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#  Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Dr. O. Faruk Loğoğlu'nun Günce'ye mesajı.

2 Nisan 2000

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Visa-Bharati
•  •

Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora 
töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Hindistan'ı 
resmi ziyareti dönüşü yaptıkları açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Star 
Televizyonu "Kırmızı Koltuk" programına 
verdiği mülakatın metni.

4 Nisan 2000

& Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
NATO'nun kuruluşunun 51. yıldönümü 
münasebetiyle yapılan açıklama.

# NATO'nun 51. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle yapılan açıklama.

*■ Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Japonya'daki temaslarına ilişkin bilgi notu.
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5 Nisan 2000

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

6 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya
Cumhurbaşkanı Johannes Rau'yu karşılama 
töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın A la n y a
Cumhurbaşkanı Johannes Rau'nun Türkiye'yi 
ziyareti vesilesiyle yapılan heyet srarası 
görüşmelerin ardından yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın A manya
Cumhurbaşkanı Johannes Rau'ya verilen
"Devlet Nişanı" töreninde yaptıkları
konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya
Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından
kendisine verilen "Liyakat Nişanı" töreninde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya
Cumhurbaşkanı Johannes Rau'nun onuruna 
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları
konuşmanın metni.
____ ___  _  •

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Japonya'daki temaslarına ilişkin bilgi notu.

•I DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



7 Nisan 2000

# 39. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 11 Nisan 
2000 tarihinde Lüksemburg'da toplanmasına 
ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Japon 
Dışişleri Bakanı Youhei Kono'nun 
görüşmelerine ilişkin bilgi notu.

8 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın VI. Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'ne 
katılmak üzere Bakü'ye hareket etmeden önce 
yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın VI. Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirve 
Toplantısı hitamında düzenlenen ortak basın 
toplantısında yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkçe Konuşan 
Ülkeler Devlet Başkanları VI. Zirvesi'nde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Miroslavv Palasz'ın vefatıyla ilgili açıklama.

# Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Miroslavv Palasz'ın naaşının Polonya'ya 
nakliyle ilgili açıklama.
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9 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın VI. Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'ne 
katılmak üzere ziyaret ettiği Bakü'de 
düzenlenen Dede Korkut'u Anma 
Törenleri'nde yaptıkları konuşmanın metni.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'da 
Türk Şehitliği'nin açılışında yaptıkları 
konuşmanın metni.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkçe Konuşan 
ülkeler Devlet Başkanları VI. Zirve 
Toplantısından dönüşlerinde yaptıkları 
açıklama.

10 Nisan 2000

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Dünya Türk İşadamları III. Kurultayı'nda 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard A. 
Shevardnadze'ye gönderdikleri mesaj.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Dünya 
Türk İşadamları Kurultay'ında yaptığı 
konuşmanın metni.

«- Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Aleksander 
Kwasniewski'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın 
daveti üzerine ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

ıv DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



11 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, 39. 
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısında 
yaptığı konuşmanın metni

# Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Jiang Zemin'in, Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel'in davetlisi olarak ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Yunanistan 
Başbakanı Costas Simitis'e gönderdikleri 
kutlama mesajı.

#  Sayın Başbakanımızın Yunanistan Başbakanı 
Costas Simitis'e gönderdikleri kutlama mesajı.

12 Nisan 2000

* İzlanda Dışişleri Bakanı Halldor 
Asgrimsson'un Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem'in davetlisi olarak ülkemize yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

* Türkiye- İrlanda Siyasi Danışma Toplantısı.

* ABD Başkanı Clinton'un Kıbrıs Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Alfred Moses'in 
ülkemizi ziyareti.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000 V



13 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TRT-1 
"Haber 18" programında verdiği mülakatın 
metni.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV 
"Yakın Plan" programında verdiği mülakatın 
metni.

# Kore Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti arasındaki Güney-Kuzey 
Anlaşmasına ilişkin açıklama.

# Galatasaray-Leeds United UEFA yarı final 
maçıyla ilgili açıklama.

14 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Polonya 
Cumhurbaşkanı Sayın . Aleksander 
Kwasniewski'yi karşılama töreninde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, 
Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Aleksander 
Kwasniewski'ye verilen "Devlet Nişanı" 
töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya 
Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski’nin 
ülkemizi ziyareti vesilesiyle yapılan 
heyetlerarası görüşmelerden sonra yaptıkları 
açıklama.

vı DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



# Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya 
Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski ve 
eşi onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 
imzalanan "Karadeniz'deki Deniz Alanlarında 
İşbirliği Anlaşması"yla ilgili açıklama.

16 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nm İngiltere'de Türklere yönelik 
saldırılarla ilgili soruya verdiği cevap.

17 Nisan 2000

=* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Cezayir'e 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nm Leeds United-Galatasaray
maçıyla ilgili soruya cevabı.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nm GKRY'ye ilişkin bir soruya 
verdiği cevap.

# AB konularında işbirliğine ilişkin Türk-Yunan 
Komitesi'nin ikinci toplantısı.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000 VII



18 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TBMM 
Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın metni.

#  Avustralya Başbakanı John Hovvard'ın Saym 
Başbakanımızın davetlisi olarak ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

19 Nisan 2000

c- Cumhurbaşkanı Saym Süleyman Demirel'in 
Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Saym 
Jiang Zemin'i karşılama töreninde yaptıkları 
açıklama.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Çin Halk 
Cumhuriyeti heyetlerarası görüşmelerinin 
ardından yaptıkları açıklama.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Çin Halk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Saym Jiang 
Zemin'e "Devlet Nişanı" verilmesi töreninde 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Saym Cumhurbaşkanımızın Çin Halk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Saym Jiang 
Zemin onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

* ABD ile RF arasındaki START II
Antlaşması'nın 14 Nisan 2000 günü RF

VIII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



Parlamentosu'nun alt kanadında
onaylanmasına ilişkin açıklama.

* Galatasaray-Leeds United maçıyla ilgili
açıklama.

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

20 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Trakya 
Üniversitesi tarafından düzenlenen I. 
Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda okunan 
mesajları.

22 Nisan 2000

* Londra Büyükelçimiz Sayın Korkmaz 
Haktanır'a yönelik isnatlarla ilgili açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Cezayir 
ziyaretine ilişkin bilgi notu.

23 Nisan 2000

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin 80. açılış yıldönümü 
dolayısıyla TBMM'de yaptığı konuşmanın 
metni.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000 IX



24 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Londra 
Büyükelçimiz Sayın Korkmaz Haktanır'a 
gönderdikleri mesaj ve cevabı.

25 Nisan 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan Milli 
Savunma Bakanı Korgeneral Abdelrahman Sir 
Al - Khatim'i kabulüne ilişkin açıklama.

# Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby'in ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın 
yakılmasıyla ilgili soruya verdiği cevap.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın İsrail Eğitim Bakanı'nın
kullandığı bazı ifadelerle ilgili soruya verdiği 
cevap.

26 Nisan 2000

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın Londra Büyükelçiliğimiz
Müsteşarıyla ilgili iddialara ilişkin soruya 
verdiği cevap.

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

x DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



# Sayın Cumhurbaşkanımızın Çad
Cumhurbaşkanı Sayın İdriss Deby'i karşılama 
töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Çad
Cumhurbaşkanı İdriss Deby’le başbaşa ve 
heyetlerarası görüşmelerden sonra yaptıkları 
açıklama

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Çad
_  •  ___

Cumhurbaşkanı Sayın idriss Deby onuruna 
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları
konuşmanın metni.

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Faruk Loğoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

& Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal 
başkanlığındaki Bakanlığımız heyetinin 
Trablus'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Moğolistan'a yapılan yardımla ilgili bilgi notu.

27 Nisan 2000

28 Nisan 2000

# Kosava içinde ve dışında yaşayan 
Kosavalıların nüfus sayım işlemleriyle ilgili 
açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000 XI



$ Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexep 
Meidani'nin ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

$ Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'e "Yılın 
Devlet Adamı" ödülü verilmesine ilişkin bilgi 
notu.

* Türkiye -AB ilişkilerinde son duruma ilişkin 
bilgi notu.

29 Nisan 2000

$  Nisan Ayı Dış Politika Gelişmeleri

#  Almanya'daki ve Avrupa Birliğin*deki
Türkler ve Girişimleri hakkında istatistiki 
bilgiler.

XII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 2000



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ SAYIN 
DR. O. FARUK LOĞOĞLU’NUN GÜNCE’YE MESAJI

Cumhuriyetimizin 75rıci yıldönümünde yayın hayatına 
başlayan Dışişleri Güncesi, ülkemizin dinamik dış siyaset 
gündeminin yansıtılması ihtiyacının giderilmesine katkı 
oluşturmuştur. Bu değerli yayını başlatan selefim Sayın Büyükelçi 
Korkmaz Haktanır'a Dışişleri Ailesi adına teşekkür etmeyi bir 
borç biliyorum.

Günce'nin dış siyasetimize ilişkin önemli belgelerin 
kamuoyumuza sunulması yönündeki değerli işlevinin yanısıra, bir 
düşünce platformu oluşturması da önümüzdeki dönemde ısrarla 
izleyeceğimiz bir hedef olacaktır. Bu bakımdan, Türkiye ’mizin 
Yırmıbirinci Yüzyıl başında ortaya çıkan olağanüstü konumunun 
elde edilmesine; AB'nin öndegelen bir üyesi olmak hedefinin 
gerçekleştirilmesine ve aynı zamanda bölgesinde ve Avrasya 
Süreci'nde istikrar, refah ve barışın sağlanmasında öncü bir rol 
üstlenmiş model bir ülke vasfını kazanmasına büyük hizmeti 
geçmiş, Cumhuriyetimizin kazanımlarını dış siyasete aktarmış ve 
Bakanlığımızın içerde ve dışarda büyük bir saygınlık kazanmasına 
katkıda bulunmuş olan Emekli Büyükelçilerimizin değerli 
yazılarını beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim.

Günce, bu anlayışla sadece bir referans kaynağı olmanın 
da ötesine geçerek, dış siyaset alanındaki çeşitli düşünce ve 
yaklaşımların okuyucular, araştırmacılar ve kamuoyumuzla 
paylaşılmasına yönelik bir yayın olarak hayatını sürdürecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN VİSVA- 
BHARATİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN VERİLEN 

FAHRİ DOKTORA TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

Santiniketan ve Visva-Bharati, gençlik yıllarımdan bu 
yana rüyalarımın konusu olmuşlardır.

Bu nedenledir ki, büyük ozan, yazar ve düşün adamı 
Rabindranath Tagore tarafından kurulan Hindistan'ın bu eşsiz 
uluslararası eğitim ve kültür merkezini ziyaret etmek, benim için 
büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Ve yine bu nedenle, Visva-Bharati'de bir fahri doktora ile 
ödüllendirilmem benim için çok özel bir ayrıcalık 
oluşturmaktadır.

Bu onura layık görülmekten dolayı şükranlarımı sunarım.

Konuşmama, Rabindranath Tagore'a ve Hint kültürüne 
olan ilgimin, kısa bir özetiyle başlamak istiyorum.

Henüz onaltı yaşında bir lise öğrencisiyken, bir gün anne 
ve babamı bir kitabı büyük bir dikkatle birlikte okurlarken gördüm 
ve kitabın konusunu sordum. Bana, bir Hint ozanının şiir 
demetinin Türkçe çevirisi olduğunu ifade ettiler ve şiire olan 
ilgimi bildiklerinden benim de okumamı önerdiler. Kitap, 
Rabindranath Tagore'un "Bahçıvan" isimli eseriydi.

Okuduklarımdan büyülenmiş bir halde, aynı yazarın diğer 
eserlerini aramak için kitapçıları dolaşmaya başladım. 
"Gitanjali"nin İngilizcesi bulunuyordu. Beni aynı şekilde

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 1



heyecanlandıran bu eserin çevirisini yapmaya karar verdikten 
birkaç hafta sonra "Gitanjali" basıma hazır hale geldi.

Bunun ardından Tagore'un aydınlatıcı özdeyişlerini 
bıraraya getiren "Avare Kuşlar"ı tercüme ettim.

Böylelikle Rabindranath Tagore ile erken yaşta tanışmış 
olmam, bende Hint edebiyat ve felsefesine yönelik bir merak 
uyandırdı. Sanskritce ve Bengalee öğrenmek için çaba göstermeye 
karar verdim.

Bununla birlikte çalışma hayatına erken başlamam 
gerektiğinden, bu yöndeki gayretlerim için çok az zaman 
bulabiliyordum. Neticede, birkaç ay sonra bu tutkumdan üzülerek 
vazgeçmek zorunda kaldım. Ancak bu kısa zaman zarfında 
Sanskrit'in mükemmel estetiğini hayranlıkla izlemek ve Tagore'un 
şiirlerinin orijinal Bengal lisanındaki tadını almak fırsatını da 
edinmiş oldum.

Tagore'un şiirlerindeki lirik mistisizm, "İnsanlık Dini" 
isimli kitabındaki deyişiyle, okuyucuda "doğayla bütünleşme 
duygusu" yaratır.

Yine aynı kitaptan bir alıntı yaparak söyleyebilirim ki, 
onun doğayla olan yakınlığı, doğanın "benliğimizi şekillerin, 
renklerin, seslerin ve hareketlerin, hayatımızı zenginleştiren ve 
hayal gücümüzü uyandıran" yönleriyle ilgilidir. Bu nedenle resim 
ve müzik, Tagore'un şiirinin doğasında bulunmaktadır.

O'nun şiiri, aynı zamanda Tanrı sevgisinin ve Tanrı önünde 
duyulan tevazünün içten ifadelerini oluştururken; Tanrı'nın da bu 
sevgi ve baş eğmeye, Yaradan'ın her şeye kadir gücüne yaraşır bir 
yüksek gönüllülükle karşılık vereceğine olan inancı 
yansıtmaktadır. Tagore'un şiiri bu karşılıklılık kavramını içerir.

O, yine "İnsanın Dini" kitabında, Tanrı ve insan arasındaki 
karşılıklı sevgi ve tevazu kavramını özlü bir şekilde dile getiren 
bir Baül halk ozanından dizelere de yer vermiştir.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000



Baül şairi, "Bu aşk uğruna gökler yer olmayı, Tanrılar 
insan olmayı özler" der.

Tanrı ile aynı bütünleşme özlemi, Hint felsefesinde olduğu 
gibi Türk Sufı şiirinde de işlenmektedir. İşte bu özlem insanlığın 
ilerlemesini açıklar. Çünkü ilerleme Tagore'a göre, "Bireyin; bilgi, 
güç, sevgi, haz alma sınırlarını genişleterek erişmeye çalıştığı, 
böylelikle evrensele yaklaştığı, ideal bir mükemmelliğin varlığı" 
anlamına gelmektedir.

Bu, Tagore'un mistisizminde, münzevi mistiklerin aksine, 
hareketten kaçınma olmadığını gösterir.

Kişisel kaygıların ötesine geçilerek hareket eğilimi ve 
hatta zorunluluğu, bütün zamanların büyük şiirsel ve felsefi 
yazımı" Bhagavat Gita"da da sergilenmektedir.

"Bhagavat Gita", yalnızca düşünce yapımı değil, siyasi 
yaşamımı da derinden etkilemiştir.

Jawaharlal Nehru'nun "Hindistan'ın Keşfi" kitabında da 
belirttiği üzere; "Bhagavat Gita bir kriz şiiridir. Siyasal ve sosyal 
krizin, hatta bunun da ötesinde insanın benliğindeki krizin 
şiiridir". Gerçekten de, kalbimde özel bir yeri bulunan, 
karşıtlarımla mücadeleyi içime sindirmekte güçlük çektiğim 
durumlarda, Bhagavat Gita'nın bazı bölümlerini tekrar tekrar 
okudum ve böylelikle 'benliğimdeki krizi' aşıp, yerine getirilmesi 
gerektiğine inandığım etkinlikleri gerçekleştirebildim.

Bu bölümleri tekrar tekrar okumakla yetinmedim, onları 
çevirerek bilinçaltıma yerleştirdim ancak, henüz bu çevirileri 
yayınlamadım.

Yaklaşık yarım yüzyıldır aktif politikanın içindeyim ve 
zaman zaman Bhagavat Gita'nın üzerimdeki etkisi olmasaydı, 
ülkemin siyasal yaşamının iniş ve çıkışları içerisinde, siyasete bu 
kadar dayanamazdım diye düşünüyorum.
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Şimdi kısaca Türk-Hint ilişkilerinin ortak tarihsel 
kökenleri üzerinde durmak istiyorum:

Türk-Moğol soyundan çeşitli hanedanlar 977 ve 1707 
yılları arasında Hindistan'ın tümünde veya bazı kesimlerinde 
hüküm sürmüştür. Bu hanedanlardan en uzun ömürlüsü ve 
Hindistan üzerinde en derin etkiyi bırakmış olanı Babür 
Hanedam'dır. Hanedanın kurucusu Babür ve torunu Ekber çok 
yetenekli yöneticilerdi. Başarılı devlet adamları ve komutanlar 
olmalarının yanısıra, sanat ve düşünce alanlarında da mükemmel 
işler başarmışlardır.

Babür bir düzyazı ustasıydı. Taraf tutmayan bir tarihçi ve 
dikkatli bir doğa gözlemcisi idi. Bilim adamları ve tarihçiler 
tarafından bu iki devlet adamı hakkında birçok inceleme 
yazılmıştır. Hindistan'ın bir diğer büyük devlet adamı ve 
olağanüstü tarihçisi Jawaharlal Nehru'nun onlar hakkında 
söylediklerini öğrenmek ilginç olabilir.

O'nu neden "olağanüstü bir tarihçi" olarak görüyorum ?...

Çünkü 1930'larda İngiliz idaresi altında bir hapishane 
hücresinden kızı Indira Ghandi'ye yazdığı 196 eğitici mektup, 
"Dünya Tarihine Bakışlar" adlı bin sayfalık bir kitapta 
toplandığında, benzersiz bir bilimsel başarı ortaya çıkmıştır. 
Kitabının önsözünde yazdığı üzere, hapishane yaşamının 
'olanaksızlıkları' açıktı. Mahkumun kullanımına sunulan 
kütüphaneler ve referans kitapları yoktu ve 'bu koşullar altında, 
herhangi bir konu ve özellikle tarih üzerine yazmak, cüretkar bir 
girişim' olacaktı.

Ancak Nehru bunu üstlenmiş ve insanlığın bütün tarihini 
yalnızca geniş ayrıntılarla değil, aynı zamanda nesnel bir tarzda ve 
derin bir sezgiyle yazarak başarılı olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve düşüşünü ve 
Nehru'nun ifadeleriyle, "küllerinden, kendine güvenen, güçlü ve 
ilerici bir yeni Türkiye"nin doğuşunu tahlili benim için çok 
öğretici olmuştur.
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Orta Asya'yı, Asya ve Avrupa'da birçok devletin ve 
uygarlığın doğuşuna yol açan göç dalgalarının beşiği olarak 
değerlendirmesi de aynı şekilde aydınlatıcıdır ve Atatürk'ün tarih 
teorisine benzemektedir. Son yılların Avrasya süreci, Orta 
Asya'nın her iki kıta ve dünya için önemini yeniden gündeme 
getirmiş ve hem Türkiye hem de Hindistan için yeni ufuklar 
açmıştır.

Türk-Moğol soyundan gelen Hint-Babür hanedanı da,
tıpkı Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları gibi Orta Asya'nın bir• • •• •• 1 •• urunuydu.

Burada, "Dünya Tarihine Bakışlar"dan ve yine Nehru'nun 
bir başka bir kitabı olan "Hindistan'ın KeşfT'nden Babür ve torunu 
Ekber hakkında aydınlatıcı bazı bölümler sunmak istiyorum.

Babür hakkında şöyle diyor:

"Babür, bir Rönesans prensiydi, ancak, o dönemin 
Avrupa'lı prens tipinden daha iyiydi".

"Serüvenden hoşlanan, ancak, edebiyat ve sanata 
tutkun yiğit bir şövalyeydi".

____  •

"Zamanın İtalya'sında da maceracı olan, edebiyata ve 
sanata düşkün, saraylarında yapay bir ihtişam içinde yaşamakta 
olan prensler vardı...Ancak bu prensler ve Avrupa'daki diğer 
prenslerin çoğu Makyavel'in gerçek takipçileriydiler; zehir 
kadehini ve suikast hançerlerini muhaliflerine karşı kullanan 
vicdansız, entrikacı ve despottular."

"Onların düzeysiz saraylarını Moğol İmparatorları'nın 
Delhi ya da Agra'daki saraylarıyla kıyaslamak nasıl yersiz olursa, 
yiğit Babür'ü de aynı güruhla kıyaslamak haksızlık olur."

"Babür, rastlanabilecek en kültürlü ve hoş insanlardan 
biriydi. Kişiliğinde mezhepçilik, dinsel bağnazlık yoktu ve 
atalarının yaptığı gibi yıkıcı olmadı...... kendisini sanata ve
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edebiyata adamıştı ve kendisi de bir ozandı. Fırtınalı yaşamında 
birçok büyük serüven yaşamıştı ama edebiyatı, şiiri ve sanatı 
yeşertmeyi de başarmıştı".

Ve Nehrıı'nun Ekber üzerine söyledikleri:

"O, Kuzey ve Merkezi Hindistan'ın birbirinden farklı 
unsurları arasında bir birlik bilinci yaratmıştır."

"Bir bakıma Ekber, Hint milliyetçiliğinin kurucusu olarak 
görülebilir. Ülkede milliyetçilik duygusunun hemen hemen hiç 
bulunmadığı, dinin bölücü bir öge olduğu bir dönemde, Ekber 
bilinçli olarak ayrılıkçı dinsel baskıları bir yana itmiş, ortak Hint 
Ulusu hedefini üstün tutmuştur".

"İslam ve Hinduizm, ortak özelliklerinin vurgulanmasıyla 
birbirlerine yaklaştılar...Bu sentezin ruhunu, Ekber duyarlı ve 
yeniliklere açık yapısıyla, içselleştirmiş ve büyük ölçüde hayata 
geçirmişti. Gerçekten de kendisi bunun baş savunucusu olmuştur."

"Bir devlet adamı olarak da, kendi gücünün ve ülkesinin 
gücünün bu sentezde bulunacağı sonucuna varmış olmalıydı."

"Yürekli bir savaşçı ve güçlü bir generaldi. Savaşmaktan 
hiç bir zaman kaçınmadı. Ancak, sevgi yoluyla gönül kazanmayı 
yeğledi. Çünkü bunların daha kalıcı olacağını biliyordu."

"Ekber'in hükümdarlığı döneminde Kuzey Hindistan'da 
Hindu ve Müslüman kültürlerinin kaynaşması büyük bir ilerleme 
göstermiştir."

"Aynı devirde Avrupa'da din konularında olağanüstü bir 
hoşgörüsüzlük yaşanmaktaydı. Engizisyon İspanya ve 
Hollanda'da gelişirken, Ekber bütün inançların ileri gelenleriyle 
dinsel konularda konuşma ve tartışmalarını yıllar boyu 
sürdürmüştür".
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"Bir savaşçı olarak Ekber, Hindistan'ın geniş kesimlerini 
fethetti ancak gözleri başka ve daha kalıcı bir fethe çevrilmişti: 
halkın gönlünü ve aklını kazanma..."

"Ekber, değişik unsurların bir sentezi ve onların ortak bir 
ulus içinde birleşmeleri hedefine yönelik Hint amacının büyük 
temsilcisi oldu. Kendisini Hindistan'la özdeşleştirdi ve yeni gelen 
bir kişi olmasına karşın Hindistan onu sahiplendi. Bu nedenledir 
ki, muhteşem bir imparatorluğun temellerini attı ve onu inşa etti. 
Halefleri bu siyaseti ve ulusun dehasını izledikleri sürece, 
imparatorlukları hayatta kaldı."

Ve Nehru sözlerine şöyle son veriyor:

"Ekber'in ardından Moğol hükümdarları artık bir Hint 
hanedanı oluşturdular."

Büyük Hint devlet adamı ve tarihçisi Jawaharlal 
Nehru'nun bu ifadeleri bizlere, uluslarımızın tarihte yakınlaştığı 
evrelerin hem Hint, hem de Türk ulusları için birer kıvanç kaynağı 
olması gerektiğini hatırlatıyor.

Bizler, kültürden eğitime, ekonomiden teknolojiye kadar 
her alanda şimdikine oranla çok daha yakın işbirliğine olanak 
sağlayabilecek kökleri paylaşıyoruz".

Her iki ulus da, demokrasinin sadece Batı'nın gelişmiş 
ülkelerinin imtiyazında olmadığını kanıtlamıştır.

Ve bizler, Rudyard Kipling'in öngörüsünün tersine, 
doğunun ve batının buluşabileceklerini; aynı şekilde 
Huntington'ın teorilerinin aksine, uygarlıkların ve kültürlerin 
çatışmaktan çok birbirlerine yaklaşmakta olduklarını, özellikle bu 
çağda, Avrupa ve Asya'nın, Türkiye'nin ve Hindistan'ın etkin 
katkılarıyla kaynaşarak, Avrasya'yı yarattıkları süreçle kanıtlamış 
bulunuyoruz.
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Yine her iki ulus, güç geçiş dönemlerinde şanslıydılar. Zira 
Türkiye'de Atatürk'e, Hindistan'da ise Mahatma Ghandi, 
Jawaharlal Nehru ve Rabindranath Tagore gibi büyük liderlere ve 
rehberlere sahip olmuşlardır.

Sözlerime tekrar Tagore'a değinerek son vermek 
istiyorum.

O, Doğu ile Batı'nın birleşmesinin ta kendisiydi.

Büyük müzisyen ve dans sanatçısı Rukmini Devi 
Arundale'ın söylediği gibi; "Tagore, tırnaklarının uçlarına kadar 
Hintli idi, fakat Batı kültürünün en iyisine de yabancı değildi. 
Üslup ve düşüncesinde evrenseldi ama hep Hintli idi."
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN 
HİNDİSTAN’I RESMİ ZİYARETİ DÖNÜŞÜ

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Sayın basın mensupları,

Başbakan Sayın Shri Atal Bihari Vajpayee'nin daveti 
üzerine resmen ziyaret ettiğim Hindistan'dan dönmüş 
bulunmaktayım. Bu ziyaretimde Devlet Bakanları Sayın Safter 
Gaydalı ve Prof. Dr. Sayın Abdulhaluk Çay, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay, İstanbul 
Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak ve Sayın Abdülkadir Aksu, 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mükremin Taşkın, Eskişehir 
Milletvekili Sayın Yaşar Dedelek, Sakarya Milletvekili Sayın 
Nevzat Ercan ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey 
yetkililer, işadamları ile basın yayın kuruluşlarımızın temsilcileri 
bana eşlik etmişlerdir.

Ziyaretim sırasında Hindistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Narayanan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Kant ve Başbakan 
Vajpayee ile yapmış olduğum samimi ve yapıcı görüşmelerde, 
Hindistan ile ilişkilerimizin durumunu ve var olan işbirliğimizin 
daha da geliştirilmesi olanaklarını değerlendirdik.

Bu çerçevede, özellikle bölgelerinde önemli roller 
üstlenmiş bulunan Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin şimdiki düzeyinden daha ileriye götürülmesi ve 
üçüncü ülkelerle işbirliğine girilebilmesi için neler yapılması 
gerektiği üzerinde ayrıntılı bir şekilde durduk.

Ziyaretim sırasında, ayrıca Dışişleri Bakanlıkları arasında
•  •

Siyasî istişare Mekanizması Kurulmasına ilişkin Mutabakat
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Muhtırası, Tarımsal işbirliği Mutabakat Muhtırası ile Kültürel 
Değişim Programı imzalanmıştır.

•  •

Ote yandan büyük Hint ozanı ve düşünürü Tagore 
tarafından kurulan Visva-Bharati Üniversitesi'ni ziyaretim 
sırasında bana bir fahri doktora payesi verilmiştir.

Hindistan'a yaptığım ziyaret sırasında bu ülke ile ikili 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası 
barış ve istikrarın güçlendirilmesi bakımlarından olumlu ve yapıcı 
adımların atılmış olduğuna inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN STAR 
TELEVİZYONU “KIRMIZI KOLTUK” PROGRAMINA

w  •  • •

VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

EMİN VAROL: iyi günler sevgili izleyenler. Kırmızı 
Koltuk'un bu haftaki konuğu Sayın İsmail Cem. Hoşgeldiniz.

SN. BAKAN: Hoşbulduk

E. VAROL: Sayın Bakan sohbete başlamadan önce ben bir 
soru sormak istiyorum. En uzun Dışişleri Bakanlığı yapan kimdi? 
Siz ne kadar süredir Dışişleri Bakanlığı yapıyorsunuz ve kaç 
ülkeye gittiniz?

SN. BAKAN: Yakın zamanlarda diyeyim, 1950
sonrasında zannediyorum en uzun Dışişleri Bakanlığını rahmetli 
Çağlayangil yaptı. Ben de şimdilik uzunca denebilecek bir süredir 
Bakanım. Yani Sayın Çağlayangil'den sonra sanırım Hikmet Çetin 
yaklaşık 2,5-3 yıl yaptı. Benim ki de işte 2,5-3 yıl oluyor.

E. VAROL: Sayın Cumhurbaşkanı her ay sonunda kaç 
kilometre yol katettiğini ve hangi ülkelere gittiğini genellikle 
açıklar. Siz hiç böyle bir istatistik tuttunuz mu ?

SN. BAKAN: Kilometre olarak bilmiyorum. Ama sanırım
dünyanın çevresini birkaç kez dolaşmış olmam lazım. Fakat 2,5-3
yıl içinde 100'den fazla ülkeye gittim ve dolayısıyla da sanırım
100'den fazla Dışişleri Bakanıyla yurtdışında temasım oldu. Bir o
kadar da zannediyorum Türkiye'mize gelen Dışişleri Bakanlarıyla
temasım oldu. Bu çok yüksek bir sayı. Yoğun bir tempo. Ama
Türkiye'mizin bir dünya devleti olduğunu düşünürsek, bir yerde 
olağan.
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E. VAROL: Çok yoğun bir dönemden geçiyorsunuz.

SN. BAKAN: Evet.

E. VAROL: En çok sorunlu bir dönemde Dışişleri 
Bakanlığı yaptığınızı düşündüğünüz oldu mu?

SN. BAKAN: Evet özellikle 98, 97-98 çok sorunluydu. 
99'da işleri bir düzene soktuk, Türkiye olarak. Tabii 
Bakanlığımızın katkılarıyla. Çok yere gittim. Ama hala yeterince 
gidemediğim bölgeler var. Mesela Afrika'nın şimdi kuzeyini 
tamamlıyorum. Kuzey Afrika'yı tamamlayacağım önümüzdeki 
günlerde. Ama Orta ve Güney Afrika'ya hiç gidemedim. Oysa bu 
bizim çok yoğun çalıştığımız bir kıta. Afrika ile ilgili olarak çok 
iyi işler yapmaktayız. İyi sonuçlar almaktayız. Ancak ben 
yeterince gidemedim. Bir de şu oluyor tabii. Çok yorucu. 
Hakikaten böyle bir fiziksel gücün sınırına geldiğinizi 
hissediyorsunuz.

TÜL AY AKÇAL: Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

SN. BAKAN: Efendim ben biraz fazla çalışıyorum. Yani 
şöyle oluyor. Günde normal mesai saatlerinden herhalde iki-üç 
saat fazlasını zaten yapıyorum gündüz. Bir de eve geldiğimde 
normal olarak, ortalama iki saat diyebilirim. Bir de kendi başıma 
çalışıyorum bilgisayarda, işte dünyada olup bitenler, okumam 
gereken dosyalar vs. Bir hayli yoğun oluyor. Ama şikayetçi 
değilim.

T. AKÇAY: Şimdi efendim köken olarak diplomasiden 
gelmiyorsunuz. Fakat şu anda yoğun bir diplomasi trafiğinin 
içerisindesiniz. Nasıl bir duygu? Yani adaptasyon zor mu oldu, 
kolay mı oldu?

SN.BAKAN: Olmadı doğrusu. Benim esas lisansım 
hukuktur. Fakat daha sonra siyaset sosyolojisinde master yaptım 
ve dış siyasetle de hep ilgili oldum. Gerçi kitaplarımın hemen 
hiçbiri dış siyaset üzerine değil. Fakat dış siyaset yazılarım,
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makalelerim bir hayli çok. Bunlar belli bir alışkanlık veriyor. Belli 
bir hazırlık sağlıyor. Nitekim ben Dışişleri Bakanlığı'nda yapmaya 
çalıştığım ve bir ölçüde yaptıklarımın büyük bölümünü 1980'lerde 
zaten yazmışım. Yani onların üzerinde birtakım düşünceler 
geliştirmiştim ve o düşüncelerimi uyarladım aslında Bakanlık 
çalışmalarına. Fena da olmadı.

SN. VAROL: Tabii biz sizi gazeteci kökeninizle kabul 
ediyoruz.

SN. BAKAN: Elbette.

SN. VAROL: Önemli olan o. Efendim bu kadar yoğun 
temponuz var. Bir rakama göre Dışişleri Bakanlığı'nda 600 küsur 
diplomat çalışıyor. 400 küsuru yurtdışında. Geriye kalıyor 200 
küsur. Peki bu diplomat sayısı yeterli mi? Dışişleri Bakanlığı'nda 
son günlerde çok istifalar oluyor. Geçtiğimiz yıllarda epeyce 
emekli olanlar oldu. Birkaç diplomat istifa etti. Bu diplomat sayısı 
yeterli mi bir? İkincisi yine son günlerde çok üzerinde durulan bir 
konu var. AB ile ilgilenen diplomat sayısı 8. Sadece 8. Yani bu bir 
örgütlenme sıkıntısı yaratıyor mu?

SN. BAKAN: Bakanlığımızdaki diplomat sayısı aslında 
eksik. Fakat Türkiyemizde kolay kolay bunu arttıramıyorsunuz: 
Hem alacağınız kişilerde biz Dışişleri Bakanlığı olarak çok 
dikkatli bir seçim yapıyoruz ve çok nitelikli insanları almak 
istiyoruz.

SN. AKÇAY: Sınavları gayet zor. Evet.

SN. BAKAN: Sınavlarımız gayet güç. Hem de malum 
devletin bazı mekanizmaları da çok zorlaştırıyor eleman 
alınmasını ve verilen ücrete karşılık istediğiniz nitelikli eleman da 
bulamıyorsunuz. Bir de öyle bir sıkıntımız var. Azalma olmadı 
bizde. Yani bizde zaten emeklilik dönemi yaklaşan bir büyükelçi 
son üç yıl içinde istifa etti. Yine emeklilik dönemi gelen bir 
İkincisinin istifa edeceğini biliyoruz. Bir başka büyükelçimiz 
siyasete girdi. Yani üç yıl içinde yahut 2,5-3 yıl içinde 3'ü
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geçmiyor. Bakın istifalar asıl başka alanda oldu. O çok önemli. O 
Türkiyemizin büyük problemi oldu. İyi oldu açtığınız. Bizim 
yurtdışında sözleşmeli olarak yurtdışından istihdam ettiğimiz 
insanlar var ve bunlar belkemiği adeta dış teşkilatın. Konsolosluk 
teşkilatlarının bilhassa. Yurtdışından bunları sözleşmeyle 
alıyoruz. Onlardan istifa eden oldu. Çünkü bizim verdiğimiz 
paralarla geçinmek mümkün değil ve bundan dolayı istifalar oldu. 
Çok zorlandık. Maliye Bakanımız yardımcı oldu. Biraz yükselme 
sağlayabildik ücretlerinde. Ama orada bir problemimiz var.

AB konusunda çalışanlara gelince, benim bakış açım 
şudur. İhtiyaç ne ise onu yapalım. Yani ihtiyaç ne ise o kadar insan

•  •  

alalım, illa 200 rakamını doldurmayalım, işte Yunanistan 200 kişi 
ile çalışıyor. Polonya 800 kişi ile çalışıyor. Bunlara yetişelim diye 
bakmıyorum. Bir de tabii bizde yerleşmiş olan bazı duygular var. 
Her insanda, her insanımızda var. Bende özellikle bazı düşünceler 
var. Tabii bu devletin parasını harcarken, bir yerde o otobüs 
kuyruklarındaki insanların parasını kullanmakta olduğumuzu da 
düşünmekteyiz. Yani elbette işimizi iyi yapacağız. İşin gereği 
parayı harcayacağız. Elbette Türkiyemizin kimliğine, şanına, 
tarihine uygun olanı yapacağız. Fakat bu personel meselesinde 
veyahut başka konularda da dikkatli harcamamızı ve dikkatle ..

SN. VAROL: Buna Paris Büyükelçiliği de dahil mi 
efendim?

SN. BAKAN: Tabii, tabii bunu da bilerek açtım.

SN. AKÇAL: Paris Büyükelçiliğinin 2 trilyona yakın bir 
paraya yeniden düzenlenmesi, yeniden tefriş edilmesi. Peki buna 
müdahale ettiniz mi? Diğer pek çok tartışmalar oldu.

SN. BAKAN: Şimdi efendim benim size bir eleştirim var. 
Şimdi siz bakın 2 trilyon dediniz. Kaç dolar ediyor 2 trilyon önce 
onu bir sorayım size.

SN. AKÇAL: 2 trilyon?
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SN. VAROL: 40 milyon dolar civarında.

SN. BAKAN: Kaç dediniz?

SN. VAROL: 40 milyon dolar.

SN. BAKAN: Şimdi bakınız. Şundan eleştirim var. Bizim 
Enformasyon Dairemiz 18 Şubat tarihinde Paris Büyükelçiliğinin 
bu harcamalarıyla ilgili çok ayrıntılı, bir açıklama yaptı. Şimdi 
orada dikkatli okunduğunda, dikkatli bile değil sadece 
okunduğunda, bu söylenenlerin haksız olduğunu, büyük ölçüde de 
yanlış bilgiye dayandığını görmek mümkün. Neden? Şimdi bir 
defa 40 gibi bir rakkam söylediniz. Zannediyorum 3,5 civarı 
olması lazım. 3,5-4 milyon dolar civarı olması lazım. Bir yerde 40 
rakkamı bir yerde 3,5-4 rakamı. Anlatayım.

SN. VAROL: Efendim rakam önemli değil. Size göre 
orada masraf yapılan fazla ve fuzuli mi?

SN. BAKAN: Hayır. Çünkü elimizden alacaklar binayı. O ^  
noktaya geldik. Yıkılıyor bina. Bütün dökülüyor. Kendim gittim, 
bizzat gördüm. Bütün sular sızıyor. Çatılar artık tutmuyor. Sızan 
sular bütün içerisini mahvediyor ve bu bina tarihi eser. Onun için 
elimizden alacaklardı. Yani biz eğer Fransa'nın ki, Fransızlar bu 
konuda son derece hassas, kültür mirasımız dedikleri bir yapıya 
eğer gereğince bakamazsak ve değerini kaybetmesine yol açarsak, 
yıkılmasına mani olmazsak bu defa onu elimizden almaya varacak 
tedbirleri uygulamaya koyuyorlar. Şimdi bina tarihi eser. Bina 
hakikaten uzun yıllardır hiçbir tamir görmemiş ve sızan sularla 
örneğin o özel tavan işlemeleri, duvar işlemeleri çürümeye 
başlamış. Yani felaket bir durumdaydı. Kaldı ki, buraya, bizim 
devletimizin yurtdışındaki harcamalarına sadece biz bakmıyoruz. 
Buna aslında dünyanın herhalde eli sıkı mâliyesi olan Maliye 
Bakanlığımız bakıyor. Maliye Bakanlığı'ndan eksperler geliyor. 
İnceleme yapıyor. Tamirata ihtiyaç var mı yok mu ona bakıyor. 
Efendim orada teklif alıyorsunuz. O teklifler doğru mu değil mi, 
abartılı mı, lüzumsuz iş mi yapılıyor bunlara bakıyor ve o zaman 
karar veriyor.
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SN. AKÇAY: Yani ince eleyip sık dokunuldu diyorsunuz?

SN. BAKAN: Tabii yani ben hep onu söylüyorum. Şimdi 
o ölçüyü iyi tutturmak lazım. Dediğim gibi bakınız birçok yerde, 
birçok işyerinde lüzumsuz harcama vardır. Ha biz de yok mudur? 
Bizde de var. Önlemeye çalışıyoruz. Kısmen önleyebildik belki. 
Tamamen önleyemiyoruz. Her tarafta vardır. Fakat bu Paris 
Büyükelçiliğinin onarımı konusu.... bir hayli abartılmıştır ve biraz 
da haksızdır.

SN. VAROL: Ama yine de tasarruf tedbirleri
uyguluyorsunuzdur? Demin onu dediniz yani otobüs 
kuyruğundaki..

SN. BAKAN: O benim kişisel yaklaşımım. Bir de şunu 
söyleyim. Aslında geliştirmemiz lazım. AB nedeniyle ilk aşamada 
düşündüğüm ek olarak 20 ile 30 kişiye ihtiyacımız var. Zaten 
bizim yapılanmamıza bağlı bu. Biz artık Başbakanlığa bağladık. 
Sayın Başbakana bağladık bu iç organizasyon meselesini.

SN. AKÇAY: Siz varsınız başında değil mi
koordinasyonun?

SN. BAKAN: Hayır başında ben yokum. Başında Sayın 
Başbakan var. Sayın Başbakana bağlı olarak çalışan 3 bakandan 
oluşan bir komisyon var. 3 kişiyiz. 3 Bakanız. Sayın Yalova ve 
Sayın Toskay var ve bizim altımızda da Genel Sekreter herhalde 
Sayın Volkan Vural olacak. Geçici görevle şimdi tutuyoruz ve 
Volkan Beyin yanında da hem kısmen bizim Bakanlığımızın 
mevcut elemanlarından, kısmen dışarıdan elemanlar olacak. 
Dışarıdan alacaklarımızda aslında Başbakanlık Müşaviri gibi 
olacaklar zannediyorum.

SN. AKÇAY: Peki efendim bu bürokratik şemalanmada 
biraz geç kalınmadı mı?

SN. BAKAN: Zannetmiyorum. Çünkü aslında yürüyen bir 
iş var. O iş yürüyor zaten. Ben hep onu anlatmaya çalıştım. Biz
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Dışişleri Bakanlığı olarak bu AB ile uyum ve bunun iç 
organizasyonu konusunda işin büyük kısmını biz yapmıyoruz. İşin 
büyük kısmını Devlet Planlama Teşkilatı yapıyor. İşin büyük 
kısmını diğer Bakanlıklar yapıyor ve biz bunu 96'dan beri 
yapmaktayız. 96'dan beri devam edegelen bir çalışma var.

SN. AKÇAY: Gümrük Birliği'yle?

SN. BAKAN: Evet Gümrük Birliğiyle bağlantılı olarak 
başlamış ve çeşitli yasalarımızı, düzenlemelerimizi, zaten 
uyumlulaştırmaya başlamış vaziyetteyiz. Yeni başlayacak değiliz. 
İşte Gümrük Kanunu'nu çıkarmışız. Efendim teknik konularda 
örneğin mülkiyet, sadece maddi anlamda değil, ama genel 
anlamda mülkiyet konusundaki yasalarımızı uyumlulaştırdık. 
Bunun gibi birçok yasada uyum sağlayabildik. Daha çok işimiz 
var hiç kuşkusuz. Ama bir süreç devam ediyor ve bu süreç içinde 
Devlet Planlama Teşkilatı o meşhur 110.000 sayfa, 120.000 sayfa 
denen mevzuatın %60'ını incelemiş vaziyette. Bu müthiş bir 
rakam. O %60'ın içinde hangi konularda bizim mevcut 
yasalarımız uyum sağlıyor hangi konularda yeni yasa yapmamız 
lazım. Hangi konularda yasamızı düzeltmemiz lazım. Bütün bu 
çalışmalar yapılıyor, devam ediyor. Daha sonra şunu da 
gerçekleştirdik, Bakanlıklar arası, idareler arası bir kurulumuz var. 
Bu kurul bizim hükümetimizden önce başlamış, çalışmasını 
devam ettiren bir kurul. Bunu Sayın Şükrü Sina Gürel ilgili 
Devlet Bakanıyken topladı, yeni bir genelge hazırlandı o sırada, 
yeni bir düzenleme kuruldu ki, biz bugün o düzenlemeyi devam 
ettiriyoruz. O düzenleme yapıldı. Onunla ilgili çalışmalar yapıldı. 
Daha sonra tek bir devlet bakanı gene sorumluydu. O da devam 
ettirdi. Şimdi biz buna, günün koşulları ve AB adaylığı 
çerçevesinde yeni bir ivme katmaktayız ve tabii Başbakan. Bu çok 
önemli. Artık bugün AB'nin iç uyumu, iç düzenlemeleri doğrudan 
Başbakan'a bağlanmıştır ve bu bence çok doğru bir yaklaşımdır.

E. VAROL: Yani ayrı bir bakanlık yerine başbakanlığı 
tahsis ettik bu iş için.
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SN. BAKAN: Başbakanın altında o üçlü koalisyon kurulu. 
Bizimle bağlantılı olarak hem Başbakan'a da bağlantılı olan bir

•  •

genel sekreter. Oyle bir yapılanma.

E. VAROL: Haksız bir şey değil mi efendim? Ayrı bir 
devlet bakanlığı olmalı, ayrı bir AB bakanlığı olmalı şeklindeki 
şeyler, Başbakana bağlanınca otomatikman yersiz oluyor.

SN. BAKAN: Efendim bunlar biraz, siyasetin magazini 
diyorum ben bunlara.

SN.AKÇAY: İrtemçelik'le sizin aranızda bu konuda bir 
sürtüşme yaşandığı.....

SN. BAKAN: Yok böyle bir şey.

SN. AKÇAY: O yüzden mi Başbakan...

SN. BAKAN: Hayır hayır. Benim kimseyle sürtüşmem 
gibi bir şey olmadı. Öyle bir şey sözkonusu değil.

E. VAROL: Efendim personele ihtiyacım var dediniz. 20- 
30 diplomata...

SN. BAKAN: Diplomat değil, uzmana.

E. VAROL: Uzman. Ama öbür tarafta da dediniz ki 
Türkiyemizde nitelikli insan bulmak güç. Demediniz de oraya 
geliyoruz galiba.

SN. BAKAN: Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. 
Türkiye bu meseleyi mutlaka çözmek zorunda. Hani önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde bunu çözmezsek Bakanlık olarak 
konuşmuyorum, Türkiye olarak çözmezsek çok sıkıntıya düşeriz. 
Yani biz inanılmaz bir haksız rekabet içerisindeyiz. Devlet olarak, 
kamu olarak. Bizim çalıştırabildiğimiz insanlar haksız rekabet 
nedeniyle bizi değil, başkalarını tercih ediyor.
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E. VAROL: Özel sektörü tercih ediyor.

SN. BAKAN: Evet doğru. Şimdi bu her ülkede bir sorun. 
Fakat ölçüsü var. Bizdeki gibi bire beş falan olmuyor. Bizde 
bakınız devlette çalışan bir teknisyeni yahut hatta bir büyükelçiyi 
alınız veyahut bir genel müdürü herhangi bir bakanlıkta müsteşarı 
alınız. Onun, o kalitede insanın özel sektöre akmasına bakalım. 
Ben de basından geliyorum. Yani bir yazarın aldığı para bir 
bakanın aldığı paranın herhalde 4 katı oluyor, 5 katı oluyor. Belki
10 katı oluyor, değil mi? Yani dolayısıyla biz de haksız rekabet 
içerisindeyiz. Devlet olarak yüksek donanımlı, teknik kapasitesi 
olan kimseleri istihdam edemiyoruz.

E. VAROL: Nasıl aşacaksınız peki efendim. Diplomatınız 
yok, uzmanınız yok. Nasıl aşacaksınız bunları?

SN. BAKAN: Yağ yok, un, süt yok çorba yapacaksınız.
Evet.

E. VAROL: Evet nasıl aşacaksınız?

SN. BAKAN: Efendim bugüne kadar da aştık. Böyle tabii 
yakınıyorum. Tabii haklıyım da yakınmakta. Sadece kendi 
Bakanlığım için değil, ben genel devlet düzeni olarak 
yakınmaktayım. Bunu aşacağız. Bir defa devletimiz gerçekten hak 
eden insanına daha fazla ücret ödeyecek. Bunun başka bir yolu 
yok. Bu sadece bizim Bakanlığımızın konusu değil. Bizimki tabii 
çok ihtisas işi olduğundan onu örnek almıyorum. Fakat biz eğer en 
iyi mühendislerimizi devlette istihdam edemezsek, en iyi 
plancılarımızı istihdam edemezsek ve mevcudumuz ki 
mevcudumuz fena değil tabii, onu gözardı etmeyelim. Fakat 
insanlar büyük fedakarlıkla yapıyor. Buna da hakkımız yok. 
Devleti seviyorum. Devlet güvencesini seviyorum diyor. Kamuyu 
seviyorum diyor ve çalışıyor ve fedakarlıkta bulunuyor. Bizim 
hakkımız yok böyle hem herkese fedekarlık yaptırtıp da 
çalıştırtmaya. Devlet olarak da hakkımız yok ve bu haksız 
rekabetlerden devleti kurtarmamız lazım. Daha ciddi ücret 
politikamız olması lazım. Daha fazla güvence vermemiz lazım ve
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kamu ile özel sektör arasındaki farklılık bugünkü gibi işte bire 
beş, bire üç, bire dört olmaması lazım. Belli, makul düzeyde ancak 
kabul edilebilir bir ölçüde olması lazım.

SN. AKÇAY: Evet efendim AB ile konuyu devam 
ettirmek gerekirse, son zamanlarda ülkemizde ard arda dışişleri 
bakanlarının ziyaretlerini gördük. Evsahipliği yaptınız. Yoğun bir 
tempo geçirdiniz ve dikkatimizi çeken nokta özellikle Güney 
Doğu sorunu önümüzdeki günlerde kritik bir boyut alacak gibi, 
Türkiye'nin önüne getirilecek gibi. Öncelikle şunu sormak 
istiyorum. Onlar kürt sorunu adını takıyorlar. Biz ise bu adı kabul 
etmiyoruz. İlk önce buradan başlamak gerekirse, orta yolda 
buluşmak sözkonusu mu? Yoksa önümüzdeki günlerde nasıl bir 
yaklaşım izleyeceksiniz?

SN. BAKAN: Efendim buradan ben böyle büyük bir 
mesele çıkmasını beklemiyorum. Orta yol da izlemeyeceğiz. 
Türkiye olarak yolumuz doğrudur. Bunu izlemeye devam 
edeceğiz.

Mesele şudur: Bizim insan hakları ve demokrasi 
konularındaki gelişme sürecinde bazı eksiklerimiz mevcuttur. Ben 
bunu ilk ve belki de açık biçimde söyleyen bir Bakanım. Gazeteci 
olarak neler yazmışsam, neleri eleştirmişsem, aynı şeyleri 
Dışişleri Bakanı olarak da tekrarladım. Bunun açıklayıcı bazı 
nedenleri de mevcuttur. Bu bir mazeret değildir ama nedenler 
mevcuttur. Nedenlerden bir tanesi Türkiye'mizin 40 yılı aşkın bir 
süre NATO'nun, Batı'nın uzak karakolu işlemini üstlenmiş 
olmasıdır. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği elbette kendi 
savunmasında, kendini korumasında çok önemli olmuştur. Batı 
aleminin savunmasında çok önemli olmuştur. Ama biz bunun 
bedelini ödedik. Yani Türkiye olarak böyle Soğuk Savaş sırasında 
uzak karakol olmanın ekonomik bedelini ödedik, demokratik ve 
siyasal bedelini ödedik. Türkiye gibi bir ülke bu kadar büyük bir 
Sovyet sınırının önünde bekçilik yaparsa o bekçilik işleminin 
getirdiği iç yansımalar olur. Müesseselere yansıması olur ve 
Türkiye'nin müesseseleşme süreci, kurumsallaşma süreci bu
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bekçilik, Soğuk Savaş bekçiliği görevinden büyük ölçüde 
etkilenmiştir. Siz hem o upuzun Sovyet sınırlarını 
bekleyeceksiniz, hem de demokrasinizi hızlı bir şekilde 
geliştireceksiniz. Bu mümkün değildir, olamamıştır. Yani bunu 
ben Batılı bakanlara çok açık ve çok iyi anlattım.

E. VAROL: Güney Doğu sorununun kökeninde bu var 
diyorsunuz peki demokrasi?

SN. BAKAN: Demokrasi.. demokrasi, insan haklarındaki 
bazı noktalarda mevcut gecikmelerimiz mazeret değildir. 
Kendilerine de söyledim bunu. Ben size mazeret olarak 
bahsetmiyorum. Ama bilin. Yani sizi korumanın bedelini 
ödemiştir Türkiye aynı zamanda. Kendisini korumak ama sizi de 
korumanın bedeli Türkiye'de demokratikleşmenin zorluğudur. Bir 
yandan şunca kilometre, şunca büyüklükteki Sovyet sınırını 
koruyacaksınız. Bir yandan liberal bir iç siyaset düzeni 
kuracaksınız. Bu olamaz. Olmamıştır. Bir çoğumuz olması için 
çalıştık. O ayrı mevzu. Daha iyi demokrasi için. Ben de çalıştım. 
Ama bir yere kadar gidiyor.

E. VAROL: Burayı açar mısınız? Yani ne zararı vardı. 
Türkiye'nin yahut NATO'nun bekçiliğini yapmasının 
demokratikleşme ve insan haklarını geliştirememesiyle nasıl 
bağlantısı var?

SN. BAKAN: Tabii. Şimdi örnekle gideyim isterseniz. 
Mesela bakalım tarihimize. Biz bir yandan NATO'nun uzak 
karakolu görevini yaparken, bir yandan Türkiye içinde NATO 
karşıtı düşünceleri yaşatmadık. Hemen örneklerini vereyim. İşte 
barış demeklerinden başlayayım. Sol partileri yaşatmamamıza 
kadar gidin. Bir sol partinin Türkiye'de ancak 60 sonrasında ciddi 
boyutlarda, 65'de seçime girebildiğini hatırlayın. Bunlar hep 
demokrasideki gecikmelerdir. Yani o dönemde Amerika aleyhine 
bir yazı yazdığınızda dahi NATO aleyhinde bir yazı yazdığınızda 
dahi kovuşturmaya uğramaktaydınız. Böyle bir dönem. Çünkü 
neden. O işlev, o dış işlev sizin iç politikanızı etkiliyor. Norveç'i 
etkilemiyor belki. Onun konumu daha farklı. Yahut başka bir
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NATO ülkesini etkilemiyor. Türkiye'ye geldiğiniz vakit, bütün bir 
batıyı arkasına alıp da sınır bekçiliği yapan ülkede sizin dış 
politikadaki yüklendiğiniz işlev, içerideki kuramsallaşmayı 
etkiliyor. Nitekim öyle oldu. Bizim demokratik gelişmemize 
bakın. 1945'de biz çok partili düzene geçtik. Aman ne iyi oluyor 
diye 1950'lere geldik. 1950'den sonrası sınırlamayla, baskıyla 
gelişen bir "demokratik dönem" oldu. İşte ondan sonra 60-61 
ihtilal dönemi. Ondan sonra da gene bunlar devam etti. Hatta şunu 
söyleyebilirim. Belki de 90'lara kadar devam etti. Yahut 80'lerin 
sonrasına kadar devam etti. Şimdi Türkiye'de hani insan hakları 
neden eksik dediğiniz vakit, bazı noktalarda geciktik. Ama bunun 
nedeni de var. Mazeret değil ama açıklayıcı olguları var. Bir tanesi 
şu: Yakın döneme geldiğinizde Türkiye bir toplumun, bir ülkenin 
hedef olabileceği en acımasız, en saldırgan, en fazla dış desteğe 
sahip bölücü terörüne hedef olmuştur. Bu da bir vaka. Siz bir 
yandan bölücü teröre hedef olacaksınız. Binlerce insanınız şehit 
olacak. Bir yandan da liberal demokratik gelişmeler yapacaksınız. 
Gene söyleyeyim. Olsun diye çok çalıştık. Ben de çalıştım. Ben 
hep o katagorideyim. Her dönemde daha fazla, daha ileri olsun 
diye. Ama yapamazsınız, olamaz. Nitekim olamadı. Nitekim bazı 
gecikmeler oldu. Ben bunu bir Kürt sorunu, Güney Doğu sorunu 
diye de almıyorum. Ben bunu herhangi bir vatandaşımızın 
bireysel özgürlüklerini genişletme olayı olarak alıyorum ve 
burada biz geciktik. Şimdi durum bir defa budur. Gelelim bugüne. 
Bugün bir defa şunu bilelim. Herkes ne düşünürse düşünsün, 
herkes ne söylerse söylesin, eğer haklıyı ve doğruyu 
söylemekteyse, elbette dikkate alacağız, elbette onlara saygılı 
olacağız. Ama haklıyı ve doğruyu hem konuşacağız, hem de 
yapacağız. Şimdi bu konularda belli bir noktaya doğru geliniyor. 
Mesela ben bu mesele böyle ille de bir Kürt meselesi olarak 
getirildiği vakit ben bunu yapanların ırkçı bir yaklaşım içinde 
olduğu düşüncesindeyim. Hakikaten Türkiyemize yönelik bazı 
ölçüsüz, eleştiriyi aşan, saldırıların ırkçı saldırılar olduğu 
görüşündeyim. Türkiye'ye karşı ırk düşmanlığı yapıyorlar.

E. VAROL: Onu Avrupa Parlamentosu yapıyor o zaman?
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E. VAROL: İnsan hakları raporlarını açıklayan...

SN. BAKAN: Şimdi onu da tartışırız. Ama bir defa olay 
genelde şöyle: Efendim insanların birey olarak özgürlükleri 
genişlemeli mi genişlememeli mi? Elbette genişlemeli. AB 
masasında herhangi bir vatandaşın özgürlüğü, hakkı ne ise benim 
vatandaşım ondan geri kalmamalı. Geri kalması için hiçbir sebep 
yok. Bizimki daha mı eksik insan. Elbette bizim de aynı hakkımız 
olacak, aynı özgürlüğümüz olacak. Mesele bu. Şimdi siz bunu alıp 
da Türkiye'de illa bir ırk ayırımcılığı yaratmaya dönük 
kullanıyorsanız, öyle bir yetkiniz olmaz. Bunu bilmeleri lazım. 
Bizim de bilmemiz lazım. Ben hep kendimizle uğraşıyorum zaten 
özünde. Biz doğruyu yapalım. Biz doğruyu yaparsak başkalarına 
yanlış yaptırtmayız.

E. VAROL: Acaba maksatlı mı? insanın aklına o geliyor.
11 Nisan'da ilk Ortaklık Konseyi toplantısı için gideceksiniz. Ama 
bu süreç içinde de Avrupa Parlamentosu dahil insan Hakları 
Komisyonu veyahut İnsan Hakları Raporu açıklanıyor. Tülay'ın 
söylediği gibi, bir sürü Dışişleri Bakanı geldi gitti Türkiye'ye.

