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2 Temmuz 2000

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in 
Arnavutluk'tan gelen kimsesiz çocukları 
kabulünde yaptıkları konuşmanın metni.

5 Temmuz 2000

# Rodos Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıya 
ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün haftalık olağan basın 
toplantısı.

7 Temmuz 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkam'mn 
Hazar Havzası Enerji Kaynaklan Konusundaki 
Özel Danışmanı Büyükelçi John Wolfu 
kabulüne ilişkin açıklama.
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan 
Savunma Bakam'nı kabulüne ilişkin açıklama.

a Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Bakü'ye yapacakları ziyarete ilişkin açıklama.

# AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri sayın 
Günter Verheugen'in ülkemize yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

10 Temmuz 2000

11 Temmuz 2000

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
"Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla yayınlanan 
mesajları.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan
ziyareti öncesinde yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü'ye
varışlarında yaptıkları basın açıklaması.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü'de
heyetlerarası görüşmelerden sonra yaptıkları 
basın açıklaması.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in onurlarına 
verdiği akşam yemeğinde yaptıkları
konuşmanın metni.
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Milli 
Meclisi'nde yaptıkları konuşmanın metni.

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Azerbaycan'ı ziyaretleri sırasında yapılan ortak 
basın açıklaması

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan 
ziyareti dönüşünde yaptıkları açıklama.

# Makedonya'nın Ohri şehrinde
gerçekleştirilecek Güney Doğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanlan 
Toplantısı'yla ilgili açıklama.

# Afganistan'a yapılan insani yardımla ilgili 
açıklama.

# Bulgaristan'da yayınlanan Novigar 
Gazetesi'nde çıkan habere ilişkin bilgi notu.

# Demokrasi Partisi'nin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin bilgi 
notu.

12 Temmuz 2000

13 Temmuz 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Dr. Başar El- 
Esad'ın Suriye Cumhurbaşkanlığı görevine 
seçilmesi üzerine gönderdikleri mesaj 
hakkında açıklama.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem ile AB'nin 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri sayın Günter
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Verheugen'in Kayseri'de yaptıklan ortak basın 
toplantısı.

14 Temmuz 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın AB'nin
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter 
Verheugen'i kabulüne ilişkin açıklama.

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Avrupa 
Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu 
Üyesi Günter Verheugen ile görüşmesinden 
sonra yaptıklan açıklama.

18 Temmuz 2000

# Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği 
(AGSK)/ Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası (AOGSP) konusunda 17 Temmuz 
2000 tarihinde kabul edilen NATO Konseyi 
kararlanna ilişkin bilgi notu.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir 
soruya verdiği cevap.

19 Temmuz 2000

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün Irak Türkmen Cephesi'nin 
Erbil'deki parti binasına yapılan saldınya 
ilişkin soruya verdiği cevap.
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# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün haftalık olağan basın 
toplantısı.

20 Temmuz 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Banş 
Harekatı'nın 26. Yıldönümü dolayısıyla KKTC 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'a 
gönderdikleri mesaj.

21 Temmuz 2000

# Gürcistan Dışişleri Bakanı Irakli 
Menagarishvili'nin ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

* Nijerya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Olusegun Obasanjo ve beraberindeki heyetin 
ülkemize yapacakları ziyarete ilişkin açıklama.

22 Temmuz 2000
# Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne yöneltilen bir 

soruya verilen cevap.
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24 Temmuz 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Nijerya Federal
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Olusegun
Obasanjo'yu resmi karşılama töreninde 
yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Nijerya Federal
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Olusegun
Obasanjo ile başbaşa ve heyetlerarası 
görüşmeler sonrasında yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Nijerya Federal
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Olusegun
Obasanjo onuruna verdikleri akşam
yemeğinde yaptıkları konuşmanın metni.

# G-8 Zirvesi'nde bölgesel sorunlarla ilgili 
olarak yayınlanan ortak açıklama'ya ilişkin 
açıklama.

# KYB Lideri Celal Talabani'nin ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

25 Temmuz 2000
•  *

# Türkiye-Nijerya ortak basın bildirisi.

% Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Irak
Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal
Talabani'yi kabulünden sonra yaptıkları 
açıklama.
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Kosova'daki Türk azınlığı temsilcilerinden 
oluşan bir heyetin ülkemizi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

# Orta Doğu Barış Süreci'yle ilgili açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün Türk savaş uçakları 
hakkında Yunan basınında yer alan haberlere 
ilişkin soruya verdiği cevap.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün haftalık olağan basın 
toplantısı.

26 Temmuz 2000

28 Temmuz 2000

# BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve 
BM Kosova Misyonu (UNMIK) Başkanı 
Bemard Kouchner'in ülkemize yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

# Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Hükümet 
Sözcüsü'nün KKTC konusundaki beyanlarına 
ilişkin açıklama.
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31 Temmuz 2000

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün Avrupa Konseyi Bakan 
Delegeleri Komitesi'nde kabul edilen Loizidou 
"Ara Kararı" konusundaki soruya verdiği 
cevap.

# Temmuz Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
• _

# Atatürk ilkelerinin Türk Dış Politikasına 
Etkisi.

# Dış Politikada Oyunun Kuralları.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
ARNAVUTLUK’TAN GELEN KİMSESİZ ÇOCUKLARI 
KABULÜNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

Sevgili çocuklarımız, sevgili kardeşlerimiz onlarla birlikte 
gelen değerli öğretmenler, yöneticiler hepinize Türk halkı adına 
hoşgeldiniz diyorum.

Bu yıl Şubat ayında eşim Rahşan Ecevit ile birlikte 
Amavutluk'u ziyaret etmiştik. Ben siyasi görüşmeler yaparken, 
eşim Rahşan Ecevit de okulları, bu arada Zyber Hallulli Okulu'nu 
ziyaret etmişti. Bu ziyaretten çok etkilenmişti eşim Rahşan Ecevit;

"Acaba onları ve başka okullardan sevgili Arnavut 
çocuklarımızı Türkiye'ye davet edemez miyiz?" demişti. Bu 
dileğini Dışişleri Bakanlığımıza ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na 
ilettim, çok olumlu karşıladılar ve bu geziyi düzenlediler. 
Davetimizi kabul edip, tatilinizi Türkiye'de geçirmek üzere buraya 
geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum sevgili çocuklar.

Amavutlar ile Türkler kardeş halklardır. Tarih boyunca, 
yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır.

Türkiye'de de Arnavut kökenli pek çok yurttaşımız vardır. 
Onun için sevgili çocuklar, burada hiç yabancılık 
çekmeyeceksiniz, kendi vatanınızdaymış gibi rahat edeceksiniz.

Size öyle işler de yüklemeyeceğiz. Bol bol dinlenin, 
denize girin, Türkiye'nin güzelliklerinden yararlanın.

Sizlere ailelerinizle, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle 
birlikte mutluluklar, başarılar dilerim.

Teşekkür ederim.
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5  T E M M U Z  M M

RODOS BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA YAPILAN
SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün sabah saat 4.25'de Rodos Başkonsolosluğumuz 
Kançılarya binasının üst kat balkon duvarına molotof kokteylli bir 
saldın yapılmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayı kınıyor ve 
iki ülke arasında mevcut olumlu havayla bağdaşmadığını 
düşünüyoruz.

Keyfiyet bu sabah Atina'da bir Nota ile Yunanistan 
makamlarının dikkatine getirilerek saldırının faillerinin en kısa 
zamanda yakalanması ve adalet önüne çıkartılması, ayrıca 
Yunanistan'daki tüm temsilciliklerimiz için gerekli tüm güvenlik 
önlemlerinin arttırılması istenmiştir.
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5 T E M M U Z  m m

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ : Değerli basın mensupları toplantımıza hoş 
geldiniz. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışacağım.

