

SORU : Following this Merve Kavakçı issue .... In the var
ious revelations that have come out in the press of her meetings
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in the United States and her father's activities in the US, is the 
Foreign Ministry or the Turkish Government looking into Islamic 
oriented groups in United States and possible activities that may 
be deemed anti-Turkish Republic activity.

CEVAP : Well, this is not something that is done within our 
Ministry here, if there are any requests from our proper authori
ties on any matter involving illegal activities of Turkish citizens 
abroad we would comply , but as far as I know no such request 
has been received.

SORU : İran'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Dünkü 
sözlü uyarıdan sonra Anadolu Ajansı'dan gelen başka bir haber 
vardı. Bu sefer başka bir üniversitede İran'da bir bildiri yayın
lanıyor, Fazilet Partisi’ni kapatma davası ve türban meselesiyle 
ilgili Türkiye'nin tutumunu eleştiren. Bunun karşılığında İran'la 
yeniden bir temas kurmayı düşünüyor musunuz ve bu gösteriler 
ya da bildiriler devam ederse, Türkiye İran'a karşı nasıl bir tutum 
alabilir?

CEVAP : Bu son gelişmeler konusundaki görüşlerimizi 
Sayın Başbakanımız ifade etti. Bu aşamada bunlara ilave edecek 
bir unsur yok.

SORU : Dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı’nda geçti. 
Van sınırında Urumiye Valisi ya da Batı Azerbaycan Valisi dört 
tane İran vatandaşının Türk askerleri tarafından kaçırılıp 
öldürüldüğünü iddia etti. Siz bu iddiayı incelediniz mi? İncelediy
seniz ne gibi sonuçlara ulaştınız?

CEVAP : Değindiğiniz Anadolu Ajansı haberi benim 
önümde de var. O haberin ikinci paragrafında da oradaki kay
makamımız, bölgedeki kaymakamımız bunu yalanlıyor resmi bir 
dille. Dolayısıyla bunun ötesinde bize intikal etmiş bir bilgi yok.

  * ____

SORU : Iran Dışişleri Bakanı’nın dün bir açıklaması vardı 
ve Türkiye'nin içişlerine yönelik bir açıklamaydı bu. Türk 
Hükümeti’nin İslama uygun şekilde davranmadığına ilişkin bir
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Dışişleri Bakanı açıklaması vardı. Bu konuda bir gelişme olacak 
mı Türk-İran ilişkilerinde?

CEVAP : Bu konuda zannediyorum gereken açıklamaları 
gereken sarahatte yaptık. Şu an itibariyle bunlara ilave edecek 
birşey yok.

SORU : İran ile Türk sınır makamları arasında, güvenlik 
güçleri arasında görüşmeler yapılıyor. Bugün bir gazetede bu 
görüşmelerin kesildiği şeklinde bir ifade var. Bu doğru mudur?

CEVAP : Hayır. Bu görüşmeler zaten hergün devam eden 
görüşmeler değil biliyorsunuz. Belli aralıklarla yapılan görüşme
ler. Şu an için, önümüzdeki birkaç gün için öngörülen bir görüşme 
zaten yok. Birkaç mekanizma var çeşitli düzeylerde, bundan son
raki ilk toplantının ne zaman, nerede yapılacağını bilmiyorum. 
Ama böyle bir toplantının ertelendiği, iptal edildiği konusunda bir 
bilgim yok.

SORU : Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan'a bir heyetin 
gittiğine dair basında bazı haberler çıktı. Bu yönde bilgi var mı?

CEVAP : Bizim Afganistan işleriyle görevli bir koordinatör
Büyükelçimiz vardır. Bu Büyükelçimiz zaman zaman bölgeye
gider, temaslar yapar. Afganistan'a gitmiş olduğu konusunu
bilmiyorum, ama çevredeki bölge ülkelerine, Pakistan'a zaman
zaman gider, temaslar yapar, görüş alışverişinde bulunur. Onun 
dışında bir heyet yok.

SORU : Osman Öcalan'ın İran'da bulunduğu yolunda 
haberler çıkıyor. Bu konuda bir girişim oldu mu?

CEVAP : Bende bu konuda bir bilgi yok.

SORU : There have been reports that say NATO is delay
ing the request What is also delaying may be the response of
Turkey, because Turkey is uneasy with the idea of participating 
directly in this operation and that it would prefer to stay with its
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planes in Aviano at defensive role rather than having them based 
in Turkey. Any reaction?

CEVAP : No. I think we have made our position clear . We
are looking into this matter in all aspects. Whenever there is a
specific request made to us, we will do whatever we think we 
should.
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TURK ETYOPYA ORTAK TV ÜRETİM TESİSLERİNİN
AÇILIŞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Vestel Şirketler Grubu, "Tebarek and Family P.L.C." adlı 
Etyopya firmasıyla Addis Ababa'da ortak-yatırım halinde bir tele
vizyon üretim ve montaj tesisi gerçekleştirmiştir. Sözkonusu tesis 
8 Mayıs 1999 tarihinde, başta Etyopya Ticaret Bakanı olmak 
üzere çeşitli hükümet üyeleri, üst düzey bürokratlar, iş çevreleri 
temsilcileri ve kordiplomatik mensuplarının katıldıkları bir tören
le açılmış, törende Vestel Şirketler Grubu Başkanı Metin Çağlar 
da hazır bulunmuştur.

Günde 100 adet televizyon cihazı üretimiyle faaliyete 
başlayan Türk-Etyopya ortak üretim tesislerinin kapasitesinin 2 
yıl içinde yıllık 100.000 adede çıkarılması ve bazı diğer elektro
nik ürünlerle faaliyet alanının genişletilmesi öngörülmektedir.

Fabrika ürünlerinin üstün kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla 
Etyopya'nın yanısıra Kenya, Tanzanya ve Zimbabwe pazarlarında 
da rağbet görmesi beklenmektedir.

Sözkonusu fabrikanın ilk aşamada 165, ikinci aşamada 350 
kişiye istihdam sağlaması, mahalli üretimin %35'ine ulaşması 
hedeflenmektedir.

Vestel Şirketler Grubu-Tebarek and Family P.L.C. ortak
yatırımı, Türk-Etyopya ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da
gelişmesine katkıda bulunacak, Afrika'ya Açılım Politikamız
bağlamında, Türk firmalarını Etyopya ve diğer Afrika ülkelerine
yatırım yapmaya teşvik edebilecek, başarılı bir örnek oluştura
caktır.
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NATO GENEL SEKRETERİ SOLANA’NIN 
ARNAVUTLUK’TAKİ ELBASAN KIZILAY ÇADIR 

KAMPI’NI ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

NATO Genel Sekreteri Solana 12 Mayıs 1999 tarihinde, 
beraberinde Amerikalı, İngiliz, DanimarkalI ve AvusturyalI üst 
düzey askeri yetkililer olduğu halde, Türk Kızılayı'nın Kosovalı 
mülteciler için Amavutluk’un Elbasan şehrinde kurduğu çadır 
kampı ziyaret etmiştir.

NATO Genel Sekreteri kampın çeşitli bölümlerini gezmiş, 
mültecilerle konuşmuş, kampın durumu ve yürütülen çalışmalar 
hakkında Kızılay yetkililerinden bilgi almıştır. Kosovalı mülteci
ler Solana'ya, kamptaki şartlardan memnun olduklarını ve 
ihtiyaçlarının karşılandığını belirtmişlerdir. Kampta görevli Türk 
doktorlar, kampta herhangi bir salgın hastalığın sözkonusu 
olmadığını, Türkiye'den bol miktarda ilaç geldiğini, şimdiye 
kadar 1500 hastanın muayenesinin yapıldığını ifade etmişlerdir.

Çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediği ziyaret 
sırasında Solana, bir soruya karşılık, Türkiye'nin NATO'nun en 
güvenilir müttefiki olması nedeniyle sadece Türkiye'nin kampını 
ziyaret ettiğini belirtmiş, kamptaki durumdan duyduğu mem
nuniyeti dile getirmiş* mevcut şartlarda daha iyisinin yapılama
yacağını ifade etmiş ve Türk Kızılayı’na teşekkür etmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN EGE’DE YUNANİSTAN’A 

VERİLMEMİŞ COĞRAFİ FORMASYONLARA 
İLİŞKİN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Bugün (14 Mayıs) Bakanlığımıza davet edilen Yunanistan 
Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı’na, Türkiye'nin, Ege'de, egemenliği 
geçerli uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş coğrafi 
formasyonlara ilişkin görüşleri hatırlatılmış, fiili durumlar 
yaratılarak veya tek taraflı faaliyetlerle bu coğrafi formasyonların 
statüsünün değiştirilmesine yönelik girişimlerin Türkiye tarafın
dan kabul edilmeyeceği, bu faaliyetlerin hukuken hiç bir sonuç 
yaratmayacağı vurgulanmış, iki ülke arasında gerginliği artıra
bilecek bu tür tahrik ve eylemlerden kaçınılması istenmiştir.
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TURKIYE-IRAN İLİŞKİLERİNE DAİR BASIN
AÇIKLAMASI

Türkiye-İran ilişkilerinde karşılıklı saygı ve içişlerine 
müdahaleden kaçınılması ilkesine uyulmasının önemi, geçtiğimiz 
günlerde İran Hükümeti’nin dikkatine getirilmişti.

Buna rağmen, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel 
Sekreteri Ayetullah Cenneti, 14 Mayıs günü Cuma Hutbesi’nde 
yaptığı konuşmada Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliğinde 
bazı beyanlarda bulunmuştur.

İran devletinin bir ileri geleninin bu beyanları içişlerine 
müdahaleden kaçınılması ilkesinin açık bir ihlalini teşkil etmek
tedir ve tarafımızdan kabul edilemez niteliktedir.

Bu hususlar 15 Mayıs 1999 günü Dışişleri Bakanlığına 
davet edilen İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne iletilerek Ayetullah 
Cenneti'nin tutumu protesto edilmiş ve bu tür davranışların 
sürdürülmesinin, ilişkilerimizi gerginleştirmekten başka bir 
amaca hizmet etmeyeceğine, bunun ise iki ülke arasında iyi 
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini engelleyeceğine bir kez 
daha dikkat çekilmiştir.

Cumhurbaşkanı Hatemi'nin göreve gelmesinden beri İran'
da Türkiye'ye karşı gördüğümüz tavır değişikliğinin bu tür 
beyanatlarla gölgelenmesi üzücüdür.
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ISKEÇE TURK BIRLIGFNIN FESH EDİLMESİ
KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı'nca 1927 yılında kurulan ve 
sosyal amaçlı bir demek olan İskeçe Türk Birliği, adında "Türk" 
kelimesi bulunduğu gerekçesiyle 1984 yılında İskeçe Valisi'nin 
başvurusu üzerine İskeçe Çok Üyeli Bidayet Mahkemesi'nin 1986 
tarihli kararıyla kapatılmıştı. Demeğin bu karar aleyhine aynı yıl 
açtığı istinaf davası, o günden bu yana yapılan ertelemeler sonu
cu, ancak 15 yıl sonra Trakya İstinaf Mahkemesi'nde görülmüş ve 
demeğin tüzüğündeki amaçlarını "yasalara, ahlaka ve kamu düze
nine" aykırı gören İskeçe Valisi'nin talebi haklı bulunarak 
derneğin feshedilmesine karar verilmiştir.

Mahkeme kararında, demeğin isminin "İskeçe ve Türk 
Birliği" olmasının ve tüzüğünde Batı Trakya Türklerine atıfta 
bulunulmasının "Yunanistan sınırları içinde Türklere ait bir 
örgütün varolduğu izlenimi verdiği, Yunan devletinin sınırları 
içinde faaliyet gösteren bu demeğin yabancı bir devletin siyasi 
amaçları doğrultusunda çalıştığı, demeğin Türk uyruklu kişilerce 
kurulduğu görünümü verdiği ileri sürülerek kamu düzenine aykırı 
olduğu hükmüne varılmış, demeğin adındaki "Türk" kelimesinin 
Türk uyruğu yerine kullanılmadığı, bir sıfat olduğu ve Türk 
soyundan gelen Batı TrakyalIları simgelediği gerçeği bile bile 
gözardı edilmiştir.

Bilindiği üzere, Lozan Antlaşması iki ülkenin birbirlerinin 
topraklarındaki azınlıklarının etnik kökenlerini tayin haklarına 
ilişkin bir kısıtlama içermemekte ve Yunanistan Türkiye'deki 
azınlığını "İstanbul Rumları" olarak etnik kimlikleriyle tanımla
maktadır. Yunanistan, Arnavutluk'ta da bir Yunan azınlığının 
bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Yunanistan, dünyanın en
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uzak köşelerinde bile "Elen" soylu topluluklar keşfedebilmekte 
ve bu insanları yurtdışı/diaspora Yunanlıları olarak nitelemekte 
beis görmemektedir. Yunanistan'ın, kendi soyundan olduğunu 
iddia ettiklerine bu şekilde sahip çıkarken, ülkesindeki Türk azın
lığın etnik kimliğini reddediyor olması, içine düştüğü çelişkinin 
önemli bir göstergesidir. .

V

İskeçe Türk Birliği'nin feshedilmesi kararı, Yunanistan'ın 
kendi azınlıkları için öngördüğü uygulamalarla çelişki oluştur
duğu kadar, Lozan Antlaşması'nın, 1968 Türk-Yunan Kültür 
Protokolü'nün, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, 
AGİT belgelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başta 
ifade ve demek kurma olmak üzere temel özgürlüklere ilişkin 
maddelerinin ihlalini de teşkil etmektedir. Yunanistan'ın ülkesin
deki Türk azınlığın etnik kimliğini ve demek kurma özgürlüğünü 
tanımadığı son olarak Ocak 1999'da yayınlanan İnsan Hakları 
İzleme (Human Rights Watch) Raporu’yla da belgelenmiştir.

Batı Trakya'daki Azınlığın Türk kimliğini haiz olmadığını 
mahkeme kararlarıyla tescil ettirmek amacıyla alınan İskeçe Türk 
Birliği'nin feshedilmesi kararı, Avrupa Birliği üyesi olan ve 
demokratik olduğunu iddia eden Yunanistan'da hukukun en yük
sek ölçüde siyasal amaçlara hizmet edecek şekilde kullanıldığını 
bir kez daha göstermesi bakımından ibret vericidir.
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KOSOVALI MÜLTECİLERE YAPILAN YARDIMA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosovalı mültecilerle ilgili olarak uluslararası temasları 
yürütmek, mülteciler için kurulan kamplar ve Kızılay kanalıyla 
gönderilen insani yardımlar konularında gerekli eşgüdümü sağla
mak üzere Başbakanlıkça görevlendirilen Büyükelçi Şükrü 
Tufan, Kızılay Genel Müdürü Fatih Evren ile birlikte, Türkiye 
tarafından Arnavutluk ve Makedonya'da kurulan çadır kampları 
ziyaret amacıyla 17 Mayıs 1999 tarihinde Tirana'ya gitmiştir.

Arnavutluk'taki Elbasan kampında 4000, Makedonya'daki 
Boyane kampında ise halen 4200 civarında Kosova'lı mülteci 
barınmakta, mültecilerin her türlü ihtiyaçları Türkiye tarafından 
karşılanmaktadır.

Kızılay Genel Müdürü'yle birlikte Arnavutluk'taki Elbasan 
ve Makedonya'daki Boyane çadır kamplarında incelemeler 
yapacak olan Büyükelçi Tufan, esasen sürekli olarak ilgili 
Büyükelçiliklerimiz ve bölgedeki Kızılay ekiplerinden alınan bil
giler çerçevesinde ihtiyaçlarının karşılanması için azami gayret 
sarfedilen Kosovalı mültecilere sağlanabilecek yeni hizmetleri 
yerinde tespit edecek ve oluşturulacak görüş ve önerileri ilgili 
makamlarımıza sunacaktır.
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NİJERYA’DA KANO KENTİNDE AÇILAN FAHRİ 
KONSOLOSLUĞUMUZ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kano Fahri Konsolosluğumuz 11 Mayıs 1999 günü yapılan 
resmi bir törenle açılmış ve Fahri Konsolosumuz Dr. M. Haşan 
Koguna fiilen göreve başlamıştır. Bu vesileyle yapılan törende 
2000 civarında davetli hazır bulunmuştur.

Törene katılan Nijeryalı yetkililer konuşmalarında, 
Türkiye'nin ve Osmanlı Devleti’nin dünyadaki rolünden ve et
kisinden övgüyle sözetmişler, bu mey anda, Nijerya'nın kuzey 
eyaletlerindeki birçok mahalli yer adının ve geleneklerinin Arap 
veya Batılı sömürge dönemi kültürlerinden kaynaklanmadığını, 
Osmanlı Türklerinden miras kaldığını belirtmişlerdir.

Kano, Nijerya'nın üçüncü büyük şehri ve ayrıca önemli bir 
ticaret merkezidir. Kuzey Nijerya'nın ve Kano kentinin Osmanlı 
Devleti ile tarih boyunca da yakın ilişkileri mevcut olmuştur. 
Osmanlı Devleti 16. yüzyılda bugünkü Kuzey Nijerya'da bulunan 
Kanem Burnu İmparatorluğu ile bir Savunma Anlaşması yaparak, 
bu ülkeye askeri uzman, teçhizat ve mühimmat göndermiştir. Bu 
bakımdan, Türkiye'nin Kuzey Nijerya ile geçmişten kaynaklanan 
özel bir ilişkisi sözkonusudur. 16. yüzyılda ve daha sonraki 
dönemlerde Kano sokaklarında İstanbul'dan gelen malların 
satıldığı Nijerya yetkililerince bugün dahi iftiharla söylenmekte
dir.

Afrika'nın tüm başkentlerinde ve önemli ticari merkez
lerinde Fahri Konsolosluk açılması uygulamasına Afrika'ya 
Açılım Politikamız çerçevesinde devam edilmesine özen göste
rilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’ NIN İSRAİL’DEKİ SEÇİM SONUÇLARINA

İLİŞKİN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Sayın Başbakanımız, 17 Mayıs 1999'da yapılan İsrail genel 
seçimlerinde Başbakan seçilen Sayın Ehud Barak'a bir kutlama 
mesajı göndermiştir.

Sayın Başbakanımız, mesajında, Sayın Barak'ın 
Başbakanlığı döneminde, bölge için büyük önemi haiz olan Orta 
Doğu Barış Süreci'nin sonuçlandırılması hususunda somut adım
ların atılması konusundaki içten dileklerini ifade etmiş ve Türkiye 
ile İsrail arasında mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişeceğine 
olan inancını dile getirmiştir.
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Dış tanıtım eksikliği

MEHMET ALİ KIŞLALI
Radikal

Türkiye hakkında dış ülkelerde yapılan yanlış içerikli 
yayınların neden düzeltilmediğini hep merak etmişizdir.

Türkiye'nin, özellikle Batı ülkeleri nezdindeki tanıtım 
görevlilerinin gerekeni yaptıklarını kim söyleyebilir?

Daha geçen gün dünyanın en etkili gazetelerinden The 
New York Times'ta Merve ile yapılmış bir konuşmaya dayalı yazı 
çıktı.

Yazarın kişisel değerlendirmeleri bir yana, Merve'nin 
Ankara'daki tıp öğrenimini türban giyemediği için terk ettiği 
hakkındaki doğru olmayan bazı sözleri neden düzeltilmez, 
Merve'nin yalanı neden belgelenmezdi?

Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün 'Dış Basın ve Türkiye' 
başlıklı çok yararlı bir hizmeti var.

Türkiye ile ilgili olarak dış basında ne kadar maddi yanlış 
içeren yazı yayımlandığını hep görürüz.

Acaba bunlarla ilgili ne gibi işlem yapılır?

Neden yayınların yapıldığı yerlerdeki temsilcilikler 
gereken girişimlerde bulunup gazetelere açıklayıcı ve inandırıcı 
yanıtlar vermezler?
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Türkiye'nin Batı'da üzerinde çok durulan iki önemli sorunu
var.

PKK ile mücadele ve insan haklarıyla ilgili iddialar.

Şimdi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır'ın bu iki konuda en azından Bakanlığı mensuplarını 
fikren teçhiz etmekte olduğunu görüyoruz.

Yunanistan'ın PKK terörü konusunda oynadığı rolü ayrın
tıları ve örnekleriyle ortaya koyan 'Greece and PKK Terrorism- 
The Story of Support to Öcalan' isimli ikinci doküman da yayım
landı.

•  •    ___

Bu belge de Ocalan'ın geçen yıl Ekim ayında Rusya'dan
Atina'ya gelişi, İtalya'da tutuklanması, 1999 başında Atina'ya 
ikinci defa ve 1 Şubat 1999'da da üçüncü defa gelişiyle Kenya 
Yunan Büyükelçiliği'nde kalışı hakkında.

Belge birkaç ay içerisinde gelişerek Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilmesiyle noktalanan olayların, Rum basını dahil, uluslararası 
basından yapılan alıntılarla öyküsünü anlatıyor.

Yunanistan'ın kötü şöhreti dünyaca bilinen bu teröriste 
nasıl destek olduğunu ortaya koyuyor.

Boston Globe gibi itibarlı bir ABD gazetesi, belgede yer 
alan başyazısında, 'Yapılacak en hafif şey, Ocalan olayıyla ilgili 
Yunan hareketinin NATO konseylerinde ABD ve Avrupalı mütte
fiklerce tartışılıp mahkum edilmesidir' diyor.

Dışişleri'nin bu ve benzer belgelerinin tüm dış görevlilerce 
hazmedilmesi ve gerektiğinde seviyeli bir şekilde bulundukları 
yerin medyasına iletilmesi şart.

Türkiye eğer Yunanistan'ın en çirkin şekilde PKK terörüne 
nasıl katkıda bulunduğunu, bu kadar açık delil ile, Batı dünyasına 
teşhir edemezse hakkını nasıl arayacak?
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Türkiye insan hakları konusunda da derdini anlatamıyor.

“Turkish Legal System and The Protection of Human 
Rights” (Türk Hukuk Sistemi ve İnsan Haklarının Korunması) 
başlığıyla, gene Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan vesika da, dış 
dünyayla irtibatlı her görevli ve aydında bulunması gereken bir 
yeni belge.

Türkiye, sık sık, bilgileri olmadığı halde, yanıltıcı propa
ganda etkisinde kalıp fikir sahibi olanların suçlamalarıyla karşı 
karşıya kalıyor.

Bu kampanya nasıl karşılanmalı?

Türkiye'ye gelen kaliteli yabancı gazeteciler hep kendile
rine doğru muhatabı ararlar.

PKK ile mücadele ve 'insan hakları' konularıyla ilgili Türk 
yaklaşımını çok iyi bilen enformasyon ve halkla ilişkiler uzman
larına Türkiye'de ihtiyaç var.

Yurtdışında ise bütün Türk görevliler bu bilgilerle teçhiz 
edilmeli.

Türk hukuk sisteminin geliştirilmesi gereken yönleri 
olduğu kabul edilip bunların giderilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapıldığı ve aşamalar kaydedildiği bıkmadan usanmadan anlatıl
malı.

Sakın bu eleştiri ve önerilerimizi dinleyen sivil-asker yet- 
kililer "Ne yapalım? işte bu hazırlanan dokümanları veriyoruz. 
Okuyup anlasınlar" demesinler.

Böylesine yaklaşım, sadece sorunun hiç anlaşılmadığını 
gösterir.
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MOLDOVA HÜKÜMETİ’NIN VIZE UYGULAMA
KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Moldova Hükümeti’nin 
aldığı bir karar uyarınca, 1992 yılından beri sürdürülmekte olan, 
yabancılara Moldova sınır kapılarında vize verme uygulamasına 
01 Haziran 1999 tarihi itibarıyla son verileceğini, bu tarihten 
sonra yalnız Moldova'nın dış temsilciliklerinden vize alarak gelen 
yabancıların ülkeye girişine müsaade edileceğini Kişinev'deki 
Büyükelçiliklere bildirmiştir.

01 Haziran 1999 tarihinden itibaren iş görüşmesi veya tu
rizm amacıyla bu ülkeye gidecek vatandaşlarımızın mağdur 
olmamaları açısından Moldova'nın Ankara'daki Büyükelçiliğin
den önceden vize almaları gereği önemle duyurulur.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN KOSOVA KONUSUNDA 

İZLENEN POLİTİKAYA İLİŞKİN SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

Kosova’ya ilişkin izlenen politika konusunda resmi kurum
lanınız arasında yaklaşım farklılıkları bulunduğu yolunda bazı 
yorumların basınımızda yer aldığı görülmüştür.

Temel ulusal çıkarlarımızın korunmasını amaçlayan poli
tikalarımız, esasları önceden belirlenerek belgelere bağlanmış 
genel milli siyasetimiz çerçevesinde, ilgili bütün kurum ve 
makamlarımızın katkılarıyla oluşturularak en üst düzeyde karara 
bağlanmaktadır. Bu katkılarını yaparken ilgili kurum ve makam
larımız kendi görev alanlarını özenle dikkate almaktadırlar.

Böyle bir süreç içerisinde amaç, konuların bütün boyut
larıyla değerlendirilerek doğru tercihlerin yapılmasını ve en 
yararlı politikaların saptanmasını sağlamaktır.

Karar aşamasından sonra, belirlenmiş olan ana politika 
çizgisinin tartışmaya açık tutulması gibi bir uygulamamız veya 
geleneğimiz bulunmamaktadır. Uygulama safhasında esas olan, 
ilgili kurumlar ve makamlar arasında, özellikle görev alanlarının 
kesiştiği noktalarda, sürekli ve yakın eşgüdüm içinde, yürürlüğe 
konulan politikanın en iyi şekilde izlenmesine çalışılmasıdır. 
Konuların dinamik bir süreç içinde gelişmesi, esasen uygula
manın sürekli gözlem ve değerlendirme altında tutulmasını 
zorunlu ve doğal kılmaktadır.

İnsani, siyasi ve askeri boyutları bulunan Kosova konusun
da yapılmakta olan da budur. Ülkemizin bu konuda izlediği poli
tika ve bu çerçevede ilgili kurum ve makamlarımızın yaklaşımları 
üzerinde de herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
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TÜRKİYE’NİN KOSOVALI MÜLTECİLER İÇİN 
ARNAVUTLUK VE MAKEDONYA’DA KURDUĞU 

ÇADIR KAMPLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye'nin Kosovalı mülteciler için Arnavutluk ve 
Makedonya'da kurduğu çadır kampları ziyaret eden yabancı 
devlet adamları ve üst düzey askeri yetkililer kamplardaki durum
dan duydukları memnuniyeti ifade etmekte ve takdir duygularını 
belirtmektedirler. Bilindiği üzere, Kızılay tarafından kurulan ve 
ilk aşamada beşer bin kişilik olarak öngörülen çadır kampları, 
ihtiyaçları süratle karşılanarak örnek gösterilecek düzeyde 
faaliyete geçmişlerdir.

NATO Genel Sekreteri Solana 12 Mayıs 1999 tarihinde,
• ___

beraberinde Amerikalı, Ingiliz, DanimarkalI ve AvusturyalI üst 
düzey askeri yetkililer olduğu halde Elbasan çadır kampını 
ziyaret etmiştir. NATO Genel Sekreteri kampın çeşitli bölümleri
ni gezmiş, mültecilerle konuşmuş, kampın durumu ve yürütülen 
çalışmalar hakkında Kızılay yetkililerinden bilgi almıştır. Çok 
sayıda yabancı basın mensubunun da izlediği ziyaretin sonunda 
Salona, kamptaki durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, 
mevcut şartlarda daha iyisinin yapılamayacağını ifade etmiş ve 
Türk Kızılayı'na teşekkür etmiştir.

14 Mayıs 1999 tarihinde Arnavutluk'taki Elbasan çadır 
kampı Fransa Genelkurmay Başkanı General Kelche tarafından 
ziyaret edilmiştir. General Kelche Kızılay'ın çok iyi organize 
olduğunu belirterek emeği geçenleri kutlamıştır.

Elbasan kampı 15 Mayıs günü Fransa Senatosu Başkanı ve 
beraberindeki 10 senatör tarafından da ziyaret edilmiştir.
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Elbasan çadır kampı son olarak Ingiltere Başbakanı Tony 
Blair tarafından ziyaret edilmiştir. Başbakan Blair, Koordinatör 
Büyükelçi Şükrü Tufan ve Kızılay Genel Müdürü Fatih Evren 
eşliğinde kampı gezdikten ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra 
gördüklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve çalışmalar
dan övgüyle söz ederek Kızılay yetkililerini tebrik etmiştir. Tony 
Blair kamp şeref defterini imzalayarak şunları yazmıştır: 
"Yaptıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu haklı 
davayı kazanacağız".

Türkiye'nin Kosovalı mülteciler için Makedonya'da kur
duğu Boyane çadır kampı da Makedonya Cumhurbaşkanı 
Gligorov tarafından 17 Mayıs 1999 tarihinde ziyaret edilmiştir. 
Kampa gelişinde Üsküp Büyükelçimiz tarafından karşılanan 
Gligorov'a Kızılay yetkililerince kamp hakkında bilgi verilmiş, 
Makedonya Cumhurbaşkanı daha sonra kampı gezmiş, Kızılay 
kliniğinde tedavi gören hastalarla sohbet etmiş, çocuk yuvasında
ki mülteci çocuklarıyla ilgilenmiştir. Gligorov kamptan ayrıl
madan önce basın mensuplarına verdiği demeçte, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yaptığı 100 bin dolar yardımın Boyane ve 
Stankovec mülteci kamplarının ihtiyaçları için ne şekilde kul
lanılabileceğini araştırdıklarını, önümüzdeki günlerde gerekli 
yardımların yapılacağını, Boyane kampında gördüklerinden 
memnun kaldığını, Kızılay'ın burada başarılı bir çalışma yapmak
ta olduğunu, Tükiye'nin Makedonya'ya bu zor dönemde yardım 
sözü verip de bu sözünü tutan iki-üç ülkeden biri olduğunu belirt
miştir.