•  •  •

Once sizi değil IHD'yi ziyaret ettiler. Bir takım şeyler oluştu. Yanı 
adaylık sürecinden ve Helsinki'den bu yana. Peki bu Ortaklık 
Konseyine hangi kriterlerle, bu söylediğiniz kriterlerle mi 
gideceksiniz?

SN. BAKAN: Gayet tabii. Ben zaten adaylıktan önce de 
bunları konuştum ve ben adaylıktan önce "Türkiye'yi aman aday 
yapın da biz sizin dediğinize uyum gösterelim" diye bir şey 
söylemedim ki. Sadece konuşmakla kalmadım, yazdım. Bizzat 
yazdım. Tabii ki arkadaşlarımın da düşüncesini aldım bakanlıkta 
ama bizzat yazdım ve yazdıklarımı da kendilerine verdim. 
Yazdıklarım, verdiklerim ve şu anda söylediklerim tam bir ...

T. AKÇAL: Bir dirençle karşılaşacaksınız orada sanki bu 
konuda.

SN. BAKAN: Efendim kim yapıyorsa yapıyor.
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SN. BAKAN: Efendim, aşarız. Onun için kendimizle 
uğraşalım. Onlar da söyleyecek. Kendimizi iyi hissedelim ve 
sonuçta da bizim kendi söylediklerimizin doğruluğu ölçüsünde 
aynen bizim söylediklerimiz olacak ama doğruluk ölçüsünde.

T. AKÇAL: Daha somuta indirgersek, kültürel kimliklerin 
tanınması gerektiğini savunuyorlar. Kürtçe eğitim, radyo-TV 
diyorlar, Kürtçe isimlerinin kullanılmasına izin verilmesini 
istiyorlar. Hep bunları getirecekler önümüze. Biz bütün bunlara 
somut olarak ne yanıt vereceğiz?

SN. BAKAN: Şimdi efendim bir defa bize getirecekleri 
karşısında mesela benim söyleyeceğim şu: Sıradan bir Fransız 
vatandaşının konumu ne ise ben Türkiye'deki insanımızın da 
konumunun aynı olmasını istiyorum. Şimdi nedir sıradan Fransız 
vatandaşının konumu. Fransa malum AB'nin üyesi, çok muteber 
bir üyesi, özgürlüklerin tarihsel simgesi, kalesi. Fransa'da bir defa 
böyle azınlık meselesi kabul edilmiyor. Azınlık olayı yok 
Fransa'da. Hiçbir Fransız vatandaşı da bu şekilde sıfatlarla 
kategorilere ayrılmıyor. Biliyorsunuz bir ara "Korsika halkı" 
sözünün kullanılması konusunu Fransız Yüksek Mahkemesi 
reddetti ve çıkarttırdı, yaptırtmadı. Fransa'nın Avrupa 
Konseyi'ndeki resmi tezi, sorumlu bakanı tarafından açıklanmış 
tezinde, Fransa'da böyle bir grup hakkı, azınlık hakkı diye bir şey 
sözkonusu olmayacak ve Fransa'da hakkın, bireyin özgürlüğü 
çerçevesinde olacağı. Şimdi bana sorulduğunda ben bir defa bunu 
söyleyeceğim. Hakikaten de benim düşünceme çok yakın -bazı 
farklılıklar var ama- Fransa örneği. Ben bunu içeride de 
anlatıyorum, dışarıda da anlatıyorum. Yani "siz ne istiyorsunuz, 
niye Türkiye'den farklı bir şey istiyorsunuz, niye biz Fransa'dan 
farklı olalım." Burada sizin bahsettiğiniz özgürlük, hak 
meselelerine ben o şekilde bakıyorum. Türkiye'de bizim 
vatandaşımız birey olarak Fransa'daki Fransız vatandaşı hangi 
hakka, hangi özgürlüğe sahipse ona sahip olmalıdır. Nüanslar 
olabilir ama özü itibariyle böyle olmalıdır. Böyle midir? Hayır. 
Türkiye bu konularda gecikmiştir, bazı noktalarda. Onu da biz 
kapatacağız. Onun kapatılması temposunu hükümetimiz
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ayarlayacak, düzenleyecek. Zaten bir alay iş yaptık. Yaptık. Ben 
abartmıyorum. Herşey çözülmedi elbette ama bir gelişme çizgisi 
içindeyiz. Ben bunun daha da hızlanmasını istiyorum. Yani 
hükümet içinde işte Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde, benim 
koalisyon liderlerine yaptığım sunuşlarda Türkiye'de bu sürecin 
daha hızlanmasını isteyenlerdenim. Fakat Türkiye gerçeklerinde 
böyle bir paniklemek, işte efendim onlar böyle açıklama yapıyor 
değil. En son Avrupa Parlamentosu'nun açıklamasında gayet 
lüzumsuz, gayet anlamsız bazı ifadeler olduğu doğrudur. Zaten bir 
fırsatını bulup ayrıca ben de gitmek istiyorum o Parlamento’da 
grup başkanlarıyla fırsatını bulursam bir konuşacağım. Çünkü 
Parlamento’yla hiçbir temasımız olmadı. Biz resmen aday 
olmadığımız için bundan önce Avrupa Parlamento’suna kendimizi 
anlatma imkanımız olmadı. Bu imkanı bulmaya çalışıyoruz. 
Denkleştirebilirsek bunları anlatacağız. Olaya öyle bakmak lazım.

E. VAROL: Kızıl Danny konusunda da galiba Avrupa 
Parlamentosu Başkanı ile Meclis Başkanı arasında bir şey oldu. 
Kısa bir ara vermeden önce bu soruyu sormak istiyorum. Bu Cohn 
Benditt sanıyorum Zana ile görüşme olayını çözümledik ama sade 
bir vatandaş olarak görüşecek Leyla Zana ile. Peki acaba bu ta 
başından beri hapishanelerdeki insanları ziyaret etme izni 
verilmeseydi bugün bu duruma gelinmeyecekti herhalde değil mi?

SN. BAKAN: O hassas bir konu. Aslında bizim 
Bakanlığımızın konusu değil, Adalet Bakanlığının yetkisinde. Bu 
konu tabii bize de yansıyor, bize de sunuluyor zaman zaman. Bir 
defa yabancı taleplere karşı şunu söylüyorum. "Sizin ülkeniz de 
durum nedir? Sizin ülkenizde ben gidip de İngiltere'deki 
hapishanede İrlanda ordusu üyesine gidip ziyaret edebilir miyim 
veyahut İspanya'ya gidip de ETA'nın bir militanını ziyaret edebilir 
miyim?" Hayır, özel izne bağlı. Dolayısıyla bir defa bunu ortaya 
koyalım. Cohn Benditt olsun veyahut başkası olsun bunu bilelim. 
"E peki sizin Adalet Bakanlığınız nasıl yaklaşır?" O bir defa 
Adalet Bakanlığı’nın kendi değerlendirmesi, kendi işi. Bizim 
Adalet Bakanlığımız genellikle şöyle bir ölçü koymuş -fena da bir 
ölçü değil, onu da hemen söyleyeyim- eğer böyle bir propaganda,
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kamuoyu gösterisi, siyasi şov olmayacak ise, o zaman Adalet 
Bakanlığımız zaman zaman uygun görmüş ve izin vermiş. Bu da 
gayet makul bir yaklaşım. Nitekim Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Ortak Başkanı’mn ziyareti sözkonusu olduğunda bizimkilerin 
tavrı da böyle olmuş anlayabildiğim kadarıyla. "Efendi gibi gelip 
de görmek istiyorsa, gidin görün. Bir şey demeyiz, buna izin 
verebiliriz. Ama siz bunu efendim bütün heyetinizle birlikte bir 
siyasi şov, anlamında yapacaksanız bu da bize göre doğru değil" 
demiş. Bence de doğru yapmış.

E. VAROL: Görmesi doğru mu size göre?

SN. BAKAN: O kendi bileceği, kendi izanına kalmış bir şey.

E. VAROL: Art niyet yok mu?

SN. BAKAN: Değer hükmü vermek istiyorum. Art niyet 
falan değil, onların hassasiyetleri... Bir de herkesin tabii, bütün bu 
gelenlerin kendi seçmeni var. Bir de seçmene oynanıyor bu işte. 
Herkes kendi...

T. AKÇAL: Bizim üzerimizden oynuyorlar.

SN. BAKAN: Bütün politikacılar yapıyor bunu bir yerde. 
Sadece onlar yapıyor anlamına kullanmıyorum. Bir de bu olgu 
var. Burada tabii bizim şunu anlatmamız lazım. Son zamanlarda 
ben bunu anlatıyorum. Anlattığımın olumlu sonuçlarını da yavaş 
yavaş görmekteyim. Hadiseleri doğru koymak lazım. Bir 
parlamenter veyahut herhangi bir kişi bir terör örgütüyle içli dışlı 
olmuş, ona yardımcı olmuş, belki de ona üye olmuş ise, bu sizin 
ceza hukukunuzda cezalanır mı cezalanmaz mı? Hep hukuktan 
gitmek lazım. Oluyor, peki o zaman aynı eylem Türkiye'de 
yapıldığı vakit bu ayıp mı oluyor? Örneğin Ispanya'da BASK 
bölgesinde 16 yerel milletvekili hüküm yedi ve 8 aya yakın 
cezaevinde kaldılar. Suçları BASK ayrılıkçı terör örgütüyle ilişki 
kurmak. 8 ay ceza evinde kaldılar, 8. ayın sonunda üst mahkeme 
kararı bozduğu için çıktılar cezaevinden.
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E. VAROL: Peki bu duyuldu mu?

SN. BAKAN: Kaç kişinin haberi var bundan. Bu mesele 
yapıldı mı? Yoo. Hiç mesele yapılmadı. Ben biliyordum, 
Büyükelçilikten özel raporlar istedim hemen duyar duymaz. Bilen 
biliyordu. Çıktı da basında kısa haber olarak ama Avrupa 
Parlamentosu'ndan herhangi bir itiraz veyahut o milletvekillerine 
böyle heyetlerle gidip ziyaret... Yok böyle bir şey. Dolayısıyla biz 
haklı olalım. Bütün mesele orada. Haksız olduğun vakit 
savunamıyorsun. Bazen ben kendimizin haksız olduğu bir noktada 
işte ne kadar uğraşsam farkediyorum, olmuyor. Ya söylediğim 
inandırıcı olmuyor yahut zaten ben söyleyemiyorum. Mesele haklı 
olmakta. Şimdi bunu anlattığınız vakit karşınızdaki duruyor. Bir 
Fransız veyahut Korsika'da bir belediye başkanı örneğin. 
Korsika'daki bir belediye başkanı bilfarz, iddia olarak, kendi 
belediyesine devletin ayırdığı kaynağı, Korsika'daki ayrılıkçı terör 
örgütüne aktarmakta olduğu iddiasıyla karşı karşıyaysa, ne oluyor 
Fransa'da? Ne yapıyor Fransızlar, Fransız hukuku? O belediye 
başkanını mahkemeye veriyor. Fransa'da bu suç da Türkiye'de 
yapılması halinde bu suç değil mi? İddia bazında konuşuyorum, 
tamamen asılsız çıkabilir, mahkemenin işidir, o ayrı mevzu fakat 
iki tane iddia. Bu Fransa bağlamında, makul, böyle iddia olabilir, 
gereği yapılır hukuken, Türkiye'de "hayır efendim siz nasıl böyle 
iddiaları kovuşturursunuz"...

E. VAROL: Ortalık ayağa kalkıyor.

SN. BAKAN: Bunları iyi anlatmak lazım.

T. AKÇAL: AB'nden şu anda bize ölüm cezasının 
kaldırılması yönünden bir baskı var mı?

___  •  •

SN. BAKAN: Ölüm cezasının kaldırılmasına sadece son 
hükümet değil, bundan önceki bütün hükümetler, benim 
katıldığım hükümetler diyeyim, üç yıl öncesinden başlıyorum, 
ölüm cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Tasarısını 
hazırlayıp Meclis'e sevketmiştir. Yani, bizim bu ölüm cezasını 
kaldırmamız için dışarıdan bir baskı gelmesine ihtiyacımız da
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yoktur. 16 seneden beri biz ölüm cezasını uygulamamaktayız. AB 
bağlamında, haklısınız, baskı değil, şöyle bir...

T. AKÇAL : Apo'nun idamı, daha doğrusu.

SN. BAKAN: Terör başı ile hiç ilgili bir konu değil bu. AB 
kendi hukuk ve insan hakları değerlendirmelerinde Avrupa 
Konseyi’ni ve ölçülerini esas alıyor. Avrupa Konseyi ise ölüm 
cezasının olmamasını istiyor. Yani ölüm cezası uygulanan bir 
ülkeyi, Avrupa Konseyi kendi içinde istemiyor veyahut kendi 
içine almıyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin AB'nde daha ileri bir 
aşamaya geçmesi için kendi mevzuatından ölüm cezasını 
kaldırmış olması lazım. Yani baskı falan yok, bu ortadaki bir 
durum.

T. AKÇAL: Artı düşünce suçları. 312 çok tartışılıyor.

SN. BAKAN: Ona geleyim, önce bunu bitireyim. Yani, 
bunu Türkiye'nin yapması gerekiyor, daha ileri bir aşamaya 
geçmek için. İstersek yaparız, istersek yapmayız.

E. VAROL: Daha ileri aşamaya geçmek istemiyorsak 
yapmayız.

SN. BAKAN: Bir yerde öyle. Bu bize kalmış bir şey. 
Bizim hükümetimiz bunu yapacağını belirtti. Zamanlama 
üzerinde hassasiyetimiz olduğunu söylüyor ve umuyorum çok da 
uzak olmayan bir zamanda bu konu hallolur ve Türkiye daha ileri 
bir aşamaya geçmekte engel olan bir hususu geride bırakır.

T. AKÇAL: Daha ileri aşama dediğiniz tam üyelik mi?

SN. BAKAN: Hayır müzakere.

E.- VAROL: Müzakere süreci.

T. AKÇAL: 2004 yılında bizim için başlaması gereken.
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SN. BAKAN: Belki çok daha erken de olabilir. Bu çunku 
çok siyah ve beyaz değil. 312 dediniz, ifade özgürlükleri dediniz. 
Burada da eksiğimiz ve tamamlamamız gereken noktalar mevcut. 
Onları kısmen çözebilsek, gene biz müzakere sürecine girebiliriz. 
Çünkü onlar böyle siyah ve beyaz değil. Orada çok ciddi hukuk 
bazında bakılacak noktalar var. Bizim yapabileceklerimiz var. 
Ama bu ölüm cezası siyah ve beyaz olduğu için zorluğu olan bir
konu.

E. VAROL: Yani 312'yi değiştirirsek diyorsunuz o sürece 
dahil oluruz.

SN. BAKAN: Şimdi 312 demiyorum, ifade özgürlüğü, 
bireyin özgürlüğü gibi konularda belli gelişmeleri yapabilirsek bu 
-AB açısından sordunuz- AB içindeki ilerlememizi sağlamaya 
yetebilir diyorum.

E. VAROL: Bu da 312'yi kapsıyor. Erbakan'ın yasağının 
kalkması gibi.

SN. BAKAN: Bütün onları tabii. Çeşitli yönlerden 
bakmamız lazım. Çok da böyle aceleyle kolay değil. Şöyle 
bakmamız lazım, ölçüler nedir? Bizim uyduğumuz, uyma 
taahhüdünde bulunduğumuz ölçüler nedir? Ben Avrupa'da şu 
havayı verdim: "Biz bildiğimizi yaparız, kendi yolumuza gideriz 
ama bunun ön koşulu hep haklı olmamız, doğru olmamız, hukuka 
bağlı olmamız." Hep o çerçevede konuştum. Şimdi diyor ki İnsan 
Hakları Anlaşmamız bir defa Avrupa Konseyi'nin özgürlüklerini 
esas olarak alıyor. Özgürlüklerin hangi hallerde 
sınırlanabileceğini ise iki etkene, faktöre bağlıyor. Bir tanesi bir 
toplumun, kamunun iç düzeni. Bu bir sınırlama nedeni oluyor. 
İkincisi, o toplumun, o ülkenin bütünlüğü, toprak bütünlüğü ikinci 
sınırlama nedeni oluyor hukukun anlayışında. Şimdi bunu 
gözeterek, yani bu esası dikkatten kaçırmayarak, Türkiye'de 
bireyin özgürlüklerinin ve haklarının genişlemesi mümkün ve 
bazı noktalarda da genişlemesi lazım. Bütün bunları Türkiye'nin 
ciddi şekilde değerlendirmesi halinde ben hem bu anlaşmanın 
zaten getirdiği iki hükmü dikkate alarak, hem Türkiye'nin
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hassasiyetlerini dikkate alarak çok şey yapılabileceğini 
zannediyorum, zannediyorum değil görüyorum. Dolayısıyla 
bütün bu özgürlükler, 312, Terör Kanunu, 8. Madde vs. gibi 
konuların dikkatle değerlendirilmesi halinde hem uluslararası 
anlaşmaların zaten getirdiği ölçütlere sahip çıkarak hem de bireyin 
özgürlüklerini -hep onu örnek veriyorum- AB'nin herhangi bir 
ülkesindeki herhangi bir vatandaşıyla bizim insanımızın hiçbir 
eksik yanı olmadığını bilerek o düzeye çıkarabileceğimiz 
inancındayız.

E. VAROL: Burada bir şey sormak istiyorum dış 
politikanın zirvesinde bir insan olarak size. Son günlerde gazete 
manşetlerinde "dış politikadaki olumlu gelişmeler artı AB 
sürecindeki istikrar için Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 
yeniden seçilmesi gerekir" yorumlarına katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz?

SN. BAKAN: Efendim ben kendi Bakanlığımın doğrudan 
konuları dışında konuşmuyorum.

E. VAROL: Dış politika ama, yani istikrar için...

SN. BAKAN: Ben dış politika olarak dış politika 
çerçevesinde, Bakanlığım çerçevesinde herşeyi cevaplayabilirim 
ama onun dışında ilke edindim, bakan olduktan sonra kendi 
Bakanlığımın konularının çerçevesi dışına çıkmıyorum.

E. VAROL: Peki efendim, internette sizin adınız geçiyor, 
bazı televizyon kanalları yıldız veriyor. Sizin cumhurbaşkanlığı 
adaylığınız diye bir şey sözkonusu mu?

SN. BAKAN: Efendim ben kendi işimi iyi yapmaya 
çalışıyorum.

E. VAROL: Çok da iyi yaptığınız ortada.

T. AKÇAL: Efendim, özellikle gençler kimi
cumhurbaşkanı görmek istersiniz diye sorulduğunda sizin isminizi 
veriyorlar efendim.
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SN. BAKAN: Sağolsunlar. Ama benim söyleyebileceğim, 
kendi işimi iyi yapmaya çalışıyorum.

E. VAROL: Efendim kendi işinizi çok iyi yaptığınız 
ortada, hatta yıllardır sorunlarımız olan Yunanistan'ın Dışişleri 
Bakanı Yorgo Papandreu'yla artık o kadar samimiyet ilerledi ki, 
hatta yurtdışında şu söyleniyor, "eğer iki ülke arasındaki sorunları 
bu iki kişi hallederse Nobel ödülüne bile layık görülebilir" 
diyorlar. Bu samimiyet, bu içtenlik sürüyor mu? Resmi şeylerin 
dışında nasıl Papandreu ile ilişkileriniz.

SN. BAKAN: Şimdi şöyle belki anlatabilirim. Aslında 
resmi ilişkilerimiz de, o da tabiatıyla Yunan menfaatlerini en 
küçük bir yerde nasıl koruyabilirimin çabasında, ben de 
Türkiye'nin menfaatlerini. Dolayısıyla iş temelinde o 
samimiyetlerin, arkadaşlıkların fazla bir etkisi olmuyor. Mesela 
Kıbrıs. Kıbrıs'ta onun söylediğiyle benim söylediğim tamamen 
birbirine zıt. Israrla ve inatla aynı şeyleri söylüyor. Hatta biz de bir 
ara şaşırıldı. Çünkü zannedildi ki bu dostluk, samimiyet, işte 
değişti. Değişir mi? Aynı lafları gelip Taksim toplantısında 
söyleyince bizim kamuoyu şaşırdı. Tabii ki aynı şeyleri 
söyleyecek. Ben kendi bildiğim kendi inandığımı söylüyorum. O 
siyasi düzeyde arkadaşlığın, samimiyetin pek bir etkisi yok. Bizim 
yapabildiğimiz şu oldu, bu farklı menfaatlerin uzlaştığı noktaları 
bulup çıkarabildik. Bazı yerlerde bizim bu farklı menfaatler 
uzlaşıyor. O noktaları çıkarabildik. O oldu bence bizim başarımız 
ve Yunanistan'ın doğrusu -onu söylemek lazım- AB konusunda 
elinde olan bir engelleme imkanını -tabii o imkan giderek 
daralıyordu, onu daralttık, bunu herkesle konuştuk, diğer ülkelere 
anlattık, o imkan daraldı ama- iyi niyetle o imkanı doğru şekilde 
kullanması, Yunanistan'ın yaptığı doğru ve iyi işti. Şimdi siyaset 
düzeyinde böyle.

İnsan düzeyinde şunu belirteyim. İnsan düzeyinde, 
hakikaten burada olsa hep beraber güzel sohbet ederdik, bizim 
insanımız da hiç yadırgamazdı Papandreu'yu. İnsan olarak 
yadırgamazdı. Bir sıcaklık hissederdi. Ve olumlu tabii. İyi bakan,
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iyi gören, kendi toplumunun menfaatlerini çok iyi savunan, 
namuslu, doğruyu konuşan bir insan. Allah hep böyle götürsün 
diyorum, devam ettirsin diyorum. Onun da bir faydası var. O 
insanlarla zaten samimi olursunuz, zaten arkadaş olursunuz. 
Burada olsa Papandreu Ankara'da, siz gidip de Papandreu ile bir 
yerde yemek yeseniz, konuşsanız, seversiniz insan olarak. Böyle 
bir kişilik. Bu da kolaylaştırıyor.

T. AKÇAY: Efendim şu aşamaya kadar daha böyle 
yumuşak konular vardı Yunanistan'la aramızda. Fakat şimdi 
Yunanistan'da önümüzdeki ay seçimler var. Bu seçimlerden sonra 
Yunanistan'ın bize karşı bir diplomatik atağa geçeceği 
konuşuluyor. Ege'de adalar konusunu gündeme getirecekler, 
Kıbrıs'ı gündeme getirecekler. Böyle bir atağa karşı hazırlıklı 
mıyız biz?

SN. BAKAN: Bir defa bizim kimsenin atağından falan 
çekindiğimiz yok. Böyle tertibi kim isterse yapar, onlar da 
düşünüyor mu düşünmüyor mu bilmiyorum fakat biz zaten kendi 
atağımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim görüşümüz 
gayet açık. Kıbrıs konusunda biz masaya bir tez getirdik. Başka 
tez yok ortada. Kimse bir şey diyemiyor. Dikkat edin o çok önemli 
bir politika. Tartışılan konu, senin sunduğun konu ise sen önceliği 
alıyorsun ve biz 1.5 yıldır Cumhurbaşkanı Denktaş'ın masanın 
üzerine koyduğu konfederasyon tezini tartışıyoruz. Amerika’yla, 
AB'yle, İngiltere'yle, Fransa'yla. "Olmaz" diyorlar. "Hayır, olur" 
diyoruz. "Şurası biraz daha değişse belki olur" diyorlar. "Evet ona 
da bakılabilir" diyoruz. Yani bizim tezlerimiz tartışılıyor. Öte taraf 
sadece "hayır" diyor. Yunan, Rum tarafı. Dolayısıyla Kıbrıs 
konusunda biz zaten önü alan taraf olmaya başladık. Sayın 
Denktaş tabii yılların çok büyük politika ustası. Bunu fevkalade 
kullanıyor. Hemen sezdi o havayı ve çok iyi kullanıyor.

Ege konuları. Ege konularında da niye korkalım onların 
yapacağı ataklardan. Biz zaten diyoruz ki "hazır olduğunuz vakit 
biz hazırız". Bunu ben söyledim. Kamuoyu önünde de söyledim, 
Yunan medyasına da söyledim. Yunan tarafı hazır olduğunda, biz
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bütün Ege konularını tartışmaya, iyi niyetle, çözüm aramak 
yaklaşımıyla hazırız. O zaman atak nedir? Gelsin atak.

E. VAROL: Türkiye seçim malzemesi yapılmıyor zaten.

SN. BAKAN: Yapılmıyor. Bakın Yunanistan'ın hala 
eleştirdiğim bir tarafı var, beğenmediğim sözleri var Yunan 
çevrelerinin ama ilk kez bir Yunan seçiminde Türkiye düşmanlığı 
diye bir konu yok. Bundan önce hatırlarsanız hangisi daha fazla 
düşman olursa, hangisi daha fazla düşmanlık beyanında bulunursa 
o kadar çok oy aldığı varsayılırdı. Bu seçimde iktidarda da böyle 
bir şey yok. İlginçtir muhalefette de böyle bir şey yok.

T. AKÇAL: Hava değişiyor.

SN. BAKAN: İzninizle ona pek katılmıyorum. Yapılanlar 
Yunanistan'la aramızda, dokuz tane anlaşma oldu, bütün bu 
temaslar, bütün bunlar küçük ve önemsiz konular değildir.

T. AKÇAL: Daha yumuşak, en azından daha kolay 
halledilebilir.

SN. BAKAN: Madem daha kolay halledilir konular idi 40 
yıldır niye yapılmadı? Niye Yunanistan ile Türkiye'nin 
sorumluları bu konuları, daha yumuşak konuları, daha 
halledilebilir konuları oturup halledemedi.

T. AKÇAL: Hayır efendim, herkes size, Sezar'ın hakkı
Sezar'a.

SN. BAKAN: Estağfurullah onun için söylemiyorum ama 
yani bunlar çok önemli. Bunlar bir kez başladı mı artık başka 
birtakım mevzuların kıymeti harbiyesi değişiyor eski tabiriyle. 
Bizim Yunanistan'la ticaret hacminde 2 milyar dolardan söz 
ediliyor. Oraya ulaşılacakmış. Müthiş bir yatırım yapıyoruz. 
Devlet olarak biz değil şirketler yapıyor. Yunanistan'la 
belediyelerin ilişkileri gelişiyor. Sanatçılar gidiyor, geliyor. 
Siyasetçiler gidip geliyor. Yunanistan'la turizm anlaşması. Terör
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konusunda bir anlaşma benim önkoşulum. Bütün bu süreci 
başlatan Papandreu'ya yazdığım mektupta ben bunu söyledim. 
Bunu yapmamız lazım. Bu konuda bir anlaşma yapmamız lazım, 
terörle mücadele konusunda. Ve şunu söyleyeyim o anlaşma 
yapıldı, o anlaşmanın bazı olumlu sonuçlarını Türkiye almaya 
başladı. Bu değerlendirme benim değil, konuyu esas takip eden 
bizim kurumlarımızın. Böyle olumlu işaretler alıyorlar. 
Dolayısıyla yapılanlar da doğrusu önemliydi.

E. VAROL: Siz kişisel olarak bu seçimlerde PASOK'u 
destekliyorsunuz herhalde.

SN. BAKAN: Ben, bir bakan olarak, bunu nasıl 
söyleyebilirsiniz.

_ — • •

E. VAROL: Özel dostunuz olan Papandreu'ya herhalde bir 
başarılar diliyorsunuz en azından.

SN. BAKAN: Herkesin gönlünde bir tercih vardır ama bir 
şey söyleyemem. Ben şunu söylerim. Türkiyemiz için, halkımız 
için, aynı zamanda Yunanistan ve Yunan halkı için ve süregelen 
barış ortamı için en hayırlı sonuç ne ise o olsun.

E. VAROL: Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza 
katıldığınız için.

SN. BAKAN: Ben teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN 
NATO’NUN KURULUŞUNUN 51. YILDÖNÜMÜ 

MÜNASEBETİYLE YAPILAN AÇIKLAMA

Bugün NATO'nun kuruluşunun 51. yıldönümünü idrak 
ediyoruz.

NATO Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve istikrarın 
temelini oluşturmaya devam etmektedir. 20. yüzyılın ikinci 
yarısında üyelerinin ortak güvenlik ve savunmasında önemli ve 
etkin bir rol oynayan İttifak, 21. yüzyıla da güçlü ve dinamik bir 
şekilde girmektedir.

_ •

Geride bıraktığımız 1999 yılı ittifak için önemli bir yıl 
olmuştur. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin de ilk kez 
tam üye olarak katıldıkları Vaşington Zirvesi'nde NATO'nun 
Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uyum çalışmaları büyük ölçüde 
sonuçlanmış, ittifakın birlik ve dayanışması kamuoyu nezdinde 
teyit edilmiştir.

Kosova harekâtı ise müttefiklerin Avrupa-Atlantik 
bölgesinde istikrarı ve güvenliği tehdit edecek bir insanlık 
dramına izin vermeyeceklerini kanıtlamıştır. Bu harekât ayrıca, bu 
bölgede istikrarı bozan unsurların bertaraf edilmesinde tüm bölge 
ülkelerinin yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin bir kez daha 
vurgulanmasına vesile teşkil etmiştir. Bu sonuç, transatlantik 
bağın önemini de vurgulamış, ayrıca İttifakın savaş sonrası 
siyasasının da bir başarısını oluşturmuştur.

Türkiye, 1952 yılından bu yana İttifaka dahildir. Ülkemiz 
bir Avrupa gücü olarak bölgede istikrar ve güvenliğe katkısının 
önemini, Soğuk Savaş döneminde olduğu kadar, Bosna-Hersek ve
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Kosova'daki krizler de dahil Soğuk Savaş sonrası dönemde de her 
vesileyle kanıtlamıştır. Bu cihetle, Avrupa'da kurulacak her türlü 
güvenlik oluşumunda da yer alması gerektiği açıktır. Bu 
çerçevede, ülkemiz Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin 
gelişimini yakından takip etmekte, bu çerçevede ortaya çıkacak 
yeni oluşumlarda Avrupa'da güvenlik ve istikrarın yarım 
yüzyıldan fazla bir süredir idame ettirilmesini sağlayan tüm 
unsurların dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır.

NATO'nun paylaşılan değerlerin ortak müdafaasında 51 
yıldır oynadığı rolü yeni yüzyılda da aynı kararlılık ve başarıyla 
sürdüreceğine içtenlikle inanıyorum.
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NATO’NUN 51. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE YAPILAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz yarım yüzyılı aşan süre zarfında gerek üye 
ülkelerin, gerek Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkinlikle 
sağlamış bulunan NATO kuruluşunun 51. yılını idrak etmektedir.

NATO kurulduğundan bu yana varlığının temeli olan 
kollektif savunma ilkesinden ödün vermemiştir. İttifak bu asal 
görevini başarıyla yerine getirirken, aynı zamanda Soğuk Savaş 
ertesi dönemde değişen uluslararası koşullara başarıyla uyum 
sağlamış ve kendisini yenilemiştir. NATO'nun önümüzdeki 
dönemde de Avrupa-Atlantik bölgesinin barış, güvenlik ve 
istikrarı bağlamında belirleyici güç olmaya devam edeceğine 
inancımız tamdır. Önce Bosna-Hersek'te, ardından Kosova'da 
edindiğimiz deneyimler bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur.

NATO, kuruluşunun 50. yılı olan 1999'da Soğuk Savaş 
ertesi dönemde giriştiği kapsamlı değişim sürecini önemli ölçüde 
tamamlamış ve dinamik bir yapılanmayla önümüzdeki yüzyılın 
olası güvenlik risklerine karşı gerekli önlemleri almıştır.

NATO'nun başarıyla sürdürdüğü iç ve dış uyarlama 
çalışmaları Soğuk Savaş’m son kalıntılarının da ortadan kalktığını 
simgelemesi bakımından önem arzetmektedir. Bu çerçevede 
NATO'nun özellikle İttifak’a üye olmayı arzulayan Balkan 
ülkelerini de müteakip genişleme dalgasında saflarına dahil 
etmesine Türkiye özel önem atfetmektedir.

NATO'ya üye olduğu 1952 senesinden bu yana İttifak 
içindeki askeri ve siyasi görevlerini eksiksiz yerine getiren 
Türkiye, NATO dayanışmasını daima ön planda tutmuş, güçlü ve
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güvenilir bir müttefik olarak gerek İttifak’m başarısında, gerek 
Avrupa'nın güvenlik ve istikrarında önemli rol oynamıştır. Bu 
rolün önümüzdeki dönemde Avrupa'da ortaya çıkacak yeni 
güvenlik oluşumları bünyesinde de eksiksiz sürdürülmesi için 
gerekli yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi samimi 
beklentimizdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
JAPONYA’DAKİ TEMASLARINA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı İsmail Cem 1987’den bu yana Japonya’yı 
ikili görüşme çerçevesinde resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri 
Bakanı olmaktadır. Japonya Dışişleri Bakanı Yohei Kono’nun 
resmi konuğu olarak Japonya’da bulunan Cem, Tokyo’nun 
yanısıra Osaka ve Kiyoto kentlerine de gidecek; Japonya’nın 
deprem bölgesi olan Kobe’de incelemede bulunarak Japon 
yetkililerden bilgi alacaktır. Japon yetkililer, Japonya’da, 
Başbakanın ani rahatsızlığı nedeniyle oluşan yeni durumun, Türk 
Dışişleri Bakanlığı temaslarını etkilemeyeceğini ve programın, 
öngörülen şekliyle gerçekleşeceğini belirtmişlerdir.

Dışişleri Bakanı Cem ve beraberindeki heyet, Japon 
Dışişleri Bakanı’yla ikili görüşmelerinin yanısıra, Japonya Prensi 
Mikasa ve Prenses tarafından bayan Elçin Cem’le birlikte kabul 
edilecektir.

Türk Dışişleri Bakanı ve heyeti, Japon Temsilciler Meclisi 
Başkanı İto, Japonya eski Dışişleri Bakanı Koumura, Parlamento 
Türk Dostluk Grubu Başkanı Muraoka ile görüşecek ve Hyogo 
Eyalet Valisi’nden depremden korunma yöntemleriyle ilgili bilgi 
alacaktır.

Dışişleri Bakam Cem, Japon Devlet Televizyonu NHK’ya, 
Maynichi Gazetesine ve Sekai Dergisine özel mülakatlar verecek, 
Japon İş Adamları Federasyonu’nunda ve Japon Parlamentosu 
Türkiye ile Dostluk Grubu’nda konuşacaktır. Cem, ayrıca 
Türkiye’nin Tokyo Büyük elçiliği’nce hazırlanan Japonca Web 
sayfası’mn internetteki başlangıcını yapacaktır,

İsmail Cem ve beraberindeki Dışişleri Heyeti, Pazar günü 
Türkiye’ye dönmüş olacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları,

Toplantımıza hoş geldiniz. Herhangi bir sorunuz varsa 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Geçtiğimiz günlerde İsveç Parlamentosu Ermeni 
soykırımını içeren bir raporu kabul etti. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığı ne çalışma yapıyor?

CEVAP : Değindiğiniz konuda, zaman zaman yabancı 
ülkelerde çeşitli dönemlerde, çeşitli düzeylerde bir takım 
faaliyetler görülür. Biliyorsunuz geçmişte de oldu. Değindiğiniz 
gibi, İsveç Parlamentosunda da böyle bir inisiyatif ortaya çıktı. 
Biz hiç şüphesiz Dışişleri Bakanlığı olarak bunları gayet yakından 
takip ediyoruz. İsveç'te cereyan eden gelişmeler konusunda da 
başından beri haberimiz var ve başından beri gerek Ankara'da 
gerek Stokholm'de İsveç makamları nezdinde her türlü girişimi 
yapmış bulunuyoruz.

SORU: Elçibey'in ziyaretini Dışişleri nasıl
değerlendiriyor? Bu konuda Azerbaycan'dan iletilen bir 
rahatsızlık var mı?

CEVAP: Bu ziyaret bildiğim kadarıyla özel bir ziyarettir. 
Bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Azerbaycan'dan, vaki 
herhangi bir rahatsızlık da bize intikal ettirilmedi. Ettirilmesi için 
de bir sebep olduğunu zannetmiyorum.

SORU : Japon Başbakanı’nın beyin kanaması
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geçirmesinin ardından hükümette bir istifa yaşandı. Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem de bugün resmi temaslarına başlıyor bu 
ülkede. Japonya'da gelişmeler Sayın Bakanın ziyaretini nasıl 
etkileyecek acaba?

CEVAP : Bu konuda belki hatırlarsınız dün bir açıklama 
yaptık. Sayın Bakanımızın Japonya temasları hakkında bilgi 
verdik. Sayın Bakanımızın Japonya ziyareti planlandığı şekilde 
başlamış ve devam etmektedir. Japonya'da meydana gelen 
hükümet değişikliğinin bu ziyareti etkilemesi sözkonusu değildir. 
Bunu Japon makamları da bize ifade etmişlerdir. Bildiğim 
kadarıyla yanılmıyorsam bugün Japonya'da hükümet kurulmakta 
veya kuruldu. Sayın Bakanımızın Japonya'da gayet yoğun bir 
programı var. Çeşitli şehirlerde, çeşitli temasları olacak. Türkiye 
ile Japonya arasında bu tür üst düzey temaslara büyük önem 
veriyoruz. Sayın Bakanımızın bu ziyareti de bu iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir katkı yapacak bir vesile 
olacaktır.

SORU : Almanya Cumhurbaşkanı’mn programı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Bir de Cumhurbaşkanı Demirel'in iptal ettiği bazı dış 
gezileri var, iptal edildiği söylenen. Ama bir de gideceği bir zirve 
var galiba bu 7-8 Nisan'da Azerbaycan'da yapılacak olan. O 
konuda biraz bilgi verir misiniz?

CEVAP : Değindiğiniz gibi, Federal Almanya
Cumhurbaşkanı Sayın Rau'yu resmi ziyaret için bekliyoruz. Her 
zaman söylediğimiz gibi, Türkiye ile Almanya aralarında çok 
köklü ilişkiler bulunan dost ve müttefik iki ülkedir. Dolayısıyla 
Sayın Rau'nun bu ziyareti bu ilişkilerin en üst düzeyde ele 
alınması ve dostluk ve işbirliğinin pekiştirilmesi bakımından 
yararlı bir vesile teşkil edecektir. Program konusunda ana 
hatlarıyla bilgi vermek gerekirse, 6 Nisan Perşembe günü resmi 
program başlıyor. Anıtkabir'e ziyaret, daha sonra Çankaya 
Köşkü'nde resmi karşılama töreni ve basma hitap. Bilahare 
başbaşa ve heyetlerarası görüşme, basma açıklama, daha sonra
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konuk Cumhurbaşkanı’nın TBMM'ne bir ziyareti olacak ve 
TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'un onuruna vereceği bir 
yemeğe iştirak edecek. Daha sonra ODTÜ'nde bir fahri doktora 
verilmesi töreni var. Akşam saatlerinde Sayın Başbakanımızı 
kabul edecek. Akşam da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde resmi 
yemek ve kendisine bir nişan tevdii olacak. Ertesi günkü 
programda, deprem bölgesine bir ziyareti var Sayın

• • 

Cumhurbaşkanının, daha sonra İstanbul'a geçiyor ve İstanbul'da 
da ayrıntılı bir program var.

SORU : Türk balıkçıların vurulması olayından sonra 
Ukrayna Türkiye'ye ikili bir istişare mekanizması kurulmasını 
önermişti. Türkiye bir yanıt verdi mi bu öneriye?

CEVAP : Bu öneriye henüz resmi yanıt verilmedi. 
Bildiğim kadarıyla öneriyi değerlendiriyoruz. Bu arada, hala 
Ukrayna'da tutuklu bulunan balıkçılarımızın serbest bırakılması 
ve el konulan geminin de keza serbest bırakılması için Ukrayna 
makamları nezdindeki yoğun girişimlerimiz sürmekte.

SORU: Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 6. Protokolünü imzaladı 
idama ilişkin. Haberlerde, Arnavutluk'un imzalamasından sonra 
Türkiye'nin imzalamayan tek ülke olarak kaldığı ve bunun 
önümüzdeki aylarda Türkiye üzerindeki baskıyı daha da 
arttıracağı söyleniyor. Bu 6. Protokol konusundaki çalışmalar ne 
düzeyde, neler yapılıyor idam cezasının kaldırılması yönünde.

CEVAP: Biliyorsunuz ölüm cezasının kaldırılması 
Türkiye'de bir yasa değişikliğini gerektiren bir konudur. Bu da 
tabiatıyla TBMM'nin takdirindeki bir konudur. Onun ötesinde 
bizim bir yorum yapmamız doğru olmaz.

SORU : Cumhurbaşkanı Demirel'in iptal edilen
programları?

CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımız bazı yurtdışı 
gezilerini ertelediklerini bir açıklamayla duyurmuşlardı 
hatırlayacaksınız. Bir üçlü zirve olacaktı Sofya'da bu hafta
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başında. Ayrıca bir de Kazakistan ziyareti olacaktı Sayın 
Cumhurbaşkanımızın. Bunlar ertelendi. 8-9 Nisan tarihlerinde 
Bakü'de yapılacak olan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi toplantısı 
hazırlıkları ise ilerlemektedir. Bunda bir değişiklik yoktur.

SORU: Toplantının gündemi nedir?

CEVAP: Bakü'deki toplantı mı?

SORU : Evet.

CEVAP : Bakü Zirvesi, daha önce de çeşitli tarihlerde ve 
çeşitli başkentlerde yapılan bir zirveler sürecinin son halkasını 
teşkil etmektedir. İlk olarak 1992 yılında Ankara'da başlamıştır. O 
zaman Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan sıfatıyla şimdiki 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in ev sahipliğinde 
yapılmıştır. Daha sonra çeşitli merkezlerde bunlar tekrarlanmıştır. 
1994 tarihinde İstanbul'da, 1995 tarihinde Bişkek'te, 1996 
tarihinde Taşkent'te geçtiğimiz yıl da Astana'da tekrarlanmıştır. 
Bu defa da söylediğim gibi, 8-9 Nisan 2000 tarihinde Bakü'de 
yapılması öngörülmektedir. Bu zirveler esas itibariyle kardeş Türk 
Cumhuriyetleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
derinleştirilmesi ve mevcut dayanışma ruhunun güçlendirilmesi 
çabalarına katkıda bulunmak amacına yönelmektedir. Zirve 
katılımcıları olan Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan ile Türkiye arasında bilindiği gibi, 
ortak tarih, kültür ve dilden kaynaklanan derin ve güçlü dostluk ve 
kardeşlik bağları mevcuttur. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları zirveleri sözkonusu ülkeler arasında genelde ikili 
düzeyde sürdürülen işbirliğinin çok taraflı planda da 
geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulması ve belirlenecek alanlarda somut adımlar 
atılması bakımından önem arzetmektedir. Zirveler sürecindeki 
amaç, kardeş Türk halkları arasındaki yakın münasebetleri 
geliştirmek, Türk Cumhuriyetlerinin bölgelerindeki diğer 
devletlerle dostane ve yapıcı ilişkileri sürdürmelerini teşvik 
etmek, Türkçe Konuşan Ülkelerin uluslararası barış ve istikrara 
hizmet eden olumlu katkılarını arttırmak ve ülkelerimizin 
oluşturduğu coğrafyayı bir işbirliği, refah, istikrar ve barış 
bölgesine dönüştürmektir. Ve geçen Astana Zirvesi’yle kurumsal
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bir çerçeveye de kavuşmuştur. Dolayısıyla Türkçe Konuşan 
Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri Türkçe konuşan ülkelerin bir 
araya gelebildikleri en yüksek düzeyli forum olmaları bakımından 
Türk dış politikasında da önemli bir yeri bulunmaktadır.

SORU: Sayın Cumhurbaşkanının bir önerisi vardı: 
Kafkasya Paktı. Geçen hafta Koçaryan Gürcistan'ı ziyaret ederken 
buna olumlu bir yanıt verdi, buna sıcak baktıklarını söyledi. Bu 
Pakt üzerindeki çalışmalar şu andaki çalışmalar hangi aşamada ve 
Ermenistan'la bu konuda bir temasa geçildi mi? Ya da ICoçaryan'ın 
oradaki açıklamasının dışında bize gelen resmi, "evet, biz de böyle 
bir şeyin içine dahil olalım" gibi bir mesaj var mı?

CEVAP: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çeşitli 
ülke devlet başkanlarına yazmış oldukları mesajlar var 
hatırlayacaksınız. Bunların bir kısmına cevap da alındı. Bunlar 
değerlendirilmekte, değerlendirme sonucu bundan sonra nasıl bir 
adım atılabileceği konusu ele alınacak.

SORU : Kafkasya Paktı konusunda son gelişmelere 
bakıldığı zaman şu görülüyor, Kafkasya'daki bütün ülkeler 
katılabilecekleri yönünde olumlu sinyaller vermeye başladılar. 
Bunların içinde Rusya da var. İran da hatta böyle bir gelişmeyi çok 
yakından takip ediyor. Pakt gerçekleştiği takdirde görülebildiği 
kadarıyla bütün ülkeler dahil olacak. Böyle bir durumda bu Pakt 
neye veya hangi kavrama karşı olabileceği konusunda veyahut 
yapısı hakkında öngörülen hedefleri konusunda herhangi bir şey 
söyleyebilir misiniz?

CEVAP : Bu hiçbir kavrama karşı değil, tam tersine son 
dönemlerde bir istikrarsızlık unsunu olarak bölge barışını tehdit 
eden Kafkas bölgesinin -isminden de anlaşılacağı üzere- barış ve 
istikrarının sağlanmasına yönelik, bir anlamda AGİT benzeri, bir 
işbirliği forumunun ve ortamının oluşturulmasına yönelik bir 
girişimdir. Söylediğim gibi, bu konuda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın mesajına genelde olumlu tepkiler alınmıştır. 
Bu tepkiler çerçevesinde mesele olgunlaştırıldığında ayrıca gerek 
kamuoyuna gerek ilgili ülkelere tekrar bilgi sunulacaktır.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ALMANYA CUMHURBAŞKANI JOHANNES RAU’YU 

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Nisan 2000, Perşembe, Saat: 10.15)

Almanya Cumhurbaşkanı Ekselansları Johannes Rau ile 
refakatindeki değerli heyet mensuplarını bugün Ankara'da 
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine 
Türkiye'ye hoşgeldiniz diyor, en içten duygularla selamlıyorum.

Türkiye-Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin temeli 
tarihin derinliklerine uzanmaktadır. Bugün Almanya ile 
ilişkilerimiz dış politikamızda özel ve öncelikli bir yere sahiptir. 
Dost ve müttefik Almanya ile ilişkilerimizin her alanda daha da 
geliştirilmesini arzuluyoruz.

Almanya'da yaşayan ve sayıları yaklaşık 2.3 milyona 
varan vatandaşlarımız ilişkilerimize ayrı bir nitelik 
kazandırmaktadır. Almanya'da 40 yıldır yaşayan vatandaşlarımız 
iki ülke arasında bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. 
Cumhurbaşkanı Rau'nun vatandaşlarımızın sorunlarına gösterdiği 
yakın ilgiyi takdirle karşılıyoruz.

Ekselansları Rau'nun ülkemize yaptığı bu ziyaret 
vesilesiyle gerek ikili ilişkilerimiz gerek uluslararası ve bölgesel 
konularda da görüş alışverişinde bulunacağız.

Almanya'nın ülkemizde vuku bulan deprem 
felâketlerinden sonra gösterdiği büyük yardım ve dayanışmayı her 
zaman şükranla hatırlayacağız. Almanya'nın katkılarıyla Bolu'da 
yapılmış olan prefabrik konutların açılışı törenine katılmak üzere
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yarın Cumhurbaşkanı Rau ile birlikte Bolu'yu ziyaret edecek 
olmaktan ayrı bir memnuniyet duymaktayım.

Almanya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl 
aradan sonra gerçekleştirilen bu ilk ziyaret, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin son dönemde kazandığı ivmenin somut ve anlamlı bir 
göstergesidir.

Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden dışlayan Lüksemburg
kararları ile yapılan hatanın Helsinki'de düzeltilmiş olmasını
memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesi
içindeki yerini alması yolunda Alman Hükümeti’nin izlediği
kararlı tutumu takdirle karşıladığımızı bir kere daha ifade etmek 
isterim.

Cumhurbaşkanı Rau'nun uluslararası barış, dinler ve
kültürler arasındaki hoşgörü ve diyalog ortamının geliştirilmesi
yolunda yapmakta olduğu büyük hizmetleri tarih önemle 
kaydedecektir.

Sayın Cumhurbaşkam'na, muhterem refikalarına ve 
beraberlerindeki değerli heyet mensuplarına tekrar Türkiye'ye 
hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ALMANYA CUMHURBAŞKANI JOHANNES RAU’NUN 

TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ VESİLESİYLE YAPILAN 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Nisan 2000, Perşembe, Saat: 12.15)

Değerli basın mensupları,

Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau ile başbaşa ve 
heyetler halinde yapmış olduğumuz görüşmeler son derece 
olumlu bir atmosfer içinde cereyan etmiş ve çok yararlı olmuştur.

Bu toplantılarda ikili ilişkilerimizin yanısıra iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konu ve sorunlar üzerinde 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bu meyanda, Türkiye- 
Avrupa Birliği ilişkileri, Almanya'daki vatandaşlarımızın 
sorunları ile bölgesel konular görüşmemizde ağırlıklı bir yer 
tutmuştur. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin her alanda 
gelişmeye devam ettiğini karşılıklı olarak memnuniyetle 
müşahede ettik. Bu ziyaretin Türkiye-Almanya ilişkilerine yeni 
bir ivme kazandıracağına inanıyorum.

Almanya Cumhurbaşkanı Ekselansları Rau'nun ülkemize 
yapmakta oldukları resmi ziyaretten büyük memnuniyet 
duyduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak isterim. Bu 
ziyaretin Avrupa tarihinde önemli yer tutan ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilere yeni bir boyut ve ivme kazandıracağına olan inancım 
tamdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ALMANYA CUMHURBAŞKANI JOHANNES RAU’YA

VERİLEN “DEVLET NİŞANI” TÖRENİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Nisan 2000, Perşembe, Saat: 19.30)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Bugün burada Almanya Cumhurbaşkanı, aziz dostum ve 
saygıdeğer devlet adamı sayın Johannes Rau'ya Türkiye 
Cumhuriyetinin en yüksek nişanı olan "Devlet Nişanı"nın 
takdimi münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz.

Kendisine takdim etmekten kıvanç duyduğum Türkiye 
Cumhuriyeti'nin "Devlet Nişanı", devletler arasında dostane 
ilişkilerin geliştirilmesi ve milletlerin birbirlerine 
yakınlaştırılması, barış ve insani değerlerin yaygınlaştırılmasında 
seçkin başarı sergileyen devlet başkanlarına verilmektedir.

Türkiye ile Almanya arasında uzun bir geçmişe dayanan 
köklü ilişkilerin temelinde demokrasi, hürriyet, barış gibi ortak 
değerlere bağlılık, karşılıklı saygı ve güven ile halklarımız 
arasındaki muhabbet hisleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı sayın 
Rau, tarihten kaynaklanan bu dostluğun daha da zenginleşmesine 
değerli ve belirleyici katkılarda bulunmaktadır.

Ülkemizin bu en büyük nişanını bu kez, Türkiye-Almanya 
ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve Almanya'daki 
vatandaşlarımızın içinde yaşadıkları topluma entegrasyonu 
amacıyla sarfettiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Rau'ya 
vermekten şeref duyuyorum.
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Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Rau'nun, yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele için sarfettiği yoğun çabaları, 
dinler ve kültürler arasında hoşgörü ve diyalog ortamının 
geliştirilmesine yönelik katkıları, islamiyetin batı toplumuna 
tanıtılması yolundaki gayretleri ve Almanya'daki Türk 
toplumunun sorunlarına göstermekte olduğu yakın ilgi karşısında 
duyduğumuz takdir hissini burada bir kez daha ifade etmek 
isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ve Almanya bölgelerinde birer istikrar unsuru 
olarak barışın güvencesidirler. Avrupa Kıtası’nın iki önemli 
bölgesinde yer alan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karşılıklı 
yarar zemininde gelişmesi Avrupa'nın istikrar ve barışı açısından 
da büyük önem taşımaktadır.

A

Zat-ı Alilerinin şahsi gayretleriyle ülkelerimiz ve 
halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçleneceğine ve 
işbirliğinin gelişerek devam edeceğine olan inancım tamdır.

Türkiye-Almanya ilişkileri ve halklarımız arasındaki 
dostluğun gelişip güçlenmesiyle bölge ve dünya barışına 
yaptığınız değerli katkılara duyduğumuz takdirin bir ifadesi 
olarak, Türk Milleti ve Devleti adına size bu "Devlet Nişanı"nı 
takdim etmekten kıvanç duyuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI JOHANNES RAU TARAFINDAN 

KENDİSİNE VERİLEN “LİYAKAT NİŞANI” 
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Nisan 2000, Perşembe, Saat: 19.30)

Saygıdeğer devlet adamı aziz dostum Cumhurbaşkanı 
Sayın Johannes Rau'ya en kalbi teşekkürlerimi sunarak dost 
Almanya'nın Liyakat Nişanı'm memnuniyetle kabul ediyorum.

Bu nişanı Türkiye-Almanya dostluğunun mümtaz bir 
simgesi olarak görüyorum. Türkiye ile Almanya birbirlerine 
birlikte savundukları ortak ideallerin gücüyle ve tarihi bağlarla 
bağlıdırlar. Bu dostluğu daha da ileri götürmeye siyasi hayatım 
boyunca özel bir önem atfettim.

Türkiye ve Almanya barış, özgürlük, demokrasi ve insan 
hakları ideallerini savunmada ittifak içindedirler. Tarihi köklere 
dayanan dostluğumuzdan güç alarak Avrupa'nın ortak geleceğinin 
inşası doğrultusunda Almanya ile birlikte çalışmaya, Almanya ile 
ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız.

Bu nişanı aynı zamanda, dost ve müttefik ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyeye ulaştırılmasındaki ortak 
çabalarımıza, bölge ve dünya barışına katkılarımıza verilmiş 
sayıyorum.

Bizleri birbirimize bağlayan ortak değerlerin yüceltilmesi; 
demokrasinin yaygınlaşması ve barışa hizmet ülkelerimizin ortak 
hedefidir. Bu hedef doğrultusunda beraberce yürümeye devam 
edeceğiz.

Aziz dostum sayın Johannes Rau'ya ve şahsında dost 
Alman halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ALMANYA CUMHURBAŞKANI JOHANNES RAU’NUN 

ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Nisan 2000, Perşembe, Saat: 20.00)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Demokrasi, özgürlükler ve barışın insanlık onurunu 
yücelten değerler olduğu inancını paylaştığımız, bu doğrultuda 
kader birliği içinde olduğumuz dost ve müttefik ülke Almanya 
Federal Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Zat-ı Alilerini, 
muhterem eşinizi ve heyetinizin tüm üyelerini Türkiye'de 
selamlamaktan ve "hoş geldiniz" demekten büyük bir memnuniyet 
duyuyorum.

Almanya'nın ulusal birliğinin sağlanmasından sonra 
Berlin'den Türkiye'ye gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak Zat-ı 
Alinizin ziyareti ayrı bir anlam taşımaktadır. Berlin, hem 
Almanya'nın ve hem de Avrupa'nın birleşmesinin ve 
bütünleşmesinin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Berlin, aynı 
zamanda, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Türk asıllı 
Alman vatandaşlarının en yoğun olarak yerleşmiş oldukları bir 
şehirdir. Berlin'in çoğulculuk tecrübesi, etnik kök, din ve kültür 
bakımından farklı insanların Avrupa'da uyum içinde birarada 
yaşayabildiklerini kanıtlamaktadır. Alman dostlarımızın Berlin'i 
"Türkiye dışındaki en büyük Türk Şehri" olarak nitelendirdiklerini 
biliyor ve bunu halklarımız arasındaki dostluğun bir ifadesi kabul 
ediyoruz.
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Ziyaretiniz, Avrupa'nın önemli dönüm noktalarından 
geçmekte olduğu bir zamanda gerçekleşmektedir. Türkiye, aynı 
değer ve idealleri paylaşan, anayasal demokrasi dayanışması 
üzerine bina edilmiş bir birleşmiş Avrupa fikrine içtenlikle 
inanmaktadır. Bölünmüş bir Avrupa'nın yerine, barış, demokrasi 
ve istikrarı hedefleyen birleşik bir Avrupa'nın tesisi için hızla 
ilerlemekte olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz.

Bu bağlamda, Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne tam üyeliğine adaylığının tescil edilmesini büyük bir 
memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Helsinki Zirvesi 
sadece Türkiye-AB ilişkileri açısından değil, çoğulcu bir 
Avrupa'nın yaratılması bakımından da tarihi bir dönüm noktası 
olmuştur.

Türkiye'nin adaylığının tescili yönünde Almanya'nın 
Helsinki'de sağlamış olduğu destek ve katkılara müteşekkir 
olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Almanya, gerek 
dönem başkanlığı sırasında, gerek Helsinki Zirvesi'ne giden 
müteakip dönemde bu yönde önemli katkılarda bulunmuş ve bu 
olumlu sonucun alınmasında etkin bir rol oynamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Ülkemizde ardarda vuku bulan deprem felâketlerini 
takiben uluslararası toplumun gösterdiği dayanışma insanlığın 
ortak geleceği adına sevindiricidir. Almanya, hükümetiyle, kamu 
ve özel kuruluşlarıyla bu yardım seferberliğinde öncü bir rol 
oynamış; bu zor günlerinde Türkiye'ye yardım elini uzatmıştır.

Bu vesileyle sözkonusu yardımlarından dolayı 
Almanya'ya şükranlarımı tekrarlamak istiyorum. Yarın sabah 
Bolu'da deprem yardımları çerçevesinde Almanya'nın katkılarıyla 
yapılmış olan prefabrik konutların açılış törenine bizzat katılacak

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,
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olmanız bu konuya şahsen gösterdiğiniz yakın ilginin en büyük 
tezahürüdür. Bütün bunlar iki ülke halkının zor günlerinde 
birbirine olan yakınlığını ve dostluğunu simgelemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Almanya, dış ticaret, turizm, mali ve teknik işbirliği, dış 
yatırım ve savunma sanayii gibi alanlarda Türkiye'nin bir 
numaralı ortağıdır. îki ülke arasındaki ticaret hacmi 1998'de 25 
milyar markı bulmuştur. Öte yandan, son 16 yıl içinde Türkiye'yi 
ziyaret eden Alman turist sayısı 18 milyonu geçmiştir. Keza, 
bugün onbinlerce Alman vatandaşı daimi olarak Türkiye'de 
yaşamaktadır.