SORU : Moskova'dan gelen bazı haberlere göre, Interpol 
listesinde olan Dağıstanlı bir Vahabi lideri İstanbul'da tutuklandı 
ve Rusya bunun iadesini istedi. Acaba bu konuda bilgi alabilir 
miyiz? İade edilecek mi? Ne zaman?

CEVAP : Bu konuda fazla bilgim yok. Bu konuda bir Nota 
alındığı şeklinde basın haberi var. Evet bize böyle bir müracaatta 
bulunulmuştur. İlgili makamlarımıza da keyfiyet iletilmiştir. Konu 
araştırılmaktadır.

SORU : Kıbrıs'ta son günlerde ufak çaplı bir kriz 
yaşanıyor. KKTC'deki Türk askerlerinin 300 metre kadar Yunan 
köyüne girdiklerine dair iddialar var. Dün de Yunanistan BM'ye 
şikayette bulundu konuyla ilgili. Türkiye'nin bu konuya bakış 
açısı, değerlendirmesi nedir?

CEVAP : Bu konuda bildiğiniz gibi dün KKTC tarafından 
yapılan bir açıklama vardır. Sözkonusu açıklamada belirtilen 
hususlara biz de katılıyoruz, destekliyoruz. Özellikle açıklamanın baş 
tarafında bildiğiniz gibi Kıbrıs Türk tarafının Akyar köyünde yeni 
nöbet yeri tesis etmekle askeri statükoyu değiştirdiği ve tansiyonu 
yükselttiği şeklindeki açıklama ve haberlerin gerçek dışı ve son 
derece abartılı olduğu, Rumların Türk tarafım karalamaya yönelik 
tansiyonu yükseltecek girişimlerine hizmet ettiği belirtilmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 3



SORU : Kıbrıs'taki son dönemde gündemde olan bir diğer 
konu ise Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili. Ankara'nın bazı 
mali kaynakların transferini geciktirdiği yönünde iddialar var, 
polis teşkilatının barış kuvvetlerine bağlı olmasıyla ilgili olarak 
spekülatif açıklamalar yer aldı, gerek Kuzey Kıbrıs gerek Türkiye 
basınında. Konuyla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz?

•»

CEVAP : Takdir edersiniz ki bu konu tamamen KKTC'nin 
içişleriyle ilgilidir. Dolayısıyla ben bir görüş belirtmem. Ancak 
sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'm 3 Temmuz tarihli açıklamasında 
esasen bu konuya değinilmektedir. Bu hususta tarafımdan ilave 
edilecek bir şey yok.

SORU : Benim sorduğum soruyla ilgili KKTC'nin 
açıklamasını tekrar ettiniz ama, Yunanistan'ın BM'ye yaptığı 
başvuruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönem Türk-Yunan 
yakınlaşması çerçevesinde, öyle görünüyor ki Kıbrıs sorunu 
gündeme geldiği zaman bu yakınlaşma pek işe yaramıyor gibi. Ne 
diyeceksiniz bu konuda?

CEVAP : Bu henüz basın haberi mahiyetinde olup ne 
derece doğru olduğunu bilemiyorum ama görüşmeler öncesinde 
Rum tarafının böyle bahaneler arkasına saklanmaması gerekir.

SORU : Brüksel'de AGSK'ya ilişkin bir toplantı yapılması 
planlanıyordu ama iptal edildi. Gerekçe olarak Türkiye'nin düşük 
düzeyde katılımı gösterildi. Bu konuda bir tepkiniz, görüşünüz 
olacak mı?

CEVAP : Toplantının iptal edildiği doğrudur. Türkiye'nin 
düşük düzeyli katılımı veya bakan düzeyinde katılmayan diğer 
ülkelerin düşük düzeyde katılımı nedeniyle iptal edildiği yolunda 
bir bilgimiz yoktur. Öyle olduğunu da zannetmiyorum, iptal ediliş 
sebepleri hakkında bilginin bu toplantıyı düzenlemeyi üstlenen 
Norveç makamlarından alınmasının mümkün olduğunu 
düşünüyorum.
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SORU: Toplantıdan biraz önce Avrupa Komisyonu Türkiye 
Temsilcisi Fogg'un Bakanlığa geldiğini gördük. Burada yapacağı 
veya yapmakta olduğu temasla ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Şu anda bana o görüşmenin içeriği hakkında bir 
bilgi ulaşmadığı için bilgi vermem şu aşamada mümkün değil. 
Ama görüşme sona erdikten sonra bilgi alıp size aktarmaya 
çalışacağım.

SORU : Bu ay ortalarına doğru Verhaugen Ankara'da 
bekleniyor. Katılım Ortaklığı belgesinin hazırlanması amacıyla 
bir ön ziyaret yapacak. Tarihleri belli oldu mu? Ne zaman 
gelecek?

CEVAP : Önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor 
söylediğiniz gibi. Fakat tarihleri kesin belli olmadı. Program 
üzerinde çalışılmakta. Program sonuçlandığında bir açıklamayla 
duyurulması öngörülmektedir.

SORU : Gerçi biraz değindiniz ama tam anlayamadık. 
Ankara'nın Cenevre görüşmelerinden beklentisi nedir?

CEVAP : Ankara'nın Cenevre görüşmelerinden beklentisi 
şudur: Görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz. En 
önemli beklentimiz budur. Nitekim Kıbrıs Türk tarafı da 
görüşmelere hazırlıklı olarak gitmiştir.

SORU : Görüşmelerden olumlu bir sonuç bekliyorsunuz. 
Yalnız Türk tarafı, Türkiye ve KKTC, sonuç alınabilmesi için 
KKTC'nin bir devlet olarak kabul edilmesi gerektiğini her zaman 
söylüyor, bu görüşten vazgeçmiyor. Önceki gün Başbakan Ecevit 
aynı şekilde bir açıklama yapmıştı. Başarılı bir sonuç almak için 
KKTC'nin bir devlet olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bunu BM de 
kabul etmiyor. Nasıl bir başarı elde edebileceğiz bu konuda?

Ayrıca bir şey daha soracağım. Papandreu'nun Yunanistan 
Başbakam'na sunduğu yeni öneriler paketinde Türkiye'de yaşayan 
Rumlarla ilgili bazı istekleri var.
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CEVAP : Bu konuda bize herhangi bir bilgi ulaşmış 
değildir. Basın haberleri mahiyetindedir. Bu haberlere dayanarak 
bir beyanda bulunmam uygun olmaz kanaatindeyim.

Diğer hususta görüşmelerden nasıl bir sonuç beklediğimiz 
ve başarının nasıl elde edilebileceği hususunda bildiğiniz gibi 
tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur. Türk tarafının 
tutumunda bir değişiklik yoktur. Ancak bu bizim görüşmelerin 
başarıyla sonuçlanmasını istememizi engellememektedir. 
Dolayısıyla biz hala...

SORU : Bizim dileğimiz bu diyorsunuz...

CEVAP : Dileğimiz bu ve buna göre de Kıbrıs Türk tarafı 
hazırlıklı olarak gitmektedir.

SORU : Bir de geçtiğimiz günlerde basında yer alan bir 
habere göre Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemelerinde 
Amerikalı askerlerin yargılanmaması yönünde Amerika'nın bir 
girişimi olmuş ve 48 ülke bunu reddederken sadece Türkiye ve 
İsrail olumlu oy vermişler. Bunun nedenini merak ettim.

ikinci soru olarak sendika mı kuruluyor Dışişleri 
Bakanlığı'nda?