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'daki çadır kampların 
en iyi şartlarda idamesi için gerkli tedbirleri almaya devam ede
cektir.
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HOLLANDA’DAKİ 
TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

PKK terör örgütü tarafından, Hollanda'da 24 Mayıs 1999 
tarihinde, tamamen bu örgütün kabul edilemez maksatlarına 
hizmet eden bir toplantı düzenlenmiştir.

Sözkonusu toplantı öncesi yapılan uyarılara rağmen, 
Hollanda Hükümeti'nin PKK terör örgütünün bu faaliyetini 
yasaklamaması esefle karşılanmıştır. Terörizmle ilintili faaliyet
lerin ifade veya toplantı özgürlüğüyle açıklanmasını kabul etmek 
mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir yaklaşım, ülkelerin terörizm
le mücadele bağlamındaki ahdi vecibelerine de aykırıdır.

Türkiye, hukuk kurallarına bağlı kalarak terörizmle başarılı
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ancak, Türk Kamuoyu,
insan hayatının ve özgürlüklerinin en büyük tehdidi haline gelen
terörizmi teşvik edici, cesaretlendirici girişimlere göz yuman,
imkan sağlayan ülkelerin bu tutumlarının uluslararası hukuk ve
vecibelerle uyumlu hale gelmesini de ısrarla istemeye devam ede
cektir.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR’A YÖNELİK
İSTİKRAR PAKTI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği'nin (AB) Balkanlar’da istikrarı sağlamaya
ve bölgenin yeniden yapılanmasına yönelik İstikrar Paktı önerisi
çerçevesinde 27 Mayıs 1999 günü Almanya'da yapılacak olan
Siyasi Direktörler Toplantısı’na, ülkemizi temsilen Müsteşar
Yardımcısı Büyükelçi Aydın Şahinbaş başkanlığındaki heyetimiz 
katılacaktır.

istikrar Paktı ile, Balkanlar’da istikrarsızlığa yol açan 
değişik etkenlere karşı orta ve uzun süreli önlemlerin alınması 
öngörülmektedir. Tarafımızdan, Pakt’ m hem yazım çalışmalarına 
hem de uygulamasına katkıda bulunulacaktır.
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KOSOVA HAREKAT PLANLARI HAKKINDA 
BAKANLIĞIMIZA YÖNELİK GERÇEK DIŞI İDDİALAR 

İÇEREN HABERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

25.05.1999 tarihli bir gazetemizde Bakanlığımıza yönelik 
gerçek dışı bazı iddialar ve ithamlar içeren bir haber yeralmıştır. 
Bahsekonu gazete haberinin, NATO Genel Sekreteri’nin 20 Nisan 
1999 tarihli ricasının Bakanlığımıza bir telgrafla iletilmiş olması 
keyfiyeti üzerine yaratılan bir kurgu mahsulü olduğu görülmekte
dir.

Bu haberde ileri sürülen Genelkurmay Başkanlığı’nın 
Kosova harekat planlarının Türkiye dışında bazı kaynaklarca 
açıklanmasından duyduğu kaygıyı Bakanlığımıza ileterek önlem 
alınmasını istediği, yapılan araştırma sonucunda sorunun 
Türkiye'nin ihmalinden kaynaklandığının ortaya çıktığı ve bunun 
nedeninin Dışişleri Bakanlığı’nın dağınıklığından kaynaklandığı 
yolundaki iddialar tümüyle hayal mahsulüdür.

Gerçek şudur: 20 Nisan 1999 tarihli bir toplantıda NATO 
Genel Sekreteri, NATO Basın Sözcüsü’nün Kosova harekatı 
dolayısıyla ağır bir yük altında kaldığını ve NATO Enformasyon 
Bölümü’ndeki kısıtlı personelle bu işin yürütülmesine imkan 
olmadığını söyleyerek, bazı müttefiklerin masraflarını da deruhte 
ederek basınla ilişkiler konusunda deneyimli bir kaç diplomatını 
NATO'da görevlendirmesi ricasında bulunmuştur. Görüleceği 
üzere NATO Genel Sekreteri’nin talebi müttefiklerin görüşlerinin 
ve açıklanmasını istemediği konuların kontrol edilmesi için per
sonel atanması değil, sözcüye ve enformasyon bölümüne destek 
personeli sağlanmasıdır. NATO Sözcüsü’nün yapacağı açıkla
maların eşgüdümü NATO nezdindeki Daimi Temsilciliklerin asli 
görevleri meyanındadır.
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AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI GAYRIRESMI
TOPLANTISI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

10 Mayıs 1999 tarihinde Bremen'de düzenlenen Savunma 
Bakanları Toplantısında alınan karar uyarınca, Avrupa Birliği 
Zirvesi öncesinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’ne 
ilişkin konuları ele almak ve Kosova krizi bağlamındaki son 
gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 28 
Mayıs 1999 tarihinde Bonn'da AB ve Avrupalı NATO 
Müttefikleri Savunma Bakanları’nın katılımıyla "Avrupa 
Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı" düzenlenecektir.

Toplantıda ülkemizi Milli Savunma Bakanı Sayın Hikmet 
Sami Türk başkanlığında bir heyet temsil edecektir.
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TERÖR ORGUTU PKK’NIN YUNANİSTAN’DAKİ 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK

MAKEDONYA’NIN “DENES” GAZETESİNDE 
YAYINLANAN YAZILARIN ÇEVİRİSİNE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Terör örgütü PKK'nın Yunanistan'daki faaliyetlerine ilişkin 
olarak Makedonya'nın Denes gazetesinin 20 Mayıs 1999 tarihli 
nüshasında " Komşuya Yönelik Terör Girişimi" başlıklı yazının 
çevirisi birinci, sözkonusu yazının ikinci bölümünü oluşturan ve 
anılan gazetenin 22 Mayıs 1999 tarihli sayısında yer alan "Sürekli 
Destek" başlıklı yazının çevirisi ise ikinci maddededir.

l.Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Yunanistan'daki faaliyet
lerini ERNK (Kürdistan Milli Kurtuluş Cephesi), Kürdistan 
Komiteleri, Kürdistan Kültür Merkezi ve Kürdistan Kızı layı 
Bürosu aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bunların tamamı bu 
terörist örgütün kontrolündedir. Bu sözde büro, komite ve mer
kezler PKK tarafından, Türkiye'ye karşı terörist kampanya için 
lojistik, operatif ve propaganda gereksinimleri için bir ağ olarak 
kullanılmaktadır.

Coğrafi konumu itibariyle Yunanistan, PKK militanlarınca 
Avrupa ve Yakındoğu arasında bir köprü olarak kullanılmaktadır. 
PKK için Yunanistan, örgütün ve militanlarının yıllarca barındığı 
ve bazı kolaylıkların sağlandığı Suriye veya Suriye'nin kon
trolündeki toprakların aynını teşkil etmektedir. 20 Ekim 1998 tari
hinde Adana'da Suriye ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile 
Suriye PKK'yı terörist örgüt ilan etmiş ve topraklarındaki 
mevcudiyetini sona erdirmek ve faaliyetlerini engellemek 
amacıyla önlemler almıştır. Bu şekilde Yunanistan, PKK'nın 
halen serbestçe dolaştığı tek komşu ülkedir.

Yunanistan, PKK militanlarını barındıran ve kendilerine
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özel ev ve kamplarda terörist eğitimi sağlayan bir ülkedir. 
"Mültecileri Yerleştirme Merkezi" veya "Çiftlik Binaları" olarak 
adlandırılan merkezlerde, iki üç ay içinde temel askeri eğitim ve
rilmektedir. Yunan topraklarının bir komşu ülkeye karşı terörist 
örgüt tarafından hazırlıklar içinde kullanılması uluslararası hukuk 
ve kaidelere karşı ciddi bir eğilimdir.

Öcalan ifadesinde, kendisinin ve PKK yönetiminin, 
Yunanistan'da yeniden yapılanmaları için Papandreu Hükümeti 
tarafından davet edildiklerini belirtmiştir. Ayrıca, PKK'nın 
Türkiye'ye karşı faaliyetleri için Yunanistan'ın olumlu bir 
coğrafyaya sahip olmadığını, ancak, Yunanistan'da ve Güney 
Kıbrıs'ta 1994'ten bu yana mevcut olan kampların eğitim kamp
ları olarak kullanılacağını belirtmiştir. Bu davet Suriye'yi terk 
etmek mecburiyetinde kaldığı 1998 Ekim ayında ve bilahare 
Ocak 1999'da Roma'yı terkedip alelacele sığınacak bir yer aradığı 
zamanda Öcalan'ın zihninde büyük izlenim bırakmıştır.

5 Nisan 1994 tarihinde PKK, "Atina ve Balkanlar ERNK 
Temsilciliği”ni Atina'da açmıştır. Yunanistan Meclis Başkan 
Yardımcısı Panayotis Skoridis ve dört diğer milletvekili; Dimitros 
Vounatos, Mihaelis Galeneanos, Yanis Spatopolos ve Mariya 
Mahera Haralambidis gibi tanınmış Yunan siyasetçileri de büro
nun açılış töreninde hazır bulunmuşlardır.

1998 yılında "Parti ve Cephemizin Kitlevi Niteliği" başlığı 
altında yayınlanan belgede PKK, ERNK'nm görevlerini 10 
maddeyle izah etmiştir. Bu belgede ERNK'nm görevleri olarak, 
(saldırı, işgal, gösteri) kitlevi gösteriler düzenlemek, gençlerin 
temin edilip bunların askere dönüştürülmesi, teröristlere eğitim 
temin etmek, diğer silahlı gruplarla temasların sağlanması, istih
barat nitelikli bilgilerin toplanması; tehdit, uyuşturucu, insan 
kaçakçılığı ve ticareti ile terörist örgüte mali kaynaklar temin 
etmek olarak sıralanmıştır. PKK'nın kullandığı terminolojiye göre 
militanları, "ERNK bayrağı altında mücadele etmekte, ARGK 
(PKK'nın askeri kanadı) silahlarıyla donatılmaktadır."

ERNK'nm diğer bir temsilciliği de, "Kürdistan ile
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Dayanışma Komitesi" adı altında, 14 Kasım 1994 tarihinden 
itibaren Selanik'te (Via Ignacia Sok. No: 75) faaliyet göstermek
tedir. ERNK bürosu, genel olarak PKK'nın propaganda kampan
yalarının örgütlenmesi için kullanılmıştır.

Yunanistan, ERNK tarafından örgütün terörist faaliyetleri 
hakkındaki belgelerin dağıtımında, aslında ERNK için zor kul
lanılarak "katkı" toplanması hususunda talimatlar verilmesinde de 
kötü bir şey görmemiştir. Bu "katkıya davetlerin" bazıları 
Atina'daki Türk Büyükelçiliği’ne de gönderilmiştir.

  •  •

2."PKK elebaşısı Abdullah Ocalan, Yunanistan'ın
"Ekskusija" gazetesinin 23 Aralık 1998 tarihli nüshasında yayın
lanan mülakatında, "Avrupa'ya gitmek konusunda karar almam 
için Yunanistan önemli rol oynamıştır. Müsaadelerinizle izah 
edeyim: Yunan dostlarım olmasaydı, Avrupa'da olmam mümkün 
olmazdı. Yunanistan'la dostluğumuz olmasaydı, Avrupa'ya gele
mezdim. Yunanistan ile dostluğum, Avrupa'ya gelmek konusunda 
böyle bir kararın alınmasına beni cesaretlendirmiştir. Biz 
Avrupa'ya giriş kapısını açtık. (Kendisinin İtalya'ya gelişini kast
ederek). Bu kapıdan geçişimizi başarırsak, soruna siyasi bir 
çözüm de bulunması mümkün olacaktır. Böyle bir netice, 
Yunanistan'ın siyasi başarısı olacaktır." dedi. Kendisi ayrıca, bazı 
gazetelerde yayınlanan, aralarında Yunanistan Meclis Başkan 
Yardımcısı Skoridis'in de bulunduğu üç kişilik bir heyetin ken
disini Roma'da ziyaret ettiğini de teyid etmiştir. Bu mülakatında 
Öcalan, PKK'nın sürekli olarak Yunanistan tarafından destek
lendiğini de belirtmektedir. "Yunanistan, sürekli olarak bize moral 
desteği olmuştur. Yunanistan'da basılan dergilerimizin dağıtımına 
izin verilmiş ve ekonomik yardımlar yapılmıştır" diyor Öcalan.

Yunanistan'da "Kürt Raporu" ve "Kürdistan'ın Sesi" olarak 
iki propaganda amaçlı dergi basılmaktadır. Diğer taraftan, genel 
olarak Atina'da Suriye'de kullanılan ve Arapça olarak hazırlanan 
birçok kitap, broşür ve bilgi notu basılmaktadır. Geçenlerde PKK, 
"Al Aouge" ve "El Eviç" başlıklı olarak Arapça iki dergi yaymaya 
başladı. Dergiler, Suriye, Lübnan ve Kuzey Irak'ta propaganda
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PKK'nın anılan yayınları dışında Yunanistan'daki basında 
terörist örgütü destekleyen ve hatta Türkiye’ye karşı girişimlere 
davet eden yazı, mülakat, yorum ve raporlar yayınlanmaktadır.

Kürdistan İşçi Partisi’ne ayrıca, 1993 yılında Türk tu
rizmine karşı güçlü propaganda faaliyetlerinde bulunması izni de 
verilmiştir. Atina'nın her yerinde mevcut PKK afişleri ile, turistler 
Türkiye'ye seyahat etmemeye davet edilmektedir. ERNK'nm 
sözcüsü olarak kendini tanıtan bir militan, Samos adasında bir 
basın konferansı düzenleyerek açıkça turistleri Türkiye'ye seyahat 
etmemeye davet etmiştir.

PKK mensupları Yunanistan'da sabotaj tekniği ve terörist 
amaçlı patlayıcı maddelerin kullanımına yönelik olarak eği
tilmektedir. iki, üç ay süren bu eğitim programları, Yunan 
makamlarının maddi ve manevi desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Genelde dağlık bölgelere yerleştirilmiş olan bu kamplarda 
50-70 militan eğitim görmektedir. Eğitim gördükten sonra PKK 
teröristleri, Türkiye'de terörist girişimlerde bulunmak üzere 
yasadışı yollardan Türkiye'ye sokulmaktadırlar.

1994 yılından bu yana PKK militanlarının birçoğu 
Türkiye'de tutuklanmıştır. Bunlar, Yunan makamlarının yardım 
ve desteğiyle kamplarda bombalı saldırı ve sabotaj eğitimi 
gördüklerini itiraf etmişlerdir.

PKK teröristlerinin itiraflarına göre, bu kamplardan biri, 
Atina'nın kuzeyinde bulunan Evia adasındaki Psahna bölgesinde 
bulunmaktadır. Diğeri ise, Agrinion kentinin kuzeyinde bulunan 
Lepenu köyü civarında bulunmaktadır. Genel olarak Avrupa 
ülkelerinden gelen PKK teröristleri, Lavrion kampında ve özel 
evlerde, mülteci kampların "siyasi ve askeri" amaçları hakkında 
eğitime de tabi tutulmaktadırlar. Yunanistan, PKK'nm Lavrion 
kampının terörist eylemlerin planlanması ve eylemlerin mali 
desteğinin sağlanması için kullanılmasına izin verdi. PKK mili-

amaçlı olarak kullanılmaktadır.
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tanlarının Yunanistan'da eğitim görmelerine izin verdi. PKK mi
litanlarının Yunanistan'da eğitim görmelerine ilişkin en iyi deliller 
de 1994 ve 1995 yılında elde edilmiştir. İstanbul ve İzmir'de polis, 
turistik merkezlere saldırı için hazırlanan militanları ele geçirdi. 
Bunların ele geçirilmesiyle, Atina yakınlarında "modem militan
lar" olarak eğitim gördükleri ortaya çıkmıştır.

PKK faaliyetlerinin esas finansman kaynağı Yunanistan'dır. 
Bu ülkede terörist örgütü destekleyen parlamenterlerin yardımı 
bile esirgenmemektedir.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kaçak olarak çalışan işçiler 
PKK'nın gizli finansman kaynaklarından biridir. Bu örgüt, "mo
dern bir sanat" olarak değerlendirilen insan kaçakçılığının her 
boyutuna etkin bir şekilde katılmıştır. Yunanistan'daki kamplarda 
bulunup Batılı ülkelerin birine yasadışı giriş yapmak isteyenler
den alınan rüşvet de PKK'nın finansman kaynaklarından biridir.

Associated Press'den Brayan Marfı bir yazısında, PKK 
tarafından Kuzey Irak'dan gelen Kürtlerin yerleştirilmiş bulun
duğu kampların fınans ve propaganda merkezleri olarak kullanıl
malarına izin verildiğini belirtmektedir. Yunanistan'ın "Patras" 
kentindeki "Kürtler" adlı kampta mülteciler ile yapılan mülakata 
istinaden Marfi, siyasi mülteci hakkının tanınması veya diğer bir 
Avrupa ülkesine transfer edilmelerine kadar PKK'ya vergi öde
mek mecburiyetinde olduklarını ifade etmektedir. Marfı devamın
da, PKK militanları tarafından "insan kaçakçılığı" için para 
istendiğini ifade ederek durumun Kürtlerin beyanatlarıyla kanıt
landığını vurgulamaktadır. Ödemek istemeyenlerin ise dövülüp 
öldürüldüklerini yazmaktadır.

Çeşitli Yunan grupların hibeleri ve propaganda yayınları da 
terörist Kürdistan İşçi Partisi’nin gelir kaynaklarından biridir."

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [93]



İSLAMABAD-PAKİSTAN BÜYÜKELÇİMİZ BOZKURT 
ARAN VE AİLESİNİN GEÇİRDİKLERİ ELİM TRAFİK

KAZASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Islamabad-Pakistan Büyükelçimiz Sayın Bozkurt Aran, 
beraberinde eşi ve iki kızı olduğu halde bugün (25 Mayıs) bir 
trafik kazası geçirmiştir.

Islamabad/Lahor karayolunda yapılan yolculuk sırasında 
meydana gelen elim kazada Büyükelçi Aran'm eşi Şenay Aran'ın 
maalesef hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazada yaralanan Büyükelçi Bozkurt Aran ve kızları 
Lahor'da hastaneye kaldırılmışlardır.

Kazayı takiben, Pakistan Dışişleri Bakanı, Sayın 
Bakanımızı arayarak başsağlığı dileklerini iletmiş ve yaralıların 
durumuyla yakından ilgilenmekte olduklarını bildirmiştir.
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DEVLET BAKANI SAYIN HAŞAN GEMICI’NIN 
CEZAYİR’E YAPTIĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici, Türkiye-Cezayir Iş 
Konseyi Toplantısı ve Türk İhraç Ürünleri Fuarı Açılış Töreni’ne 
katılmak üzere 16-21 Mayıs tarihlerinde Cezayir'e resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde, Devlet Bakanı Sayın 
Haşan Gemici Cezayir Ticaret Bakanı Sayın Bakhti Belaib ile bir
likte Türkiye-Cezayir İş Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmiş ve 
bilahare Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı açmıştır. Adıgeçen ftıar, 
Türkiye'nin yurtdışında düzenlediği en geniş katılımlı "tek ülke 
fuarı" olup, fuara ülkemizden 180 firma ve 400'den fazla işadamı 
iştirak etmiştir.

Fuar dolayısıyla, Geleneksel Türk Kıyafetleri Defilesi 
düzenlenmiş, İzmir Kadın Müzisyenler Topluluğu tarafından 
Türk Müziği konserleri verilmiş ve Türk Mutfağı'nın tanıtımı 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Türk ihraç Ürünleri Fuarı, süratle gelişmekte olan Türkiye- 
Cezayir ticari ve ekonomik işbirliğinin somut göstergesini ve 
Afrika'ya Açılım Politikamız bağlamında, Türk firmalarını 
Cezayir ve diğer Afrika ülkelerine yatırım yapmaya teşvik ede
bilecek, önemli bir aşamayı oluşturmuştur.

Devlet Bakanı, ziyaret sırasında Cezayir Cumhurbaşkanı 
Abdelaziz Bouteflika tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede 
Sayın Gemici, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in 
Cezayir Cumhurbaşkam'na muhatap mesajını tevdi ettikten sonra,
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Türkiye-Cezayir ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında bilgi ver
miş, ticaret hacminin 1 Milyar doları aştığını belirtmiş, iki ülke 
arasında mevcut işbirliği olanaklarından daha fazla istifade 
edilebileceğini vurgulamıştır.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika, Cezayir'in 
piyasa ekonomisine geçmekte Türkiye'nin deneyiminden fay
dalanmak istediğini belirtmiş, işbirliğini derinleştirmeye hazır 
olduklarını ifade etmiştir.

Cezayir basını sözkonusu ziyarete geniş yer ayırmıştır. 
Verilen haberlerde, Türk işadamlarının Cezayir'i fethettikleri, fir
malarımızın Cezayir piyasasına güçlü bir şekilde girmeye 
çalıştıkları, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na gıda, tekstil ve beyaz 
eşya sektörlerini temsilen 180'den fazla firmanın katıldığı ve Türk 
işadamlarının Cezayirli karşıtlarıyla sağlam ticari ilişkiler kurma 
yönünde önemli mesafe kaydettikleri konuları ayrıntılı biçimde 
işlenmiştir.

[96] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs



İSLAMABAD-PAKİSTAN BÜYÜKELÇİMİZ BOZKURT 
ARAN VE AİLESİNİN GEÇİRDİKLERİ TRAFİK

KAZASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1.İslamabad-Pakistan Büyükelçimiz Bozkurt Aran, 
beraberinde eşi ve iki kızı olduğu halde 25 Mayıs Salı günü 
mahalli saatle 13:00 dolaylarında bir trafik kazası geçirmiştir.

Pakistan Makamları ilk belirlemelere göre, kazanın taşıtın 
aksının kırılması üzerine meydana geldiğini ifade etmişlerdir.

İslamabad-Lahor karayolunda, Lahor'a yaklaşık 35 kilo
metre mesafede meydana gelen kazada Büyükelçi Aran'ın eşi 
Şenay Aran maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Kazada yaralanan Büyükelçi Bozkurt Aran ve kızları, 
Lahor Cinnah Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Dün akşam, Büyükelçi 
Aran'm büyük kızı İrem Aran'ın da Pakistan'lı doktorların bütün 
çabalarına rağmen yaşamını yitirdiği büyük üzüntüyle öğre
nilmiştir.

Büyükelçi Bozkurt Aran ve küçük kızı Zeynep Aran'm 
tedavileri sürmektedir.

2.Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Rafıq Tarar, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Başbakan Sayın Navvaz, Sayın 
Başbakanımıza, Dışişleri Bakanı Sayın Sartaj, Sayın Bakanımıza, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Shamsad Ahmad, Sayın 
Müsteşarımıza taziyet mesajları göndermişlerdir.

Dost ve kardeş Pakistan Makamlarının, bu elim kazayı 
müteakip Büyükelçi Bozkurt Aran ve ailesine gösterdikleri çok 
yakın ilgi ve yaralıların tedavisi için sarfettikleri büyük çaba 
tarafımızdan şükranla karşılanmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı dün 
temaslarda bulundu. Alınan sonuçlara ilişkin bilgi verebilir 
misiniz?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, Sayın Devlet Sekreteri Ischinger 
Ankara'daki temasları sırasında Sayın Bakanımız tarafından 
kabul edildi. Sayın Müsteşarımızla biraraya geldi. Ayrıca 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uluç Özülker'le de kapsamlı bir 
görüşme yaptı. O görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişki
ler tüm boyutuyla ele alındı, çeşitli uluslararası meseleler, Kosova 
meselesi, Ortadoğu Barış Süreci, Türkiye-AB ilişkileri konusun
da istişare ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bunun ötesinde 
sizlere söyleyebileceğim bir husus yok.

SORU : AB'ye üyelik konusunda ne gibi yaklaşımları
oldu?

CEVAP : Ziyaretin ve temasların ayrıntısı konusunda bun
dan daha öteye bir bilgi bende yok.

SORU : Vaşington'da Irak'lı muhalif grupların yaptığı
toplantıya ilişkin olarak Ankara'nın tepkisi nedir? Bir rahatsızlık 
var mı?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, sözü edilen, Irak Ulusal 
Kongresi'nin Vaşington'da yapmış olduğu bir toplantıdır.
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Hatırlayacağınız üzere, Irak Ulusal Kongresi 1992 yılında Iraklı 
bazı parti ve kişiler tarafından kurulan ve İngiltere'de faaliyet 
gösteren bir kuruluştur. Amacını da Irak'ta demokratik bir yöne
tim kurulmasına katkıda bulunmak şeklinde açıklamıştır. Bu 
kuruluşun kendi yapısıyla ilgili bazı düzenlemeler yaptığı ve 
geçtiğimiz aylarda yeni bir yönetim kurulu oluşturduğu da bilin
mektedir. Yeni yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde ABD'nin da
vetiyle Vaşington'a gitmiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmüştür. 
Basında da yer verildiği şekilde Amerikan makamlarının 
geçtiğimiz yıl Kongre'de kabul edilmiş olan Irak Özgürlük Yasası 
çerçevesinde, Irak Ulusal Kongresi'ne büro masrafları, haber
leşme ve seyahat harcamaları için bir miktar mali yardımda 
bulunmayı kararlaştırdıkları anlaşılmaktadır. Türkiye'nin Irak 
Ulusal Kongresi ile bir ilişkisi yoktur.

SORU : Türkiye'de Türkmenlerin oluşturduğu bazı yapılar 
var. Ama bir de Muzaffer Arslan diye bir eski Türkmen şahsiyeti 
vardı. Şimdi bu kuruluşun içinde bu kişi de varmış. Türkiye bunu 
nasıl değerlendiriyor? Yani, Türkmenleri ilk kez bir Iraklı muhalif 
grup olarak resmen kabul etmeye başladığı şeklinde yorumlanı
yor bu.

CEVAP : Sayın Dr. Muzaffer Aslan Irak Türkmen- 
lerindendir. Kuruluşundan beri Irak Ulusal Kongresi içinde bir 
Iraklı Türkmen temsilcisi olarak yer aldığı ve davet üzerine 
Vaşington Toplantısı’na iştirak ettiği anlaşılmaktadır.

SORU : Kosova'da operasyon devam ediyor. General 
Wesley Clark'ın Türkiye'ye geleceği yönünde haberler duyulmaya 
başladı. Bu konunun ayrıntılarını verebilir misiniz?

CEVAP : Bu konudaki haberleri basında ben de gördüm. 
Bana ulaşmış bir bilgi yok. NATO askeri makamlarıyla bizim 
askeri makamlarımız arasında her zaman yakın bir temas ve 
istişare olmuştur. Şu sırada da bu istişarelerin tekrarlanması için 
bir uygun vesile vardır. Bildiğiniz gibi, Kosova'da, Yugoslavya'da 
devam etmekte olan bir NATO operasyonu mevcuttur ve Türkiye 
de bu operasyona iştirak etmektedir. Dolayısıyla ziyaret gerçek-
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SORU : Dün Genelkurmay Başkanı "hava harekatı ile kara 
harekatı da birlikte gitmelidir" dedi. Türkiye'nin bu konudaki 
pozisyonu nedir? Diğer çeşitli görüşmelerde de gündeme getiril
di mi? Hangi şekilde ele alınıyor?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, kara harekatı konusunda NATO 
organlarında henüz alınmış bir karar yoktur. NATO organlarında 
resmi olarak ele alınmış da değildir. Belki gayriresmi istişarelerde 
konuşulmaktadır. Şayet böyle bir operasyon kararı çıkarsa 
Türkiye de buna karşı değerlendirmesini yapar. Atacağı adımları 
belirler.

SORU : Pakistan'da meydana gelen elim kaza sonucu son 
gelişmeler nedir? Sayın Büyükelçi ve hayatta kalan kızının sağlık 
durumu nedir? Cenazeler ne zaman gelecek veya hangi yolla 
getirilecek?

CEVAP : Efendim bu hepimizi çok derinden üzen kazayla 
ilgili gelişmeleri tabiatıyla yakından takip ediyoruz Bakanlık 
olarak. Şu anda bize gelen haberlere göre Büyükelçimizin sağlık 
durumu düzelme yoluna girmiş bulunmakta, fakat maalesef 
küçük kızının durumundaki ciddiyet devam etmekte. Biz 
Zeynep'i eğer bir gerek hasıl olursa bir ambulans uçakla 
Türkiye'ye getirmek için her türlü tedbiri aldık. Fakat kendisinin 
şu anda hareket ettirilmesinde dahi büyük mahzurlar olduğunu 
PakistanlI doktorlar bize ifade ettiler. Söylediğim gibi, her türlü 
önlemi almış bulunmaktayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya 
amadeyiz. Cenazeler konusunda da şu anda size söyleyebileceğim 
bir tarih yok. Zannederim bugün, yarın bu konuda da daha net bir 
bilgi intikal ettirmek imkanı hasıl olur.

SORU : Hollanda'da yapılan Kürt toplantısıyla ilgili bir 
açıklamanız oldu, ama bu toplantının ikinci gününün de yapıldığı 
anlaşılıyor. Bunun ötesinde Hollanda makamlarıyla herhangi bir 
görüşme, diplomatik bir girişim olacak mı?

leşir ise bu çerçevede bir görüş alışverişi olacağı anlaşılıyor.
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CEVAP : Bu toplantının yapılacağı haberinin bize ulaş
masından itibaren gerek Ankara'da gerek Hollanda'da diplomatik 
kanallarla gereken girişimleri yaptık ve bu gelişmeden dolayı 
duyduğumuz hoşnutsuzluğu ve bu toplantının engellenmesi 
gerektiği yolundaki düşüncemizi Hollanda makamlarına ilettik. 
Fakat bildiğiniz gibi, bu girişimlerden bir sonuç almak mümkün 
olmadı. Bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde sizin de 
değindiğiniz açıklamayı yaparak görüşlerimizi kamuoyuna ilet
tik. Şu anda bunun ötesinde keyfiyet Bakanlığımızca değer
lendirilmektedir.