Almanya'da yaşayan 2 milyonu aşkın vatandaşımız iki 
ülke ilişkilerinde bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Ülkenizde 
bütün yabancıların, huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarına 
gösterdiğiniz ilgiyi ve yabancıların Alman toplumuna 
entegrasyonuna yaptığınız katkıları takdirle karşılıyoruz. Zaman 
zaman görülen ırkçı eylemler ve yabancı düşmanlığının tezahürü 
olan eğilimlere karşı gösterdiğiniz kesin tavır Almanya'daki Türk 
toplumuna güven vermiştir. 1993 yılında Solingen'de bazı 
vatandaşlarımıza yönelik ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının 
tezahürü olan menfur saldırı karşısında o zaman Kuzey Ren 
Vestfalya Başbakanı olarak takındığınız soylu ve cesur tavır her 
zaman takdirle hatırlanacaktır.

Almanya'daki vatandaşlarımızın 40 yıldır içinde 
yaşadıkları topluma kendi kültürel özellikleriyle ve kimlikleriyle 
entegre olmalarının, Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk 
bağlarını ve dayanışmayı daha da sağlamlaştıracağına 
inanıyorum. Bu yılın başında yürürlüğe koyduğunuz yeni 
vatandaşlık mevzuatının Almanya'daki vatandaşlarımızın Alman 
toplumuna uyum sağlamalarını kolaylaştıracak şekilde 
uygulanmasını diliyorum.
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Yeni bir binyılın başındayız. Her başlangıçta olduğu gibi 
umut doluyuz. Tarihte ilk kez tüm Avrupa ülkelerinin ortak bir 
hedef etrafında birleşmiş olması umutlarımızı arttırmaktadır. Bu, 
tarihi bir fırsattır. Karşımızdaki fırsatı en iyi biçimde 
değerlendirerek farklılıkları zenginlik kaynağı gören bir Avrupa 
bütünleşmesini yeni bölünmelere meydan vermeden hayata 
geçirmek gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzdur. Bu 
sorumluluğun bilinciyle kıtamızın ortak geleceğinin inşası 
doğrultusunda Almanya ile birlikte çalışmaya kararlılıkla devam 
edeceğiz.

Bu düşünce ve duygularla, kadehimi, Zat-ı Âlilerinin ve 
muhterem refikanız hanımefendi'nin sağlık ve mutluluğuna; 
Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğa; demokrat, bütünleşmiş, 
barış içinde, müreffeh Avrupa projesinin parlak geleceğine 
kaldırıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
JAPONYA’DAKİ TEMASLARINA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı İsmail Cem bugün Japonya Prensi 
Mikasa tarafından kabul edilmiştir. Türkiye-Japonya Dostluk 
Derneği Şeref Başkanı olan Prens Mikasa, Japon imparatoru’nun 
amcasıdır. Görüşmede, Türk-Japon kültürel ilişkileri ve Prens'in 
himayesinde Japonlar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen 
arkeolojik çalışmalar ele alınmıştır.

Görüşmeyi müteakiben, Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı 
Kenzo Muraoka'nın verdiği yemeğe katılmıştır. Dostluk Grubu 
üyesi bazı Japon milletvekillerinin bulunduğu bu yemek sırasında 
Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, 
ticari ve turizm ilişkileri üzerinde özellikle durulmuştur.

Dışişleri Bakanı Cem, daha sonra Atina'da açılışını yapmış 
olduğu, Hürriyet Gazetesi Aydın Doğan Vakfı'nın Tokyo'da 
açılmış bulunan karikatür sergisini ziyaret etmiştir.

Japonya Dışişleri Bakanı Youhei Kono ile Cem'in 
başkanlık ettikleri heyetlerarası görüşmelerde, Türk-Japon ikili 
ilişkilerinin tüm veçheleri gözden geçirilmiştir. İkili ticari 
ilişkilerde Türkiye aleyhine olan dengenin azaltılması olanakları 
üzerinde durulmuş; Japon sermayesinin Türkiye'ye daha fazla 
yatırım yapması ve iki ülke arasındaki turizm hareketlerinin 
arttırılması konuları önemle ele alınmıştır. Görüşmeler öncesinde 
düzenlenen bir seremoniyle Türkiye ile Japonya arasında sivil 
havacılığın düzenlenmesine ilişkin nota teatisinde bulunulmuştur.
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Dışişleri Bakanı Cem, deprem felaketleri sonrasında 
Japonya'nın Türkiye'ye yaptığı insani yardım ve depremzedelerin 
iskanı konusundaki desteği dolayısıyla Japon tarafına Türkiye'nin 
teşekkürlerini iletmiştir. Deprem sonrası rehabilitasyon 
çalışmaları ve depreme karşı önlemler konusunda işbirliğinin 
sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Ziyaret sonunda, iki Bakan ortak bir yazılı açıklama 
yapmışlar ve 21. yüzyılda Türk-Japon ilişkilerinin ve işbirliğinin 
daha da ileri noktalara taşınması konusunda bir "Ortak Eylem 
Planı" üzerinde mutabık kalmışlardır.
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39. TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KONSEYİ’NİN 11 NİSAN 
2000 TARİHİNDE LÜKSEMBURG’DA TOPLANMASINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

39. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, 11 Nisan 2000 
tarihinde, Lüksemburg'da, dönem başkanı sıfatıyla Sayın 
Bakanımızın başkanlığında toplanacaktır.

Üç yıl aradan sonra düzenlenen toplantıda, Türkiye-AB 
ilişkileri ele alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İLE JAPON
DIŞİŞLERİ BAKANI YOUHEİ KONO’NUN 
GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Japonya Dışişleri Bakanı 
Youhei Kono 6 Nisan 2000 günü heyetlerarası görüşmeleri 
takiben ortak bir yazılı açıklama yapmışlar ve 21. Yüzyılda Türk- 
Japon ilişkilerinin ve işbirliğinin daha da ileri noktalara taşınması 
konusunda bir "Ortak Eylem Planı" üzerinde mutabık 
kalmışlardır. İki ülke arasında ilk defa kabul edilen ve siyasi, 
ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin artırılmasını öngören 
eylem planında diğer konular meyanında aşağıdaki hususlara yer 
verilmektedir:

“İki taraf karşılıklı olarak üst düzey ziyaretlerin 
arttırılması hususunda mutabık kalmışlardır. İki taraf bölgesel ve 
uluslararası konularda yakın temas ve işbirliğini sürdüreceklerdir. 
Japonya, geçen yıl meydana gelen depremler dolayısıyla 
Türkiye'ye sağladığı yardımlara devam edecektir. Japonya, 
Türkiye'nin ekonomik reformlarına verdiği desteği devam 
ettirecektir. Ticari kuruluşlar arasındaki işbirliği arttırılacaktır. 
Türkiye'yle Japonya arasında yeni teknik işbirliği programları 
hızla uygulamaya konulacaktır. İki ülke karşılıklı olarak turizmin 
geliştirilmesi için çaba sarf edeceklerdir. 2003 yılı Japonya'da 
"Türkiye yılı" olarak kutlanacak, bu çerçevede Türkiye'nin 
tanıtıldığı geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecektir. İki ülke 
arasında kültürel değişim programları desteklenecektir”.

İsmail Cem ve Youhei Kono tarafından yayımlanan ortak 
açıklamada ise, Türkiye ve Japonya arasındaki geleneksel dostane 
ilişkiler vurgulanmakta, iki ülkenin Ortadoğu, Kafkaslar, Orta 
Asya'da işbirliğini arttırması, uluslararası terörizm ve organize 
suçlarla mücadele, ikili ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususları yer almaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
VI. TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER DEVLET 

BAŞKANLARI ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE 
BAKÜ’YE HAREKET ETMEDEN ÖNCE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 8 Nisan 2000, Cumartesi, Saat: 08.45)

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Altıncı Zirve 
Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye hareket ediyorum.

•   

Bu ziyaretimde bana Kültür Bakanı sayın Istemihan Talay 
refakat etmektedir.

Bundan önce sırasıyla Ankara, İstanbul, Bişkek, Taşkent 
ve Astana'da gerçekleştirilen zirveler kardeş Türk Cumhuriyetleri 
arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
derinleştirilmesine ve aramızdaki dayanışma ruhunun 
güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Bakü Zirvesi'ne iştirak edecek olan Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile aramızda 
ortak tarih, kültür ve dilden kaynaklanan derin ve güçlü dostluk ve 
kardeşlik bağları mevcuttur. Bu bağlardan aldığımız kuvvet ile 
aramızdaki ikili ve çok taraflı ilişkileri daha da geliştirmek için 
yoğun çaba harcamaktayız.

Zirveler sürecindeki bir diğer amacımız da Türkçe 
konuşan ülkelerin dünya devletleri içindeki yapıcı, bölgesel ve 
uluslararası barış ve istikrara hizmet eden olumlu katkılarını 
arttırmak ve ülkelerimizin oluşturduğu coğrafyayı bir işbirliği, 
refah, istikrar ve barış bölgesine dönüştürmektir.
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Türkiye gibi kardeş cumhuriyetlerin de Bakü'deki Zirve 
Toplantısı’nda bu amaçlara ulaşmaya katkıda bulunmak için her 
türlü gayreti ve iyi niyeti sergileyeceklerinden ve Zirve'nin, daha 
önceki zirveler gibi başarıyla neticeleneceğinden eminim.

Bakü Zirvesi'nin önemli bir veçhesi de, Bakü'de Kitab-ı 
Dede Korkut Destam'nın 1300. yıldönümünün kutlandığı bir 
dönemde düzenleniyor olmasıdır. Türkçe konuşan ülke 
halklarının ortak tarih ve kültüründe müstesna bir yeri olan Dede 
Korkut'u anma törenleri, Zirve Toplantısı'na ayrı bir anlam 
kazandıracak, ortak bağlarımızı daha da pekiştirecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
VI. TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER DEVLET 

BAŞKANLARI ZİRVE TOPLANTISI HİTAMINDA 
DÜZENLENEN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Gülistan Sarayı, 8 Nisan 2000, Cumartesi, Saat: 16.00-18.30)

İlki Ankara'da 1992 yılında düzenlenen, müteakip 
toplantıları İstanbul, Bişkek, Taşkent ve Astana'da yapılan Türkçe 
konuşan ülkeler devlet başkanları Zirve Toplantılarının 6'ncısını 
bugün Bakü'de yapmış oluyoruz.

Bu toplantımız, Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirveleri sürecinin daha da güçlendiğini ve 
kurumsallaştığını ortaya koymuştur. Bunu büyük bir 
memnuniyetle kaydetmek istiyorum.

Zirve Toplantı'sında kardeşlerim Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar 
Akayev, Türkmenistan Meclisi Başkanı Sahat Muradov ve 
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Erkin Halilov 
ile birlikte olduk.

Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkiler ve işbirliği ile 
çeşitli bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerimizi dile 
getirdik. Güncel sorunlara ve geleceğe bakışımızda büyük bir 
birliktelik bulunduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Esasen bu 
benzerlik, ilişkilerimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde, 
kardeş halklarımız arasındaki tarihi ve kültürel bağlardan 
kaynaklanan kuvvetli iradeye güç katmaktadır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 61



Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvelerinin 
6'ncısınm,Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in davetine 
icabeten şenliklerine burada katılacağımız Kitab-ı Dede Korkut 
Destam'nın 1300'ncü yıldönümü kutlamalarına ve aynı zamanda 
Osmanlı Imparatorluğu'nun 700'ncü, Oş şehrinin 3000'inci, 
Alpomuş Eposu’nun 1000'inci, Manguberdi'nin 800'üncü, 
Türkistan Şehrinin 1500'üncü ve Kanış Satbayev'in 1000'inci 
yıldönümlerine rastlıyor olması da bu Zirve Toplantısına ayrı bir 
önem katmıştır.

Zirvede, ele aldığımız diğer birçok konuda olduğu gibi, 
Hazar bölgesi ülkelerinin hidrokarbon kaynaklarının taşınması 
konusundaki çabaların 29 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da 
imzalanan bildiri doğrultusunda arttırılması konusunda fikir 
birliği olduğunu ve 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul'da 
imzalanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Büyük Petrol Boru Hattı ile 
Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa- Hazar
Geçişli Doğal Gaz Boru Haiti’nin gerçekleştirilmesine ilişkin 
prensipler hakkında belgelerin büyük önem taşıdığı ve bu 
projelerin bir an önce gerçekleştirilmesinin ehemmiyet arzettiği 
hususunda da aramızda görüş birliğinin mevcut bulunduğunu bir 
kez daha memnuniyetle müşahede ettik.

Zirvede, AGİT İstanbul Zirvesi'nde ve diğer vesilelerle 
gündeme getirilen Güney Kafkasya ve Orta Asya'da barış, istikrar 
ve güvenliğin tesisine yönelik teklifleri bir kez daha kaydederek, 
bu tekliflerin bölge ve dünya barışına katkıda bulunacağı yönünde 
hemfikir bulunduğumuzu ve çatışmaların barışçı yollarla 
çözümlenmesine taraf olduğumuzu vurguladık.

Türkiye'nin olduğu kadar, Zirve'ye katılan tüm tarafların, 
AGİT İstanbul Zirve Bildirisi'ne de yansıtılmış bulunduğu üzere, 
uluslararası terörizm, şiddete dayanan aşırılık, organize suçlar, 
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi yıkıcı olgulara karşı mücadele 
edilmesi hususunda görüş birliği içinde olduğunu bir kez daha 
tespit ettik.
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Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları'nın Bakü'deki 
bu Zirve Toplantısının başarısı için büyük gayret gösteren ve her 
zaman olduğu gibi konukseverlikleriyle bizleri duygulandıran 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Haydar Aliyev'e ve 
sayın Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına bu vesileyle 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sonuç itibariyle, Türkçe Konuşan Ülkelerin bugün 
Bakü'de düzenlenen Altıncı Zirve Toplantısı, ülkelerimiz 
arasındaki dayanışmayı, karşılıklı saygı ve sevgiyi daha da 
güçlendirmiş, aynı tarihi ve kültürü paylaşan, farklı lehçelerle de 
olsa aynı dili konuşan ülkelerin 21. yüzyıla yönelik kader ve gönül 
birliğini ortaya koymuştur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER DEVLET BAŞKANLARI 
VI. ZİRVESİ’NDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Bakü, 8 Nisan 2000, Cumartesi)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim sayın Haydar
Aliyev,

Kazakistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim sayın Nursultan 
Nazarbayev,

Kırgızistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim sayın Askar 
Akayev,

Özbekistan Yüksek Meclisi Başkanı aziz kardeşim sayın 
Erkin Halilov,

Türkmenistan Meclisi Başkanı aziz kardeşim sayın Sahat 
Muradov,

Aziz kardeşlerim,

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlarının VI. Zirvesi 
münasebetiyle müşterek medeniyetimizin en önemli kültür, 
siyaset ve ticaret merkezlerinden biri olan, Hazar'ın yıldızı eşsiz 
Bakü şehrinde bir kere daha sizlerle birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

Öncelikle şahsım ve Türk heyeti adına, Zirveye 
evsahipliği yapan aziz kardeşim Cumhurbaşkanı sayın Haydar 
Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına kalbi muhabbet ve 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bu yılki toplantı birçok bakımdan daha da anlamlıdır. 
Öncelikle, bu toplantı yeni bir yüzyılın ve binyılın ilk Türkçe 
Konuşan Ülkeler Zirve Toplantısı olma vasfına sahiptir. Bu
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Zirve’yi manalı kılan bir diğer vesile de müşterek atamız, 
medeniyetimizin ulu mimarlarından Dede Korkut'un büyük 
destam'nın 1300. yıldönümünü yarın hep birlikte coşku içinde 
idrak edecek olmamızdır.

Aziz kardeşlerim,

Bugün burada akıncısı düzenlenen Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirvesi aynı tarihi ve kültürü paylaşan, farklı lehçelerle de 
olsa aynı dili konuşan kardeş ülkelerin 21. yüzyıla yönelik kader 
birliğini ve dayanışmasını güçlendirmelerine katkıda bulunmakta, 
bölgelerini ve dünyayı ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunmalarına imkan sağlamaktadır.

İlkini 1992 yılında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkçe 
Konuşan Ülkeler Zirveleri o günden bugüne kadar aramızdaki 
anlayış birliğinin, dayanışmanın ve ortak bilincimizin 
güçlenmesine yardımcı olmuş; 21. yüzyılda bir Türk dünyası 
kimliğinin ve birlikteliğinin yeniden doğmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bakü Zirvesi'nin dayanışmamızın sağlam temellerini 
daha da güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye olarak Avrasya 
politikamızın temel ekseninde kardeş cumhuriyetlerle eşit egemen 
devletler olarak kurduğumuz güçlü dayanışma ağı yer almaktadır. 
Türkçe Konuşan Ülkeler Zirveleri Türk dünyasının bağımsız 
ülkeleri arasında sekiz yıl gibi kısa bir sürede kurduğumuz 
dayanışma ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine 
katkıda bulunan bir işbirliği mekanizmasıdır.

Esasen, Adriyatik'ten Çin Şeddine ve hatta Atlantik'ten 
Pasifik'e kadar uzanan ve Türk dünyasının da içinde yeraldığı 
büyük coğrafyada bulunan bağımsız ve egemen ülkelerin 
temsilcileri olarak bizleri bu zirveler vesilesiyle biraraya getiren 
fikir, dostluğumuzun, kardeşliğimizin, manevi ortaklığımızın ve 
işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi, yeni bir binyıla yepyeni bir 
heyecanla taşınabilmesi ortak hedefidir. Bizim dayanışmamızın 
altında Türkleri nerede yaşadıklarına, dinlerine, bayraklarına 
bakmaksızın kardeş saymakla ve Türk dünyasının büyük fikir 
adamlarından İsmail Gaspıralı (İsmail Gaspırinski)nin deyişiyle,

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 65



"dilde, fikirde ve işte birliği kurmak " anlayışı yatmaktadır. 
İnsanlığın yüksek ideallerine bağlılığını herzaman ispat etmiş olan 
Türk dünyasının temsilcilerinin her yıl değişik vesilelerle, değişik 
seviyelerde biraraya gelmesinden hiçkimsenin bir rahatsızlık 
duymasına hacet yoktur. Zira, bizim dayanışmamız dostluk 
içindir, kardeşlik içindir, işbirliği içindir.

Bugün bu büyük topluluk 7 bağımsız Türk devleti olarak 
bayraklarını uluslararası platformlarda yanyana 
dalgalandırmaktadır. Kendi bayrağını uzun yıllar boyunca 
kardeşleri için de dalgalandıran Türkiye, bu gelişmeden en fazla 
mutluluk duyan ülkedir. Zira, Türkiye tarihin önüne çıkardığı 
büyük sorumlulukların idrakinde olarak ortak coğrafyamızda yeni 
bir dayanışma ruhunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. 
Türkiye kardeşlerinin sevincinden sevinç duyar, onların kederine 
ortak olur. Türkiye'nin kardeşlerinin huzur ve refahından başka 
hiçbir niyeti, arzusu yoktur ve olamaz da... Bir ekmeğimiz varsa 
böleriz, sizlerle paylaşırız.

Sayın cumhurbaşkanları,

21. yüzyıl başlarken insanlığın önünde duran en önemli 
fırsatlardan biri de Avrasya'nın yeniden tarih sahnesine 
çıkmasıdır. Tarih bu sayede kardeş ülkelerin önüne de altın bir 
fırsat çıkarmıştır. Avrupa yüzyıldır ilk defa ideolojik çatışmadan 
arınmıştır. Günümüzde demokrasi, insan haklarına saygı, 
hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi vazgeçilmez 
paylaşılan değerler haline gelmiştir. Bölünmemiş, demokrat, 
müreffeh ve barış içinde bir Avrupa olarak tanımlanan Avrupa 
projesi bugün Türk dünyasının da içinde yeraldığı Avrasya'daki 
halkların da ortak özlemi haline gelen bir ideal olarak karşımızda 
durmaktadır. Zira, Avrupa'nın sınırları artık Türkiye'nin doğu 
sınırlarında bitmemekte, Hazar'ın kıyılarına ve Altay Dağları’nın 
eteklerine kadar uzanmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam 
üyelik yolunda Helsinki Zirvesi'nde aday üyeliğinin kabul edilmiş 
olması, Balkanlar’dan Kafkasya'ya, Orta Avrupa'dan Orta Asya'ya 
kadar uzanan coğrafyanın barış, istikrar ve refahı bakımından da

6 6 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000



son derece önemli bir gelişmedir. Böylelikle, yirminci yüzyılın 
başında Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelenen bir Türkiye'den 
yirmibirinci yüzyılın başında Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya 
aday, dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak G-20 grubuna üye 
olmuş, 80 milyar dolar ticaret hacmine, 134 ülkeye sanayi 
mamülü satan bir sanayiye sahip, yeni enerji, ulaşım ve 
telekomünikasyon bağlarıyla Avrupa ile Asya'yı bütünleştiren, 
Avrasya'nın merkezinde, Balkanlar’dan Kafkasya'ya, Orta 
Doğu'dan Orta Asya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar 
uzanan geniş coğrafyanın barış, istikrar ve refahında nazım rol 
üstlenen bir dünya devleti olan Türkiye'ye geldik. Yeni binyıl 
başlarken, yeni Avrupa projesi, büyük Türk dünyasının da 
yaşadığı bu kadim coğrafyaya Türkiye vasıtasıyla uzanmaktadır. 
Türkiye, bu vasıflarıyla bütün dünyadaki kardeşlerinin, 
soydaşlarının, dostlarının da hacet kapısı, istinatgâhıdır; öyle 
olmaya da devam edecektir.

%

Bu noktada, gururla belirtmeliyim ki, geçtiğimiz 8 sene 
içinde Türk dünyasının mensupları olan bağımsız devletler olarak 
büyük işler başardık. Kardeş ülkeler birleşmiş milletler'e, Avrupa 
güvenlik ve işbirliği teşkilatı AGÎT'e, NATO'nun Avrupa Atlantik 
Ortaklık Konseyi'ne dahildir. Bu ülkeler Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Orta Asya Ekonomik 
Topluluğu gibi bölgesel işbirliği hareketlerinde yeralmaktadır. 
Bunlar bundan on yıl önce hayal edilmesi dahi mümkün olmayan 
gelişmelerdir. Oysa bugün on yıl değil, yirmi, otuz yıl sonra neler 
olabileceğini birlikte gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz.

Artık, Türkiye'den hareketle kardeş ülkelerde 
ulaşılamayan köşe kalmamış, havayolu bağlantıları tamamlanmış, 
bu ülkelerin dünyayla iletişiminde Türkiye önemli bir aracı rol 
oynamaya başlamıştır. Bugün uzayda yörüngede olan Türk 
haberleşme uyduları, bütün Türk dünyasının ortak malı olarak 
bilgi çağında kardeş halklarımızın hizmetinde olacaktır.

Türkiye kardeş ülkelerin ekonomilerinin dünyaya 
açılmalarına ve kalkınma hamlelerine destek vermektedir.
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Aramızda karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkiler süratle gelişmekte, 
Türk girişimcileri bu ülkelerin geleceğine yatırım yapmaktadır. 
Avrasya'nın fınans, ticaret ve kültür merkezi haline gelen İstanbul 
bütün zenginlikleri ve imkanlarıyla Türk dünyasının da 
hizmetindedir.

Hazar Havzası’nda bulunan zengin petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınması, 
artık hayal olmaktan çıkmış son iki yılda yaşanan gelişmelerle 
gerçeğe dönüşmüştür. Avrasya'da enerji güvenliğini sağlayacak, 
ekonomik kalkınmaya güç verecek ve uzun vadeli ekonomik 
istikrarı mümkün kılacak en önemli barış projeleri olarak 
gördüğüm Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 2004 yılında, 
Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı da 2002 yılında 
tamamlandığında Orta Asya'nın binlerce yıldır devam eden 
denizlere açılma süreci yepyeni bir boyut kazanacak, Hazar, 
Akdeniz ve Karadeniz birbirleriyle kucaklaşacaktır. Bu projeler 
bu denizlerin çevrelediği coğrafyalarda yaşayan halkların 
kaderlerini de birleştirmiştir. Kadim İpek Yolu'nun ortak 
çabalarımızla yeniden tarih sahnesine çıkmasını mümkün kılan 
ulaşım ve iletişim projelerinin de gerçekleşmesiyle bu denizler 
artık insanları ayıran değil birleştiren denizler haline gelmektedir. 
Türk dünyası bu denizlerin kıyılarında mamur ve müreffeh bir 
şekilde ebediyete kadar payidar olacaktır.

Aziz kardeşlerim,

Bu vesileyle kardeş ülkelerimizi ve bölgemizi ilgilendiren 
bazı konulara ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tarih boyunca bir Kavimler Kapısı olan Kafkasya yeniden 
tarih sahnesine çıkan İpek Yolu üzerinde bir barış ve refah havzası 
olma şansını yakalamıştır. Kafkasya aynı zamanda Avrupa'nın 
Asya'yla buluştuğu eşiktir. Kafkasya, Türkiye'nin Avrasya 
vizyonunda stratejik öneme sahiptir. Bir Kafkasya ülkesi olarak, 
bu bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması Türkiye'nin temel 
önceliğidir. Ancak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal 
altında kalmaya devam ettiği ve milyonlarca Azerî kardeşimiz
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kaçkın durumunda yaşamaya mecbur kaldığı müddetçe bu 
coğrafyada kalıcı ve adil barıştan söz edilemeyecektir. 
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilâfın uluslararası 
meşruiyet zemininde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması 
artan refah ve işbirliği imkânlarından bölgede yaşayan bütün 
halkların pay sahibi olmasının yolunu açacaktır. Bu da ancak 
tarihten husumet yerine işbirliği çıkarmayı başarmakla mümkün 
olabilir. Daha önce de tekrarladığım gibi, tarih bu bilgeliği 
gösterebilen ve cesur adımlar atabilen liderleri altın sayfalarında 
kaydedecektir. Bu bağlamda, Azerbaycan ve Ermenistan 
Cumhurbaşkanları’nın doğrudan yürüttükleri görüşmelerin doğru 
yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum.

Azerbaycan Türkiye için özel bir öneme sahiptir. Türk 
halkı 1.5 milyon Azerî kaçkının acısını yüreğinde hissetmektedir. 
Buradan bir kere daha, uluslararası kamuoyunu bu insanlara 
yardım etmeye ve acılarını dindirmeye davet ediyorum.

Özellikle vurgulamak istediğim bir husus da, Afganistan, 
Tacikistan ve Moğolistan ile ilişkilerimizin Orta Asya politikamız 
ile bir bütün olduğu gerçeğidir. Bölgenin jeopolitik denklemleri, 
bu ülkeleri diğer kardeş cumhuriyetlerden hiçbir şekilde ayrı 
tutmamamızı gerektirmektedir.

Tacikistan'da barış sürecinin işletilmesi ve barışçı bir 
ortamın sürekli olarak tesis edilmesi, bölgenin istikrarı için büyük 
ehemmiyet arzetmektedir. Tacikistan'da yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve parlamenter seçimlerin ülkede 
daimi bir istikrarın temelini teşkil etmesi en samimi 
temennimizdir. Tacikistan'ın en kısa sürede kalıcı barış, istikrar ve 
huzura kavuşması en samimi dileğimizdir.

Afganistan, tarihi, siyasi, coğrafi ve kültürel nedenlerle 
Orta Asya ülkeleriyle yakın etkileşim içinde bulunmaktadır. Bu 
nedenle, Afganistan'daki istikrarsızlık Orta Asya'da barış, istikrar 
ve refahın tesis edilmesi yönündeki çabaları olumsuz yönde 
etkilemektedir. Afganistan sorununa askeri yollardan çözüm 
bulunmasını mümkün görmüyoruz. Afganistan'da adil ve kalıcı
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bir barışın kurulmasının, tüm Afgan gruplarının uzlaşısı temelinde 
geniş tabanlı bir hükümetin tesis edilmesi suretiyle mümkün 
olabileceğini düşünüyoruz.

Türkiye, tarihi, siyasi ve kültürel nedenlerle
Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Afgan 
halkının yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun hafifletilmesi için 
Afganistan'a yönelik insani yardımlarımıza devam ediyoruz.

Orta Asya'daki kardeş ülkelerin sosyal ve ekonomik 
gelişimlerini süratle en üst mertebelere çıkartabilmelerini teminen 
barış ve istikrara en ziyade ihtiyaç duydukları bir dönemde 
bölgede terörist akımların ortaya çıkması hepimiz için bir endişe 
kaynağı olmuştur. Bu saldırıları yapanları ve bunları 
destekleyenleri en şiddetli şekilde takbih ediyoruz.

Uzun yıllar teröre maruz kalan Türkiye, toplumların 
gelişmesini ve refahını, barış ve istikrarın pekiştirilmesini 
engellemeyi hedef alan bu olguyla en kararlı şekilde mücadele 
edilmesi gerektiğini ve bu maksatla ikili, bölgesel ve çok taraflı 
işbirliğine gidilmesinin zaruretini yıllardan beri her vesileyle dile 
getirmiştir, getirmeye de devam edecektir.

Türkiye'nin olduğu kadar, bu Zirve’ye katılan tüm 
tarafların, uluslararası terörizm, şiddete dayanan aşırılık, organize 
suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınıraşan tehdit ve 
tehlikelere karşı ortak mücadele verilmesi gerektiği konusunda 
hemfikir olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu 
ortak irademizin İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesi'nin 
bildirisine de yansıtılmış olmasından duyduğum memnuniyeti 
burada dile getirmek isterim.

Tüm bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden bu yıkıcı 
unsurlara karşı etkin bir mücadelenin yapılabilmesini teminen, 
gerek ikili gerek çok taraflı işbirliğine gidilmesi bir zaruret teşkil 
etmektedir. Dolayısıyla, laik ve anayasal vatandaşlığa dayalı 
siyasal rejimlerimizi, ülkelerimizin ve tüm bölgenin barış, refah 
ve istikrarını tehdit eden, dinsel ve etnik kökenli terörizm de dahil
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olmak üzere, uluslararası terörizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı 
müştereken mücadele edilmesi için bu zirvede ortak bir iradenin 
sergileneceğine inanıyorum.

Aziz kardeşlerim,

Binyıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlerin 
çevrelediği güç bir coğrafyada harsını, kimliğini ve kültürünü 
koruyabilmiş olan büyük Türk dünyasının kendi arasındaki 
dayanışmasının, manevi birliğinin ve varlık mücadelesinin en 
önemli aracı müşterek dilimizdir. Dilimiz, hiç şüphesiz, his, mana 
ve fikir dünyamızın temel taşıyıcısıdır. Bu geniş coğrafyada 
asırlar boyu bizleri birbirimize bağlayan, halklarımızın ortak his 
ve fikirlerini ninnilerle, masallarla, destanlarla ve türkülerle 
nesilden nesile farklı lehçeleriyle bizlere aktaran araç eşsiz 
güzellikteki dilimizdir. Köklü tarihimizin ve müşterek dilimizin 
eseri olan Türk kültürü de geçmişten geleceğe köprü kuran bir 
ortak değerler manzumesidir. Binlerce yıllık maceramız sonunda 
Akdeniz ve Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşmış olan kültürümüz 
bizleri birbirimize bağlayan en önemli bağdır. Her zaman 
söylediğim gibi, büyük Türk dünyasının gerçek atayurdu büyük 
Türk dilidir. Bu dilin hangi lehçe ile olursa olsun konuşulduğu her 
yerde bir Türk kendini evinde hisseder, saadet bulur. Milletleri 
millet yapan ve ayakta tutan manevi ve moral değerleridir. Eğer 
milletler kaybolup gitmiyorsa bu değerlerin gücü sayesindedir. 
Büyük şairimiz Yahya Kemal'in dediği gibi, "her halk kendi 
ikliminin lisanını söyler". Türk dünyası da kendi hür ikliminde 
Türkçenin saltanatını yaşamakta, onunla nefes almaktadır. Büyük 
Türk dünyasının gücü herşeyden önce dilimizin bugünlere 
taşıdığı, ruh dünyamızın ve harsımızın zenginliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Manevi dünyamızın büyük mimarı, 
bilgeliğinin ışığı orta Avrupa'ya kadar uzanan Hoca Ahmet 
Yesevi'nin "..anlamına erenler başı eğip uyarlar..." diye 
tanımladığı Türk dilinin, coğrafyamızın her yerinde en geniş 
şekilde anlaşılabilmesi için başlatılmış akademik çalışmaların 
sürdürülmesine büyük önem atfediyorum. Bu bağlamda, ortak 
alfabe Türk dünyasının bilim adamları tarafından öncelikle ele
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alınması gereken bir meseledir. Ortak dilimiz ortak 
medeniyetimizin omurgasıdır. Bu bağlamda, Türk dünyasının 
ortak bir Türk alfabesine sahip olması bu dünyanın bilim adamları 
tarafından öncelikle ele alınması gereken hususların başında 
gelmektedir. Ortak alfabe, ortak kaderimizin de bağlarını 
güçlendirecek fevkalâde önemli bir araçtır. Böylelikle, 21. yüzyıla 
girerken, bu köklü dil de doğduğu topraklar olan Avrasya 
coğrafyasında yepyeni bir solukla konuşulacak ve yazılacak; 
yepyeni bir ruhla hissedilecektir.

Türkiye'nin tek arzusu bu varlığın esenliği, huzuru, refahı 
ve varlığını ebediyete kadar korumasıdır. Bu şuurla, müşterek 
kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasına ve korunmasına katkıda 
bulunacak adımlar atarak, Avrasya'da cepler hâlinde 
birbirlerinden kopuk hâlde yaşayan soydaşlarımız arasında 
yeniden dostluk ve dayanışma köprüleri kurmaktayız. Orta 
Asya'nın bağrındaki Ahmet Yesevî Türbesi'nden, Macaristan'daki 
Gülbaba Türbesi'ne, Dobruca'daki Babadağ Camii'ne, Bosna'daki 
Mostar Köprüsü'nden Aşkabad'taki Ertuğrul Gazi Camii'ne kadar 
yeniden ortaya çıkardığımız veya yeni inşa ettiğimiz kültür 
abidelerimiz, binyıllara malolmuş değerlerimizin ve hoşgörü 
anlayışımızın nişaneleridir. Orta Asya'da müşterek katkılarımızla 
kurulan Hoca Ahmed Yesevi ve Manas Üniversiteleri 21. yüzyılda 
bu coğrafyada evrensel uygarlığa katkıda bulunan bir Türk 
rönesansının gerçekleşmesinde anahtar rol oynayacaktır. Bu 
üniversiteler Türk dünyasının ortak malıdır. Bunların yaşatılması 
ve dünya çapında birer bilim ve eğitim yuvası haline getirilmesi 
hepimizin gelecek nesillerimize olan temel borcudur. Bu görevi 
layıkıyla ifa edeceğimize inanıyorum.

Aziz kardeşlerim,
• •

Önümüzdeki yüzyılda nasıl bir dünyada yaşayacağımız 
sorusunun cevabı, Türk dünyasının mensupları olan bağımsız 
ülkeler olarak bu dünyaya nasıl hazırlanmamız gerektiği 
sorusunun cevabını da beraberinde getirmektedir. Yirmibirinci 
yüzyıl büyük dönüşümlere sahne olacaktır. Bu dünyaya en iyi 
şekilde hazırlanmak durumundavız.
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21. yüzyıl öncelikle "Bilgi Çağı"dır. Bu yüzyılda daha 
şimdiden bilgi otoyollarından, dünyanın en ücra köşelerine sanal 
seyahatler yapılabilmektedir. Bu yüzyılda evrensel toplumun 
gelişmesiyle dünya vatandaşlığı bilinci güçlenecek, uluslararası 
ilişkilerin yeni dokusu da bu çerçevede şekillenecektir. Demokrasi 
küresel düzeyde yayılmaya ve güçlenmeye devam edecek, 
uluslararası hukuktan evrensel hukuka geçilecektir. 
Küreselleşme, hayatın her alanını dönüştürecek, ekonomik 
manada sınırlar haritada bir çizgiden başka bir anlam 
taşımayacaktır. Sivil toplumun gücü ve etkinliği artacak, 
katılımcılık yeni boyutlar kazanacaktır. Bu yüzyılda artık 
şirketlerin menşeinden ziyade nerede üretim yapacağı, kimlere 
istihdam ve refah sağlayacağı önemli olacak, böylelikle rekabet de 
küreselleşecektir. Ülkelerin zenginliğini, sahip oldukları insan 
kaynaklarının donanımı belirleyecektir. Dolayısıyla bilgiye 
ulaşımın ve bilginin kullanımının demokratikleşmesi önem 
kazanacaktır. Çevrenin tahribatına karşı ortak mücadele 
güçlenecek, çevreyle barışık, sürdürülebilir kalkınma anlayışına 
geçilecektir. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para 
aklanması, ırkçılık, saldırgan etnik milliyetçilik, organize suç gibi 
sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başedemeyeceği, sınırları aşan 
bu sorunlara küresel çözümler aranması gerektiği doğrultusundaki 
mutabakat daha da ileriye götürülecektir. Bölgesel ekonomik 
gruplaşmaların dışında kalan ülkeler marjinalleşecektir. Nihayet, 
Avrasya dünya siyasî coğrafyasında yeniden belirleyici önem 
kazanacak, Asya Avrupa'yla bütünleşecektir. Bu yüzyılda işte 
böyle bir dünyada yaşayacağız. Türk dünyası da böyle bir 
dünyaya hazırlanmak durumundadır. Bu dünyaya hazırlanırken, 
hedeflerimiz olduğu kadar, ufkumuz ve hayallerimiz de büyük 
olmalıdır. Bakın, binyıl ötesinden, büyük destanında "gayret 
derya, bilim gemidir" diye bizlere yol gösteren Manas, bir 
anlamda ne yapmamız gerektiğini de öğütlüyor. Yapmamız 
gereken, ekonomide küreselleşmenin sunduğu imkanları iyi 
kullanarak, kendimizi çağın en yüksek standartlarına uyarlamak 
ve çağın gerektirdiği dönüşümü her alanda geliştirmektir. Bu 
bağlamda, eğitim, sağlık, bilgi teknolojileri gibi temel alanlara 
yapılacak yatırımın gelecekte büyük getirisi olacaktır.
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Bu noktada, kardeş ülkelerden gelen binlerce talebenin 
Türkiye'de eğitim görmesine atfettiğim önemi bir kere daha 
vurgulamak istiyorum. Aynı şekilde, bizim evlatlarımız da kardeş 
ülkelerde eğitim görmektedir. Bu talebeler, Türk dünyasının 
parlak geleceğinin müjdecileridir. Onlar ülkelerimiz arasındaki 
köprülerin en sağlam ayakları olacaklardır. Bu projenin 
sürdürülmesi, halklarımızın 21. yüzyılın şartlarına kolaylıkla 
uyum sağlayabilmesi açısından önem taşımaktadır. Evlatlarınızı 
bize göndermeye devam ediniz.

Aziz kardeşlerim,

Artık her biri birer bağımsız ülke haline gelen Türk 
devletleri son derece meşakkatli ve zorlu bir milli devlet kurma 
süreci içinde bulunmaktadırlar. Bu süreçte, kardeş
cumhuriyetlerin geleceğe güvenle bakmalarına zemin teşkil eden 
en temel unsur, paylaştığımız zengin ve köklü kültür mirasıdır. Bu 
bağlamda, asla unutulmaması gereken bir hususu, ömrünün elli 
yılını demokrasiye ve halka hizmete adamış bir siyasetçi olarak bir 
kere daha vurgulamak istiyorum: hür düşünebilmek, ekonomik 
zenginlikleri üzerindeki haklarını ifade edebilmek; kendisine 
verilen imkânları bir imtiyaz veya ihsan gibi değil, hakedilmiş 
olarak görebilmek; demokratik, hür parlamenter nizamı 
benimsemiş, serbest piyasa ekonomisi sayesinde insanlarının 
yaratıcı ve girişimci enerjisini harekete geçirmiş, kendi kültür 
bilincine ulaşmış toplumlarda kolayca elde edilen bir sonuçtur. 
Sizlere vermek istediğim mesaj şudur: bağımsızlığın ve 
egemenliğin değeri iyi bilinmelidir. Sekiz yıl milletlerin hayatında 
çok kısa bir zamandır. Güç günler geride kalmıştır. Sekiz yıl önce, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi 
yönünde atılan adım isabetli bir tercihtir. Kardeş ülkeler dünyayla 
bu zeminde bütünleşmek, dünyayla birlikte adım atmak ve uzun 
vadeli refah ve esenliklerini bu şekilde teminat almak hususunda 
çok önemli bir mesafe katetmişlerdir. Şimdi önemli olan mevcut 
zorlukların ötesine bakabilmek ve geleceğin parlak günlerini 
görebilmektir. Türkiye bu çabalarınızda her zaman sizinle beraber 
olmaya devam edecektir. Türkiye, desteğini, yardımını hiçbir 
zaman kardeşlerinden esirgemeyecektir.
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Aziz kardeşlerim,

Sözlerime son verirken, bizi bugüne getiren büyük 
insanlık ve devlet felsefesinin ebedileştirildiği Orhun 
Kitabeleri’ne dönmek istiyorum. Birçok milletin tarihi kağıtlara 
yazılmıştır. Ancak, bunların zaman içinde tahribata uğrayarak, 
bugünlere ulaşamadıkları da görülmektedir. Oysa atalarımız ortak 
kültürümüzün toplum ve devlet felsefesini bundan binlerce yıl 
evvel taşlara yazarak tarihe mal etmişlerdir. Kardeş Moğolistan'ın 
uçsuz bucaksız steplerinde bulunan kitabesinde ulu atamız Bilge 
Kağan bakın halkına ve bizlere nasıl öğütte bulunuyor:

"Her sözümüzü taşa yazdık
Hakanını iyi dinle
Gök çökmedikçe
Yer delinmedikçe
Senin devletini ve yasalarını
Kimse yıkamaz..."

Bu sözler, yeni bir binyıla birlikte adım atarken 
halklarımızın kardeşlik yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. 
Bizlere düşen, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan siyasi 
erdem ve uzakgörüşlülük timsali bu güçlü sese kulak vermek ve 
kardeş halklarımızın ortak geleceğini birlikte inşa etmektir. Bu 
kararlılığı göstereceğimize ve bu sayede birbirlerine güçlü manevi 
bağlarla bağlı olan halklarımızın dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
ve dayanışmalarını ebediyete kadar sürdüreceklerine yürekten 
inanıyorum. Türk dünyasının ve onun bağımsız ve egemen 
mensupları olan kardeş ülkelerin gelecekleri parlaktır. 21. yüzyıl 
ortak çabalarımızla mutlaka Türk dünyasının yüzyılı olacaktır. 
Bizlerin arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkileri 
Avrasya'da ve dünyada barış, istikrar ve refaha da hizmet 
edecektir. Birliğinizi, kardeşliğinizi ve dayanışmanızı ebediyete 
kadar sürdürmenizi, kardeş halklarımızın refah ve esenliği için 
hizmetlerinizi sürdürmenizi diliyor, hepinizi en derin sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.
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POLONYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SAYIN 
MİROSLAW PALASZ’IN VEFATIYLA İLGİLİ

AÇIKLAMA
t

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Miroslaw Palasz'ın 
bugün sabaha karşı vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Çok başarılı bir meslek hayatına sahip müteveffa 
Türk dostu Büyükelçi Sayın Palasz, ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesi yönünde ciddi başarılar sağlamıştır. Büyükelçi'nin 
kederli ailesine, Polonya Devletine ve Ankara'daki Polonya 
Büyükelçiliği mensuplarına, taziyelerimizi sunuyoruz.
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POLONYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SAYIN 
MİROSLAW PALASZ’IN NAAŞININ, POLONYA’YA

NAKLİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugün vefat eden Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Miroslavv Palasz'ın naaşı, 9 Nisan 2000 Pazar günü saat 11.30'da 
askeri bir uçakla Polonya'ya nakledilecektir. Devlet Bakanı Sayın 
Abdülhaluk Çay ve Dışişleri Bakanlığını temsilen Büyükelçi 
Bilge Cankorel de sözkonusu uçakla Varşova'ya gideceklerdir. Bu 
amaçla, yarın saat 11,00'de Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük 
Şeref Salonunda, Ankara'daki kordiplomatik temsilciliklerinin de 
katılımıyla askeri bir tören yapılacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VI. TÜRKÇE 
KONUŞAN ÜLKELER DEVLET BAŞKANLARI 

ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE ZİYARET ETTİĞİ 
BAKÜ’DE DÜZENLENEN DEDE KORKUT’U ANMA 

TÖRENLERİ’NDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Bakü, Cumhuriyet Sarayı, 9 Nisan 2000, Saat 11.30)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim sayın Haydar
Aliyev,

Türk dünyasının mensupları olan kardeş cumhuriyetlerin 
sayın cumhurbaşkanları, aziz kardeşlerim,

Değerli bilim adamları,
Değerli misafirler,

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bugün, burada müşterek medeniyetimizin ulu 
mimarlarından, hepimizin ortak atası, uluların ulusu Dede 
Korkut'un büyük destanının 1300. yıldönümünü kutlamak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle, hepinize Anadolu'daki 
kardeşlerinizin hasret ve muhabbet dolu selamlarını getirdim.

Aziz kardeşlerim,

Türk dünyasının yeniden birbiriyle kucaklaşması 
bitirdiğimiz ve ilk demlerini yaşadığımız yüzyılların en parlak 
hâdiselerinden biridir. Bizim birliğimiz, dayanışmamız herşeyden 
önce büyük bir kültürel vakıadır. Türk dünyası binyıllardır Orta 
Asya'da Çin, Fars, Arap ve Slav kültürlerinin güçlü tesirleri 
arasında kendi harsını ve medeniyetini korumayı, bu kültürlerle 
karşılıklı etkileşim içinde evrensel medeniyete büyük katkılarda
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bulunmayı başarabilmiştir. Kültür mirasımızın, bir ucu Orhun 
Kitabeleri’ne, öbür ucu Viyana önlerine kadar yayılan köklü 
izlerinden bu katkıların boyutunu ortaya çıkarmak mümkündür. 
Bu büyük varlık, bugün yeni bir kardeşlik, işbirliği ve dayanışma 
ruhuyla birbirini kucaklamakta, birbirinin iyi gününe de, kötü 
gününe de ortak olmaktadır.

Bugünkü birlikteliğimizi daha da taçlandıran vesile 
medeniyetimizin ulu mimarlarından, hepimizin ortak atası Dede 
Korkut'un 1300. yıldönümünü kutluyor olmamızdır. Tüm Türk 
boylarının atası, ozanların piri, uluların ulusu Korkut Ata'nın 
destanı, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan Balkanlara 
kadar uzanan geniş ve ortak coğrafyamızın büyük milletimizle 
hemhal oluşunun gerçek hikayesi, Türk dünyasının adeta kimlik 
rehberidir. Dede Korkut Destanı zaman ve mekanın ötesine 
geçerek bu büyük coğrafyayı tek bir yürek halinde birleştirmiştir.

Büyük Türk dünyası bu Destan’ın yapraklarında sesini, 
nefesini, hayallerini bulur; Kazan'ın, Boğaç'ın, Aruz'un ve Oğuz 
Han’ın kahramanlıklarından güç alır, insan felsefesinden beslenir. 
1300 yıldır ninnilerimizden masallarımıza, şarkılarımızdan 
şiirlerimize kadar ortak hafızamızın atlasını oluşturan bu 
muhteşem eser büyük Türk dünyasının toprağını, kimliğini ve 
devletini ne kadar aziz bildiğinin en parlak nişanesidir. Destan’in 
bir yerinde;

"Beri gelin kırk kardaşım
Size kurban olsun benim başım.." diyen Dede Korkut ile 

ondan yaklaşık 600 yıl sonra Anadolu'nun bağrında;

"Bir olun, iri olun, diri olun..." diyen Hacı Bektaş-ı Veli 
bizlere kardeşliğin ve dayanışmanın en veciz tarifini yapmışlardır. 
Bu mesaj binyıllardan sonra hâlâ yolumuzu aydınlatmaya, 
gönüllerimizi bir tutmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle bir kere daha vurgulamakta fayda 
görüyorum: kimsenin bizim bu gibi buluşmalarımızdan bir 
rahatsızlık duymasına hacet yoktur. Bir Özbek atasözünde "dostun
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olmasa dünya sana karanlıktır..." denmektedir. Türk dünyasının 
temsilcileri bu tür organizasyonlarda kardeşlik için, dostluk için 
ve dayanışma için biraraya gelmektedir. Bizler, köklü tarihimiz, 
bin yılların derinliğinden, Hoca Ahmet Yesevi ocağından gelen 
engin hoşgörü anlayışımız ve tarihe mal olmuş devlet 
tecrübemizle yirmibirinci yüzyılda da kültürlerin ahengine ve 
evrensel barışa katkıda bulunma görevini layıkıyla yerine 
getirmek hususunda kararlıyız ve azimliyiz.

Aziz kardeşlerim,

Artık, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir 
alanda, Türk dilini konuşan, Türk soyundan gelen, sayıları 200 
milyonun üstünde büyük bir Türk dünyasının varlığı inkar 
edilemeyecek bir vakıadır. Bu varlık, "Dîvân-ü Lûgat-it Türk"e 
göre 21 boydan ibarettir. Ancak, bu 21 boyun hepsi, bu büyük, ulu 
çınarın birer dalıdır. Bunların hepsi, yani sizler, bizler, hepimiz 
aynı kökten, aynı ağaçtan güç ve kudret alan boyların devamıyız.

Köklerimizi arıyoruz. Neden? Çünkü, hepimiz ezelden 
ebede giden soylu bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız... Ulu 
geçmişimizi, köklerimizi ortak dilimizle, kültürümüzle, 
tarihimizle, eserlerimizle arayıp bulacak, gelecek nesillere 
aktaracağız. Esasen, halkların kendi kültürel geçmişini öğrenme 
arzusu, insanlığın binlerce yıldır süren kendini aşma ve ilerleme 
serüveninde nerede durduklarını anlama ihtiyacından 
kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyacın temelinde beşeri bir kendini 
tanıma duygusu yatmaktadır. Kendi kültürel kimliğini, kendi 
geçmişini bilen öteki'ni anlamakta, öteki'yle insanlık ortak 
paydasında birleşmekte hiçbir güçlük çekmez. Birlikte yaşama, 
birlikte çalışma anlayışı ancak bu zeminde yeşerip boy verebilir. 
Kalıcı dünya barışı da işte yine ancak bu hoşgörü anlayışının 
zemininde kurulabilir.

Tarihi mirasımızı, kültürümüzü ve medeniyetimizi inşa 
eden ulu bilgelerimizin tefekkür ve ilim adamlarımızın eserlerini 
korumak ve onların evrensel mesajından feyz alarak, yeni bir bin 
yıla hazırlanmak bize düşen en büyük görevdir. Gelin ortak
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değerlerimize sahip çıkalım ve yaşatalım. Orhun Abideleri'nde 
başlayan, Manas Destaniyla vücut bulan, Hoca Ahmet Yesevi'de 
alevlenen, Köroğlu'nda, Dede Korkut'da, Hoca Nasreddin'de, 
Fuzuli'de, Nizami'de, Yunus Emre'de, Hacı Bektaş-ı Veli'de, Gül 
Baba'da, Ali Şir Nevai'de, Abay'da, Karacaoğlan'da, Mahdum 
Kulu'da, Mevlana'da, Hüseyin Cavit'de, Ahmet Cevat'da, 
Abdülhak Hamit'de, Yahya Kemal'de, Cengiz Aytmatov'da, 
Bahtiyar Vahabzade'de çiçeklenerek büyüyen, can bulan bize ait 
tüm zenginlikler, güzellikler hepimizindir. Ancak bunlar aynı 
zamanda insanlığın da ortak malıdır. Zira, milletlerin kendi 
kültürleri içerisinde meydana getirdikleri değerler bir yerden 
sonra bütün insanlığın malı olur.

Yalnız, biz geçmişimizi, sadece "köklerimizi bilelim" diye 
araştırmıyoruz; geçmişimizi, "daha sağlam ve müreffeh bir 
gelecek kurmak" için de araştırıyoruz. Zira, milletler eğer kendi 
köklerini hatırlamaktan veya kendi geçmişlerini ihya etmekten 
çekinirlerse gelecek hakkına da sahip olamazlar. Eğer, bugün 
büyük Türk dünyası var ise, varlığını bugüne kadar sürdürmüşse, 
bu, manevi değerlerimizi yaşatabilmemiz sayesinde mümkün 
olabilmiştir.

İşte burada karşımıza. Türk dünyasının ortak değerlerini, 
özbenliğini oluşturan önemli bir öge çıkmaktadır. O da 
destanlarım izdir...

Destanlar, aslında bir milletin, bir toplumun "ortak 
akli'dır. Bunlar ortak hafızalarımızda o denli köklü yer etmişlerdir 
ki, zaman bunları silememiştir. İşte bu noktada durup düşünmek 
gerekmektedir. Taştan, topraktan, demirden, çelikten eser 
yapıyorsunuz. Bunu zaman çürütüyor, silip süpürüyor, yok ediyor. 
Oysa, destanları, tarihten bize intikal eden bu hikmetli sözleri 
zaman yok edemiyor. Zira bu eserlerin içinde "hikmet" yani 
"bilgelik" vardır. Bu destanlardan çıkarılacak ebedi dersler vardır.

Türk kültür tarihinin içerisinde pek çok destan var. 
Destanlarımız, hepimizin sahiplendiği hâzinelerdir. Hepimiz 
derken Türk dünyasının tüm evlatlarını, yani Kazak
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kardeşlerimizi, Kırgız kardeşlerimizi, Özbek kardeşlerimizi, 
Türkmen kardeşlerimizi, Azeri kardeşlerimizi, Anadolu'daki 
Türkleri... Velhasıl o büyük Türk ailesini kastediyorum. İşte, bu 
destanlar bizi birleştirmekte, tarih içindeki hikayemizi gelecek 
nesillere anlatmaktadır. Biz kimiz? Neyiz? Nereden geliyor 
atalarımız dediğimizde destanlarımız bizlere ışık tutmaktadır. Ve 
biz diyoruz ki, destanlarımız aynı... Musikimiz aynı... 
Ninnilerimiz aynı... Dilimiz aynı... Dinimiz aynı, gelenek ve 
göreneklerimiz, tarihimiz aynı... Gönlümüz hep birbirimiz için 
çarpıyor. Bundan güçlü bundan iyi kardeşlik olur mu?

21. yüzyılda, bu büyük Türk dünyası için çok önemli bir 
fırsat yakaladık. Bu fırsat, "kendimizi daha doğru öğreneceğiz, 
daha doğru öğrendikçe, birbirimize daha çok yaklaşacağız ve daha 
çok yaklaştıkça, insanlığa beraberce daha çok hizmet edeceğiz" 
şeklinde anlaşılmalıdır. Böylece, hepimizin ortak birikimi olan 
zengin kültürümüzün yaşatılmasına daha çok yardımcı 
olabileceğimize inanıyorum.

Aziz kardeşlerim,

Bu noktada, Türk dünyasının ortak hafızasına malolmuş 
büyük Dede Korkut Destam'na biraz daha değinmek istiyorum. 
Büyük bilim ve devlet adamı merhum Fuad Köprülü bakın ne 
demiş: "bütün Türk Edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede 
Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine de Dede Korkut ağır basar". 
Bu sözlerin kıymetini bilelim. Dede Korkut Kitabı, eski Türk 
inanışlarım, felsefesini, adet ve an'anelerini yine eski Türk destan 
geleneği içerisinde işleyen, gerçekten de abide bir eserdir. Hikmet 
ve sağduyunun vücut bulmuş şeklidir. Bu hikayelerde dil, Türk 
halkının günlük dilidir. Üslûbu son derece sade, cam gibi saydam, 
su gibi berraktır. Bu dil, milletlerin dağarcığında asırlar boyu 
süzüle süzüle adeta atasözleri ve vecizeler dizisi haline gelmiştir. 
Dede Korkut Destanı, Türk kültürünün zenginliklerini, renkli 
Türk folklorunun sayısız değerlerini, Türk milletinin yüksek 
insani vasıflarını, duygularını, faziletlerini ve meziyetlerini dile 
getirmektedir. Halk filozofu, keramet sahibi, akıl hocası ve ozan
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olarak Dede Korkut'un hatırası çeşitli devirlerde ve uzun asırlar 
boyunca Türklerin eski ve yeni yurtlarında canlı olarak yaşamış ve 
Türklük aleminin çeşitli toplulukları arasında ve çok geniş bir 
coğrafi alanda son zamanlara kadar saklanmıştır. Asli değerlerini 
arayan bir Türkiye Türk'ü, bir Kazak, bir AzerbaycanlI, bir 
Türkmen veya başka kardeşimiz bu esere baktığı vakit, onda 
göreceği temeldeki Türk birliği ve kardeşliği olacaktır. Dede 
Korkut hikayelerinin içerisinde bugün yaşayan, yarın da 
yaşayacak olan değerler ile tüm insanlık için bilgelik ve mutluluk 
mesajları bulunmaktadır. İnsanı insan kılan, o'na üstün vasıflar 
bahşeden değerler bulunmaktadır. İşte bu değerler ve mesajlar 
nesilden nesile intikal ederek gidiyorsa, o toplum ayakta duruyor, 
saygınlığını, özbenliğini koruyor demektir. Türk dünyası 
kaybolmamışsa, dağılmamışsa Dede Korkut Destanı’nın kuvvetli 
manevi çimentosunun rolü büyüktür.

Aziz kardeşlerim,

Dede Korkut Destanı, bu muhteşem eser Türk dünyasının 
toprağını, kimliğini ve devletini ne kadar aziz bildiğinin en parlak 
nişanesidir. Bugün bizlere düşen görev, bu Destanı ve ortak 
medeniyetimizin hikayesini anlatan Manas gibi, Kutadgu Bilig 
gibi, Divan-ü Lügat-üt Türk gibi bütün büyük eserlerimizin 
evrensel insanlık mesajlarını yeni nesillerimize ve dünyaya 
tanıtabilmektir. Bu tür kutlamalara ve toplantılara bu bakımdan da 
fevkalade önem atfediyorum. Bu vesileyle, bu manalı toplantıyı 
düzenlediği bizleri biraraya getirdiği için aziz kardeşim sayın 
Haydar Aliyev'e en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle, bugüne kadar Dede Korkut üzerinde ilmi 
çalışmalar yapmış bütün değerli bilim ve edebiyat adamlarını ve 
hocalarımızı huzurunuzda saygı ve rahmetle anıyorum.

Aziz kardeşlerim,

Bundan altı yıl öncesine kadar Türk dünyası içinde yegane 
bağımsız ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve 
"devletin temeli kültürdür" diyen büyük önder Atatürk, çağdaş
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uygarlık düzeyine ulaşmayı bize hedef olarak göstermişti. Bu 
hedef, Türk dünyasının ortak hedefidir. Esasen, 1000 yıla yakın 
bir süre önce yazılmış olan Kutadgu Bilig'de de belirtildiği gibi, 
"akıl karanlık gecede bir meşale gibidir; bilgi seni aydınlatan bir 
ışıktır. İnsan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür." Bilgi çağı olan 
günümüzde bu sesler Türk dünyasına ışık tutmaya devam 
etmektedir.