Bürosen'in bu konuda bazı iddiaları var; Sendika’ya üye 
olan bir üyenin sürülmesi... Bu konudaki iddiaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Savaş Suçluları Mahkemeleri konusunda şu anda 
bana ulaşmış spesifik bilgi yok ilgili birimlerimizden fakat 
bildiğim kadarıyla bu uluslararası suçlarla ilgili mahkeme sadece 
Amerikan askerlerini değil bütün uluslararası barış gücüne 
katılabilecek kuvvetleri kapsamakta. Tabii Amerika muhtemelen 
kendi askerlerinin düşebileceği durum açısından değerlendiriyor. 
Ama her ülke de kendisi açısından kendi esasları üzerinde bu 
öneriyi değerlendiriyor. Yani başka bir ülkenin ne duruma 
düşeceği veyahut başka bir ülkenin tutumuna bağlı olarak değil,
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kendi tutumunun, bu meseleye yaklaşımının esasları bakımından 
değerlendiriyor. O bakımdan, Türkiye'nin tutumu eğer belirli bir 
şekilde tecelli etmişse, belirli bir ülkeyi desteklemekten ziyade 
esastan yaklaşımı öyle olduğu içindir. Ama ben araştırıp, tekrar bu 
konuda size bilgi vermeye çalışacağım.

Sendikalaşma konusunda ise Dışişleri Bakanlığı'nın tabi 
olduğu rejim Türkiye'de bütün devlet kurumlarınm tabi olduğu 
rejimdir; memurları bakımından, diğer çalışanları bakımından. 
Dolayısıyla Türkiye'deki uygulama ne ise Dışişleri Bakanlığı'nda 
da tabiatıyla aynı uygulamadır. Sendika'nın isteklerini ve 
şikayetlerini tam olarak bilmiyorum. Onları inceleyip, bakıp ona 
göre size bilgi vermemiz gerekecek. Ancak belirli bir kadro 
meselesiyle ilgili olarak basında çıkan bazı haberlerle ilgiliyse 
sorunuz; o konu tabii Dışişleri Bakanlığı’nın elinde değildir; 
belirli kadroları ihdas etmek, yaratmak. Maliye Bakanlığı'ndan 
kadro alınması gerekmektedir. Onun için teşebbüste 
bulunulmuştur. Belirli personelin belirli kadroya atanarak o 
şekilde görev yapması tabii ki bizim de arzumuzdur. Ama bu 
sadece Dışişleri Bakanlığı'nın elinde değil; Dışişleri Bakanlığı’nı 
aşan bir konudur. Dediğim gibi diğer makamların onayını 
almamız gerekmektedir. Onun için de teşebbüste bulunulmuştur. 
Cevap beklenmektedir.

SORU : İsrail'den Manavgat suyuyla ilgili görüşmeleri 
sürdürmek üzere heyet gelecekti. Ne zaman geliyorlar? Yakın 
zamanda anlaşma bekliyor muyuz?

CEVAP : Bu hafta gelmeleri beklenmekte ama bunu teyit 
etmem gerekiyor. Kısa zamanda bir sonuç alınıp alınmayacağı 
tabii müzakerelerin ne şekilde cereyan edeceğine bağlı. Bizim 
temennimiz tabii kısa zamanda sonuçlanmasıdır.

SORU : Müsteşar Loğoğlu İsrail'deydi. Temasları 
çerçevesinde Manavgat suyu görüşüldü mü acaba?

CEVAP : Sayın Müsteşarın temasları sırasında İsrail tarafı 
Manavgat suyunu almak hususunda arzulu olduğunu belirtmiş ve
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bu konudaki temasları devam ettirmek üzere yakında Ankara'ya 
bir teknik heyet göndereceklerini bildirmiştir.

SORU : Did the concerned parties inform Turkey about the 
result of the talks which were held recently in Washington between 
A1 Gore and the Iraqi opposition groups? What's your evaluation 
about what is going on in Iraq at this stage and what about the level 
of your Embassy in Iraq? Will you appoint an Ambassador?

CEVAP : Last week in our Press Conference we have 
addressed this issue. We are still receiving information on the 
contacts in Washington. We are evaluating it. You asked about 
appointment of an Ambassador to Iraq, we don't have a decision 
taken at this point, but once the term of our Chargé d’Affaires 
expires, then of course the decision of our government will be the 
determining factor.

SORU : Ben de Vaşington'da yapılan toplantıyla ilgili 
olarak soracaktım. Şimdi bazı Arap ülkelerinde yayınlanan 
gazetelerde Türkiye’nin o toplantıda Irak Ulusal Kongresi 
heyetinde Türkmenlerin de temsil edilmesini istediği, ancak buna 
karşı çıkıldığı öne sürülüyor. Bu konuda söyleyecek bir şeyiniz 
var mı?

CEVAP : Şu anda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. 
Bakanlığımız ilgili birimlerine danıştıktan sonra bilgi vermek 
istiyorum.

SORU : ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dobbins'in 
temasları konusunda bilgi verebilir misiniz? Neden geldi, kimlerle 
görüşüyor, amacı nedir bu ziyaretin?

CEVAP : Görüşmelerin sonucunda bu konuda bilgi 
vereceğim. Şu aşamada bir tanışma ziyareti olduğunu, ikili 
konuların, Türk-Amerikan ilişkilerinin görüşüldüğünü
söylemekle yetineceğim.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ABD BAŞKANI’NIN
HAZAR HAVZASI ENERJİ KAYNAKLARI 

KONUSUNDAKİ ÖZEL DANIŞMANI BÜYÜKELÇİ 
JOHN WOLF’U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ABD Başkam'mn 
Hazar Havzası enerji kaynakları konusundaki Özel Danışmanı 
Büyükelçi John Wolf u bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer kabulde, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana 
Petrol Boru Hattı tasarısının gerçekleştirilmesi bakımından, 
tasarıyla ilgili anlaşmalar üç ülkenin parlamentolarınca 
onaylanmış olduğuna göre, hukuksal bir sorunun kalmadığını, 
böylece tasarının öngörülen zamanda tamamlanması için teknik 
çalışmaların başlatılması olanağına kavuşulduğunu belirtmiştir. 
Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ABD'nin bu konuda şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de kararlı biçimde işbirliğini 
sürdüreceklerine inandığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı tasarısının da 
doyurucu bir aşamaya varmasını sağlamak üzere ülkemizin 
elinden gelen her türlü çabayı göstermekte olduğunu kaydetmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin bu tasarıyı bölgenin kaderini 
değiştirecek olan Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun vazgeçilmez bir 
parçası olarak gördüğünü vurgulamıştır.

Büyükelçi Wolf, görüşmede, ABD Yönetimi'nin Hazar 
havzası hidrokarbon kaynaklarının Türkiye üzerinden Batı 
pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye'nin ilgi ve çıkarlarını 
paylaşmaya devam ettiğini, iki ülkenin de iyi belirlenen öncelikler 
doğrultusunda çalışmalarını başarıyla sürdürdüklerini 
kaydetmiştir. Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun Hazar
Havzası’ndaki ülkelerin ekonomik ve siyasi yönden
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yeterliliklerini geliştireceğinin altını çizen Büyükelçi Wolf, bu 
çerçevede ele alınan tasarıların yapıcı bir işbirliği ortamının 
oluşturulmasına katkıda bulunacağını, böylelikle Hazar 
Havzası’nın bir işbirliği bölgesine dönüşeceğini söylemiştir. 
Büyükelçi Wolf, ABD Yönetimi'nin enerji tasarılarının yaşama 
geçirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarını her yönden 
desteklediğini de belirtmiş; Türkiye ve ABD'nin diğer birçok 
alanda olduğu gibi eneıji alanında da son derece yakın işbirliği 
içinde bulunmalarını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine 
eklemiştir.