SORU : Bu değerlendirme anlamında Büyükelçinin 
çağırılıp daha sert bir şekilde uyarılması sözkonusu olacak mı?

CEVAP : Şu anda alınmış bir karar yok. Bakanlığımızın 
değerlendirmesine göre eğer bunun ötesinde atılması gereken bir 
adım olacak ise gereği yapılacaktır.

Teşekkür ederim.
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PAKİSTAN-HİNDİSTAN ARASINDAKİ JAMMU VE 
KEŞMİR ANLAŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, son zamanlarda Jammu ve Keşmir kontrol hattın
da Pakistan ile Hindistan arasında meydana gelen ve can kaybına 
yolaçan çatışmalardan üzüntü ve endişe duymaktadır.

Alt Kıta'nın iki önemli devleti arasında barışın idamesini ve 
işbirliği zemininin oluşturulmasını daima desteklemiş olan 
Türkiye, Pakistan ve Hindistan tarafından şimdiye kadar bu 
yönde atılan yapıcı adımları memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye, 
geleneksel yakın dostluk bağlarına sahip olduğu Pakistan ile 
dostane ilişkilerinin daha da geliştirilmesine önem verdiği 
Hindistan'ın bölge barışını da olumsuz yönde etkileyen çatış
malara daha da ciddi bir tırmanmaya yol açmadan biran önce son 
vereceklerini ve Şubat 1999'da iki ülke Başbakanları arasında 
imzalanan Lahor Bildirisi'ne uygun olarak, Keşmir konusu da 
dahil, aralarındaki tüm sorunları barışçı yollarla çözümlemek 
amacıyla diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını ümit etmekte
dir.

[102] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN EGE’DE BULUNAN 
COĞRAFİ FORMASYONLARA İLİŞKİN BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Bu akşam (27 Mayıs) Bakanlığımıza davet edilen 
Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı’na, Türkiye'nin Ege'de ege
menliği geçerli uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a ve
rilmemiş coğrafi formasyonlara ilişkin görüşleri tekrar edilmiş, 
fiili durumlar yaratılarak veya tek taraflı faaliyetlerle bu coğrafi 
formasyonların statüsünün değiştirilmesine yönelik girişimlerin 
Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği, kışkırtıcı eylem teşkil 
eden bu faaliyetlerin hukuken hiç bir sonuç yaratmayacağı vurgu
lanmış, iki ülke arasındaki gerginliği artırabilecek bu tür tahrik ve 
eylemlerden kaçınılması istenmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN EGE DENİZİ’NDE BULUNAN 

COĞRAFİ FORMASYONLAR HARKINDAKİ BİR
SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Ege'de egemenliği uluslararası andlaşmalarla Yunanistan'a 
verilmemiş çeşitli ada, adacık ve kayalıklar konusunda kışkırtıcı 
adımlar atılmaması yönünde Yunanistan makamlarına gereken 
uyarıda bulunulmuştur.

Yapılan bu uyarı ve girişimlere rağmen, Ege'de tahrik 
eylemlerinin sürdüğü görülmektedir.

Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, bu konuda Yunanistan 
tarafından gerçekleştirilen tek taraflı eylemler ve oldu bittiler 
kabul edilemez. Ayrıca, bu gibi girişimlerin aidiyet bakımından 
hiçbir hukuki sonuç yaratmayacağı aşikardır.

Coğrafi formasyonlar meselesi, diğer Ege sorunlarıyla bir
likte görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gereken bir konudur.
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ULUSLARARASI GELİŞMELER

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Simitis, 30 Nisan'daki Dışişleri ve 
Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısından sonra yaptığı 
açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon 
programı çerçevesinde 50 adet F-16, 15 adet Mirage-2000- 
5 ve mevcut Mirage-2000 uçakları için yeni silah sistemleri 
satın alınmasına karar verildiğini belirtmiştir.

Başbakan Simitis, Yunanistan'ın, Kosova krizinin başın
dan beri izlediği politika çerçevesinde, Kosova'ya yönelik 
herhangi bir askeri operasyon içinde yer almayacağını açık
lamıştır. Simitis, Yunanistan'ın müttefikleriyle bağlarını keserek 
bölgedeki çıkarlarını savunamayacağım, öte yandan, AB'nin 
Balkan politikasının tamamen yanlışlar üzerine kurulduğunu 
ifade etmiştir.

CIA Anti-Terör Dairesi’nin hazırladığı raporda, 
Yunanistan'daki ABD diplomatik misyonlarını ve işyerlerini 
hedef alan 66 önemli olayla ilgili bir listeye yer verilmiş ve liste 
terörle mücadele servislerine dağıtılmıştır.

Belçika Maliye Bakanı Viseur'un Avrupa Birliği 
Ekonomik ve Mali îşler Konseyi (ECOFIN) Toplantı sı’ ndan 
sonra yaptığı açıklamada, AB'nin Yunanistan'ın EMU'ya girişi 
için öngördüğü şartları Kosova krizinin Yunan ekonomisine 
verdiği zarar nedeniyle yumuşatabileceğini söylemiştir.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Reppas, 14 Mayıs'da yaptığı 
açıklamada, bir Yunanlı çiftin Doğu Ege'deki statüsü tartış
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malı Plati adında bir adacıkta evlenip yerleşmeyi planla
masına "Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi reddettiğini 
bildirmiştir. Reppas, "Yunanistan'ın Ege adaları konusundaki 
tutumunun bilindiğini, Yunan Hükümeti’nin ulusal çıkarları 
korumakta olduğunu, her hal ve karda basit bir nikahın siyasi 
müzakerelere ve hatta sorunlara zemin hazırlayamayacağım" 
ifade etmiştir.

Reppas, Agathonisi adasına Yunan bayrağı dikilme
si konusunda yaptığı bir açıklamada ise, Agathonisi adasın
da yaşayan bir toplum olduğunu ve bu adanın tartışmalı bölge 
olmadığını belirterek, Ankara'nın protestosunun "mantıksız ve 
gayriciddi" olduğunu ifade etmiştir.

ABD Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'da Yunanistan'ın 
Patriot füze sistemi satın almak için ABD'ye resmi başvuruda 
bulunduğunu açıklamıştır.

Yunan Dışişleri Bakanı Papandreu'nun Vaşington'u 
ziyaretinin ardından, Yunan ve ABD Dışişleri Bakanları terörün 
engellenmesi amacıyla Yunan güvenlik kuvvetleri ile FBI 
arasında daha yakın işbirliğine imkan verecek devletler
arası bir çerçeve oluşturulmasına karar vermişlerdir.
Papandreu, Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki
kararlılığını ifade ederek, terörün tırmanmasının Yunanistan'ın 
uluslararası müzakere imkanlarının kısıtlanmasına sebep
olduğunu belirtmiştir.

"Pontuslular Federasyonları" temsilcileri Boston'da düzen
ledikleri toplantıda, Dünya Pontus Elenizmi Konseyi (PASPE) 
oluşturulmasını kararlaştırmışlardır. Konseyin ana hedefinin 
Pontus tarihinin dokümantasyonu ve tanıtılması, "soykırımın" 
Türkiye tarafından tanınarak uluslararası bir nitelik kazan
masının sağlanması, Yunanistan'ın eski SSCB'deki Elen toplum- 
ları ile dayanışmasının yoğunlaştırılması olduğu belirtilmektedir.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopulos'un Erme
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nistan'a yaptığı ziyaret sırasında 25 belge imzalanmıştır, iki ülke 
Cumhurbaşkanlarının ortak basın toplantısında Koçaryan, 
Yunanistan ve Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik tutum
ları ve askeri işbirlikleri konusundaki bir soruya cevaben, 
Atina ile Erivan arasındaki ikili ilişkilerin üçüncü bir ülkeye 
karşı ittifak olarak algılanmaması gerektiğini ifade etmiştir.

GKRY

Genişleme süreci çerçevesinde AB ile, ilk grupta bulunan 
5+1 aday arasında, 19 Mayıs günü Brüksel'de müzakereler 
yapılmıştır. "Kıbrıs" ile müzakereye açılan beş konudan üçü 
(Tüketicilerin Korunması, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler) "geçi
ci" olarak sonuçlandırılmış, diğer iki konuda ise, (Rekabet 
Politikası ve Şirketler Hukuku) müzakerelere devam edilme
si kararlaştırılmıştır.

AKPM Siyasi İşler Komisyonu'nun 25 Mayıs'ta 
yapılan toplantısında "Kıbrıs'ta durum" adlı rapor ele alın
mıştır. Raportör Barsony, Yunanistan ve Türkiye'nin güvenlik 
endişelerine cevap verecek yeni bir garanti sisteminin gerek
li olduğunu, UNFICYP'in yetkisiz ve etkisiz bir konumda 
bulunduğunu, Ada'nın tümünde yetki sahibi olacak yeni bir barış 
gücüne ihtiyaç bulunduğunu, Denktaş'ın yeni konfederasyon 
önerisinin iki toplumlu ve iki kesimli bir devlet sistemi 
ilkesinin dışına çıktığını, Avrupa Konseyi'nin duruma yardım
cı olmak için bir "task force" kurarak, iki toplum arasında uzlaş
mayı kolaylaştırmayı amaçlayan ve daha çok gençleri hedef ala
cak eğitim seminerleri, konferans ve toplantılar düzenlenebile
ceğini belirtmiştir.

•  •

ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel Koordinatörü Miller 
görevden alınmış ve yerine George Mitchel atanmıştır. 
Mitchel eski bir senatör olup, Kuzey İrlanda sorununda ara- 
bululucuk görevi yapmıştır.

GKRY Dışişleri Bakanı Kasulides, "1959 tarihli Zürih
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ve Londra ile 1960'daki Garantör Devlet Anlaşmalarında, 
Kıbrıs'ın belirli bir ülke veya ülkelerle birleşemeyeceği yer 
alıyor, onların dahil olduğu örgütlere giremeyeceği değil. Size 
şunu hatırlatayım: Commomvealth'e Kıbrıs üyedir ama 
Yunanistan ve Türkiye üye değildir. Kıbrıs, Bağlantısızlar 
hareketine üyedir ama Yunanistan ve Türkiye üye değildir. 
Ayrıca bu konu AB içinde tartışılmıştır. Ayrıca, Türkiye 
Hükümeti bu argümanı içeren geniş bir yasal belgeyi 15 ülkeye 
göndermiş, 15 ülke de olumsuz yanıt vermiş ve Kıbrıs'ın 
üyeliğine karşı yasal hiçbir sakınca bulmamıştır" demiştir.

BMGS'nin Kıbrıs Özel Temsilci Yardımcısı Hercus'un, 
Kıbrıs Özel Temsilciliği'ne atanması GKRY Hükümeti’nce 
onaylanmıştır.

GKRY Savunma Bakanlığı’nın Aspide füzelerini 
%40 indirimle satın almayı kararlaştırdığı bildirilmiştir.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kranidyotis, 
"Yunanistan-Kıbrıs işbirliğinin ilerletilmesi için bir memoran
dum imzalandığını ve memorandumun Yunanistan ve Kıbrıs 
arasında tüm alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi, Kıbrıs'ın AB 
sürecinin ilerletilmesi, BM kararları ve yabancı girişimler 
temelinde Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için bir diyalog 
başlatılması ile Ortak Savunma Doktrini çerçevesinde caydırıcı 
savunmanın ve görüşmeci tutumun güçlendirilmesi eksenlerinden 
oluştuğunu açıklamıştır.

PKK

İtalya'da Senato Genel Kurulu’nda geniş bir çoğunluk 
oyuyla onaylanan biri Senato Başkan Yardımcısı diğeri Yeşiller 
Grubu’nca sunulan iki önergede, İtalyan Hükümeti’nden, 
Öcalan'ın Türkiye tarafından ölüm cezasına çarptırılmasını önle
mek için herşeyi yapması ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğini insan 
haklarına saygıya bağlı kılması talep edilmiştir.
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ABD Kongresi’ndeki Türkiye karşıtı faaliyet ve 
girişimlerin önde gelen temsilcilerinden olan Temsilciler 
Meclisi üyesi Frank Pallone'nun sözde Kürt sorunu ile Öcalan 
hakkında 11 Mayıs 1999 tarihli Kongre zabıtlarına geçirttiği 
metinde, Kosova sorunu ile Türkiye'deki sözde Kürt 
sorunu arasında bağlantı kurulmuş, Kültlerin Türkiye'de 
zulme tabi tutulduğu öne sürülmüştür. Öcalan'dan "Kürt 
bağımsızlık hareketinin lideri" olarak bahsedilerek, 
adıgeçene "adil yargılama" yapılması ve "hayatının bağışlan
masının" sağlanması zımnında Türk makamlarına baskı yapıl
masını teminen Başkan Clinton'a mektup gönderilmesi için bir 
çağrı mektubunun Kongre'de dolaştırılacağı kaydedilmiştir. 
Temsilciler Meclisi üyesi Bob Filner da, "On the Ocassion of 
the Inauguration of the National Congress of Kurdistan" başlıklı 
yazılı bir beyanını 20 Mayıs'da Kongre zabıtlarına geçirtmiştir.

•  •

Ocalan olayını soruşturmak üzere kurulan Yunan Meclis 
Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, ancak tek bir 
rapor üzerinde uzlaşı sağlayamayarak, altı ayrı rapor yayın
lamıştır.

PKK, Atina'da 27 Mayıs'da düzenlediği bir basın
•  •

toplantısında, terörist Ocalan'ın idamı durumunda intikam 
saldırıları düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştur.

Almanya içişleri Bakanı Schily, Ocalan davasına 
ilişkin olarak, hukuk devleti ilkelerine saygı gösterilmesi 
yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunmuş, şiddete başvuran 
Kürtlerin diğer eylemciler gibi yasaların öngördüğü en ağır 
cezalara çarptırılacaklarını belirtmiş ve "Almanya'nın bir 
hukuk devleti olduğunu ve şiddete izin vermeyeceğini 
göstereceğiz" şeklinde konuşmuştur.

Sözde "Kürdistan Ulusal Kongresi" 24 Mayıs'ta 
Amsterdam'da toplanmıştır. "Kongre"de, farklı Kürt grupları, 
kapanış bildirisi üzerinde mutabakata varamamış ve Kongre’nin 
yapabildiği tek açıklama, "Kürt gruplarının bölgelerinde
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KOSOVA

3 Mayıs'da bir açıklama yapan Clinton, Miloseviç
Kosova'dan askerlerini çekmeyi, mültecilerin geri dönmesine ve 
uluslararası barış gücüne izin vermeyi kabul ettiği takdirde 
NATO bombardımanının bir süre için askıya alınabileceği
ni ifade etmiştir. Clinton, uluslararası barış gücüne NATO
dışından da katılım olabileceğini vurgulamıştır. ABD Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri, Rus veya Ukrayna birliklerinin, 
Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelere konuşlandırılabile
ceklerini dile getirmişlerdir.

Vaşington'da Temsilciler Meclisi, hava harekatının
finansmanı ve dünya çapındaki ABD kuvvetlerinin
güçlendirilmesi için 13.1 milyar dolarlık acil harcamayı onay
lamıştır.

8 Mayıs'da Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğinin isabet 
alması sonucunda 3 Çinli gazeteci ölmüş ve en az 20 kişi 
yaralanmıştır. NATO yetkilileri, Çin Büyükelçiliğinin
bombalanmasının bir istihbarat hatasından kaynaklandığını belirt
mişlerdir.

AB Maliye Bakanları, YFC'ye yönelik bir yaptırım paketi
ni resmen onaylamışlardır.

Avusturya'yı ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı
Djukanovic, Yugoslavya'da başlıca sorunun YFC Devlet 
Başkanı Miloseviç olduğunu; ancak, Karadağ'ın 
Yugoslavya'dan ayrılma düşüncesi taşımadığını; Miloseviç'e 
karşı askeri müdahele gibi şiddet içeren çözümler istemedik
lerini, Kosova'ya gelecekte, Arnavut halkı için uluslararası 
güvenlik güçlerince korunacak "nitelikli bir otonomi" verilebile
ceğini ifade etmiştir.

Kültlerin dili, dini ve etnik azınlıkların rolü" ile ilgili olmuştur.
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Yunanistan Milli Savunma Bakam Tzohatzopoulos, 
Atina'nın NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonları 
için hava sahasını açtığına yönelik iddiaları reddetmiştir.

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 
Miloseviç aleyhine savaş suçlusu olduğu iddiasıyla dava açıla
cağını açıklamıştır.

Rusya'nın Balkanlar Temsilcisi Çernomırdin, 
Miloseviç ile görüşmek üzere 28 Mayıs'da Belgrad'a git
miştir. Çernomırdin, Belgrad'a gitmeden önce Amerikan 
basınında yayınlanan bir makalesinde, "Dünya'nın nükleer bir 
savaşa son on yılda ilk defa bu kadar çok yaklaştığını ve bom
bardıman durdurulmadığı takdirde Rusya'nın Avrupa ve ABD 
ile tüm askeri ve teknolojik işbirliğine son vereceğini" ifade 
etmiştir.

NATO Sözcüsü Shea, Miloseviç'in G-8 barış planını ilke 
olarak kabul ettiğine yönelik haberleri memnuniyetle 
karşıladıklarını açıklamış, Kosova'da konuşlandırılacak herhan
gi bir barış gücünün NATO tarafından kontrol edilmesinin şart 
olduğunu tekrarlamıştır.

31 Mayıs sabahı itibarıyla Türkiye'de toplam mül
teci sayısı 16,750 olarak belirlenmiştir. Bunların 7,232'si 
Kırklareli Mülteci Kampı’nda kalmaktadır.

ODBS

Filistin Merkez Komitesi, bağımsız Filistin Devleti’nin 
ilanını İsrail seçimlerinin sona ereceği Haziran ayına kadar 
ertelemeyi ve bu amaçla Haziran ayında yeniden toplanmayı 
kararlaştırmıştır. Komite üyelerinin, başkenti Kudüs olan ve 
BM'in 1947 tarihli ve 181 sayılı kararını esas alan Filistin Devleti 
üzerinde görüş birliği içinde bulundukları kaydedilmiştir.

FÖY Başkanlığı Genel Sekreteri Abdulrahim, Suriye ile
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ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkilerinin iyileştirilmesi 
zamanının geldiğini açıklamıştır.

Doğu Kudüs'teki Orient House'da faaliyet gösteren üç 
büronun kapatılmasına ilişkin karar 10 Mayıs gecesi Filistin 
tarafına tebliğ edilmiştir.

Gazze ve Batı Şeria'da istihbarata ilişkin bazı faaliyetler 
ilk defa olarak İsrail Genel Güvenlik Servisi’nden askeri istih
barata aktarılmıştır. Buna göre askeri istihbarat; stratejik konu
lar, barış süreci, FÖY'nin dış ilişkileri, ekonomik yapısı ve askeri 
gücüyle ilgilenecek; Genel Güvenlik Servisi ise sadece terörle 
mücadeleyle uğraşacaktır.

Seçimlerden birinci çıkan Ehud Barak (Tek İsrail Partisi) 
24 Mayıs'ta resmi koalisyon görüşmelerine başlamıştır.

Ürdün Kralı Abdullah ile FÖY lideri Arafat arasında 26 
Mayıs'ta Gazze'de yapılan görüşmeye ilişkin ortak açıklama
da, İsrail-Filistin görüşmelerinin barış sürecinin temel taşını 
oluşturduğu ve adil bir barış için başkenti Kudüs olan bağımsız 
bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğu kaydedilmiştir. 
İsrail ile FÖY arasında imzalanan anlaşmaların derhal yaşama 
geçirilmesi ve Musevi yerleşim faaliyetlerinin tamamen dur
durulması gerektiği ifade edilmiş; ayrıca, İsrail ile Suriye ve 
Lübnan arasındaki müzakerelerin canlandırılması çağrısında 
bulunulmuştur.

Suriye Devlet Başkanı Esad 29 Mayıs günü Mısır 
Dışişleri Bakanı Amr Mousa ve beraberindeki heyeti kabul 
etmiştir. Mousa, Başkan Esad'a Mısır Cumhurbaşkanı 
Mübarek'in bölgedeki son gelişmeler ve Arap dünyasındaki 
temaslara ilişkin mesajını tevdi etmiştir. Görüşmede, bölgede
ki olaylar ve Ortadoğu Barış Süreci’nin canlandırılması 
imkanları ele alınmıştır.

Devlet Başkanı Esad ile kendisini telefonla arayan ABD
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Başkanı Clinton arasında yapılan görüşmede, barış süreci ve 
İsrail'de yapılan seçimlerden sonraki durum ele alınmıştır.

İsrail'in kuzey sınırındaki Kiryat Shmona'yı ziyaret eden 
Ehud Barak, ordunun Güney Lübnan'dan çekileceğini ve sınırda 
güvenliğin sağlanacağını bildirmiştir.

IRAK

Iraklı Kürt Lider Talabani, İran'ı ziyaretinin ardından, 
ABD'nin 1999 senesinde Irak politikasında büyük değişiklikler 
yapmakta kararlı olduğunu ve bölge ülkelerine de bu yönde 
telkinde bulunduğunu belirtmiş; Irak muhalefetinin Saddam'ı 
devirmedeki başarısızlığının, ABD'nin askeri darbe yapma 
yönündeki taktik hatalarından kaynaklandığını, zira İrak'da 
bir askeri darbe düzenlemenin hemen hemen imkansız 
olduğunu ifadeyle, Iraklı Sünniler, Şiiler ve Kürtler arasında 
Saddam'a karşı bir ittifak bulunmadığını, bunun da Saddam'ın 
devrilmesini geciktirdiğini ifade etmiştir.

BM Güvenlik Konseyi 21 Mayıs günü oybirliğiyle kabul 
ettiği 1242 sayılı kararla gıda karşılığı petrol programının 
yürürlük süresini 25 Mayıs 1999 tarihinden itibaren 180 gün 
daha uzatmıştır. Böylece Irak'a programın 6. döneminde de 
5.256 milyar ABD doları tutarında petrol ve petrol ürünleri dış 
satımına olanak tanınmıştır.

Irak îslami Devrim Yüksek Konseyi, 16 Mayıs'da 
Bağdat'da düzenlediği bir eylemde 7 Baas partisi yetkilisini 
öldürdüklerini, 27 kişiyi de yaraladıklarını açıklamıştır.

İRAN

İran Cumhurbaşkanı Hatemi, SA'daki temaslarının 
ardından yaptığı açıklamada, SA'nın ve İran'ın çok önemli iki 
İslami yapı olduklarını, bu iki ideolojik merkezin işbirliği yap
maları ve bütünleşmeleri halinde mutluluğun, istikrarın ve
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İran Cumhurbaşkanı Hatemi'nin Suriye'yi ziyareti sırasın
da Başkan Esad ile yaptığı görüşmede, uluslararası ve bölge
sel sorunlar, Arapları ve Müslümanları ilgilendiren konular 
ile ikili işbirliği ilişkilerinin ele alındığı, her iki 
Cumhurbaşkanının da görüşmelerin sonuçları hakkında tam bir 
memnuniyet dile getirdikleri ve iki liderin Şam'da imzalanan 
anlaşmaları ikili işbirliğini geliştirmek ve genişletmek için 
atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdikleri bildirilmiştir. 
15 Mayıs akşamı sözkonusu ziyaretle ilgili olarak bir ortak 
bildiri imzalanmıştır. Ortak bildiride yeralan bazı unsurlar aşağı
da sunulmaktadır.

"* Taraflar bölgedeki gelişmeleri gözden geçirerek, 
uluslararası ve bölgesel platformlarda ikili işbirliğinin, Arap 
ve Müslüman ülkelerine sızarak onların istikrarlarını bozmayı 
amaçlayan İsrail'e karşı koymak amacıyla, geliştirilmesi 
zorunluluğuna dikkat çeker.

* Taraflar, bazı ülkelerin İsrail'le yaptıkları ittifak ve 
yakınlaşma hakkındaki derin endişelerini dile getirerek, bölge 
halklarının çıkarına hizmet etmeyen ve Ortadoğu'daki barış ve 
güvenliği tehlikeye atan bu tür gidişatların engellenmesi çağrısın
da bulunurlar.

* Taraflar, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yönün
deki isteklerini dile getirir ve uluslararası yasal kararlar 
dışındaki yabancı müdahalelere karşı çıkarak, Irak'a uygu
lanan hava saldırılarının engellenmesini ister."

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderlerinin 
Cidde'de yaptıkları toplantıda, BAE'nin karşı çıkmasına rağ
men, İran ile ilişkilerin geliştirilmesi konusu üzerinde 
durulmuştur.

kalkınmanın sağlanacağını vurgulamıştır.
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BORU HATLARI

İran Dışişleri Sözcüsü, bazı Amerikan şirketlerinin 
Hazar Denizi’nden petrol çıkartılması için Azerbaycan ile 
imzaladıkları anlaşmayı hukuki temelden yoksun olarak tanım
lamış, Hazar'dan petrol çıkartılmasının kıyıdaş ülkeler arasında 
bir tartışma konusu olduğunu, Hazar Denizi'nin paylaşımı 
yapıldığı takdirde, sözkonusu petrol anlaşmasının kapsadığı 
alanların İran karasuları içinde kalacağını; bu nedenle, bu 
anlaşmanın İran'ın haklarını ihlal ettiğini ve bu konuda petrol şir
ketlerinin uyarılmış olduğunu belirtmiştir.

Fransız Total şirketi, Kazakistan-Türkmenistan-Iran 
Petrol Boru Hattı Projesi’nin Türkmenistan bölümünün inşaatı 
hakkında Türkmen Hükümeti'nin talebi üzerine bir ön fizibilite 
raporu sunmuştur. Raporda, anılan projenin, mevcut Hazar 
geçişli boru hattı inşaat projelerine gerçek bir alternatif olarak 
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Total'in benzer bir çalışmayı 
Kazakistan için de gerçekleştirdiği bildirilmektedir.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 12 Mayıs'da, Kazak 
petrolü için Novorossisk'te ham petrol terminali inşaatı başlat
mıştır. 360 milyon dolara malolacak terminalin, 30 Haziran 
2001 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 21 Mayıs tarihinde 
Doğal Gaz Boru Hattı ile Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalan
mıştır.

SU

Suriye'ye ait Basil Esad barajından pompalanmaya 
başlanılan ve günlük kotası 70.000 m3 olan su 17 Mayıs'ta 
Yarmouk nehrinden Amman yakınlarındaki "Zai" istasyonuna 
iletilmiştir.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu üyesi
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13 Arap ülkesinin Bakanlar seviyesinde yaptıkları toplantı 
ardından yayımlanan ortak bildiri’de, Türkiye-Suriye-Irak 
arasında yaşanan "Fırat nehri sularının paylaşımı" ihtilafına 
BM'in daha aktif müdahale etmesi istenmiştir.

BAE basınında, 12.5 milyar dolara malolacak ve
•  •  •

Arabistan, Ürdün, İsrail ve Suriye'nin yararlanacağı "Barış 
Suyu Boru Hattı" Projesi için ilgili ülkelerin onayının 
alındığı, projenin fizibilite işlemlerinin tamamlandığı ve 
projenin ABD tarafından desteklendiği yönünde bir haber 
yayımlanmıştır.

Dicle üzerindeki Ilısu Baraj Projesi’nin uluslararası 
gerginliğe sebep olduğu, Suriye ve Ürdün'ün, İngiliz firması 
Balfour Beattie'nin baraj inşaatına katılmasına İngiltere Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde itirazda bulunduğu, Ürdün'ün İngiltere ile 
diplomatik ilişkileri olmayan Irak adına yapılacak olan Türk 
Baraj Projesi’ne itiraz ettiği iddia edilmiş, Arap diplo
matlarının uluslararası stratejik problemlerde danışmanlık 
yapan "UK Defence Forum"un görüşünü aldığı, Defence 
Forum şirketinin, bu baraj projesinin Suriye ve Irak'la Türkiye 
arasında savaş çıkmasına sebep olabileceği, böyle bir 
gelişmede İngiltere ve NATO'nun Türkiye'nin yanında savaş
maya mecbur kalacağını belirttiği ileri sürülmüştür.

RF

Uluslararası Para Fonu, Rusya Federasyonu'na 18 aylık 
dönemde 4.5 milyar ABD doları tutarında kredi verilmesine 
ilişkin ön anlaşmanın imzalandığını açıklamıştır.

Mavi Akım konusundaki çalışmaların koordinasyonu için 
RF Başbakan Yardımcısı Bulgak başkanlığında kurulan çalışma 
grubunda, Rus-Türk Mavi Akım Projesi'ne özel bir vergi rejimi 
tanınması kararı alınmıştır.

Başkan Yelisin 12 Mayıs günü Başbakan Primakov'u
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azlederek, İçişleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı 
Stepaşhin'i Başbakanlığa vekaleten atanmıştır.

RF Başbakan Vekili Stepaşin'in Başbakanlığı, 19 
Mayıs'ta Duma'da yapılan oylamada, 293 kabul oyuna karşılık 
55 red ve 14 çekimser oyla onaylanmıştır.

RF ile Suriye arasında, nükleer enerjinin barışçıl kul
lanımı alanında 10 yıl süreli işbirliğini öngören anlaşmanın 
imzalandığı bildirilmiştir.