Bugün Türk toplulukları arasında tarihten ve ortak kültürel 
mirastan kaynaklanan ve sevgiye dayanan bir yakınlaşma ve 
beraberlik ateşi yanmıştır. Türk toplumları bu ateşi korumalı, 
beslemeli ve büyütmelidir.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN’DA 
TÜRK ŞEHİTLİĞİ’NİN AÇILIŞINDA YAPTIKLARI

KONUŞMANIN METNİ

(Bakü, 9 Nisan 2000, Pazar, Saat: 15.50)

1918 yılında, kardeş ve dost Azerbaycan'ın müstakilliği 
uğrunda AzerbaycanlI kardeşleriyle omuz omuza çarpışırken şehit 
düşmüş 1130 zabit ve neferimizin anılarını ebedileştirmek için 
bugün buradayız.

Azerbaycan toprağının çeşitli yörelerinde ebedi 
istirahatgâhlarındaki şehitlerimizin mezarları o bölgedeki halk 
tarafından korunmuş, bakılmış ve birer ziyaretgâh olmuşlardır. 
Bugün Merdekan'da, Şamahı'da, Gence'de ve daha başka yerlerde 
yatanların anısına burada "Şehitler Hıyabanı"nda bir Türk 
Şehitliği yapılması kararı ilk defa Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Meclisi'nin Hasanbey Agayev Başkanlığındaki 15 Eylül 1919 
günkü toplantısında alınmıştır. Bu kararın hayata geçirilmesi 
dostum ve kardeşim Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e nasip 
olmuştur. Kendisine milletim ve devletim adına minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehitlerimiz burada kendileri gibi Azerbaycan'ın 
müstakilliği uğrunda şehit düşmüş AzerbaycanlI kardeşleriyle 
yanyana olacaklardır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde, Macaristan'dan, Sudan'a, 
Cezayir'den, Endonezya'ya uzanan hatlar üzerinde bugün binlerce 
şehidimiz yatmaktadır. Ancak buradaki şehitlerimiz, yad ellerde 
değil ata topraklarında, müstakilliğe kavuşturdukları hür
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Azerbaycan'da müsterih olarak ebedi uykularındadırlar.

İstiklâl uğruna, vatan uğruna, kardeş Azerbaycan uğruna 
can vermiş bu şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Allah onlara gani gani rahmet eylesin...
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKÇE KONUŞAN 
ÜLKELER DEVLET BAŞKANLARI VI. ZİRVE 

TOPLANTISI’NDAN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları VI. Zirve Toplantısı'na 
katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşte Esenboğa 
Havaalanı'nda yaptıkları açıklama aşağıda sunulmaktadır.

"Bakü'de gerçekleştirdiğimiz Türkçe Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları Altıncı Zirvesi çalışmalarını tamamlayarak 
Türkiye'ye dönmüş bulunuyoruz.

Bu ziyaretimde bana Kültür Bakanı sayın İstemihan Talay 
refakat etmiştir.

Zirve Toplantısı'nda kardeşlerim Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar 
Akayev, Türkmenistan Meclisi Başkanı Sahat Muradov ve 
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Erkin Halilov 
ile birlikte olduk. Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkiler ve 
işbirliği ile çeşitli bölgesel ve uluslararası konulardaki 
görüşlerimizi ortaya koyduk. Güncel sorunlara ve geleceğe 
bakışımızda büyük bir birliktelik bulunduğunu memnuniyetle 
müşahede ettim. Bu benzerlik, ilişkilerimizin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesinde, kardeş halklarımız arasındaki tarihi ve 
kültürel bağlardan kaynaklanan kuvvetli irade kadar önemli bir rol 
oynamaktadır. Türkçe konuşan halklar arasındaki ilişkilerin en 
yüksek düzeyde ele alındığı bu forum, sağlam ve sürekli bir 
kurumsal çerçeveye oturtulmuş bulunmaktadır.
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Zirve vesilesiyle, ilgili ülkelerin devlet başkanlarıyla son 
derece yararlı ikili görüşmeler gerçekleştirme imkanı da buldum. 
Bu ikili görüşmelerimin de bu ülkelerle yakın ilişkilerimizin daha 
da ileri mertebelere taşınmasına katkıda bulunacağına 
inanıyorum.

Zirve sırasında ayrıca, Türk dünyasının ortak kültüründe 
özel bir yeri olan Dede Korkut'un 1300'üncü yıldönümü 
vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katıldım. Bu etkinlikler de 
Zirve toplantımıza ayrı bir anlam kazandırdı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları'nm Bakü'deki 
bu Zirve Toplantısı'nm başarısı için büyük gayret gösteren ve her 
zaman olduğu gibi yakın ilgi ve konukseverlikleriyle bizleri 
duygulandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Haydar 
Aliyev'e ve sayın Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına 
bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sonuç itibariyle ziyaretim son derece yararlı geçmiş, 
Türkçe konuşan ülkeler arasındaki gönül birliğinin yeni bir 
yüzyılın eşiğinde tazelenmesi ve teyidine vesile olmuştur.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI III. KURULTAYI’NDA

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

Türk iş dünyasının değerli mensupları,
Değerli misafirler,

Dünya Türk İşadamları Üçüncü Kurultay ı’na hitap 
etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen 
sizler Türkiye'nin dinamizmini, başarma ve ilerleme azmini, 
girişimcilik ruhunu, rekabet gücünü temsil ediyorsunuz. Dünyaya 
açılan ve dünya ölçeğinde iş yapma yeteneğini kanıtlamış olan 
işadamlarımız Türkiye için haklı bir gurur kaynağıdır. Hepinize, 
öz yurdunuza, uğrunda büyük fedakarlıklara katlandığınız 
ülkenize bir kere daha hoşgeldiniz diyorum.

Değerli misafirler,

Demokrasi, teşebbüs hürriyeti, serbest piyasa ekonomisi, 
hukukun üstünlüğü siyasi hayatım boyunca uğrunda mücadele 
ettiğim hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşılmasına ve Türkiye'nin 21. 
yüzyılın iddialı ülkeleri arasında yeralmasına katkı sağlayacak bir 
girişim gücüne sahip olmamız, geleceğe daha büyük bir umut ve 
iyimserlikle bakmamızı mümkün kılmaktadır.

Türkiye, yeni yüzyılın başında güçlü bir rüzgar ve büyük 
bir fırsat yakalamıştır. Karşı karşıya kaldığımız büyük doğal 
felaketlere rağmen 2000'li yıllara yüksek bir moral, kendine güven 
duygusu ve iyimserlikle girmeyi başarmış olan Türkiye'de 
öncelikli mesele bu havanın sürdürülebilirliğini sağlamaktır. ABD 
Başkam'mn Türkiye'yi ziyareti; AGÎT Zirvesi; Bakü-Ceyhan

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 89



Petrol ve Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hatları Anlaşmaları'nın 
imzalanması; Türkiye'nin küresel ekonominin yönetiminde etkili 
olacak G-20 grubuna dahil olması; Helsinki Zirvesi'nde AB'ye 
tam üyelik kapısının ülkemize açılması; ülkemizdeki iyimser 
ortamı şekillendiren temel dönüm noktalarıdır. Avrasya'nın 
merkezinde yer alan Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada etkisi ve 
ağırlığı arttıkça AB nezdinde de önemi artmakta; AB nezdinde 
önemi arttıkça ise bulunduğu coğrafyada ve hatta daha ötesinde 
ağırlığı ve etkisi artmaktadır. Türkiye, yaşadığımız ve milletimizi 
büyük acılara boğan deprem felaketlerine, güncel bazı sıkıntı ve 
güçlüklere rağmen yeni yüzyıla büyük iddialar ve hayallerle 
girmiştir. Bunun kıymeti çok iyi bilinmelidir. Daha iyiyi 
başarmamızı sağlayacak olan işte bu yüksek moral ve kendine 
güven duygusudur.

Bu güven duygusunu muhafaza ederek 21. yüzyılın ilk on 
yılını tam manasıyla bir sıçrama yapmak için kullanmak 
durumundayız. Bu dönemin ilk beş yılında Türkiye siyasi 
istikrarını ve iç barışını koruyarak;

1. Güney Doğu Anadolu bölgesinde 15 yıllık olağandışı 
dönemden çıkarak normal bir düzeye geçilmesini ve bu dönemin 
açtığı yaraların sarılmasını sağlayacak, böylelikle anayasal 
vatandaşlık zemininde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek ve 
terörle mücadeledeki başarısını konsolide edecektir.

2. Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini 
başlatacaktır.

3. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve başta Hazar geçişli 
olmak üzere doğal gaz boru hatlarını inşa ederek küresel ölçekte 
bir enerji terminali haline gelecektir.

4. AB standartlarına uyum ile de irtibatlı olarak 
demokratikleşmesini geliştirmeyi ve kapsamlı bir devlet 
reformunu gerçekleştirmeyi başaracaktır.

5. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da kalıcı barışın 
tesisine katkılarını sürdürecektir.
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6. Bilgi çağının gereği eğitim reformunu tamamlayacaktır.

7. Enformasyon teknolojisinin en üst aşamasına erişim 
imkanını yurt ölçüsünde yaygınlaştıracaktır.

• •

8. Üniversite projesini geliştirecek, bilimsel araştırma ve 
geliştirmeye daha fazla kaynak aktaracaktır.

9. Çevreyle barışık sanayileşmeyi sürdürecek, tarımını 
modernleştirecek, üretim ve verimini arttıracak, tarımda çalışan 
nüfusunu azaltacaktır.

10. Özelleştirme programını büyük ölçüde tamamlayarak 
devletin ekonomik ve ticari hayattan çekilmesini sağlayacaktır.

Önümüzdeki dönemde Balkanlar, Kafkasya ve Orta 
Doğu'da barışın gerçekleşmesiyle bölgesi büyük ölçüde istikrara 
kavuşmuş; AB ile tam üyelik müzakerelerini başlatmış; 
demokrasisini çağdaş standartlara ulaştırmış; artan bölgesel 
refahtan pay almaya başlamış; küresel ölçekte rekabet gücünü 
arttırmış; yeni iletişim ve ulaşım bağlantılarının inşa edilmesi ve 
enerji boru hatlarının inşasıyla Hazar-Karadeniz ve Akdeniz'i 
birbirlerine bağlamış; kültürde, sporda ve sanatta daha da ileri 
gitmiş bir Türkiye'yi mutlaka yaratacağız. Bu hedefe ulaşmak için 
gerekli olan, en başta kendimize güvenmeye devam etmemiz, 
başarma güç ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmememizdir.

Önümüzdeki zamanı iyi kullanmamız gerekmektedir. 
Türkiye 21. yüzyıla girerken Cumhuriyet'in temelindeki çağdaş 
uygarlık düzeyinin üzerine çıkma iddiasını gerçekleştirme 
imkanına her zamankinden daha fazla yaklaşmıştır. Bu iddianın 
somutlaştığı hedef her alanda Avrupa Birliği standartlarını 
yakalamaktır. Dolayısıyla, karşımızdaki tüm meselelerle irtibatlı 
olan ve hatta hepsinin merkezinde yer alan konu, AB tam 
üyeliğine hazırlanmamızdır. AB tam üyeliğine hazırlık her alanda 
AB standartlarını yakalamayı hedefleyen bir değişim ve dönüşüm 
programı olacaktır. Bu aynı zamanda kapsamlı bir devlet reformu 
niteliğini de taşıyacaktır. Bu evrensel şablonda, devletin
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ekonomide çok küçüldüğü ideal bir pazar ekonomisi modeli 
vardır. Bu modelde, enflasyon ve onun tüm yan etkileri ortadan 
kaldırılmış, artık refah toplumu olarak gerçekleştirilmiştir. Refah 
toplumu modelinde fahiş faize yer yoktur, devlet iç borçlar 
stokunu asgariye indirmiş olacaktır. Bu modelin günümüzdeki adı 
"Global Ekonomi"dir. Bu ekonomik sistemde, iç barış ve 
toplumsal refah esastır. İşte, ülkemizin, asrın, azami ilk beş yılında 
varması gereken model budur. Bu aşamayı da, azami 2010 yılında, 
AB üyeliği takip etmiş olacaktır.

Enflasyonun düşürülmesini ve özelleştirmeyi esas alan 
programda sebat hayati önem taşımaktadır. Faiz-iç borç sarmalını 
kırmak için uygulamaya konulan ekonomik programa, bütçe 
hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır. Bunu yaparken, bir 
yandan da kalkınmanın vazgeçilmezi olan yatırımları aksatmamak 
için Türkiye'ye yabancı sermaye girişi sağlanmalıdır. Esasen, 
bunun için gereken yasal şartlar büyük ölçüde oluşturulmuştur. 
Ancak, bundan sonra yapılması gereken Türkiye'nin yabancı 
yatırımcılara daha iyi tanıtılması ve bu alandaki bürokratik 
işlemlerin basitleştinlmesidir.

Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, aynı 
zamanda dünyanın en hızlı büyüyen enerji pazarı olma özelliğine 
de sahiptir. Mevcut 130 milyar kw/saatlik elektrik üretimimiz 
2020 yılında 525 milyar kw/saate yükselecektir. Bu hedefe 
ulaşabilmek amacıyla on yılda 30-40 milyar dolar arasında enerji 
yatırımı gerçekleştirilecektir. Enerji yatırımları, Cumhuriyetin 
medeniyetçilik kavgasının sürdürülmesinin vazgeçilmez aracıdır. 
Enerji, ekonomik kalkınmanın ve sanayileşmenin motorudur. 
Türkiye enerji talebindeki ve arzındaki artış potansiyeliyle ve yeni 
enerji coğrafyalarını dünyayla bütünleştirme işleviyle etkili bir 
enerj i diplomasisi uygulama imkanına da sahiptir.

Kafkasya ülkelerinden Balkan ülkelerine, Çin'den 
Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Rusya'ya kadar birçok ülkenin AB 
üyeliğine giden yolun açılmasıyla Türkiye'ye bakışı değişmiştir. 
Balkanlar'dan Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya; Rusya ve
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Ukrayna'yı da içine alan Hazar ve Karadeniz Havzaları'ndan 
Yunanistan ve Kıbrıs'ı da bünyesinde barındıran Akdeniz 
Havzası'na uzanan geniş bir coğrafyada aktif bir dış politika 
uygulamaya devam etmemiz, Avrupa Birliği'yle bütünleşmemiz 
bakımından da fevkalade önemli ve öncelikli bir konudur. Bu

•   

çerçevede, Güney Doğu Avrupa istikrar Paktı, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği, Kafkasya İstikrar Paktı önerimiz, Orta Doğu 
Barış Süreci'nde oynayacağımız rol, Yunanistan ile geliştirdiğimiz 
diyalog, Kıbrıs konusuyla ilgili aracılı görüşmeler, Rusya ile ikili 
ve çok taraflı zeminlerde gerçekleştireceğimiz işbirliği üzerinde 
önemle durmamız gereken dış politika önceliklerimiz arasındadır.

Değerli misafirler,

Her alanda önümüzdeki yüzyıl dünyasının kurumsal 
altyapısının inşa edildiği tarihi bir dönüm noktasındayız.

21. yüzyıl öncelikle "Bilgi Çağı"dır. Bu yüzyılda evrensel 
toplumun gelişmesiyle dünya vatandaşlığı bilinci güçlenecek, 
uluslararası ilişkilerin yeni dokusu bu çerçevede şekillenecektir. 
Demokrasi küresel düzeyde yayılmaya ve güçlenmeye devam 
edecek, uluslararası hukuktan evrensel hukuka geçilecektir. Her 
geçen gün yeni boyutlar kazanan dinamik bir olgu olan 
küreselleşme, hayatın her alanını dönüştürecek, ekonomik 
manada sınırlar haritada bir çizgiden başka bir anlam 
taşımayacaktır. Ulus-devlete bakış değişecek, egemenlik kavramı 
yeni anlamlar kazanacaktır. Sivil toplumun gücü ve etkinliği 
artacak, katılımcılık yeni boyutlar kazanacak, temsili 
demokrasiden daha katılımcı bir demokrasiye geçilecektir. 
Elektronik iş ortamı, dünyayı 24 saat hiç durmayan tek bir pazar 
haline getirecek, ekonomide zaman ve mekan kavramları anlamını 
yitirecek, her ölçekteki şirket küresel düzeyde iş yapabilecektir. 
Yani, küresel pazar demokratikleşmektedir. Artık şirketlerin 
menşeinden ziyade nerede üretim yapacağı, kimlere istihdam ve 
refah sağlayacağı önemli olacaktır. Ekonomik faaliyetin sınırları 
aşan bir eylem olma vasfının güçleneceği önümüzdeki yüzyılda 
rekabet de küreselleşecektir. Küresel pazarın gelişimi uluslararası
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fınans sistemini bir bütün haline getirecek, kamu idaresinde 
şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele sınırları aşan bir mahiyet ve 
önem kazanacaktır. Ülkelerin zenginliğini, sahip oldukları insan 
kaynaklarının donanımı belirleyecektir. Dolayısıyla bilgiye 
ulaşımın ve bilginin kullanımının demokratikleşmesi önem 
kazanacaktır. Çevrenin tahribatına karşı ortak mücadele 
güçlenecektir. Çevreyle barışık, insanı merkez alan sürdürülebilir 
kalkınma anlayışına geçilecektir. İletişim ve ulaşım teknolojik 
atılımlar neticesinde daha da ucuzlayacak, insanlar, fikirler, mallar 
ve sermayenin küresel düzeyde dolaşımı daha da hızlanacaktır. 
Bilgisayar teknolojisinde ve genetik biliminde meydana gelecek 
ilerlemeler insanlığın önüne yeni ufuklar açacaktır. Uluslararası 
ekonomik ve siyasi ilişkiler esas itibariyle bölgesel 
gruplaşmaların birbirlerine eklemlenmesinden oluşacaktır. Bu 
gruplaşmaların dışında kalan ülkeler marjinalleşecektir. Nihayet, 
Avrasya dünya siyasi coğrafyasında yeniden belirleyici önem 
kazanacak, Asya Avrupa'yla bütünleşecektir. İnsanlığın küresel 
barışa, daha güzel, daha müreffeh bir dünyaya ulaşma çabaları hız 
kazanacaktır.

İşte, böyle bir dünyada yaşayacak ve rekabet edeceksiniz. 
Türkiye bu dünyaya hazırlanmak durumundadır. Bu dünyaya 
hazırlanırken hedefleriniz kadar, ufkunuz ve hayalleriniz de büyük 
olmalıdır. Unutmayın ki, daha iyiyi hayal etmeye cesareti 
olmayanların bu uğurda mücadele etmeye güçleri de olmaz. 
Sizlerin mücadele ve başarma azminize güvenimiz tamdır. 
Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Hedefimiz, tarihin 
karşımıza çıkardığı altın fırsatları iyi değerlendirerek Türkiye'yi 
en kısa zamanda dünyadaki ilk on ülke arasına sokmak olmalıdır. 
Ulusumuzun demokratik enerjisini bu temel hedef doğrultusunda 
seferber etmeliyiz. Bu, gelecek kuşaklara karşı tarihi 
sorumluluğumuzdur.

Bulundukları ülkelerdeki başarılı hizmetleriyle temayüz 
eden siz değerli işadamlarımız ekonominin birçok alanında 
küresel standartlarda üretim yapmakta, proje geliştirmekte, 
yatırım yapmakta ve kalifiye eleman yetiştirmektesiniz. Sadece
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faaliyette bulunduğunuz ülkenin ve Türkiye'nin iktisadi hayatına 
katkıda bulunmakla kalmayıp, Türkiye'yi ve Türk halkını temsil 
etmek gibi ulvi bir misyonu da başarıyla yürütmektesiniz, hepinizi 
tebrik ediyorum. Bu tablo yıllardır özlemini çektiğimiz bir 
rüyanın artık hayata geçtiğini göstermesi bakımından son derece 
memnuniyet ve gurur vericidir.

Değerli işadamları,

Bireysel düzeyde sahip olduğunuz birikimlerinizi 
birbirinize aktarmanız gerek ülkemizin gerek teker teker sizlerin 
rekabet gücünüzü arttıracaktır. Birbirinizden ne kadar uzakta 
olursanız olun sizleri birbirinize bağlayan manevi bağlar 
zemininde gerçekleştireceğiniz işbirliği yeni bir sinerji yaratarak 
teşebbüs kabiliyetinizi de rekabet gücünüzü de misliyle 
arttıracaktır.

Yarını görebilmek için geçmişi iyi bilmek gerekir. Daha 
20. yüzyılın başında "Hasta Adam"olarak kabul edilen bir 
imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye, 21. yüzyıla damgasını 
vuracak önemli ülkelerden biri olma yolunda süratle 
ilerlemektedir. Ülkemiz, 65 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, 
köklü tarihinden ve kültüründen kaynaklanan moral değerleri, 
büyük ataTürk'ün kurduğu Laik-Demokratik Cumhuriyetin 76 
yıllık muhteşem kazanımları, disiplinli ve güçlü ordusu, dinamik 
ve geleceği parlak ekonomisi, 100 milyar dolara yaklaşan dış 
ticaret hacmi, dünyanın dört bir yanında yatırım yapabilen, mal 
satabilen dinamik müteşebbisleri, 71 üniversitesi, saygın ve güçlü 
diplomasisi ile uluslararası alanda sözü dinlenen, dostluğu aranan 
bir dünya devletidir. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yer 
aldığı G-20 grubunun üyesidir, ayrıca gümrük birliğini tesis etmiş 
ve başarıyla uygulayan yegane AB adayı ülkesidir.

Bulunduğunuz ülkelerde işte böyle bir Türkiye'yi temsil 
ettiğinizi asla unutmayın. Türkiye, 21. yüzyılda Avrupa Birliği'ne 
mutlaka tam üye olacak, dünyadaki en gelişmiş ilk on ülke arasına 
mutlaka girecek ve Avrasya'nın merkezinde güçlü bir dünya 
devleti olarak geniş bir coğrafyanın barış ve istikrarında nazım bir 
rol oynamaya devam edecektir.
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Yurt dışındaki başarılı Türk işadamları olarak sizleri, 
faaliyet gösterdiğiniz alanlarda feragat, fedakarlık ve gayretle 
yaptığınız çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerinize 
nazaran üstün başarı göstererek devletimizin yücelmesine ve milli 
menfaatlerine katkıda bulunmanız, ülkemize, ülkenize yaptığınız 
sayısız hizmetlerden ötürü şahsım, devletim ve milletim adına 
kutluyorum. Başarınız daim, yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgi 
ve saygılarımla kutluyorum.

•  •
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
GÜRCİSTAN DEVLET BAŞKANI EDUARD A. 

SHEVARDNADZE’YE GÖNDERDİKLERİ MESAJ

Sayın Başkan,
Aziz Kardeşim,

Gürcistan'da 9 Nisan 2000 tarihinde gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kardeş Gürcistan halkının büyük 
desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı görevine bir kez daha 
seçilmenizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Kardeş Gürcistan halkının Zat-ı Âlilerine gösterdiği bu 
destek ve teveccüh dirayetli önderliğinizde, Gürcistan'ın 

demokrasi ve ekonomik kalkınma yolunda kısa zamanda 
kaydettiği başarıların bir teyidi niteliğindedir. Seçimlerden çıkan 
bu sonuç aynı zamanda, Gürcistan halkının bu yolda ilerleme 
iradesinin açık bir göstergesini teşkil etmektedir.

Yeni görev döneminizde ülkelerimiz ve halklarımız 
arasında varolan geleneksel dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin 
daha da gelişeceğine ve güçleneceğine olan inancım tamdır.

____ A

Bu vesileyle, Zat-ı Alileri aziz kardeşime sağlık ve 
mutluluklar, Gürcistan halkına refah ve esenlikler diler, sevgi ve 
selamlarımı sunarım.

Süleyman Demir el 
Türkiye Cumhurbaşkanı
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN DÜNYA 
TÜRK İŞADAMLARI KURULTAY’INDA YAPTIĞI

KONUŞMANIN METNİ

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Başbakan Yardımcım,
Sayın Bakanlar,
Sayın Başkan,

Türkiyemizi dünyanın dört bucağında temsil eden 
işadamlarımız,

Bundan iki yıl önce, İzmir Kurultayı’ndaki birlikteliğimizi 
hatırlamaktayım:

Konuşmamda, Türkiyemiz için "...bir Dev uyanıyor" 
demiştim... Ortak idealimiz olan güçlü, gelişmiş, "Büyük 
Türkiyeden" size bahsetmiştim. Bugün, iki yıl aradan sonra, 
sizlere yeniden hitap ederken, "...Artık, Dev uyandı" diyebilmenin 
mutluluğu, güveni içinde, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlamaktayım...

Türkiyemizi dünyada, dünyayı Türkiyemizde temsil eden 
sayın işadamları:

Ben, şu son üç yılın her gününde, kendimi fevkalade şanslı 
bir Dışişleri Bakanı olarak niteledim. Çünkü, dünyanın hangi 
köşesine gidersem gideyim, orada, Türkiyemiz için zaten hazır bir 
ortamla, elverişli koşullarla karşılaştım. Nereye gittiysem, orada 
beni, yüzlerce yıl kardeşlik içinde paylaştığımız bir tarih karşıladı. 
Paylaşılan bir kültür, paylaşılan bir inanç, bir dil, bir ideal 
karşıladı. Sayısız örnek verebilirim:
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Yakın zamanda Tunus'taydım... Bana dendi ki, eğer siz 
olmasaydınız, Osmanlılar bizi yüzlerce yıl korumasaydı, biz 
bugün, onun - bunun elinde, kimliği ve benliği, inancı ve onuru 
kaybettirilmiş müstemleke müsveddeleri olurduk. Bugün 
varolabilmişsek, o yüzlerce yıllık ortak tarihimiz sayesindedir.

Balkanlar’da olsun, Orta Asya'da. Orta Doğu'da, 
Kafkasya'da, Afrika'da olsun... Beni hemen her yerde karşılayan, 
günümüzde çok daha ileri ilişkiler kurmanın ortamını hazırlamış 
tarih ve kültür oldu...

Ramallah'da. Yaser Arafat'ın merkezinde, Filistin 
hükümetinin Bakanlarıyla görüşmedeydik. Bakanlardan biri, 
"...Bizim Paşalarımız bizi ziyaret etseler, onları da bekliyoruz" 
dedi. Önce anlamadım, sonra, öteki Bakanlar da bu dileğe 
katılınca gördüm ki. Filistinliler, günümüz Türkiye'sinin 
komutanlarını, yüzyıl önce olduğu gibi, hala benimsiyor, "...bizim 
Paşalarımız" diye onlardan sözediyor. Tarih, Filistin'de yaşıyor.

Kudüs'de. tarihi kenti çepeçevre saran yüksek duvar 
dörtyüzelli yıldan beri dimdik ayakta durmakta... Kudüslü 
muhataplarım, "...Bu şaheseri tarihin bir büyük Türk Sultanı 
gerçekleştirdi" dediler... Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı, 
beni, Küdüs'de o büyük eseriyle karşılayan Kanuni Sultan 
Süleyman oldu...

Örneğin, bir yıl kadar önce sayın Cumhurbaşkanımıza 
refakat ettiğim Cezayir'de, muhatabım Dışişleri Bakanı bana şunu 
söyledi: Biz Cezayirliler, kendi milli mücadelemizi, bağımsızlık 
savaşımızı başlattığımızda, evlerimize, kalplerimize 
resmettiğimiz Mustafa Kemal'le yola çıktık... Ben Türkiye'nin 
Dışişleri Bakanı olarak Cezayir'e gittiğimde, beni Cezayir'de 
Mustafa Kemal Atatürk karşıladı...

Azerbaycan'da, Türkmenistan'da ortak Türkçemiz 
konuşuluyor. Orta Asya'da, Kafkasya'da, ortak geçmişimiz, 
kültürümüz ve inancımız, Orta Doğu'da paylaştığımız tarih... 
Balkanlar'da yüzlerce yıllık beraberliğin ortamı ve kültürü...

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 99



Bir süre önce Kosova'ya, gitmiştim. Beni Kosova'da, 
güzelim türbesinde karşılayan, Meydan Savaşı Şehidi, Sultan 
Murad Hüdavendigar oldu...

Sayın işadamları,

Böyle bir geçmişin üzerine, bugünü ve geleceği inşa 
etmekteyiz. Ve bugün, bizim insanlarımız, yurtdışına Türkiye'nin 
emeğini ve göz nurunu taşıyan işçilerimiz, işadamımız, sanayici 
ve müteahhitimiz, bilim adamlarımız, edebiyatçılarımız, 
sanatçılarımız... Örneğin, bizim askerlerimiz, tam 26 ülkede, o 
ülkelerin askerlerine eğitim vermekte... Nereye gidersem gideyim, 
sizler, bizim insanlarımız, siz zaten oraya ulaşmışsınız... Dışişleri 
Bakam’na fazla bir iş bırakmamışsınız... Ve tabii unutmayalım, 
milli gururumuz Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa 
Şampiy onluğu’na taşımakta...

Türkiyemizi dünyada temsil eden sayın İşadamları,

İki yıl önce, Dış siyasetin çok önemli bir işlevinden, 
üzerinde ekonomik ilişkilerin gelişeceği siyaset zeminini 
oluşturmak görevinden size bahsetmiştim. Türkiye'nin dünyaya 
siyasal açılımını ve ekonomik açılımını anlatmıştım. Avrupa 
Birliği ile Avrasya'dan söz etmiştim, bu hedefler doğrultusunda 
ilerledikçe, Türkiye'mizin demokrasisinde, ekonomisinde, dış 
siyasetinde önüne yeni ufuklar açılacağını anlatmıştım.

İki yıl öncesine kıyasla, hayli mesafe aldık.

Türkiye kendi tarihsel coğrafyası olan Balkanlar, 
Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, her 
zamankinden daha güçlü şekilde mevcuttur.

Türkiye, dış siyasetinin ve ekonomisinin ufkunu Latin 
Amerika'ya, Çin ve Japonya'ya. Afrika Kıtasının merkez ve güney 
bölgelerine kadar uzatabilmiştir. Örneğin Afrika, artık, "Uzak 
Afrika" değildir, sadece kuzey sahillerinden ibaret de değildir. 
Türkiye'nin hızla geliştiği, siyasi ilişkilerin yoğunlaştığı, 
ihracatının hızla büyüdüğü kocaman bir kıta olmuştur.
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Büyük deprem felaketinin yaşandığı yıl olan 1999'da, 
Türkiye'nin hem ABD'ye, hem AB'ye ihracatında ciddi büyüme 
kaydedilmiştir.

Nihayet, Türkiye, 1963'de çıktığı bir yolda önemli bir 
merhaleye ulaşmış ve Avrupa Birliği'ne Aday Ülke olarak resmen 
kabul edilmiştir. Üyelik sürecinin henüz başındayız. Sıkıntısı da 
var, getirisi de. Örneğin, AB Aday Ülkelerinin kullanabildiği 8,5 
milyar dolarlık bir kredi kaynağından, Türk özel sektörünün de 
faydalanmasının yolu açılmaktadır.

Bugün, Avrasya'dan aldığımız güçle, Avrupa Birliği'yle ve 
Batı Avrupa'yla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi 
geliştirmekteyiz.

Bugün, Avrupa Birliği'yle yeni konumumuzdan, bu 
konumun bize kattığı stratejik ve ekonomik güçten faydalanarak, 
Avrasya'da ve diğer büyük coğrafyalarda etkinliğimizi 
arttırmaktayız.

Bugün, Türkiyemiz, satın alma gücü olarak dünyada 16. 
ülke olmuştur. Bugün Türkiyemiz, Dünyanın en büyük 
ekonomilerinden oluşan "G-20" grubuna dahil edilmiştir.

Türkiye olarak, şimdi daha güzel bir geleceğin adayıyız. 
Türkiye olarak, elbirliğiyle ve gönül beraberliğiyle, ciddiyetle, 
disiplinle ve kararlılıkla, tarihimizin çizgisinde ve Atatürk'ün 
"...çağı paylaşmak" anlayışının doğrultusunda, Türkiyemizi 
ileriye, daha ileriye, en ileriye ulaştıracağız...

Sayın işadamları,

Bu hedeflere bizi götürecek yöntem şudur: Toplumun, 
kendi tarihsel, kültürel birikiminin ve Cumhuriyet İhtilali’nin 
doğrultusunda kendini yenilemesi ve Türkiye'yi çağdaş değerler 
ışığında yenileştirmesi...
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Önümüzde ortak bir iddia, elbirliğiyle gerçekleşecek ortak 
bir misyon var: Türkiyemizi yenileştirmek ve Türkiyeyi zirveye 
ulaştırmak... 21. yüzyıla bir Dünya Devleti kimliğiyle adım atan 
Türkiyemizin özgün katkısını, insanlığın büyük yürüyüşüne her 
alanda ve her düzeyde getirebilmek...

Günümüzün dünyasında ve Türkiye gerçeğinde, bu 
hedefin önündeki başlıca engel, üretimsizlik, işsizliktir, 
eşitsizliktir. Önümüzdeki tehlike, evsiz insanların, doktorsuz 
hastaların, eğitimsiz çocukların acılarına yabancılaşmaktır... 
Tehlike, insani değerlerden uzaklaşmak, ahlak ölçülerini 
unutmak, sığlaşmaktır.

Belki en önemlisi, birbirimize karşı duyarsızlıktır, 
birbirimize karşı sevgisizliktir.

Yenileşmenin başlıca engeli, kendimize güvensizliktir, 
insanımıza güvensizliktir, engel, bizzat kendi korkularımızdır.

Oysa Türkiyemizin, kendi korkularından başka korkacak 
hiç bir şeyi yoktur.

Türkiye'yi yenileştirmek iddiası, aynı zamanda, her çeşit 
engele, yanlışa, tehdide, korkuya karşı bir başkaldırının ifadesidir.

Yenileşme, Türkiye'yi doğru temeller üzerinde 
yükseltmek ve doğru yönde geliştirmek için, çok şeye yeniden 
başlamayı aklımıza ve yüreğimize sığdırabilmektir; Türkiye'nin 
ve toplumun önüne yeni bir sayfa açabilmektir...

Türkiye'yi yenileştirmenin anlamı, iddiası, misyonu
budur.

Türkiyemizin dünyanın dört köşesindeki elçileri olan 
Değerli İşadamları;

Sizler, bizler, toplumu yönetenler, düşünce üretenler, 
Türkiyeyi yenileştirmek bağlamında, kendimize önce şunu
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sormalıyız: Türkiye'nin insanı ne istiyor, Türkiye'nin
yenileşmesinden ne bekliyor?

Kendi payıma cevaplamaya çalışayım: Bizim insanımız,

Çocukları için daha güzel bir gelecek istiyor, herkes için 
fırsat eşitliği istiyor. Çalışabilir olanlar, iş imkanı bekliyor. 
Çalışmak istiyor. İhtiyacı olanlar, sosyal güvenlik talep ediyor. 
İmtiyazların son bulmasını istiyor. Özgürlük ve demokrasi, 
ciddiyet ve hoşgörü, "temiz" bir yönetim istiyor.İnsanlar, 
ekonomik gelişmeden pay almak istiyor. Çağı paylaşmak, 
gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyor.

Dikkat ederseniz, Türkiye'nin tüm sorunları, bu 
başlıklarda özetleniyor; Türkiye'nin tüm çözümleri, insanımızdaki 
bu özlemin karşılanması için üretiliyor.

Türkiyemizin yurtdışındaki temsilcileri, sayın işadamları:

Tarih, "boşuna yaşanan" bir deney değildir. Türkiye olarak 
yaşadığımız her olay, yanlışlarıyla ve doğrularıyla, başarısı, 
başarısızlığıyla, bizim deney birikimimizdir. Türkiye'nin 
yenileşmesindeki en güçlü dayanağımız, tarihimiz, kültürümüz, 
insanımızdır.

Özlediğimiz Türkiye, geçmişindeki insanlara, doğrulara, 
başarılara sahip çıkan, onlardan güç alan bir Türkiyedir.

Geçmişimizin kazanımlarını elbette koruyacağız. Ancak 
yenileşme, geçmişin başarısını ve kazanımmı korumakla 
yetinmek değildir, onu daha ileriye götürmektir.

Cumhuriyetçilik, bağımsızlık, laiklik, bütünlük, çağı 
paylaşmak gibi temel tercihlerimizin doğruluğuyla, kendi 
geçmişimizin bu güzellikleriyle yetinmek değil, onları 
geliştirmek, güçlendinnek, daha ileriye taşımak durumundayız. 
Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan devrimleri, durağan bir 
"korumacılığın" ötesinde değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin tüm
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birikimlerini", demokrasi ve insan hakları ekseninde 
geliştirmemiz gerekiyor. Atatürk'ün bize öğrettiği "inkılapçılık", 
statik değil, dinamik bir anlayıştır.

"Yenileşme", mesajıyla, yaklaşımıyla ve sembolleriyle, 
Türkiye'nin çağa açılan, Türkiye'nin geleceğe dönük yüzü umudu 
olmalıdır. Eskiye ait kavgaların ve kavgacılığın çağrışımını değil, 
kararlılığın gücünü getirmelidir.

Türkiye, kendini yenileyebilmeli ve aşabilmelidir. 
Demokrasi, insan hakları, özgürlük, adalet gibi ortak değerleri 
aynen korurken, bunları hayata geçiren yöntemler çağın ve 
teknolojinin doğrultusunda yenileşmelidir. Sağlıklı yaklaşım, 
"temel tercihlerde süreklilik, yöntemlerde yenileşme" olmalıdır.

Aynen Batı emperyalizmine karsı savaş meydanlarından 
çıkıp gelen Cumhuriyet öncülerinin, Batı'nın temsil ettiği bazı 
doğru yöntemleri benimseyişi gibi, günümüzün Türkiyesi de, 
"ulusal" değerlerini, "evrensel" boyutta geliştirmelidir.

Türkiyemizde, sosyal-tarihsel bir kopukluk ve hafıza 
yetmezliği bazen dikkati çekmektedir. Geçmişe dönük derinliğin 
olmayışı, bir noktadan sonra, geleceğin ufkunu daraltabilmiştir.

Yenileşen Türkiye, insanlarının iç dünyasıyla gönül 
bağlarını yeniden kurmalıdır. Toplumun kültür birikimlerinden 
daha fazla beslenmelidir. Yenileşme, tarihle bütünlenmelidir.

Yenileşen Türkiye, eskimiş yönetim alışkanlıklarını, 
dürüstlüğü zorlaştıran kurallarını, tutuculuğunu ve toplumdaki 
güçlülerin tarafı olmak alışkanlığını değiştirmelidir.

Türkiye'nin yenileşmesi, toplumun ve bireyin kendi 
etkinliğini her alana getirmesiyle, katılmasıyla, denetlemesiyle, 
gençlikteki dinamizmin önünün açılmasıyla mümkündür...

Parlamento ve siyaset, yöntemler ve kurallar, "çözüm 
üretimine", "katılıma", "senteze" dönük olarak yenilenmelidir.
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Yenilenme, aynı zamanda, sorumluluk demektir; 
toplumun kendine çeki düzen vermesidir, organizasyondur, 
disiplindir.

Yenileşen Türkiye'nin hedefi, "adalet ve verimlilik 
duyarlığına sahip ekonomik gelişme" olmalıdır. Daha fazla üreten, 
büyüyen, iş yaratan, dünya rekabetinde yeri bulunan ürünlerini ve 
oluşan değerleri daha eşitlikli paylaştıran bir ekonomik yapı... 
Sadece varolanı daha adil paylaşan değil, paylaşılacak olanı 
büyüten...

Yenileşme sürecinde, "...sosyal adalet kaygısı ve 
demokrasi özeniyle çerçevelenmiş verimlilik", ekonominin temel 
parametresi olmalıdır....

Türkiyeyi dünyada, dünyayı Türkiyede temsil eden sayın 
kurultay üyeleri,

İşte bu hedeflere ulaşmak için, Türkiye'de sosyal adaleti,
akılcılığı, gelişmeyi egemen kılmak için, yöntem, Yenileşmedir. ü

h *

İnsanlığın evrensel ilkelerinden; ortak değer 
yargılarından; Türkiye'nin tarihsel yenileşme özlemlerinden; 
Mustafa Kemal Atatürk'ten; Milli Mücadele geçmişimizden; 
Cumhuriyet ve demokrasi dönüşümlerinden; insanımızın 
özgürlükçü ve eşitlikçi taleplerinden; inanç dünyamızdaki adalet 
ve dayanışma anlayışlarından hareketle...

Herşeyin en güzel olanını, en yeni ve çağdaş olanını 
insanımıza sunmak için. Türkiye’yi Yenileştirmek...

Türkiye'nin Yenileşmesi, son tahlilde, imtiyazların, 
imtiyaz olmaktan çıkarılmasıdır, fırsatların, kültür ve eğitimin, 
zenginliklerin, mutluluğun... mümkün olan en geniş kitleye 
ulaştırılmasıdır. Yenileşme, sürekli ve sonsuz bir adalet 
arayışıdır... Sürekli bir gelişmedir...

İddiamız ve inancımız Türkiye'nin bu Yenileşmeyi 
gerçekleştirmesidir..
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Türkiyemizin dünyadaki temsilcisi işadamlarımız,

Hepinize teşekkür ederken, saygılarımı sunarken, 
konuşmamı şöyle tamamlamak istiyorum: Hiç bir başarı, bireysel 
değildir. Türkiyemizin her başarısında, hepinizin, hepimizin, 
ismini bilmediğimiz, yüzünü görmediğimiz insanların emeği, 
hüneri, göz nuru var. Ama Türkiyemizin son on yılda dünyaya 
açılışında, "Büyük Türkiye" olduğumuzun, daha büyük bir 
Türkiye olacağımızın bize hatırlatılmasında, içimizden birinin, 
sanırım hepimizden fazla katkısı oldu. Türkiyemizin, ismini ve 
iddiasını, gücünü, kültürünü ve kimliğini, hem de, 
"...Adriyatik'den, Çin Seddi'ne kadar" duyurmasında, aramızdan 
biri bize öncülük etti: Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e, 
Dışişleri Bakanı ve bir vatandaş olarak, şükranımı, saygımı ve 
sevgimi sunuyorum...
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POLONYA CUMHURBAŞKANI 
SAYIN ALEKSANDER KWASNIEWSKİ’NİN 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ 

ÜZERİNE ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı sayın Aleksander Kwasniewski, 
sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 14-16 Nisan 2000 
tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır. Aslen 13- 
15 Eylül 1999 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
sözkonusu ziyaret, yurdumuzda meydana gelen deprem felaketi 
nedeniyle ertelenmişti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Kwasniewski'ye Polonya 
Dışişleri Bakanı sayın Bronislaw Geremek ve diğer üst düzey 
resmi yetkililer eşlik edeceklerdir.

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara'da sayın 
Cumhurbaşkanımız ile görüşmeler yapacak, TBMM Başkanımız 
sayın Yıldırım Akbulut ile biraraya gelecek ve Meclis Genel 
Kurulu'na hitap edecektir. Polonya Cumhurbaşkanı ayrıca 
Başbakanımız sayın Bülent Ecevit'i de kabul edecektir.

İki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak heyetlerarası 
görüşmelerde Türkiye-Polonya Cumhuriyeti ilişkileri tüm 
yönleriyle ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik 
işbirliğine özel bir önem verilecektir. Polonya Cumhurbaşkanına 
bir grup işadamı da eşlik etmektedir.
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Polonya Cumhurbaşkanı sayın Kwasniewski ve 
beraberindeki heyet, Ankara'daki temaslarını tamamladıktan 
sonra Göreme, İzmir ve İstanbul'u ziyaret edeceklerdir.
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ADDRESS BY FOREIGN MINISTER H.E.ÎSMAÎL CEM 
AT 39th TURKEY-EU ASSOCIATION COUNCIL

MEETING IN LUXEMBOURG

Mr. President,
Distinguished Colleagues,

Almost three years have passed since our last meeting. 
This is an unusually long interval of the type that we do not want 
to see again. During that period our relationship has experienced 
some ups and downs. After the EU Council of December 1997 our 
relationship was for a while reduced to its most basic element, 
namely the implementation of the customs union, with hardly any 
room for development.

My purpose today is not to dwell on the past but to look at 
the present and more importantly into the future. We are now in 
the post-Helsinki phase of our relationship. At that meeting of the 
European Council, Turkey was given a clear message that it is 
destined to be a member of the Union and that the 
misunderstandings of the past were to be avoided. In Helsinki, 
instruments similar to the ones that have been envisaged for the 
other candidates were adopted for Turkey as well. What we have 
to do now is to implement the decisions taken at Helsinki. We are 
going to make a start today by adopting a decision which will 
establish sub-committees of the Association Committee to be 
entrusted with monitoring the process of screening of the acquis. 
It is important that this process be initiated as of early May. In the 
first place, we do not think that a meaningful Accession 
Partnership and National Programme for Adoption of the acquis 
can be drawn up without a first attempt being made at screening 
because it is through this process that information about the state 
of preparedness of a candidate is obtained.
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The Accession Partnership and National Programme are, 
we believe, essential and we have already begun working on the 
National Programme. We look forward to co-operating closely 
with the Commission in both that exercise and that of preparing 
the Accession Partnership. We are completing the internal 
organisational structures which will be entrusted with the task of 
co-ordinating the efforts of all government departments and other 
institutions involved in preparing for accession. At the same time, 
we are also convinced that the process of screening will 
demonstrate that in many areas Turkey has already gone very far 
towards aligning its legislation and practices on those of the 
Union. Our own authorities have conducted an exercise which has 
demonstrated that some 10 % of relevant EU legislation has 
already been fully adopted, an another 25 % partly adopted in the 
last few years. This is not a surprising result since the completion 
of the Customs Union has required Turkey to adopt large segments 
of the "acquis communautaire". We therefore feel that as regards 
one of the major Copenhagen criteria, the capacity to cope with 
competitive pressures and the market economy, Turkey is on the 
right track. Full and concrete support of the EU can only help 
accelerate the pace. The reforms that have been launched by the 
present government in the economic sphere such as the new social 
security, taxation and banking laws, the constitutional changes 
which ease privatisation and international arbitration, as well as 
the stabilisation programme implemented in co-operation with 
financial institutions go in the direction of meeting the last 
Copenhagen criterion, namely the ability to adhere to the aims of 
economic and monetary union. It should not be forgotten that 
unlike the other candidates, Turkey has been left on its own by the 
Union when taking all the measures it has adopted so far.

It is precisely for this reason that the Union must be seen 
to be willing to fulfil the commitments undertaken towards Turkey 
at the Helsinki Council. One area, which is particularly important 
because of its past history of unkept promises, is financial co
operation. We have always felt that, the substantial 
transformations which the Turkish economy will have to undergo
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can be achieved with the help of direct investment, much of it 
originating abroad. The relative ease with which the privatisation 
programme is being conducted and the economic stabilisation 
programme bearing its fruits indicate that Turkey is an attractive 
destination for investment. We have every reason to believe that 
candidate status accompanied by comprehensive economic 
reforms will increase the attractiveness of Turkey for investment, 
as it has done for other candidates.

Nevertheless, there are many activities which will need to 
be conducted in the course of preparing Turkey for accession and 
which will require the financial support of the Union. The amounts 
to be allocated to Turkey in future must be set at a level 
sufficiently high to permit it to participate in all EU programs and 
agencies on the same terms as the other candidates. Equally 
important, in the light of the unhappy experiences of the past is the 
need to demonstrate a concrete commitment on the part of the 
Union to this process. As decided in Helsinki, we therefore look 
on the Commission to present without delay a "single framework 
for co-ordinating all sources of European Union financial 
assistance for pre-accession." This framework should include 
improvements to the procedures for processing financial 
cooperation projects which could be inspired from Central and 
Eastern Europe. These mechanisms are apparently much better 
suited for a pre-accession strategy than the MEDA procedures 
presently applicable to financial cooperation with Turkey, which 
are not designed for pre-accession support.

Meanwhile, existing commitments must be fulfilled 
without further hindrance, if only to demonstrate that as envisaged 
in the Helsinki Conclusions, Turkey is put on an equal footing 
with the other candidates. Similarly, rapid progress should be 
made towards effectively opening to Turkey's participation all the 
Community programmes and agencies which are already 
available to the other candidates. This is an essential element of 
the process of preparing for accession. We look forward to an early 
mission to Turkey of the relevant Commission services so that
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information on the modalities for participation in these 
programmes can effectively be transmitted to the Turkish 
authorities. We attach particular importance to the possibility of 
benefiting from the services of TAIEX, the office in charge of 
providing technical assistance for pre-accession. We therefore 
hope that the Commission will speed up preparations to ensure 
that this is the case. These preparations must include the initiation 
of dialogue between the two parties with a view to helping Turkish 
institutions familiarise themselves with these programmes and 
agencies.

We are also looking forward to the early initiation of 
negotiations which will lead to the mutual liberalisation of trade in 
services between the two parties. This exercise while fulfilling one 
of the major commitments contained in the Ankara Agreement, 
regrettably neglected so far will also help Turkey, in preparation 
for accession, align its legislation in this area on that of the Union.

Equally, we hope that we can liberalise trade in 
agricultural products between Turkey and the EU. This is an area 
where many difficulties are encountered partly because our 
farmers find it difficult to compete with the heavily subsidised 
exports of their counterparts in EU countries. However, we 
believe that it should be possible to arrive at arrangements which 
will be beneficial to both sides and will pave the way for the 
process of alignment on the Common Agricultural Policy that 
Turkey will have to follow in order for freedom of movement of 
agricultural products to be assured between both parties.

Let me recall in this respect that as a result of the Customs 
Union which has opened Turkey's market totally to the EU, 40 % 
of the EU's total trade surplus with the outside world is presently 
obtained from its exchanges with Turkey. A trade deficit may be 
an expected result of the completion of a Customs Union between 
parties having different levels of economic development. 
However, it also demonstrates vividly the need for the EU to fulfil 
in their entirety all of its commitments towards Turkey so that the

/
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balance of rights and obligations between the two parties can be 
preserved and the EU's own credibility maintained.

Turkey's objective is to shorten as much as possible the 
time which will have to elapse before accession. We do not believe 
that the pre-accession period can be extended indefinitely without 
the risk of fatigue arising in the candidate country. The means that 
our first priority remains the adoption of the reforms necessary for 
Turkey to fulfil the political criteria so that accession negotiations 
can be opened, already, a number of important constitutional and 
legal changes were made last year which helped raise relevant 
standards to the levels that prevail in European Union countries. 
Among these changes, one can count the decision to remove 
military judges from State Security Courts, the law on the 
prosecution of civil servants which along with amendments to the 
Penal Code has helped pursue complaints about torture and ill- 
treatment more effectively than in the past, an amnesty for 
journalists, the adoption of a repentance law for militants and the 
reduction of the number of provinces still under Emergency Rule, 
As part of the preparations for the eighth Five-Year Plan, a special 
report has been drafted by the relevant sub-committee of the State 
Planning Organisation which sets out he measures that have to be 
taken for Turkey to align on the Copenhagen political criteria. 
This report, which is expected to be presented to the higher level 
of the Governmental organisation and acted upon in the near 
future, makes many important recommendations.

Clearly, while the suggested changes in the report are
essential so that a number of deficiencies in the Turkish legal
system can be properly addressed, candidate status will increase
the motivation for these reforms to be adopted speedily. Our aim
is to improve further the human rights situation in Turkey to the
benefit of all citizens. I should stress that we do not classify our
citizens according to their ethnic origin. They are all equal before 
the law.
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Mr. President,
Distinguished Colleagues,

Following Helsinki, we look forward to the unfettered 
resumption of dialogue on all issues which are relevant to our 
accession to the Union. Turkey has already associated itself with 
around 80% of common positions which have been adopted on a 
large number of topics since the Helsinki Council. This shows that 
alignment of CFSP instruments is not going to be a complicated 
task. Our Political Directors have already met recently ad 
discussed in a functional atmosphere a number of issues which are 
particularly important in our relationship. We have ourselves had 
the opportunity to take up some of them earlier today. 
Nevertheless, I feel it necessary to address a few of them in our 
present meeting, while drawing your attention to the fact that the 
dialogue on all such issues should continue to be conducted in a 
co-operative and constructive spirit. Now that Turkey is part of the 
family this even more important.

Mr. President,
Distinguished Colleagues,

Let me now turn to a number of issues which relate to 
political dialogue between Turkey and the EU and which we have 
discussed already earlier this morning. In this context I should like 
to recall the statement made by Prime Minister Ecevit in the 
aftermath of the Helsinki Council on 11 December 1999, and 
forwarded to the Presidency, as that statement retains its entire 
validity.

In the context of this statement I should like to state the 
following. For years, the EU has linked the Cyprus issue to the 
relationship between Turkey and the European Union in an 
approach that we consider to be unjustified. Our position has been 
set out on many occasions before the Council and I can confirm 
that position here today. We have always considered that the 
solution to this problem is to be reached by the two parties on the 
island. The approach adopted by the Union throughout the years,
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particularly after the Luxembourg Council, has not been 
conducive to such a solution because in contravention to the legal 
and political parameters that apply to the island, the Union has 
chosen to privilege one part over the other and thus encourage the 
Greek Cypriots to adopt unhelpful attitudes. The Turkish Cypriots 
have naturally felt alienated from the European Union which, 
whether by choice or by default, has chosen to discount them. The 
EU's refusal to include Turkey in the accession process also 
increased Turkish Cypriot suspicions towards it. As could be 
expected, the UN Secretary-General's efforts to launch a process 
of proximity talks were hampered by this situation.

The Helsinki process has helped to partially improve this 
state of affairs. The recognition of candidate status for Turkey has 
had positive effects on the Turkish Cypriots who now feel more 
comfortable in their contacts with the European Union. Without in 
any way replacing the ongoing process conducted under the 
auspices of the UN Secretary-General, the Union can encourage 
the parties by treating them equally as negotiations which are 
essential for a confederal solution to the problem can only be 
conducted among equal parties. We wish the Union to be more 
forthcoming in acknowledging the realities of the island and in 
establishing a relationship with the Turkish Cypriots on an equal 
footing with the Greek Cypriots.

Mr. President,
Distinguished Colleagues,

For many years, the problems that exist between Turkey 
and Greece have also constituted a serious obstacle in relations 
between Turkey and the Union, despite the fact that a process of 
integrating Turkey into the European Union can only help 
improve the chances of solving these problems. Our view has 
always been that given political will, none of these problems were 
insurmountable if a process of dialogue could be initiated. Ten 
months ago, at a time when relations between Turkey and Greece 
were perhaps at their worst, the two countries decided to start such
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a process covering co-operation in six separate areas. I have to pay 
tribute to the far-sighted approach of the Greek Government and 
of my friend George Papandreou which has helped make these 
discussions possible. They have resulted in the conclusion of nine 
different agreements in a wide-ranging number of areas, including 
economic co-operation, culture, the fight against terrorism and 
related issues etc. These agreements are important texts which 
constitute the legal basis for an ever-deepening co-operation 
between our two countries. Greece has also offered to share with 
us its experience in integrating with the European Union, and 
cooperate with us to prepare our own accession process. We 
welcome this offer which has already led to the initiation of 
discussions at expert level.

A year ago, dialogue was limited to occasional brief 
encounters between the two countries' Foreign Ministers in the 
margins of various international gatherings. I am happy to say that 
we now have real and substantive discussions with my colleague 
George Papandreou which cover a large number of issues. The 
solidarity displayed towards each other by the two nations on the 
occasion of the earthquakes which struck them in succession last 
year, has demonstrated their reluctance to engage in conflict and 
their clear preference for friendly relations and a shared future. I 
have no doubt that this message has also been well received by all 
concerned. Turkey is ready to extend the dialogue between our 
two countries to the more fundamental bilateral issues on which 
we continue to disagree. I hope that this will become possible in 
the near future.

Let me also say a few words about the European Security 
and Defence Identity, which is a subject to which we attach 
considerable importance. Having contributed substantially to the 
security and defence of Europe, Turkey believes that the countries 
of Europe should have a greater role and responsibility for the 
security of the continent. We are convinced that transparency, 
inclusiveness and the indivisibility of security are the fundamental 
principles that should guide ongoing efforts in this area. The EU is
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now in the process of giving substance to new structures which 
will deal with security and crisis management. Although this 
process in obviously under the sole jurisdiction of the EU, all 
parties concerned would benefit if it were to build on the acquis 
constituted by arrangements and practices developed within the 
WEU so as to ensure the involvement and participation of non-EU 
European allies. We wish to be fully involved in these endeavors 
and to play our part in meeting future European security 
challenges. The EU has decided to set a "headline goal" to be able 
to fulfil the whole range of Petersberg tasks. As a clear expression 
of her readiness and determination to contribute to the security of 
Europe, Turkey has communicated her intention to participate in 
this "headline goal" with a brigade size unit supported by 
sufficient air and naval elements. Now that Turkey is also a 
candidate to accession to the EU, we expect her to be included in 
discussions relating to future European security arrangements. We 
wish to see a greater effort from the EU in this area.

Mr. President,
Distinguished Colleagues,

During the past four months, Turkey-EU relations have 
seen a dramatic turnaround. We are now set on a new path towards 
a common future which is full of challenges and opportunities. We 
do not underestimate the difficulties that lie ahead. However, we 
also believe that if both sides fulfil their responsibilities, we will 
reach that objective much sooner than expected.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN 
JİANG ZEMİN’İN, CUMHURBAŞKANI SAYIN 

SÜLEYMAN DEMİREL’İN DAVETLİSİ OLARAK 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jiang Zemin, 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in davetlisi olarak, 18- 
21 Nisan 2000 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

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

ÇHC Cumhurbaşkanı, Ankara'daki temasları çerçevesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek TBMM Başkanı 
Sayın Yıldırım Akbulut ile görüşecek, ayrıca Sayın 
Başbakanımızı kabul edecektir.

ÇHC Cumhurbaşkanı, Ankara'da yapacağı resmi 
görüşmeleri müteakip İstanbul'da da temas ve incelemelerde 
bulunacaktır.
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İZLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI HALLDOR 
ASGRİMSSON’UN, DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL 
CEM’İN DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İzlanda Dışişleri Bakanı sayın Halldor Asgrimsson, 
Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 19- 20 
Nisan 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

İzlanda Dışişleri Bakanı sayın Asgrimsson ile yapılacak 
görüşmelerde Türkiye ile İzlanda arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir. Toplantı sırasında Dışişleri Bakanlıkları 
arasında sürekli bir danışma mekanizması kurulmasına ilişkin bir 
memorandum da teati edilecektir. Konuk Bakan sayın 
Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımız tarafından kabul 
edilecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN TRT-1 
“HABER 18” PROGRAMINDA VERDİĞİ MÜLAKATIN

METNİ

SORU : Sayın Bakan hoşgeldiniz.

CEVAP : Hoşbulduk efendim.

SORU: En son Lüksemburg'daydiniz. Daha önce de
•  0  0

Japonya'daydınız, isterseniz Lüksemburg'la başlayalım. Uç yıl 
aradan sonra Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısına 
katıldınız. Hemen soralım, niye üç yıl ara verilmişti?