I
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN 
SAVUNMA BAKANI’NI KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kazakistan 
Savunma Bakanı Tümgeneral Sat Tokpakbayev'i bugün kabul 
etmiştir. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 
da hazır bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
tarihten gelen ve sağlam temellere dayanan geleneksel dostluk ve 
kardeşliğin karşılıklı yarara hizmet eden bir ortaklığa dönüşmüş 
bulunmasından mutluluk duyduğunu, bu bağlamda iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin artan ölçülerde geliştiğini ve Türk 
girişimcilerinin bu ülkede geniş bir alanda uğraş verdiklerini 
belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, Kazakistan'da geçtiğimiz yıl 
yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Kazak 
halkının sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e verdiği 
büyük desteğin, onun Kazakistan'a yaptığı değerli hizmetlerin bir 
sonucu olduğunu belirtmiş, Türkiye'nin sayın Nazarbayev'in 
önderliğinde başlatılan "Asya'da işbirliği ve Güven Artırıcı 
Önlemler" sürecinde şimdiye kadar olduğu gibi ileride de etkin bir 
rol oynayacağını doğrulamıştır. Cumhurbaşkanı Sezer, ayrıca, 
Türkiye'nin Kazakistan ve komşularının bölücü ve aşırı dinci 
terörist akımlara karşı yürüttüğü ortak mücadelede işbirliği içinde 
olmaya hazır bulunduğunu dile getirmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, 
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'daki kardeş Türk 
Cumhuriyetleri’nin Batı ülkeleri ve kuramlarıyla ilişkilerinin 
gelişmesi çabalarını desteklediğini de kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta 
Asya'daki dost ve kardeş ülkelerle yakın ilişkilerimizi
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önümüzdeki dönemde de ileriye götürme kararlılığında olduğunu 
vurgulamış ve bu ilişkilerin en üst düzeylerde kurumlaştırılmasına 
ağırlık verileceğini, devlet başkanları düzeyindeki temaslara 
devam edileceğini belirtmiştir. Sezer, önümüzdeki sonbaharda 
Kazakistan'ı ziyaret etmek olanağına sahip olmaktan mutluluk 
duyacağını bildirmiştir.

Konuk Bakan Tokpakbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in iyi dileklerini sunarak, 1992 yılında Kazakistan'ın 
bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Türkiye'nin her alanda 
kendilerine destek vermesinden memnuniyet duyduklarını, 
Kazakistan'ın da uluslararası forumlarda Türkiye'ye elinden gelen 
desteği sağlamakta olduğunu, terörizmle mücadele konusunda 
işbirliğine ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminden 
yararlanmaya önem verdiklerini dile getirmiştir. Konuk Bakan, 
Türkiye ve Kazakistan arasında dil, din ve kan bağları 
bulunduğunu, iki ülkenin köklerinin aynı olduğunu kaydetmiş ve 
Cumhurbaşkanı Sezer'in Türkistan şehrinin 1500. Kuruluş 
Yıldönümü etkinliklerine katılmasından onur duyacaklarını 
belirtmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
BAKÜ’YE YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in daveti üzerine 11-
12 Temmuz 2000 tarihlerinde Bakü'ye resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer'e bu 
ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı sayın Cumhur Ersümer, Dışişleri Bakanı sayın 
İsmail Cem ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşlik 
edecektir.

Türkiye ve Azerbaycan arasında en yüksek ve ileri 
düzeyde seyreden ikili ilişkilerin çok yönlü şekilde daha da 
geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gerek ikili gerek 
uluslararası platformlarda daha da güçlendirilmesi olanakları 
araştırılacaktır.

Ziyaret sırasında her iki ülkeyi yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde de 
bulunulacaktır.

Bu ziyaret ileri seviyede dostluk ve işbirliği içinde 
bulunduğumuz Azerbaycan ile her alanda var olan içten ve sıcak 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine ve Cumhurbaşkanları 
düzeyindeki temas ve ziyaretlerin kurumlaştırılmasma katkıda 
bulunacaktır.
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AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ 
GÜNTER VERHEUGEN’İN ÜLKEMİZE YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri sayın Günter 
Verheugen, Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 
12-14 Temmuz 2000 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde 
bulunacaktır.

Ziyaretin amacı, Türkiye'nin AB'ye adaylık süreci 
kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin muhtelif yönleri ve 
uluslararası plandaki güncel gelişmeler üzerinde görüş teatisinde 
bulunmaktır.

Komiser Verheugen, ülkemizi ziyareti sırasında ayrıca 
sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız, Devlet Bakanı 
sayın Rüştü Kazım Yücelen ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı sayın Sema Pişkinsüt tarafından kabul 
edilecektir.

Ziyaret programı çerçevesinde, Komiser Verheugen, kendi 
arzusu üzerine Kayseri ve çevresinde ekonomik ve sosyal 
gelişmeler hakkında mahalinde bilgi edinme imkanı da bulacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
“DÜNYA NÜFUS GÜNÜ” DOLAYISIYLA YAYINLANAN

MESAJLARI

"Bugün dünyamızın en önemli sorunlarından biri hızlı ve 
dengesiz nüfus artışıdır. Hızlı nüfus artışıyla doğal kaynaklar 
üzerinde oluşan baskı gelecek kuşakların yaşam kaynaklarını da 
tehdit etmektedir.

Aşırı nüfus artışı kaynakların adaletsiz bölüşümüne, 
insanların normal yaşam standartlarının altında yaşamalarına, 
binlerce insanın da açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yok 
olmalarına neden olmaktadır.

Dünya nüfusundaki artışın bu hızla devam etmesi 
durumunda, tüm toplumların gelecekleri büyük bir risk altına 
girecektir.

20. yüzyılın başında iki milyarken bugün üç katına çıkarak
6 milyar olan dünya nüfusunun, 25 yıl sonra yaklaşık 8,5 milyara 
ulaşması tahmin edilmektedir.

Dünya kaynaklarının, bugünün gereksinimlerini 
karşılamakta yetersiz kaldığı düşünülürse gelecekte artan nüfusun 
gereksinimlerinin karşılanmasında yaşanacak sıkıntılar insanlığı 
şimdiden önlemler almaya ve projeler hazırlamaya 
yönlendirmiştir.

•  •

Ülkeler arasındaki sınırların gittikçe önemini yitirdiği, 
işbirliğinin her zamankinden daha çok arttığı günümüzde 
insanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunlar, tüm ülkelerin
dayanışması ve ortak programlar üreterek uygulamasıyla
çözülebilir.
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Tüm ülkelerin vatandaşlarına en iyi yaşam olanaklarını 
sunabilmeleri, insanların sağlıklı, temiz, kaynakların adil bölüşüldüğü 
bir dünyada banş içinde yaşayabilmeleri insanlığın özlemidir.

Özlediğimiz böyle bir dünyada yaşamak dünya nüfusuyla 
yakından ilgilidir. Bunun için dünya nüfus artış hızının kaynaklar 
üzerinde baskı oluşturmayacak bir düzeye düşürülmesi gerekmektedir.

Ülkelerin güçleri ve gelişmişliği nüfuslarıyla değil, 
nüfuslarının niteliği ve onlara sunduğu hizmetlerle ölçülür.