BELARUS

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, RF ve Belarus'un 
biran önce birleşmeleri çağrısında bulunmuş, Moskova'daki 
bazı yetkililerin bu entegrasyona karşı çıktığını, bugün RF ve 
Belarus'un birleşerek tüm eski SSCB Cumhuriyetleri’ne, ancak 
güçlü bir devletin NATO'nun saldırganlığına karşı koyabile
ceğini göstermeleri gerektiğini, BDT'nin bir geleceğinin 
olmadığının anlaşıldığını ifade etmiştir.

AB

Santer'in istifasıyla boşalan Avrupa Konseyi 
Başkanlığı’na üye ülkelerce aday gösterilen eski İtalya 
Başbakanı Prodi'nin, 5 Mayıs günü Avrupa Parlamentosu’nda 
yapılan oylamada 72'ye karşılık 392 oyla, Avrupa Komisyonu 
Başkanlığı’nı yıl sonuna kadar yürütmesi onaylanmıştır.

17 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan AB Genel işler 
Konseyi'nde, AB'nin Güneydoğu Avrupa'ya yönelik İstikrar 
Paktı'nın hayata geçirilmesiyle ilgili olarak bölge ülkeleri 
arasında bir "Güneydoğu Avrupa Bölgesel Masası" kurulmasına 
çalışacağı, ayrıca İstikrar Paktı'nın hayata geçirilmesi için 
Dışişleri Bakanları düzeyinde bir konferans düzenleneceği, bu 
konferansın koşullar elverdiği ölçüde Temmuz ayının sonuna
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kadar yapılmasının öngörüldüğü ve konferansın Royaumont 
Süreci formatında tertipleneceği kaydedilmiştir.

AB'nin Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle tanzim etmeyi 
öngördüğü ilişkiler hakkında 26 Mayıs'ta AB Komisyonu 
tarafından bir bildirim yayımlanmıştır. Bildirimde, Güneydoğu 
Avrupa ülkeleri olarak adlandırılan Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, YFC, Makedonya ve Amavutluk'a yönelik olarak 
mevcut "bölgesel yaklaşım" politikasını geliştirmek amacıyla 
bir "istikrar ve ortaklık süreci"nin başlatılması önerilmektedir. 
Bu amaca yönelik olarak komisyon, bahsekonu ülkelerle yeni 
bir kurumsal işbirliği çeşidi olan "istikrar ve ortaklık anlaş
maları" tesis edilmesini öngörmektedir.

27 Mayıs günü Bonn'da düzenlenen Yüksek Düzeyli 
Memurlar Toplantısı’nda İstikrar Paktı taslağı üzerinde yazım 
çalışmaları yapılmıştır.

AK

AK Dışişleri Bakanları Avrupa Konseyi bünyesinde 
insan haklarıyla ilgili bir ombudsman görevinin kurulması 
konusunda Fin Dışişleri Bakanı Halonen tarafından sunulan 
öneriyi kabul etmişlerdir. Ombudsman'ın, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi tarafından 6 yıllık bir dönem için seçile
ceği, görevinin üye ülkelerin mevzuatını ve adli sistemini 
incelemek ve bu alanlardaki eksiklikleri gidermeye çalışmak 
olacağı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi’nin işlerine 
müdahalede bulunmayacağı ve şahıslardan da şikayet kabul 
etmeyeceği kaydedilmektedir.

ALMANYA

7 Mayıs tarihinde Federal Meclis'de kabul edilen Alman 
vatandaşlık mevzuatında değişiklik öngören yasa tasarısı 21 
Mayıs günü Eyaletler Meclisi’nde onaylanarak yasalaşmıştır. 
Yasa, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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GÜRCİSTAN

Gürcistan Sınır Birlikleri Komutanı Valeri Chkheidze, 
Rus sınır birliklerinin Gürcistan'dan çekilmesinin 1 Eylül 
1999'a kadar tamamlanacağını açıklamıştır.

Güney Osetya'da yerel meclisin 29 üyesinin belir
leneceği seçimler 12 Mayıs'da yapılmıştır. Gürcistan 
Parlamentosu’nun 11 Mayıs tarihli oturumunda alman bir karar 
ile Güney Osetya'da gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin 
yasal olmadığı ilan edilmiş ve seçim girişimi kınanmıştır.

ERMENİSTAN

RF Kuzey Kafkasya Askeri Bölgesi Karargahı, 
Gürcistan'dan çekilen Rus sınır birliklerinin, RF Federal Sınır 
Hizmeti'nin talimatıyla, Ermenistan'ın Türkiye ve İran'la mev
cut sınır bölgelerinin takviyesi amacıyla Ermenistan'da 
konuşlandırılmasının planlandığını bildirmiştir.

CECENİSTAN

28 Mayıs'da 70 kişilik silahlı bir grup, Çeçenistan- 
Dağıstan sınırındaki Babayurt bölgesinde bir Rus kontrol nok
tasına saldırmıştır. Bir Rus sınır muhafız subayı ile dokuz 
Çeçen'in öldüğü iddia edilen olaylardan sonra iki Mi-24 tipi 
Rus taarruz helikopteri Çeçenistan'daki bir kampa füze saldırısı 
düzenlemiştir.

TACİKİSTAN

Tacikistan Meclis-i Ali'si 14 Mayıs'da Birleşik Tacik 
Muhalefeti (BTM) tarafından önerilen ve Cumhurbaşkanı 
Rahmanov tarafından sevk edilen Af Yasası’m kabul etmiştir. 
Cumhurbaşkanı Rahmanov, bu af ile hemen tüm BTM men
suplarının silahlarını teslim ederek barışçı yaşama dönecekleri
ni ve bundan böyle BTM'nin barış sürecine itirazlarının ortadan
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kalkacağını, yasalara aykırı davranışlarda bulunanların yasalar 
önünde eşit şekilde cezalandırabileceklerini söylemiş ve 
BTM liderleri ile komutanlarının bu yasanın kabulünden 
sonra yasadışı davranışlarda bulunananların cezalandırıl
malarını kabul edeceklerine ilişkin bir belge imzaladıklarını 
belirtmiştir.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Vajpayee, 11 Mayıs'da nükleer 
denemelerin yıldönümü münasebetiyle yapılan bir törendeki 
konuşmasında, Hindistan'ın nükleer denemeleri ve balistik füze 
denemeleriyle teknolojik açığını kapattığını, Agni füzelerinin 
geliştirilmesi amacıyla gerekirse yeni füze denemeleri yapmak 
hususunda tereddüt edilmeyeceğini ifade etmiştir.

Hint savaş uçakları, 26 Mayıs'da Keşmir'de Kargil- 
Drass bölgesindeki Pakistan mevzilerine karşı hava saldırısı 
düzenlemişlerdir.

PAKİSTAN/HİNDİSTAN

Pakistan Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Altaf, Pakistan'ın 
"Comprehensive Test Ban Treaty"nin Eylül ayma dek imza
lanması sözüne halen bağlı olduğunu, ancak bölgedeki 
gelişmeleri de dikkate almak zorunda bulunduğunu ifade etmiştir.

AFGANİSTAN

Afganistan'daki 3 Şii Grup (Hizbi Vahdet Halili, Hizbi 
Vahdet Ekberi ve İslami Hareket) arasında "Afganistan İslami 
Koalisyon Yüksek Konseyi" kurulduğu, sözkonusu grup tem
silcilerine atfen bildirilmektedir. Sözkonusu ittifakın, üç 
grubun güçlerinin pekiştirilmesi amacını taşıdığı, ayrıca 
Kuzey İttifakı ile işbirliğini de güçlendirmeyi öngördüğü 
kaydedilmektedir.
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Pakistan basınında çıkan haberlerde, Taliban'ın Şii 
Hizb-i Vahdet grubu ve Harekat-ı İslami güçlerinin saldırısı 
üzerine Bamyan'ı 21 Nisan'da terketmek zorunda kaldığı, bunda 
belirleyici etkeni halkın Taliban'a karşı ayaklanmasının oluştur
duğu, ancak Taliban'ın karşı saldırıya geçerek önce Bamyan 
şehrini, ardından 15 Mayıs'da herhangi bir karşı koyma olmadan 
Yakowlang'ı ele geçirdiği, her iki şehirdeki halkın dağlara 
kaçtığı iddia edilmiştir.

Taliban Yönetimi’nin, İran'ı "Afganistan'ın batı vilayet
lerine askeri müdahalede bulunmakla" suçladığı ve İran'ın 
sözkonusu harekata son vermemesi halinde Taliban'ın "gereken 
adımları atacağını ve ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorum
lu olmayacağını" açıkladığı belirtilmektedir.

DOĞU TİMOR

1983 yılından bu yana Endonezya ile Portekiz arasında 
BM gözetimi altında Doğu Timor'a ilişkin olarak yürütülen 
görüşmeler, 5 Mayıs günü tarafların anlaşma imzala
malarıyla sonuçlanmıştır. Anlaşmaya göre, Endonezya, Doğu 
Timor'da 8 Ağustos tarihinde bir kamuoylaması düzenle
yerek bölge halkına, Doğu Timor'un, kendisine sağlanacak 
geniş bir otonomi paketi çerçevesinde Birleşik Endonezya 
Devleti içerisinde yer almaya devam etmesini mi, yoksa bir 
an evvel bağımsızlığa kavuşmasını mı istediğini soracaktır. 
Doğu Timor halkının bağımsızlığı seçmesi halinde Endonezya bu 
yöndeki siyasi süreci hemen işlerliğe koyacaktır.

CHC

ÇHC Dışişleri Sözcüsü, Çin'in casuslukla ABD'den nük
leer teknoloji elde ettiğine ilişkin ABD Kongresi raporunu, 
"ABD'de Çin'e karşı önyargılı ve düşmanca bir tutum izleyen 
çevrelerin ard niyetli girişimi" olarak nitelemiştir.

ÇHC, ABD savaş gemilerinin Hong Kong limanını ziyaret
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etmesini yasaklamıştır.

Makau Yönetimi’nin 20 Aralık 1999 tarihinde Portekiz'den
Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçmesiyle kurulacak "Çin Halk
Cumhuriyeti Makau Özel İdari Bölgesi"nin "Başyöneticisi" 
seçilmiştir.

DİĞER

ABD Yönetimi’nin Tayvan'a radar savunma siste
mi satmaya karar verdiği bildirilmektedir.

30 Nisan günü Komor Adaları’nda bir askeri darbe
yapılmış ve yönetim kansız bir şekilde ordu tarafından ele 
geçirilmiştir.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

DIŞİŞLERİ BAKANLARI

Ercüment YAVUZ ALP
E. Büyükelçi

Dışişleri Bakanlığının önemli bir görev olduğunu söyle
meye gerek yoktur. Ciddi devletlerde bu göreve getirilecek kişi
ler büyük bir titizlikle seçilir. Seçimde tek kriter de, görev ve
rilmesi düşünülen kişinin bu hizmeti yürütebilecek niteliklere 
sahip bulunmasıdır. Dışişleri Bakanının seçimi, iç politika müla
hazalarının en az rol oynaması ve herhalde, en azından, birinci 
önceliğe sahip bulunmamasının en çok önem arz ettiği konular
dan birisidir.

İngiltere'de, son dönemlerdeki istisnalar hariç, uzun yıllar, 
birisi Savunma Bakanlığı olmak üzere, en az iki bakanlıkta daha 
önce bakan olarak görev yapmamış kişilerin Dışişleri Bakanlığına 
getirilmesi söz konusu olamazdı. Çünkü bu görev için, yabancı 
dil bilgisi ve görevin gerektirdiği diğer entelektüel niteliklere 
ilaveten, devlet yönetiminde deneyim sahibi olmak da son derece 
önemli bir koşul olarak görülürdü. İngiltere'nin asırlarca, ulus
lararası alanda ağırlıklı bir rol oynamayı başarabilmiş olması, 
İngiliz insanının diğer millet mensuplarından daha akıllı olmasın
dan değil; bütün konularda olduğu gibi, devlet yönetimindeki 
görevlere, bunların önemlerinin gerektirdiği niteliklere sahip kişi
leri isabetle seçmekte gösterdikleri ciddiyet ve titizlikten kay
naklanmıştır.
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Bir hükümette, tabii her bakan önemlidir. Ancak, yapılacak 
hataların telafisinin en zor, hatta bazen imkânsız olacağı ve bu 
hataların bazı hallerde ülkenin kaderine asırlarca ipotek bile ko
yabileceği birkaç bakanlık vardır. Dışişleri Bakanlığının da 
uğraştığı konunun ülkenin kaderine doğrudan etki yapabilecek 
nitelikte olması dolayısıyla- bunların en başta geleni olduğunu 
söylemek, herhalde mübalağa sayılmaz. Bunun böyle olduğunu 
anlayabilmek için siyasi tarihe bakmak yeterlidir.

Hal böyle olunca, hükümetleri kuracak başbakanların, 
bu görevi verecekleri bakanın seçimini yaparken çok titiz ve 
ciddi davranmaları, hizmetin gerektirdiği kriterlerin dışına 
çıkmamak ve her durumda, iç politikadan kaynaklanan 
mülahazaların etkisinde kalmamak hususunda büyük çaba 
harcamaları son derece önemli olmaktadır.

Ancak uygulamada, dışişleri bakanlarının seçiminde, bu 
kişilere verilecek sorumluluğun gerektirdiği dikkatin her zaman 
yeterince gösterilmediğine sıkça rastlanılmaktadır. Bunun çeşitli 
nedenleri vardır. Bazı hallerde, bu seçimi yapacak başbakanlar, 
daha önce yeterli devlet yönetimi deneyimleri olmadığı için, 
diplomasinin bir ülke için önemini başlangıçta küçümsemekte ve 
bu yüzden bakan seçimine fazla önem vermemektedirler. Bazı 
hallerde de, hükümet başkanları, heves duydukları dış politikanın 
tek hâkimi olmak için bu görevlere, ehliyet sahibi olanlardan çok, 
uysal olan, dolayısıyla istediklerini kolayca yaptırabilecekleri 
kimseleri getirmeyi daha münasip görmektedirler. Bu tarz uygu
lamalara sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, zaman zaman 
gelişmiş ülkelerde bile rastlanmaktadır.

•  •

Örneğin Nixon ABD Başkanlığı’na seçildiğinde, dış poli
tikayı bizzat yürütmek amacıyla, kendisine güçsüz bir dışişleri 
bakam aramış ve bu göreve, uluslararası politika alanında birikim 
ve deneyimi olmayan William Rogers'ı getirmişti. Ona göre 
Rogers'm konuya yabancı olması bir avantajdı. Çünkü bu, dış 
politikanın Beyaz Saray tarafından yürütülmesinin bir teminatı 
olacaktı.-* Uygulamada Rogers -ve tabii onunla birlikte başına
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getirildiği Dışişleri Bakanlığı- hep devre dışı kaldı. Dış politikayı 
Nixon, Beyaz Saray'dan kendi Milli Güvenlik Danışmanı Henry 
Kissinger ve ona bağlı büro aracılığıyla yürüttü. Bunun yarattığı 
kargaşadan ABD diplomasisi, genelde bir hayli zarar gördü. Dışa 
yansıyan manzara da pek hoş olmadı. Daha sonra, Kissinger 
Dışişleri Bakanlığına getirildi ve başta yapılması gereken, gecik
meyle de olsa, bu şekilde yapıldığı için, dış politika yönetimi iki 
başlılığın neden olduğu kargaşadan kurtulmuş oldu.

Her ne kadar dışişleri bakanı seçiminde gerekli titizliği 
göstermemiş olmakla itham edilemezse de, İngiltere'nin ünlü 
Başbakanı Margaret Thatcher bile anılarında, diplomasinin 
önemi hakkında başlangıçta bazı kuşkuları olduğunu belirttikten 
sonra şunları ilave ediyor: "Başbakan olarak edindiğim deneyim
ler bana, ustalıkla yürütülen, güce dayalı bir dış politikanın, 
ülkenin etkinliğini artıracağını ve dünya çapındaki sorunların 
çözümünde ilerleme sağlanacağını öğretmiştir. Yıllar geçtikçe dış 
politikaya daha fazla ağırlık vermeye başladım."“*

Bu seçim işine, en azından son yıllarda, bizde de gerektiği 
ölçüde özen gösterildiğini söylemek zordur. Bunun nedeni, bazı 
hallerde konuya pek önem verilmemesi, bazı hallerde "dışişleri 
profesyonel kadrosu işi nasıl olsa yürütür" zihniyeti, nihayet 
bazen de, dışişlerine meraklı başbakanların bu göreve, el altında 
tutabilecekleri kişileri getirme eğilimidir. Öyle zamanlar olmuştur 
ki, bu bakanlığa, devlet yönetimi hakkında hiç deneyimi olmayan, 
geldiği meslekte bile henüz olgunluk çağma ulaşmamış, konuya 
sadece kenarından köşesinden ve teorik ünsiyeti olan kişiler, 
sadece başbakanın dediğinin dışına çıkmayacağına güvenildiği 
için, getirilmiştir. Bu eğilim 1980'li yılların ikinci yarısında daha 
bariz bir hal almıştır. Zamanın başbakanı gittikçe dış politikaya 
merak sardığı, dolayısıyla kendi orijinal yaklaşımlarının 
münakaşa edilmesine tahammülsüzlüğü giderek arttığı için, hem 
dışişleri bakanlarını sık sık değiştirmiş, hem de bu iş için önce
likle yetenek olarak uysallığı aramış, bunun sonucunda da, o 
devirde, maalesef bu önemli göreve âdeta önüne gelen atanmıştır. 
Bunun sonucu olarak da, bu kişilerin dış temaslarda hiçbir ağırlığı
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Ayrıca, başına getirildikleri ve asırlar içinde oluşmuş 
geleneklere sahip bu tarihi kuruluşun kadrolarında güven, hatta 
saygınlık yaratamadıkları için, kimileri, atama, terfi ve tefeyyüz 
geleneklerini ve bunun sonucunda da hiyerarşiyi altüst ederek, bu 
kadrolar içinde her istediklerini yapacaklardan oluşan gruplar 
kurma yoluna gitmişler ve maalesef uzun yıllar siyasetin dışında 
kalmayı başarmış bu kuruluşun geleneklerini sarsacak davranışlar 
içine girmişlerdir. Bu görev için yeterli vizyon ve birikime sahip 
olanların yapacağı gibi, ülkenin dış politikasını yönlendirmeyle 
uğraşacakları yerde, bakanlık bürokrasisini kişiliksiz kapıkulları 
haline sokmayı en öncelikli görev saymışlar; buna ilaveten de, 
bakanların asıl uğraşması gereken konuları bir tarafa bırakıp, 
normalde bürokrasinin yürütmesi gereken tali konularla uğraş
mayı tercih etmişlerdir. Konularına egemen olmayan bütün poli
tikacılar gibi, deneyimli ve kişilik sahibi bürokratlardan yararlan
mak yerine, bunları devre dışı bırakmayı ve işleri kendi yetenek
lerini münakaşa etmeyecek, alt kademe bürokratlarla yürütmeyi 
yeğlemişlerdir.

Aslında kendine güvenen ve kompleksi olmayan bir 
siyasetçinin bakan olduğu vakit yapacağı en doğru iş, kuruluşun
daki en iyi elemanları seçip onlarla çalışmasıdır. Bu seçilenler 
yaşlı da olabilir, eğer üstün meziyetlere sahipse, genç de olabilir. 
Tabii tek kriter olarak ehliyet ve deneyimin ele alınması koşuluyla.

Dışişleri bakanlarının sık sık değiştiği dönemde bakanlar
dan bazılarının, yurtdışmda yabancı meslektaşları ile yaptıkları 
temaslarda, dışişleri mesleğinin alt kademelerinde bulunanların 
bile hayret ettikleri acemilikler sergiledikleri durumlar maalesef 
çok olmuştur. Meslektaşını, "Anlaşılan Türkiye'ye gelmek isti- 
yormuşsunuz. Gelebilirsiniz" gibi garip bir şekilde ülkemize 
davet eden; meslektaşına, ülkesinin bazı tutumlarından şikâyetçi 
olurken, diplomatik usul ve davranış sınırlarını aştığı için 
karşısındakinden hazmı zor tepki çeken; üyesi olduğu hükümetin 
programında Batı ile ittifakın ve NATO üyeliğinin sürdürüleceği

olmamıştır.
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açık olarak kayıtlı olduğu halde, görüştüğü büyükelçilere devam
lı bağlantısız dış politikayı öven ve Batı ile işbirliği politikasını 
yeren bakanlara rastlanmıştır.

Bu konuyla ilgili bir başka nokta da, dışişleri bakan
larının sık sık değişmesindeki sakıncalardır. Aslında devletin 
istikrarı açısından bu, diğer bütün bakanlar için de geçerlidir. 
Ancak, bu zorunluluk dışişleri bakanları için, daha da büyük bir 
önem taşımaktadır. Uygulamaya bakıldığında, uluslararası planda 
ağırlıklı rol oynayan dışişleri bakanlarının büyük bir çoğunluğu
nun, uzun süre görevlerini muhafaza eden bakanlar olduğu 
görülür. Uzun süre bakan kalmanın avantajı, bunun sadece konu
lara daha çok hâkim olmayı sağlaması değildir. Dosyaları iyi 
okuyup hazırlanarak da, konulara bir ölçüde hâkim olmak 
mümkündür. Buna mukabil, temas edilen meslektaşların ve özel
likle onların müzakere taktiklerinin güçlü ve zayıf taraflarının 
tanınması, uluslararası ilişkilerin uygulanmasında edinilecek 
deneyimin sağlayacağı bazı niteliklerin kazanılması gibi iyi bir 
performans için gerekli olan birikimin elde edilmesi, ancak bu 
görevde belirli bir süre geçirildikten sonra mümkün olabilmekte
dir.

Güçlü bir devletin, dışişleri bakanlarını sık sık değiştirdiği 
için uluslararası planda devletin gücü ölçüsünde rol oynaya
madığı uygulamada çok kere görüldüğü gibi, bunun tam tersine, 
küçük bir devletin, dışişleri bakanını uzun süre görevinde tuttuğu 
için, çapının gerektirdiğinin üstünde bir ilgi gördüğü, hatta belir
li bir ağırlık bile kazandığını gösteren çok misal vardır. Mesela 
toplantılarda birçok kere beraber bulunduğum Belçika Dışişleri 
Bakanı Paul Henri Spaak, NATO Genel Sekreteri olmadan önce 
uzun süre Hollanda'nın Dışişleri Bakanlığını yapmış Joseph 
Luns ile Lüksemburg Dışişleri Bakanı Gaston Thorne bu son 
kategorinin tipik örnekleridir. Bunlar uluslararası planda 
ülkelerinin çapının çok üstünde rol oynamışlardır. Tabii bunların 
başarısının tek nedeni görevde uzun süre kalmış olmaları değildir. 
Kişisel niteliklerinin de bunda büyük rolü vardır. Ancak, unutma
mak gerekir ki bu kişilerin ağırlık sahibi olmalarını sağlayan
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kişisel niteliklerinin başkalarınca keşfedilmesi ve yaptıkları tah
min ve değerlendirmelerinin isabetinin anlaşılması, yani kısaca 
kendilerini kanıtlamaları da belirli bir sürenin geçmesini gerektir
miştir.

Bir dışişleri bakanının, evvela kendi bakanlığı mensup
larını tanıması lazımdır. En başta, gündelik temas halinde bulun
duğu bakanlığın üst düzey bürokratlarının yaptıkları önerileri, 
yurtdışı temsilciliklerimizden gelen raporları değerlendirebilmek 
ve yapılan öneriler hakkında bir karara varabilmek için, konuları 
bilmenin yanında, bu değerlendirme ve önerileri yapan kişiler 
hakkında da, en azından bir fikir sahibi olması gerekir. Bu ise, en 
azından altı ay alır. Keza, dışişleri bakanlarının, hiç değilse yakın 
ilişkilerimiz olan ülkelerin dışişleri bakanlarını tanıması, ulus
lararası toplantıların havası hakkında bir fikir sahibi olması ve 
tabii, uluslararası konuların amatör çevrelerde zannedildiğinden 
bir hayli farklı olan içeriğine bir an evvel egemen olması da çok 
önemlidir.

Merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in
başarılı bir bakan olmasında, kişisel yetenekleri ve devlet tecrübe
sine sahip bulunmasının yanında, işe "her şeyi bilirim" havasında 
başlamayıp, herkesi sabırla dinlemesi, bu süreç içinde kimlerin 
fikrine itibar edilebileceğini iyice saptaması, kısaca beraberinde 
çalışacağı kişileri iyi tanıması ve onlardan azami yararı sağlaya
bilme becerisini göstermesi en büyük etken olmuştur. Bütün bun
lar için asgari süre bir yıldır. Başka bir deyişle bir dışişleri 
bakanının ülke için verimli bir çalışma yapacak kıvamâ gelmesi 
için asgari bir yıllık süre gerekir. Konuya bu açıdan yak
laşıldığında, bir yandan dışişleri bakanlarının sıradan kişiler 
arasından seçilmesinin, diğer yandan da bu şekilde seçilen bakan
ların bir yıl içinde dört defa değiştirilmesi gibi bir uygulamanın 
ülkeye vereceği zarar kendiliğinden ortaya çıkar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, bu satırların 
yazıldığı 1997 yılının başına kadar görev yapan dışişleri bakanları 
sayısı 38'dir. En uzun hizmet yapan bakan, 13 yılla Tevfık Rüştü
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Aras'tır (1925-1938). İçinde İkinci Dünya Savaşı'nın da bulun
duğu 1938-1944 döneminde iki dışişleri bakanı hizmet vermiştir 
(Şükrü Saraçoğlu ve Numan Menemencioğlu). Yani 1925 ile 
1944 arasındaki 19 yıllık dönemde görev yapmış dışişleri bakanı 
sayısı üçtür. Bakanların en sık değiştirilmeye başlandığı dönem 
1987 yılından sonraki dönemdir. Yani devlet geleneklerinin, 
değiştirilmesi gereken "dogma"lar ile karıştırıldığı ve keyfilik
lerin iyice su yüzüne çıkmaya başladığı dönem. 1987 yılından, 
1997 yılı başına kadar geçen dönemde 12 dışişleri bakanı görev 
yapmıştır. Son bir buçuk yıla da 4 dışişleri bakanı sığdırılmıştır. 
Bir ülke ortalama dört ayda bir dışişleri bakanı değiştirdi mi, o 
ülkede etkili ve inandırıcı bir dış politikanın varlığından söz 
etmek maalesef mümkün değildir.

Dolayısıyla; uluslararası alanda bizi üzen durumlar ortaya 
çıktığında, bunların hep, ülkemize karşı düşman olanların düzen
lediği komplolardan kaynaklandığı kolay izahına kendimizi 
inandırmadan, bize düşenleri yapmak hususunda ne gibi eksikle
rimizin olduğunu da düşünmemizde çok yarar olacaktır. Yabancı 
ülke dışişleri bakanlarının karşısına, bir yılda, ekseriyeti konunun 
uzmanı olmadığı gibi, devlet deneyimi hemen hemen hiç 
olmayan, genelde bir sonra söyledikleri bir öncekini tutmayan ve 
uzun süre görevde kalmayacağının tahmin edilmesi zor olmayan 
dört ayrı dışişleri bakanı çıkarırsanız, etkili ve inandırıcı bir dış 
politikadan söz etmek, tabii ki, mümkün olamayacaktır. Bu 
bakımdan siyasetçilerimizin, oturmuş devletlerde dışişleri bakan
larının seçiminde neden aşırı bir titizlik gösterildiğinin, bunlarda 
deneyime neden önem verildiğinin ve nihayet bunların ne için sık 
sık değiştirilmemesine özen gösterildiğinin, nedenleri üzerinde 
durmalarında yarar olacaktır.

Dışişleri bakanları konusu ele alındığında, üzerinde 
durulması gereken bir başka husus da, Dışişleri 
Bakanlıklarının ülkenin dış politikasının koordinasyon ve 
yürütülmesinden sorumlu tek kuruluş olmasının önem ve 
zorunluluğudur. Devletin bir tek dış politikası vardır. Bunu 
hükümet belirler ve Dışişleri Bakanlığı da yürütür. Devletin diğer
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bütün kuruluşlarının, kendi alanlarında dış ülkelerle yapacakları 
ve sadece teknik hususlarla sınırlı olması gereken temaslarını, 
devletin dış politikasının saptanmış esaslarına özenle riayet 
ederek ve Dışişleri Bakanlığı ile sıkı koordinasyon halinde yürüt
meleri zorunludur. Başka bir deyimle devlet kuruluşlarının her 
birinin kendine göre ve bağımsız yürüteceği bir dış politikaya 
sahip olmalara söz konusu olamaz. Buna riayet etmeyen devlet
lerin insicamlı, dolayısıyla etkin ve inandırıcı bir dış politikaya 
sahip olmaları mümkün değildir. Bu da dışarıya, devletin aleyhine 
istismar edilmeye müsait olan bir başıboşluk ve kaos havası 
görünümü verir.

Bir devletin, belirli bir uluslararası sorun ortaya çıktığında 
buna tepkisi uluorta bir şekilde yapılamaz. Başka bir deyimle, bu 
tepkiyi, yetkili yetkisiz her önüne gelen, o sırada aklına ve ağzına 
geldiği gibi dile getiremez. Bu konuda evvela, dışişlerinden 
sorumlu kuruluş, yani Dışişleri Bakanlığı bir hazırlık yapar. 
Gerek yapılacak açıklama, gerek bunun hangi düzeyde yapılacağı 
onaylandıktan sonra, açıklama buna göre sorumlu kuruluş tarafın
dan, eğer konunun önemi gerektiriyorsa, daha yüksek düzeyde, 
örneğin başbakan ve hatta icabında bizzat devlet başkanı tarafın
dan yapılır. Tabii bu düzeylerde bir açıklama ancak çok istisnai 
hallerde söz konusu olur. Eğer, sık sık başvurulabilecek normal 
bir uygulama olmamakla birlikte, devletin sorumlu kuruluşu 
dışında bir başka kuruluşun da bu hususta bir açıklama yap
masında yarar görülürse, o açıklamanın da resmen onaylanmış ve 
yapılmış resmi açıklama ile uyumlu olması ve bunun için de 
sorumlu kuruluşla koordinasyon halinde yapılması esastır.