CEVAP: Üç yıl ara verilmesi bizim hükümetimizin, 
Yılmaz hükümetinin bir kararı sonrasında gerçekleşti ve çok 
doğru bir karardı. Biz özellikle Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye 
açısından haksız gördüğümüz, ayırımcı gördüğümüz Lüksemburg 
kararı sonrasında bu Ortaklık Konseyi'nin tekrarlanmasına iyi 
bakmadık. Bir ara İngiltere'nin dönem başkanlığı sırasında bir 
çaba oldu. Bir uzlaşma zemini sağlayalım ve yapalım diye. Biz de 
iyi niyetle bakmıştık ama orada da sonuç alınmadı ve nihayet AB 
ile bu -nihayet diyorum- adaylık meselesinin çözümünden sonra 
doğal olarak bu toplantıyı yaptık.

SORU : Dönüşte çok memnundunuz. Ancak bazı 
noktalara dikkat çektiniz. Memnun olduğunuz noktalar arasında 
da Kıbrıs vardı özellikle. Neydi Kıbrıs'a ilişkin birliğin farklı

•  •  •• •• goruşu?

CEVAP : Şimdi bir genel hava olarak Kıbrıs konusunda 
tabii burada büyük payı KKTC Cumhurbaşkanına vermek lazım 
ama bizim de çabamızla biz Kıbrıs davamızın çok daha iyi
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anlatıldığı ve bir ölçüde anlaşılmaya başladığı bir dönemdeyiz. 
Bunu bir kez daha gördüm. Yani bir kez daha Kıbrıs konusunda 
artık muhataplarımızın işin biraz farkına vardığını, varmaya 
başladığını müşahade ettim. Birincisi buydu. İkincisi ise Kıbrıs 
konusunu ele alan rapor, ele alıyor değil de değiniyor. Bu değinme 
mevzuunda iki görüş çarpıştı. Bir tanesi Kıbrıs konusunun daha 
geniş bir şekilde ve BM'in bazı olumsuz kararlarına atıfta 
bulunarak metne geçmesiydi. İkincisi bizim görüşümüz ise, hayır 
bir defa Kıbrıs bizim doğrudan AB bağlamında bir konumuz 
değildir. Eğer AB ille de atıfta bulunacaksa Helsinki Zirvesi 
çerçevesinde atıfta bulunabilir. Daha ileriye gidemez demiştik. 
Bizim görüşümüz benimsendi. Nihayet onu da söyleyeyim. O 
böyle resmi belge falan değil ama bizim basın toplantısında Kıbrıs 
Rum Kesiminden bir gazeteci bir sual sordu. Gayet kasıtlı bir 
sualdi. İşte neden işgalci Türk kuvvetleri Kıbrıs'ta, neden AB 
işgalcilerin orada kalmasına izin veriyor, göz yumuyor gibi... 
Sonra dedi ki, bu sualimi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı’na 
yöneltiyorum. Ama aynı zamanda AB'ni temsil eden Sayın 
Verheugen'e yöneltiyorum, dedi. Şimdi ilk sual bana gelmişti. Ben 
ne olur, ne olmaz diye benden sonra ne konuşulacağını da 
bilemediğim için, gayet köşeli bir cevap verdim. Faşistlerin 
darbesinden başladım. Nasıl Türkleri öldürdüklerini, masum 
insanlarımızı darbecilerin nasıl öldürdüğünü (Samson"cularm) 
ardından nasıl Kıbrıslı Rumların bir kesimini de öldürdüklerini, 
özellikle bazı siyasetçileri nasıl öldürdüklerini anlattım. İşte bu bir 
işgal ordusu değildir bizim ordumuz. Bir kurtuluş ordusudur. 
Çünkü oradaki Türklerin hayatını kurtarmıştır vs. bunları 
söyledim.

SORU: Tarih dersi gibi olmuş.

CEVAP : Bütün gazeteciler çok ilgi gösteriyor. Benim 
söylediğimden daha önemli olan, Verheugen'in konuşmasıydı ve 
hakikaten bizim belki de yıllardır hiç duymadığımız sözcüklerle 
doğru, hakkaniyet içinde bir konuşma yaptı ve bugün haberlerini 
alıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta büyük memnuniyetle karşılanmış, 
Güney Kıbrıs'ta Rum kesiminde ise fevkalade hoşnutsuzluk 
yaratmış. Bunlar iyi işaretler.
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SORU : Aslında Günter Verheugen toplantı sonrasında 
yaptığı bir açıklamada da. Birliğe sabırlı olmasını söylüyordu. 
Gerçekten bu da çok ilginç bir tespitti değil mi Sayın Bakanım? 
Önemli ve farklı noktalara doğru gidiyor Türkiye, bu ortada. Bu 
arada Helsinki Zirvesi'nin ardından da süreç devam ediyor. 
Tarafların tutumlarında sizin bu anlattıklarınızın dışında bir 
farklılık var mı ve Türkiye bu sürece nasıl hazırlanıyor? Sanki iç 
politikanın etkisiyle bir parça geride kaldı gibi değil mi?

CEVAP : Şimdi tarafların tutumları ve iç politika dediniz. 
Tarafların tutumları şu ana kadar olumlu. Biz olumlu 
yaklaşıyoruz. Doğrusu AB de aynı şekilde yaklaşıyor. Burada üçe 
ayırabiliriz. Birincisi ekonomik ilişkiler. Ekonomik konularda 
önemli bir mesafe kaydedildi. Ekonomik konularda benim 
söylediğim şu. Bize AB'nin geçmişten kalan taahhüdü vardır. Bu 
taahhüt yerine gelmemiştir. Burada biz talepkarız. Hakkımızın 
verilmesini istiyoruz. Bu ciddi tartışma değil ama ciddi 
değerlendirme konusu. Burada mesafe aldık. Ben memnun 
değilim. Aldığımız mesafeden, vardığımız noktadan memnun 
değilim. Ama alınmıştır. Yani bir mesafe alınmıştır. Örneğin bu 
8,5 milyar dolarlık bir kredi kaynağına Türkiye'nin katılması, bu 
çözüldü. Hatta resmi yazıda da "çözüldü, bir iki teknik konu kaldı" 
gibi bir ifadeyle belirtiliyor. Sonra çok üzerinde durduğumuz biraz 
da prensip meselesi yaptığımız 750 milyon dolarlık bir kredi 
konusu daha var. Onun 600 milyonu deprem için, ona da teşekkür 
ettim tabii. O sırada hemen o parayı bize verebildi Avrupa Yatırım 
Bankası. Fakat biz diyoruz ki, o 600 milyon dolar bir özel amaçla 
kullanılmıştır. Biz geçmişten gelen talebimizi devam ettirtiyoruz. 
O konuda da bir gelişme sağlandığı resmen bildirildi. 
Konuşmalarımızda ise o gelişmenin daha somut bir şekilde nasıl 
olduğunu ve yakında da çözülmesi ihtimalinin büyüklüğü bize 
açıklandı.

SORU: AB mevzuatına uyum çalışmaları...

CEVAP: Geldik ikinci konuya.

SORU : Evet onu alalım sizden.
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CEVAP :İkinci konumuz. Şimdi bakın o konuda biz bir 
gecikme içinde değiliz. Avrupa mevzuatına uyum konusunda 
zaten şunu hep söylüyorum. Bizden önce bunların bir kısmı 
yapılmış. Özellikle Gümrük Birliği'ne Türkiye'nin katılmasından 
sonra bu çalışmalar ciddi bir şekilde başlamış, Devlet Planlama 
Teşkilatı ki, o bu işin doğrusu çok büyük bölümünü üstlenip 
gerçekleştiriyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışmalarıyla 
zaten biz bu işleri yapıyoruz. Bu yaptığımız o mevzuat uyumları, 
diğer bakanlıklarla temas içindeyiz ve her yeni değişimde diğer 
bakanlıklar bize danışıyor, biz fikrimizi söylüyoruz. Böyle bir 
gelişme içindeyiz. Bunu biz daha hızlı kılmak istiyoruz. Yani 
yapmak istediğimiz o. Yoksa işler yürüyor. Bundan bir hafta önce 
sanırım Helsinki sonrasındaki üçüncü toplantıyı bütün bakanlıklar 
ve devlet kuruluşlarıyla yaptık. Büyükelçi Sayın Volkan Vural'ın 
organizasyonunda üçüncü toplantıyı yaptık ve o çalışmalar hep 
devam ediyor. Şimdi bir yerde haklısınız. İç politika dediniz. 
Ancak ben bunların daha daha hızlı gitmesini istiyorum. Daha 
daha hızlı gitmesi için de bazı faktörlerin bir araya gelmesi lazım. 
Bir bina sorunumuz var. Çözülmesi lazım. Bütçe sıkıntımız var. 
Hükümet genelgesi, Başbakanlık genelgesinin bazı özelliklerinin 
bir yasaya dönüşmesi lazım. Bunları da yaptığımızda daha fazla 
hızlanacağız. Herkes gayet iyi niyetle katkısını getiriyor ama 
Türkiye son zamanlarda dikkatini belli birkaç konuya bir iki 
konuya tekzip ettiği için.

SORU: Şimdi o konulara geleceğiz.

CEVAP: Gecikme değil de süratten kaybediyoruz.

SORU : Ya da istediğiniz hızla gitmiyor.

CEVAP : Evet. Üçüncü konu da siyasi konular. Siyasi 
konularda bakın memnuniyet ifade ettiğimi söylediniz. Evet. 
Siyasi konularda şimdi AB'nin Avrupa Parlamentosu kanadında 
ciddi sıkıntı var. Yani oradaki kararlar, sözler bunlar iyi değil. 
Hatta ben de bir ara gidip oradaki grup başkanlarıyla bir görüşme 
yapmayı planlıyorum. Gelişmiyor o tarafı. Buna karşılık şu anda 
bizim için asıl önem taşıyan Komisyon. Bir çeşit icra organ.
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Bakanlar Konseyi'nde gene izafi olarak iyiye gidiş var siyasi 
konularda. Örneğin tek bir örnek vereyim. Malum, bundan önceki 
bütün kararlarında bizim bazı hassas meselelerimize 
yöneldiklerinde işte siyasi çözüm diye bir şey hep ortaya konurdu. 
Şimdi artık o yok bu defa ki raporda. Onun yerini alan daha 
yumuşak bir ifade var. Ben ona da karşı çıktım o ayrı mevzu. Ama 
karşılaştırdığınız vakit, orada bir şey var. Bizim hassasiyetlerimizi 
biraz daha iyi anlıyorlar. Ancak orada bir de bu kuruluşun kendi 
ilkeleri var. Yöntemleri var. Onlara da bizim uyum sağlamamızda 
biraz daha gayretli olmamızı bekliyorlar.

SORU: Evet karşılıklı. Sayın Bakan geçenlerde siz 
Japonya'daydınız Lüksemburg öncesinde ve bunun dışında Enerji 
Bakanı ve Ulaştırma Bakanı da Çin'e gitmişlerdi. Sanki 
Bakanlarımızın Uzak Doğu'ya doğru bir uzanışları sözkonusu. 
Hatırlıyoruz da Helsinki Zirvesi öncesinde siz hep şunu 
vurgulamıştınız. Dünyanın sonu değil bu olay. O kadar da 
büyütmeyelim. Alternatiflerimiz var. Acaba bu seyahatler 
bunların bir uzantısı mı?

CEVAP: Tam değil efendim. Yani biz Çin ve Uzak 
Doğu'yu çok ciddi bir şekilde gündemimize iki sene önce aldık. 
Benim Çin ve Vietnam gezilerim olmuştu, temaslarım olmuştu. 
Ancak şunu da ifade edeyim. Çin'le özlediğimiz bir gelişmeyi 
sağlayamadık. Bunu siyasi düzeyde sağladık belki de, onun 
hemen tamamlayıcısı olan ekonomik açılımı başaramadık 
açıkçası. Burada bizim özellikle ihracat sektörümüzün, taahhüt 
sektörümüzün belki biraz da riske girip, belki biraz daha cesur 
yaklaşıp meselelere uzanması lazım. O ortamı doğrusu pek 
sağlayamamıştık. Ancak Çin Cumhurbaşkanının ziyareti sanırım 
o konuda da bir ilerleme getirecek.

SORU : Siz gittiğinizde Japonya'da tam bir hükümet krizi 
yaşanıyordu. Tam istediğiniz gibi gelişti mi olaylar?

CEVAP : Evet. Japonlar inanılmaz şekilde düzenli, dakik, 
verdikleri söze sadık. Ben çok etkilendim doğrusu Japonya'da 
ciddi bir gelişmemiz var. Japonya'yla mesela çok önemli bir siyasi
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belge imzaladık. İşbirliği belgesi imzaladık ki, bu bizim pek 
kullandığımız bir yöntem değil, Japonların pek kullandığı bir 
yöntem de değil. Son derece iyi oldu. İş çevreleriyle beni bir öğlen 
yemeğine davet ettiler. Konuşma yaptım. Onlar sual sordu. Çok 
iyi geçti. Japonya'dan bayağı gelişme bekliyorum.

SORU : Aslında sizin sesinizden haberleri almıştık zaten. 
TRT muhabiri gibi Dışişleri Bakanı İsmail Cem Tokyo'dan 
bildiriyor gibi bir cümleyle aktarıyorduk seyircilerimize.

CEVAP : Sizin camianızın çok yabancısı da sayılmam.

SORU: Tabii ki, gayet tabii. Sayın Bakan şimdi 
Yunanistan'a geçeceğiz. Seçimler sonrası durum nasıl? Yeni 
hükümetten sonra ne olacak Türk-Yunan ilişkileri? Kabinede

•  •

Pangalos da yer alıyor. Acaba yine bir sorun çıkarır mı Ocalan 
krizinde yaşadığımız gibi?

CEVAP:Sanırım Türk-Yunan ilişkilerini belli bir çizgiye 
oturttuk. Belli bir yol çizdik. Yunanistan'da bir iktidar değişimi 
olsaydı dahi, ben bu çizgiden gerileneceğini tahmin etmiyordum. 
Dolayısıyla, mevcut iktidarın kendi içinde bazı kişisel, bireysel 
hesaplaşmalara gitmesi nedeniyle politikalarının değişeceğini 
beklemiyorum. Gerçi her zaman her türlü ihtimale açık olmak 
lazım. Fakat beklemiyorum. Burada elbette Sayın Papandreou'nun 
Dışişleri Bakanı olması, tanıdığımız, bildiğimiz, konuştuğumuz 
bir insanın devam etmekte olması Türkiye açısından ve 
Yunanistan açısından daha avantajlı bir durum.

SORU : Şimdi geliyoruz Galatasaray-Leeds United 
karşılaşmasıyla ilgili gelişmelere. Sayın Bakan Galatasaray 
Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim "Çok söyledim. Hiç oralı olan 
olmadı. Ama artık bu işin diplomasiyle çözülmesi gerekir" 
şeklinde uyarılarda bulunmuştu, dün yaptığı açıklamada. 
Gerçekten diplomatik girişimlerde gecikildi mi sizce?

CEVAP : Hayır. Sayın Terim'in düşüncesi özellikle 
konunun en büyük ilgilisi ve çok sevdiğimiz, güvendiğimiz bir
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kişi olarak elbette çok değerlidir. Ancak şunu söyleyim. Biz 
Bakanlık olarak daha hadisenin hemen sonrasından itibaren 
elimizden geleni yapmaktayız. İngiltere'de sürekli girişimlerimiz 
oldu. Sayın Büyükelçi, bizim Büyükelçimiz devamlı temaslarda 
bulundu. Bizim Bakanlık olarak ayrıca Türkiye'deki İngiltere 
Büyükelçiliği’yle görüşmelerimiz oldu. Hemen şunu belirteyim 
ben Sayın Ünlü'nün sözlerine katılıyorum. Bu talihsiz olayın bir 
mazereti yoktur. Bu Taksim'deki olayın. Ancak İngiltere'de 
cereyan etmiş olan hadiseler bir yönüyle daha vahimdir. Ben bunu 
Sayın Robin Cook'a İngiltere Dışişleri Bakam'na yazdığım 
mektupta da belirttim. Çünkü Türkiye'deki olay Ünlü'nün 
belirttiği gibi nihayet iki Holigan grubun çatışması. Kendiliğinden 
ortaya çıkmış bir olaydır Taksim'deki olay. İngiltere'de ise bizim 
iki insanımıza yapılan saldırı, Türk varlığına yapılan saldırı bu 
önceden tasarlanmış, planlanmış, bazı kimseler hedef alınmış ve 
öyle gerçekleşmiştir.

SORU: Aslında bu özürde de gecikildiği
değerlendirmeleri yapılıyor. Yani çok daha önceden özür 
dilenseydi?

CEVAP: Bizim açımızdan mı?

SORU : Evet. Yetkili ağızlardan.

CEVAP : Hayır. Şimdi yetkili ağızlardan ben sadece 
Bakanlığım için konuşabilirim. Bizim Büyükelçimiz bunu hemen 
yaptı. Sadece bizim Bakanlığımız değil, bütün ilgililerin aynı şeyi 
yaptığı düşüncesindeyim. Sonra işin bir boyutu daha var. Ben ona 
da dikkatini çektim muhatabım Sayın Bakanın. O da şu. Aslında 
İngiltere'de bizim insanlarımıza yapılan saldırı ırkçı güdüler, ırkçı 
dürtüler sonucunda olmuştur ve fevkalade vahimdir. Buna mani 
olmak lazımdır ve hem bunlara mani olmak, hem de rövanş 
karşılaşmasının da güven içinde geçmesini sağlamak İngiltere'nin 
vazifesidir.

SORU: Peki hiç yanıt aldınız mı İngiltere'den
muhataplarınızdan?
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CEVAP : Bakanlığımızda bu konuda Ingiliz
muhataplarıyla görüşenlerin naklettiği örneğin Ankara'daki 
İngiliz Büyükelçiliğinden hep olumlu bir yaklaşım geldiği, aynı 
şekilde İngiltere'deki Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir yaklaşım 
geldiği, fakat bunlar da çözmüyor. Benim talebim çok daha ciddi, 
çok daha enerjik önlem alınması. Güven meselesinin hallolması 
ve İngiltere'de sanki yükselen faşist, ırkçı havanın Türkleri hedef 
almış olan yabancı düşmanlığı havasının biran önce önlenmesi.

SORU : Kaldı ki 20 Nisan'a kadar da sanki bu tansiyon hiç 
düşmeyecek gibi görünüyor. Sayın Bakan, iki ülke ilişkileri de 
etkilenebilir mi bu gelişmelerden?

CEVAP : Umarım bu hava dağılır. Yani bir şekilde biz tabii 
bütün girişimlerimizi belli bir zamanlama içinde yapmaktayız. 
Sadece biz değil, diğer Bakanlıklar, ilgililer, Federasyon herkes 
kendi üzerine düşeni yapıyor. Şunu da belirteyim. Mesela biz 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Süren'le hep bir dirsek 
teması içindeyiz. Benim yazacağım mektuba kadar bazı 
noktalarda danışmaktayız. Çünkü öyle bir ifade de bulunurum ki, 
Galatasaray'ın izlediği politikaya ters düşebilir. Bütün bunları 
yaparak çok dikkatle götürmekteyiz.

SORU: Sayın Bakan bu konuyu da böylece noktaladıktan 
sonra gelelim asıl el yakan konuya. Süremiz bir parça azaldı ama, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda geçtiğimiz günlerde Sayın 
Başbakanın rahatsızlığı sırasında bir açıklama yaptı ve bir tarif 
ortaya çıktı . Hemen ardından MHP Lideri Sayın Bahçeli grup 
toplantısında bir tarif yaptı. Tarifler birbirini izliyor. Sayın 
Çiller'in ki geldi. Ama genel bir ortak nokta sanki bir Dışişleri 
misyonlu birinin çok daha öne çıkacağı şeklindeydi. Kuşkusuz 
sıralanan üç maddenin dışında ve bu tariflere uyanlardan biri de 
siz olarak görülüyorsunuz. Bu soru da hep soruluyor size. Bir de 
biz soralım dedik. Siz aday olacak mısınız? Ya da nasıl 
bakıyorsunuz bu tarife göre gelişmelere?

CEVAP: Şimdi tabii ben de hep aynı cevabı vermekteyim. 
Elbette izliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemizin çok
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önemli bir konusu. Elbette çok dikkatli izliyorum. Ama kendime 
dönük bir yorum yapmak veyahut bu konuda konuşmak doğru
olmaz.

SORU : Ama herkesin yorumu derken acaba?

CEVAP : Vatandaş olarak.

SORU: Evet anlıyorum da gönlünüzün bir köşesinde de 
var mı böyle bir şey?

CEVAP: Efendim konuşmam yanlış olur. Konuşmak 
istemiyorum.

SORU : Pek i.
%

CEVAP : Kusura bakmayın.

SORU: Hayır ben sorumu soruyorum. Cevap verip 
vermemek de serbestsiniz.

CEVAP: Ben böyle cevap vermeyince de biraz da 
sıkılıyorum. Sanki haksızlık, yanlış mı yapıyorum diye. Teşekkür 
ederim ilginize, sorunuza, ilgilenenlere, ama konuşmuyorum.

SORU : Peki Galatasaray maçına gidecek misiniz?

CEVAP : Şimdi ben çok heyecanlanıyorum böyle büyük 
maçlarda. O nedenle de gitmiyorum. Yani ben Türkiye'de de milli 
takımın ve Galatasaray'ın büyük maçlarına gitmiyorum. 
Televizyon araya daha bir mesafe koyuyor. Sonra nihayet 
kapatabiliyorsunuz televizyonu. Bir defa önemli maça gittim. O 
da hani bir tabir vardır. Erkeklik uğruna derler ya. Galatasaray'ın 
Herta Berlin'le Almanya'daki maçına. Gitmezdim fakat 
muhatabım Alman Dışişleri Bakanı beni maça davet edince, şimdi 
ben de kalkıp hayır gelemem demek ağrıma gideceği için evet 
dedim gittim. İyi ki gitmişim tabii. O maçı kazandık. Ancak bu 
maçı ben televizyon vasıtasıyla izlemeyi tercih edeceğim.
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SORU: Helsinki Zirvesi öncesinde de yine Galatasaray 
konusu vardı ve böyle demiştiniz. Evet hatırlıyorum.

CEVAP: Konuşmuştuk efendim.

SORU : Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi 
paylaştınız bizimle.

CEVAP : Ben de çok teşekkür ediyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN NTV 
“YAKIN PLAN” PROGRAMINDA VERDİĞİ

MÜLAKATIN METNİ

SORU: Efendim Türk dış politikasında oldukça yoğun bir 
gündem var. Yakın komşularda seçim var. Kıbrıs'ta üçüncü tur 
dolaylı görüşmeler var. İsterseniz biraz daha aktüel bir konudan 
başlayalım. Galatasaray UEFA Kupası'nda yarıfınal maçı rövanşı 
için İngiltere'ye gidecek. Öncesinde nahoş olaylar yaşandı ve siz 
İngiliz Dışişleri Bakanı'na bir mektup yazdınız. Bu mektuba niçin 
ihtiyaç duyuldu? İçinde neler vardı? Dışişleri Bakanlığının genel 
olarak Türk tarafları ve Galatasaray kafilesinin güvenliği için 
yaptığı girişimler nelerdir efendim?

CEVAP: Bakanlığımız hem Türkiye'de cereyan eden 
müessif olayın ilk gününden başlayarak hem de daha sonra bu 
olayı kullanan bazı fanatiklerin bunu bir Galatarasay 
düşmanlığına, Türk düşmanlığına dönüştürme çabalarının 
başladığı andan itibaren konuyla yakından ilgilenmektedir ve 
bizim Londra Büyükelçimiz gerekli her türlü girişimi yapmıştır. 
Gerçi şunu da söyleyeyim, Bakanlık olarak üzüntümüzü bildirdik. 
İki İngiliz vatandaşının ölümüyle ilgili olarak taziyede bulunduk 
ama bu olayın böyle istismarına ve Türkiye'ye karşı bir 
hareketlenmeye de şiddetle tepki gösterdik. Bunu hem 
Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla hem Ankara'daki İngiltere 
Büyükelçiliği’yle temaslarımızda dile getirdik. Her aşamada, 
ayrıca Galatasaray Kulübü ile de temas halinde olduk. 
Müsteşarımız Kulüp Başkanı Sayın Süren ile birkaç kez görüştü, 
böyle bir çalışmayı biz kendi kulvarımızda yapmaktayız.

SORU : Bir de mektup var galiba İngiliz Dışişleri 
Bakanı’na gönderdiğiniz. Nedir mektubun içeriği?
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CEVAP : Efendim şöyle, bu da bizim çalışmalarımızın bir 
parçası. Bir defa mektupta üzüntülerimi belirtmiştim açıkçası. 
Öyle girdiğimi hatırlıyorum mektuba. Ondan sonra Galatasaray'a 
karşı İngiltere'de yükselmekte olan hava iki Türk'ün Türk olmaları 
nedeniyle saldırıya uğraması. Bu çok vahim. Ben onu mektupta da 
söyledim. Bir ırkçı güdüyle, bu yaptıkları tamamen yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık, bütün bunlar bir araya geliyor. Sonra iki 
hadiseyi birbirinden ayırmak lazım. Yani elbette cinayetin 
mazereti yoktur, sözkonusu değil fakat bunlar belli ki birtakım o 
anda çıkmış müessif olaylar. Türklere saldırı ise planlı ve hedef 
gözeten, hedefi önceden belirlenmiş planlı saldırılar. İkisinin 
arasında fark var. Bu böyle olmaz. Bunun mutlaka önlenmesi 
lazım. Bu havayı dağıtmak aynı zamanda devletlerin görevi. 
Böyle bir düşmanlık havası oluşuyorsa bunu dağıtmak devletlerin 
görevi. Ve bir de tabii mektubumda ırkçı güdüleri bulunan saldırı 
ve şiddet eylemlerinden duyduğumuz ciddi rahatsızlığı dile 
getirdikten sonra her türlü önlemin alınmasını ve rövanş 
karşılaşmasının da sakin ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesini, 
yani bunların altını çizerek bir mektup yazdım. Tabii ki nezaket 
çerçevesinde ama ciddi bir mektup oldu.

SORU: Mektup yeni gittiği için tabii ki yanıt gelmemiştir. 
Ama Ankara ve Londra'da bürokrat düzeyinde yapılan 
girişimlerde, bize verdikleri yanıtlarda oraya giden Türklerin 
güvenliği, orada yaşayan Türklerin güvenliğine yönelik bağlayıcı 
herhangi bir ifadeleri oldu mu?

CEVAP: Şimdi bu temasları yapan arkadaşlarımız, 
Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliğiyle temas içinde olan 
arkadaşlarımız kendi İngiliz makamlarının girişimlerimize olumlu 
yanıt verdiğini ve olumlu bir çaba içinde olduklarını belirtiyorlar.

SORU : Peki bu son gelişmeler Türk-İngiliz ilişkilerini 
nasıl etkileyecek sizce? Bir olumsuz yansıma sözkonusu mu uzun 
vadede?

CEVAP : Efendim pek şanslı olmayan bir konumdayız. O 
açık. Bu son iki saldırı Türklere dönük ve sadece insanımıza değil,
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Türklerin mal varlığına dönük saldırı da sözkonusu. Bunun ben 
daha ileriye gitmeyeceğini ümit etmek istiyorum. Bunlar hepsi 
tatsızdır, fakat zaman zaman devletlerin, hükümetlerin elinde 
olmaksızın böyle durumlarla karşılaşmak sözkonusudur ve biz de 
İngiltere-Türkiye olarak bunun üstesinden geliriz. Ancak bu 
burada durmalı. Ben ciddi şekilde tedirginim. Maazallah bir 
terslik olur mu? Ve tabii hem bizim Futbol Federasyonumuz, hem 
Galatasaray Kulübü hem de elbette Spor Bakanlığı, spor 
düzeyinde girişimlerini yapıyor ve ben onlara katılıyorum. 
Aslında bu işin mantıki çözümü maçın tarafsız bir sahada 
oynanması. Fakat bu bir yerde spor camiasının ve UEFA'nın karar 
vereceği bir konu. Umarım daha zor durumlarla karşı karşıya 
kalmayız.

SORU: Evet, size katılmamak elde değil, inşallah 
Galatasaray kafilesi ve Türk vatandaşları, taraftarlar oraya 
giderler. Herhangi bir olay olmadan Galatasaray'ın yeni bir 
başarısıyla dönerler.

Müsaade ederseniz Yunanistan'la ilişkilere girmek 
istiyorum. Geçen hafta sonunda yakın komşumuzda seçimler 
vardı. PASOK iktidarını kurdu. Ufak bir farkla da olsa yeniden 
kazandı. Benim size sormak istediğim konu şu: Seçimlerden önce 
bir diyalog süreci başlatılmıştı. Belli bir noktaya gelinmişti. 
Ancak seçim havası nedeniyle bu askıya alındı. Şimdi ne olacak? 
Hep söylenen ikincil konularda diyalog vardı, biraz daha ciddi 
konulara girilsin isteği vardı. Şimdi ardık seçimler de olup 
bittiğine göre Türk tarafının tutumu ne olacak Türk-Yunan 
diyalogunda?

*

CEVAP: Şöyle cevaplamaya çalışayım: Bir defa ele almış 
olduğumuz ve anlaşma imzaladığımız konuları ben hiçbir zaman 
ikincil diye nitelemiyorum. Bilakis hepsi çok önemlidir. Özellikle 
bizim açımızdan, önkoşul sözcüğü güzel değil ama, olmazsa 
olmaz diye baktığımız bu terör konusundaki anlaşmanın 
imzalanması fevkalade önemlidir Türkiye'miz açısından ve 
Yunanistan açısından. Bunlar zaten bu kadar ikincil ve kolay
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konular olsaydı 40 yıldır çözülürdü, bu anlaşmalar yapılırdı. Yani 
40 yıldır yapılamamaları, bir yerde bunların önemine işaret ediyor. 
Burada bizim Türk-Yunan ilişkilerinde gerçekten çok ağırlıklı 
etkisi olan iki konu var. Birisi Kıbrıs, birisi Ege.

Şimdi Kıbrıs meselesini ben baştan itibaren bu temasların, 
bu ikili ilişkilerin dışında tuttum. Çünkü Kıbrıs konusunda bir 
defa öncelikle söz söyleyecek olan KKTC'dir ve onun Sayın 
Cumhurbaşkanıdır. Böyle onları aşıp da öne çıkan bir politika 
yanlış olur, zaten Türkiye onu hiç yapmamış. Bizim hükümet 
dönemimizle sınırlı bir olgu değil.

SORU : Devlet politikası.

CEVAP : Geçmişten beri böyle devam ediyor, bence de 
doğru, çok doğru hem de. Dolayısıyla o konuya girmedik. Böyle 
hani zaman zaman ben demişimdir hiçbir resmi yönü olmaksızın 
"şu konfederasyonu siz de bir iyi etüd etseniz de görseniz, çok 
gerçekçi bir yaklaşımdır" gibi bir-iki laf edilmiştir aramızda ama 
hepsi odur.

Ege konusu ise bizim iddia sahibi olduğumuz ve bunu 
oturup, konuşup, bir çözüme ulaştırmak istediğimiz bir konudur. 
Ege konusunda bizim bu yaklaşımımızı Yunan tarafı biliyor ve 
Yunan tarafına ben şunu da söylemiştim seçim gündeme gelince 
Yunanistan'da "bunun zamanlamasını daha fazla siz belirleyin" 
dedim.

SORU: Yeniden görüşmelere bu konuda başlamak için...

CEVAP: Başlamadık zaten. Ege'ye başladık da, "Bu 
Ege'ye eğilmek için daha çok siz durumunuza bir bakın, biz 
hazırız" demiştim. Zannediyorum yakında ona gireceğiz. Şöyle, 
Sayın Papandreu ile çok kısa konuşabildim Lüksemburg'da AB 
toplantısındayken. Orada iki konuyu gene böyle çok aceleyle 
konuştuk. Bir tanesi Yunan seçiminden önce hatırlayacaksınız 
bizim bir sınır bölgelerimizde ticaretin artması için bir teknik 
komite. Bu bizim önerimizdi. Uzmanlardan oluşan bir komite
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incelesin ve bunu artırmanın yolunu yöntemini arasın. Bu sadece 
Trakya için değil aynı zamanda Ege için de önemli. Sayın 
Papandreu'ya bunu hatırlattım. "Artık bunu bir harekete 
geçirelim" dedim. "Elbette" dedi. Uzmanları şimdi bir araya 
getireceğiz. Bulgaristan'da dahil olmak üzere üçlü ve orada 
hareketleneceğiz. Ege konusunda da istediğiniz vakit başlarız. 
Önce belki resmi olmayan bir çerçevede konuşuruz. Neler 
yapılabileceğini görürüz. Sonra onu uzmanlarımızla...

SORU : Bundan kastınız "Akil Adamlar" mı efendim? 
Resmi olmayan çerçeve derken.

CEVAP : Hayır, resmi olmayan çerçeve dediğim, iki 
Bakanlık, iki Bakanlığın üst düzey yetkilileri. Ama böyle herkesin 
kendini kesin bağladığı konuşmalar değil, daha çok bir yöntem 
yoklayışı, nasıl yaklaşalım gibi. Bunu yapabiliriz. Zannediyorum 
bunu da çok gecikmeden yapmaya başlayacağız. Umuyorum 
gündemdeki bir çok noktayı da çözebileceğiz. Ben Ege 
konularında hiçbir zaman karamsar olmadım.

SORU: O zaman tabir caizse top Yunan tarafında. 
Onlardan artık biz hazırız, buyurun masaya demelerini 
bekleyeceğiz.

_ _  •  •

CEVAP: Oyle top olarak algılamıyorum. Artık
konuşacağız. Yeni hükümetleri kuruluyor. Onların da bir süreci 
var. Herhalde güvenoylaması var. Zannederim makul bir zamanda 
Ege konularına daha fazla gireceğiz.

SORU : Etrafımızdaki diğer bir önemli konu tabii ki her 
zaman olduğu gibi Kıbrıs. KKTC'nde seçimlere gidiliyor. Mayıs 
ayının sonunda da dolaylı üçüncü tur görüşmeler başlayacak. 
Burada özellikle ABD'nden artık bir an evvel toprak dağılımı gibi 
daha somut konulara girelim şeklinde bazı sinyaller geliyor. Hem 
seçimler, hem de üçüncü tur görüşmeler öncesi son durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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CEVAP : Doğrusu Kıbrıs konusu son 4 ayda
Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ve bizim mesafe aldığımız konu 
olmuştur. Bana derseniz ki "bu dış meselelerin hangisinde en fazla 
mesafe aldınız Aralık sonrasında, Helsinki sonrasında?" bence 
Kıbrıs. Kıbrıs'ta meselenin ne olduğu, bizim haklı olan 
düşüncelerimiz ve bazı doğrular hiçbir zaman olmadığı ölçüde 
Kıbrıs Rum tarafına, hatta Yunan tarafına ve hatta genel olarak 
AB'ne anlatılabilmiştir. Yani geçmişte hiçbir zaman KKTC ve 
Türkiye olarak biz kendi davamızı bu kadar etkili ve bu kadar iyi 
anlatamamıştık. Bu bence son derece önemli. Cumhurbaşkanı 
Denktaş'ın gelmiş olduğu nokta bence çok önemli. Bugün artık 
Kıbrıs dediğimizde muhataplarımız biliyor. Bizim taleplerimizi ve 
hakkımızı da biliyor. Bugün mesela önemlidir elbette Alman 
Dışişleri Bakanı’nın, Cumhurbaşkanı Denktaş'ı davet etmesi 
elbette önemlidir. AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon üyesinin 
Kıbrıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme ve tabii 
beyanlar da önemli. Bu beyanlar yoktu eskiden. Mesela önceki 
gün biz AB'nde basın toplantısı yapıyoruz Ortaklık Konseyi 
bittikten sonra. Kıbrıs Rum kesiminden bir gazeteci gayet ters, 
kasıtlı bir sual sordu. Dedi ki "sorum öncelikle Türkiye'nin Sayın 
Dışişleri Bakanı'nadır, sonra Sayın Verhaugen'edir." Şimdi ben 
tabii sual kasıtlı olduğu için fevkalade köşeli bir cevap verdim. 
İşte "işgal ordusu" falan gibi bir laf etmeye kalktı. Bir defa olayın 
bir "işgal ordusu" değil "kurtuluş ordusu" olduğunu, İkincisi de bu 
böyle kendiliğinden orada bulunmuyor faşist Yunan darbesini, 
Kıbrıs Rum darbesini ona anlattım. O darbenin nasıl Türkleri 
katlettiğini, bunun yanısıra nasıl Rumları katlettiğini. O da tabii 
etkili oldu. Onu da bilerek söyledim. Laf olsun diye değil, çünkü 
darbe sırasında Samson'un cellatları aynı zamanda Kıbrıs Rum 
kesiminde kendi darbelerine karşı çıkan veyahut çıkması ihtimali 
olan birçok siyasetçiyi öldürmüştür. Bunu söyledim, kendime 
göre gardımı aldım adeta. Bir de Verhaugen konuşacak benden 
sonra. Ne olur, ne olmaz diye gayet köşeli bir cevap verdim. 
Benden sonra konuşan Sayın Verhaguen -onu yorumlamak benim 
işim değil ama- öyle bir cevap verdi ki gerçekten biz yıllarca bu 
konularda bir Batı Avrupa yetkilisinden bu lafları işitmem iştik. 
Demek istediğim Kıbrıs'ta bana göre olumlu bir gelişme var.
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Bu sonucuna gider mi gitmez mi? Bugün Sayın Amerikan 
Cumhurbaşkanı Clinton'ın temsilcisi Sayın Moses'la bir 
görüşmem oldu. Orada da aynı şeyi söyledim, hatta AB 
toplansmda da söyledim. Bunlar olumlu gelişmeler. Fakat bunları 
çok büyütmeyelim. Bunlar oldu diye Kıbrıs'ta herşey çözülecek, 
sonuca ulaşılacak. Oraya gitmeyelim derim, çünkü o zaman hayal 
kırıklığı olur. Zira temel meselenin daha farklı yaklaşımlara 
ihtiyacı var. Orada, adadaki iki tarafın da egemenlik özelliğinin, 
egemen birim özelliğinin, niteliğinin benimsenmesi zorunluluğu 
var. Bunlar olmaksızın mesafe alınabileceği düşünülüyorsa, bu 
başkalarını yanıltmak olur, kendimizi yanıltmak olur. Yani Kıbrıs 
konusunda gelişme var ama ihtiyatla.

SORU: Sayın İsmail Cem sorularımızı yanıtladığınız için 
teşekkür ediyorum.

CEVAP: Ben teşekkür ediyorum.
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KORE CUMHURİYETİ VE KORE DEMOKRATİK HALK 
CUMHURİYETİ ARASINDAKİ GÜNEY -KUZEY 

ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

8 Nisan 2000 tarihinde imzalanan "Güney-Kuzey 
Anlaşması" uyarınca, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kim 
Dae-jung ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Savunma 
Komitesi Başkanı Kim Jong-il'in 12-14 Haziran 2000 tarihlerinde 
Pyongyang'da buluşmaları hususunda varılan mutabakatı büyük 
memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu tarihi Zirve Toplantısı'nı Kore Yarımadasında uzlaşı, 
işbirliği ve birleşmenin sağlanması çabalarında çok önemli bir 
adım olarak görüyor ve bu çabaların başarıya ulaşmasına katkıda 
bulunacak somut sonuçlar vermesini diliyoruz.
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GALATASARAY-LEEDS UNITED UEFA YARI FINAL
MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 Nisan 2000 tarihinde oynanan Galatasaray-Leeds United 
UEFA yarı final maçı öncesinde İstanbul'da meydana gelen ve iki 
İngiliz taraftarın ölümüyle sonuçlanan müessif olayların 
İngiltere'deki yansımaları tarafımızdan yakından izlenmektedir. 
Bu çerçevede, İngiliz makamlarından sağlanan bilgiler ilgili 
kuruluşlarımıza iletilmektedir. Bakanlığımız Galatasaray 
Kulübü’yle de temas halinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
Bakanlığımız gerekenleri başından itibaren yapagelmiştir.

Londra Büyükelçimiz, İstanbul'daki olaylar sırasında 
hayatlarını kaybeden İngiliz vatandaşlarının aileleri ile Leeds 
United Futbol Kulübü Başkanı’na müessif olayların hemen 
ardından birer taziye mektubu göndererek üzüntümüzü dile 
getirmiştir.

Bakanlığımız ayrıca, İngiltere'deki vatandaşlarımızın 
gerek maç öncesi, gerek maç sırasında can ve mal güvenliklerinin 
sağlanması amacıyla İngiliz makamlarından gerekli önlemlerin 
alınmasını talep etmiştir. Keza, Ankara'daki İngiltere 
Büyükelçiliği ile bu konudaki temaslar da sürdürülmektedir. 
Ingiliz makamlarının girişimlerimize yanıtları olumlu olmaktadır.

•  •  •  •

Ote yandan, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Ingiltere 
Dışişleri Bakanı Robin Cook'a konuya ilişkin olarak bir mektup 
göndermiştir. Sayın Bakan mektubunda, Galatasaray-Leeds 
United maçı öncesinde İstanbul'da ve daha sonra İngiltere'de 
meydana gelen müessif olaylarla ilgili üzüntümüzü ifade etmiş, 
İstanbul'daki olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını 
paylaştığımızı, faillerin gerekli cezaya çarptırılmaları için
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makamlarımızın hadisenin hemen akabinde harekete geçmiş 
olduklarını dile getirerek, bu üzücü olayların kendi çerçevesi 
içinde tutulmasını, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki 
geleneksel dostluk ilişkilerimizi korumamız gerektiğini 
vurgulamıştır. Sayın Bakan mektubunda ayrıca, İngiltere'de iki 
vatandaşımıza ve Türk çıkarlarına yönelik ırkçı güdüleri bulunan 
saldırı ve şiddet eylemlerinden ciddi rahatsızlık duyduğumuzu, bu 
tür olayların tekerrür etmemesi için İngiliz makamlarından tüm 
önlemlerin alınmasını beklediğimizi belirtmiştir. Sayın Bakan, 
rövanş karşılaşmasının, sporseverlik ruhuna yaraşır, sakin ve 
güvenli bir ortamda gerçekleşmesinin temini yönünde, İngiltere 
tarafından, sağduyulu bir yaklaşımın egemen olması için gereken 
önlemlerin alınmasını istemiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN POLONYA 
CUMHURBAŞKANI SAYIN ALEKSANDER 

KWASNİEWSKI’Yİ KARŞILAMA TÖRENİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

"Polonya Cumhurbaşkanı aziz dostum Ekselansları sayın 
Aleksander Kwasniewski'yi, muhterem refikalarını ve 
refakatindeki değerli heyet mensuplarını Ankara'da ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine Türkiye'ye 
hoşgeldiniz diyor, şahsım ve Türk milleti adına en içten 
duygularla selamlıyorum. Bu vesileyle, ülkemizde yaşanan 
deprem felaketlerinden sonra Polonya halkının gösterdiği 
duyarlılık ve maddi, manevi yardımlar için Türk halkının şükran 
duygularını ifade etmek istiyorum.

Türkiye-Polonya dostluk ilişkilerinin daha da 
güçlenmesine değerli katkıları olan Büyükelçi Palasz'ın bugünkü 
törende aramızda olamayışından büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu 
vesileyle, Türkiye'nin gerçek bir dostu olan tecrübeli ve seçkin bir 
diplomat olan Büyükelçi Palasz'ın zamansız vefatı nedeniyle 
taziye dileklerimi şahsım, devletim ve milletim adına tekrar ifade 
etmek istiyorum.

Türkiye ve Polonya arasındaki köklü dostluk ilişkileri 600 
yıllık bir geçmişe sahiptir. Dost ve müttefik ülkelerimiz bugün 
yeni bir yüzyılın başlangıcında korkudan, baskıdan uzak bir 
Avrupa'da demokrasinin zaferinin haklı gururunu birlikte 
paylaşmaktadır. Bugün temel hak ve hürriyetlerin güvence altında 
olduğu, bölünmemiş, demokrat, müreffeh ve barış içinde bir 
Avrupa projesinin gerçekleşmesi yönünde işbirliği yapıyoruz. Öte 
yandan, Polonya'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin iki 
müttefik ülke olan Türkiye ile Polonya arasındaki geleneksel
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dostluk bağlarının ve kader birliğinin daha da güçlenmesine 
katkıda bulunacağından eminim.

Ekselansları Kwasniewski'nin ülkemize yaptığı bu ziyaret 
vesilesiyle başta ekonomik ve ticari alanda olmak üzere, ikili 
ilişkilerimizin yanısıra, uluslararası ilişkilerde son dönemlerde 
yaşanan gelişmeler ve bölgesel sorunlar üzerinde görüş 
alışverişinde bulunma imkanına sahip olacağız.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi 
ortak değer ve idealleri paylaşan ülkelerimiz, Avrupa-Atlantik ve 
Batı Avrupa örgütlerine olan üyelikleriyle birbirlerine daha da 
yakınlaşmakta ve aralarındaki işbirliğini her alanda giderek 
geliştirmektedirler.

AB Helsinki Zirvesi'nde ülkemizin AB üyelik adaylığının 
kabul edilmesini müteakip, Avrupa Birliği'nin kısa sürede üyesi 
olması beklenen Polonya ile olan ilişkilerimiz ve işbirliğimiz ayrı 
bir önem kazanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşlerinin bu ziyaret 
sırasında Türk halkının ve hükümetinin Polonya halkına ve onun 
yöneticilerine duyduğu yakınlığı ve halisane dostluğu müşahede 
etmek fırsatını da bulacağından eminim. Muhterem 
konuklarımızın ülkemizdeki ikametlerinin her bakımdan hoş ve 
yararlı geçmesini temenni ediyor ve tekrar Türkiye'ye hoşgeldiniz 
diyorum.."

ı
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN, 
POLONYA CUMHURBAŞKANI SAYIN ALEKSANDER 

KWASNİEWSKİ’YE VERİLEN “DEVLET NİŞANI” 
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Bugün burada Polonya Cumhurbaşkanı, aziz dostum 
Aleksander Kwasniewski’ye Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek 
nişanı olan "Devlet Nişanı"nın takdimi münasebetiyle toplanmış 
bulunuyoruz.

Kendisine sunmaktan kıvanç duyduğum Türkiye 
Cumhuriyeti'nin "Devlet Nişanı" devletler arasında dostça 
ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine 
yakınlaştırılmalarmı sağlamakta seçkin başarı sergileyen devlet 
başkanlarına verilmektedir.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde yeni bir Avrupa'nın 
doğuşunun ilk işareti Polonya'dan gelmiştir. Polonya halkının 
onurlu mücadelesi korkulardan ve baskılardan uzak yepyeni bir 
Avrupa'nın oluşumuna öncülük etmiştir. Soğuk Savaş’ın 
demokrasinin ve özgürlüğün zaferiyle sonuçlanmasından sonra 
Polonya, özgürlükçü demokrasiye ve pazar ekonomisine geçişte 
diğer ülkelere örnek teşkil edecek başarılar sergilemiştir.

Özellikle Zat-ı Âlilerinin dirayetli önderliğinde, 
Polonya'nın birbiri ardına gerçekleştirdiği büyük hamlelerin 
parlak sonuçlarını müşahede etmekten memnuniyet duyuyor, 
başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum.
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Ülkenizin Avrupa bütünleşme mimarisi içinde layık 
olduğu yeri alması için gösterdiğiniz çabaları büyük takdirle 
karşılıyoruz. Arzumuz, Polonya ve Türkiye'nin bölünmemiş, 
demokratik, müreffeh ve barış içinde bir Avrupa projesinin 
başarısı uğrunda sergiledikleri kader birliğini daha da 
güçlendirmeleridir.

Türkiye ile Polonya arasında 15. yüzyıla uzanan köklü 
ilişkilerin temelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, hürriyet, 
insan haklarına saygı ve barış gibi ortak değerlere bağlılık, 
karşılıklı takdir, saygı ve sevgi yatmaktadır. Zat-ı Alileri aziz 
dostumun gayretleriyle ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin 
daha da güçleneceğine ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğine 
olan inancım tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye-Polonya Cumhuriyeti ilişkilerinin geliştirilmesi 
ile bölgesel ve dünya barışına yaptığınız değerli katkılar 
sebebiyle, milletim ve devletim adına size bu "Devlet Nişanı"nı 
takdim etmekten büyük bir onur ve bahtiyarlık duyuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN POLONYA 
CUMHURBAŞKANI ALEKSANDER

KWASNIEWSKI’NİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİ
VESİLESİYLE YAPILAN HEYETLERARASI 

GÖRÜŞMELERDEN SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli basın mensupları,

Polonya Cumhurbaşkanı aziz dostum sayın Aleksander 
Kwasniewski ile başbaşa ve heyetler halinde yapmış olduğumuz 
görüşmeler son derece olumlu bir atmosfer içinde geçmiş ve çok 
yararlı olmuştur.

Bu toplantılarda ikili ilişkilerimizin yanısıra iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konu ve sorunlar üzerinde 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizde ikili 
ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğini karşılıklı 
olarak memnuniyetle müşahede ettik. Bu ziyaretin Türkiye- 
Polonya ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını temenni 
ediyorum.

Ülkemizin ve Polonya'nın Batı Avrupa ve Avrupa-Atlantik 
kurumlarına olan üyelikleri ve entegrasyonları ikili ilişkilerimize 
yeni bir boyut katmaktadır. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği adaylığı konusundaki görüşlerimizi anlatma 
imkanı ve Ekselansları Kwasniewski'nin Polonya 
Cumhuriyeti'nin AB adaylığı sürecindeki deneyimlerini dinleme 
fırsatı buldum.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler süratle 
gelişmektedir. Türkiye-Polonya Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 
Mayıs 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olması iki ülke 
girişimcileri için yepyeni fırsatlar doğuracaktır. Halen 700 Türk
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girişimcisi Polonya 'da iş ve yatırım yapmakta, bu ülkenin Avrupa 
ekonomisiyle bütünleşme çabalarına katkıda bulunmaktadır. 
Polonya şirketleri de özellikle enerji alanında Türkiye'de faaliyet 
göstermektedir. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz Baltık 
Denizi’nden Karadeniz ve Akdenize kadar uzanan coğrafyada 
serbest ticaretin yerleşmesine ve yeni bir refah ve işbirliği alanının 
doğmasına katkıda bulunmaktadır.

Polonya Cumhurbaşkanı Ekselansları Kwasniewski ve 
beraberindeki heyetin ülkemize yapmakta oldukları resmi 
ziyaretten büyük memnuniyet duyduğumuzu burada bir kez daha 
vurgulamak isterim. Bu ziyaretin Avrupa tarihinde önemli yer 
tutan ülkelerimiz arasındaki ikişkilere yeni bir boyut ve ivme 
kazandıracağına olan inancım tamdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN POLONYA 
CUMHURBAŞKANI ALEKSANDER KWASNİEWSKİ VE 

EŞİ ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum Aleksander 
Kwasniewski

Sayın Bayan Kwasniewska,
Değerli misafirler,

Ekselansları aziz dostumu ve muhterem refikalarını 
Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Güzel ülkenize 1993 ve 1997 yıllarında yapmış olduğumuz 
ziyaretlerin anıları halen tazeliğini korumaktadır. Aradan geçen 
süre zarfında Polonya'nın birbiri ardına gerçekleştirdiği 
hamlelerin parlak sonuçlarını izlemekten mutluluk duyuyorum. 
Zat-ı Âlilerinin dirayetli önderliğinde, Polonya'nın başarılarının 
devam etmesini diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkiler 1414 
yılında başlamış, iki ülke 600 yıllık ilişkilerinin 300 yılını da 
komşu olarak yaşamışlardır. En güç dönemlerinizde Türk halkı 
bağımsız Polonya ülküsünü yüreğinde yaşatmış ve PolonyalIlara 
destek vermiştir. Polonya kültürünü 150 yılı aşkın süredir aralıksız 
olarak Türkiye'de temsil eden Polonezköy değişik kültürel ve dini 
değerlere sahip olan insanların hoşgörü ve uyum içinde 
yaşayabileceklerinin en güzel örneğini sunmaktadır.

Tarih boyunca karşılaştığı güçlükleri büyük bir sabır ve 
cesaretle aşmış, bilim ve sanata evrensel katkılar yapmış olan
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Polonya halkı Türkiye'de daima takdir ve sevgiyle anılır. Polonya 
ile bundan 77 yıl önce imzaladığımız Dostluk Antlaşması genç 
Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı ilk dostluk anlaşması olması 
bakımından özel bir anlam taşımaktadır.

Türkiye ile Polonya'yı birbirine yaklaştıran pek çok tarihi 
ve kültürel unsurun yanısıra ekonominin küreselleştiği, hukukun 
evrenselleşme süreci içinde olduğu günümüzde, ülkelerimiz, 
husumet ve anlaşmazlıkların yerini diyalog ve işbirliğine 
bıraktığı, geleceğe yönelik dostluk ve ortaklıkların inşa edildiği 
bir dünya yaratmak için elele vermişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli misafirler,

Türkiye, Polonya'nın NATO'ya girişini, îttifak'a büyük bir 
katkı olarak telakki etmiş ve kuvvetle desteklemiştir. Aradan 
geçen bir yıllık kısa süre zarfında Polonya güçlü ve güvenilir bir 
müttefik olduğunu herkese kanıtlamıştır.

Polonya'nın, Avrupa'yla bütünleşme sürecindeki haklı 
arzu ve emellerinin gerçekleşmesi yolunda önemli mesafeler 
katettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Helsinki 
Zirvesi’nde Avrupa Birliğine tam üye adaylığı tescil edilen 
Türkiye ile pek yakın bir gelecekte Birlik’e tam üye olarak 
katılacağından kuşku duymadığımız Polonya arasında bu suretle 
yeni bir işbirliği ortamı da doğmuş bulunuyor. Bu ortam aynı 
zamanda ülkelerimize önemli sorumluluklar da yüklemektedir. 
Aynı demokratik, çağdaş ve insani değerleri paylaşan 
ülkelerimizin, Avrupa'nın yeniden şekillenme sürecine önemli 
katkılarda bulunacaklarından eminim. Benzer konumda bulunan 
ülkelerimizin Avrupa güvenlik ve savunma kimliğinin 
oluşturulması sürecinde de birlikte hareket ederek yapıcı 
katkılarda bulunacaklarını ümit ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bugün yapmış olduğumuz son derece yararlı 
görüşmelerde ikili ilişkilerimizin seyrini de ele alma fırsatını
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bulduk. 2000'li yıllarda ilişkilerimizi daha da ileri götürmeyi ve 
işbirliği alanlarını genişleterek çeşitlendirmeyi samimiyetle arzu 
ediyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki en yararlı araçlardan 
biri ekonomik faaliyetlerdir. 1 Mayıs 2000 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşması ticari 
ilişkilerimizin, ekonomik potansiyellerimizin gerektirdiği düzeye 
çıkarılması bakımından en uygun zemini oluşturmaktadır. 
İşadamlarımızı bu yönde teşvik etmemizin yararına inanıyorum. 
Polonya'da iş yapan 700 civarındaki girişimcilerimizin iki ülkenin 
ekonomik ilişkilerine yaptıkları katkıların giderek daha da önem 
kazanacağına inanıyorum. Zat-ı Âlilerinin bu ziyaretine birçok 
Polonyalı işadamının da iştirak etmesi, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizde büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret 
etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli misafirler,

İlişkilerimizin tarihi geçmişi, Türkiye ve Polonya halkları 
arasındaki dostluğun bu yüzyılda da gelişerek devam edeceğine 
tanıklık etmektedir. Ziyaretiniz, bu dostluğun pekiştirilmesi 
bakımından fevkalade anlamlıdır.

Bir devirde Polonya'nın bağımsızlığı için verilen 
mücadelenin önderlerinden olan Czartoyski, Türklerin 
PolonyalIlara karşı olan hislerini en güzel şekilde şöyle ifade 
etmiştir. "Türkler, bizi en iyi tanıyan ulustur. Bence yalnız Türkler 
Polonya'nın değerini bilirler ve içten bir şekilde onu desteklerler." 
Asırlar önce söylenen bu söz, bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi, Zat-ı Âlilerinin ve 
muhterem refikalarının sağlık ve mutluluğu, dost Polonya 
ulusunun esenlik ve refahı ile ebedi Türkiye-Polonya dostluğunun 
parlak geleceği için kaldırıyorum."
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TÜRKİYE İLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA 
İMZALANAN “KARADENİZ’DEKİ DENİZ 

ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI”YLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, "Karadeniz'deki 
Deniz Alanlarında İşbirliği Anlaşması" Sahil Güvenlik Komutanı 
Tümamiral Yalçın Ertuna ve Rusya Federasyonu Sınır Servisi 
Başkanı Korgeneral Konstantin Vasilyeviç Totskiy tarafından 12 
Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır.

Anlaşma, iki ülkenin Karadeniz'deki münhasır ekonomik 
bölgelerinde her türlü kaçakçılık, terörizm, biyolojik kaynakların 
korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi, tehlikede bulunanlara 
yardım, deniz alanlarında ihlallerin önlenmesi gibi konularda 
işbirliği yapılmasını öngörmektedir.

Türkiye ve RF heyetleri arasında dostane bir ortamda 
cereyan eden görüşmelerde, sözkonusu anlaşma çerçevesine giren 
hususlarda, bilgi alışverişinde bulunulması, personel eğitimi, 
teknik malzeme ve lojistik alanında tecrübe değişimi, karşılıklı 
faaliyetlerle ilgili yayın, dokümantasyon ve diğer malzemelerin 
değişimi konularında mutabık kalınmıştır.

Anlaşma, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında gelişen 
işbirliğine katkıda bulunacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN İNGİLTERE’DE TÜRKLERE 

YÖNELİK SALDIRILARLA İLGİLİ SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

SORU:Bugünkü gazetelerde İngiltere'de bir Türk 
öğrencinin öğrenim gördüğü okulda verdiği bir konseri takiben 
saldırıya uğradığı, ayrıca İngiltere'de bulunan bir firkateynimiz 
mürettebatına yönelik bazı taciz edici davranışların ortaya çıktığı 
bildirilmektedir. Bu konudaki görüşünüz nedir?

CEVAP:Bilindiği üzere, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakanı Sayın Robin 
Cook'a bir mektup göndererek Galatasaray-Leeds United maçıyla 
ilgili gelişmekte olan olaylar karşısında İngiltere'deki 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine ilişkin endişelerini dile 
getirmiş ve etkin önlemler alınması talebimizi iletmişti. Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı da 14 Nisan Cuma günü Ankara'daki İngiliz 
Büyükelçisini makamına davetle aynı yönde talepte bulunmuştu. 
Londra Büyükelçimiz de gelişmelerin başından itibaren İngiltere 
makamları nezdinde girişimlerini sürdüregelmektedir.

Bugün basında da yansıtılan olaylar üzerine, Genelkurmay 
Başkanlığımız ile de sağlanan eşgüdümü takiben, bugün (16 
Nisan) Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği nezdinde 
Bakanlığımızca yeniden girişimde bulunularak gelişmeler 
Büyükelçiliğin dikkatine getirilmiş ve İngiltere'de bulunan 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının İngiliz 
makamlarının görev ve sorumluluğu altında bulunduğu bir kere 
daha hatırlatılarak bu konuda İngiliz makamlarınca alınmış ve 
alınmakta olan önlemlerin arttırılması talep edilmiştir.
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Londra Büyükelçiliğimiz de benzer nitelikteki girişimleri 
İngiliz makamları nezdinde yinelemektedir.