Türkiye, nüfus artış hızını binde 30’lardan binde 15'lere 
düşürmesine karşın bu oran yeterli değildir.

Türkiye'nin vatandaşlarına daha iyi eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetleri sunabilmesi, ekonomik düzeyini yükseltebilmesi 
ve nitelikli bir nüfusa sahip olabilmesi için, nüfus artış hızını daha 
da düşürmesi gerekmektedir.

Bu konuda tek tek bireylerimize, eğitim kurumlarımıza, 
sivil toplum örgütlerimize ve basın organlarımıza büyük 
sorumluluklar düşmektedir.

Özellikle geleceğin dünyasını biçimlendirecek genç 
nüfusumuza iyi bir eğitim olanağı yaratmak, çevre bilinci 
aşılamak ve onları en iyi biçimde yetiştirerek geleceğe hazırlamak 
hepimizin öncelikli görevidir.

Sağlıklı, güçlü, mutlu bir Türkiye hedefi, nüfus artış 
hızının insan ve doğal çevre arasındaki dengeyi bozmayacak bir 
düzeye düşürülmesi, vatandaşlarına sunduğu olanakların 
artırılması ve nitelikli bir nüfus yaratılmasıyla gerçekleşebilir. 
Hepimizin ortak çabalarıyla bu hedeflere ulaşacağımıza 
inanıyorum.

9

Açlığın, yokluğun, sefaletin olmadığı bir dünyada tüm 
insanların her türlü olanaktan yararlanması ve barış içinde 
yaşayabilmesi ümidiyle Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, tüm 
vatandaşlarıma esenlikler diliyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN 
ZİYARETİ ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 11 Temmuz 2000, Salı, Saat: 09:15)

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in daveti 
üzerine Bakü'ye yapacağım ziyaret için Türkiye'den ayrılıyorum. 
Bu ziyaretimde Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Cumhur Ersümer ile Dışişleri Bakanı İsmail Cem bana 
eşlik etmektedirler.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmemden 
sonra yurtdışma gerçekleştirdiğim ikinci ziyareti oluşturmaktadır.

Ziyaretimde, Cumhurbaşkanı Aliyev ile, Azerbaycan'ın 
bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana, karşılıklı saygı, güven 
ve dostluk temelinde sürekli gelişme kaydeden ve gücünü, 
halklarımız arasındaki tarihi ve kültürel yakın bağlardan alan ikili 
ilişkilerimizin çeşitli yönlerini ele alacak ve daha da 
güçlendirilmesi olanaklannı araştıracağız.

Ziyaretim sırasında, ayrıca, bölgemizdeki ve uluslararası 
alandaki sorunlarla ilgili gelişmeler, bu sorunlara getirilebilecek 
çözüm yolları ve bu yönde gösterilen çabalar hakkında görüş alış 
verişinde bulunacağız.

Ziyaretimin, Azerbaycan ile gerek ikili ilişkilerimizin 
güçlendirilmesine, gerek bölgesel konulardaki işbirliğimizin daha 
da artırılmasına katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAKÜ’YE 
VARIŞLARINDA YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASI

(Bine Havaalanı, 11 Temmuz 2000, Salı, Saat: 13.30)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı değerli kardeşimiz Haydar 
Aliyev'in daveti üzerine dost ve kardeş Azerbaycan'ı ziyaret 
etmekten büyük mutluluk duymaktayım.

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmemden bu yana 
yurtdışına gerçekleştirmekte olduğum bu ikinci ziyaretimde 
Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili ve bölgesel konularda 
görüşmelerde bulunacağım.

Ziyaretim sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasında 
karşılıklı saygı, güven, kardeşlik ve dostluğa dayanan ikili 
ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini 
ele alacağız.

Türkiye ve Azerbaycan, Kafkasya bölgesinin bir işbirliği 
coğrafyasına dönüştürülmesine özel önem vermekte, başta Yukarı 
Karabağ sorunu olmak üzere bölgemizdeki çatışmaların bir an 
önce barışçı yollardan çözümlenmesini istemektedirler. Bu 
çerçevede, ziyaretim sırasında, bölgemizdeki sorunlarla ilgili 
gelişmeler, bu sorunlara getirilebilecek çözümler ve bu yönde 
harcanan çabalar hakkında kapsamlı görüş alış verişinde 
bulunacağız.

Ziyaretimin, Azerbaycan ile gerek ikili ilişkilerimizin her 
alanda güçlendirilmesi, gerek bölgesel konulardaki işbirliğimizin 
daha da artırılması çabalarına katkıda bulunacağı inancını 
taşımaktayım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAKÜ’DE 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERDEN SONRA

YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASI

(Bakü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 11 Temmuz 2000, Sah, Saat: 16.35)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı değerli kardeşimiz Haydar 
Aliyev'in daveti üzerine ilk kez geldiğim Azerbaycan'ın başkenti 
Bakü'de bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Biraz önce, 
sayın Aliyev ile başbaşa ve heyetlerarasında çok yararlı ve verimli 
görüşmeler yaptık. Bu fırsattan yararlanarak, ikili ilişkilerimizi 
tüm yönleriyle ele almak olanağını bulduk.

/

îki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin dostluk ve kardeşliği ^  
temel alan örnek niteliğinin ilişkilerimizin geleceği bakımından 
güvence oluşturduğunu birlikte saptamaktan mutluluk duyduk. 
İlişkilerimizin kurumsallaşmış bir işbirliğiyle bundan sonra da her 
alanda geliştirilmesi konusundaki kararlılığı paylaşmakta 
olduğumuzu gördük.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin daha üst 
düzeye çıkartılması için alınması gereken önlemleri de 
görüşmemizde gözden geçirdik. Türk girişimcilerinin 
Azerbaycan'daki yatırımlarının artırılması için daha özendirici bir 
ortam sağlanması gerektiğini vurguladık.

Türkiye ve Azerbaycan, Kafkasya bölgesinin iki önemli 
ülkesidir. Ülkelerimiz uluslararası platformlarda dünyanın ve 
bölgenin önemli sorunları karşısında aynı görüşleri paylaşmakta, 
birbirlerine destek vermektedirler. Bu yaklaşımımız ve ortak 
tutumumuz görüşmelerimiz sırasında bir kez daha doğrulanmıştır.
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Azerbaycan'ın topraklarının beşte birinin, Ermenistan 
tarafından uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler 
kararları hiçe sayılarak işgal altında tutulması bölgede barış ve 
istikrarı tehdit eden bir durum oluşturmaktadır. Türkiye, bu 
sorunun çözümü yolunda bugüne dek gösterilen barışçı çabalara 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yapıcı tutumuna verdiği desteği 
bundan sonra da aynı biçimde sürdürecektir. Biz Azerbaycan 
halkının özgür iradesiyle kabul edeceği adil bir çözümü 
desteklemeye hazırız. Yarın, Azerbaycan topraklarının işgal 
edilmesinden soma kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş 
kaçkınların bulunduğu bir kampı ziyaret edeceğim. Yıllardır güç 
koşullarda yaşamlarını sürdürme çabası içinde olan bu insanlara, 
Türkiye, olanakları ölçüsünde yardımda bulunmaktadır. Bu 
ziyaretimiz vesilesiyle Kızılay'ın göndermiş olduğu 41 ton gıda ve 
buna ek olarak çeşitli sağlık malzemesi bu kampta dağıtılacak ve 
Kızılay'a ait bir ekip sağlık taraması yapacaktır.