Bir başka önemli nokta da, üst makamlar da dahil, dış 
ülkelerle yapılacak bütün temaslarda Dışişleri Bakanlığının 
devre içinde bulunmasıdır. Yani, ister devlet, ister hükümet 
başkanı olsun, dış ülkelerle yapacakları bütün temaslarda dışişleri 
bakanlarını muhakkak devre içinde bulundurmaları esastır. Bu 
sadece insicamlı, dolayısıyla etkili bir dış politika için değil, dış 
politikanızı yürütmek sorumluluğunu yüklediğiniz dışişleri 
bakanınızın uluslararası planda ağırlığını, güvenilirliğini ve
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prestijini saklı tutmak açısından da önemlidir. Eğer böyle bir 
davranışa, dışişleri bakanı görevinin ehli bulunmadığı için başvu- 
ruluyorsa, o zaman yapılacak iş, dışişleri bakanını ve dolayısıyla 
başında bulunduğu bakanlığı devre dışı bırakmak değil, bakanı ve 
gerekiyorsa bakanlığın üst düzey bürokratını değiştirip, yerine 
daha ehil olanı veya olanları getirmektir.

Bu yukarıda değindiğimiz hususlara, oturmuş devletlerde 
genelde riayet edilir: Bununla beraber bu ülkelerde de, mesela 
ABD'de bile, bu zorunluluğa gereken ölçüde önem verilmediği 
durumlara, çok sık olmasa da rastlanmaktadır. Örneğin, ABD'de 
Başkan Nixon iş başına geldiğinde, uluslararası konuları Beyaz 
Saray'dan bizzat kendisi yönetmek istediği için, bu alanda biriki
mi olmayan bir kişiyi dışişleri bakanı yapmayı tercih ettiğine ve 
bunun için de bu göreve William Rogers'ı getirdiğine yukarıda 
temas etmiştik. Bu tercihinin bir sonucu olarak da, uygulamada 
en önemli dış politika konularında dahi Rogers'ı devre dışı bırak
mak, hatta çok kere ona gelişmelerden bilgi vermek lüzumunu 
bile duymamak gibi, bir büyük devlet için garip olan davranışlara 
başvurmakta sakınca görmedi.

Nixon'un başkan olduktan sonra kendisine Ulusal Güvenlik 
Danışmanı olarak atadığı ve dış politikayı fiilen uhdesine verdiği 
Henry Kissinger, görevinden ayrıldıktan sonra yayımladığı 
anılarında bu durumun yarattığı bazı gariplikleri şöyle sıralıyor:

"... Nixon 1969 Martında, Dobrinin'e (Sovyet Büyükelçisi), 
Dışişleri Bakanının (Rogers) kendisiyle Vietnam konusunda yap
tığı uzun görüşmede, Başkanın (Nixon) görüşlerinin ötesine git
tiğini bildirmemi istedi. Bunu hemen yapmadım, başka bir somut 
konunun ortaya çıkmasını bekledim. Bununla beraber Beyaz 
Saray ve Dışişleri Bakanlığının davranışlarından, Sovyetler'in 
aramızda ihtilaf bulunduğunu anladıklarında şüphe yoktu ve 
bundan yararlanmak için ellerinden geleni de yaptılar. Nixon, 
Temmuz-Ağustos 1969 döneminde Vietam Başkanı Ho Chi Minh 
ile özel yazışmalar yaptığını, bunu Kasım ayında televizyonda 
açıkladığı günden kırk sekiz saat öncesine kadar Rogers'ten sak
ladı,.. Mayıs 1971'de Dışişleri Bakanının (Rogers), SALT
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görüşmelerinde sorunların çözülmesini sağlayan ve doğrudan 
Beyaz Saray ve Kremlin kanalları vasıtasıyla yapılan müzakere
lerden haberi yoktu. Bunu ancak, bu hususta yapılan resmi açık
lamadan yetmiş iki saat önce öğrendi. Temmuz 1971'de benim 
Çin'e gizli bir ziyaret yapacağımdan, ancak ben yola çıktıktan 
sonra haberi oldu. Nisan 1972'de benim Moskova'ya yaptığım 
gizli ziyaret hakkında Nixon, son dakikada Rogers'e öyle karışık 
şekilde bilgi verdi ki, müzakereler zora girdi. Bu örnekler sonsuza 
dek çoğaltılabilir.".

Kissinger bu durumun, Başkanın dış politikayı bizzat 
yürütmesi arzusundan ve bunun için de, Dışişleri Bakanlığını 
devre dışı bırakmak amacıyla oraya konuyla ünsiyeti olmayan bir 
bakanı, Beyaz Saray'a bir danışman değil, bir dış politika üreticisi 
ve yürütücüsünü (yani kendisini) atamış olmasından kay
naklandığını söylüyor. Bununla beraber bu durumun sakın
calarının da bilincinde olduğu veya daha sonra bilincine vardığı 
anlaşılıyor. Bunu da şu şekilde dile getiriyor;

"... Eğer Güvenlik Danışmanı, Başkanın Dış Politika 
Danışmanı, dış politikanın oluşturulması ve yürütülmesinde aktif 
hale gelirse, Dışişleri Bakanını gölgede bırakması ve onun etkin
liğini azaltması kaçınılmaz oluyor. Bu da yabancı hükümetlerin 
kafasını karıştırıyor ve aynı derecede tehlikeli olarak, onlara 
devletin bir bölümünü, diğer bölümüne karşı oynamak fırsatını 
veriyor; Dışişleri demoralize oluyor ve siniyor. Eğer Başkan, 
Dışişleri Bakanına güvenmiyorsa, onu kendi yardımcısına nezaret 
ettirmek yerine, değiştirmesi gerekir..," $ Kissinger herhalde, bu 
sakıncaları güvenlik danışmanlığı sırasında değil; bu görevden 
Dışişleri Bakanlığına atandıktan sonra keşfetmiştir.

Şimdi, bizdeki uygulamaya tekrar dönelim. Gerek 
Atatürk, gerek İnönü dönemlerinde dış politikanın 
yürütülmesinde bir başıbozukluk söz konusu olmamıştır. Her
ikisi de ülkenin zor dönemlerini sorumlu mevkilerde yaşamış, 
engin devlet deneyimine sahip kişiler oldukları için, dış politikaya 
gerekli önemi vermişler, dışişleri bakanlarını seçerlerken titiz 
davrandıkları gibi, bunları ancak zorunlu bir gerek olduğunda
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değiştirme yoluna giderek dış politika yönetiminde bir istikrar ve 
süreklilik olmasına özen göstermişlerdir. Dış politikayı ne başıboş 
bırakmışlar ne de devlet başkanının müdahale ve direktifini 
gerektirecek bir durum olmadıkça, dış politikanın günlük yöne
timine müdahale etmişlerdir. Dış politika hükümetin çizdiği 
çerçeve dahilinde dışişleri bakanı tarafından yürütülmüştür. En 
kritik dönemlerde devlet başkanları, Dışişleri Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı ile bilistişare ülkenin güvenlik ve 
selametinin gerektirdiği kararları almışlar, Anayasanın 
öngördüğü durumlarda da TBMM'nin onayına müracaat 
etmişlerdir. O dönemde, dış politika konusunda, yalnız durumun 
gerektirdiği hallerde ve sadece yetkili kişilerin ağzı ile açıkla
malar yapılmış ve her önüne gelen kişi ve kuruluşun, o sırada 
aklına ne gelirse enini sonunu hesaplamadan ayaküstü beyanda 
bulunması gibi başıboş uygulamalar söz konusu olmamıştır.

Menderes döneminde de dış politika alanında bir 
başıbozukluk ve disiplinsizlikten söz etmek haksızlık olur.
Gerçi bu dönemde atılan bazı adımların uygulanış şekil ve 
üslubunun isabeti üzerinde bazı eleştirilerin yapılabilmesi 
mümkün olabilirse de, geleneksel dış politika çizgisinin dışına 
çıkıldığından veya dış politikanın yürütülmesinde bir kargaşa 
veya insicamsızlığın mevcudiyetinden söz edilemez. Unutmamak 
gerekir ki bu dönem, siyasi tarihimizde çok partili parlamenter 
rejime geçişimizin başlangıç yılları ve dolayısıyla bu yeni siyasi 
hayatın pek aşinası olmadığımız koşullarına bir intibak döne
midir. Bunun tabii bir sonucu olarak, dış politika konusunda halka 
yönelik açıklamaların ihtiyacı kendisini daha fazla hissettirdiği 
gibi, dış politikanın gerek kamuoyu tarafından, gerek yasama 
meclisinde eskiye nazaran daha serbestçe irdelenmesi de bir tabu 
olmaktan çıkmıştır. Banunla beraber, bu intibak döneminde de, 
dış politikanın yürütülmesi belirli bir disiplin altında tutulabilmiş; 
dönemin başbakanı, hatta cumhurbaşkanı dış politika alanında 
faal bir rol oynamakla beraber, bunu dış politikadan sorumlu olan 
Dışişleri Bakanlığı ile sıkı istişare halinde ve hiçbir zaman dışla
madan yürütmüşler; devletin diğer kuruluşlarının yabancılarla 
yürüttükleri temasların, sadece teknik hususlar ve kendi sorumlu
luk alanlarıyla sınırlı kalmasına ve bunun da daima Dışişleri
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Bakanlığı ile bir koordinasyon halinde yapılmasına özen göster
mişlerdir.

Menderes iktidara geldikten kısa bir süre sonra, Dışişleri 
Bakanlığını Başbakanlık binasının eskiden Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı olan kanadına taşımıştır. Başbakanın, dışişleri 
bakanının ve dışişleri genel sekreterinin odaları uzun yıllar aynı 
koridor üzerinde olmuş ve gerek bakan, gerekse genel sekreter , 
bu suretle başbakanın daima elinin altında olmuştur. Nitekim 
başbakan sadece bunlarla değil, gerektiğinde Bakanlığın alt düzey 
teknik kadrosu ile de süratli temas olanaklarına sahip olmuştur.

O dönemde, bellibaşlı konular, Kıbrıs sorunu dahil Türk 
Yunan ilişkilerine ilaveten, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde Kore Savaşı’na katılması, NATO'ya üyeliğimiz, 
Ortadoğu'da ve Balkanlar’da Sovyet yayılmacılığına karşı kolek
tif savunma düzenlemeleri kurulması hususundaki çalışmalar 
gibi, Soğuk Savaş döneminde bizi de tehdit eden gelişmelere 
karşı almayı öngördüğümüz tertiplerdi. Bunların, milli güven
liğimiz ve ülkemizin varlığını sürdürmesi için durumun gerek
tirdiği öncelikler olduğu kuşkusuzdur.

Bu yönde çabalar sürdürülürken, Türkiye'nin geleneksel 
dış politikasının temel çizgisinden de bir sapma yapılmamasına 
özen gösterilmiştir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sonunda mey
danı boş bulan Sovyetler Birliği'nin aşikâr hal almış yayılmacı 
politikası karşısında Türkiye'nin, güvenlik yararlarının birleştiği 
ve savaş yorgunu olsa da, belirli bir askeri gücü olan Batı ile ortak 
savunma düzenlemelerine girme ihtiyacını duymasının, ne 
eleştirilecek bir tarafı, ne de Cumhuriyetin geleneksel dış poli
tikasıyla çelişen bir yönü vardır.

Belki, ilerleyen yıllarda, topraklarımızda kurulmasına izin 
verdiğimiz ortak savunma tesislerinin, yani halk arasında bili
nen deyimle üslerin bazılarının, amacımızı (Kuzey komşumuz
dan gelen tehdide karşı askeri denge sağlanması boyutunu) aşarak 
ABD'nin global siyasetine hizmet edecek bir nitelik kazanmış 
olması bir ölçüde eleştirilebilir. Bununla beraber, bu durumu,

[134] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



geleneksel dış politikamızın ana çizgisinden sapmaktan çok, bir 
yandan Sovyet tehdidine karşı duyarlılığımız ve bunun 
beraberinde getirdiği aşırı ihtiyat, diğer yandan zor günlerimizde 
yardımımıza koşmuş ABD'ye karşı biraz aşırıya kaçmaya 
başlayan güvenden kaynaklanan bir uygulama olarak nitelemek 
daha doğru olabilir.

Bu dönemde göze batan bir başka husus da, Bağdat 
Paktı'na o zaman verilen büyük önem dolayısıyla, bu Pakta karşı 
çıkan, başta Mısır olmak üzere bazı Arap ülkelerine karşı göster
diğimiz ve daha çok Başbakan Menderes'in tabiatından kay
naklanan sinirli ve ölçüsü zaman zaman geleneksel üslubumuzu 
zorlayan sert tepkidir. Genelde ve özellikle iktidarının ilk yıl
larında, dış politika konularında fazla konuşmayan ve konuş
madan önce de, Dışişleri Bakanlığıyla daima temas eden 
Menderes'in, bu Pakta saldırı söz konusu olduğunda kendisini 
fazla tutamadığı ve ölçüyü biraz kaçıran beyanatlar yaptığı 
görülmüştür. Gerçi bu Pakta en fazla karşı çıkan Mısır Devlet 
Başkanı Nasır’m, her vesileyle bu konuyu dile getirdiği ve bir 
hayli de tahrikkâr bir uslup kullandığı bir vakıaydı. Bununla 
beraber, buna verilecek cevaplarda soğukkanlı davranılarak, 
geleneksel üslubumuzun sınırlarını zorlamamaya daha fazla özen 
gösterilmesi, kuşkusuz daha uygun olurdu.

Benim Menderes'in Özel Kaleminde göreve başladığım 
dönemde, yani 1959 başında, bu karşılıklı münakaşaların şiddeti 
bir hayli azalmış olmasına rağmen, Nasır ne zaman konuşsa 
Menderes'in hâlâ sinirlendiğini, hatta bazen odasına girdiğimde, 
onun hakkında, resmi beyanlarında kullanamayacağı sıfatları da 
kullanıp içini boşalttığını hatırlarım.

Bunlara rağmen, Menderes döneminde, genelde dış poli
tikamızın geleneksel çizgisinin dışına çıkılmadığı gibi, daha 
önceki dönemdeki disiplin, insicam ve itibarının korunduğunu 
rahatlıkla söylemek mümkündür. Dönemin ilk Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü, Demokrat Parti’nin dört kurucusundan birisi, 
ünlü Köprülü ailesinden gelen tanınmış bir profesördü. Dış poli
tika alanında fazla deneyim sahibi olmamakla beraber, dil bilen,
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olgun ve sağduyu sahibi bir kimseydi. Daha önce Atatürk'ün 
Başbakanlığını yapmış olan ve dolayısıyla devlet yönetiminde bir 
hayli deneyim kazanmış olan dönemin Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'le sıkı istişare halinde ve 
aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinin birikimini de, 
hiçbir komplekse kapılmadan, gerektiği gibi kullanarak beş yıla 
yakın bir süre Dışişleri Bakanlığı yaptı. Daha sonra, zannederim 
iç politika ağırlıklı bir anlaşmazlık dolayısıyla, Başbakan 
Menderes'le arası açıldı ve Bakanlıktan ayrıldı.

Köprülü’den sonra Menderes, Dışişleri Bakanlığına yakın 
arkadaşı Ethem Menderes'i vekâleten getirdi. Ethem Menderes, 
Menderes ailesinin Aydm'daki çiftliğinin kahyâsının oğlu ve 
Başbakanın beraber büyüdüğü çok yakın ve güvendiği bir çocuk
luk arkadaşıydı. Yabancı dil bilmiyordu. Dış politika konularıyla 
da fazla bir ünsiyeti yoktu. Menderes'in, artık dış politikayı fiili
yatta bizzat yürütme kararında olduğu, bu atamadan anlaşılıyor
du. Nitekim de öyle oldu. Arada, Devlet Bakanlığına getirdiği 
meslekten diplomat olan Fatin Rüştü Zorlu'yu Dışişleri 
Bakanlığına hazırladı. Bir süre sonra da Zorlu, Dışişleri Bakanı 
oldu. Bu suretle on yıllık Demokrat Parti iktidarı döneminin 
büyük bir kısmında sadece iki Dışişleri Bakanı görev yapmış 
oluyordu. Tabii bu da dış politikada devamlılık ve belirli bir 
istikrarla insicamı sağladı.

Türkiye'de devlet bürokrasisine siyasetin yavaş yavaş 
girmesi, 1950 yılında iktidarın ilk defa serbest seçimlerle el 
değiştirmesi, yani Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ile 
başlamış, sonra da, maalesef hızla gelişmiştir. İktidara gelen 
siyasi partiler, devletin hizmetinde olması gereken bürokrasiyi, 
kendi siyasi amaçlarına hizmet etmekle yükümlü unsurlar olarak 
görme eğilimine girmişlerdir. İlk kurban, yetki ve sorumluluk
larının siyasilere özellikle cazip gelen önemi dolayısıyla, İçişleri 
Bakanlığı olmuştur. Atamalarda, ehliyet yerine, iktidardaki siyasi 
partiye bağlılık kıstas olarak alınmaya başlandıktan sonra, valilik 
ve idarecilik fiilen siyasi bir hüviyet kazandı ve belirli bir süre 
sonra, eskiden devletin valisi olarak bilinen valiler, şu veya bu 
partinin valisi olarak anılmaya başlandı. Devletin valisi olarak
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görev yapmaya devam etmek isteyenler, ya tasfiyeye uğradılar 
veya büyük güçlük ve mağduriyetlere maruz kaldılar. Geleceğini 
belirli bir partiye bağlayanlar, duruma göre devamlı bir iniş çıkış 
içinde oldular. Mülkiye'den sınıf arkadaşım olan idarecilerden 
bilirim, demokrasiye çarpık intibakın ilk ve en büyük sıkıntısını 
idarecilik mesleğini seçen arkadaşlarımız çekmiştir. Aynı ölçüde 
olmasa da, siyaset zamanla diğer bakanlıklar ve kamu kuru
luşlarına da şu veya bu oranda bulaşmıştır.

Uğraştığı konunun iç politika amaçlarında kullanılmasının 
pek fazla yarar sağlayabilecek nitelik taşımaması dolayısıyla, 
Dışişleri Bakanlığı, nispeten uzunca bir süre iç siyasetin dışında 
kalmayı başarabilmiştir. Örneğin Süleyman Demirel'in uzun 
başbakanlık döneminde, dışişleri kadrosunun, sadece devlet 
hizmetinde bürokrat olma niteliğini korumak hususunda, genelde 
fazla bir sıkıntısı olmamıştır. Bunda, o dönem uzun süre Dışişleri 
Bakanlığı yapan İhsan Sabri Çağlayangil'in devlet deneyimi ve 
olgun tutumu da, ihmal edilemeyecek kadar önemli olmuştur. 
Bülent Ecevit döneminde de, aynı durum aşağı yukarı devam 
etmiştir. Her iki dönemde de, siyasi sempatisi dolayısıyla bir 
memurun ne hak etmediği bir ikbale mazhar olduğu, ne de hak 
etmediği bir mağduriyete uğradığını gösterecek göze batan bir 
örneğe rastlanmıştır. En azından bu tür sistematik bir uygulama 
söz konusu olmamıştır.

Buna mukabil, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren siyaset, 
Dışişleri Bakanlığının kapılarını daha fazla zorlamaya 
başlamıştır. Atamalara ve normal olarak Bakanlık bünyesi içinde 
alınması gereken kararlara, çok daha artan ölçüde müdahaleler, 
bu dönemde daha sık görülmeye başlamıştır. Keza dışişleri 
bakanını ve tabii başında bulunduğu bakanlığı devre dışı 
bırakarak dış siyaseti yürütme merakı yine bu dönemde filizlen
meye başlamıştır. Bu eğilim, hem de çok önemü konularda, 
başbakanı bile devre dışı bırakma boyutlarına varmıştır. En has
sas dış politika konularında, ayaküstü açıklamalar yapma uygula
ması bu dönemde doruğa varmış, Dışişleri Bakanlığı önemli 
konular hakkındaki devletin görüşünü bile çok kere basından 
öğrenmek durumunda bırakılmıştır. Benim bildiğim kadar, tari
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himizde ilk defa, dışişleri bakanımız, bir dış ülkeye yapılan resmi 
ziyarette refakat ettiği devlet başkanımızın ev sahibi ülke devlet 
başkanı ile yaptığı görüşmeye alınmamıştır. Konu önemli olsun 
olmasın, yabancılarla yapılan bütün görüşmelerin zabıtlarının 
tutulması gibi, en küçük dereceli dışişleri memuru için bile geçer
li olan yılların uygulaması bir kenara atılmış, hatta devletin en 
yüksek makam sahibinin çok önemli konularda yaptığı görüşme
ler hakkında dahi zabıt tutulmasına gerek görülmemiş veya ihmal 
edilmiştir. Merkezde üst düzey bürokrat ve dışarıya büyükelçi 
atamalarında, yıllardır uygulanan kıstaslar ve geleneksel usullere 
pek itibar edilmemiş, dışarıdan müdahaleler gittikçe daha etkili ve 
ağırlıklı olmaya başlamıştır. Önemli bir dış politika konusu ortaya 
çıktığında, her devlet büyüğümüz kendisini de bir fikir beyan 
etmek zorunluluğu altında görmüş ve tabii aynı konuda birbirini 
tutmayan hatta çelişen beyanatlar ortaya çıkmış, yabancıları 
hayrete ve şaşkınlığa düşüren bir kakafoni sergilenmiştir.

1990'h yıllarda ise, durumun daha da kötüye gittiği 
görülmektedir. Sergilenen acemilikler, düşünmeden yapılan ve 
birbirini tutmayan beyanatlar, dışarıya, dünya meseleleri hakkın
da bir fikir sahibi olmayan ve ne yaptığını bilmeyen bir ülke 
görünümü vermekte ve bunun sonucu olarak da maalesef dış poli
tikamız etki ve inandırıcılığını yitirmektedir. Oysa devletin 
elinde, işbaşına gelen hükümetlerin yararlanabileceği, uzun bir 
geçmişi olan köklü bir devletin, asırlar içinde oluşmuş deneyim 
ve gelenekleri içinde yetişmiş bir dışişleri bürokrasisi vardır. Sazı 
siyasilerin amatör heves ve davranışlar içine girmek ve irticalen 
diplomasi yapmak yerine, tahmin ettikleri kadar kolay olmayan 
dış politika konularında, bütün oturmuş devletlerde ve bizde de 
yıllar boyu yapılagelmekte olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığından, 
hiç olmazsa ele aldıkları konuların geçmişi hakkında bilgi ve 
tabii, daha da iyisi, öneri istemeleri, dışarıda hem kendi saygın
lıklarını yitirmelerini, hem de dış politikamızın inandırıcılığına 
zarar gelmesini önler. Ancak, Dışişlerinin mesaisinin büyük bir 
kısmını son zamanlarda maalesef, resmi sıfat taşıyan kişilerin 
düşünmeden yaptıkları gereksiz konuşmaların olumsuz etkilerini 
hafifletmek için harcanan çabalar almaktadır.
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BÜYÜKELÇİLER

Dışişleri Bakanlığında ilk çalıştığım yer Kâtibi Umumilik 
Hususi Kalemiydi. Yani şimdiki adıyla Müsteşarlık Özel Kalemi. 
Bakanlığa gelen bütün açık ve şifre telgrafların birer örneği, gizli 
yazı ve raporlar Kâtibi Umumiye arz edilmek üzere, önce bu 
kaleme gelirdi. Dolayısıyla, ilk bana teslim edildikleri için, en 
önemli belgelerin tümünü görürdüm.

1951 yılında bir gün Özel Kaleme teslim edilen şifre tel
graflar arasından Roma Büyükelçimiz Hüseyin Rağıp 
Baydur'un Bakanlıkta âdeta bomba gibi patlayan bir şifre telgrafı 
çıktı. Bütün metin bir satırdı; "İstifamın kabulünü müsaadelerine 
saygılarımla arz ederim. "Neden istifa ettiğine dair herhangi bir 
izahat yoktu. Telgrafı hemen o zaman Kâtibi Umumi olan Faik 
Zihni Akdur’a arz ettik. Baydur Bakanlığın en kıdemli 
büyükelçilerinden biriydi. Nedeni bilinmeyen ve tahmin de edile
meyen bu ani istifa, gayet tabii, hayret ve merak yaratıyordu. 
Kâtibi Umumi telgrafı alıp, doğruca bakan Fuad Köprülü ile 
görüşmeye gitti. Görüşmeden sonra, Baydur’a istifa nedeninin 
bildirilmesini isteyen bir telgraf gönderildi. Bundan sonraki 
gelişmelere geçmeden önce, Baydur hakkında biraz bilgi vermek
te yarar görüyorum.

Baydur, meslekten diplomat değildi. Hukuk Fakültesini 
bitirdikten sonra, bir süre öğretmenlik ve lise müdürlüğü yapmış, 
1918’de Avrupa Talebe Müfettişliğine atanmıştı. Çeşitli 
memuriyetlerde bulunduktan sonra, 1921 yılında Mustafa Kemal 
Paşa tarafından, Milli Mücadele'de TBMM Hükümeti'nin sesi 
olan Hakimiyeti Milliye gazetesinin başyazarlığına getirilmişti. 
Bilindiği gibi bu gazete daha sonra Ulus adını alacaktır. Hüseyin 
Ragıp Bey sicil dosyasında, kendi el yazısıyla doldurulmuş yaşam 
hikâyesinde bunu şöyle anlatıyor:
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"Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin emirleri üzerine, o vakte kadar haftada iki defa 
intişar eden (yayımlanan) “ Hak Milliye” gazetesini 
hükümetin naşiri efkârı (yayın organı) olmak üzere yevmi (günde
lik) olarak neşre başladım. Bu gazetenin sermuharrirliğini 
(başyazarlığını) ifa ettim. 12 Mart 1327 (1921) tarihinde... Büyük 
Millet Meclisi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesine 
(Basın ve Haber Alma Genel Müdürlüğüne) tayin edildim. Fakat 
aldığım emir hasebiyle bu vazife ile beraber imzasız olarak 
Hakimiyeti Milliye sermuharrirliğini de ifaya devam ettim. ^

Bay dur daha sonra 1923 yılında TBMM Hükümeti'nin 
Paris Mümessilliğine 7 atanıyor ve bu suretle otuz küsur yıl süre
cek seçkin diplomatik kariyeri başlıyor. Bu hizmet süresinde 
sırasıyla, Bükreş, Moskova, Roma, Vaşington, Londra'da 
Türkiye'yi büyükelçi olarak temsil ediyor. Ben kendisini, son 
görevi olan Londra Büyükelçisi iken tanıdım. Dürüst, ağırbaşlı,
hassas ve vatanperver bir insandı. İşinde de son derece titizdi.

♦

Yukarıda kısaca vermeye çalıştığım geçmişi göz önünde 
tutulduğunda, Atatürk'ün ve ondan sonraki devlet başkan- 
larımızın da çok güvenip saygı duyduğu ve Türkiye'yi dünyanın 
en önemli merkezlerinde temsil etmiş Baydur'un istifası, bir per
sonel meselesi olmanın ötesinde bir önem taşıyor ve Bakanlık da, 
bu yüzden haklı olarak bu istifanın nedenini bilmek istiyordu.

Bakanlığın bu hususta çektiği telgrafa Baydur'un cevabı 
geldi. Cevap kısa, veciz ve vakurdu. Bakanlığa, yabancı bir ül
keye Devlet Başkammızın imzası ile, tam yetkili olduğu ve 
"yeteneklerine ve kendisine duyulan güvenin tam olduğunun" 
belirtildiği bir güven mektubu ile gönderilen bir büyükelçinin, 
oradaki itibar ve inanılırlığının sarsılmaması için, devletin nelere 
dikkat etmesi gerektiğini, ağırbaşlı bir üslupla hatırlatıyordu.

Bu olayın cereyan ettiği dönem, bizim NATO'ya üye olarak 
kabul edilmemizin eşiğinde bulunduğumuz bir dönemdi. O sırada 
NATO Konseyi'nin Roma'da bir toplantı yapması öngörülüyordu. 
Türkiye de Roma toplantısına müstakbel üye sıfatıyla gözlemci
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olarak katılmaya davet edilmişti. Bu daveti kabul eden Bakanlık, 
o sırada Paris Büyükelçimiz olan Numan Menemencioğlu'nu bu 
toplantıya katılmakla görevlendirmişti. Baydur telgrafında, bu 
görevin kime verileceğini kararlaştıracak makamın Bakanlık 
olduğunu ve tabiatıyla bu hususta alınacak karara şu veya bu şe
kilde bir müdahalede bulunmaya yetkisi olmadığını, Merkezden 
gelmek kaydıyla, herhangi bir kişinin bu işle görevlendirilmesinin 
kendisini kesinlikle rahatsız etmeyeceğini, ancak bu görev için, 
devletin Roma'da bir büyükelçisi bulunurken, başka bir ülkedeki 
büyükelçisi uygun görülürse, bunun, Roma'daki büyükelçinin bu 
işi yapabileceğine devletinin güvenmediği ve bu yüzden bu işi 
daha iyi yapabilecek bir büyükelçi arayışına girdiği anlamına 
geleceğini, böyle bir duruma düşecek büyükelçinin de bulunduğu 
ülke makamları nezdinde itibar ve ağırlığını kaybedeceğini ve 
bunun da görevini gerektiği şekilde yapmasına ciddi bir engel 
oluşturacağını, istifasının nedeninin de bu olduğunu 
belirtiyordu.^ Tabii haklıydı.