Temennimiz, 20 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Leeds 
United futbol maçının iki ülke arasında mevcut dostluk ilişkileri 
ve bir spor müsabakasının gerektirdiği centilmenlik havası içinde 
olaysız cereyan etmesidir. Evsahibi İngiliz makamlarının 
üzerlerine düşen görevi layıkı veçhile yerine getirmelerini 
beklemekte ve İngiltere'nin bu sınavdan başarılı çıkmasını umud 
etmekteyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
CEZAYİR’E YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 20-22 Nisan 2000 
tarihlerinde Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Sayın Yousef Yousfı'nin davetine icabetle Cezayir'e resmi 
bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Cezayir arasındaki siyasi 
ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin ele 
alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN LEEDS UNITED-GALATASARAY

MAÇIYLA İLGİLİ SORUYA CEVABI

Galatasaray futbol takımının Leeds United ile 20 Nisan 
günü oynayacağı UEFA kupası yarı final ikinci maçı konusundaki 
gelişmelerin Bakanlığımız tarafından en üst düzeyde ve dikkatle 
izlendiği, çeşitli vesilelerle kamuoyumuzun bilgisine sunulmuştu.

Gelişmelerin varmış olduğu bu aşamada temel öncelik, hiç 
şüphesiz maç için İngiltere'ye gidecek olan başta futbol takımı 
kafilemiz olmak üzere, bütün Türk izleyiciler ve İngiltere'de 
mukim Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin 
sağlanmasıdır. Bu konuda temel görev, evsahibi olarak İngiliz 
makamlarına düşmekte olup, Bakanlığımız bu açıdan İngiliz 
makamları nezdindeki girişimlerini aralıksız sürdürmektedir. Aynı 
amaçla, Galatasaray kulübü ile de yakın temas ve işbirliğimiz 
mevcuttur.

Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in Leeds United- 
Arsenal maçını izlemek üzere 16 Nisan günü bu ülkeye gidişiyle 
ilgili bilgiler, talebimiz üzerine, Galatasaray kulübünden 
sağlanmış ve Londra Büyükelçiliğimize intikal ettirilmiştir. 
Londra Büyükelçiliğimiz, bu bilgilere istinaden bir nota ile 
İngiltere makamları nezdinde derhal girişimde bulunmuş ve Sayın 
Terim'in Leeds United-Arsenal maçını emniyet içinde izlemesini 
sağlayacak etkin önlemlerin alınmasını resmen talep etmiştir. 
Memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, Büyükelçiliğimizin bu 
girişimi üzerine İngiliz makamlarınca gerekli önlemler alınmış ve 
Sayın Terim'in esenli bir biçimde maçı izleyerek İngiltere'den 
ayrılması sağlanmıştır.
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Bakanlığımız, kendi sorumluluğu dahilinde konuyla 
yakından ilgilenmeye devam edecek ve Galatasaray kulübünden 
vaki olacak her türlü bilgi ve talebi titizlikle değerlendirerek 
gereğini yerine getirecektir.

Bu vesileyle, güzide kulübümüz Galatasaray'a 20 Nisan 
tarihli rövanş maçı için bir kere daha başarılar diliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN GKRY’YE İLİŞKİN BİR SORUYA

VERDİĞİ CEVAP

SORU: Helsinki Zirvesi’nde Türkiye'ye AB'ne aday ülke 
statüsü tanınmasından sonra, Türkiye'nin çeşitli forumlarda AB 
üyeleri ve aday ülkelerle bir araya gelerek istişarelerde 
bulunduğu, AB adına hazırlanan ortak tutum alışlarına diğer 
adaylarla birlikte katıldığı gözlenmektedir. Bilindiği üzere GKRY 
de AB tarafından aday ilan edilmiş olup, üyelik müzakerelerini 
yürütmektedir. Bu durum Türkiye'nin GKRY'ye karşı tutumu 
açısından ne anlama gelmektedir?

CEVAP: Bazı AB forumlarında bir arada bulunmamız, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bakış açımızı değiştirdiğimiz 
anlamına gelmemektedir. Helsinki kararlarının Türkiye'nin 
Kıbrıs'a ilişkin görüşleri ve politikasında bir değişikliğe yol 
açmayacağı Sayın Başbakan tarafından 10 Aralık 1999 tarihinde 
yapılan açıklamada ortaya konmuştur.

Türkiye'nin görüşüne göre 1960 yılında kurulan Ortaklık 
Cumhuriyeti'nin, 1963 yılında Rum tarafınca silah ve baskı 
yoluyla yıkılması sonrasında Kıbrıs'ta, iki ayrı halkı temsil eden 
ve Ada'nın bütünü üzerinde söz söyleme hakkına sahip bir devlet 
yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs'ta yaşayan 
Rumların oluşturduğu bir yönetimdir ve yetki alanı ara bölgede 
son bulmaktadır. Kıbrıs Türk halkı ise özgür ve egemen iradesiyle 
kurduğu ve ülkemizce bağımsız devlet olarak tanınan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından temsil edilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
TBMM GENEL KURULU’NDA YAPTIĞI

KONUŞMANIN METNİ

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

Dış siyasetteki son gelişmelere ilişkin olarak kısaca bilgi 
sunmak istiyorum. Aslında, bu bilgi sunuşunun daha sık 
olabilmesi gerekiyor. Bunu, şu dönemde biz Dışişleri Bakanlığı 
olarak, birkaç mekanda, birkaç platformda gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz ve bakıyorum, Ekim ayında bilgi sunmuşuz Genel 
Kurulumuza, Kasım'da Dışişleri Komisyonumuzla bir toplantı 
yapmışız, yine Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aralık 
ayında Büyük Millet Meclisimizin Genel Kurulu’nda, Ocak 
ayında önemli bir toplantıyı hükümeti oluşturan üç partimizin 
liderleriyle yapmış ve kendilerine Avrupa Birliği konusundaki 
meseleler, yaklaşımlar, sorunlar, yöntemler hakkında bilgi 
sunmuşuz. Şubat ayında yine özellikle Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkileri konusunda Büyük Millet Meclisimizin Dışişleri 
Komisyonu’yla toplanmışız. Yine Şubat ayında Çeçen 
mültecilerle ilgili olarak, koalisyonu oluşturan üç partimizin 
liderlerine bir sunuş yaptık. Sayın İçişleri Bakanımızın da 
bulunduğu bir toplantıda ve onun sonucunda da, hükümet 
sorumlularımız, kamuoyuna politikamızla ilgili bilgi verdik. Bu 
arada, yine bizim yapmaya çalıştığımız, partilerimizden ve 
milletvekillerimizden Dışişleri konusunda gelen istekleri, 
talepleri karşılamaya çalışmak. Parti düzeyinde, Doğruyol 
Partimizle ve Milliyetçi Hareket Partimizle iki defa dış konularda 
sunuşumuz oldu. Anavatan Partimizle, Sayın Genel Başkanma 
benim bilgi sunuşum oldu. Ayrıca, Dışişleri Komisyonumuzun 
toplantılarında hazır bulunan arkadaşlarımız aracılığıyla da

156 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000



mümkün olduğunca bu bilgi sunuşlarını devam ettirdik. Bunların 
mükemmel olduğu, yeterli olduğu için konuşmuyorum ama 
sözlerime girerken bu bilgiyi de sunmak istedim.

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'mizin dış politikası sürekli 
gelişen ve kendini ileriye götüren bir çizgi izlemiştir ve 
izlemektedir. Burada Türkiye'mizin 21. Yüzyıldaki konumu 
üzerine, işlevi üzerine, bu konumu tarif eden iki hedefe 
Türkiyemiz yönelmiştir. Hedeflerden birincisi, gelişen, büyüyen 
Avrasya bütününün Türkiye olarak merkezi, belirleyici bir ülkesi 
olmak. İkinci hedefimiz AB'nin tam üyesi olmak. Bu iki hedef, 
Türkiye'nin 21. Yüzyıldaki küresel işlevinin tanımını getirmekte. 
Bu hedefe yönelirken birkaç temel yöntem izlemekteyiz. 
Bunlardan bir tanesi -ki bu tanımı yapmaktayım ve 
geliştirmekteyiz- "Türkiye'nin tarihi coğrafyası" tanımını 
yerleştirmekteyiz. Türkiye'nin tarihi coğrafyası bizim açımızdan, 
Türkiyemiz ve dış politikamız açısından dış siyasetin çok belirli 
bir ölçüsü, parametresidir. Nedir Türkiye'nin tarihi coğrafyası? 
Türkiye'nin tarihi coğrafyası bizim kendileriyle tarihi paylaşmış 
olduğumuz toplumların yaşadığı coğrafyadır. İnancı 
paylaştığımız, paralel kültürü paylaştığımız, dili paylaştığımız 
insanların var olduğu tarihi coğrafya. Bu Türkiyemiz açısından 
çok önemli bir birikimdir. Biz bundan üç yıl önce göreve 
başladığımızda bu hedefi tanımlamıştık, ortaya koymuştuk. 
Türkiye'nin tarihi coğrafyası dediğimizde Balkanlar, Kafkasya, 
Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, hatta Afrika'da Sudan, 
Yemen, yani yüzlerce yıl kendileriyle ortak özellikleri 
paylaştığımız insanların coğrafyası ve biz bu bağlamda mümkün 
olduğunca bu coğrafyada Türkiyemizin etkinliğini, gücünü, siyasi 
ilişkisini, ekonomik ilişkisini geliştirmek iddiasmdayız ve belli 
ölçüde de bunu başarmaktayız, geliştirmekteyiz.

Şimdi burada hemen gene bu coğrafyadan devam edeyim. 
Bu coğrafyada olumlu gelişmeler sözkonusudur. Sözünü ettiğim 
coğrafyada bazı sıkıntılarımız var, ona geleceğim. Olumlu 
gelişmeler: Bir defa Kafkasya'da olumlu gelişme dediğimizde 
öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gayreti ve öncülüğünde
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Türkiyemiz Bakü-Ceyhan gibi dev bir projeyi -ki bunda çok 
menfaat vardır, çelişkili menfaat, ulusal menfaat, şirket menfaatı- 
ciddi mesafe almıştır. Enerji Bakanımızın elbette yönlendirdiği 
çalışmalar ve bizim katkımızla. Şu anda bizim Ekonomiden 
Sorumlu Müsteşar Yardımcımız Vaşington'da bu konuyla ilgili 
toplantılara katılmaktadır. Ve gene Kafkasya'da olumlu gelişme 
dediğimizde geçenlerde gerçekleşen Türk Zirvesi ve orada Bakü- 
Ceyhan konusunda Sayın Cumhurbaşkanının sağladığı 
gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bu tarihi coğrafya içinde 
baktığımızda bir defa Türkiyemizin bir çok bölgede gelişen 
ilişkisini görüyoruz. Bunlar siyasi ortamın hazırlanmasıyla 
mümkün oluyor. Örneğin bu sabah aldığım bir haberi sunayım. 
Malezya'ya Türkiye askeri zırhlı araç satışı anlaşması bugün 
tamamlanmış gözüküyor habere göre ve 300 milyon dolarlık bir 
ihracat. Bunlar çok önemli. Yine Afrika kıtası bizim için çok 
önemli. Afrika kıtasında olağanüstü bir gelişme içindeyiz. 
Rakamlar küçük. Onun için gelişme olağanüstü ama rakamlar 
küçük. Geçmişte 2 milyon dolar, 5 milyon dolar, 10 milyon doları 
katlayarak 20 milyona çıkarmışız. Önemli değil tabii 20 milyon- 
30 milyon ama yükseliş ölçüsü, yükseliş temposu çok önemli. 
Örneğin, kimin aklına gelirdi, bize verilen elçilikten aldığımız, 
ekonomik çevreden aldığımız habere göre Kongo-Brazzaville ile 
10 milyon dolarlık bavul ticareti yapıyoruz bugün. Bu hiç bizim 
hesaplarımızda olan şey değildi. Sudan'a ve Afrika'nın birçok 
kesitine olan ihracatımız katlanarak büyüyor.

Kuzey Afrika'da tarihsel coğrafyamız olan Fas, Cezayir ve 
Tunus. Cezayir'e ben Perşembe sabahı gideceğim. Tunus'a gittim, 
Fas'a gittim. Siyasi ortam oluştu ve bunlardan Cezayir'le zaten çok 
ileri düzeyde ekonomik ilişkimiz sözkonusu ama ihracata dayalı, 
likit gaza dayalı. Şimdi biz Cezayir'e ihracatımızı arttırmanın 
siyasi ortamını oluşturmaktayız.

Orta Doğu. Çok fazla değinmeyeceğim. Orta Doğu ile 
ilişkiler iyi gelişmekte. Orta Doğu çok problemli bir coğrafya hiç 
kuşkusuz. Ama iyi bir gelişme içindeyiz. Latin Amerika'da 
gelişmemiz iyidir. Son olarak Sayın Başbakanımızın Hindistan -ki
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bizim Bakanlık olarak bütün çabalarımıza rağmen, üç yıldır 
çalışmamıza rağmen yeterli bir gelişme sağlayamadığımız büyük 
bir ülkedir, dev bir ülkedir- ziyareti bize bu imkanı hazırlamıştır 
ve zannediyorum Hindistan'la da ekonomik ilişkiler büyüyecektir.

Pakistan fevkalade önemlidir Türkiye açısından. Pakistan 
her dönemde Türkiye'ye kardeşlik ve dostluk göstermiş bir 
ülkedir. Pakistan'a da Sayın Başbakanımızın ziyareti 
planlanmaktadır ve büyük ülke, Pakistan'la ilişkilerimiz devam 
edecektir, gelişecektir.

Benim Japonya ile ilgili izlenimlerim son derece olumlu 
olmuştur. Japonya ile gerek Japonya'nın, gerek bizim pek 
uygulamadığımız bazı yöntemleri uygulayarak çok ileri düzeyde 
siyasi bağlantılar kurduk ve bunun ekonomiye yansıyacağını 
tahmin ediyoruz. Zaten benim Japonya'da aynı zamanda Japon 
ekonomisinin en büyükleriyle temasım oldu. Yemekli bir toplantı 
düzenlediler ve orada da Türkiye'nin ekonomisini anlatmak 
imkanını bulduk.

Amerika Birleşik Devletleri’ne, Türkiye 1999 gibi 
ekonomik açıdan çok güç bir senede ihracatını arttırmak 
başarısını gösterdi.

Sayın Milletvekilleri, Türkiye bir dünya devletidir. Dünya 
devleti olmanın bir kaçınılmaz sonucu - ki bu sadece bize özgü 
değildir, dünya devleti konumundaki bütün ülkeler, 
Amerika'sından Ingiltere'sine kadar hepsinin ortak özelliği şudur- 
çok yönlü ilişkiler, çok yönlü menfaatler, çok yönlü beklentiler 
içinde ancak, birçok sıkıntıyla da karşı karşıya olan devlettir. Ve 
Türkiye olarak bizim dış politikamızda da sıkıntılarımız 
mevcuttur, zorluklarımız mevcuttur. Aşılması pek de kolay 
olmayan meseleler mevcuttur.

Kafkaslardan ve Orta Asya'dan bahsettim. Bir yönüyle 
ilişkilerimizin iyi gittiğini söyledim. Orta Asya'ya çok yoğun çaba 
vermekteyiz. Orta Asya'ya aynı zamanda hükümet bütünlüğü 
içinde, ilgili Devlet Bakanımız Sayın Çay'ın da sürekli temasları
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ve çabalarıyla Orta Asya ile genelde iyi ilişkilerimiz 
büyümektedir, artmaktadır. Fakat hemen belirteyim. Özellikle 
Çeçen savaşı sonrasında Türkiyemizin önündeki sorunlu bölge 
öncelikle Orta Asya ve Kafkasya'dır. Yani bizim açımızdan hayati 
olan, Türkiye açısından, bizim siyasi, ekonomik, kültürel birçok 
ilişkimiz olan bu bölgede ben 2000 yılının sıkıntılı ve sorunlu 
olduğunu, olmaya da devam edeceğini görmekteyim.

Çeçen savaşı bizim için fevkalade önemli olmuştur. Çeçen 
savaşında Türkiye olarak şunu hep söyledik. Dedik ki, 
Türkiyemizin anlayışı toprak bütünlüğüdür. Türkiyemizin 
anlayışı terörün hangi türü olursa olsun karşı olmaktır. Ama 
Türkiye olarak dedik ki insan hakları, Çeçenistan'daki kadın, 
çoluk, çocuk onların uğradığı, hedef olduğu vahşet, insan hakları 
konusu sadece oranın meselesi değildir. Sadece ilgili devletin 
meselesi değildir. İnsan hakları konusu, sorunu hepimizin ortak 
meselesidir. Çeçen insanının maruz kaldığı insan hakları ihlalleri 
hepimizin meselesidir. Çeçenistan konusunda, iftiharla 
söyleyeyim Türkiyemiz adına, Çeçenistan'a, Çeçen mültecilere ilk 
yardımı ulaştıran ülke Türkiye olmuştur. 25 Kasım 1999'da daha 
dünya elini uzatmadan Türkiyemiz Silahlı Kuvvetlerine ait 
nakliye uçağıyla ilk yardımı ulaştırmıştır. Daha sonra Ahmet Ağa 
vadisindeki geçici iskan mahallerindeki mültecilere Türkiyemiz 
yardım elini uzatmıştır. Aralık ayında ilk olarak üç TIR dan oluşan 
malzeme gönderilmiştir. Uzatmayayım. Şu anda da kendilerinin 
emrinde olduğunu ilgili BM teşkilatına söylediğimiz seyyar aşevi 
oradadır. Hastanenin hazırlığı tamamlanmıştır. Sahra hastanesini 
ihtiyaç duydukları anda devreye sokacak konumdayız ve gene 
tıbbi yardım devam etmektedir. Ayrıca bir şeyi daha ekleyeyim. 
Çeçenistan konusunda insanlar sınırımıza geldiğinde biz o 
insanlara gerçekten ihtiyacı olanlara kapıları da açtık Türkiye 
olarak. Bu bizim bakanlığımızın işleri değildir. İlgili bakanlık 
yaptı bunu doğru olarak yaptı. Biz yardımcı olduk kendilerine ve 
biz her zaman o insanlara yardım götürdük. Bunu koalisyon 
liderlerinin toplantısında ele aldık. Bu açıklamaları yaptık ve şu 
anda da her türlü yardımı yapmaya hazırız ve buna devam 
etmekteyiz.
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Sorunlu bölge dedim. Kafkaslar. Kafkaslar'da Çeçen 
savaşı sonrasında özellikle Gürcistan'ın, belli ölçüde 
Azerbaycan'ın hedef yapıldığı bir tehditkar ortam oluşmuştur. Bu 
bizi çok kaygılandırmaktadır. Gürcistan'a her türlü güvenceyi 
verdik. Azerbaycan'la zaten çok yakın ilişkimiz var ve bu konuyu 
NATO'da özellikle Türkiye sahiplendi, tartışıyor, devam ettirtiyor 
ve Kafkasya'nın güvenliğinde Türkiye öne çıkıyor. Gene Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir düşünceyi 
geliştirmekteyiz. Kafkasya'da istikrar Paktı, bunun yazışmalarını 
yapıyoruz. Daha henüz çok taslak aşamasında. Düşüncelerini 
almaktayız ilgili devletlerin ve bunu geliştireceğiz.

Kuzey Irak'da sıkıntımız vardır. K.Irak çok hassas bir 
konudur. K. Irak bizim açımızdan sadece bir dış siyaset konusu 
değildir. Aynı zamanda bir güvenlik konusudur. Bizim 
güvenliğimizle bağlantılıdır. Bölücü terör hareketinin Türkiye'ye 
yönelik saldırılarının mayalandığı coğrafyalardan bir tanesi 
K.Irak'tır ve K.Irak'da bizim Türkiyemizin yaklaşımları, Silahlı 
Kuvvetlerimizin, Dışişleri Bakanlığımızın, ilgili birimlerin 
koordinasyonuyla oluşmaktadır ve Türkiyemizin uzun vadeli 
menfaatlerini gözeterek oluşmaktadır.

Gene sorumlu bir bölge. Mesela Ukrayna. Ukrayna'da bu 
talihsiz olay cereyan etti. Ardından mahkeme kararıyla bizim 
balıkçılarımızın ağlarına, araçlarına el kondu. Şimdi olayın bir 
hukuki boyutu var. Bir de insani boyutu en önemlisi ve siyasi 
boyutu var. İnsani ve siyasi boyutta biz yapılabilecek herşeyi 
yapmaktayız ve bu konuda temaslarımız sürüyor. Henüz sonuç 
alamadık. Onu da hemen arzedeyim. Fakat meselenin 
bilincindeyiz. Elden gelen herşeyi yapmaktayız.

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'nin dış politikası kendi 
tarihsel çizgisi doğrultusunda, etkinliğini ilgili olduğu 
coğrafyaları ve bu coğrafyalardaki gücünü, varlığını artırarak 
devam etmektedir. Bu politikada eksik yok mudur? Elbette hangi 
politikada eksik olmaz ki?
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Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

Türkiyemiz dış politikasında, tarihsel çizgisi içinde, 
tarihimizin bize gösterdiği, bize tanıdığı imkanlar büyük 
Atatürk'ün bize gösterdiği hedefler çizgisinde kendini geliştirerek 
devam etmektedir. Burada önce kendimizi bilmek, kendimize 
güvenmek durumundayız. Türkiye'nin tarihi coğrafyası bizim dış 
politikamıza geçmişin getirdiği, verdiği çok önemli birikimdir ve 
biz bu tarihi coğrafyayla ilişkilerimizi geliştirmek suretiyle, 
21.yy.da Türkiye'nin hedefi olan Avrasya'nın belirleyici ülkesi 
olmak, AB'nin üyesi olmak hedefleri çerçevesinde kendimizi 
geliştirmekteyiz. AB ile sıkıntılı konular yok mudur? Vardır. 
Benim tatmin olmadığım, hala münakaşasını, mücadelesini 
ettiğim bazı lüzumsuz yaklaşımları olmamış mıdır? Olmuştur. 
Ekonomik konularda bir miktar gelişme sağlandı. Daha fazlası 
mutlaka sağlanacaktır. Ama AB ile üyelik süreci Türkiyemizin 
önüne yeni bir açılım getirmiştir. Türkiyemizi tarihin 
doğrultusunda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedef 
doğrultusunda daha ileriye götürmenin yeni bir imkanı, aşaması 
olmuştur. Bu hedeflere elbirliğiyle varacağımıza, ulaşacağımıza 
güveniyorum.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
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AVUSTRALYA BAŞBAKANI JOHN HOWARD’IN, SAYIN 
BAŞBAKANIMIZIN DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE 

YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı John Howard, Sayın
Başbakanımızın davetlisi olarak, 22-23 Nisan 2000 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Başbakanımız ve Avustralya Başbakanı John 
Howard'm başkanlıklarında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak ve her iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Avustralya Başbakanı, ziyareti sırasında, Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecektir.

Başbakan Howard, ziyaret programını takiben, 25 Nisan 
2000 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Savaşlarının 85. 
Yıldönümü Anma Törenleri’ne de iştirak edecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN 

JİANG ZEMİN’İ KARŞILAMA TÖRENİNDE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı, 19 Nisan 2000, Çarşamba, Saat: 10.15)

Büyük bir dünya devleti olan dost Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanı Ekselansları Jiang Zemin 
ile muhterem refikalarını ve refakatindeki değerli heyet 
mensuplarını ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Kendilerine Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum.

Çin, köklü tarihi, büyük medeniyeti, muazzam insan ve 
ekonomik kaynaklarıyla 21. yüzyılın en önemli küresel 
aktörlerinden biridir. Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ilişkilerine büyük önem ve öncelik atfetmektedir.

Türkiye ile Çin arasında kökleri tarihin derinliklerine 
uzanan güçlü bağlar mevcuttur. Asya'nın iki ucunda iki büyük 
medeniyetin temsilcileri olan ülkelerimiz bölgelerinde istikrar, 
denge ve refah unsuru olarak küresel ekonominin sunduğu yeni 
fırsatları birlikte değerlendirmek hususunda önemli işbirliği 
imkanlarına sahiptir. Halklarımız, tarihten kaynaklanan, 
komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan benzer kültürel değerlerle 
birbirlerine yakınlık duymaktadır. Ülkelerimizin aralarındaki 
dostça ilişkiler karşılıklı saygı ve itimada dayanmaktadır.

Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi 
sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin sergilediği dayanışma ve 
gönderdiği yardımlar için milletim adına en kalbi teşekkürlerimizi 
bir kere daha ifade etmek istiyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı Jiang Zemin ile yapacağımız 
görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin bütün yönlerini ele alacağız ve 
işbirliğimizin somut bir biçimde ileriye götürülebileceği alanları 
birlikte belirlemeye çalışacağız. Bu vesileyle, başta Avrasya 
coğrafyasının barış, istikrar ve refahının kalıcı hale getirilmesi 
olmak üzere, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağız.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler küresel 
boyuttaki iki ekonominin potansiyellerinin çok altındadır. Bu 
ilişkilerin yeni bir ortaklık anlayışıyla süratle geliştirilebileceğine 
inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Jiang Zemin ile yapacağımız 
görüşmelerde, işadamlarımızın ülkelerimizin sahip olduğu imkan 
ve fırsatları daha iyi değerlendirebilmelerine katkıda bulunmak 
için karşılıklı olarak neler yapılabileceğini de ele alacağız. Ayrıca, 
bu ziyarete paralel olarak gerçekleştirilmiş olan karma ekonomik 
komisyon toplantısı bu konuda yön gösterici nitelik taşımaktadır.

Öte yandan, sayın Cumhurbaşkanı’mn ve beraberinde 
bulunan hükümet üyelerinin ziyaret programı çerçevesinde 
İstanbul'da Türk İşadamlarıyla biraraya gelecek olması, bu 
doğrultuda önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Böylece Türk 
işadamları Çin'deki iş fırsatları konusunda ilk elden bilgi 
edinebilecek, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Jiang 
Zemin de Türkiye'nin dinamik girişim gücünü yakından tanıma 
fırsatı bulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı Jiang'ın ülkemize yaptıkları bu 
resmi ziyaretin temelleri çok eskiye dayanan bir dostluğun daha da 
pekişmesine ve Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki 
ilişkilerin 21. yüzyılda yeni bir küresel ortaklığa dönüşmesine 
önemli katkıda bulunacağına inanıyor, kendilerine bir kere daha 
ülkemize hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE-ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERİNİN

ARDINDAN YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı, 19 Nisan 2000, Çarşamba, Saat: 12.30)

Değerli basın mensupları,

Dost Çin Halk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı 
Ekselansları aziz dostum Jiang Zemin ile başbaşa ve heyetler 
halinde yaptığımız görüşmeler çok olumlu bir atmosfer içinde 
cereyan etmiş ve çok yararlı olmuştur. Bu toplantılarda ikili 
ilişkilerimizin yanısıra, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular üzerinde kapsamlı görüş alış verişinde de 
bulunduk. Bu çerçevede, görüşmelerde iki ülkeyi ve halklarımızı 
ilgilendiren her konuyu ele alma fırsatı bulduk. Türkiye, büyük 
bir dünya devleti olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerine büyük 
önem atfetmektedir. Türkiye'nin Çin ile ilişkileri, dostluk ve 
karşılıklı saygı, iyi komşuluk, ulusal bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama ve karşılıklı çıkarların 
dengelenmesi ilkelerine dayanmaktadır.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bugünkü görüşmeler 
birçok konuda benzer görüşleri paylaşmakta olduğumuzu ortaya 
koymuştur. Çin'in bölgesinin güvenlik, istikrar ve gelişmesi için 
oynadığı önemli rolü ve son Asya ekonomik krizinde ortaya 
koyduğu sorumlu ekonomik politika anlayışını takdirle 
karşılıyoruz.

Türkiye, "Tek Çin" politikası izlemekte ve bu çerçevede 
Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek yasal temsilcisi olarak 
tanımaktadır. 1997 yılında Hong Kong'un, Ingiliz yönetiminden,

166 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000



Çin Halk Cumhuriyeti'ne iadesini memnuniyetle karşılamıştık. 
Aradan geçen üç yıl, Çin'in "bir ülke iki sistem" uygulamasının 
başarısını takdirle takip ettik. Öte yandan, 20 Aralık 1999 
tarihinde Makau'nun 500 yıllık Portekiz yönetiminden Çin 
idaresine geri dönmüş olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Küresel bir siyasi ve ekonomik güç olan Çin, genç ve 
dinamik nüfusu, köklü kültürü, sahip olduğu büyük doğal 
kaynakları ve sınai-teknolojik gelişme düzeyiyle ülkemiz 
bakımından önemli ekonomik işbirliği potansiyeli taşıyan bir 
ülkedir. Son yıllarda gelişen Türk sanayiine yeni pazarlar bulma 
yönündeki çabalarımız çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile 
aramızdaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesine büyük 
önem veriyoruz. Son zamanlarda, Türk Hava Yolları'nın İstanbul 
ve Pekin arasında doğrudan uçak seferlerini başlatmasıyla birlikte 
iki ülke birbirlerine daha da yakınlaşmıştır. Bu durum, Türk ve 
Çinli girişimciler bakımından karşılıklı temasların artması ve iki 
ülkede mevcut geniş yatırım ve işbirliği potansiyelinden 
yararlanma imkânlarının layıkıyia değerlendirilebilmesi anlamına 
gelmektedir.

Biraz önce Ekselansları Jiang Zemin ile birlikte 
imzaladığımız "Ortak Bildiri", Asya'nın doğu ve batı uçlarında 
birer istikrar unsuru olan ülkelerimiz arasında 21. yüzyılda 
gerçekleştirilecek işbirliğinin zeminini teşik edecek tarihi bir 
irade beyanıdır.

Öte yandan, yine bugün imzalanan Karma Ekonomik 
Komisyon toplantısı tutanağı ikili ekonomik ilişkilerimizin 
gelişmesi yönündeki çabalarımıza yol gösterici kavramsal 
çerçeveyi oluşturacaktır.

İki ülke arasında enerji ve enerji nakil hatları konusundaki 
işbirliğini düzenlemek amacıyla biraz önce imzalanan enerji 
alanında işbirliği çerçeve protokolü, bu alanda verimli bir işbirliği 
için gerekli yasal zemini teşkil etmektedir.
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Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Jiang 
Zemin'in ülkemizi resmi ziyaretlerinden büyük memnuniyet 
duyduğumuzu ve bu ziyaretin iki ülke yöneticilerinin ve 
halklarının birbirlerine karşı besledikleri samimi dostluk 
hislerinin göstergesi olduğunu ve iki dost ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir kilometre taşı teşkil 
edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyor, kendilerine bir kere 
daha ülkemize hoş geldiniz diyorum.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN JİANG 

ZEMİN’E “DEVLET NİŞANI” VERİLMESİ TÖRENİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı, 19 Nisan 2000, Çarşamba, Saat: 19.30)

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum Ekselansları Jiang Zemin,
Değerli misafirler,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı, devletler arasında 
dostça ilişkilerin geliştirilmesine, milletlerin birbirine 
yakınlaştırılmasına, barış ve insani değerlerin 
yaygınlaştırılmasına önemli katkılarda bulunan devlet 
başkanlarına verilmektedir. Ülkemizin bu en büyük nişanını, bu 
kez, Türkiye-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki değerli 
katkılarından dolayı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
Başkanı Ekselansları Jiang Zemin'e tevdi etmek amacıyla biraraya 
gelmiş bulunuyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti aziz dostum Cumhurbaşkanı 
Jiang'ın dirayetli liderliğinde her alanda göz kamaştırıcı başarılar 
kaydetmektedir. Çin bu sayede 21. yüzyıla dariıgasını vuracak en 
önemli güçlerin başında gelmektedir.

Türkiye ile Çin arasında kökleri tarihin derinliklerine 
uzanan halklarımıza malolmuş dostluk ilişkilerinin son yıllarda 
hızla gelişme gösterdiğini müşahede etmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. Ülkelerimiz arasında gelişmekte olan işbirliği, Asya 
kıtasının doğu ve batısının birbirlerine yaklaşmasına ve 
Beijing'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun yeniden tarih 
sahnesine çıkmasına ve Avrasya'nın gelecekteki esenliğine 
katkıda bulunmaktadır.
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Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler, küresel barış, 
istikrar ve refah bakımından da büyük önem taşımaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanı Jiang'ın samimi gayretleriyle, ilişkilerimizin 21. 
yüzyılda sağlam bir ortaklığa dönüşeceğine inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu düşüncelerle, Türkiye ile Çin 
Halk Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine 
ve bölge ve dünya barışına sağladığınız değerli katkılar 
dolayısıyla, Türk Halkı ve Türkiye Cumhuriyeti adına size 
"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı"nı takdim etmekten kıvanç 
duyuyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN JİANG 

ZEMİN ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı, 19 Nisan 2000, Çarşamba, Saat: 20.00)

"Ekselansları Cumhurbaşkanı Jiang Zemin,
Saygıdeğer Bayan Wang Yeping,
Değerli misafirler,

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’m, saygıdeğer 
eşini ve beraberlerindeki heyetin değerli mensuplarını Türkiye'de 
ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor 
ve kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyorum. 1995 yılında Çin Halk 
Cumhuriyeti'ni ziyaretimiz sırasında gördüğümüz yakın ve sıcak 
konukseverliğin anılarını halen muhafaza ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Çin, tarih boyunca evrensel uygarlığın gelişimini 
etkileyen belli başlı merkezlerden biridir. Türk ve Çin halkları çok 
eski zamanlardan beri karşılıklı etkileşim ve iletişim içerisinde 
olmuşlardır. Bu etkileşim sadece yanyana yaşadığımız dönemle 
sınırlı kalmamış, daha sonraları da tarihi İpek Yolu aramızdaki 
bağın devam etmesini sağlamıştır. Bugün bu yolun yeniden tarih 
sahnesine çıkmakta olmasından ve Asya ile Avrupa'nın yeniden 
birbirleriyle buluşuyor olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz.

Son iki yüzyılda Türkiye ve Çin tarihleri incelendiğinde 
ortak noktalar göze çarpmaktadır. Bu dönemde her iki ulus 
çalkantılı ve zor dönemlerden geçmişler ve tarihe damgalarını
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vuran önderlerinin öncülüğünde halklarının büyük özverileri 
sayesinde bağımsızlıklarını ve ulusal egemenliklerini yeniden 
kazanmışlardır. Başkan Mao'nun kurduğu yeni Çin'in son yirmi 
yılda önder Deng'in dış dünyaya açılım politikası doğrultusunda 
Çin'e özgü sosyalist piyasa ekonomisini başarılı şekilde 
uyguladığını, buna eşdeğer olarak Ekselanslarının önderliğinde 
bir taraftan tüm dünyada hayranlıkla karşılanan Çin ekonomik 
mucizesini yaratırken, diğer taraftan ulusal bütünlüğün 
sağlanmasında önemli adımlar attığını memnuniyetle müşahede 
ediyoruz.

Hong Kong'un ardından Makau'nun da anavatana 
katılmasından dolayı Ekselanslarını kutluyorum. Türk Halkı, 
ulusal birliğin tesisi yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin barışçı yollardan ve "tek ülke iki sistem" ilkesi 
uyarınca ulusal bütünlüğünü tamamlamasını temenni etmektedir.

Yeni bir binyılın başlangıcında Türkiye ve Çin'in önüne 
yeni ufuklar açılmaktadır. Türkiye Aralık 1999'da Avrupa 
Birliği'ne aday ülke statüsü kazanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'ni 
dünya ekonomisiyle daha fazla bütünleştirecek olan Dünya 
Ticaret Örgütü üyeliğinin pek yakında gerçekleşeceğini ümit 
ediyoruz. Bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin başta 
ekonomik ve ticari işbirliği olmak üzere, her alanda geliştirilmesi 
için yeni imkan ve fırsatlar yarattığına inanıyorum. Bu fırsatların 
değerlendirilmesinde iki ülke kamu kuruluşları yanında, özel 
sektörleri de önemli işleve sahiptirler. îki ülke işadamlarının bu 
doğrultuda daha fazla çaba harcamalarını ve ikili ticaretimizin 
dengeli şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz.

Türk ve Çin halkları arasında köklü tarihi ilişkiler, bugün 
sürdürülen karşılıklı üst düzey temaslarla sağlam dostluk 
köprülerine dönüşmektedir. İlişkilerimizi güçlendirilmiş ortaklık 
düzeyine çıkarmak üzere bugün imzaladığımız Ortak Bildiri'yle 
bu hususta karşılıklı olarak sahip olduğumuz siyasi irade bir kere 
daha teyid edilmiştir. Sözkonusu bildiri, Türk ve Çin 
hükümetlerinin 21. yüzyılda yakın işbirliği içinde bulunmaları
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için gerekli zemini hazırlayacak ve geleceğe ışık tutacak bir belge 
niteliğindedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'yle ilişkilerimizin her alanda 
gelişerek derinleşmesini ve bugünkünden daha ileri bir düzeye 
yükseltilmesini arzu etmekteyiz. Siyasi alanda sağlanan olumlu 
gelişmelerin, ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıması için 
alman tedbirlerin bir an önce hayatiyet kazanmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz yıl başlayan Türk Hava Yollarinın Pekin ve 
Şanghay'a yönelik doğrudan seferleri sayesinde Türk ve Çin 
halkları arasında temasların yoğunlaştığını memnuniyetle 
izliyoruz. Bu tür karşılıklı temaslar, iki ülke halkını birbirine daha 
da yaklaştıracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye'ye yaptığınız bu ziyaretle bize Çin'in geleneksel 
dostluğunu getirmekle kalmadınız. Ziyaretiniz, halklarımız 
arasında zengin tarihi geleneklerden kaynaklanan bağların daha 
da kuvvetlendirilmesi ve 21. yüzyıla yönelik işbirliğimizin çok 
yönlü olarak geliştirilmesi açısından tarihi niteliktedir. Türkiye'yi 
ziyaretiniz aynı zamanda, Türk-Çin ilişkilerinin geleceğinin çok 
parlak olacağının da teminatıdır. Bu noktada bir konuya daha 
değinmek istiyorum: halkımızla dil, din ve akrabalık bağları 
bulunan Sincan Bölgesi’nde yaşayan Uygur kökenli Çin Halk 
Cumhuriyeti vatandaşlarını ülkelerimiz arasında değerli bir 
dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Büyük Çin düşünürü Konfıçyus'un öğretisinin temelini 
teşkil eden "insancıl olmak insan olmaktır" sözlerinde, sadece, 
insanlık tarihinin 2500 yıllık geçmişinin değil, geleceğinin temel 
anlam ve değerlerini de buluyoruz. Türkiye, Çin Halk 
Cumhuriyeti'yle bu temel değerler zemininde, halklarımızın daha 
iyi, daha güzel ve müreffeh günlere ulaşması için ortaklaşa çaba 
sarfederek güç birliği yapmaya kararlıdır.
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Bu düşünceler ışığında, kadehimi Çin Halk Cumhuıiyeti 
Cumhurbaşkanı ve Bayan Jiang Zemin'in şahsında, Çin halkının 
mutluluğu ve refahı ile Türk ve Çin halkları arasındaki dostluk ve 
ikili ilişkilerinin parlak geleceği için kaldırıyorum.”
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YENİ ZELANDA BAŞBAKANI HELEN CLARK’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Yeni Zelanda Başbakanı Bayan Helen Clark, sayın 
Başbakanımızın davetlisi olarak, 20-21 Nisan 2000 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Yeni Zelanda Başbakanı, ziyareti sırasında, sayın 
Cumhurbaşkanımız ve sayın TBMM Başkanımız tarafından da 
kabul edilecektir.

Sayın Başbakanımız ve Yeni Zelanda Başbakanı Helen 
Clark'ın başkanlıklarında yapılacak resmi görüşmelerde ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi olanakları üzerinde durulacak ve her iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Başbakan Clark, ziyaret programını takiben, 25 Nisan 
2000 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Savaşları’nın 
85. Yıldönümü Anma Törenleri’ne de iştirak edecektir.
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ABD İLE RF ARASINDAKİ START II ANTLAŞMASI’NIN 
14 NİSAN 2000 GÜNÜ RF PARLAMENTOSUNUN ALT 

KANADINDA ONAYLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ile RF arasındaki stratejik silahların sınırlandırılması 
sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden 1993 tarihli 
START II Antlaşmasının 14 Nisan 2000 günü RF 
Parlamentosu’nun alt kanadında onaylanması memnuniyetle 
karşılanmıştır.

Küresel güvenliğin sağlanması ve istikrarın korunması 
bakımından büyük önem taşıyan START II Antlaşması, stratejik 
silahların sınırlandırılması sürecindeki 1991 tarihli START I 
Antlaşmasını ve bu alandaki diğer düzenlemeleri bütünleyici bir 
mahiyettedir. 1994 yılında yürürlüğe girmekle, stratejik silahların 
sayısında önemli oranlarda indirimlerin gerçekleştirilmiş olmasını 
sağlayan START I Antlaşması’m müteakip, daha da ileri 
indirimler öngören START Il'nin Duma'da onaylanmış olması, 
START III görüşmelerinin önünün açılması yönündeki 
uluslararası kamuoyunun beklentilerine de büyük ölçüde cevap 
vermiş olacaktır.

Tüm Kitle İmha Silahları (KİS) ile bunların fırlatma 
vasıtalarının yayılmasının önlenmesine büyük önem atfeden 
ülkemiz, nükleer silahsızlanma alanında bugünkü rejimin temel 
taşını teşkil eden Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşması’na 1980 yılından beri taraftır. Henüz yürürlüğe 
girmemiş olan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması 
Antlaşması’nın onay işlemlerini de geçtiğimiz Şubat ayı 
içerisinde tamamlamıştır.
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Türkiye, START II Antlaşmasının onay aşamasında RF 
Devlet Duması tarafından sergilenen bu tutumu, silahların 
kontrolü sürecinde atılmış önemli bir adım olarak 
değerlendirmekte olup, bunun silahsızlanma alanındaki diğer 
müzakerelere ve imzalanmış sözleşmelerin onay süreçlerine 
olumlu yansımaları olmasını temenni etmektedir.
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GALATASARAY-LEEDS UNITED MAÇIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Galatasaray-Leeds United maçıyla ilgili gelişmeler 
Bakanlığımız tarafından yakından ve dikkatle izlenmektedir. Bu 
konuda Galatasaray Kulübü ile de her aşamada yakın temas ve 
işbirliği muhafaza edilmiş ve Kulübümüzden vaki olan bilgi ve 
talepler Bakanlığımızca titizlikle değerlendirilerek gereken 
yapılmıştır. Bu konuda Londra Büyükelçiliğimiz de İngiltere 
makamlarıyla başından beri yakın temas halinde bulunmuştur.

Daha önceki açıklamalarımızda da ifade edilmiş olduğu 
üzere, bu aşamada Bakanlığımız görevi gereği, İngiltere'ye 
gidecek olan başta Galatasaray oyuncu ve teknik ekibi olmak 
üzere tüm vatandaşlarımız ile İngiltere'de mukim Türklerin can ve 
mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasına 
öncelik vermiştir. Bu amaçla, hem Ankara'da İngiltere 
Büyükelçiliği nezdinde, hem Londra'da Büyükelçiliğimiz 
aracılığıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli 
girişimler yapılmış ve Leeds'e gidecek Türk vatandaşlarının 
güvenliğinin İngiltere makamlarının sorumluluğu altında olduğu 
vurgulanmıştır. Sayın Bakanımızın da aynı konudaki talep ve 
beklentilerimizi dile getiren bir mektubu İngiliz muhatabı sayın 
Cook'a göndermiş olduğu hatırlanacaktır.

Bu girişimlerimiz sonucu, İngiltere makamlarından alınan 
cevaplarda taleplerimizin dikkatle incelenerek not alındığı ve 20 
Nisan akşamı yapılacak maçın güvenli bir şekilde oynanması ve 
sporcularımızın ve maçı izleyecek vatandaşlarımızın güvenlikli 
bir şekilde İngiltere'den ayrılmaları için gerekli her türlü önlemin 
alınmış olduğu bildirilmiştir. Bu husus tarafımızdan 
memnuniyetle kaydedilmiştir.
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18 Nisan Salı gününden itibaren Londra 
Büyükelçiliğimizce Leeds'de bir irtibat bürosu teşkil edilmiş olup, 
Bakanlığımızdan elemanlarca da takviye edilen bu büro 
aracılığıyla girişimlerimizin yerel makamlar nezdinde etkin bir 
şekilde sürdürülmesi ve maça gidecek olan vatandaşlarımıza 
yardım ve kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği üzere sayın TBMM Başkanımız, bazı 
Bakanlarımız ve TBMM'de grubu bulunan partilerin temsilcileri 
maçı izlemek üzere Leeds'e gitmektedir.

Diğer taraftan, bir grup sayın milletvekilimizin de 
İngiltere'ye gitmekte olduklarını ve Galatasaray Kulübünün maç 
için kendilerine bilet bulmak konusunda yoğun bir çaba 
sarfettiğini bilmekteyiz. Gelişmeler, Bakanlığımızın çalışma 
alanına giren veçheleri itibarıyla tarafımızdan ele alınmakta, 
Galatasaray Kulübü ve diğer ilgili makamlarla yakın işbirliği ve 
temaslarımız sürdürülmektedir.

İstanbul'da oynanan ilk maç öncesi meydana gelen 
münferit karakterli ve istenmeyen olaylar hiç şüphesiz herkesi 
ziyadesiyle üzmüştür. Sportif temaslardan güdülen amaç, 
toplumların birbirine yaklaşması ve dostluk hislerinin 
güçlendirilmesidir. Galatasaray-Leeds United maçının bu 
anlayışın hakim olduğu bir ortamda oynanmasını temenni 
ediyoruz.

Bugüne kadar almış olduğu sonuçlarla bizi gururlandıran 
Galatasaray futbol takımının başarılarının devamını ve UEFA 
kupasında finale kalan ilk Türk takımı olmasını içtenlikle 
diliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Toplantımıza hoşgeldiniz. Olabilecek 
sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Efendim hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın 
Juventus ile yapacağı maçta, maç için Türkiye'den yazılı devlet 
güvencesi istenmişti ve Türkiye de bu yazılı resmi devlet 
güvencesini vermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'den 
böyle bir talepte bulundu mu ve böyle bir şey sözkonusu mu?

CEVAP : Bütün açıklamalarımızda defalarca ifade etmiş, 
vurgulamış olduğumuz üzere, Bakanlığımız bu maçta bütün 
kafilemizin ve diğer Türk vatandaşlarının emniyetini sağlayacak 
tedbirleri almalarını evsahibi ülke olarak İngiliz makamlarından 
beklemektedir. Ingiliz makamlarıyla temaslarımızda bu konularda 
bize ifade edilen hususlar da memnuniyet vericidir. Maçın biraz 
önce de söylediğim gibi dostluk ve sportmenlik ruhuna uygun bir 
biçimde ve güvenli bir şekilde cereyan etmesini bekliyoruz.

SORU: Yunanistan'da seçimler oldu. Seçimlerin sonuçları 
hakkında herhangi bir değerlendirmeniz var mı? Bir de Pangalos 
Kültür Bakanı oldu ve ilk demeçleri Türkiye'ye karşı malum bazı 
hislerini hemen dile getirmeye başladı. Bu konuda yorumunuz 
nedir?

CEVAP: Bildiğiniz gibi komşumuz Yunanistan'da erken 
genel seçimler yapıldı, geçtiğimiz günlerde ve erken genel 
seçimleri halen iktidarda bulunan Pan Hellenic Sosyalist Partisi, 
yani PASOK kazandı. PASOK'un esasen Türkiye ile Yunanistan
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arasında mevcut süreci de başlatan hükümeti oluşturduğu dikkate 
alındığında, seçim sonuçlarının bu açıdan gelecek için ümit verici 
olduğunu söylemek mümkündür. Temennimiz bu yöndedir. Türk 
tarafında, mevcut işbirliği ortamının geliştirilmesi için siyasi irade 
ve kararlılık mevcuttur. Bizim konuya yaklaşımımız budur. Ümid 
ederiz bu hissiyatımız Yunanistan'da yeni hükümet döneminde de 
karşılık görür.

SORU : Moses'in Türkiye'yi ziyareti sırasında İsmail Cem 
ve Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeler basından bir şekilde 
gizlendi. Daha sonra basında yer alan bilgilere göre Camp David 
usülü bir görüşme planlandığı ortaya çıktı. Bu konuda 
söyleyecekleriniz var mı? Bir değerlendirme yapar mısınız?

CEVAP : Bu konuda bildiğiniz gibi BM Genel 
Sekreterinin inisiyatifiyle başlatılan, bizim de desteklediğimiz ve 
KKTC'nin iyi niyetle katıldığı bir süreç mevcuttur. Bu süreç 
çerçevesinde önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde New York'da 
yeniden "aracı ile konuşmalar" olarak tanımlanan toplantıların 
yapılması öngörülmektedir. Tabiatıyla bu aradaki zaman süreci 
içinde konuya ilgili tarafların bizimle olsun, Adadaki iki halkın 
temsilcileriyle olsun temasları devam etmektedir. Şu aşamada 
zannederim başlamış ve devam etmekte olan bu BM 
çerçevesindeki sürecin yeni aşamasının sonuçlarını beklemek, 
ondan önce herhangi bir yorum yapmamak daha uygun olacaktır.

SORU: Yeni bir öneri getirdi mi Amerikalı?

CEVAP: Bir yeni öneriden benim bilgim yok. Zaten 
söylediğim gibi şu anda yürüyen bir süreç vardır. Bu sürecin 
zemini bellidir. Dolayısıyla önümüzdeki Mayıs ayında bu konuda 
bir ilerleme sağlanır mı sağlanmaz mı, yeni öneriler var mı yok 
mu, varsa nedir bunlar ortaya çıkacak. Bildiğiniz gibi bu süreçle 
ilgili olarak BM Genel Sekreteri’nin arzusu da, bir gizlilik 
demeyeyim ama, kamuoyunda zamanından önce bilgi 
verilmemesi yönündedir. Biz de bu arzuya uyuyoruz.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 181



SORU : Amerika'da yapılan Kürt konferansı nedeniyle 
Amerika'ya bir nota verildi mi? Bu konuda basma yansıyan 
bilgiler verildi yönündeydi. Fakat aksi iddia edildi. Barzani 
uyarıldı mı, İKYB uyarıldı mı bu konuda?

CEVAP : Bu değindiğiniz konferansın yapılacağı haber 
alındığı zaman bu konuda bizim hassasiyetlerimiz ilgili tüm 
tarafların dikkatine yeniden ve kuvvetle getirilmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri'ne de bu hissiyatımız iletilmiştir. Kendileri 
basma da yansıdığı gibi bize verdikleri cevapta bu konferansın 
esas itibariyle özel bir üniversite tarafından düzenlenmiş 
olduğunu, kendilerinin Kuzey Irak konusuna bakışlarında 
herhangi bir değişiklik olmadığını bir kere daha teyid etmişlerdir. 
Dolayısıyla ABD'nin bu konudaki resmi görüşünün değişmemiş 
olduğunun tarafımıza ve kamuoyuna bir kere daha deklare edilmiş 
olmasını da memnuniyetle not ettik.

SORU: Geçtiğimiz haftalarda Rusya Başbakan Yardımcısı 
gelmişti ve bir açıklama yapmıştı, gelir gelmez ayağının tozuyla. 
"Bizim Rusya'daki Çeçenlerle aramızdaki sorun Türkiye'deki 
sizin Kürtlerle sorununuzla aynıdır ve biz bu konuda Türk 
yetkililerle aynı fikirdeyiz." açıklamasını yapmıştı. Dün bu Çin 
Devlet Başkam’mn geliş nedeniyle Çin Büyükelçisinin de bir 
açıklaması vardı gazetede. Dünkü gazetede görmüştüm. "Bizim 
kendi içimizdeki Türkistan sorunuyla sizin Kürt sorununuz aynı 
konuda" diye bir açıklama yapmıştı ve bu konuda da herhangi bir 
tepki gelmeyince biz gerçekten aynı mı düşünüyoruz? Bu konuda 
herhangi bir açıklayıcı bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Efendim bu konularda herhangi bir paralellik 
kurulmasını kabul etmeyiz. Tasvip de etmeyiz. Bize resmi olarak 
böyle bir benzetme de yapılmış değil. Türkiye'deki meselenin 
mahiyetinin ne olduğu gayet iyi biliniyor. Diğer değindiğiniz 
konuların mahiyetinin ne olduğu biliniyor. Bunların birbiriyle 
alakası yoktur. Her konu kendi ölçüleri içinde ayrıca 
değerlendirilip kabul edilebilir normlar çerçevesinde 
sonuçlandırılmalıdır.
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SORU : Çin ile ilişkilerimizde Doğu Türkistan sorununun 
ele alınmadığı, genellikle gözardı edildiği Doğu Türkistan Vakfı 
tarafından açıklanmıştı. Bu konudaki üzüntüleri dile getirilmişti 
dün. Ayrıca bir şey merak ediyorum. Türkiye'ye gelen bütün 
devlet adamlarına devlet nişanı verilmesi rutin mi? Bu konuda 
bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Nişan bildiğim kadarıyla bir kanuna dayanmakta 
ve bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile verilmektedir. Dolayısıyla 
kanunun öngördüğü birtakım esaslar vardır. Bu kanun 
çerçevesinde takdir yetkisini kullanan makamlarımız vardır. 
Bunun esası budur.

Diğer konu ise biliyorsunuz, şu anda Çin Halk 
Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaretçi 
misafirimiz var. Türkiye ile Çin arasındaki iyi ilişkilerin daha da 
ileriye götürülmesine vesile teşkil edecek bu ziyaretten büyük 
memnunluk duyuyoruz. Şu sıralarda bildiğiniz gibi sayın 
Cumhurbaşkanımız ile konuk Cumhurbaşkanı arasındaki heyetler 
arasında yapılan görüşmeler devam etmekte. Zannederim bu 
görüşmeler sonucu sayın Cumhurbaşkanımız da basma 
açıklamada bulunacaktır. Belki bu aşamada şu kadarını söylemek 
mümkün. Böyle bir ziyaret sırasında gündeme gelebilecek her 
türlü konu üzerinde görüş alışverişinde bulunulması doğaldır.

SORU: Riccardone'nin geçen gün yaptığı açıklamalar 
arasında bundan böyle Irak muhalefetine direkt yardıma 
başlayacakları gibi bir açıklama da vardı. Bu konuda bir 
görüşünüz var mı?

CEVAP: Bu konuda ABD'nin kendi bir politikası ve bu 
politikası çerçevesinde giriştiği bazı inisiyatifler olduğunu 
biliyoruz. Bunlar Amerikan tarafının kendi bileceği bir konudur. 
Bizim Kuzey Irak meselesine bakışımız kamuoyunca da 
bilinmektedir. Amerikan tarafınca da bilinmektedir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 

I. ULUSLARARASI BALKAN SEMPOZYUMU’NDA 
OKUNAN MESAJLARI

Sayın Rektör Osman inci,

Trakya Üniversitesince düzenlenen Birinci Uluslararası 
Balkan Sempozyumu'na katılmam için yaptığınız nazik davete 
çok teşekkür ederim. Önceden belirlenmiş yoğun programım bu 
davetinize icabet etmeme maalesef imkan vermedi. Bu önemli 
sempozyuma şahsen katılamamakla birlikte ülkemizin 
Balkanlar’da izlediği politikayla ilgili bazı göıüşlerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Balkanlar, bilindiği üzere, Türkiye için sadece coğrafi ve 
siyasi açıdan değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve insani 
mirasımız açısından da büyük önem taşımaktadır. Türk tarihi en az 
Anadolu'da Bursa, Edime ve İstanbul'da olduğu kadar, Rumeli 
topraklarında Selanik, Niş ve Belgrad'da yazılmıştır. Türkiye'de 
Balkan kökenli milyonlarca vatandaşımız, Balkan ülkelerinde de 
yüzbinlerce soydaşımız ve dil, din, kültür ve gönül bağımız olan 
diğer topluluklar yaşamaktadır.

Balkanlar Avrupa ile ülkemiz arasında bir köprü ve geçiş 
yoludur. Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ve refahı bu yolun açık 
tutulmasını gerektirir. Diğer yandan, Balkanlar’ın istikrarı kendi 
özgüvenliğimiz için de büyük önem taşımaktadır.

Bütün bu unsurların ışığında, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarından itibaren, Türkiye'nin Balkanlar’a yönelik siyaseti, 
bölge ülkeleriyle dostça ve barışçı ilişkiler kurma ve bölgedeki
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istikrar ve işbirliği ortamının geliştirilmesi yönünde olmuştur. 
Ancak tarih boyunca savaşlara sahne olan Balkan Yarımadası, 
İkinci Dünya Savaşı ve bunun ardından başlayan Soğuk Savaş 
döneminde bu sefer siyasi ve ideolojik kamplaşmaya tanık olmuş 
ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler iki kutuplu dünya düzeninin 
etkisinden kendini kurtaramamıştır.

Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından bölge ülkeleri 
arasında yakın ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yeni 
umutlar belirmiştir, ancak eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla 
başlayan ve Bosna-Hersek ve Kosova trajedileriyle devam eden 
gelişmeler esasen bir geçiş sürecindeki bölgeyi istikrarsızlığa 
sürüklemiştir.

Türkiye Soğuk Savaş sonrasında Balkanlarda kalıcı barış 
ve istikrarın tesisi, bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlerde 
demokrasinin güçlendirilmesi, liberal ekonomiye geçiş, bu 
ülkelerin Ayrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi, ve bölgede 
her alanda dostça ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi için ikili ve 
uluslararası düzeylerde destek vermiştir ve bu yöndeki çabalarına 
devam etmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye, Bosna-Hersek ve Kosova'daki 
çatışmaların barışçı yollardan sona erdirilmesi, bu bölgelerde 
yaşayan soydaşlarımız ile din, kültür ve gönül bağımız olan 
toplulukların başta insan hakları olmak üzere bütün haklarının 
korunması için her türlü diplomatik, siyasi ve ekonomik 
girişimlerde bulunmuştur. Türkiye halen Bosna-Hersek ve 
Kosova'daki barışı koruma faaliyetlerinde etkin bir rol 
oynamaktadır. Bosna-Hersek'in çok-etnili, çok-dinli ve çok- 
kültürlü yapısının korunması ve bu bağlamda Dayton Barış 
Anlaşması'nın tam olarak uygulanması bizim için öncelik teşkil 
etmektedir. Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 1244 sayılı kararma destek veren Türkiye, Kosova'da 
kalıcı barışın tesisi ve başta bölgede yaşayan ulusal Türk azınlığı 
olmak üzere bütün ulusal toplulukların haklarını en ileri düzeyde 
koruyan çoğulcu ve katılımcı bir demokratik düzenin kurulmasını
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istemekte ve bu yöndeki girişim ve çabalarını mümkün olan her 
fırsat ve düzeyde sürdürmektedir.