Türkiye* her konuda olduğu gibi, Azerbaycan'ın 
uluslararası örgütlere üye olmak ve Batılı kurum ve kuruluşlarla 
bütünleşmek yönündeki çabalarına da büyük destek vermektedir, 
sayın Aliyev ile görüşmelerimizde bu desteğimizin aynen 
korunacağını, Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne üyeliğinin 
gerçekleşmesi için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini bir kez 
daha vurguladım. 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan 
parlamento seçimlerinin demokratik, saydam ve adil şekilde 
yapılacağından kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu da, 
Azerbaycan'ın kendisine hedef olarak belirlediği Batı ile 
bütünleşme sürecine olumlu bir katkıda bulunacaktır. Avrupa 
Konseyi'ne üye olmakla artık Azerbaycan, Avrupa hukuk 
sistemine bağlı ülkelerin arasında eşit bir üye olarak yer alacak, 
her konuda kendi öz görüşünü, değerlendirmesini diğerlerinin 
dikkatine getirebilecektir.

Görüşmelerimizde, bölgemiz ve ülkelerimiz için önemli 
bir konuyu oluşturan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı 
Tasarısı'na ilişkin görüş alış verişinde de bulunduk. Bu konudaki 
anlaşmanın Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Parlamentolarında
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onaylanmış bulunmasını memnuniyetle not ettik. Ayrıca, 
Azerbaycan doğal gazının Türkiye'ye getirilmesi için ilgili 
görüşmelerin başlatılmasına da karar verdik. Azerbaycan doğal 
gazının Türkiye'ye taşınması için Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru 
Haiti'nin büyük önem taşıdığını vurguladık ve bu boru hattı 
tasarısının yaşama geçirilmesi için ortak çaba harcanması 
gerektiğinin altını çizdik.

Bakü'ye ayak bastığımızdan beri bize gösterilen sıcak ilgi 
ve konukseverlik beni çok duygulandırmıştır. Değerli kardeşimiz 
Aliyev'e en kısa zamanda kendisini Türkiye'de ağırlamak 
istediğimi belirttim. Bu daveti kabul ettiği için teşekkürlerimi dile 
getirmek isterim. Biraz sonra Azerbaycan Başbakanı sayın Artur 
Rasizade ve Anayasa Mahkemesi Başkanı sayın Hanlar 
Haciyev'le de birer görüşme yapacağım. Yarın da Azerbaycan 
Milli Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı sayın Murtuz 
Aleskerov ile görüşeceğim. Azerbaycan Milli Meclisi'nde bir 
konuşma yapmaktan da onur duyacağım. Sayın Aliyev ile de 
görüşmelerimize yarın devam edeceğiz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANI HAYDAR ALİYEV’İN 

ONURLARINA VERDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Bakü, Ak Ev Devlet Konukevi, 11 Temmuz 2000, Salı, Saat: 20.00)

"Kardeş Azerbaycan'ın Değerli Cumhurbaşkanı Saym Aliyev,
Saygıdeğer Konuklar,

Bakü'yü ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti 
belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Azerbaycan bütün 
Türkiye Türkleri'nin gönlünde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Bakü'ye varışımızdan bu yana başta değerli kardeşim Aliyev 
olmak üzere tüm Azeri kardeşlerimizce bize gösterilen sıcak 
dostluk ve geleneksel konukseverliğe içten teşekkürlerimizi dile 
getirmeyi zevkli bir görev sayıyorum. Bu kardeş ülkeyi ve dost 
insanlarını yakından tanıma olanağı bulduğum için büyük 
mutluluk duyuyorum.

Yeni görevime başlar başlamaz Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden sonra ziyaret etmek istediğim ilk ülke 
Azerbaycan oldu. Bu isteğim aynı ulusun kurduğu iki bağımsız 
devlet arasındaki yakın ve özel ilişkilerin yanısıra halklarımız 
arasındaki sarsılmaz bağların da doğal bir sonucudur. Azerbaycan ve 
Türk halkı birlikte büyük işler yapacak güce ve ortak emellere 
sahiptir.

Türkiye'nin Azerbaycan için, Azerbaycan'ın da Türkiye 
için taşıdığı özel değeri hepimiz biliyoruz, iki ülke arasındaki 
ilişkiler başlangıcından bu yana çok özel bir zeminde gelişmiştir. 
Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı
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1918 yılında başlayan, ancak Sovyetler Birliği döneminde 
kesintiye uğrayan devlet düzeyindeki içten ilişkilerimiz 
Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşmasıyla sağlam 
temeller üzerinde canlılık kazanmıştır. İki halk arasındaki 
kardeşliğe, ortak tarihi bağlara, dil ve kültür birliğine dayanan bu 
özel ilişkiler, karşılıklı çıkarlarımız, dünya ve bölge sorunlarına 
ortak yaklaşımımızla her geçen gün biraz daha gelişmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı ilişkilerimizin en 
başından beri her zaman ve her konuda Azerbaycan'ın yanında 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Türkiye'nin Azerbaycan'a 
sevgisi, ilgisi ve dostluğu sürekli ve kalıcıdır. Değişen koşullardan 
ve zamandan etkilenmeyen ve etkilenmeyecek olan bu ilişkiler en 
yakın şekilde sürdürülecektir. Aynı gelenek ve görenekleri, aynı 
dili, aynı değerleri, aynı kültürel ve tarihi geçmişi paylaşan 
insanlar doğal olarak içten duygularla birbirlerine sarılacaklar, zor 
zamanlarında birbirlerinin yanında olacaklardır.

Azerbaycan ve Türkiye, hem bölgesel konularda hem iki 
ülkeyi ilgilendiren uluslararası konularda örnek bir işbirliği içinde 
olmuşlardır. Ortak çıkarlar temelinde kurulmuş olan bu altyapıyı 
iyi değerlendirmek ve siyasi alanda ileri düzeyde gelişen ikili 
ilişkilerimizi başta ekonomik ve ticari olmak üzere kültürel ve 
toplumsal alanlara da taşımak, her alandaki stratejik işbirliğimizi 
daha da derinleştirmek hepimizin ortak hedefi ve görevi olmalıdır.

Çeşitli nedenlerle son yıllarda azalma gösteren ticari ve 
ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırılması gereklidir. İpek Yolu'nun 
yeniden canlandırılması, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru 
Hattı’mn kesinlikle hayata geçirilmesi ve Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı’mn devreye girmesi bu canlanmanın kaynağı olacaktır.

Eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerimiz ise uluslarımız 
arasındaki ortak değerleri pekiştirecektir. Şu sıralar Türkiye 
üniversitelerinde yaklaşık 200 AzerbaycanlI bilim adamı Türk 
gençlerinin yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Azerbaycan'da ve 
Türkiye'de binlerce Türk ve Azeri genci karşılıklı eğitim 
almaktadır. Bu ilişkileri daha da geliştirmek ve yükseltmek
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amacını taşıyoruz. Azerbaycan'daki Türk devlet okullarına 
desteğinizi bekliyoruz.

Kardeş Azerbaycan'ın Değerli Cumhurbaşkanı,
Değerli Kardeşim,

Azerbaycan, yüce kişiliğinizin övgüye değer liderliğinde 
bağımsız, çağdaş, demokratik bir devlet olarak dünyada saygın bir 
yer edinmektedir. Genç Azerbaycan Devleti'nin tanınmasında ve 
dünyayla kucaklaşmasında Yüce Kişiliğinizin büyük hizmetleri 
vardır. İslam ülkeleri arasında ilk tiyatroyu açan, ilk gazeteyi 
yayınlayan, cumhuriyet rejimini ilk benimseyenlerden birisi olan, 
Latin alfabesini (elifbasını) ilk kabul eden ve ölüm cezasını ilk 
kaldıran devlet olarak Azerbaycan'ın bölgesine ve dünyaya 
yapabileceği çok katkı vardır. Çağdaş bir devlet düzeni içinde 
uluslararası dünyada yerinin bilincinde olan, çok taraflı 
yükümlülüklerini yerine getirmeye çaba harcayan, serbest piyasa 
ekonomisi ilkelerine bağlı, halkının gönencini yükseltmeye 
yönelik reformlar üzerinde çalışan ve her şeyden önemlisi bölgede 
barış, istikrar ve işbirliği ortamının kurulması için çabalayan 
Azerbaycan ile komşu olmak Türkiye için de bir gururdur.