Baydur'un son görevi Londra Büyükelçiliği idi. Bu göreve 
1951 yılında atanmış, 1955 yılının başında da bu görevde bulun
duğu sırada vefat etmişti. Görevinin sonlarına doğru, Türkiye'de 
basında Baydur'un geri çekileceğine dair haberler çıkmaya 
başlamıştı. Muhtemelen bu haberler kendisini bir hayli rahatsız 
etmişti ki, Bakanlığa bir telgraf yolladı. Bu telgrafında, Roma'dan 
Londra'ya atanması söz konusu olduğunda, zamanın Dışişleri 
Bakanı Fuad Köprülü'ye, sağlığının Londra'nın sisli ve rutubetli 
havasını kaldıramayacağını belirterek, eğer Roma'da kalması 
uygun görülmüyorsa, Türkiye'ye dönebileceğini söylediğini, 
bunun üzerine Köprülü'nün kendisine "Londra'da ihtiyacımız 
var" diyerek ısrarda bulunduğunu, Türkiye'ye dönmeyi arzu ettiği 
halde, Londra'ya bu ısrar üzerine gittiğini hatırlattıktan sonra, 
kendisinin Londra'da kalmak gibi bir sorunu olmadığını, aksine 
geri gelmeyi tercih ettiğini, ancak geri çekilmesi söz konusu ise, 
bu işin sürüncemede bırakılmadan yapılmasını, yok eğer gazete
lerde çıkan haberler doğru değilse, o zaman bunun yalanlan
masını, bu yapılmadığı sürece kendisinin, hükümetinin güvenini 
kaybetmiş, her an geri çekilmesi söz konusu olan ve bunun sonu
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cunda da ağırlığını kaybetmiş, bir büyükelçi durumuna 
düşürüldüğünü ve bunun da görevinin ifasını aksatan bir durum 
yarattığını ifade ediyordu.9 Bunda da haklıydı.

Büyükelçilerin itibarlarına özen gösterilmesi hususunda 
yapılan dikkatsiz davranışlara bir başka örnek de, süper devlet 
ABD'nin pek ünlü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in, 
Moskova'daki büyükelçisini gerçekten çok zor durumda bırakan 
bir davranışıdır. Kissinger, Başkan Nixon'un Sovyetler Birliği'ne 
yapacağı resmi ziyaretin ön hazırlıklarını yapmak üzere Nisan 
1972'de gizlice Moskova'ya gidiyor. O sırada Başkanın Milli 
Güvenlik Danışmanıdır. Bu gizli ziyaretle ilgili hazırlıklar, garip 
bir gerekçe ile, Vaşington'daki Sovyetler Büyükelçisi Dobrinin 
aracılığı ile ve Moskova'daki ABD Büyükelçisi Jacob Beam'e 
hiçbir bilgi verilmeden, hatta ondan gizli tutularak yapılıyor. 
Beam, Kissinger'in Moskova'ya geldiğini ve burada Sovyet lide
riyle çok önemli müzakereler yaptığını da bilmiyor ve bunları 
ancak, her şey bittikten sonra Kissinger'in dönüşünden biraz önce 
öğrenebiliyor. Kissinger'i Moskova'ya gizlice getiren özel uçağa, 
her türlü gizli telgrafların gönderilebileceği gelişmiş haberleşme 
düzeni yerleştiriliyor. Bütün müzakereler süresince, Vaşington'a 
giden ve gelen telgraflar için uçaktaki haberleşme sistemi kul
lanılıyor: Bu yola başvurulmasının nedeni, haberleşmenin 
büyükelçilik kanalı ile yapılması halinde, büyükelçiliğin, ziyareti 
öğrenecek olmasıdır.

Kissinger bu ziyaret süresince Brejnev'le bütün önemli 
sorunları ele alıyor. Görüşmelerde, Brejnev'in yanında, Dışişleri 
Bakanı Andrei Gromiko ve Vaşington'daki Sovyet Büyükelçisi 
Dobrinin de vardır. Fakat ABD'nin Moskova Büyükelçisi yoktur. 
Bu yetmiyormuş gibi büyükelçi, Kissinger'in Moskova'da 
olduğunu bile bilmemektedir. Bu düpedüz oradaki büyükelçinin 
itibarını sıfıra indirmek ve orada iş yapamaz hale sokmaktır. 
Maalesef, bir büyük devlette bile, kendi bindiği dalı kesmek 
kabilinden düşüncesizlikler yapılabiliyor.

Kissinger, anılarında bu olay hakkında şunları yazıyor:
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"Moskova'yı terk etmeden önce yapılacak tatsız olan son 
bir görevim vardı. Büyükelçimize ziyaretim hakkında bilgi ver
mek. Jacob Beam, iktidardan ayrıldıktan sonra kendisine saygı ile 
davrandığı için Nixon 'un değer verdiği gerçek bir profesyoneldi. 
Moskova'da bulunduğu süre içinde görevini, nazik ve alçakgönül
lü bir beceri ile yürüttü. Garip hükümet sistemimizin onu maruz 
bıraktığı bu bir tür güvensizlik jestinden çok daha iyisini hak 
ediyordu. Kendisiyle görüştüğümde çok vakur bir şekilde hareket 
etti... Daha sonraki bütün Moskova ziyaretlerimde büyükelçimiz 
toplantılarda yanımda oldu. " 1 0

Bu günah çıkarmanın, büyükelçinin maruz bırakıldığı ve 
sonuçta devleti yıpratan düşüncesiz davranışın neden olduğu 
tahribatı telafi etmesi, zannederim pek mümkün değildir. .

Yine ABD'de, bu sefer Jimmy Carter'ın başkanlığı döne
minden, benzer konuda başka bir örnek veriyorum. Yıl 1978. 
İran'da ABD'nin desteklediği ve Körfez politikası için temel 
taşlarından biri addettiği Şah Muhammed Rıza Pehlevi'ye karşı, 
her geçen gün daha ciddi nitelik kazanan başkaldırma hareketleri 
bütün şiddetiyle sürüyor. ABD başlangıçta, Şah'ın ve ona bağlı 
olduğuna inandığı en modem silahlarla donatılmış ordusunun bu 
güçlüklerle başa çıkacağına ve İran'ın yeniden istikrara kavuşa
cağına inanmaktadır. Bu çerçevede de, Şah'ı devamlı olarak 
desteklemekte ve bunu sık sık yaptığı açıklamalarla dünya 
kamuoyuna duyurmaktadır.

Ancak, 1978 yılının Kasım ayına doğru durum bir hayli 
ciddiyet kazanmış ve Şah'ın devrilebileceği kuvvetli bir olasılık 
olarak ortaya çıkmıştır. O kadar ki, ABD'nin Tahran Büyükelçisi 
Suilivan, "Düşünülemeyecek olanın düşünülmesi" (Thinking the 
unthinkable) başlığı ile Vaşington'a gönderdiği bir raporda, Şah'ın 
ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini, güçlü bir olasılık olarak 
öngörmektedir.

O zamana kadar ABD'de, böyle bir olasılık karşısında nasıl 
hareket edilmesi gerektiği konusunda ciddi bir hazırlığın 
olmadığı anlaşılıyor. Bunun da nedeni, Carter'ın Ulusal Güvenlik
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Danışmam Brzezinski'nin Şah'a ve ordusuna çok güvenmesidir. 
Büyükelçi Sullivan'ın raporunda, Şah'ın tutunabilmesinin, artık 
güçleştiği oldukça açık bir şekilde belirtilince, Brzezinski 
Tahran'daki durumun, gerçekten büyükelçinin raporunda belir
tildiği gibi olup olmadığını anlamak için, yıllar önce Tahran'da 
CIA şefliği yapmış, daha sonra da iş hayatına atılmış birisini 
Tahran'a göndermeye karar veriyor. Bu kişiden, icabında Şah da 
dahil, çeşitli kişilerle görüşmesini, Şah'ın ayakta kalıp kalamaya
cağı, İran içindeki çeşitli cereyanların ne olduğu ve mevcut 
koşullarda ABD'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususundaki 
görüşlerini bir rapor olarak kendisine bildirmesini istiyor.

Bu kişi, Şah da dahil, çeşitli çevrelerle temaslarda 
bulunuyor. Dönüşünde verdiği ayrıntılı raporun ana çizgisi, o âna 
kadar izlenen politikanın, yani krizi Şah ve orduya dayanarak 
atlatmak politikasının değiştirilmesi yerine, aynen devamının 
daha yararlı olacağı şeklinde oluyor. Oysa, Büyükelçi Sullivan, 
yukarıda değindiğimiz raporunda, ihtiyatlı bir üslupla da olsa, 
Şah'ın sallantıda olduğunu daha güçlü bir olasılık olarak belirti
yor ve düşünülemeyenin artık düşünülmesi zamanının geldiğine 
işaret ederek, gerekli hazırlıkların yapılmasını öneriyordu.^

Büyükelçi Sullivan, bildirdiği görüşlerini kontrol amacıyla 
gönderilen kişiye, temaslarını kolaylaştırmak için her türlü 
yardımı yapmakla beraber, Brzezinski'ye bu şekilde bir uygula
maya karşı duyduğu tepkiyi sert bir mesajla haklı olarak dile 
getiriyor. Orada yıllardır görev yapan bir büyükelçi, maiyetinde 
yine yıllardır görev yapan ve çoğu o ülkenin uzmanı olan danış
man ve diplomatların yaptıkları değerlendirmelerin daha 
doğrusunu, oraya gönderilen bir kişi, iki-üç günlük temaslarla 
elde edebiliyorsa; böyle usulden olmayan ve büyükelçinin, bulun
duğu ülke makamları nezdindeki ağırlığına zarar verecek ve 
orada çalışanların çoğunu kıracak uygulamalara başvurmak yeri
ne, başta büyükelçisi olmak üzere, güvenilmeyen başka kim varsa 
hepsinin değiştirilip, yerlerine kimin ehliyetine marnlıyorsa 
onların gönderilmesinin devlete çok daha yakışan bir tasarruf ola
cağı açıktır.
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Vaşington'dan durumu yerinde incelemek üzere, aynı 
dönemde Tahran'a gönderilen bir başka kişi daha vardır: General 
Huyser. Bu general daha önce İran'da Askeri Heyet Başkanı 
olarak görev yapmıştır. Ondan istenilen de İran ordusunun 
nabzını tutmak ve daha doğrusu onları gereğinde yönlendirmek
tir. Huyser raporlarını doğrudan Beyaz Saray'a göndermektedir. 
Gerçi işi, nitelik olarak askeri görünmekle beraber, nabzını tut
makla görevlendirildiği İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut 
durumda siyasi gelişmeler üzerindeki tahmin olunan etkisi 
dolayısıyla, bu karışık dönemde Huyser'in vereceği raporların 
ABD'nin izleyeceği politikayı etkileyeceği ortadadır. İleride 
görülmüştür ki, özellikle Beyaz Saray'ın, durumu daha iyi öğren
mek için başvurduğu, deyim yerindeyse bu başıbozuk yöntemler, 
her kafadan çıkan ayrı sesler dolayısıyla, ABD'nin kafasını daha 
da çok karıştırmıştır.

Şah, büyükelçinin belirttiği şaşkınlık ve kararsızlığını bir 
müddet daha sürdürdükten sonra, krize bir çare bulamadan ülkeyi 
terk edince, Vaşington izleyeceği politika hakkında daha fazla 
bocalamaya başlamıştır. Bu arada Dışişleri Bakanlığı da Paris'te 
karışıkların planlayıcı ve tahrikçisi İmam Humeyni'nin temsil
cisiyle, krizin az zararla atlatılabilmesini sağlayacak bir çözüm 
bulabilmek umuduyla daha önce başlatmış olduğu temaslarına 
devam etmektedir. Başkanlık Danışmanı Brzezinski ise, İran 
ordusunun darbe yapmasının en iyi çare olduğu görüşünü ısrarla 
sürdürmektedir. Şah'ın Tahran'ı terk etmeden önce başbakan 
olarak atadığı Bahtiyar’m daveti üzerine ordunun darbe yapması, 
bir çözüm formülü olarak kafalarda dolaşmaktadır. Bunun 
mümkün olup olmadığı hakkında mahallinde bulunan görevlilerin 
görüşleri, tabii, büyük önem taşımaktadır.

Büyükelçi Sullivan, İran ordusunun bir "kâğıttan kaplan" 
(paper tiger) olduğu, Humeyni hareketine karşı koyamayacağı ve 
dağılacağı kanaatindedir. Buna mukabil General Huyser, Şah'ın 
gidişinin orduyu sarsmadığı, disiplininin devam ettiği ve siyasi 
gelişmeleri etkileyecek gücü muhafaza ettiği görüşünü savun
maktadır. Tabii ,bu iki görüş arasındaki açık çelişki, Vaşington'da
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sağlıklı bir karar alınmasına pek yardımcı olmamaktadır.

Bu bocalama devam ederken Humeyni, iktidardaki 
Bahtiyar Hükümetine ve tabii ABD'ye de meydan okuyarak 
Tahran'a geliyor ve muhteşem bir şekilde karşılanıyor. Bahtiyar 
Hükümeti çöküyor. Ordu, büyükelçinin "kâğıttan kaplan" değer
lendirmesini doğrulayarak bir fiskeyle dağılıyor. Son durumu da 
büyükelçiliğin savunma ataşesi, kendi makamlarına gönderdiği 
şu kısa telgrafla en iyi şekilde yansıtıyor: "Ordu teslim oldu. 
Humeyni kazandı. Gizli evrakı imha ediyorum. " ^

İran'daki ABD hezimetinin çeşitli nedenleri arasında 
kuşkusuz, mahallindeki durumu değerlendirmek için, 
büyükelçiye ilaveten çok sayıda kişinin görevlendirilmesi ve 
bunun sonucunda da çok kafadan çıkan değişik seslerin, sağlıklı 
bir değerlendirme yapılabilmesine engel olması vardır. Bu son 
örnek de, gönderilecek büyükelçinin iyi seçilmesinin ve görevde 
tutulduğu sırada merkezde yapılacak değerlendirmeler için, onun 
göndereceği raporların esas alınmasının önemini; eğer bunlar 
hakkında bir tereddüt duyuluyorsa, ilave kişiler göndermek yeri
ne, bunlardan kime daha çok güveniliyorsa, onun büyükelçi atan
masının, kafaların karışmasını önlemek bakımından en sağlıklı 
yol olduğunu, zannederim, kanıtlamaktadır.

Yukardan beri verdiğim olumsuz örneklerin yanında, bu 
sefer, benim de yakından tanık olduğum olumlu bir örneğe temas 
etmek istiyorum. 1959 yılında, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu, Bonn'daki Büyükelçimiz Settar İlksel'e bir talimat gön
dererek, Federal Almanya Başbakanı Conrad Adenauer'i derhal 
görmesini ve önem verdiğimiz bir konuda, hükümetimizin görüş 
ve taleplerini iletmesini istiyor. Ancak, büyükelçimizin bütün 
ısrarlı taleplerine rağmen randevu bir türlü verilmiyor.

O sırada Ankara'daki Alman Büyükelçisi merkeze atanmış, 
yerine de bir yenisi gönderilmiştir. Yeni büyükelçinin görevine 
başlayabilmesi için, cumhurbaşkanımıza güven mektubunu 
takdim etmesi, bunun için de, evvela dışişleri bakanımızı ziyaret 
edip, güven mektubunun bir örneğini vermesi gerekiyor. Fatin
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Rüştü Zorlu, Adenauer büyükelçimize talep ettiği randevuyu ver
meden Alman Büyükelçisini kabule yanaşmıyor ve bunun sonu
cunda Alman Büyükelçisi görevine başlayamıyor.

Ben o sırada Başbakanlık Özel Kalem Müdürü idim. Kendi 
bakanlığımla daimi temas halinde olduğum için, böyle bir soru
nun mevcudiyetinden haberdardım. Bir gün, odama Başbakan 
Yardımcısı Medeni Berk uğradı. Öğleden sonra, Federal 
Almanya Büyükelçisinin kendisini ziyarete geleceğini söyle
yerek, bakanlıktan bazı bilgi notları sağlamamı istedi. Bu söz
lerinden Medeni Berk'in süregelen sorundan haberi olmadığı ve 
Alman Büyükelçisi randevu talep edince, buna olumlu cevap 
verdiği anlaşılıyordu. Esasında, Alman Büyükelçisinin, dışişleri 
bakanını ziyaret etmeden, hatta güven mektubunu vermeden, 
hükümet üyelerini ziyarete başlaması usullere de uygun değildi.

Medeni Berk'e mevcut sorunu izah edince, telaşlandı. 
Hemen Özel Kalem Müdürüne talimat vererek randevuyu iptal 
ettirdi. Zorlu'nun uyguladığı taktiğin bir koordinasyon eksikliği 
dolayısıyla başarısızlığa uğraması bu tesadüfle son anda önlenmiş 
oldu. Sonuçta, Bonn Büyükelçimize talep ettiği randevu verildi. 
Alman Büyükelçisi de güven mektubunu vererek görevine 
başlayabildi.

Zorlu’nun bu konudaki ısrarı, Bonn'daki büyükelçimizin ve 
tabii sonuçta devletimizin itibarı hususunda duyarlılığımızı 
göstermek bakımından yerindeydi. Ankara'daki Federal Alman 
Büyükelçisi, bizim başbakanımızı, hatta cumhurbaşkanımızı 
görebiliyordu. Önemli bir konu olduğunda, bizim büyükelçimize 
de Bonn'da aynı kolaylığın gösterilmesi gerekirdi. Zorlu bunu 
sağlamıştı.

Bu misallerle bir giriş yaptıktan sonra şimdi asıl konu
muz "Büyükelçiler"e geçiyorum. Her ne kadar bu görev 
günümüzde, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki süratli gelişmeler 
dolayısıyla bazı mahiyet değişikliklerine uğradıysa da, bir devlet 
için özel önem taşıyan görev niteliğini korumaktadır. Yukarıda 
verdiğimiz örneklerle, atanan büyükelçilerin, görev sürelerinde
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itibarlarını ve dolayısıyla temsil ağırlıklarını sürdürebilmeleri 
bakımından, devletin dikkat etmesi gereken hususlara temas ettik.

Bunun yanında gayet tabii, bu görevlere atanacakların 
seçimine de çok titiz bir ilgi ve dikkat gösterilmesi zorunluluğu, 
günümüzde de aynen devam etmektedir. Seçimde esas, verilecek 
görevin gereklerini en iyi yerine getirebilecek olanı seçmek 
olmalıdır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, bütün büyükelçilerin 
ille de meslekten gelen diplomatlar arasından veya tümü meslek 
dışından seçilsin diye bir kaide olmamalıdır. Önemli olan, belirli 
bir görevin gereklerini en iyi yerine getirecek olanı, bunun dışın
da başka hiçbir kriter veya mülahazanın etkisinde kalmadan, 
objektif olarak seçmektir.

Omeğin, büyükelçi atanacak bir ülkenin liderleri ile belli 
bir tanışıklık veya yakınlığı olan veya o ülkede iyi tanınan ve 
saygı gören bir kişi varsa (tabii büyükelçi olmak için gerekli 
asgari koşullara sahip olması kaydıyla), bu kişinin meslekten 
diplomat olmamasının atanmasına engel teşkil etmemesi gerekir. 
Nitekim, Hamidiye Zırhlısı kahramanı ve daha sonra başbakanlık 
da yapmış olan Rauf Orbay, meslekten diplomat olmadığı halde, 
pek yerinde olarak Londra'ya büyükelçi atanmıştır. Çünkü, o sıra
da İngiltere'de Başbakan olan Winston Churchill'in saygı duy
duğu bir dostudur. Büyükelçiliği sırasında, sık sık Churchill'le 
başbaşa yemek yediği söylenir. Bir büyükelçi için büyük önem 
taşıyan bu avantajdan devletin, bu kişi meslekten diplomat değil 
diye yararlanmaması yazık olur. Böyle bir atamanın hizmet gereği 
açısından çok yerinde bir gerekçesi vardır. Bu bölümün girişinde 
değindiğim Hüseyin Ragıp Baydur da, meslekten diplomat olma
makla beraber, devlete başarıyla hizmet veren bir başka örnektir. 
Tabii bu iki örneğin dışında başka örnekler de vardır.

Buna mukabil, şu veya bu milletvekili, yüksek bürokrat 
veya general, hatırı kırıldı veya boşta kaldı diye, bu kişileri tesel
li ve taltif etmek için yapılan atamalar, hizmet gerekleri ile hiçbir 
ilgisi olmadığı için, ciddi bir devletin yapacağı tasarruf niteliği 
taşımaz. Ciddi devletlerde devletin hiçbir görevi ulufe kabilinden
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kullanılmaz. Her görev bir hizmet için kurulmuştur ve bu 
görevlere yapılacak atamalarda göz önünde tutulacak yegâne 
husus, atanacak kişinin bu görevin gerektirdiği niteliklere sahip 
bulunup bulunmadığı olmalıdır.

Yasalarımız haklı olarak, büyükelçi ve vali atamaları için, 
meslekten gelmiş olmak gibi bir şart koşmamıştır. Özellikle 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan atamalarda, yasanın tanıdığı 
bu esnekliğin, sadece hizmetin gerektirdiği hallerde kullanılması
na genelde özen gösterilmiştir. Ancak, parlamenter demokrasiye 
geçildikten sonra, pek yaygın olmasa da, bazı hallerde bu görev
leri ulufe olarak kullanmak cazibesine yenik düşüldüğünü 
gösteren örnekler yaşanmıştır. Hiçbir özelliği olmayan, hatta 
bazen doğru dürüst bir yabancı dil bile bilmeyenlerin, dışarıya 
büyükelçi olarak atandıkları durumlar olmuştur. Bu da, belirli bir 
göreve ehil olmayan birinin atanmasının, hizmet açısından yarat
tığı sakıncanın yanında, meslekte gerekli kademeleri geçerek 
büyükelçilik sırası gelen ve meslekten diplomatların önlerinin 
kesilmesi gibi yadırganan ve heves kırıcı bir uygulama da olmuş
tur. Meslek dışından birisinin büyükelçiliğe atanması, ancak, o 
görev için meslek içindekilere nazaran daha ağır basan nitelik ve 
özelliklere sahip olması halinde, hizmet yararına doğru bir tasar
ruf olabilir.

Yurtdışında görevli bir büyükelçinin itibarını ve ağırlığını 
zedeleyecek davranışlarda bulunmamaya devletin dikkat etmesi 
gerekmekle beraber, bu itibar ve ağırlığın muhafazası için asıl 
görevin bizzat büyükelçiye düştüğünü söylemeye gerek yoktur. 
Yurtdışında görev yapan bir büyükelçinin her davranışında ve 
attığı her adımda, devleti temsil ettiğinin bilinci içinde olması 
esastır. Ülkesini temsil eden bir büyükelçinin, bulunduğu ülkeyi 
rencide edecek hareketlerden özenlikle kaçınması, o ülkede olan 
biteni iyi inceleyip değerlendirmesi; başlıca görevinin, bulunduğu 
ülke ile kendi ülkesi arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek 
olduğunu ve bunun için çaba harcaması gerektiğini aklından hiç 
çıkarmaması icabeder. Bunun yanında, insani zaaflarını kontrol 
edebilmek iradesine sahip bulunması da özel bir önem taşır.
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Kumarbaz, alkolik, kadına düşkün, giyimine kuşamına önem ver
meyen, temsil görevinin bir parçası olan ağırlama görevini ihmal 
eden veya gereği gibi yerine getirmeyen bir büyükelçinin bulun
duğu ülkede itibar ve ağırlığa sahip bulunması söz konusu ola
maz. Bu saydıklarımız geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bir 
büyükelçi için geçerli olmaya devam eden "olmazsa olmaz" 
koşullardır.

Büyükelçilerle ilgili önemli bir başka nokta da, 
büyükelçinin, görev gördüğü ülkenin değil, temsil ettiği ülkenin 
büyükelçisi olduğunu hiçbir zaman unutmamasıdır. Uygulamada, 
akredite olduğu ülkedeki makamlarla iyi geçinme ve bulunduğu 
ülkede kendisini sevdirme çabasında ölçünün kaçırılıp, önceliğin 
kendi ülke yararlarından çok, bulunulan ülke yararlarına verilme
si gibi durumlara pek sık olmasa da rastlanabilmişim 
Büyükelçilerin, akredite oldukları ülke yararlarını savunmak 
görevinin; öncelikle o ülkenin bize gönderdiği büyükelçiye ait 
olduğunu unutmamaları gereklidir.

Son zamanlarda bazı çevrelerde, ulaşım ve iletişimde 
önemli teknolojik aşamaların doğal bir sonucu olarak, büyükelçi
lerin öneminin azaldığı, hatta bunlara ihtiyaç bile kalmadığı şek
linde bazı görüşler ortaya atıldığı görülmektedir. Sözü edilen 
teknolojik gelişmeler dolayısıyla, uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesinde büyükelçilerin rolünde bazı değişiklikler olduğu 
doğrudur. Devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakan
larının, diğer ülkelerdeki karşıtlarıyla temaslarının, eskiden 
olduğu gibi sadece karşılıklı büyükelçileri aracılığıyla gerçek
leşmediği de bir vakıadır. Teknolojinin sağladığı nimetlerden 
yararlanarak, şimdi bunlar, icabında telefonu açarak veya uçağa 
atlayarak doğrudan görüşme olanağına sahiptirler. Dünyada ne 
olup bittiğini öğrenmeleri için, artık yegâne kaynak büyükelçi
lerin verdiği haberler ve yaptığı değerlendirmeler de değildir.

Bütün bunlar, kuşkusuz, büyükelçilerin görevlerinin 
mahiyetinde bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Ama bu, 
hiçbir zaman bu kurumların artık işlevleri kalmadığı anlamına

[150] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



gelmemektedir. Zaten, eğer durum böyle olsa, ülkeler boşuna 
masraf yapmaz, dış temsilciliklerini çoktan kapatırlardı. Oysa, bu 
temsilciliklerin kapatılması şöyle dursun, halen gündemde olan, 
bunların daha da geliştirilmesidir.

Büyükelçilerin seçimi, eskiden olduğu gibi aynı titizlikle 
yapılmaya devam olunmaktadır. Teknolojik gelişmelere rağmen, 
genelde harcamalarında çok dikkatli olan özel sektör kuruluşları 
bile, yurtdışında bürolar açmak lüzumunu duymaya 
başlamışlardır. Demek ki, teknolojik gelişmelerin beraberinde 
getirdiği yeni olanaklara rağmen, mahallinde yapılan değer
lendirmeler, olay ve gelişmelerin izlenmesi ve alınacak kararların 
sağlıklı olması bakımından önemini hâlâ muhafaza etmektedir.

Büyükelçilerin günümüzdeki rolü ile ilgili olarak eski ABD 
Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, anılarında şunları söylüyor:

"Büyükelçiler günümüzde, müzakereci olarak çok daha az 
serbestiye sahiptirler. Telefon ve teleksle merkezden onlara 
ayrıntılı talimat gönderilebilir ve gerektiğinde de bu bir saat 
içinde değiştirilebilir. Fakat eğer jet çağında büyükelçiler diplo
matik postacı durumuna düşmüşlerse bile, özellikle olağanüstü 
bir durumda son derece önemli bir değerlendirme rolü oynarlar... 
Mahallinde bulunan ve oranın siyasi hayatının nabzını tutmak 
için herkesle teması olan ve perspektifini kaybedecek ölçüde işi 
başından aşmamış bir kimsenin sahip olacağı kavrayışın bir ben
zerini başka yerde bulmak mümkün değildir. Ölüm-kalım mese
lelerini etkileyecek kararların elle tutulamayanların süratle 
kavranmasına bağlı olduğu kriz dönemlerinde bunların rolü ha
yatidir. ..”13

Bir başka eski ABD Dışişleri Bakanı olan Cyrus Vance de 
yayımladığı anılarında, aynı konuda, şunları yazıyor:

"...Yurtdışındaki büyükelçilerden, politikanın oluşturulması 
ve uygulanmasında daha geniş bir rol oynamalarını istedim. 
Modern haberleşmenin süratlenmesinin talihsiz sonuçlarından 
birisi de, büyükelçilerin, başkanların kişisel temsilcileri rollerini
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küçültmesi olmuştur. Vaşingtorı'un, haberleşmenin süratlenmesi 
dolayısıyla, işi doğrudan ele aldığı kriz dönemlerinde, büyükelçi
leri atlayarak iş görmek eğilimi daha gözle görünür bir hal 
almıştır. Günlük dış politika yönetiminde bile, inisiyatif daha çok 
Vaşington'da yoğunlaşmaya başlamıştır. Büyükelçilere, onların 
kişisel düşünce ve önerilerinden, eskisinden daha büyük ölçüde 
yararlanmak istediğimi söyledim. Gerektiğinde kişisel mesaj gön
dermeleri hususunda teşvik ettim ve cilasız, süssüz değer
lendirmelerini beklediğimi ifade ettim..."