Balkanlarda kalıcı istikrarın sağlanması ve işbirliği 
ortamının güçlendirilmesi yönünde Türkiye, başta özel bir önem 
atfettiği bölge ülkelerinin kendi içinden kaynaklanan yegane 
işbirliği platformu niteliğindeki Güney Doğu Avrupa Ukeleri 
İşbirliği Süreci olmak üzere, bölgesel oluşumlarda öncü rol 
oynamakta, İstikrar Paktı gibi bölgeye yönelik uluslararası 
girişimlere de yapıcı katkısını getirmektedir.

Bütün bu çabalarımız somut ürünlerini vermeye başlamış 
ve yakın zamanda Balkanlar’ın tarihinde bazı ilkleri teşkil eden 
tarihi adımlar atılmıştır. Karargahı Filibe'de kurulan ve bir 
Tuğgeneralimizin komutasında geçen yıl Eylül ayında faaliyete 
geçen Güney Doğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü bu çerçevede 
en somut örneği oluşturmaktadır. Keza, 1930'lardan bu yana bölge 
ülkeleri arasındaki ilk ortak siyasi belge olan "Güney Doğu 
Avrupa'da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği 
Şartı" 12 Şubat 2000 tarihinde Bükreş'te Güney Doğu Avrupa 
İşbirliği Süreci'nin katılımcısı ülkelerin Devlet ve Hükümet 
Başkanları tarafından imzalanmıştır.

Öte yandan, Türkiye tüm Balkan ülkeleriyle ikili 
ilişkilerini daha da ileriye götürebilmek için çaba sarfetmekte, 
ayrıca, özellikle Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve 
Arnavutluk ile bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğini 
geliştirmektedir. Bunun yanında, Bulgaristan ve Romanya'ya 
ilaveten Bulgaristan ve Yunanistan ile değişik düzeylerde 
sürdürülen üçlü işbirliği mekanizmaları çerçevesinde de 
memnuniyet verici şekilde somut sonuçlar elde edilmektedir.

Balkanlar’da henüz kalıcı bir barıştan ve istikrardan söz 
etmek maalesef mümkün değildir. Bosna-Hersek'te, Dayton Barış 
Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana neredeyse beş yıl geçmiş 
olmasına rağmen Barış Anlaşması henüz tam olarak 
uygulanamamaktadır. Kosova sorunu ise daha uzunca bir süre 
uluslararası toplumun gündeminde önemli bir yer işgal edecektir.
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Ancak, mevcut sorunlara rağmen gelişmelerin olumlu 
yönde olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Bosna-Hersek'te 
1992-1995 dönemini hatırladığımızda Kosova'da ise bir yıl öncesi 
yaşananları düşündüğümüzde katedilen mesafenin önemi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bölge ülkelerinin büyük çoğunluğu bugün Avrupa- 
Atlantik kurumlarıyla bütünleşme hedefini benimsemiş, bunun 
için siyasi ve ekonomik planda reform gereğini kavramış 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Balkan ülkeleri aralarındaki 
mevcut sıkıntıların giderilmesine ve ilişkilerinde dostluk, iyi 
komşuluk ve işbirliği ruhunun hakim olmasına önem 
vermektedirler. Bu çerçevede, Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı 
girişimi de Balkan ülkelerine yeni ufuklar açmış, Balkanları 
Avrupa kıtasının içinde, ancak Avrupa değerlerinin gerisinde ve 
dışında bırakan konumun değişmesi için çok önemli bir fırsat 
yaratmıştır.

Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Balkanlar’ın, bugün tahayyül 
dahi edemediğimiz boyutlarda değişeceğine samimiyetle 
inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu olumlu yöndeki 
değişikliklerde etkin rol oynayacak ve buna kendi katkısını 
getirecektir. Bu da, 21. yüzyılın önümüzdeki onyıllarında da, 
Balkanlar’m dış politikamız açısından öncelik ve önemini 
muhafaza edeceğini ortaya koymaktadır. Bu bilinçle, Balkan 
ülkeleriyle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
mümkün olan her alanda daha da geliştirilmesi için çabalarımızı 
sürdüreceğiz. Sözünü ettiğim işbirliği, kuşkusuz, kültürel ve 
akademik konuları ve alanları da kapsamaktadır. Hatta bu 
alanlardaki çabalarımıza ağırlık verilmesi gerektiği kanısındayız.

Son yıllarda üniversitelerimizde ve akademik 
kuruluşlarımızda Balkan incelemelerinin gelişmesi memnuniyet 
vericidir. Balkan ülkelerine komşu olan Trakya Üniversitesi 
tarafından düzenlenen Birinci Ulustararası Balkan 
Sempozyum’unun, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ikili ve çok 
taraflı ilişkilerinin analizi ve bundan sonra izlenecek politikamız
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için sağlayacağı bilimsel ve akademik katkı açısından öneminin 
altını çizmek istiyorum. Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği 
ve diğer üniversite ve akademik kuruluşlarımızın da devam 
ettireceklerinden emin olduğum benzeri sempozyum ve 
toplantılar bölge hakkındaki bilgi birikimimizin gelişmesine ve 
zenginleştirilmesine ve neticede politikalarımızın uygulanmasına 
yardımcı olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle, daha yakın bir tarihte Bulgaristan ve 
Yunanistan Dışişleri Bakanları ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde 
gerçekleştirdiğimiz gayri resmi toplantının ardından, iki 
meslektaşım ve beraberlerimizdeki heyetlerle birlikte Edirne'ye 
yaptığımız ziyaret sırasında bana ve Konuk Bakanlara 
gösterdiğiniz candan misafirperverlikten dolayı size bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyonım.

Son olarak Trakya Üniversitesi'nin, ülkemizin Balkanlar 
politikasına bu olumlu katkılarının devam edeceğine olan 
inancımı belirtmek istiyor ve başta siz olmak üzere Sempozyumun 
bütün katılımcılarına başarılar diliyorum.
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LONDRA BÜYÜKELÇİMİZ SAYIN KORMAZ 
HAKTANIR’A YÖNELİK İSNATLARLA İLGİLİ 

AÇIKLAMA

Son günlerde birkaç basın yayın organında yer bulan 
Bakanlığımız ve mensupları hakkındaki bazı haber ve iddialar her 
yönüyle İncelenmekte olup, değerlendirmeleri müteakip, konunun 
tarafımızdan gerektiği şekilde takip edileceği tabiidir.

Bu aşamada bilinmesinde yarar görülen husus, yakışıksız 
isnatların yöneltildiği Türkiye'nin Londra Büyükelçisi sayın 
Korkmaz Haktanır'ın uzun meslek yaşamının her kademesinde 
başarılı çalışmalarıyla temayüz etmiş, Bakanlık müsteşarlığı 
mevkiine kadar yükselmiş seçkin bir diplomat olduğudur. 
Bakanlığımızın, Londra Büyükelçimiz sayın Korkmaz Haktanır'ın 
şahsına ve mesaisine güveni tamdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
CEZAYİR ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, 20-22 Nisan 2000 
tarihleri arasında Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmektedir. 
Bu ziyaret çerçevesinde, sayın Bakan bugün (22 Nisan) Cezayir 
Hükümet Başkanı Ahmed Benbitour, Senato Başkanı Bachir 
Boumaza ve Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika tarafından 
kabul edilmiştir.

Yapılan görüşmeler samimi ve yapıcı bir havada 
gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakan, Cezayir Hükümet Başkanı A. Benbitour ile 
gerçekleştirdiği görüşmede, Başbakan sayın Bülent Ecevit'in 
mesajını kendisine tevdi etmiştir.

Bu mesajda, Türk hükümetinin Cezayir ile olan ilişkilerini 
daha da ileriye götürme arzusu dile getirilmektedir.

Cezayir Hükümet Başkanı bu iradeyi aynen paylaştığını 
söylemiştir.

Hükümet Başkanı Benbitour, Cezayir ekonomisinin dışa 
açılma ve özelleştirme safhasından geçtiğini, bu bağlamda dış 
ülkelerden alabilecekleri her türlü katkıya ihtiyaçları 
bulunduğunu, 1980'li yıllarda benzer bir süreçten geçen 
Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etmiştir.

Cezayir Başbakanı ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
aday olmasını kardeş bir ülke olarak büyük bir memnuniyetle 
karşıladıklarını dile getirmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye 
yapmadan genişleme ve kendini geliştirme sürecini
tamamlayamayacağım vurgulamıştır.
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Sayın Bakan cevaben, Cezayir ekonomisinin 
kalkındırılması hamlesine Türkiye olarak her türlü katkıyı 
yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmiş, ayrıca Avrupa Birliği'ne 
adaylık statüsünün tescilinden sonra AB'nin Akdeniz boyutu 
çerçevesinde Cezayir ile bu forumda da yakın bir işbirliği imkanı 
sağlandığını söylemiştir.

Türkiye ile Cezayir'in ortak bir tarihe ve kültür birikimine
•  _ ____ _

sahip olduklarını belirten Bakan İsmail Cem, Başkent Cezayir'de 
bulunan Dayı Sarayı'nı gezdiğini ve bu yapıtın ortak tarihi ve 
kültürel mirasımız açısından öneminin altını çizmek istediğini 
belirtmiştir.

Sayın Bakan, Cezayir Başbakanını takiben Cezayir Senato 
Başkanı Bachir Boumaza ile görüşmüştür. Bu görüşmede 
Parlamentolararası ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 
durulmuş, ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde 
meydana gelen gelişmeler ele alınmıştır. Senato Başkanı B. 
Boumaza, iki ülke arasındaki ortak tarihin ve kültürün, 
ilişkilerimizin sağlam şekilde gelişmesi için bir temel 
oluşturduğunu ifade etmiştir.

Sayın Bakan en son olarak Cezayir Cumhurbaşkanı 
Abdelaziz Bouteflika tarafından kabul edilmiştir. Gerçekleştirilen 
görüşmede sayın Bakan, Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman 
Demirel'in Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'yı 
Türkiye'ye davet eden yazılı mesajını muhatabına tevdi etmiştir.

Cezayir Cumhurbaşkanı A.Bouteflika, bu daveti 
memnuniyetle kabul ettiğini ifade etmiştir.

Görüşme sırasında ayrıca Türkiye ile Cezayir arasındaki 
siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ele alınmış ve bölgesel 
ile uluslararası konulara değinilmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VE TÜRKİYE 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 80. AÇILIŞ 
YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TBMM’DE YAPTIĞI

KONUŞMANIN METNİ

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri;

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 80'inci açılış yıldönümünü, ulusumuza ve 
sevgili çocuklarımıza hayırlı olması dileğiyle kutluyorum.

Çocuklara bir bayram armağan eden ilk devlet, Atatürk 
önderliğindeki Türkiye'dir.

Devletimizin kurucusu Atatürk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılış gününü Türk ve dünya çocuklarına armağan 
ederek çocuklara verdiği değeri göstermiştir.

Atatürk'ün ve Türk Ulusu'nun çocuklara verdiği değerin 
iki ilginç kanıtı daha vardır.

1921 yılında, daha Kurtuluş Savaşımız sürerken, 
Atatürk'ün buyruğu ile, savaş yüzünden öksüz ve çaresiz kalan 
çocukların bakımını ve eğitimini güvence altına almak üzere, 
Himaye-i Etfal Cemiyeti, şimdiki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu 
kurulmuştur.

1926 yılında da, yani Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre 
sonra, çocuklar için kurulan bir bankanın dünyadaki ilk ve tek 
örneği verilmiştir. "Emlak ve Eytam", yani Emlak ve Yetimler 
Bankası adıyla kurulan bu bankanın başta gelen bir amacı da yine
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savaş nedeniyle yoksul kalan çocukların gelirlerini 
değerlendirerek onları maddi sıkıntıdan kurtarmaktı.

•  •

Ülkemizde eğitim atılımları daha Kurtuluş Savaşı 
sürerken başlatılmıştır ve Cumhuriyet'le birlikte de büyük ivme 
kazanmıştır.

55'inci Hükümet döneminde başlatılan ve 56'ncı ve 57'nci 
Hükümetler döneminde kararlılıkla geliştirilen eğitim reformu da 
çocuklara, gençlere ve eğitime ulusça verdiğimiz önemin yeni bir 
kanıtıdır.

Bu reform atılımı sekiz yıllık zorunlu ilköğretimle sınırlı 
değildir; bu reform, aynı zamanda toplumumuzun 21'inci yüzyılda 
bilgi, bilim ve ileri teknoloji toplumu olarak yükselmesini, bütün 
toplum kesimlerinin eğitim ve öğretimden hakça bir düzen içinde 
ve her yaşta yararlanabilmesini, öylece fırsat eşitliğinin olanak 
eşitliğiyle bütünlenmesini amaçlamaktadır.

Reformun uygulanmaya başladığı 1997 yılından bu yana 
bu amaçlar doğrultusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır:

- 1998-1999 öğretim yılında 6'ncı sınıfa başlayan 
öğrencilerimizin sayısında bir önceki yıla göre %30 artış 
olmuştur. Kız öğrencilerde ve özellikle kırsal kesimdeki kız 
öğrencilerde bu oran daha yüksektir. Şöyle ki; 6'ncı sınıfa 
başlayan kız öğrencilerin sayısı % 162 oranında artmıştır.

- 1999-2000 öğretim yılında 5'inci sınıftan 6'ncı sınıfa 
geçiş oranı erkeklerde %93.7'yi, kızlarda %100.5'i bulmuştur.

- 1997 yılından bu yana eğitime katkı payı ve bağışlarla 
543 trilyon lira tutarında eğitim yatırımı yapılmıştır.

- Daha önceleri yılda ancak ortalama 6.500-7.500 derslik 
yapılırken, son üç yılda 60 binden fazla derslik eğitim ve öğretime 
açılmıştır. 2000 yılında da 4.152 dersliğin yapımı 
tam am 1 anaç aktır.
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- 1999 yılında hizmete giren ilköğretim okulu sayısı 
321'dir. 234 okulun yapımı da sürmektedir.

- İlköğretim ve Eğitim Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1961 
yılından 1997 yılına kadar geçen 26 yılda 75 bin öğrenci kapasiteli 
147 yatılı ilköğretim bölge okulu ve 27 pansiyonlu ilköğretim 
okulu açılmıştı. Son 3 yılda ise yatılı ilköğretim bölge okulu sayısı 
%55 artışla 223'e, pansiyonlu ilköğretim okulu sayısı %514 artışla 
166'ya, bu okulların toplam kapasitesi %85 artışla 140 bine 
ulaşmıştır.

- Bu öğretim döneminde taşımalı öğretimden yararlanan 
öğrenci sayısı 620 bini bulmuştur.

- İller yanında her ilçede en az iki ilköğretim okuluna 
bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. 3 bin ilköğretim okuluna daha
bilgisayar labaratuarı kurulması için çalışma yapılmaktadır.

• ^  € •

- Bu laboratuarlarda eğitim verecek 100 bin öğretmeni 
kapsayan bilgisayar eğitimi başlatılmıştır.

- Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimiz'de eğitim 
reformu kapsamındaki çalışmalara özel bir önem ve ağırlık 
verilmiştir. Bölücü terör yüzünden kapanan okulların büyük bir 
bölümü yeniden açılmış, öğretmen açığının kapatılmasında 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Tamamlananlar dışında 15 bölge 
yatılı okulunun ve 2 pansiyonlu ilköğretim okulunun yapımı 
sürmektedir. Yatılı ve pansiyonlu okullar yanında, bölgede 122 
okul yapım aşamasındadır; 49 okulun da yapımı planlanmıştır. Bu 
bölgelerde taşımalı eğitim, 18 ilde ve 127 ilçedeki 70 bin 
çocuğumuzu kapsamaktadır.

Görüldüğü gibi, eğitim reformu kısa sürede meyvelerini 
vermeye başlamıştır.

Eğitim reformunu halkımızın yürekten benimsediğini, 
hem büyük miktarlara varan bağışlarda, hem de öğrenim gören 
çocuk sayısındaki büyük artışta görmek olanaklıdır.
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Bu arada geçen yıl, genel lise ve meslek lisesi olmak üzere 
354 ortaöğretim kurumu daha açılmıştır.

Ayrıca alman çeşitli önlemlerle öğretmen açığının 
kapatılması konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu 
bağlamda çıkarılan bir yasa ile 150 bini öğretmen kadrosu olmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığımız için 165 bin kadro 
oluşturulmuştur. Son 3 yılda 118 bine yakın öğretmen atanmıştır. 
Dengesiz dağılımı ve kadro israfını önlemek amacıyla 
öğretmenler için "Norm Kadro" uygulaması başlatılmıştır.

Öte yandan, örgün eğitim fırsatını kaçırmış olan çocuklar, 
gençler ve yetişkinler için açık ilköğretim uygulamasına 
geçilmiştir. Açık ilköğretime 70 bine yakın öğrenci yazılmıştır.

1999 yılında yine çeşitli nedenlerle, örgün eğitimin 
dışında kalmış ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerimizden 
229 bini, 330 çıraklık eğitim merkezinde çıraklık eğitimi 
görmüştür. 1997'den beri 6 halk eğitim, 10 çıraklık eğitim merkezi 
açılmış çıraklık eğitimi ilk kez 89 mesleği ve tüm illeri 
kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmıştır.

Birçok ders kitabı ve yardımcı kitap çağdaş yöntem ve 
tekniklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Eğitim yatırımları ve öteki gereksinmeler için Dünya 
Bankası'nda iki dilim halinde 600 milyon dolar kaynak 
sağlanmıştır. Bu miktar daha da artabilecektir.

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla 
eğitim eksikliğinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
Kooperatifçilik Eğitim Projesi geliştirilmiş ve geçtiğimiz mart 
ayında uygulamaya konmuştur. Proje 2000-2001 öğretim yılından 
itibaren örgün ve yaygın eğitim kumrularında başlatılacaktır.

Bu arada engelli çocuklarımızın eğitimine ayrı bir önem 
verilmektedir. 1999-2000 öğretim yılında çeşitli engelli gruplarına 
yönelik 13'ü örgün, 18'i yaygın olmak üzere 31 özel eğitim 
kurumu açılmıştır.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan, 
engellilerin araç-gereç gereksinmeleri ile engelli okullarının 
çeşitli gereksinmelerinin karşılanması, öğrenci bursu verilmesi ve 
benzeri çalışmalar için 2.7 trilyon lira destek sağlanmıştır.

Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında taşımalı 
eğitimden yararlanan yoksul öğrencilerin barınma, beslenme, 
giyim, kitap, kırtasiye geresinmeleri yine Sosyal Yardımlaşma 
Fonu'ndan karşılanmaktadır. Yoksul yüksek öğretim öğrencilerine 
burs vermektedir. 1997 yılının ikinci yarısından bugüne kadar 2 
milyon 700 bin öğrenciye yardım yapılmış ve toplam 99 trilyon 
lira harcanmıştır.

Öte yandan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
son yıllarda geliştirdiği yeni projelerle korunmaya muhtaç 
çocuklarımıza verdiği hizmetlerde önemli atılımlar yapmıştır.

Bugün 76 çocuk yuvasında ve 97 yetiştirme yurdunda 20 
bine yakın çocuk barınmaktadır.

Bu çocuklarımızın ilköğretimden sonra orta ve yüksek 
öğrenimleri sürdürülmekte, örgün eğitime katılamayanların ise 
çıraklık eğitiminden ve işgücü yetiştirme kurslarından öncelikle 
yararlanmaları sağlanmaktadır.

Başlatılan "Sevgi Zinciri Projesi" ile korunmaya muhtaç 
450 çocuğun kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlandırılması 
sağlanmıştır.

"Uçurtmayı Vurmasınlar Projesi" ile cezaevlerindeki 
kadınların çocuklarına yine kreş ve gündüz bakımevlerinde 
kontenjan ayrılmış; 150 çocuğumuz bu olanaktan yararlanmıştır.

Koruyucu aile uygulamasını yaygınlaştırmaya 
çalışılmaktadır. 1998 yılından başlatılan "Öteki Elini Sen Tut 
Kampanyası" sonucu 185 çocuk daha koruyucu aile yanma 
yerleştirilmiştir.
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6 bin çocuğumuz aileler tarafından evlat edinilmiştir.

18 yaşını tamamlayarak yetiştirme yurdundan ayrılma 
aşamasına gelen 15.500 genç kamu kuruluşlarında işe 
yerleştirilmiştir.

Bakamayacak kadar ekonomik yoksulluk içinde 
bulunduklarından çocuklarını sosyal hizmet kuruluşlarına vermek 
isteyen aileler desteklenerek, 31 bin çocuğun aileleriyle birlikte 
yaşamaları sağlanmıştır.

Erken Çocukluk Gelişimi Destekleme Projesi ile Doğu ve 
Güneydoğu Bölgesi'ndeki 4 ilimizde, okul öncesi eğitim 
hizmetlerinden yararlanma olanağı bulamamış veya zorunlu 
eğitim çağında olmakla beraber, okula başlayamamış 3 bin 
çocuğun eğitimi yaz döneminde boş olan ilköğretim okullarında 
gerçekleştirilmiştir.

Anne ve Çocuk Eğitimi Programı ile okula gidecek 
çocuğu olan 1.300 anneye eğitim verilmiştir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 
21 kreş ve gündüz bakımevinde 2371 çocuğa, 1126 özel kreş ve 
gündüz bakımevinde 33.177 çocuğa hizmet verilmektedir.

Kuruma bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi eri'nde sokakta 
yaşayan ve çalışan çocuklar ile ailelerine danışma, eğitim ve 
esenlendirme hizmetleri verilmekte, çocukların beslenme ve 
sağlık sorunları çözülmektedir. 1997 yılında sadece bir Çocuk ve 
Gençlik Merkezi varken, bu sayı 15'e yükselmiştir.

Yine kuruma bağlı kuruluşlarda 4.132 özürlü çocuğumuz 
bakım ve esenlendirme hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Sayın Milletvekilleri;

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çocukların 
çalıştırılması önemli bir sorundur.
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Günümüzde çocukların, çocukluklarını yaşamadan, oyun 
ve okul çağında çalışmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
hedefe ulaşılması zaman alsa bile, çocukların çalışma yaşamında 
korunması, çocuklar için sakıncalı işlerde çalışmalarının tümüyle 
önlenmesi sağlanabilecektir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, çocuk işçiliği ile ilgili çeşitli 
uluslararası sözleşmeler kabul etmiştir, bunlardan bazıları Türkiye 
tarafından da onaylanmıştır.

Çalışan çocuklar sorunu ile ilgili olarak Uluslararası 
Çalışma Örgütü'nün desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, işçi-işveren kuruluşları ve bazı sivil toplum örgütleri 
tarafından çeşitli projeler uygulanmaktadır.

23 Nisan Bayramı dolayısıyla, çalışan çocukların 
düzenlediği yürüyüş çok anlamlıdır. Onların sesine işverenlerin, 
ailelerin, ilgili kuruluşların ve tüm toplumun kulak vermesini 
diliyorum.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 10'uncu yılı 
dolayısıyla 1999 Kasım ayında Çocuk Hakları Kampanyası 
başlatılmıştır. Kampanya, 80 ilde çeşitli etkinliklerle 2000 yılı 
sonuna kadar sürdürülecektir.

Bu bağlamda, çeşitli bakanlıkların ve kuruluşların işbirliği 
ile birkaç gün önce Ankara'da Ulusal Çocuk Kongresi yapılmıştır.

%

Çocuk hakları, başta eğitim ve sağlık olmak üzere ülkenin 
kaynaklarından tüm çocukların eşit ve hakça yararlanmalarını 
gerektirmektedir. Hükümetimiz de çalışmalarını bu duyarlılık 
içinde sürdürmektedir.

Sayın Milletveklleri;

Atatürk, ulusumuza bir büyük hedef göstermiştir. Çağdaş 
uygarlık düzeyine değil, onun ötesinde çağdaş uygarlık düzeyinin 
"Üstüne" erişme hedefini göstermiştir.
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Bazı kimseler bu hedefi "Hayalci" sayabilirler.

Oysa, başlatılan Eğitim Reformu ve öteki çalışmalarla bu 
hedef, "Hayalcilikten "Gerçekçi"liğe dönüşebilecektir.

Çağdaş iletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler bu 
olanağı sağlamaktadır.

Türkiye, eğitim ve bilgi ışığını artık dünyanın her köşesine 
tutmaktadır. Aynı zamanda çocuklarımızı ve gençlerimizi laiklik 
karşıtı akımların ve yurtların etkisinden koruma yolunda kararlı 
adımlar atılmaktadır.

Türk ulusunun eğitime verdiği önem, çağdaş eğitim ve 
bilgi teknolojisiyle desteklendiği oranda Türkiye'mizin, kısa 
sürede çağdaş bir dünya devleti olabileceğine güveniyorum.

Bu güveni ulusumuza, çocuklarımıza, Atatürk emanetini 
bilinçlerinde taşıyan gençlerimize ve Atatürk ilkelerini 
özümsemiş öğretmenlerimize inancımdan alıyorum.

Bu mutlu yıldönümünde yüce Meclisimiz'e, aziz 
yurttaşlarımıza, sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli 
başarılar diliyorum.

Saygılar sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LONDRA 
BÜYÜKELÇİMİZ SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’A

GÖNDERDİKLERİ MESAJ VE CEVABI

Sayın Büyükelçi,

Galatasaray ve Leeds United takımları arasındaki UEFA 
Kupası yarı final karşılaşması sırasında İngiliz takımının 
taraftarlarından kaynaklanan gergin ve hassas ortama rağmen 
gerek takımımızın gerek başta milletvekili ve basın mensuplarımız 
olmak üzere, maçı izleme imkanı tanınan sınırlı sayıda 
vatandaşımızın güvenliklerinin sağlanması doğrultusundaki etkili 
girişimleriniz ile istenmeyen bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilememesi için sarfettiğiniz soğukkanlı ve 
özverili gayretleriniz için sizi ve şahsınızda Büyükelçiliğiniz 
görevlilerini tebrik ederim.

Bu vesileyle, başarı dileklerimi ve sevgilerimi 
teşekkürlerimle birlikte ifade etmek isterim.

Süleyman Demirel
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Sayın Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
Ankara

Londra, 24 Nisan 2000

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ve 
Başkonsolosluğu mensupları, aileleri ve şahsım adına en çok 
ihtiyaç duyduğumuz anda gelen çok nazik ve yüreklendirici 
mesajları için Zat-ı Devletlerine şükranlarımızı ve en derin 
saygılarımızı arzederiz.

Korkmaz Haktanır

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000 201



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SUDAN MİLLİ 
SAVUNMA BAKANI KORGENERAL ABDELRAHMAN 
SİR AL-KHATİM’İ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, Milli Savunma 
Bakanı sayın Sabahattin Çakmakoğlu'nun davetlisi olarak 
Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Sudan Milli Savunma Bakanı 
Korgeneral Abdelrahman Sir Al-Khatim'i bugün kabul etmiştir.

Konuk bakan görüşmede sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sudan Cumhurbaşkanı Korgeneral Ömer Hassan Al-Bashir'in 
Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesinden 
duyulan memnuniyeti ifade ettiği yazılı bir mesajını tevdi etmiştir. 
Bakan Al-Khatim, tarihinin en güzel döneminde bulunan Türkiye 
ile Sudan arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle sayın 
Cumhurbaşkanımıza Sudan Devleti ve halkının şükranlarını 
iletmiş, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir 
geçmişe dayandığını, bununla birlikte Sudan'ın gelecekte de 
Türkiye ile ortaklık ilişkisi içinde olmayı arzuladığını, Türkiye ile 
Sudan arasındaki ilişkilerin sağlam zeminini karşılıklı sevgi, 
dostluk ve kardeşlik duygularının oluşturduğunu, iki ülke 
ilişkilerinde siyasi, ekonomik ve kültürel alanda gelinen düzeyin 
memnuniyet verici olduğunu, Sudan'da bilhassa sağlık ve tarım 
gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğinin izlerinin yakından 
görüldüğünü ifadeyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin askeri 
boyutunu geliştirmek amacıyla Türkiye'de bulunduğunu 
belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı sayın Demirel, iki dost, kardeş ve 
müslüman ülke olan Türkiye ile Sudan arasında herhangi bir sorun 
bulunmadığını, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip 
olduğunu, Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda Sudan'la
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ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını, Türkiye'nin Sudan'ın bilhassa 
içte ve dışta barışı sağlamak yönündeki gayretlerini takdirle 
karşıladığını ve bu gayretlerin başarıya ulaşmasında her zaman 
Sudan'ın yanında olacağını bildirmiştir.
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ÇAD CUMHURBAŞKANI IDRISS DEBY’IN ÜLKEMİZE 
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27-30 Nisan 2000 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Afrika'ya açılım politikamız açısından bir başka önemli 
adımı teşkil eden Çad'dan ülkemize Devlet Başkanı düzeyinde 
gerçekleştirilecek sözkonusu ilk ziyaret sırasında, Türkiye ile Çad 
arasındaki siyasi ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel 
ilişkilerin ele alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması planlanmaktadır.

Çad Cumhurbaşkanı’nın Ankara'daki temaslarını 
tamamladıktan sonra, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret 
etmesi, ayrıca özel sektör temsicileriyle de bir görüşme yapması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN YUNANİSTAN’DA TÜRK BAYRAĞININ 

YAKILMASIYLA İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı 
bugün (25 Nisan) Bakanlığımıza davet edilerek, dün Atina ve 
Selanik'te Türk temsilcilikleri önünde sözde Ermeni günü 
vesilesiyle düzenlenen gösteriler sırasında Türk Bayrağının 
yakıldığına dikkati çekilmiş, Türk kamuoyunda üzüntü ile 
karşılanan bu olayı kınadığımız kendisine bildirilmiş, bu tür 
gelişmelerin iki ülke arasında yerleşmekte olan olumlu atmosfere 
katkı yapmadığı vurgulanmış ve Yunan polisinden gösteriler 
sırasında daha ciddi tedbirler almasını beklediğimiz ifade 
edilmiştir.

Yunanistan Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı olaydan üzüntü 
duyduklarını, Yunan Hükümeti’nin ülkemizin milli sembollerine 
yönelik saldırıları kuvvetle kınadığını, bu tür olayların Türkiye ile 
Yunanistan arasında tesis edilen işbirliği ve diyalog ortamıyla 
bağdaşmadığı yolundaki görüşümüze tamamen katıldığını 
bildirmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN İSRAİL EĞİTİM BAKANI’NIN 

KULLANDIĞI BAZI İFADELERLE İLGİLİ SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

24 Nisan 2000 tarihinde Kudüs'te bir toplantıda İsrail 
Eğitim Bakanı sayın Yossi Sarid'in yaptığı konuşmada kullandığı 
ve basınımıza da yansıyan bazı ifadeler üzerine, Bakanlığımız 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal, İsrail'in Ankara'daki 
geçici Maslahatgüzarı’m bugün Bakanlığımıza davetle sayın 
Sarid'in ifadelerine karşı duyduğumuz tepkiyi belirtmiş ve bu 
konudaki görüş ve beklentilerimizin ivedilikle İsrail makamlarına 
iletilmesini istemiştir.

ı
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ
MÜSTEŞARIYLA İLGİLİ İDDİALARA İLİŞKİN

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Bazı basın-yayın organlarında yer bulan bir haberde, 
Londra Büyükelçiliğimizde görevli bir müsteşarımıza karşı 
birtakım yakışıksız iddialar ortaya atıldığı görülmüştür.

İddia edilen olay konusundaki ayrıntılı bilgiler Londra 
Büyükelçiliğimizden Bakanlığımıza ulaşmış olup incelenmiştir. 
Anılan Büyükelçiliğimizin tüm mensupları gibi, adıgeçen 
meslekdaşımızın da görevini gerektiği şekilde yerine getirdiğinde 
tereddüt bulunmamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları,
toplantımıza hoşgeldiniz.

Toplantımızın başında bir konuda sizlere bazı bilgiler 
intikal ettireyim. Biliyorsunuz bu futbol konusu son günlerde 
basınımızda oldukça sık yer buldu. Önümüzde yine bununla 
bağlantılı olarak 1-2 önemli karşılaşma, turnuva var. Bunlardan 
bir tanesi önümüzdeki Haziran ayında Belçika ve Hollanda'da 
organize edilecek olan Euro-2000, yani Avrupa Kupası finalleri. 
Biliyorsunuz bizim milli takımımız da finallere katılacak. 
Dolayısıyla bu konuda meselenin ülkemizi tanıtıcı bir boyutu da 
var. Bu yönüyle Bakanlığımızda bu finallere yönelik bir çalışma 
yapılması hem de organizasyon vs. gibi konular bizim 
Bakanlığımızın sorumluluğu olmamakla birlikte bu konularda 
ilgililere yardımcı olabilmek amacıyla Bakanlığımızda bir görev 
gücü oluşturuldu. Bu görev gücü Bakanlığımızda çeşitli daireler 
mensuplarının katılımıyla oluşturuluyor. Yönetimini de 
Büyükelçi Sadi Çalışlar ve Büyükelçi Şükrü Tufan yürütecek.

Değindiğim gibi, bu görev gücünün amacı esas itibariyle 
meselenin tanıtma veçhesine yönelik olarak önümüzdeki 
fırsatlardan en iyi nasıl yararlanılabileceğini belirlemek, ayrıca, 
organizasyon konusunda da ilgililere yardımcı olmak. Ayrıca bu 
görev gücü 17 Mayıs günü Kopenhag'da yapılacak olan 
Galatasaray-Arsenal UEFA Kupası Final maçıyla ilgili olarak da 
belirttiğim çerçevede görev yapacak. Bu görev gücü tarihler 
yaklaştığında ilgili merkezlerdeki diplomatik temsilciliklerimizi 
takviye amacıyla bu mahallere de giderek, şartların elvermesi
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durumunda irtibat büroları tesisi suretiyle faaliyetlerine devam 
edecek. Tarihler yaklaştığında bu konuda sizlere daha ayrıntılı 
bilgi sunmak imkanımız olur.

Ayrıca bu arada da bu konuda hafta içinde, önümüzdeki 
günlerde olabilecek ilave bilgi taleplerinizi de Dairemiz olarak 
karşılamaya amadeyiz. Gerektiği takdirde diğer ilgili birimlerimiz 
de bu taleplerin karşılanması için sizlere yardımcı olacaklardır.

Benim toplantımızın başında sizlere söylemek istediğim 
buydu. Olabilecek sorularınızı alayım.

SORU : Galatasaray-Leeds United maçından sonra 
Londra Büyükelçisi Korkmaz Haktanır aleyhine basında çok ciddi 
suçlamalar çıktı. Özellikle bazı yazarlar buna devam ediyorlar ve 
Korkmaz Haktanır'ı savunan yazarlara yönelik de suçlamalar 
şeklinde devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda ne 
yapıyorsunuz?

Bir de bu görev gücü hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi 
vermeniz mümkün mü? Yani sadece iki Büyükelçiden mi oluşuyor 
ve kapsamı ne olacak çalışmaların?

CEVAP : Efendim Londra Büyükelçiliğimiz olsun, bu 
olay vesile edilerek Bakanlığımız mensupları aleyhine olsun bir 
takım basın organlarımızda yer bulan bazı haberler, yorumlar ve 
ithamlar daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hiç şüphesiz 
Bakanlığımız mensuplarını derinden rencide etmiştir. Bizim daha 
önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, başta Londra 
Büyükelçimiz sayın Korkmaz Haktanır olmak üzere bütün 
büyükelçilik personelinin şahıslarına ve mesailerine güvenimiz 
tamdır. Bunu yapmış olduğumuz açıklamalarla da belirttik. Yine 
sizlerin bilgisine gelmiş olacağı üzere, gerek Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanımız sayın Fikret Ünlü, gerek bizzat sayın 
Cumhurbaşkanımız sayın Londra Büyükelçimize birer mesaj 
göndererek Büyükelçiliğimizin bu konudaki çalışmalarından 
duydukları takdir duygularını ve teşekkürlerini ifade etmişlerdir.
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Hiç şüphesiz bu yöndeki bazı yayınlar her yönüyle 
Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bunu daha önce de 
söyledik. Konunun gereği Bakanlığımızca yapılacaktır.

SORU: Bir suç duyurusunda bulunmak sözkonusu mu? 
Çünkü hakarete varan ifadeler kullanıldı Dışişleri mensupları için.

CEVAP: Efendim her yönüyle konu değerlendiriliyor, 
söylediğim gibi, ne gerekiyorsa yapılacaktır.

SORU : İrtibat bürolarından bahsettiniz bunu biraz açar 
mısınız?

CEVAP : Efendim, uygun görürseniz bu konuda daha 
ayrıntılı bilgiyi biraz daha sonraya bırakalım. Ben size sadece bu 
aşamada genel bilgiler sundum. Söylediğim gibi, hem Haziran 
ayındaki Avrupa Şampiyonası finalleri, hem de UEFA Kupası 
finali için Bakanlığımızın Türkiye'de organizasyonu yapanlara 
yardımcı olmak üzere bir çabası sözkonusudur ve bir görev gücü 
oluşturulmuştur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi iki 
büyükelçimizin koordinatörlüğünde, çeşitli diğer birimlerimizden 
de görevliler bu görev gücünde yer alacaktır. Şartların gelişmesine 
göre bu görev gücünün bu mahallere de zamanında intikal etmesi, 
orada gerek tanıtım bakımından, gerek basma, diğer Türk 
izleyicilere yardımcı olması bakımından irtibat büroları şeklinde 
çalışmaları da öngörülmektedir. Söylediğim gibi, bu konuda daha 
ayrıntılı bilgiyi basınımıza yakında vermeyi ümit ediyoruz.

SORU: Sayın Bakanın ABD programıyla ilgili bilgi verir 
misiniz? New York'a mı gidecek sadece, Vaşington'a da gidecek 
mi?

CEVAP: Sayın Bakanımız hatırlarsınız East-West Institute 
adlı bir kuruluşun kendisine ve Yunan Dışişleri Bakanı sayın 
Papandreu'ya müştereken vereceği bir ödülü almak ve bir 
konuşma yapmak üzere New York'a gidecekler. Çok önceden bu 
davet vaki olmuştur ve gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Bildiğim 
kadarıyla sayın Bakanımızın hafta sonuna doğru gitmesi 
öngörülmektedir. Son teyit bana henüz ulaşmadı. New York 
seyahatinin mahiyeti budur.
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Bu toplantı vesilesiyle tahmin ediyorum ABD Dışişleri 
Bakanı sayın Albrihgt'la ya ikili bir formatta, ya da üçlü bir 
formatta bir araya gelmeleri muhtemel görülmektedir. Fakat 
bunları hep ben size teyide bağlı olarak söylüyorum. Ziyaret 
kesinleştiği takdirde bunları da size resmen duyururuz.

SORU : Ermeni soykırımının yasalaştırılarak eğitimde, 
yani tarih derslerinde okutulmasına karar verildi ve İsrail Eğitim 
Bakanlığı böyle bir teklif getirdi. Dışişleri Bakanlığının bu 
konuda herhangi bir çalışması olacak mı? Ve bir girişimi.

CEVAP : Bu konudaki haberlerin bize ulaşması üzerine 
dün Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’m 
Bakanlığımıza davet ettik ve bu konuda bilgi istedik. Ve 
tepkimizin ve hissiyatımızın İsrail Hükümeti’ne iletilmesini talep 
ettik. Bu konuda bir açıklamayla da kamuoyumuza bilgi verdik. 
Konuyu gayet tabii yakından takip ediyoruz. Gereken ilave 
girişimler gelişmelere göre yerine getirilecektir.

SORU: Belki çok yeni ama İsrail tarafından bilgi verildi 
mi ya da yetkili organlarca herhangi bir açıklama getirildi mi bize 
resmen?

CEVAP: İsrail'de zannederim çok önemli bir dini bayram 
vesilesiyle bir tatil döneminden yeni çıkılmakta. En kısa sürede bu 
tepkimize İsrail tarafından bir cevap verileceğini ümit ediyoruz.

SORU : Çad'dan Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret var. Peki 
bu Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret mi? Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'in görev süresinin dolmasına bağlı olarak 
soruyorum bunu.

CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Mayıs'da 
malumunuz görev süresi doluyor. Ondan önce Cumhurbaşkanı 
düzeyinde başka bir ziyaret olacağına dair bende bilgi yok.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAD 
CUMHURBAŞKANI SAYIN İDRİSS DEBY’Yİ 

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

Dost ve kardeş ülke Çad'ın Cumhurbaşkanı sayın Idriss 
Deby, Bayan Deby ve beraberlerindeki heyetin değerli üyelerini 
ülkemizde görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. 
Kendilerine hoşgeldiniz diyorum.

Bu ziyaret ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi yolundaki 
ortak arzu ve siyasi irademizin bir göstergesidir. Çad 
Cumhurbaşkanı kardeşim sayın Deby'nin ziyareti bölgemizde ve 
Afrika'da bazı önemli gelişmelerin vukubulduğu ayrıca 
uluslararası ilişkilerde yeni arayışların ve yeniden yapılanmaların 
gözlendiği bir döneme rastlamaktadır.

Gerek ikili ilişkileri, gerek üyesi olduğu Afrika Birliği 
Örgütü ve Bağlantısızlar Hareketi kapsamında uluslararası 
ilişkilerin aktif bir öğesi olan Çad'ın, Cumhurbaşkanı sayın İdriss 
Deby'nin dirayetli önderliğinde, barışçı ve istikrarlı bir gelişme 
gösterdiğini mutlulukla izlemekteyiz.

Son derece verimli ve yapıcı olacağına inandığım 
görüşmelerimiz sırasında Cumhurbaşkanı sayın Deby ile sadece 
ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleri üzerinde değil, aynı 
zamanda önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında da 
görüş teatisinde bulunmak fırsatına sahip olacağız.

Çad ile karşılıklı yarar çerçevesinde birçok alanda 
işbirliğinde bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Görüşmelerde,
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ülkelerimiz arasında bu yöndeki imkan ve potansiyelin en iyi 
şekilde nasıl kullanılabileceğini araştıracağız.

Bu ziyaretin, Türkiye ve Çad arasında daha yakın bir 
işbirliği döneminin başlangıcını teşkil edeceğine dair inancımı bir 
kere daha beyan eder, seçkin konuğumuzla yapacağımız 
görüşmelerin verimli sonuçlar hasıl etmesini dilerim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAD 
CUMHURBAŞKANI İDRİSS DEBY’LE BAŞBAŞA VE 

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERDEN SONRA
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 27 Nisan 2000 Perşembe)

Türkiye ve Çad iki dost ve kardeş ülkedir.

Çad Cumhurbaşkanı sayın İdriss Deby'nin ülkemizi 
ziyareti, herşeyden önce iki ülkenin aralarındaki işbirliğini 
geliştirme irade ve arzusunun bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanı sayın İdriss Deby'nin dirayetli 
önderliğinde çok partili demokrasi rejimini kuran ve ekonomik 
kalkınma çabaları içinde bulunan Çad ile Türkiye'nin her alanda 
ilişkilerini geliştirmek istemesi doğaldır.

Bugün sayın Çad Cumhurbaşkanı ile yaptığım başbaşa 
görüşmede ve heyetlerarası müzakerelerde iki ülke arasındaki 
ilişkilerin tüm veçhelerinin ve özellikle ticari ve ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesi gereği hususunda mutabık kalmış 
bulunuyoruz.

Çad Cumhurbaşkanı sayın İdriss Deby'nin ülkemizi 
ziyaretinin Türkiye ile Çad arasındaki dostluk ilişkilerinin ileriye 
götürülmesine ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da 
güçlendirilmesine ivme kazandıracağına inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAD 
CUMHURBAŞKANI İDRİSS DEBY ONURUNA 

VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

•  

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Idriss Deby,
Sayın Bayan Deby,
Değerli konuklar,
Bayanlar ve baylar,

Sözlerime Ekselanslarını, Bayan Deby'yi ve heyetinizin 
seçkin üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz 
memnuniyeti bir kez daha ifade etmekle başlıyorum.

Ekselanslarının ziyareti ülkelerimiz arasındaki dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerinin bir nişanesini teşkil etmektedir. Bu ziyaret, 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi doğrultusundaki ortak 
hedefimiz bakımından anlamlı ve zamanlıdır.

Türkiye'de bulunacağınız kısa süre zarfında, halkımızın 
Çad hakkında beslediği iyiniyet ve dostluk duygularını bizzat 
müşahede edeceksiniz. Ülkelerimiz coğrafi olarak birbirlerine 
uzak olsalar dahi paylaştığımız kültürel değerler bizi birbirimize 
yakınlaştırmaktadır.

Ülkelerimiz arasındaki köklü tarihi ilişkiler 16. yüzyılın 
ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu ile o devirde, bugünkü 
Çad'ın kuzeyini de içine alan Kanem-Bomu Devleti arasındaki 
temaslarla başlamıştır. Bugün, hala, Çad'ın kuzeyinde bulunan 
bazı şehir ve kasabalardaki Türk mahalleleri ve evleri, bu güçlü 
tarihi ilişkiye tanıklık etmektedir.
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Çad'ın Zat-ı Âlileri’nin dirayetli liderliği altında 
demokrasiyi güçlendirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
gerçekleştirmek amacıyla sarfettiği çabaları memnuniyetle izliyor 
ve başarıyla devam etmesini diliyoruz.

Dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip olan, geniş bir 
coğrafyanın barış, istikrar ve refahı bakımından belirleyici bir rol 
oynayan Türkiye, Gümrük Birliği Anlaşması’nı başarıyla 
uygulamakta ve Avrupa Birliği'ne tam üye olma yolunda 
ilerlemektedir.

Tarihimizin her döneminde dostane ilişkiler içinde 
olduğumuz Afrika ülkeleriyle mevcut siyasi, ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerimizi her zamankinden daha çok geliştirmek 
azmindeyiz. Türkiye, bu amaçla, iki yıl önce yürürlüğe koyduğu 
Afrika'ya açılım politikasını başarıyla uygulamaktadır.

Bu çerçevede Türkiye, dost ve kardeş ülke Çad'a büyük 
önem atfetmekte olup, Çad ile mevcut siyasi, ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerini geliştirmeye, her alanda işbirliği yapmaya 
hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ekonominin küreselleştiği, sınırların tedrici olarak ortadan 
kalkmakta olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi devrimi, insanlık 
tarihinin en önemli dönüşümlerden birini ortaya çıkarmaktadır. 
Ancak sözkonusu gelişmelerin yaşandığı 21. yüzyılın başında, 
dünyamızın bir bölümünde, hala, hoşgörüsüzlükten kaynaklanan 
çatışmaların mevcudiyeti, açlık felaketinin ortadan 
kaldırılamamış olması üzüntü vericidir.

21. yüzyılda küresel barışın, işbirliğinin, eşitliğin, refahın 
ve adaletin korunması ve geliştirilmesi için uluslararası topluma, 
bugün herzamınkinden daha büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
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•  •

Ülkem bölgesinde barış, istikrar, işbirliği ve ilerlemeye katkıda 
bulunmak için elinden gelenin azamisini yapmaktadır. 
Balkanlar’da, Kafkaslar’da ve dünyanın diğer bölgelerinde süren 
çatışmalara, adil ve kalıcı çözüm bulunabilmesi için her türlü 
çabayı göstermekteyiz. Ortadoğu Barış Süreci'ni kuvvetle 
desteklemekteyiz. Birçok uluslararası barışı koruma harekatına 
katılmakta ve katkıda bulunmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında yakın işbirliği 
kurulmasının ve daha sık danışmalarda bulunulmasının gereğine 
yürekten inanıyorum. Ekselanslarının bu ziyaretinin ülkelerimiz 
arasında verimli bir işbirliğinin sağlanmasına ve dostluk 
ilişkilerimizin geliştirilmesine yardımcı olacağını ümit ediyorum.

Kadehimi Zat-ı Âlileri aziz kardeşim ve Bayan Deby'nin 
sağlık ve mutluluğu; Çad halkının refah ve esenliği için kaldırmak 
istiyorum.

Türkiye, önündeki güçlükleri aşmaya hazır ve isteklidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN FARUK LOĞOĞLU’NUN KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ’NE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu, 
siyasi istişarelerde bulunmak üzere, 30 Nisan - 2 Mayıs 
tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret 
yapacaktır.

Büyükelçi Faruk Loğoğlu'na bu ziyaretinde ilgili Dışişleri 
Bakanlığı görevlileri refakat edeceklerdir.
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MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ UĞUR ZİYAL 
BAŞKANLIĞINDAKİ BAKANLIĞIMIZ HEYETİNİN 

TRABLUS’A YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle 
görüşmek amacıyla Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal 
başkanlığındaki Bakanlığımız heyetinin 1-3 Mayıs 2000 
tarihlerinde Trablus'a giderek Libya yetkilileriyle temaslarda 
bulunması öngörülmektedir.
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MOĞOLİSTAN’A YAPILAN YARDIMLA İLGİLİ
BİLGİ NOTU

Moğolistan'da çetin geçen kış mevsimi, ülkede büyük 
tahribata yol açmış, çiftçiler mağdur duruma düşmüş ve çok 
sayıda hayvan telef olmuştur.

Moğol halkının karşılaştığı sıkıntıları bir ölçüde 
hafifletebilmek amacıyla, Moğolistan Hükümeti'nin uluslararası 
yardım çağrılarını da dikkate alan Hükümetimiz, Kızılay 
aracılığıyla bu ülkeye 20 bin ABD Doları nakdi yardımda 
bulunmuştur.

Nakdi yardımın tevdi edildiği Moğolistan Savunma 
Bakanı, yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve Moğol 
Hükümeti adına teşekkürlerinin Türk Hükümeti’ne ve halkına 
iletilmesini rica etmiştir.
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KOSOVA İÇİNDE VE DIŞINDA YAŞAYAN 
KOSOVALILARIN NÜFUS SAYIM İŞLEMLERİYLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

Kosovalılarm, nüfusunu belirlemek, Birleşmiş Milletler 
Kosova Misyonu (UNMIK) çerçevesinde oluşturulan Ortak idari 
Yapı'nın hizmetlerinden faydalanmalarını ve önümüzdeki 
sonbaharda yapılması öngörülen yerel seçimlerde oy 
kullanmalarını sağlamak amacıyla, Kosova içinde ve dışında 
yapılması planlanan kayıt işlemleri, 26 Nisan 2000 tarihinde 
başlamış olup 15 Temmuz 2000 tarihine kadar sürecektir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülmekte olan 
kayıtlar, nüfus ve seçmen kayıt işlemleri olmak üzere iki alanda 
yapılacaktır. Halen Kosova'da ikamet edenler nüfus ve seçmen 
kayıt işlemlerini, Kosova'dan ayrılmak zorunda kalmış olan 
Kosovalılar ise sadece seçmen kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Bu bağlamda, halen Türkiye'de yaşayan Kosovalılar da, 
gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde, seçmen kayıtlarını 
yaptırabilecekler ve sonbaharda gerçekleştirilmesi öngörülen 
yerel seçimlerde posta yoluyla oy kullanabileceklerdir.

Kayıt olabilmek için, ülkemizdeki Kosovalı'nın, öncelikle, 
kimliğini, doğum tarihini ve 01.01.1998 tarihinde ikamet ettiği 
belediyeyi ispatlaması, ayrıca aşağıdaki şartlardan birini daha 
karşılaması gerekmektedir:

a)Kosova'da doğmuş olması; veya

b)Ana veya babasının ya da kanunen kendisine bakmakla 
yükümlü olan kişilerden birinin Kosova'da doğmuş olması; veya
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c)Beş yıl süreyle Kosova'da sürekli olarak yaşamış olması;
veya

d) 1998 yılına kadar Kosova'da sürekli olarak en az üç yıl 
oturmuş olup Kosova'dan ayrılmaya zorlanmış olması; veya,

e)Esasen kayıtlı bir müracaatçının bakmakla yükümlü 
bulunduğu 18 yaşından küçük ve 31.12.2000 tarihi itibariyle 18 
yaşını dolduracak olan çocuğu olması; veya,

f)Esasen kayıtlı bir müracaatçının bakmakla yükümlü 
bulunduğu 18-23 yaşları arasında ve resmen tanınan bir eğitim 
kurumuna tam gün (full-time) devam eden çocuğu olması.

Kosova dışı kayıt işlemlerini yürütmekle görevli olan 
Uluslararası Göç Orgütü-IOM, kayıt işlemlerine ilişkin formları 
Türkiye'de bulunan Kosovalıların derneklerine doğrudan 
gönderecek; ayrıca, kayıtlarını usulüne uygun olarak yaptıranlara, 
yerel seçimlerde oy verebilmelerini teminen, kayıt belgesini 
bilahare postayla iletecektir.

Türkiye'de bulunan Kosovalılar, başvurularını posta 
yoluyla Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Viyana'daki 
merkezine göndereceklerdir. (Posta adresi: IOM OKR, OF 609, 
A -1040 VIENNA, AUSTRIA). Başvurular, faks ile de 
iletebileceklerdi. (Faks No: 0043 1 503 15 33).

Öte yandan, halen Kosova'da yaşayanlara, nüfus kayıt 
işlemini yaptırmaları halinde, kimlik kartı, seyahat belgesi ve 
sürücü belgesi gibi belgeler verilecektir.

Kosova'da sonbaharda gerçekleştirilmesi öngörülen yerel 
seçimlerde oy kullanabilmek için halen Türkiye'de yaşayan 
Kosovalılardan durumları kayıt koşullarına uygun olanların 
sözkonusu kayıtlar için başvurmaları, Kosovalıların oluşturduğu 
demeklerin de bu konuda onlara yardımcı olmaları büyük önem 
taşımaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE, 
ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI REXEP 

MEİDANİ’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani, 
Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in davetine icabetle bir 
günlük bir çalışma ziyareti için yarın Ankara'ya gelecektir. Sayın 
Cumhurbaşkanı ile İconuk Cumhurbaşkanı arasında yapılacak 
görüşmelerde Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler ile 
başta Kosova'daki son durum olmak üzere, bölgesel konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’E “YILIN 
DEVLET ADAMI” ÖDÜLÜ VERİLMESİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, "East-West Institute" adlı 
kuruluş tarafından kendisine verilen "Yılın Devlet Adamı" 
ödülünü almak üzere, 30 Nisan 2000 günü New York'a gidecektir. 
Dışişleri Bakanı Cem'e ödülü, 2 Mayıs günü anılan Enstitü'nün 
düzenleyeceği ve çeşitli ülkelerden devlet adamları, düşünürler ve 
tanınmış iş çevreleri temsilcilerinin katılacağı "Birleşik Bir 
Avrupa'ya Doğru" başlıklı bir seminer sırasında takdim 
edilecektir. Aynı törende Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreu da ödül alacaktır. Töreni, babası Türkiye'de annesi 
Yunanistan'da doğmuş olan Oscar ödüllü Amerikalı film sanatçısı 
Olympia Dukakis'in sunması beklenmektedir.

Dışişleri Bakanı Cem Seminer sırasında eski Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin başkanlık edeceği ve ABD 
Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, AB Ortak Dışişleri ve 
Savunma Yüksek Komiseri Javier Solona, Ukrayna Dışişleri 
Bakanı Borys I.Tarasyuk'un da konuşmacı olarak yer aldığı bir 
panele katılarak, "Güney Doğu Avrupa'nın Yeni Jeopolitiği" 
başlıklı bir sunuş yapacaktır.

Dışişleri Bakanı Cem'in New York'da bulunacağı süre 
içinde, çeşitli temasları çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanı 
Madeleine Albright ile de bir görüşme yapması beklenmektedir.
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE SON DURUMA İLİŞKİN
BİLGİ NOTU

Türkiye-AB İlişkilerinde Son Durum

Türkiye-AB ilişkileri Helsinki sonrasında giderek 
hızlanan bir trend içine girmiş bulunmaktadır. 3 yıllık bir aradan 
sonra 11 Nisan 2000 günü Lüksemburg'da yapılan Ortaklık 
Konseyi bu bağlamda önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 
Ortaklık Konseyi’nde önümüzdeki dönemle ilgili önemli kararlar
alınmıştır.

Katılım Ortaklığı, Ulusal Program, Tarama Süreci

- Tarama sürecini gerçekleştirmek üzere Ortaklık 
Komitesi’ne bağlı 8 alt komite kurulmuştur. AB, diğer adaylar 
için olduğu gibi, Türkiye bakımından da Topluluk müktesebatını 
oluşturan 31 alanı 8 alt komiteye bölüştürmüştür. Tarama 
Süreci’nin Mayıs-Haziran döneminde başlatılması sözkonusudur. 
Bu amaçla Ortaklık Komitesi Mayıs ayında toplanarak alt 
komitelerin çalışma usûllerini belirleyecektir.

- Gümrük Birliği’nden bu yana üzerinde çalışılan 
hizmetler alanındaki müzakerelerin başlatılması 
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda kamu alımları konusu da 
görüşülecektir. 2000 sonuna kadar tamamlanması öngörülen 
müzakerelerin Haziran ayında başlatılması beklenmektedir. AB 
Komisyonu ilk kez tarafların görüşlerini dikkate alarak bir 
anlaşma taslağı hazırlığı başlatmış bulunmaktadır.

- Komisyon tarafından hazırlanacak Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nin en geç Ekim sonuna kadar AB Konseyi’ne sunulması
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sözkonusudur.Belge’nin, Komisyon tarafından 1998 ve 1999 
yıllarında ülkemiz için hazırlanan ilerleme raporlarından 
esinlenmesi ve 15 sayfa civarında olması beklenmektedir. 
Belge’de AB'nin, Kopenhag kriterleri ve Topluluk müktesebatı 
kapsamında Türkiye ile ilgili siyasal, ekonomik ve sosyal 
değerlendirmelerinin yansıtılması öngörülmektedir.

- AB Komisyonu 2000 yılı ilerleme raporunu da Katılım 
Ortaklığı belgesiyle birlikte diğer adaylarla aynı tarihte AB 
Konseyine sunacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Komisyon 
Türkiye'nin temel verilere ilişkin bilgi vermesini ve görüşlerini 
iletmesini beklemektedir. Bu çalışma bu yıl Temmuz ortasına 
kadar iletilmiş olacaktır.

- Ulusal Program Türkiye tarafından yukarıdaki iki 
belgeden hareketle hazırlanacaktır. Programda Türkiye'nin uyum 
takvimi, sırası ve süreleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer 
verilecektir. Bu bağlamda, Türkiye'nin iç hazırlıklarını en geç yaz 
tatiline kadar bitirmesi önem taşımaktadır. Böylece, ulusal 
programın daha hazırlıklı biçimde kaleme alınması imkanı 
yaratılmış olabilecektir.

Mali İşbirliği

- Yıllardan beri bir sorun olarak gündemimizi işgal eden 
mali işbirliği konusu hareketlenmektedir.

- Deprem Yardımı çerçevesinde 1999'da taahhüt edilen 
600 milyon EURO'dan ahiren 450 milyon EURO'luk ilk kısım için 
Ankara'da kredi anlaşması imzalanmıştır. Bakiye 150 milyon 
EURO için de hazırlıkların yaz tatiline kadar tamamlanması 
beklenmektedir.