Türkiye için Azerbaycan'ın gönenci, güvenliği ve toprak 
bütünlüğü son derece önemlidir. Topraklarının yüzde yirmisi işgal 
altında olmasına karşın banş isteyen ve uyuşmazlıkların barışçı 
yollardan çözümlenmesi arzusunu açıklayan da Azerbaycan'dır. Bu 
ömek tutumu ve politikalarıyla Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olarak 
Azerbaycan diğer Batılı devletlerin de yakın bir ortağı olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye son dönemde karşı karşıya olduğu sorunların pek 
çoğunun üstesinden gelmiştir. Terörle mücadelede büyük başarı 
sağlamış, ekonomimiz çok boyutlu ve dinamik bir yapıya 
kavuşturulmuş, enflasyon ile mücadelede önemli yol alınmış, 
Avrupa ile bütünleşme sürecinde son derece önemli adımlar 
atılmıştır. Bölgesinde önde gelen bir oyuncu olarak Türkiye 
Kafkaslar’da da barış ve istikrarın yerleşmesine katkıda
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bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Kafkasya istikrar Paktı 
önerimizin, bu arzumuzun somut bir göstergesi olduğunu dile 
getirmek isterim.

Türkiye, Kafkasya'nın barış ve işbirliği coğrafyasına 
dönüştürülmesine özel önem vermekte, bölgesel işbirliğinin 
sağlanması ve ortak tasarıların hayata geçirilmesinin önündeki en 
büyük engel olan uyuşmazlıkların uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde bir an önce çözümlenmesini dilemektedir.

Azerbaycan topraklarının Ermeni işgali altında bulunması 
ve bir milyondan fazla Azeri'nin kendi topraklarında kaçkın 
durumunda son derece ağır koşullar altında yaşam savaşı vermesi, 
uluslararası hukukun açık ve ağır bir biçimde çiğnenmesidir. 
Yukarı Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan halkının yaşamakta 
olduğu sıkıntıları Türk halkı da yüreğinde duymaktadır. Türkiye 
Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
içinde barışçı, kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulmasına büyük 
önem vermektedir. Azerbaycan tarafından kabul edilecek bir 
çözüme Türkiye destek vermeye hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Güzel ülkenizde, dostlar arasında bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Bundan 
on yıl önce böyle bir mutluluğu yaşayacağımı düşünmek bile 
zordu. Şimdi Hazar kıyısında bu bağımsız kardeş devletin 
başkentinde olmak yüz yıllık bir rüyanın gerçekleşmesidir. Büyük 
bir mutluluğum da bu konuşmamı ortak ana dilimizde 
yapabilmektir. Bize gösterdiğiniz yakın ilgi ve konukseverlik 
nedeniyle içten teşekkürlerimi yinelemek isterim.

İnanıyorum ki, Azerbaycan çok yakın bir gelecekte 
demokrasi yolunda başlattığı atılımlarım başanyla tamamlayacak, 
bölgesinin gelişmiş, çağdaş, saygın ülkesi olarak huzur ve gönenç 
içinde yaşayacaktır.
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Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, kadehimi Yüce 
Kişiliğinize, sağlığınıza, Azerbaycan halkının mutluluğuna, 
ülkelerimiz arasındaki dostluğun sonsuzluğuna ve halklarımızın 
kardeşliğine kaldırmak istiyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN MİLLİ 
MECLİSİ’NDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Azerbaycan Milli Meclis Binası, 12 Temmuz 2000, Çarşamba, Saat: 11.15)

Sayın Başkan,
Azerbaycan Ulusal Meclisi'nin Değerli Üyeleri,

Cumhurbaşkanı sayın Haydar Aliyev'in nazik daveti 
üzerine burada bulunmaktan ve siz Yüce Meclis’in değerli 
üyelerine bu kürsüden seslenmekten büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyorum. Sizlere Türk ulusunun en sıcak kardeşlik duygularını 
ve selamlarını getirdim.

Ziyaretim, Türkiye Cumhuriyeti halkının Azerbaycan 
halkına duyduğu ilgi ve sevginin, ülkelerimiz arasında her alanda 
var olan özel ilişkilerin doğal bir göstergesidir.

Anadolu Türkleri ve Azerbaycan Türkleri aynı halktır. 
Dilimiz, kültürümüz, töremiz, destanlarımız, kahramanlarımız, 
şarkılarımız, türkülerimiz birdir. Bugün ben sizlere bu kürsüden 
ortak dilimizle sesleniyorsam, aynı kederleri, aynı sevinçleri 
paylaşabiliyorsak, duygularımız, düşüncelerimiz aynı ise bundan 
soma yapılması gereken tek şey bu gücü ortak çabalarla daha 
düzenli ve verimli bir biçimde sürdürmektir.

Bundan yıllarca önce Bakü'deki Türk Büyükelçiliği’ne bir 
ziyarette bulunan yaşlı bir aksakal belki de bu yakınlığımızı 
herkesten daha açık ve somut bir biçimde ortaya koyabilmiştir: 
"Tek başına dağ olabilmez. Dağ gerek dağa arkalansın. İmdi 
Azerbaycan ve Türkiye birbirine kavuşmuş, arkalanmış dağlar 
olmuşlardır."
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1918 yılında Azerbaycan büyük uğraşılar sonunda 
bağımsızlığını kazanıp Cumhuriyetini ilan ettiğinde yanında 
Osmanlı Devleti vardı. Türk ulusu binlerce şehit pahasına 
Azerbaycan'ın bağımsızlığının perçinlenmesinde, bütün olanakları 
ile Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Kendi topraklarının savaş alanı 
olmasına, son derece güç koşullar yaşamasına ve hatta savaştığı 
müttefiklerinin karşı çıkmasına karşın bu görevini yerine getirdi. 
Bugün bu mücadele sonucunda şehit düşen askerlerimiz, uğrunda 
savaştıkları bu kardeş ve dost toprakta, yakın ata yurtlarında, 
AzerbaycanlI silah arkadaşlarıyla birlikte, Türk ve Azerbaycan 
bayraklarının dalgalandığı şehitlikte iki halk arasındaki kardeşliğin 
ve dayanışmanın en güzel göstergesi olarak yanyana yatıyorlar.

1918 yılında olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti ikinci 
kez bağımsızlığını ilan ettiğinde de yanında Türkiye 
Cumhuriyeti'ni bulmuştur. Bağımsız Azerbaycan'ı ilk tanıyan 
devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Türkiye'nin tanıma kararı bütün 
dünya devletleri için de örnek oluşturmuştur. Azerbaycan'a siyasi 
alanda, ekonomik alanda ve diğer alanlarda ilk destek Türkiye'den 
gelmiş, ilk uzanan el Türkiye'nin eli olmuştur. Dünya devletlerinin 
ilgi ve dikkatinin bölgeye yönlendirilmesinde öncülüğü Türkiye 
yapmıştır. Bundan sonra da bu temel yaklaşım aynen devam 
edecektir. Azerbaycan, her elini uzattığında kardeş bir elin onun 
yanında olduğunu ve olacağını bilmelidir. Bu son derece kuvvetli 
dayanışma duygusu iki halk arasındaki derin sevgi ve yakınlıktan 
temelini alan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve ortak 
çıkarlara dayanan köklü bir ilişkiden kaynaklanmaktadır.