Zamanımızda dünyanın herhangi bir köşesinde meydana 
gelen bir olayla ilgili haberi, ajanslardan ânında almak 
mümkündür. Bunlar süratli değerlendirmeler de yapmaktadırlar. 
Ancak devletler için, olaydan ve onu izleyen gelişmelerden çabuk 
haberdar olmak önem taşımakla beraber, asıl önemli olan, söz 
konusu olay ve gelişmenin, o devletin yararları açısından ve dış 
politikası çerçevesinde ne ifade ettiği hakkındaki değer
lendirmedir. Bunu ise ancak, mahallindeki temsilcilik, ihtiyaca 
cevap verebilecek şekilde yapabilir. Bu açıdan, bir ülkenin 
dünyadaki olay ve gelişmeleri sadece, rekabet dolayısıyla süratle 
hareket etmek gibi bir zorunluluğun baskısı altında olan 
ajansların haber ve görüşlerine dayanarak izleyip değerlendirme
si sağlıklı ve doğru bir yol değildir. İşte bunun içindir ki, devlet 
yönetiminin ciddi kural ve geleneklere dayandığı ülkelerde, ulus
lararası alandaki olay ve gelişmeler hakkında, ister açıklama şek
linde, ister harekete geçme şeklinde olsun, herhangi bir vaziyet 
almadan önce, temsilciliklerinin görüşleri beklenir ve nihai değer
lendirme ancak bütün bu veriler tamam olduktan sonra yapılır. 
Haber alma alanında kaydedilen bütün gelişmelere rağmen, 
ülkelerin hâlâ yurtdışında temsilcilikler bulundurma ihtiyacını 
duymaya devam etmelerinin nedeni budur.

Büyükelçilerin değerlendirilmesi konusuna da kısaca 
değinmek istiyorum. Biz Bakanlığa girdiğimizde, özellikle 
büyüklerimiz olan yaşlı meslektaşların önemlice bir kısmı, giyim- 
kuşam, adabı muaşeret ve protokole büyük bir öncelik verirlerdi. 
Çoğu, varlıklı ve eski tanınmış ailelere mensup olan bu büyükle-
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rimize göre, salon adamı olmak, bir diplomat için öncelik taşıyan 
bir nitelikti. Zamanla Bakanlığa, orta sınıftan ve maddi olanakları 
kısıtlı ailelerden gelenler de girmeye başladıktan sonra, bu sefer 
iyi diplomatın kim olduğu hususunda başka bir görüş ortaya atıl
maya başlandı. Bu görüşe göre, esas olan bir memurun çalışma 
gücü, mesleği ile ilgili konulardaki birikimiydi. Adabı muaşeret 
ve protokol, geçtiğimiz asırlarda aranan niteliklerdi. Viyana 
Kongresi dönemi diplomatları, günümüzde geçerli diplomat tipi 
olarak görülemezdi.

Tabii bu iki görüş de mübalağalı idi. Protokol, adabı 
muaşeret, giyim-kuşam, kuşkusuz iyi diplomat olmak için gerek
li, fakat yeterli olmayan niteliklerdir. Sadece bunlara sahip olarak, 
iyi bir diplomat olmak, zamanımızda mümkün değildir. Bugün iyi 
bir diplomatta öncelikli olarak aranan; olmazsa olmaz koşul olan 
iyi yabancı dil bilgisine ilaveten, ileri bir entelektüel ve kültürel 
düzey, mesleki beceri, çalışma azmi ve gücü gibi niteliklerdir. 
Ancak, tek başına yeterli olmamak ve entelektüel niteliklerin 
üzerinde bir önceliğe sahip bulunmamakla beraber, giyim kuşam, 
protokol ve adabı muaşerete vukuf da, iyi bir diplomat olmak için 
tamamlayıcı ve dolayısıyla gerekli bir nitelik olmaya devam 
etmektedir. Nasıl sadece eğlenceli, zarif ve salonlarda aranan bir 
kişi olmak, iyi bir diplomat olmak için yeterli değilse, sadece 
odasına kapanıp çalışan, dışarıyla bağlantısı olmayan, oturup- 
kalkmasım iyi bilmeyen bir kişinin de iyi diplomat olması 
mümkün değildir. Dolayısıyla her iki kategori nitelikler de, bir 
diplomat için zorunlu, fakat tek başına yeterli olmayan, ikisine de 
birarada sahip bulunulması gereken, dolayısıyla birbirini tamam
layan niteliklerdir.

ABD Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger, 
İngiltere'nin Vaşington Büyükelçisi John Freeman'ı, tanıdığı en 
etkili büyükelçilerden birisi olarak niteliyor. Vardığı bu yargının 
nedenlerini de şöyle sıralıyor: "... bir stili vardı. Her türlü 
dalkavukluktan kaçınırdı. Sosyal hayatında, sadece saygı duyduk
larıyla temas ederdi. Büyükelçiliğini bir şık salon haline sokmak 
için fazla çaba göstermedi. Bir mesaj vermesi gerektiğinde,
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başlarken gayet resmi bir şekilde talimat üzere konuştuğunu 
belirtirdi. Ancak bundan sonra kişisel görüşlerini belirtmek için 
verilen talimatın ötesine de giderdi. Çok ince bir jeopolitik kafası 
vardı... Onun görüşlerine o kadar önem verirdim ki, Başkanın 
konuşmaları için hazırladığım müsveddeleri ona okutur, görüş
lerini alırdım. Benimle yaptığı konuşmaları kendi başbakanına 
rapor etmeye her türlü hakkı vardı. Muhakkak ki bunu da yapı
yordu. Ancak 'özel ilişkiler'deki15 samimiyet ve güven zaten bu 
tür yürekten işbirliği için lazımdı... ^

Şimdi bir de bizde, "iyi büyükelçi" kavramı nedir 
kısaca ona bakalım. Genelde halkımız, günlük hayatta fazlaca 
teması olmadığı için büyükelçileri pek tanımaz. Onun tanıdığı, 
arada sırada patlak veren dış politika krizleri sırasında adı bu 
vesilelerle medyada geçen büyükelçilerdir. En çok hoşuna giden 
de, gazetelerde çıkan “Büyükelçimiz şiddetli protestoda bulundu" 
veya "Rumların ağzının payını verdi" kabilinden kulaklara hoş 
gelen haberlerdir. Bu haberlerin kahramanı büyükelçilerin isim
leri genelde hatırda kalır. Bunlar iyi büyükelçiler olarak bilinir. 
Çoğu da öyle olmakla beraber, her zaman hepsi için aynı şeyi 
söylemek pek mümkün olmayabilir.

Büyükelçilerle teması olanlar, daha çok, yurtdışında otu
ranlarla, yurtdışına çeşitli vesilelerle sık sık gidip gelen poli
tikacılar, kamu görevlileri, işadamları ve basın mensuplarıdır. 
Bunların hepsinin büyükelçileri değerlendirmek hususundaki 
kriterleri değişiktir. Bu kriterlerin ortak noktası, genelde, çeşitli 
talep ve beklentilerine büyükelçi tarafından verilen cevaptır. 
Bazısı, resmi ikametgâhta misafir edilmeyi, bazıları yemeğe 
alıkonulmayı, bir kısmı alış-verişte kendilerine yardımcı olun
masını beklemiş, bu beklentilerine cevap almışlarsa memnun 
ayrılmışlardır. Aksi halde, büyükelçiyi beğenmemişlerdir. 
Örneğin, bir üst düzey devlet adamı ile mülakat yapmak için o 
ülkeye gelmiş bir basın mensubunun bu arzusunu yerine getire
bilmişse, o büyükelçi iyidir. Eğer buna imkân bulunamamışsa, o 
büyükelçi görevinde başarılı değildir.

[154] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Tabii bununla, uygulamanın hep böyle olduğunu söylemek 
istemiyorum. Zaten bunun için "genelde" sözcüğünü kullandım. 
Vurgulamak istediğim husus, bir büyükelçinin işinde başarılı olup 
olmadığı hususunda varılmış olan yargıya mesnet olan kriterin 
önemidir. Kullanılan kriterler, her zaman bir büyükelçiyi gerek
tiği gibi değerlendirmek için doğru ve mantıklı kriterler olmaya
bilmişim

Aslında bir büyükelçinin başarılı olup olmadığının ağırlık 
ölçüsü, o büyükelçinin, işin mahiyeti icabı gizli kalması gereken 
mesaisidir. Başarılı büyükelçi, bulunduğu ülkedeki gelişmeleri iyi 
değerlendiren, hükümetine zamanında ve doğru uyarı ve öneri
lerde bulunan büyükelçidir. Bunun yapılıp yapılmadığına 
hükmedecek olanlar, ancak, gizli evrakı görmeye yetkili sınırlı 
sayıda resmi kişilerdir. Bu bakımdan Türk diplomasisi kadro
larında, kamuoyunda adı fazla duyulmadığı halde, en az adı 
duyulmuş olanlar kadar değerli, hatta bazı hallerde onlardan da 
değerli diplomatlar olmuştur. Bunların adlarının duyulamamış 
olmasının nedeni, çok kere, elde ettikleri sonuçların ve bu sonuca 
varmak için yapılan çalışmaların mahrem nitelikte olması veya 
çalışmalarının sonucunun uzun vadede alınacak türden olmasıdır. 
Tabii bazı hallerde de, yaptıklarını pazarlamaya miz’açlarının 
müsait olmamasının veya bu hususta bazı meslektaşları kadar 
beceri sahibi olmamalarının da rolü olmuştur.

3) Henry Kissinger, White House Years, s. 26.
4) Margaret Thatcher, Başbakanlık Yılları.
5) Henry Kissinger, White House Years, s. 29, 30.
6) Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatlar
7)TBMM Hükümeti henüz hukuken tanınmadığından, 
Büyükelçilik yerine Mümessillik deyimi kullanılıyor.
8) Telgraf mealendir.
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9) Telgraf mealendir.
10) Henry Kissinger, White House Years, s. 1-153
11) Gary Sick, All Fall Down (Herşey Yerle Bir).
12) Gary Sick, All Fall Down (Herşey Yerle Bir).
13) Henry Kissinger, White House Years, s. 139.
14) Cyrus Vance, Haro' Choices, s. 42.
15) Kastedilen ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilerdir.
16) Henry Kissinger, White House Years, s. 96.

* Ercüment YAVUZALP, “Dış Politikada Oyunun 
Kuralları”, Bilgi Yayınevi, 1998-Ankara, s. 25-61

* Bu kitaptan bölümler yayınlanması sürdürülecektir.
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YAZAR DİPLOMATLARIMIZ
VE ESERLERİ*

BİLAL N. ŞIMŞIR
E. Büyükelçi

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve muhterem eşi, 24 
Mart 1999 Çarşamba akşamı, emekli Büyükelçileri ve eşlerini 
Dışişleri Konutuna davet ettiler. Biz emekliler, ilk defa, eşleri
mizle birlikte, böyle bir kokteylde bir araya geldik; dostlarımızla, 
meslektaşlarımızla buluştuk; hasret giderdik. Birlikte mutlu bir 
iki saat geçirdik ve bu nazik davetlerinden dolayı Sayın Bakana 
ve Bayan İsmail Cem'e teşekkürlerimizi sunduk.

Kokteylde, kıdemli büyüklerimizden yeni emekli olmuş 
arkadaşlarımıza kadar bir çok emekli Büyükelçiye rastladım: 
Sayın Namık Yolga, Ümit Haluk Bayülken, Haluk Kura, Vahap 
Aşıroğlu, Osman Olcay, Doğan Türkmen, Asaf İnhan, Gündüz 
Tunçbilek, Nurettin Karaköylü, Cavit Tarakçı, Behiç Hazar, İrfan 
Saruhan, Metin İnegöllüoğlu, Selçuk Korkud, Kâmran İnan, 
Nusret Aktan, İldeniz Divanlığolu, Reşat Arım, Ecmel Barutçu, 
Kaya Toperi, Yüksel Söylemez, Ayhan Kamel, Nüzhet Kandemir, 
Salih Zeki Karaca, Semih Belen, Zeki Çelikkol, Erhan Tuncel, 
Ergun Sav, Mustafa Aşula, Emin Gündüz ve diğerleri. 
Bakanlıktan da Müsteşar Yardımcıları Aydan Karahan, Mithat 
Balkan, Uluç Özülker'i gördüm.

Sohbet sırasında emekli Büyükelçilerimizin anıları söz 
konusu oluyor. Şurada bir araya toplanmış otuzbeş-kırk

* Sayın Şimşir yazısına ekli listeye, bir jest yapıp kendi 
eserlerini koymamıştır. Dışişleri Güncesi’nin izleyen sayılarında 
Sayın Şimşir’in eserlerinin listesi yayınlanacaktır.
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Büyükelçimizin birikimlerini, deneyimlerini, son yarım yüzyıllık 
yaşamlarını tasavvur etmeğe çalışıyorum. Bu ne engin bilgi, 
görgü birikimidir! Bu hâtıralar kağıda dökülse, Britannica ansik
lopedisi kadar büyük bir külliyat tutar, Türk millî kütüphanesine 
ciddi bir katkı olur. Son zamanlarda üstüste, kitaplar, anılar yayın
lamış olan meslektaşlarımızın takdir ve hayranlıkla kulaklarını 
çınlatıyoruz.

Bir gün bir toplantıdan çıktıktan sonra, rahmetli Haşan Esat 
Işık'la yan yana yürüyorduk. Moskova ve Paris'te Büyükelçi 
olarak Türkiye'yi temsil etmiş, Dışişleri ve Millî Savunma 
Bakanlığı yapmış olan bu değerli büyüğümüzün engin birikimini 
düşünüyordum. Kendimi tutamayıp soruyorum:

"-Hâtıratmızı yazmıyor musunuz, Sayın Bakanım?"
"-Türkiye'de hâtırat yazanı asarlar!
"-Hâtırat yazmayanı da asıyorlar, asacak olduktan sonra!
Haşan Işık Bey, zınk diye duruyor. Hızla dönüp yüzüme 

bakıyor:
"-Haklısın" diyor ve ekliyor:
"-İnsanın gölge gibi devamlı bir sekreteri olmalıydı. Her 

söylediğini hemen not etmeliydi. Şimdi bu birikmiş notlar elimin 
altında olmalıydı ki...."diyor.

Demek ki sorun, asılmak endişesi değil. Gerçekten dün 
olduğu gibi bugün de cilt cilt hâtırat yayınlayanlarımız vardır; 
ama bu yüzden asılmış olan kimse yoktur. Anılarını yazmakta 
olan veya yazmayı düşünen meslektaşlarımla konuştum. Yazmış 
olanlar bizlere ve bizden sonra gelen meslektaşlarımıza da iyi 
örnek oluyorlar.

Türk Hâriciyesinin bu ülkeye ne kadar eser kazandırdığını 
kimse tam bilmiyor. Yayınlanan eserlerin çetelesini tutan, listesi
ni çıkaran yoktur. Ciddi bir katalog çıkarılsa, Türk diplomat
larının bu alandaki hizmetlerinin gerçekten ciddi boyutlarda 
olduğu görülecektir.

Aşağıda, Türk diplomatlarının yayınlarıyla ilgili olarak
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hazırladığım kısa bir bibliyografya denemesini sunuyorum. Bu 
liste çok eksiktir. Listede görülen kitaplardan başka, benim şimdi
lik saptayamadığım birçok yayın bulunduğunu biliyorum. 
Yakında çıkacak olan yeni kitaplar da vardır. Benim kitaplarım da 
bu listede yoktur. Makaleler de liste dışındadır. İlerde makaleler 
ve yeni yeni kitaplar da listeye eklenebilir. Gitgide zenginleşe
bilecek olan bu liste, Türk Hâriciyesinin Millî Kütüphanemize 
katkıları hakkında bir fikir verir. Meslektaşlarımızın ve 
Bakanlığımızın yardımlarıyla bu listeyi tamamlamayı arzu ede
rim.

İnanıyorum ki Bakanlığımız, bu yayınlara sahip çıkacak ve 
genç meslektaşlarımızı da eser vermeye özendirecektir. Türk 
diplomatlarının bütün yayınlarının, Bakanlığımız merkez ve dış 
teşkilâtı kitaplıklarında yer alması doğaldır. Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nce, Dışişleri Akademisi’nce ve özellikle Dışişleri 
Güncesi'nde yeni çıkan kitaplarımızın tanıtılması yararlı olur. Bu 
eserler, Bakanlığımızın veya Devlet Konuk Evi’nin vitrinlerinde 
sergilenebilir. Yeni çıkan kitapların tanıtımında Bakanlığımız rol 
oynayabilir. Yabancı Dışişleri Bakanlıkları, kendi mensuplarınca 
yayınlanan kitapların tanıtımı için resepsiyonlar ve imza günleri 
düzenliyor ve eli kalem tutanlara destek veriyorlar. Benzer etkin
likler Bakanlığımızca da düzenlenebilir. Zira bu yayınlar, 
Bakanlığımızın gurur kaynaklarıdır. Çıkan bir kitabı duyurmak, 
tanıtmak da, yazmak gibi önemli bir hizmettir. Edebiyatçılar bir
birlerinin kitaplarını tanıtıyorlar. Bilim adamları, üniversite 
hocaları da kendi meslektaşlarının eserlerini tanıtıyorlar. 
Gazeteciler, gazeteci arkadaşlarının kitapları üzerine köşe yazıları 
yazıyorlar. Türk diplomatlarının kitaplarını tanıtmak da öncelikle 
Bakanlığımıza ve Türk diplomatlarına düşer. Birkaç ay önce 
yayın hayatına atılan ve uzun ömürlü olmasını dilediğimiz 
Dışişleri Güncesi'nde bir "Yeni Yayınlar" veya "Kitabiyat" 
bölümü açılması da pek yerinde olur. Burada, meslektaşlarımızın 
eserleri duyurulup tanıtılabilir. Ayrıca Bakanlığımızın imzasız 
çıkan yayınları da bu köşede okuyuculara duyurulur. 
Bakanlığımız yayınlarının bir katalogunu yapmak da gerekir.
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Çıkan kitapları yakından izlemek pek kolay olmuyor. 
Bazıları az sayıda basılıyor, bazıları pek tanınmayan kitabevle- 
rince yayınlanıyor, bazı meslektaşlarımız da kendi imkânlarıyla 
kitaplarını bastırıyorlar ve dolayısıyla yeni yayınlar yeterince 
dağıtılamıyor, okuyucuya pek ulaştırılamıyor. Meslektaşlarımızın 
kitaplarını derlemekte şahsen zorluklarla karşılaşıyorum. Bazı 
meslektaşlarım çıkan kitaplarını bana da imzalamak nezaketinde 
bulundular. Burada kendilerine yürekten teşekkür ederim. 
Şimdilik yalnız listesini sunduğum kitaplar ilerde Günce'de veya 
başka yerlerde ayrıca tanıtılabilir, diye düşünüyorum. Genç 
meslektaşlarıma bu eserleri edinip okumalarını hararetle tavsiye 
ederim. Emin olsunlar ki, bu kitaplardan öğrenecekleri ve ilham 
alacakları çok şey vardır.

Eser veren bütün Türk diplomatlarını saygıyla kutlayıp 
selâmlıyorum. Eser verip aramızdan ayrılmış olanlara da şükran
la rahmet diliyorum.

Aşağıdaki liste, yazarların soyadlarına göre, alfabetik 
sırayla hazırlanmıştır.

LİSTE
• •

TURK DİPLOMATLARININ KITPLARI
(Bir Bibliyografya Denemesi)

Haluk AFRA, Hariciyeciler Dedikoduyu Sever, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1999, 232 sayfa

İlhan AKANT, Malta Destanı, Ajans Türk-Ankara (İstan
bul: 1976), 106 sayfa +12 sayfa gravür

İlhan AKANT (Çeviren), Fas Kralı Hassan II Anıları. 
Direniş, Ajans Türk Matbaası, Ankara: 1978, 182 sayfa

[160] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs



İlhan AKANT, Musevilerin Ispanya'dan Türkiye'ye 
Göçlerinin 500'üncü Yılı Kutlanırken Avrupa ve Amerika'da 
Bulunan Bütün Musevi Cemiyetlerinin 1877'de İstanbul 
Konferansına Verdikleri Muhtıra,(İngilizceye çeviren Prof. Dr. 
Stanford SHAW), İstanbul : 1982, 26 sayfa + 5 sayfa tıpkıbasım

İhsan AKAY (J. Kesel'den çeviren), Gündüz Sefası, 
Roman, Varlık Yayınları, İstanbul: 1955

İhsan AKAY, Dostoyevski, Varlık Yayınları, İstanbul:
1959

İhsan AKAY, Atatürkçülüğün İlkeleri, Varlık Yayınları, 
İstanbul: 1964, 112 sayfa

Zübeyir AKER, Les Produits du sol, du sous sol, l'Industrie 
et le Transport dans l'Economie Nationale de Turquie

Zübeyir AKER (Tercüme eden), Para Kıymetinin 
Düşürülmesi,

Zübeyir AKER (Tercüme eden), Kont Ciano'nun Hatıraları

Halil AKINCI (Bilâl Şimşir ve Kurtuluş Taşkent ile 
müştereken), Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri, Belgeler. 
1967, Dışişleri Bakanlığı AZEM Dairesi Yayını, Ankara: 1968

Halûk AKMAN, Gayrimenkule Tasarruf ve Emlâk 
İhtilâflarımız

Âkil AKSAN, Yeni Fransız Şiirinden Seçmeler, İstanbul:
1955

Âkil AKSAN, Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri ve 
Yardımcı Deyimler, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara: 1961,78 
sayfa

Âkil AKSAN, Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri ve

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [161]



Yardımcı Deyimler Cep Sözlüğü, İstanbul: 1964

Âkil AKSAN, Atatürk Der ki, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara: 1981, 150 sayfa

Âkil AKSAN (Translated by Yılmaz Öz), Quotations from 
Mustafa Kemal ATATÜRK, Published by the Ministry of Foreign 
Affairs, Metaksan Ltd.,Ankara: 1982, 138 sayfa.

Âkil AKSAN, Anthologie de la Nouvelle Poésie Turque,

Aptülahat AKŞİN, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve 
Diplomasi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1991, 345 
sayfa

Önder ALAYBEYİ, Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri. 
Belgeler. Dışişleri Bakanlığı AZEM Dairesi yayını, Ankara: 
1968, 667 sayfa

Fıtrat ATASEL, Dışişleri Akademisi IX. Eğitim Dönemi 
Protokol Dersleri, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı 27, 
Ankara: Mart 1976, 80 sayfa

Nihat AKYOL, La Politique Méditerranéenne de la 
Communauté Economique et l'Asociatyion de la Turquie, (dok
tora tezi),

Nihat AKYOL, La Turquie et la CEE. Mémoire, Centre 
Européen Universitraire de Nancy,

Sencer ASENA, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
Yunanistan Arasında Ortaklık Kuran Anlaşmanın Sistematik 
izahı,

Mustafa AŞULA, Medenî Kanun Bakımından Maden 
Rejimi ve Mülkiyeti (Doktora tezi)

Adile AYDA, Sadri Makdudî Arsal, Kültür Bakanlığı

[162] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Yayınları, Ankara: 1991, 281 sayfa

Reha AYTAMAN, Sinirli Yıllar (Dışişlerinde 42 Yıl), 
Milliyet Yayınları, İstanbul : 1996, 303 sayfa

İlhan BAKAY, Türkiye'nin Taraf Olduğu İkili ve Çok 
Taraflı Konsolosluk, Özel Hukuk, Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma Sözleşmeleri ile Uluslararası 
Kişi Halleri Sözleşmeleri, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 
23 ,, Ankara: 1975, 37 sayfa

Osman BAŞMAN, Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz 
Mala Tasarrufları, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 18, 1973

Hâmit BATU, Moskova'da Kruşçev Yılları, İSİS, İstanbul

Hâmit BATU, Nasreddine Hodja. L'humour anatolien, Can 
Matbaası, İstanbul: 1986

Sakıp BAYAZ, Yaşamak. Şiirler., Maya Matbaacılık ve 
Yayıncılık Ltd. Şti, Ankara: 1984, 43 sayfa

Hüssein Raghib (BAYDUR), Le Mouvement National 
Turc et Mustapha Kemal Pacha, Imprimérie d'Etudes Sociales et 
Politiques, Paris : 1922, 63 sayfa

Melâhat BAYDUR, Bir Sefirenin Anıları, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara: 1998, 173 sayfa

Fuat BAYRAMOĞLU, Turkish Glass Art and Beykoz- 
Ware, (Translated into English by Doç. Dr. Leyla Melek 
Kermenli), Publications of the RCD Cultural Institute, İstanbul 
Matbaası, İstanbul: 1976, 116 sayfa + 72 sayfa renkli resim + 20 
sayfa belge tıpkıbasımı

Fuat BAYRAMOĞLU, Hacı Bayram-ı Veli. Yaşamı - 
Soyu- Vakfı,

Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, TTK Basımevi, 
Ankara : 1983, büyük boy 135 sayfa

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [163]



Cilt II Belgeler, büyük boy 306 sayfa + 234 sayfa belge tıp
kıbasımı

Taner BAYTOK, İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş 
Savaşı, Başnur Matbaası, Ankara : 1970, 216 sayfa

Ümit Halûk BAYÜLKEN, Cyprus Question in the United 
Nations, Ankara: 1975

Ümit Halûk BAYÜLKEN, Değişen Dünya Koşullarında 
Ortak Güvenlik ve Savunma Kuruluşları, Dışişleri Akademisi 
Yayını, Sayı: 35, Ankara: 1977, 53 sayfa

Özdemir BENLER, A Guide Book for the Preparation of 
an International Conference, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 
36, Ankara: Eylül 1976, 71 sayfa

Faruk BERKOL, L'Evolution de l'Entente Balkanique, 
Paris: 1939

Faruk BERKOL, Le Statut Juridique Actuel des Ports 
Maritimes Orientales de la Méditerranée, Paris: 1940

Faruk BERKOL, Süveyş Kanalının Hukukî Statüsü, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi'nden ayrı basım, Ankara: 1941

Yahya Kemal'in (BEYATLI) Hatıraları,(Yayma Hazırlayan 
Nihat Sami Banarlı), İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal 
Enstitüsü Neşriyatı, İstanbul: 1960, 224 sayfa

Yahya Kemal (BEYATLI), Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul:
1961

Yahya Kemal (BEYATLI), Eski Şiirin Rüzgârıyla, İstanbul:
1962

Yahya Kemal (BEYATLI), Rübailer, İstanbul : 1963

[164] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Yahya Kemal (BEYATLI), Hayyam Rubailerini Türkçe 
Söyleyiş, İstanbul: 1963

Yahya Kemal (BEYATLI), Kendi Gök Kubbemiz, İkinci 
basılış, İstanbul: 1963

Yahya Kemal (BEYATLI), Eğil Dağlar. İstiklâl Harbi 
Yazıları, İstanbul: 1966, 334 sayfa

Yahya Kemal (BEYATLI), Azîz İstanbul, İstanbul : 1964, 
208 sayfa

Yahya Kemal (BEYATLI), Siyasî ve Edebî Portreler, 2. 
Baskı, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul : 1976, 194 sayfa

Yahya Kemal (BEYATLI), Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî 
ve Edebî Hâtıralarım, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını, 3. Baskı, 
İstanbul: 1986, 250 sayfa

İsmet BİRSEL, Belleğimdeki Tablolar, Sanat Yapım 
Yayıncılık, Ankara: 1991, 140 sayfa

Adnan BULAK, Bizim Şarkılar, Şiirler, Ankara: 1948

Adnan BULAK, Kıbrıs Konusunda Dışişleri 
Akademisinde Konferans,Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 10

Taha CARIM, Milletlerarası Önemli Ekonomik Kuruluşlar 
ve Bazı Ekonomik Sorunlar, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 
17, Ankara: 1973

Ali Fuat CEBESOY, Moskova Hatıraları (21/11/1920- 
2/6/1922), Vatan Neşriyatı, İstanbul: 1955, 348 +IX sayfa

İsmail CEM, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem 
Yayınevi, Ahmet Sarı Matbaası, İstanbul: 1970, 428 sayfa

İhsan Sabri ÇAGLAYANGİL, Anılarım, Yılmaz Yayınları,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs [165]



Ankara: 1990, 400 sayfa

Zeki ÇELİKKOL, Rodos'taki Türk Eserleri ve Tarihçe, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara : 1986, Büyük boy, 118 
sayfa +32 sayfa belge +249 fotoğraf +36 plan ve haritalar

Zeki ÇELÎKKOL, İstanköy'deki Türk Eserleri ve Tarihçe, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1990,

Zeki ÇELÎKKOL (Paul Dumont'dan tercüme eden), 
Mustafa Kemal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1993, 163 
sayfa +15 resim

Zeki ÇELİKKOL (Benoit-Méchin'den çeviren), Mustafa 
Kemal. Bir İmparatorluğun Ölümü, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1997

Zeki ÇELİKKOL (Aexandre Jevakhofftan çeviren), 
Kemal Atatürk. Batı'nm Yolu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul: 1998

Yurdanur Aksoylar ÇETİRGE, Namludaki Karanfilden 
Şeriata - İran-Bilgi Yayınevi, Ankara: 1997, 290 sayfa + 27 sayfa 
fotoğraf

  _  ___  w  ___

Ertuğrul ÇIRAGAN, La Politique Otomane Pendant les 
Guerres de Napoléon (Doktora tezi)

Orhan ÇIRAY, Köyümüz ve Okul

Orhan ÇIRAY, Büyük Liman
          •  • •

Daver DARENDE, İstanbul Üzerine Çeşitlemeler, Sanat
Yapım Yayıncılık Tic. Ltd. Şti, Ankara: 1994, 64 sayfa

Mahmut DİKERDEM, Hariciye Çarkı, Cem Yayınları, 
I stanbul

Mahmut DİKERDEM, Orta Doğu Devrim Yılları, Cem 
Yayınevi, İstanbul.