- Türkiye'yi üyeliğe hazırlamak amacıyla 3 yıl için 
hazırlanan 15 milyon ve 135 milyon EURO'luk iki ayrı 
yönetmeliğin birincisiyle ilgili formaliteler tamamlanmıştır. 
Oybirliğiyle kabul edilen bu yönetmelik mali alanda Yunanistan'ın 
veto etmediği ilk karardır. 135 milyon EURO'luk ikinci
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yönetmelik ise ortak karar süreci çerçevesinde Avrupa 
Parlamentosu’na onay için sunulmuş bulunmaktadır.

- Türkiye'ye tam üyelik yolunda yapılacak tüm mali 
yardımların tek bir çerçevede toplanması için Komisyon 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bilindiği gibi bu husus 
Helsinki Zirvesinde kararlaştırılmıştır.

- Komisyon MEDA II fonundan Türkiye'ye ayrılacak 
payın geçmişe göre ve diğer yararlanacak ülkelerle karşılaştırmalı 
olarak çok daha yüksek tutulacağını bildirmiştir. Ülkelerin payları 
henüz karara bağlanmadığından, bunun da miktarı 
kesinleşmemiştir.

- "Katılım Öncesi İmkan" olarak aday ülkelere 3 yıl için 
verilecek 8,5 milyar EURO'luk meblağdan Türkiye de pay 
alacaktır. Bunun dağılımı da henüz kararlaştırılmamıştır. 
Tahsisattan özel sektörden gelecek projeler de yararlanabilecektir.

- Gümrük Birliği döneminden kalan 750 milyon 
EURO'luk AYB kredisinden bu yıl 400 milyon EURO civarında 
bir kullanım olabileceği tahmin edilmektedir. Komisyon toplam 
meblağın 2002 sonuna kadar kullandırılmasını amaçlamaktadır. 
Halen kullanım yolunu açacak hukuki çerçeve oluşturulmaktadır.

- AYB ile ortak amaçlı büyük projelerin finansmanı
•   

sağlanacaktır. Bu kapsamda İstanbul Boğazı’nda tüp geçit ve 
enerji projeleri yeralmaktadır. Bu projeler AYB ile birlikte 
oluşturulabilecektir.

Diğer Gelişmeler

- Helsinki sonrasında hem AB'ne üye, hem aday ülkelerle 
ilişkilerimiz yoğunlaşmıştır. AB ülkeleriyle siyasi ve teknik 
düzeyde karşılıklı ziyaretler artmıştır.

- Almanya ile yeni bir danışma toplantısı yapılmıştır. 
Almanya Türkiye'ye desteğini artarak sürdürmektedir.
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- Yunanistan ile olan yakınlaşmanın bir sonucu olarak bu 
ülkenin üyelik tecrübelerinden Türkiye'yi de yararlandırması yolu 
açılmıştır.

- Diğer aday ülkelerle de temaslar artmaktadır. Litvanya, 
Romanya, Slovakya ve Slovenya da kendi tecrübelerini aktarmak 
amacıyla Türkiye ile görüş alışverişinde bulunmayı önermişlerdir. 
İlk temaslar yapılmaya başlanmıştır.

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri Türkiye'nin 
katılım stratejisini desteklemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir.

AB İçindeki Gelişmeler

- Genişleme: AB üyeliğine aday ülkeler müzakerelere 
başlama sıralamasına göre Lüksemburg (Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, GKRY, Macaristan, Polonya, Slovenya) ile Helsinki 
(Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya, Slovakya) 
grupları şeklinde tasnif edilmiş durumdadır. Lüksemburg grubu 
adaylarının başlangıçta tam üyeliğe daha erken ulaşabilecekleri 
varsayılmaktaydı. Ancak, adaylarla müzakerelerin tarım gibi daha 
güç alanlara girmeye başlamasını müteakip bu varsayım büyük 
ölçüde değişmiş görünmektedir. Sonuçta ilk genişleme dalgasının 
daha önce telaffuz edilen 2003 yerine 2006'ya doğru kaymasının 
beklenebileceği sıkça ifade edilmektedir.

- Hükümetlerarası Konferans (HK) çalışmalarını 
sürdürmektedir. Amsterdam ardılları olarak nitelendirilen karar ve 
temsile ilişkin üç sorunun bu kere de güçlük yarattığı 
anlaşılmaktadır. HK'nın bu sorunlara bulunacak çözümlerle sınırlı 
tutulması kararlaştırılmış olmakla birlikte, başgösteren ihtiyaç 
nedeniyle, AGSK gibi yeni müzakere alanları eklenmektedir. 
Ayrıca HK'nın Avrupa Adalet Divanı ve Ekonomik ve Sosyal 
Konsey gibi AB organlarının geleceğini ele alması istenmektedir. 
Avrupa Parlamentosu AB için bir "Temel Hak ve Özgürlükler 
Belgesi" kabul edilmesinde ısrarlı davranmaktadır.
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Şu ana kadar sadece nitelikli oy çokluğunun geçerli 
olacağı alanların çoğaltılması kararı alınabilmiştir. Bu gidişat 
AB'nin başlangıçta vazettiği şekilde 2000 sonuna kadar HK'ı 
tamamlama ve genişlemeyi 2003 yılında başlatma kararını 
temelden etkilemeye aday görünmektedir. Yukarıda sözü edilen 
2006 vadesinin arkasında yatan saiklerden biri de budur.

(Tarama Süreci için 11 Nisan 2000 tarihli Ortaklık 
Konseyi'nde kurulan alt komiteler ve faaliyet alanları)

Alt Komiteler Müzakere Başlıkları No.
Tarım ve Balıkçılık Tanm 7

1. Balıkçılık 8
Malların Serbest Dolaşımı 1
Kişilerin Serbest Dolaşımı 2

İç Pazar Hizmetler 3
2. Şirketler Hukuku 5

Rekabet 6
Tüketiciyi Koruma \£ Tüketici Sağlığı 23
Dış İlişkiler 26

Ticaret, Sanayi, AKÇT Ürünleri
3.

Sanayi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

15
16

Ekonomik ve Parasal Birlik 11
Ekonomik \e Parasal Konular İstatistik 12

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 4
Eğitim ve Yetiştirme 18

Yenilik (Innovation) Bilim ve Araştırma 17
5. İletişim ve Bilgi Teknolojileri 19

Kültür ve Görsel-İşitsel Politika 20
Ulaştırma, Çewe, Enerji ve Ulaştırma 9

Trans Avrupa Ağı Çeure 22
6. Enerji 14

Bölgesel Kalkınma, İstihdam, İstihdam \£ Sosyal Politika 13
Sosyal Politika 

7.
Bölgesel Kalkınma 21

Gümrük Birliği 25
Gümrükler, Uyuşturucu Adalet ve İçişleri 24

Kaçıkçılığı ve Para Aklama Vergilendirme 10
8. Mali Kontrol 28

ODGP 27
Bunların Dışında Kalan Bütçe 29

Başlıklar Şunlardır Kurumlar 30
Diğer 31
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Nİsa n  A yi D iş P o l İt İka  G e l İş m e l e r İ

YUNANİSTAN

- Yunanistan'da, milletvekili erken genel seçimleri 9 
Nisan'da yapılmıştır. 300 üyeli parlamentoda PASOK 158, 
YDP 125, KKE 11, SİNASPİSMOS 6 sandalye
kazanmışlardır. DÎKKİ partisi ülke genelindeki % 3'lük barajı 
aşamayarak parlamento dışı kaldığından, parlamentoda temsil 
edilen partilerin sayısı beşten dörde inmiştir. Seçimler sakin bir 
ortamda ve 1974 yılından bu yana ilk kez iki büyük parti 
PASOK ve Yeni Demokrasi (YDP) arasında başa baş geçmiştir.

Batı Trakya bölgesinde, PASOK Rodop îli'nde birinci, 
İskeçe îli'nde ikinci parti konumuna gelmiş; her iki vilayette de, 
PASOK ikişer, YDP ise birer sandalye kazanmıştır. Batı Trakya 
Türk Azınlığı, Rodop İli'nden 1 milletvekili çıkarmıştır (Galip 
Galip, PASOK).

/

Başbakan Simitis başkanlığında kurulan yeni hükümet 
12 Nisan'da açıklanmıştır. Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou, 
Savunma Bakanı Akis Tsohatzopoulos, Ulusal Ekonomi-Maliye 
Bakanı Yiannos Papantoniou, İçişleri Kamu Yönetimi ve Adem- 
i Merkeziyet Bakanı Vasso Papandreou, Çevre, Kent 
Planlaması ve Bayındırlık Bakanı Costas Laliotis, Tarım 
Bakanı Giorgos Anomeritis, Kamu Düzeni Bakanı Michalis 
Chrysochoidis ve Basın ve Medya Bakanı Dimitris Reppas yeni 
kabinede sandalyelerini korumuşlardır.

- AB konularında işbirliği yapmak üzere kurulan Türk- 
Yunan Komitesi'nin ikinci toplantısı 17-18 Nisan'da Atina ve 
Selanik'te yapılmıştır. Toplantılara Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Uluç Ozülker başkanlığında, Maliye Bakanlığı, 
Çevre Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış
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Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası Temsilcilerinden 
oluşan bir heyetle katılınmıştır.

Türk-Yunan Komitesi'nin çeşitli kurumlan da kapsayacak 
şekilde yapılan toplantıları, verimli ve somut sonuç almaya 
yönelik bir havada geçmiş; bu çerçevede, Türk-Yunan AB Alt 
Komitesi, toplantıların Türk-Yunan İlişkilerine mütevazi de olsa 
olumlu katkısını gözönünde bulundurarak, sık ve düzenli bir 
şekilde yapılmaları üzerinde mutabık kalmıştır.

-Türk-Yunan Dostluk ve İşbirliği Fuarı, 20-23 Nisan 
tarihlerinde Atina'da yapılmıştır. Fuarda, çoğunluğu orta veya 
küçük işletmeler niteliğinde olan 90 Türk firması ürünlerini
sergilemişlerdir.

KIBRIS

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk turu
15 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda en
yüksek oyları alan Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ile Başbakan 
Sayın Eroğlu ikinci tura kalmışlar; ancak Başbakan Derviş Eroğlu 
19 Nisan'da seçimlerden çekildiğini açıklamıştır. Bu gelişme 
üzerine Yüksek Seçim Kurulu, ikinci tura gerek kalmadan, 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın yeniden Cumhurbaşkanı 
seçildiğini 20 Nisan'da Sayın Denktaş'a tebliğ etmiştir.

Sayın Denktaş, 24 Nisan'da Cumhuriyet Meclisi'nde 
yemin ederek beş yıllık yeni görev süresine başlamıştır.

Katılım oranı %  81 olan ilk tur seçimlerde Sayın Denktaş 
% 43.67, Derviş Eroğlu %  30.14, Mustafa Akıncı(TKP) % 
11.70, Mehmet Ali Talat (CTP) % 10.03, Arif Haşan Tahsin 
(YBH) %  2.60 ve bağımsız adaylar Şener Levent % 0.92, Turgut 
Afşaroğlu % 0.56, Ayhan Kaymak % 0.38 oranında oy
almışlardır.

- ABD Başkanı Clinton'un Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Alfred Moses 12-13 Nisan tarihlerinde ülkemizi
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ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız ve Devlet Bakanı Sayın Şükrü 
Sina Gürel tarafından kabul edilen Özel Temsilci Moses'a 
Kıbrıs konusundaki tutumumuz ayrıntılarıyla bir kez daha 
aktarılmıştır.

- Sayın Müsteşarımız Büyükelçi Faruk Loğoğlu, göreve 
başlamasını izleyen ilk yurt dışı ziyaretini 30 Nisan-2 Mayıs 
tarihlerinde KKTC'ye yapmıştır. Sayın Müsteşarımızın 
ziyaretinde, 3. tur aracıyla konuşmalar öncesinde, durum 
tesbiti yapılarak izlenecek tutumun eşgüdümlenmesi amacına 
yönelik görüşmeler yapılmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

- AB üyesi ülkelerdeki vatandaşlarımızın ikamet, çalışma 
ve sosyal güvenlik alanında karşılaştıkları sorunlar hakkında 
Komisyon'u sistemli şekilde bilgilendirme, sosyal politika ve 
çalışma hayatını ilgilendiren konularda topluluk mevzuatına 
uyum çalışmalarını yürüten yetkililerimizin Komisyon'un ilgili 
birimlerinin yönetici ve uzmanlarıyla düzenli bilgi alışverişini 
sağlamaya yönelik bir platform oluşturmak amacıyla 
yapılan girişimler sonucunda 5 Nisan'da Brüksel'de bir sosyal 
diyalog toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka 
ve İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızın ortaklık hukukundan 
kaynaklanan haklarının ihlaline ilişkin bilgiler Komisyon 
yetkililerine iletilmiştir.

- AB Genel İşler Konseyi Brüksel'de 10-11 Nisan 
tarihlerinde toplanmıştır.

- Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye-AB 
ilişkilerindeki en önemli gelişmelerden birini, üç yıl aradan 
sonra 11 Nisan'da Lüksemburg'da toplanan ve Sayın 
Bakanımızın başkanlık ettiği 39. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
teşkil etmiştir.
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Ortaklık Konseyi'nde, hizmetler ve kamu alımları 
alanlarındaki müzakerelerin başlatılması, tarama sürecine yönelik 
analitik incelemelerin yapılması için 8 alt komitenin kurulması 
kararlaştırılmıştır. "Tarama Süreci"nin önümüzdeki Mayıs- 
Haziran içinde başlaması beklenmektedir.

- AB'ne aday ülkeler Meclis Başkanları 9. Toplantısı 18 
Nisan'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılmıştır. 
Toplantıya Türkiye adına Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eşbaşkanı Aksaray Milletvekili Sayın Kürşat Eser
katılmıştır.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau, 5-8 
Nisan tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi 
olarak ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
Cumhurbaşkanı Rau başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler 
yapmışlardır. Konuk Cumhurbaşkanı, Ankara'daki temasları 
çerçevesinde TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın 
Başbakanımızla görüşmelerde bulunmuştur.

Ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-Almanya 
ikili ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilmiş; bu bağlamda 
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın durumuna ağırlıklı 
olarak yer verilmiş; ayrıca Türkiye'nin bölgesindeki rolü, 
Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel konular ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Rau'ya, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından "Devlet Nişanı" tevdi edilmiş; Alman tarafı ise 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Almanya'nın en üstün nişanı olan 
"Liyakat Nişanı"nı vermiştir.

Cumhurbaşkanı Rau, Sayın Cumhurbaşkanımızla 
birlikte, Almanya'nın katkılarıyla Bolu'da yapılmış olan 
prefabrike konutların açılış törenine de katılmıştır.
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-Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski 14-
16 Nisan tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi 
olarak ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyarette Cumhurbaşkanı 
Kwasniewski'ye Polonya Dışişleri Bakanı Bronislaw Gremek, 
diğer üst düzey yetkililer ve bir grup işadamı eşlik etmiştir.

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara'da Sayın
Cumhurbaşkanımızla resmi heyetlerin de katıldığı 
görüşmelerde bulunmuş; TBMM Başkanımız Sayın Yıldırım 
Akbulut ile bir araya gelmiş; Meclis Genel Kurulu'na hitap etmiş 
ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i kabul etmiş; ayrıca, 
Bilkent Üniversitesi'nde "Orta ve Doğu Avrupa'daki 
Gelişmeler çerçevesinde Polonya'da Meydana Gelen Değişmeler" 
konulu bir konferans vermiştir.

Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımız ve Polonya 
Dışişleri Bakanı da bir öğle yemeğinde bir araya gelmişlerdir.

- Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Herman De 
Croo, TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'un daveti 
üzerine 11-14 Nisan tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Meclis Başkanı De Croo ve beraberindeki heyet, 
TBMM Dışişleri Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanı ve üyelerini ziyaret etmişler, ardından her iki ülke 
Meclis Başkanları başkanlığında heyetlerarası görüşmeler 
yapılmıştır. Herman De Croo, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilmiş, ayrıca Milli Savunma Bakanı Sayın 
Sabahattin Çakmakoğlu'yla bir görüşme yapmıştır.

Meclis Başkanı De Croo başkanlığındaki Belçika Heyeti, 
Ankara'daki temaslarının yanısıra, İstanbul'da da çeşitli 
temaslarda bulunmuş, ayrıca, Sakarya ve Düzce'yi ziyaretle, 
Belçika'da faaliyet gösteren bazı derneklerin Düzce'de kurduğu 
100 konutluk bir prefabrike köyün açılışını gerçekleştirmiştir.

•   ____

- Sayın Müsteşarımız ve İrlanda Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Padraic MacKeman başkanlığındaki
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heyetler arasındaki siyasi danışma toplantısı 12 Nisan'da 
Ankara'da yapılmıştır.

Toplantıda Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin yanısıra, 
Türkiye-AB ilişkileri, AGSK, İrlanda'nın BM Güvenlik 
Konseyi'ne adaylığı konuları ele alınmış, Türk tarafı Kıbrıs'la 
ilgili, İrlanda tarafı ise Kuzey İrlanda konusundaki gelişmeler 
hakkında bilgi vermiştir.

- İzlanda Dışişleri Bakanı Halldor Asgrimsson, Sayın 
Bakanımızın davetlisi olarak 18-21 Nisan tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

Konuk Bakan ve Sayın Bakanımız başkanlığında 
yapılan heyetlerarası görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, 
bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmış; Dışişleri 
Bakanlıkları arasında sürekli bir danışma mekanizması 
kurulmasına ilişkin bir memorandum teati edilmiştir.

İzlanda Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından da kabul edilmiştir.

ABD İLE İLİŞKİLER

- Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin 
değerlendirildiği "Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu"nun 
16. toplantısı, 26-28 Nisan tarihlerinde Vaşington'da yapılmıştır.

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Edip Başer ile ABD 
Savunma Bakan Kıdemli Yardımcısı Franklin Krameı'in 
eşbaşkanlıklarında düzenlenen toplantıda, ikili ve çok taraflı 
askeri meseleler ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

- ABD Senatosu istihbarat Komitesi Başkanı Richard 
Shelby, bölgesel meseleler konusunda bilgi almak amacıyla 
18-20 Nisan tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.
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Senatör Shelby, diğer temaslarının yanısıra, Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Bakanımızla bir araya gelmiştir.

KOSOVA

- Soydaşlarımızın siyasi partisi konumunda olan Türk 
Demokratik Birliği'nin kongresi, yaklaşık 400 kişinin 
katılımıyla 2 Nisan'da Prizren'de yapılmış olup, Mahir Yağcılar 
Genel Başkanlığa seçilmiştir. Eski Genel Başkan Cemali 
Tunaligil ile Celal Mustafa Genel Başkan Yardımcılıklarına 
getirilmişlerdir. Kongreye, parti içi muhaliflerden Erhan Köroğlu 
kanadına yakın olan ve yedi delegesi bulunan Priştine şubesi 
ile Mitrovica ve Sırbistan sınırları içinde bulunan Bilaç 
şubelerinden katılım olmamıştır.

- Gracanica Sırp Ulusal Konseyi (SNV), Nişan ayı 
başında aldığı bir kararla, Ortak Geçici İdari Yapı (AGİY) 
organlarına üç ay süreyle gözlemci olarak katılma kararı almış ve 
11 Nisan itibariyle bu kararını uygulamaya başlamıştır. SNV, 
OGİY'de tam olarak yer alınması kararının Kosovalı Sırpların 
içide bulundukları güvenlik şartlarına göre üç ay sonra gözden 
geçirileceğini belirtmiştir.

- Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Japonya 
tarafından oluştrulan ortak bir askeri birlik olan Eurocorps, 18 
Nisan'da altı aylık bir dönem için KFOR'un komutasını 
devralmıştır. Bu çerçevede, KFOR Komutanı Reinhardt 
görevini İspanyol General Juan Ortuna'ya devretmiştir.

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülmekte olan 
Kosova ve Kosova dışı kayıt işlemleri 26 Nisan'da başlamış olup 
15 Temmuz'a kadar sürecektir. Kosovalı Suplar kayıtları boykot 
etmektedirler. Türkiye'de bulunan Kosovalılar da gerekli 
şartları yerine getirdikleri takdirde, posta yoluyla seçmen 
kayıtlarını yaptırabilecekler ve sonbaharda yapılması 
öngörülen yerel seçimlerde, 1 Ocak 1998 tarihinde Kosova'da 
ikamet ettikleri belediye için yine posta yoluyla oy 
kullanabileceklerdir.
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- 27-29 Nisan tarihlerinde Kosova'yı ziyaret eden BM 
Güvenlik Konseyi heyeti, Türk azınlığının temsilcileriyle de 
görüşmüştür. Güvenlik Konseyi heyetinin sözkonusu ziyarete 
ilişkin raporunda, Türk toplumunun özellikle 1974 Kosova 
Anayasası ile sağlanmış olan, TV ve radyo yayınları, eğitim ve 
Türkçe'nin resmi dil olarak kullanımı gibi kültürel haklarının 
garanti edilmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı, 
Türk azınlığı temsilcilerinin nüfus ve seçmen kayıt 
formlarının Türkçe hazırlanması gerektiğini vurguladıkları 
kaydedilmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- 14 Nisan'da Belgrad'da, muhalefet tarafından Miloseviç 
yönetimine karşı bir miting düzenlenmiştir. Mitingde muhalefetin 
yeterince etkin olmadığı görülmüştür.

RUSYA FEDERASYONU/ÇEÇENİSTAN

-Nisan ayı başında, Rusya Federasyonu Devlet Duması 
. bünyesinde, Çeçenistan'ın sosyo-ekonomik durumu ve insan 

hakları uygulamaları konularında çalışacak bir komisyon 
kurulmasına karar verildiği, komisyonun görev ve amaçlarının 
Nisan ayı ortalarına kadar belirlenmesine çalışılacağı 
açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra, bazı parlamenterlerin ve siyasetçilerin 
inisiyatifiyle Çeçenistan'da meydana gelen olaylarla ilgili 
araştırma yapmak üzere bağımsız bir halk komisyonu 
kurulması yönünde çalışmaların başlatıldığı; komisyonun 
objektif bilgi derlemek üzere ordu dahil tüm güçlerle işbirliği

____ ____  ____  •

yapacağı basında yer almıştır. RF Başkanı'nın Çeçenistan insan 
Hakları Temsilcisi Kalamanov ise, insan hakları ihlalleriyle ilgili 
kurulacak her türlü komisyona karşı olduğunu, bu konuda 
çalışan devlet kurumlan bulunduğunu, bunlara güven 
duyulmamasının Başkanlık makamına güven duyulmadığı 
anlamına geleceğini söylemiştir. Bununla birlikte, Nisan 
ayı sonlarında bir açıklama yapan Başkan Putin,
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Çeçenistan'daki insan hakları ihlallariyle ilgili olarak bağımsız 
bir komisyon kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve 
hükümetin bu komisyona gerekli tüm desteği vereceğini 
söylemiştir. Sözkonusu komisyonun resmi adının "Kuzey

•  _  •

Kafkasya'da insan Haklarına Saygının izlenmesi ve Suçların
Araştırılmasıyla İlgili Ulusal Halk Komisyonu" olacağı
bildirilmiştir.

- RF Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Manilov,
birkaç küçük alan dışında bütün Çeçenistan'ın federal birliklerin 
kontrolü altında bulunduğunu, Çeçen isyancıların Vedeno ve 
Nozhai-Yurt civarında yoğunlaştığını ve sayılarının 2,000
civarında tahmin edildiğini açıklamıştır.

- Bir süre önce ortaya atılan Çeçenistan'ın merkezden 
doğrudan yönetimi tartışmalarıyla ilgili olarak Başbakan 
Yardımcısı ve RF Başkanı'nın Çeçenistan Özel Temsilcisi 
Koshman, bunun sözkonusu olmayacağını, Putin'in 
verdiği talimat doğrultusunda, anılan Cumhuriyetteki Federal 
Hükümet Temsilciliği'nin reforma tabi tutulacağını, bir süre 
sonra da Çeçenistan bölgesine ayrılan Duma milletvekillikleri 
için seçime gidileceğini, her halükarda Çeçenistan* 
Cumhurbaşkanlığı için seçimlerin 2001 yılından sonra 
yapılabileceğini söylemiştir.

Başkanlık Çeçenistan sözcüsü Yastrzhembsky de, geçiş 
döneminde Çeçenistan'da devlet idaresinin uygulanmasına dair 
kanun taslağının Nisan ayı sonu veya Mayıs ayı başında 
Hükümet tarafından Duma'ya şevkinin beklendiğini, bu yasada 
geçiş döneminde Çeçenistan'ın siyasi yapısının nasıl 
olacağının belirleneceğini, halen mevcut olan RF Hükümeti 
Temsilciliği ve geçici Çeçenistan otoritesinin yönetimlerinin 
tek bir yapıda birleştirileceğini ve liderinin RF Başkanı 
tarafından atanacağını bildirmiştir.

- Putin, 17 Nisan'da basma verdiği demecinde, 
Çeçenistan'da askeri operasyonun sona erdiğini, çözüm için 
siyasi aşamaya geçildiğini, bu amaçla ilk önce Çeçen
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toplumundan çeşitli şahsiyetlerle aktif siyasi diyaloğa 
başlandığını, Mashadov'un temsilcileriyle temasların RP
anayasası ve hukuk düzenine dayanması gerektiğini, 
Çeçenistan'da yerel hükümet yapılarının oluşturulmaya 
başlandığını söylemiştir.

Başkanlık Çeçenistan Sözcüsü Yastrzhembsky verdiği 
bir mülakatta, Çeçenistan'da normale dönüşün 1 ila 3 yıl 
arasında bir zaman alabileceğini, doğrudan Moskova'ya bağlı 
bir özel idare sistemi kurulacağını, bu idareye Çeçen liderlerin 
de katılabileceğini, geçiş döneminin sonunda Çeçenistan'ın siyasi 
idare şekline karar verilerek seçimlerin yapılacağını, Çeçen 
halkının psikolojik olarak normale dönmesi ve Rusya'nın 
içindeki yerlerinin bilincine varmaları için uzun bir süre 
gerekeceğini, halen Grozni'nin eski Belediye Başkanı 
Gantemirov ve Çeçenistan Müftüsü Kadirov ile RF Başkanı 
ve Başbakan yardımcısı seviyesinde görüşmeler yapıldığını 
söylemiştir.

-BM  İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson 31 
Mart-4 Nisan tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Ivanov'un 
daveti çerçevesinde Moskova ve Kuzey Kafkasya bölgesine 
yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, her iki tarafça da 
şiddete başvurulduğunu ve Çeçen asilerin yaptıkları insan 
hakları ihlallerinin farkında olduğunu, bununla birlikte, insan 
hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasında tüm sorumluluğun 
Rus makamlarına ait olduğunu, RF Dışişleri Bakanı Ivanov 
ile olası modeller üzerinde konuştuklarını ve Rus tarafına 
teknik yardım ve tavsiyelerde bulunmaya söz verdiğini 
söylemiştir.

- Dışişleri Bakanı İvanov, Nisan ayı başında üç Avrupa 
Konseyi (AK) uzmanının RF Hükümetinin Çeçenistan'la ilgili 
İnsan Hakları Temsilcisi Kalamanov'un ofisinde 
görevlendirilmesi konusuyla ilgili olarak AK Genel Sekreteri 
Schwimmer'a bir mektup göndermiş ve bu uzmanların 
seyahatlerinde özgür olacaklarını, yerel halkla temaslarına izin
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verileceğini, güvenliklerinin RP hükümetince sağlanacağını, 
AK Genel Sekreterine rapor sunabileceklerini, ancak 
kamuya veya basma açıklama yapamayacaklarını bildirmiştir.

•  •  ___

Ote yandan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM) ilkbahar oturumunda yapılan 6 Nisan tarihli Genel 
Kurul'da, Rus heyetinin oy hakkının askıya alınması 
kararlaştırılmıştır. AKPM Genel Kurulu ayrıca Bakanlar 
Komitesi'ne, RF'nun, aralarında Çeçenistan’da ateşkes ilan
edilmesi ve ihtilafın çözümü için siyasi diyalog başlatılması 
gibi taleplerin bulunduğu bir önlemler paketini uygulamaya 
derhal koymaması halinde, AK üyeliğinin askıya alınması 
sürecinin başlatılması çağrısında bulunan bir tavsiye kararı kabul 
etmiştir.

Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan Başkan 
Putin, AKPM kararına rağmen Rusya'nın Batı’yla bütünleşme 
çabalarını sürdüreceğini, bu kararın AKPM'nin Kuzey 
Kafkasya'da meydana gelen gelişmeler konusunda bilgi eksikliği 
olmasından ve Kafkasya ile bazı Orta Asya ülkelerindeki 
gelişmeleri iyi değerlendirememesinden kaynaklandığını 
bildirmiştir.

RF Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 
kararın terör kurbanı Rusya vatandaşlarının anısına saygısızlık 
teşkil ettiği, AKPM'nin kararının olumsuz sonuçlarının bu kararı 
alanların vicdanına bırakıldığı, Rusya'nın uluslararası 
terörizmin kökünden temizlenmesi, Çeçenistan'da kalıcı bir 
siyasi çözüme varılması ve bu Cumhuriyet'te anayasal, 
hukuka ve insan haklarının korunmasına dayalı bir düzen 
kurulması amacıyla izlenen politikanın sürdürüleceği, 
Moskova'nın bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olan tüm 
uluslararası teşkilatlarla işbirliğine hazır olduğu kaydedilmiştir.

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem 
Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı Ferrero-Waldner 13-15 
Nisan tarihlerinde Moskova ve üç Kuzey Kafkasya 
Cumhuriyetini ziyaret etmiş, ayrıca Başkan Putin ve
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Dışişleri Bakanı Ivanov ile görüşmüştür. Görüşmelerde
_ •  ____  _

Çeçenistan konusu ağırlıklı bir yer tutmuş, AĞIT Çeçenistan 
Yardım Grubu'nun Mayıs ayı başında Znamenskoye'ye 
dönüşü ve gerçekleştireceği faaliyetlerin niteliği üzerinde 
mutabakata varılmıştır. Grubun çalışmalarının insani yardım 
faaliyetlerinin organizasyonu, demokratik kurumların yeniden 
oluşturulması, insan hakları konularının izlenmesi ve insan 
hakları kuruluşlarının faaliyetlerinin koordinasyonu olmak üzere 
üç başlık altında toplanması kararlaştırılmıştır.

- Daha önce Şubat ayı sonunda bölgeyi ziyaret etmiş 
olan AK İşkenceyi Önleme Komitesi'nden bir heyet de, 20- 
21 Nisan tarihlerinde Kuzey Kafkasya'yı ziyaret etmiştir.

- AB Troikası temsilcileri 22-24 Nisan tarihleri arasında 
Kuzey Kafkasya'yı ziyaret etmişler; bu çerçevede Moskova'da 
yaptıkları basın toplantısında, AB'nin Rusya ile Çeçenistan 
konusunda diyaloğa devam etmesini önerdiklerini ve 
yapılabilecek yardımlara karar vermek üzere bölgeye bir grup 
göndereceklerini açıklamışlardır.

- BM İnsan Hakları Komisyonu Cenevre'de yaptığı 
toplantılar sırasında 25 Nisan'da ABD ve AB'nin inisiyatifiyle 
Çeçenistan konulu bir karar kabul ederek, Rusya'dan bir an 
önce ateşkes ilan etmesini, soruna siyasi bir çözüm bulunmasını 
ve insan hakları ihlallerini araştırmak üzere ulusal bir komisyon 
kurulmasını talep etmiştir. Kararla ilgili olarak RF Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyasi nedenlerle 
alındığı şüphe götürmeyen kararın kabul edilemeyeceği ve 
Rusya'yı bağlayıcı bir niteliğinin bulunmadığı ifade edilmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- 25 Nisan'da Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan 
oylama sonucu, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından 
önerilen Gence şehri Savcısı Zakir Garalov Azerbaycan 
Başsavcılığı görevine atanmıştır.
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- Gürcistan'da Devlet Başkanlığı seçimleri 9 Nisan'da 
yapılmıştır. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı 
resmi seçim sonuçlarına göre, seçimlere katılım % 75.86 
oranında gerçekleşmiş; Devlet Başkanı Eduard 
Shevardnadze % 79.82 oranında oy alarak yeniden Devlet 
Başkanlığına seçilmiştir. Shevardnadze'nin tek rakibi olan 
Jumber Patiashbvili'nin ise % 16.66 oranında oy aldığı 
belirtilmiştir. Seçimlerde Shevamadze'ye karşı aday olacağını 
açıklamış olan Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı 
Aslan Abaşidze, seçimlere bir gün kala adaylıktan çekilmiştir.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhurbaşkanı 
Shevardnadze, 30 Nisan'da yemin ederek ikinci dönem Devlet 
Başkanlığı görevine resmen başlamıştır.

- Gürcistan'da bulunan Rus askeri varlığının azaltılması 
ve Vaziani ve Gudauta'da (Gürcistan) bulunan Rus askeri 
üslerinin kapatılmasına dair görüşmeler, 20-21 Nisan 
tarihlerinde Moskova'da yapılmıştır.

Görüşmeler ertesinde basına yapılan açıklamalarda, 
Gürcistan'daki Rus askeri üslerinde bulunan ve AKKA 
limitlerini aşan askeri malzemenin geri çekilmesi sürecinin 1 
Ağustos'ta başlayacağı, Rusya'nın Gürcistan'da bulunan askeri 
malzemesini 31 Aralık'a kadar, 17 Kasım 1999 tarihinde 
İstanbul AGİT Zirvesi sırasında aktedilen "Uyarlanmış AKKA 
Anlaşması" çerçevesinde 153 tank, 241 zırhlı muharebe aracı, 
140 havan topu düzeyine indireceği belirtilmiştir.

- Ermenistan'da 27 Ekim 1999 tarihinde
Parlamentoya yapılan baskınla ilgili soruşturmayı yürüten 
Askeri Başsavcı Gagik Cihangiryan, 25 Nisan'da istifa etmiştir. 
Adıgeçen istifasını, soruşturmayla ilgili olarak 
Parlamento'da düzenlenen oturuma katılmasının
Cumhurbaşkanlığınca engellenmesini protesto etmek amacıyla 
verdiğini kaydetmiş, siyasi amaçlı tartışmalara müdahil olmak 
istemediğini beyan etmiştir. Cumhurbaşkanı Koçaryan, 
Cihangiryan'ın istifasını kabul etmediğini açıklamıştır.
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ORTA ASYA

- îlki Ankara'da 1992 yılında düzenlenen, müteakip 
toplantıları İstanbul, Bişkek, Taşkent ve Astana'da yapılan 
Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirve 
Toplantılarının 6'ncısı, 8-9 Nisan tarihlerinde Bakü'de yapılmıştır.

Zirve'ye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Kazakistan 
C u m h u rb a şk a n ı N u rsu lta n  N aza rb ay ev , K ırg ız is ta n  
Cumhurbaşkanı AskarAkayev, Türkmenistan Meclis Başkanı 
Sahat Muradov ile Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi 
Başkanı Erkin Halilov katılmıştır.

Türkçe Konuşan Ülkeler arasındaki ilişkiler ve 
işbirliği ile çeşitli bölgesel ve uluslararası konulardaki 
görüşlerin dile getirildiği Zirve'de, Zirve Sekreteryası'nın 
Türkiye'de kurulması kararlaştırılmıştır.

Bir sonraki Zirve'nin, 2001 yılının Nisan ayında 
İstanbul'da yapılması öngörülmektedir.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

- İsrail basınında yeralan 5 Nisan tarihli bir haberde, 
Başbakan Barak'ın, nihai çözüme ilişkin Çerçeve Anlaşması’nın 
Mayıs ayında sonuçlandırılması şartıyla, 3. aşama tahliye 
çerçevesinde Batı Şeria'da İsrail hakimiyetinde bulunan 
toprakların %  10'undan çekilmeyi Filistin Ulusal Yönetimi'ne 
(FUY) önerdiği, Barak'ın bir süre önce Arafat'la yaptığı 
görüşme sırasında, FUY'un Eylül veya Ekim ayında 
bağımsızlığını ilan etmesi,ancak sınırların belirlenmesi, İsrail'in 
Filistin devletini tanıması ve Çerçeve Anlaşması’nda yer 
almayacak sorunlara ilişkin müzakerelere daha sonra devam 
edilmesi üzerinde görüş birliğine varıldığı bildirilmiştir.

Çerçeve Anlaşması’na ilişkin İsrail-FUY görüşmelerinin 
6-16 Nisan'da Vaşington yakınındaki Bolling hava üssünde
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yapıldığı, FUY'un Kudüs'ten sorumlu Bakanı Faysal 
Hüseyni'nin, İsrail ve FUY arasında nihai çözüme ilişkin uzlaşma 
sağlanamaması halinde, Filistinlilerin şiddete
başvurabileceklerini açıkladığı ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in 
başkenti olmasından taviz verilemeyeceğini ifade ettiği 
bildirilmiştir.

İsrail ile FUY arasında Vaşington'da gerçekleştirilen 
müzakerelerde Filistin heyetinin, FUY'un nihai çözümde 
tavize yanaşmayacağı beş konuyu içeren bir belgeyi dikkate 
getirdiği; sözkonusu koşulların, İsrail'in 1967 sınırlarına 
çekilmesi, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönmesi, İsrail'in 
Filistin devleti dahilinde asker bırakmaması, Musevi yerleşim 
merkezlerine meşru statü verilmemesi, nihai çözüm anlaşmasının 
Kudüs ve mülteciler gibi konuları da içermesi olduğu 
belirtilmiştir. Filistin müzakere heyeti başkanı Abed Rabbo, 
Çerçeve Anlaşması’mn Kudüs, mülteciler gibi nihai statüye 
ilişkin tüm konulara çözüm getireceği yolunda mutabakata 
varıldığını açıklamıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rubin ise, İsrail-FUY 
müzakerelerinde, Çerçeve Anlaşması’na ilişkin tüm konuları 
içeren taslak önerilerin yazılı olarak karşı tarafın dikkatine 
getirildiğini ve böylece Çerçeve Anlaşması’na ilişkin uzlaşmaya 
doğru ilk adımın atıldığını açıklamıştır.

ABD Başkanı Clinton'un FUY lideri Arafat'la yaptığı 
görüşmede, nihai çözüm müzakerelerinde esneklik göstermesi 
yolunda Arafat'a telkinde bulunduğu; Arafat'ın, nihai çözüm 
hakkında kapsamlı bir anlaşma yapılmasını istediğini, nihai 
çözüm anlaşması 13 Eylül'e kadar sonuçlandırılmadığı takdirde, 
tek taraflı olarak FUY'un bağımsızlığını ilan edeceğini ve Kudüs, 
Musevi yerleşim merkezleri gibi konulara ilişkin müzakerelerin 
ileri bir tarihe ertelenmesinden yana olmadığını belirttiği 
bildirilmiştir.

Öte yandan, İsrail-FUY heyetlerarası müzakereleri 30 
Nisan'da İsrail'de yeniden başlamıştır. Filistinli müzakereci
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S.Erakat'ın, İsrailli karşıtlarının, 3. aşama tahliyenin
tarihte (Haziran ayı) gerçekleştirileceği

konusunda güvence verdiklerini, ancak tahliyenin oranı
konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirttiği, FUY'un, 
3. aşama tahliye çerçevesinde İsrail'in Kudüs, güvenlik 
bölgeleri ve Musevi yerleşim merkezleri dışındaki tüm 
alanlardan çekilmesini istediği bildirilmiştir.

•  

- Barak'ın, Clinton'la yaptığı görüşmede, İsrail'in BM 
Güvenlik Konseyi'nin 425 sayılı kararını uygulamakta kararlı 
olduğunu vurgulayarak, Güney Lübnan'dan tahliyenin ne 
şekilde gerçekleştirileceği konusunda bilgi verdiği; Clinton'un 
ise, İsrail'in 425 sayılı kararı yaşama geçirmesi halinde, şiddet 
eylemleri için hiçbir gerekçe kalmayacağını ifade ettiği; iki 
liderin, Suriye-İsrail müzakerelerinin canlandırılması için 
kapıların açık tutulması konusunda görüş birliğine vardıkları 
belirtilmiştir.

İsrail Dışişleri Bakanı Levy, BM Genel Sekreteri Kofı
Annan'a gönderdiği 17 Nisan tarihli mektubuyla, İsrail'in, 7 
Temmuz'a kadar Güney Lübnan'dan çekileceğini bildirmiştir. 
Mektupta, İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi'nin 425 ve 426 sayılı 
kararlarına (1978) uyacağı, 1978 yılında BM tarafından 
açıklanan sınıra çekilerek, bu tarihten sonra G.Lübnan'da 
kurduğu tüm karargahları tasfiye edeceği belirtilmektedir. 
Sözkonusu mektup, 17 Nisan'da BM belgesi olarak 
yayımlanmıştır.

Lübnan Cumhurbaşkanı Lahoud'un, Suriye'nin Lübnan'da 
askeri birlik bulundurmasının Lübnan Hükümeti'nin bu yöndeki 
resmi talebinin bir sonucu olduğunu ve bu birliklerin Lübnan'ın 
stratejik çıkarları gerektirdiği sürece Lübnan'da bulunmaya 
devam edeceğini, dolayısıyla Suriye birliklerinin Lübnan'dan 
geri çekilmesi konusunda bir takvimi bulunmadığını, 
Lübnan'daki Filistinli mültecilerin ülkede meydana gelen çeşitli 
şiddet olaylarında sorumlulukları olduklarının anlaşıldığını ifade 
ettiği bildirilmiştir.
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Lübnan'daki Hizbullah milletvekillerinden Ibrahim 
Sayed'in, İsrail'in Lübnan topraklarından geri çekilmesinden 
sonra dahi Hizbullah'ın saldırılarının devam edeceğini, kutsal 
Kudüs kenti ve Filistin toprakları işgal altında bulundurulduğu 
sürece mücadeleyi sürdüreceklerini, bunun dini inançlarının bir 
gereği olduğunu ifade ettiği bildirilmiştir.

Başbakan Barak'ın, tahliyeden sonra İsrail'in savunma 
hakkını saklı tutacağını ve Lübnan'ın egemenlik haklarına saygı 
göstereceğini ifade ettiği, Lübnan Başbakanı Hoss'un ise, 
tahliyenin ardından bölgede alınacak güvenlik önlemlerinin 
Lübnan Hükümeti'nin onayına bağlı olduğunu, Lübnan'ın, 
İsrail'in sınır bekçiliğini yapmaya yanaşmayacağını ve sınırda 
meydana gelebilecek olaylardan İsrail'i sorumlu tutacağını 
söylediği belirtilmiştir.

AFRİKA ÜLKELERİ

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak 27-30 Nisan tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, iki devlet arasında 
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan 
yakın dostluk ve kardeşlik ilişkileri vurgulanmış ve mevcut 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş birliğine 
varılmıştır. Görüşmelerde ayrıca, Aralık 1999'da Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu'nun Çad'ı ziyareti 
sırasında imzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması'na işlerlik kazandırılması ve bu amaçla Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantısı'nm Türkiye'de yapılması 
kararlaştırılarak, iki ülke arasında eğitim, tıp, tarım ve polis 
kadrolarının eğitimi alanlarında işbirliği yapılabileceği hususunda 
görüş birliğine varılmıştır.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, iki ülke özel sektörleri 
arasında önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin yapılması 
da planlanarak bu konuda gerekli hazırlıkların başlatılması 
kararlaştırılmıştır.

246 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 2000



- Sayın Bakanımız Cezayir Dışişleri Bakanı Youcef 
Yousfı'nin davetlisi olarak 20-22 Nisan tarihlerinde Cezayir'i 
ziyaret etmiştir.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika'ya, 
adıgeçeni Türkiye'ye davet eden bir mesajını tevdi etmiş, 
Bouteflika bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmiştir. 
Sayın Bakanımız ayrıca, Cezayir'li karşıtı Yousfı'yi Türkiye'ye 
davet etmiştir.

Ziyaret kapsamında iki Bakan ayrıca, ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik bir Eylem Plam'na yer veren bir 
Mutabakat Zaptı imzalamışlardır. Mutabakat Zaptı'nda, Karma 
Ekonomik Komisyon'un uygun bir tarihte toplanması, ortak bir 
banka kurulması, özel sektörler arasında işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi, kültürel temasların arttırılması, hava ve 
deniz taşımacılığının özendirilmesi, iki ülke 
Parlamentoları’nda dostluk grubu oluşturulması ve karşılıklı 
heyet ziyaretlerinin yapılması, iki ülke haber ajansları, 
televizyon ve radyo kurumlan arasında işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi ve iki ülkenin Afrika, Orta Asya ve 
Kafkaslar'da ortak girişimlere yönelmeleri öngörülmüştür.

- Sudan Savunma Bakanı Abderrahman Sir el-Khatim, 
Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu'nun 
davetine icabetle 24-28 Nisan tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

Sudan Savunma Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilmiş; Sayın Bakanımızla görüşmüş; ayrıca 
askeri yetkililerimizle de temaslarda bulunmuş ve bazı savunma 
sanayii tesislerini ziyaret etmiştir.
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UZAK DOĞU, GÜNEY VE GÜNEY DOĞU ASYA

- Sayın Bakanımız, Japonya Dışişleri Bakanı Yohei 
Kono'nun konuğu olarak, 4-9 Nisan tarihlerinde Japonya'yı 
ziyaret etmiştir.

Sayın Bakanımız, Japonya'yı ziyareti sırasında Prens 
Mikasa tarafından kabul edilmiş, Temsilciler Meclisi (Diet) 
Başkanı Soichiro İto ve Dışişleri Bakanı Yohei Kono ile 
görüşmüştür. Sayın Bakanımızın Japonya Dışişleri Bakanı ile 
yaptığı görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası konulara 
ilişkin olarak görüş alış verişinde bulunulmuş; ayrıca, "Türkiye- 
Japonya Ortak Çalışma Planı" kabul edilmiş ve bir 
"Ortak Açıklama" yayımlanmıştır.

Ziyaret sırasında, "Türkiye-Japonya Sivil Havacılık 
Anlaşması"nda yapılan değişiklikleri içeren bir mektup teatisi 
gerçekleştirilmiştir.

Japonya Başbakanı Obuchi'nin ani rahatsızlığı ve Japon 
Hükümetinin istifa etmesi nedeniyle, Sayın Bakanımızın 
Başbakanlığa seçilen Yoshiro Mori'yle görüşmesi mümkün 
olamamıştır.

ÇHC Cumhurbaşkanı Jiang Zemin Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak 18-21 Nisan tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

19 Nisan'da her iki ülke Cumhurbaşkanı’nın 
başkanlıklarındaki heyetler arasında yapılan resmi 
görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin 
olarak görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Ziyaret sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ortak Bildiri", "13. Dönem KEK 
Toplantısı Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Arasında Enerji Alanında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Protokol" imzalanmıştır.
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Avustralya Başbakanı John Howard, Sayın 
Başbakanımızın konuğu olarak, 22-26 Nisan tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiş; ayrıca Çanakkale Savaşlarının 85. 
Yıldönümü’nü Anma Törenlerine katılmıştır. Konuk Başbakan, 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmiştir.

23 Nisan'da yapılan resmi görüşmelerde ikili, 
bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

- Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, Sayın 
Başbakanımızın konuğu olarak, 20-26 Nisan tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiş; ayrıca Çanakkale Savaşları’nın 85. 
Yıldönümünü Anma Törenlerine katılmıştır.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde 21 Nisan'da yapılan 
resmi görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin 
olarak görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Konuk Başbakan, 21 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız 
ile TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından kabul 
edilmiş ve Kültür Bakanımız Sayın îstemihan Talay'la bir 
görüşme yapmıştır.

ENERJİ

- Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ana Petrol Boru Hattı'na 
ilişkin paket anlaşmaların en son halkasını oluşturan Gürcistan 
Geçiş Ülkesi Anlaşması'na ilişkin müzakerelere 12-16 Nisan ve 
26-28 Nisan tarihlerinde Vaşington'da devam edilmiş ve

_ • •

Gürcistan Geçiş Ülkesi Anlaşması 28 Nisan'da parafe edilmiştir.
_ •  •

Mayıs ayı başında Azerbaycan Geçiş Ülkesi Anlaşması'nın da 
imzalanmasından sonra, Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesine ilişkin 
paket anlaşmaların üç ülkenin Parlamentolarına onaylanmak 
üzere ivedilikle sunulması mümkün olabilecektir. Onay 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından projeye finansman 
bulunması ve ilave petrol hacmi temin edilmesi yönündeki 
çalışmalar hızlandırılabilecektir.
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DİĞER DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

- Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ve 
Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (AOGSP) 
konularında Nisan ayında en önemli gelişmeyi 18 Nisan'da 
yapılan AB Siyasi Komite Toplantısı teşkil etmiştir.

Sözkonusu toplantıda AOGSP bağlamında AB 
bünyesinde kurulacak yapılar çerçevesinde:

- AB'ye aday ülkeler ile AB üyesi olmayan Avrupalı 
müttefikleri (15+15) biraraya getirerek faaliyet gösterecek tek 
bir yapı kurulması; bu yapının aday ülkeler ve AB üyesi olmayan 
Avrupalı müttefiklerle danışmalar için esas yapıyı oluşturması;

- İhtiyaç görülmesi halinde AB üyesi olmayan altı 
Avrupalı müttefikle (15+6) "konu bazında" toplantılar 
düzenlenmesi, her Dönem Başkanlığında Bakan ve Siyasi 
Direktörler seviyesinde iki 15+6 toplantısı düzenlenmesi 
hususları üzerinde mutabakata varılmıştır.

Ülkemizin beklentisi AOGSP bağlamında AB 
bünyesinde oluşturulacak yapılar çerçevesinde AB üyesi 
olmayan Avrupalı müttefiklerle istişarelerin temel forum olarak 
15+6 formatında yürütülmesi, ihtiyaç görülmesi halinde, "konu 
bazında" 15+15 toplantıları düzenlenmesidir.

- Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) 
Sözleşmesi Karadeniz Komisyonu V. Toplantısı, Türkiye'nin 
dönem başkanlığında 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul'da 
yapılmıştır. Toplantıya Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP), UNDP, Küresel Çevre İmkanı (GEF) 
ve Tuna Komisyonu Temsilcileri de katılmıştır.

Toplantıda, Komisyon Dönem Başkanı Büyükelçi 
Fügen Ok ile Türk Heyeti Başkanı Çevre Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Okan Üçer tarafından imzalanan Merkez 
Anlaşması'yla Sekretarya'nın İstanbul'da kurulması sağlanmıştır.
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Sekretarya'nın 15 Ekim 2000'de faaliyete geçmesiyle 
birlikte, toplantıya katılan uluslararası kuruluşların proje 
bazında katkıları sağlanacaktır.

İmtiyaz ve Muafiyetler Anlaşması, Türkiye, Romanya, 
Bulgaristan ve Gürcistan tarafından imzalanmış olup, Rusya ve 
Ukrayna tarafından iç mevzuatlarının gerektirdiği formaliteler 
tamamlanınca diplomatik kanaldan imzalanacaktır.

-2000 yılının, sözde "soykırım"m 85. yıldönümü olduğu 
bahanesiyle, Ermeni yanlısı çevrelerin, sözde "soykırım" 
iddialarını uluslararası planda ve özellikle parlamenter bir 
zeminde benimsetme gayretlerine Nisan ayında hız verdikleri, 
başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde muhtelif girişimlerde 
bulundukları görülmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Wisconsin, California, 
Pennsylvania eyaletlerinde, 24 Nisan'ın sözde soykırımı anma 
günü olarak kabulünü öngören karar tasarıları, önce mahalli 
Senatolardan, bilahare de Eyalet Temsilciler Meclislerinden 
geçirilmiştir. New York eyaletinde ise Eyalet Valisi Pataki 
tarafından yapılan bir açıklamayla, 24 Nisan'ın "Ermeni 
soykırımını anma günü" olarak kabul edildiği 
duyurulmuştur.

24 Nisan'da ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 
yapılan açıklamada, "1.5 milyon Ermeninin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sürülüp katledildikleri" 
belirtilerek Ermenilerin çektiği sıkıntıdan duyulan üzüntü dile 
getirilmiştir.

Fransa'da, sözde soykırım iddialarının tanınmasına dair 
bir yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'dan 
da geçirilmesi yolundaki yoğun girişimler sonuçsuz kalmıştır.

Ermenistan Başbakanı Aram Sarkisyan 22 Nisan'da 
yaptığı açıklamada, sözde soykırımın tanınmasına ilişkin 
tasarıların birçok ülke parlamentosunda kabul edildiğini,
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bazılarının da gündemde bulunduğunu, sözde Ermeni 
soykırımının tanınmasının bölgede gerçek işbirliğinin ve 
güvenliğin sağlanmasına giden yolu açacağını kaydetmiştir.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan da 23 
Nisan'da sözde soykırımı anma resepsiyonunda yaptığı 
açıklamada, bir dönem rakip olan ülkelerin, ortak 
geçmişlerini ancak birlikte aşabileceklerini ifade etmiştir.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan sözde 
soykırımın 85. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, sözde 
soykırımın uluslararası alanda tanınması için çaba harcayacağını, 
bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının ve bölgesel işbirliğinin 
Türk-Ermeni ilişkilerinin yeni bir seviyeye ulaşmasıyla mümkün 
olacağını belirtmiştir.
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ALMANYA’DAKİ TÜRKLER VE GİRİŞİMLERİ

Türklerde ve Yabancılarda Alman Vatandaşlığına 

Geçiş Sürecinin Gelişimi (1982-1998)

Yıl Vatandaşlığa toplam geçiş Türklerin sayısı Türklerin oranı %
1982 39.280 580 1,5
1983 39.485 853 2,2
1984 38.046 1.053 2,8
1985 34.913 1.310 3,8
1986 36.646 1.492 4,1
1987 37.810 1.184 3,1
1988 46.783 1.243 2,7
1989 68.626 1.713 2,5
1990 101.377 2.034 2
1991 141.630 3.529 2,5
1992 179.904 7.377 4,1
1993 199.443 12.915 6,5
1994 259.170 19.590 7,6
1995 313.606 31.578 10,1
1996 302.830 46.294 15,3
1997 271.773 42.240 15,1
1998 291.331 59.664 20,5
1999(*) - 84.000 -

Toplam 2.382.322 318.649 -

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi, Türkiye Araştırmalar Merkezi 
(*) 1998 yılı artışı bazında tahmini sayı

Hane Büyüklüğüne Göre Aylık Ortalama Hane Geliri, 
Kişi Başına Düşen Gelir ve Çalışan Kişi Sayısı

Hane Büyüklüğü Sayı Aylık Ortalama 
Hane Geliri DM

Kişi Başına 
Düşen Gelir DM

Hanede Ortalama 
Çalışan Kişi Sayısı

1 Kişi 59 2.144,- 2.144,- 0,62
2 Kişi 219 2.682,- 1.341 0,9
3-4 Kişi 786 3.673,- 1.049 1,38
5-7 Kişi 489 3.973,- 662,- 1,58
8 \e daha fazla kişi 31 5.258,- 657,- 2,21
Toplam 1.584 3.882,- 970,- 1,37

Kaynak: Almanya'da 2.014 Türk hanesiyle TAM tarafından gerçekleştirilen 
temsili araştırmanın sonuçları, Essen, Kasım 1999
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Federal Almanya'daki Türk 

Girişimcilerinin Gelişimi

Federal Almanya'daki Türk 

Girişimcilerinin Sektörel Dağılımı (1999)

Yıl Sayı Yüzde olarak
değişim

1985 22.000İ-
1986 23.000 4,5
1987 25.500 10,9
1988 28.000 9,8
1989 29.000 3,6
1990 33.000 13,8
1991 34.000

3

1992 35.000 2,9
1993 37.000 5,7
1994 38.700 4,6
1995 40.500 4,7
1996 42.000 3,7
1997 47.000 11,9
1998 51.000 8,5
1999 55.200 I 8,2|

İmalat sanayi 1.200 2,2
İnşaat 1.300 2,4
El sanatları 4.100 7,4
Toplan ticaret 4.400 8
Perakende ticaret 19.900 36
Gastronomi 13.400 24,2
Hizmetler sektörü 10.900 19,8
Toplam 55.200 100

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi

Federal Almanya'daki Türk Girişimcilerinin Ekonomik Gücü

1985 1990 1995 1997 1998 1999

Sayı 22.000 33 40.500 47.000 51.000 55.200

işletme başına ortalama yatırım (DM) 173.000 173.000 204.900 203.000 218.000 224.000
Toplam yatırım (milyar DM) 3,8 5,7 8,3 9,5 11 , 1 12,4

İşletme başına ortalama ciro (DM) 782 758.000 840.000 880.000 904.000 912.000
Toplam yıllık ciro (Milyar DM) 17,2 25 34 41,4 46,1 50,3
İşletme başına ortalama çalışan sayısı 3,5 3,3 4,1 4,4 5,2 5,3
Toplam çalışan sayısı 77.00 100.000 168.000 206.000 265.000 293.000

»

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi, Nisan 2000
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Avrupa Birliği'nde Çalışan Türk Nüfus 1999 (1000)

AVRUPA BIRLIGFNDEKI TURKLER VE GİRİŞİMLERİ

Çalışma durumu
Çalışan nüfus Bağımlı çalışanlar Girişimciler

AB-15 Ülke 1.177,90 1.104,70 73,2
Belçika 31,8 30,1 1.7
Danimarka 15,6 14,9 0,7
Almanya 832 776,8 55,2
Fransa 101 95,8 5,2
Hollanda 105 99,6 5,4
Avusturya 67,3 63,6 3,7
İsveç 9,8 9,4 0,4
İngiltere 12,7 11,9 0,8
Diğer AB ülkeleri 2,7 2,6 0,1

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi

Çalışan Türklerin Avrupa Birliği Ülkelerinde Cari Fiyatlarla 
GSYİH'ya katkıları 1998

Toplam GSYİH Türklerin katkısı
ülke Milyar Euro Milyar DM Milyar Euro | Milyar DM

AB-15 Ülke 7.472,50 14.614,90 55,1 107,8
Belçika 223,6 437,3 1,4 2,7
Danimarka 150,9 295,1 0,8 1.5
Almanya 1.910,30 3.736,20 40,2 78,6
Fransa 1.274,50 2.492,70 4 7,8
Hollanda 336,7 658,5 4,3 8,5
Avusturya 189,8 371,2 3,1 6,1
İsveç 202,6 362,3 0,4 0,8
İngiltere 1.220,40 2.386,90 0,9 1.8

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi

Avrupa'daki Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

1995 1996 1997 1998 1999

Sayı 54.300 56.500 62.100 67.400 73.200
İşletme başına ortalama yatırım (DM) 189.700. 194.700 190.000 205.000 210.000
Toplam yatırım (milyar DM) 10,3 11 11,8 13,8 15,4
İşletme başına ortalama ciro (DM) 777.000 756.00 812.000 832.000 836.000
Toplam yıllık ciro (Milyar DM) 42,2 42,7 50,4 56,1 61,2
İşletme başına ortalama çalışan sayısı 3,9 4,1 4,1 4,8 5

Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi, Nisan 2000
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