[166] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs



Mahmut DİKERDEM, Direnenlerin Barışı Savunması, 
Cem Yayınevi,İstanbul

Mahmut DİKERDEM, Üçüncü Dünyadan, Cem Yayınevi, 
İstanbul

Nihat DİNÇ, Gönüllü Diplomat. 'Bir diplomatın meslek 
yaşamından notlar', İthaki Yayınları, İstanbul: 1998, 142 sayfa

Mehmet Osman DOSTEL (Sir John Mcdonald'dan ter
cüme), Tarihi Davalar, İstanbul: 1941

Mehmet Osman DOSTEL (Harold Lamb'dan tercüme), 
Timur, İstanbul: 1946

Mehmet Osman DOSTEL (Thomas Paine'den tercüme), 
İnsan Hakları, Millî Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri dizisi, 
Ankara: 1954

Mehmet Osman DOSTEL (John Stuart Mill'den tercüme), 
Hürriyet, Millî Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri dizisi, Ankara: 
1956

Şükrü ELEKDAĞ, İngilizce Diplomatik Muhaberat 
Dersleri, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 21, Ankara: 1975, 
61 sayfa

Orhan ERALP, Turkey: State Succession, London: 1939

Melih ERÇİN, Fatih Kazası. Şiirler

Melih ERÇİN, Karanlık Oynamağa Başladı. Şiirler

Feridun Cemal ERKİN, Les Relations Turco-Soviétiques et 
la Question des Détroits, Başnur Matbaası, Ankara : 1968, 540 
sayfa.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [167]



Feridun Cemal ERKİN, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar 
Meselesi, Başnur Matbaası, Ankara: 1968, 452 sayfa

Feridun Cemal ERKİN, Dışişlerinde 34 Yıl. Anılar- 
Yorumlar, I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1980, 
310 sayfa +12 fotoğraf

Feridun Cemal ERKİN, Dışişlerinde 34 Yıl. Vaşington 
Büyükelçiliği,

II. Cilt, I. Kısım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 
1986, 324 sayfa+16 sayfa fotoğraf.

Feridun Cemal ERKİN, Dışişlerinde 34 Yıl. Vaşington 
Büyükelçiliği,

II. Cilt, 2. Kısım,.Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 
1987,8 + 325-578 sayfa

Feridun Cemal ERKİN, Dışişlerinde 34 Yıl. Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, III. Cilt. (Basılacak)

Vedat ERKUL, Avrupa Birliğinin Siyasî Yönü ve Kudreti, 
Millî Güvenlik Akademisi Yayını

Nihat Bozkurt ERMAN, Amerika Birleşik Devletlerinin 
İkinci Dünya Savaşma Girişi

Nihat Bozkurt ERMAN, Endonezya'nın Coğrafî, Tarihi ve 
İktisadî Durumu

Erdem ERNER, Davulun Sesi (Dışişlerinde 44 Yıl), Bilgi 
Yayınevi,Ankara: 1993, 265 sayfa

Melih ESENBEL, Kıbrıs - 1: Ayağa Kalkan Adam, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1993, 192 sayfa

Memduh Şevket ESENDAL, roman,Ayaşlı ile Kiracıları, 
Bilgi Yayınevi, Ankara: 1998, 7. Basım,

[168] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Vasıf Bey, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 2 Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Otlakçı, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 6. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Mendil Altında, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 5. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Sahan Külbastısı, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Veysel Çavuş, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1996, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Bir Kucak Çiçek, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1996, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, İhtiyar Çilingir, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1997, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Hava Parası, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1997, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Bizim Nesibe, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Kelepir, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998, 2. Basım,

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Gödeli Mehmet, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1986

Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Güllüce Bağları 
Yolunda, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1992

Memduh Şevket ESENDAL, roman, Miras, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1998,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [169]



Memduh Şevket ESENDAL, öykü, Gönül Kaçanı Kovalar, 
Bilgi Yayınevi, Ankara: 1992

Memduh Şevket ESENDAL, anı-mektup, Tahran Anıları, 
Bilgi Yayınevi, Ankara: 1999 (Basılıyor)

Galib EVCEN, Arkeoloji Rehberi,

Galib EVCEN, Teşkilât ve Kanunları

Galib EVCEN, Hitit ve Atlantis Tarihi

Rıdvanbeyoğlu Hüsrev GEREDE, Siyasi Hâtıralarım. 
İRAN. 1930-1934, Vakit Basımevi, İstanbul : 1952, 311 sayfa

Kemal GİRGİN, Çağdaş Politika ve Diplomasi (El 
Kitabı),Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara: 1975, 552 
sayfa

Kemal GİRGİN, T.C. Hükümetleri Programlarında Dış 
Politikamız (70 Yılın Panoraması) 1923-1993, Ankara: 127 sayfa

 •    •

Kemal GİRGİN, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri 
Hariciye Tarihimiz (Teşkilât ve Protokol), Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara: 1994, 216 sayfa +16  sayfa fotoğraf

Kemal GİRGİN, Dünyanın Dört Bucağı. Bir Diplomatın 
Anıları. 1957-1997, Milliyet Yayınları, İstanbul : 1998, 273 sayfa 
+ 8 sayfa fotoğraf

Kâmil GORAL, 1975 Dış Siyaset Faaliyetleri, Dışişleri 
Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 
Yayını, Ankara: 1976, 337 sayfa

Oğuz GÖKMEN, De la Recherche des Possibilités d'une 
Union Douanière Européenne

Oğuz GÖKMEN, Federal Almanya ve Türk İşçileri

[170] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Oğuz GÖKMEN, Bir Zamanlar Hariciye, İstanbul: 1999
• •   _ •

Yavuz GOR, Seyahatname, Çağdaş Yayınları, İstanbul:
1996, 176 sayfa

•  •         ___

Semih GUNVER, Tanınmayan Meslek. Anılar ve Portreler,
A.Ü. S.B.F. ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara:
1984, 378 sayfa

Semih GÜNVER, Fatin Rüştü Zorlu'nun Öyküsü,Z. 
"Zorro" Gibi, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1985, 164 sayfa

Semih GÜNVER, Bir Kiraz Ağacı Olsaydım, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1986

Semih GÜNVER, Kızgın Dam Üstünde Diplomasi. 
Avrupalı Olabilmenin Bedeli, Milliyet Yayınları, İstanbul: 1989, 
309 sayfa

Semih GÜNVER, Garip Adamın Garip Eşeği, Milliyet 
Yayınları, İstanbul : 1990

Semih GUNVER, Tac Mahal Oteli. Anılar ve Öyküler, 
Bilgi Yayınevi, Ankara: 1994, 270 sayfa

Semih GUNVER, Güzel Günler Çabuk Geçer, Görüntüler 
ve Öyküler, Der Yayınları, İstanbul: 1997, 254 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, 
Karacan Yayınları, I ve II. Cilt, İstanbul: 1981-1982, I. Cilt 415 
sayfa , II. Cilt 322 sayfa; İki cilt bir arada Bilgi Yayınevi, Ankara: 
1984, 723 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Dış İlişkiler ve Türk Politikası 
(1939'dan Günümüze kadar), A.Ü. - S.B.F. ve Basın Yayın 
Yüksekokulu Basımevi, Ankara: 1983, 457 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Le Dossier Arménien, Edition

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [171]



Triangle, Paris: 1984

Kâmuran GÜRÜN, The Armenian File, K. Rustem & Bro. 
And Wiedfenfelt & Nicolson Ltd., London: 1985

Kâmuran GÜRÜN, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara : 1985; Dördüncü baskı,Bilgi Yayınevi, 
Ankara: 1988

Kâmuran GÜRÜN, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1991

Kâmuran GÜRÜN, Akıntıya Kürek. Bir Büyükelçinin 
Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul: 1994, 276 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Bükreş-Paris-Atina. Büyükelçilik 
Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul: 1994, 484 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Fırtınalı Yıllar. Dışişleri Müsteşarlığı
• ___

Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul: 1995, 474 sayfa

Kâmuran GÜRÜN, Savaşan Dünya ve Türkiye, İnkılâp 
Kitabevi, İstanbul: 1997, 733 sayfa

Vahit HALEFOĞLU, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
Konuşmaları, Demeçleri ve Basma Verdiği Mülâkatlar, 1 Ocak
1985 - 31 Aralık 1985, Ankara: 1986, 242 sayfa

Vahit HALEFOĞLU, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
Konuşmaları, Demeçleri ve Basma Verdiği Mülâkatlar, 1 Ocak
1986 - 31 Aralık 1986, Ankara: 1987, 253 sayfa

Vahit HALEFOĞLU, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
Konuşmaları, Demeçleri ve Basma Verdiği Mülâkatlar, 1 Ocak
1987 - 31 Aralık 1987, Ankara: 1988, 348 sayfa

Behiç HAZAR, İktisadî Coğrafya Ders Notları,

[172] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Behiç HAZAR, Teşkilât ve Metodlar El Kitabı

Behiç HAZAR, Usul Analizinde Kullanılacak Muamele 
Şemasının Hazırlanması

Haşan Esat IŞIK, Atatürk. Uluslararası Düzen - Dış 
Politika, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Atatürk 
Konferansı'na sunulan bildiri, İstanbul: Kasım 1981, 35 sayfa

Haşan Esat IŞIK, Cumhuriyetin Dış Politikasının Temel 
İlkeleri ve Dayandığı Esaslar, 19. Eğitim Dönemi Konferansları, 
Dışişleri Eğitim Merkezi Yayınları, Sayı: 56/2, Ankara: 1988, 28 
sayfa

Yılmaz İKİZER, Şu Bizim Garip Hariciye ve Dış Politika, 
Sucuoğlu Matbaası, İstanbul

Kâmran İNAN, Dünden Düşünceler, Ajans-Türk 
Matbaacılık Sanayii, Ankara: 1981, 388 sayfa

Kâmran İNAN, Siyasetin İçinden, Milliyet Yayınları, 
İstanbul: 1995, 131 sayfa

Kâmran İNAN, Hayır Diyebilen Türkiye, Timaş 
Yayınları,İstanbul: 1996, 91 sayfa

Kâmran İNAN, Dış Politika, Timaş Yayınları, İstanbul: 
1996, 160 sayfa

Kâmran İNAN, Devlet İdaresi, Timaş Yayınları, İstanbul:
1998, 171 s.

Metin İNEGÖLLÜOĞLU (Cemal Abdülnasır'dan çeviri), 
İhtilâlin Felsefesi

Metin İNEGÖLLÜOĞLU, Asya-Pasifık'te Türk İzleri,
0 # < >

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yayını, 
Manisa: 1998, 123 sayfa

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs [173]



Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Bir Serencam, İstan
bul: 1913

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Kiralık Konak, İstan
bul: 1922

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Nur Baba, İstanbul:
1922

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Rahmet, İstanbul :
1922

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Erenlerin Bağından, 
İstanbul: 1922

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, İzmir'den Bursa'ya
(Halide Edip, Falih Rıfkı, Mehmet Asım'la birlikte), İstanbul: 
1922

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Kadınlık ve 
Kadınlarımız, İst.: 1923

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Hüküm Gecesi, 
İstanbul: 1927

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Sodom ve Gomore, 
İstanbul: 1928

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Seçme Yazılar (Falih 
Rıfkı ve Ruşen Eşrefle birlikte), İstanbul: 1928

%

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Horas, İstanbul: 1929 

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Ergenekon, İstanbul:
1929

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Horatius, İstanbul:
1931

[174] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Yaban, İstanbul:
1932

Yakup Kadri KARAOSMANOGLU, Ankara, Ulus 
Basımevi, Ankara: 1934

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Bir Sürgün, Ulus 
Basımevi, Ankara: 1938

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Okun Ucundan, 
İstanbul: 1940

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Alp Dağlarından, 
İstanbul: 1942

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Geçmiş Zaman 
Peşinde (Marcel Proust'dan çevirme), Millî Eğitim Bakanlığı 
Dünya Klasikleri dizisi, İstanbul: 1942

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Atatürk, Remzi 
Kitabevi, İst.: 1946

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Millî Savaş 
Hikâyeleri, Varlık Yayınları, İstanbul: 1947

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Panaroma, I-II, İstan
bul: 1953-54

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Zoraki Diplomat 
(Hâtıra ve Müşahede), İnkılâp Kitabevi, İstanbul : 1955, 319 
sayfa

Bedii KARABURÇAK (Frsansızcadan çeviri),
Büyülenmiş Adam

Celâl Tevfık KARASAPAN, Filistin ve Şark-ül-Ürdün, 
Birinci Cilt, Ahmet İhsan Basımevi, İstanbul: 1942, 243 sayfa

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [175]



Celâl Tevfık KARAS APAN, Filistin ve Şark-ül-Urdün, 
İkinci Cilt, Ahmet İhsan Basımevi, İstanbul: 1942, 250 sayfa

Celâl Tevfık KARASAPAN, Libya. Trablusgarp, Bingazi 
ve Fizan, Resimli Posta Matbaası, Ankara: 1960, 398 sayfa + 15 
resim ve 2 harita

Baha Vefa KARATAY, Mehmetçik ve Anzaklar,Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara: 1987, 255 sayfa

Cenap Yılmaz KESKİN, l'Action Fédérale Dans la Lutte 
Contre le Chômage en Suisse (Doktora tezi)

Cenap Yılmaz KESKİN, Türkiye Tarım ve Sanayi

Cenap Yılmaz KESKİN, Yurtdışı Göç Hareketleri ve 
Vatandaş Sorunları,

  •  ___

Yıldırım KESKİN, La Responsabilité de l'Armateur et du 
Transportateur Maritimes , Lozan: 1961, (Doktora tezi)

Yıldırım KESKİN, Bir Gecenin Beyliği, roman, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1992, 2. Baskı, 168 sayfa

Yıldırım KESKİN, Yoldan Geçen Adam, öykü, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1992, 136 sayfa

Yıldırım KESKİN, Ölümü Bekleyen Kent, roman, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1996, 200 sayfa

Yıldırım KESKİN, İnsansızlar (Piyes)

İlhan KICIMAN, The Problems of the Breadth of the 
Territorial Sea and Fishery Limites as Developed at the First and 
Second United Nations Conference on the Law of the Sea

Osman KILIÇ, Kader Kurbanı, Kültür Bakanlığı Türk 
Dünyası Edebiyatı, Ankara: 1989, 616 sayfa

[176] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Üner KIRDAR, The Structure of United Nations Economie 
Aid to Underdeveloped Countries

Talat KULAY, Le Sous-Developpement et l'Investissement 
du Capital Pays Témoin : La Turquie (Doktora tezi)

Zeki KUNERALP, Die Konkurrenz Internationaler 
Schiedsgerichtbarkeiten, Bern : 1938

Zeki KUNERALP, Sadece Diplomat. Hatırat.,İstanbul 
Matbaası, İstanbul: 1981, 216 sayfa + 1 fotoğraf

Zeki KUNERALP, İkinci Dünya Harbinde Türk Dış 
Siyaseti. Dışişleri Bakanlığının Onbir Telgrafı, İstanbul Matbaası, 
İstanbul: 1982, 103 sayfa

Zeki KUNERALP, Ali Kemal: Ömrüm, İSİS, İstanbul:
1985

Zeki KUNERALP, Dağarcığın Dibi: Yaşlılık Düşünceleri, 
İSİS, İstanbul: 1991

Zeki KUNERALP, Just a Diplomat, ISIS, İstanbul: 1992

Zeki KUNERALP, Arz Ederim. Bir Büyükelçinin Bakanlık 
Makamına Yazıları. 1955-1979, İSİS, İstanbul: 1992

Hüsnü KURHAN, Le Parti Jeune-Turc au Pouvoir 
(Doktora tezi)

Yalçın KURTBAY, V. Dönem Protokol Dersleri, Dışişleri 
Akademisi Yayınları, Sayı: 16, Ankara : 1971, 49 sayfa

Yalçın KURTBAY, Protokol Dersleri. İlâveli İkinci Baskı, 
Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı: 17, Ankara: 1975, 59 sayfa

O. Faruk LOGOĞLU, İsmet İnönü and The Making of 
Modem Turkey, İnönü Vakfı Yayını, Ajans Türk Basın ve Basım,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [177]



Ankara: (? 1998), 248 sayfa

Faik MELEK, Hepsi Geldi Geçti. Dışişlerinde 43 Yıl, 
Milliyet Yayınları, İstanbul: 1994, 203 sayfa

Faik MELEK (Mouloud Gaid'den çeviren), Türkler 
İdaresinde Cezayir, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
Yayını, Genelkurmay Basımevi, Ankara: 1996, 192 sayfa

Dr. Talat MİRAS, Le Tanzimat et Son Système Législatif, 
Extrait des Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, Fakülteler 
Matbaası, İstanbul: 1967, 40 sayfa

Ali Engin OBA, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, İmge 
Kitabevi Yayını, Ankara: 1995, 271 sayfa

Cemal OĞUZ (Fransızcadan çeviri), İsmini Kaybeden
Adam

İsmail Hakkı (OKDAY), Adana Vilâyeti Matbuatı,
Hariciye Vekâleti Matbaası, Ankara: 1932

İsmail Hakkı (OKDAY), Romanya Matbuatı, Hariciye 
Vekâleti Matbaası, Ankara: 1932

İsmail Hakkı (OKDAY), Onikiada Matbuatı, Hariciye 
Vekâleti matbaası, Ankara: 1933

İsmail Hakkı OKDAY, Ankara Vilâyet Gazeteleri,
Tefeyyüz matbaası,Filibe: 1935

İsmail Hakkı OKDAY, Adapazarı Gazeteleri, Tefeyyüz 
matbaası, Filibe: 1937

İsmail Hakkı OKDAY, Afyon-Karahisar Gazeteleri,
Tefeyyüz matbaası, Filibe: 1937, 16 sayfa

İsmail Hakkı OKDAY, Yanya'dan Ankara'ya, Sebil

[178] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Yayınevi, İstanbul: 1975, 445 sayfa

İsmail Hakkı OKDAY, Bulgaristan'da Türk Basını, Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü, Ankara (Tarihsiz), 205 +66 sayfa

Fethi OKYAR, (Yayına Hazırlayan Cemal Kutay), Üç 
Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, İstanbul: 1980, 606 sayfa

Fethi OKYAR'ın Anıları . Atatürk-Okyar ve Çok Partili 
Türkiye, (Osman Okyar-Mehmet Seyitdanlıoğlu) Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara : 1997, 238 sayfa

Osman OLCAY, Sèvres Andlaşmasına Doğru (Çeşitli 
Konfersans ve Toplantıların Tutanakları ve Bunlara İlişkin 
Belgeler), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara: 
1981, Büyük boy, 599 sayfa

Osman OLCAY (Grâce Ellison1 dan çeviren), Ankara'da Bir 
İngiliz Kadını, Bilgi Yayınevi, Ankara : 1999, 392 sayfa

İsmail Berduk OLGAÇAY, Tasmalı Çekirge, İz Yayıncılık, 
İstanbul: 1990, 581 sayfa

İsmail Berduk OLGAÇAY, Perşembenin Gelişi, İz 
Yayıncılık, İstanbul: 1992, 680 sayfa

İsmail Berduk OLGAÇAY, P.S. 95, İz Yayıncılık, İstanbul: 
1996,272 sayfa

İsmail Berduk OLGAÇAY, Dünden Kalanlar, İz Yayıncılık, 
İstanbul: 1998, 252 sayfa

Onur ÖYMEN,Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası 
(Doktora tezi)

Onur ÖYMEN, Türkiye'nin Gücü, Milliyet Yayınları, 
İstanbul: 1998, 374 safa

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [179]



Kemal OZBILGI, Turizm ve Mucize. Türk Turizminde Bir 
Mucize Olabilir mi?, Emel Matbaası, Ankara: 1971, 339 sayfa

•  •    ___

Mazhar OZKOL, La Dévaluation de la Monnaie Française

Esat Cemal PÂKER, Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları, Hilmi 
Kitabevi, İstanbul: 1952, 155 +3 fotoğraf

Ümit PAMİR (Bilâl Şimşir ile müştereken), Kürtçülük 
Hareketleri. Belgeler., Ankara : 1968

Reha PARLA (Derleyen), Türkiye Cumhuriyetinin 
Uluslararası Temelleri. Lozan Montrö. Türkiye'nin Komşularıyla 
İmzaladığı Başlıca Belgeler (Suriye, Irak, İran, SSCB, 
Bulgaristan, Yunanistan), Sevr Tehlikesi, Tezel Ofset ve 
Matbaacılık, Lefkoşa: 1985, 324 sayfa

Halil Kaya PIRNAR (H.G. Wells'ten çeviri), Kısa Dünya
Tarihi

Dr. A. Zeki POLAR, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş 
Sebepleri, Ak Kitabevi, İstanbul: 1962, 112 sayfa

Ergun SAV, Diplo-dramatik Anlatılar, Bilgi Yayınevi, 
Ankara: 1992, 202 sayfa

Ergun SAV, Nostaljik Muhabbetler, Bilgi Yayınevi, 
Ankara: 1993, 188 sayfa

Ergun SAV, Rakı Sohbetleri, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1994, 
166 sayfa

Ergun SAV, Deli Deli, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1995, 114
sayfa

Ergun SAV, Sakızlı Köy Kumpanyası ve Rakıntılar, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1996, 107 sayfa

[180] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Ergun SAV, Yakut Balık, Öykü, Bilgi Yayınevi, Ankara: 
1996, 120 sayfa

Ergun SAV, Kaplumbağa ve Kuşlar, masal, Bilgi Yayınevi, 
Ankara: 1996, 48 sayfa

Ergun SAV, Cumhuriyet Bebeleri, Bilgi Yayınevi, Ankara: 
1998, 116 s.

Ergun SAV, Halk Hikâyeleri, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1999

Osman Muvaffak SİRMEN, Avrupa'nın Birliği ve 
Avrupa'nın İktisadî ve Siyasî Entegrasyonu

İsmail SOYSAL, Fransız İhtilâli ve Türk-Fransız 
Diplomasi Münasebetleri (1789-1802), 2. Baskı, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara: 1989, 386 sayfa + 1 harita

İsmail SOYSAL, Milletlerarası Alanda Haberleşme

İsmail SOYSAL-Mihin EREN (LUGAL), Türk 
İncelemeleri Yapan Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara: 1977, 222 sayfa

İsmail SOYSAL, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte, 
Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, I. Cilt (1920-1945),Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara: 1983, 695 sayfa + 2 harita

İsmail SOYSAL, Türkiye'nin Uluslararası Siyasal 
Bağıtları Cilt II (1945-1990) Kısım A (Çok Taraflı Bağıtlar),Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1991, 831 sayfa

Yüksel SÖYLEMEZ, Şeytan Tırnağı. Şiirler 1951-1958, (? 
Ankara: 1969 ), 62 sayfa

Yüksel SÖYLEMEZ, Kırpıntı Bohçası, Şiirler.

Yüksel SÖYLEMEZ (Ed. b y ), Foreign Policy of Turkey at

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [181]



The United Nations Between the Years 1966-1972. Public 
Interventions, Selected Documents, Official Communications, 
Volume One. Political and Legal Questions, Ministry of Foreign 
Affairs Press, Ankara: 1973, 827 pages

Yüksel SÖYLEMEZ (Ed. by ), Foreign Policy of Turkey at 
The United Nations Between the Years 1966-1972. Public 
Interventions, Selected Documents, Official Communications, 
Volume Two, Economic, Social and Financial Questions, 
Ministry of Foreign Affairs Press, Ankara: 1981, 828-1356 pages

Galib Kemali (SÖYLEMEZOĞLU), Le Martyre d'un 
Peuple. Les Turc Demandent une Paix juste et durable, 
Stabilimento Tipográfico Riccardo Garroni, Roma : le 1er 
Octobre 1919 , Troisième Edition revue et amplifiée, Janvier 
1921, 72 sayfa

Galib Kemali (SÖYLEMEZOĞLU), L'Assassinat d'un 
Peuple. Suite au Martyre d'un Peuple, Imprimérie Riccardo 
Garroni, Roma : 1921, 76 sayfa + metin dışı 4 renkli tablo

Galip Kemali (SÖYLEMEZOĞLU), Siyasî Dağarcığım, 
Ekicigil Matbaası, İstanbul: 1957, 393 sayfa

Pertev SUBAŞI, La Situation de l'Enfant Illégitime dans le 
Nouveau Code Civil Italien, Lausanne : 1943 (Doktora tezi)

Menter ŞAHİNLER, Atatürkçülüğün Kökeni, Etkisi ve 
Güncelliği,Çağdaş Yayınları, İstanbul: 1996, , Üçüncü Basım : 
1998: 381 sayfa

Hikmet ŞENGENÇ, Turkish Participation in the Common 
Market

Pulat TACAR, Nükleer Enerji Alanında Milletlerarası 
Denetim, 1968

Pulat TACAR, Nükleer Silâhların Yayılmasının Önlenmesi
\

[182] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



Sorunu, 1969

Pulat TACAR, Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayıncılık, 
Ankara: 1997, 97 sayfa

Kurtuluş TAŞKENT (Bilâl Şimşir ve Halil Akıncı ile 
müştereken), Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri. Belgeler. 
1967, Dışişleri Bakanlığı AZEM Dairesi Yayını, Ankara: 1968

Erhan TUNCEL, L'Exécution des Décisions de la Cour 
Internationale de Justice Selon la Charete des Nations Unies

Hüner TUNCER, "Eski" ve "Yeni" Diplomasi, Dış Politika 
Enstitüsü, Ankara: 1991, 169 sayfa

Hüner TUNCER, Mettemich'in Osmanlı Politikası, 1815- 
1848, Ankara: 1991, 169 sayfa

Hüner TUNCER - Hadiye TUNCER, Osmanlı Diplomasisi 
ve Sefaretnameler, Ümit Yayıncılık, Ankara : 1997, 156 sayfa

Hüner TUNCER, Irkçılıktan Özgürlüğe Güney Afrika, 
Çağdaş Yayınları, İstanbul : 1997, 190 sayfa + 22 sayfa fotoğraf

Mehmet Suat TUYGAN (Fransızcadan çeviri), Bir Alman 
Dosta Mektuplar

Turgut TÜLÜMEN, Hayat Boyu Kıbrıs, Boğaziçi 
Yayınları, İstanbul: 1998, 256 sayfa

Turgut TÜLÜMEN, İran Devrimi Hatıraları, Boğaziçi 
Yayınları, İstanbul: 1998, 253 sayfa

Orhan TÜRELİ, (Japonlar için ) Türkçe Konuşma ve 
Gramer (Japonca)

Rıza TÜRMEN, Nükleer Silâhsızlanma ve Türkiye, 
Ankara: 1973 (Doktora tezi)

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- May,s [183]



Ahmet Haşim UTKAN, Protection et Développement 
Industriel : Le Cas de la Turquie (Doktora tezi)

Salahattin ÜLKÜMEN, Bilinmeyen Yönleriye Bir 
Dönemin Dışişleri, Gözlem Gazetecilik, İstanbul

Âli (TÜRKGELDİ), Sabık Rio de Janeiro Elçisi, Brezilya, 
Matbaai Ebüzziya, İstanbul: 1932, 201 safa

Ruşen Eşref (ÜNAYDIN), Anafartalar Kumandanı 
Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul: 1930

Ruşen Eşref (ÜNAYDIN), Deutsch von B.T., Mustafa 
Kemal über die Dardanellenkämpfe im Weltkrieg, Leykam- 
Verlag, Graz: 1933, 63 sayfa

Ruşen Eşref (ÜNAYDIN), The Story of Gallipoli as 
Recorded by Mustafa Kemal, Original Water-colours : Hasan 
Hayrettin Çizel, Ak Yayınları, İstanbul: 1990, 2nd impression, 40 
sayfa

Ruşen Eşref ÜNAYDIN, Çanakkale'de Savaşanlar Dediler 
ki, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara : 1990, 2. Baskı, 57 sayfa

Ruşen Eşref ÜNAYDIN, Atatürk'ün Hastalığı. Profesör Dr. 
Nihat Reşat Belger'le Mülâkat, Türk Tarh Kurumu Yayını, 
Ankara: 1959, 51 sayfa + metin dışında 16 resim

Ruşen Eşref ÜNAYDIN, İstiklâl Yolunda

Cevat ÜSTÜN, 1683 Viyana Seferi, Türk Tarih Kurumu 
Yayınlarından, Ankara : 1941, 133 sayfa + 11 resim ve plan + 13 
renkli harita ve krokiler

Volkan VURAL, İp Üstünde. Şiirler

Aziz YAKIN, İstihbarat, Casusluk ve Casuslukla 
Mücadele, Dışişleri Akademisi Yayını, Sayı :3, Ankara: 1969,

[184] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999



264 sayfa Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: 1969, 288 sayfa

Aziz YAKIN (Alfred Sauvy'den çeviri), Kamuoyu, 
Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı :8, Ankara : 1970

Aziz YAKIN, Türk Vatandaşlık Kanunu (Almanca Metin), 
Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı : 20, Ankara: 1975

Yaşar YAKIŞ (Türkçe'den İngilizceye çeviren), Türkiye'de 
Çalışma Hayatı, Çalışma Bakanlığı

Yaşar YAKIŞ (Çeviren) Fransızca El Kitapları

Ercüment YAVUZALP, Menderes'le Anılar, Bilgi 
Yayınevi, Ankara: 1991, 139 sayfa

Ercüment YAVUZALP, Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik 
1967-1970, Bilgi Yayınevi, Ankara: 1993, 256 sayfa + 7 sayfa 
fotoğraf

Ercüment YAVUZALP, Liderlerimiz ve Dış Politika. Bir 
Diplomat Gözüyle..., Ankara: 1996, 327

Ercüment YAVUZALP, Dış Politikada Oyunun Kuralları, 
Bilgi Yayınevi, Ankara : 1998, 243 sayfa

Cengiz YAVUZCAN, Türkiye ile Yabancı Devletler 
Arasında Hukukî ve Cezaî Sahalarda Yapılan Anlaşmalar, 1920- 
1967, İş Matbaacılık ve Ticaret, Ankara: 1967, 624 sayfa

Cengiz YAVUZCAN, Genç Diplomatın El Kitabı

Aydın YEĞEN (Finceden çeviri) Sadri Maksudî ve Türk- 
Fin Münasebetleri,

Saffeti ZİYA, Hariciye Vekâleti Dahili Teşrifat Rehberi, 
Matbua-i Ebüzziya, İstanbul : 1928, 81 sayfa

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 1999 [185]