Sayın Başkan,
Değerli Üyeler,

Topraklarının yüzde yirmisi uluslararası hukukun açıkça 
çiğnenmesi sonucunda işgal altında bulunan, bir milyondan fazla 
vatandaşı kendi topraklarında kaçkın durumuna düşmüş, savaştan 
büyük acılar çekmiş bir devlet olarak Azerbaycan'ın seçimini 
onurlu bir barış ve diyalogdan yana yapmış olması altı çizilmesi 
gereken örnek bir davranıştır.
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Yukarı Karabağ sorunu bölgede barış, istikrar ve 
güvenliğin sağlanmasının önündeki en büyük engel olmaya 
devam etmektedir. Türkiye, sorunun görüşmeler yoluyla 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde, kalıcı ve adil bir şekilde 
çözümlenmesine büyük önem vermekte ve Minsk Grubu’nun 
aktif bir üyesi olarak çaba harcamaktadır.

Büyük Atatürk'ün de söylediği gibi, Azerbaycan'ın elemi 
bizim elemimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Bu nedenledir ki, 
Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan halkının kabul 
edebileceği bir şekilde, barışçı yollardan çözümlenmesi ve 
kaçkınların topraklarına geri dönmeleri konusunda Türk halkı 
Azerbaycan halkının duyarlılığını paylaşmıştır. Büyük zorluklar 
altında bağımsızlığını yeniden kazanmış, uluslararası toplumun 
saygın bir üyesi niteliğini elde etmiş bir ülke olarak Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğünü koruma uğrunda verdiği mücadeleye, 
uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi için gösterdiği 
çabaya büyük saygı duyuyoruz. Bu haklı davasında Azerbaycan'ın 
yanında olacağımızı bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim. 
Azerbaycan'ın razı olmadığı bir çözüme Türkiye de razı 
olmayacaktır. Biz bu kararlılığımızı yalnız burada değil, her 
forumda dile getiriyoruz.

Bugün uluslararası alanda düşmanlığın, kinin, nefretin 
yerini işbirliği, uzlaşma ve barış kavramları almıştır. Devletleri ve 
halkları gönence ve mutluluğa götürecek olan ekonomik 
kalkınma, ancak barış, istikrar ve işbirliği ortamında 
gerçekleştirilebilir.

Kafkasya ve Hazar bölgesinde yaşayan halkların bölgenin 
olanaklarından yararlanarak gönenç ve mutluluk içinde 
yaşamalarının ön koşulu barışın kurulmasıdır. Türkiye ve 
Azerbaycan tarafından yapılmış olan Kafkasya'da çok taraflı 
işbirliği forumu oluşturulması yolundaki önerilerin temel hedefi 
de budur. Katılımcı devletlerin desteği ve özverisi ile hayat 
bulacak bu önerinin bölge ülkelerinin geleceğe umutla 
bakmalarında büyük rol oynayacağına inanıyorum.
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Azerbaycan günümüzde belli başlı ilgi odaklarından biri
durumuna gelmiştir. Azerbaycan'ın, sahip olduğu zengin doğal ve
insan kaynaklarının yanısıra, jeopolitik konumu ve Doğu-Batı,
Kuzey-Güney Ulaşım Koridorları’nın merkezinde yer alması bu
çekiciliğin başlıca öğeleridir. Ancak bu doğal kaynaklara ve
ayrıcalıklı niteliklere karşın bir ülkenin ilgi odağı durumuna
gelmesi ve bu konumunu koruması siyasal ve ekonomik istikrar
ile toplumsal huzur sağlanmadan olanaklı değildir. Azerbaycan'ın
ciddi, güvenilir ve uzun dönemli bir ortak olması hiç kuşkusuz
ülkesinde her alanda gerçekleştirdiği başarılı reform
hareketlerinin devam ettirilmesine bağlıdır. Azerbaycan'ın bu
tarihi fırsatı iyi değerlendirmesi, siyasal istikrar konusunda
kazandığı ivmeyi kaybetmemesi, ekonomik alandaki
etkinliklerini artırması, demokratik, insan hak ve hukukuna
saygılı, özgürlükçü, çok partili çağdaş bir dünya devleti olduğunu
göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede yaklaşan
Parlamento seçimlerinin saydam ve adil bir şekilde
gerçekleştirileceğine inancımız tamdır. Azerbaycan'ın Avrupa
Konseyi üyeliğinin 28 Haziran tarihinde Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi tarafından kabul edilmiş olması aynı inanç
ve güvenin uluslararası toplumda da varolduğunun somut kanıtını 
oluşturmaktadır.

Biz Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu güçlüklerin 
ayırdındayız. Dokuz yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği 
büyük gelişmeyi de alkışlıyoruz. Bağımsız, egemen ve güçlü bir 
Azerbaycan, kendi ayaklarının üstünde durabilen bir Azerbaycan, 
uluslararası toplumda saygın bir Azerbaycan, bizim için de ancak 
gurur kaynağı olabilir.

Sayın Meclis Başkanı,
Sayın Milletvekilleri,

Türkiye ve Azerbaycan, barış, istikrar, demokrasi, işbirliği 
ve gönenç başta olmak üzere, çağdaş dünyanın paylaştığı değerler 
bakımından örnek bir dayanışma zeminini sağlamışlardır. 
Ülkelerimiz, Avrasya'nın çok büyük bir ağırlığı ve öneminin 
bulunacağı yeni uluslararası sistemde hakkı olan yerlerini 
alacaklardır.
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Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte gerçekleştirecekleri bu 
yükseliş ve başarı herşeyden önce bizim çabalarımıza ve 
azmimize bağlı olacaktır. Bugüne kadar Türkiye'nin özellikle son 
yıllarda herkesi imrendiren ölçülerde ortaya koyabildiği, temelde 
herşeyden önce kendi öz gücüne ve insanının azmine dayanan 
başarılar, hedeflerimizi dünya ölçülerinde daha da 
yükseltebilmemiz için bizi iyimser kılmaktadır. Artık Batı dünyası 
ve Avrupa, Azerbaycan'a daha da yaklaşmış bulunmaktadır. Artık 
Azerbaycan'dan ve Nahçıvan'dan Türkiye'ye girmekle Avrupa'ya 
girilmiş olmaktadır.

Türkiye bütün bu başarılarını kendi öz gücüyle elde 
etmiştir. Dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip, 70 yılda bir 
tarım ülkesinden ihracatının yüzde 90'ı sanayi ürünü olan bir 
sanayi ülkesine çevrilmiş, yine bu ihracatının yüzde 70'i Avrupa 
pazanna yönelen, son 30 yılda ortalama yüzde 5 kalkınma hızı 
gerçekleştirebilen, 80 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunan, 
dünyanın ilk on turizm ülkesinden biri durumuna gelen, uzayda 
uyduları dolaşan, işadamları dünyanın her yerinde, en başta da 
Avrupa'da yatırımlar yapan bir Türkiye'dir. Azerbaycan'ın hemen 
yambaşmda duran komşusu ve kardeşi olan Türkiye...

Türkiye, yargı, eğitim, sağlık başta olmak üzere çeşitli 
alanlarda gerçekleştirmeye kararlı olduğu reformlarla yeni 
dönemin gereksinmelerine daha iyi yanıt verebilecek biçimde 
yeniden yapılanacak, her vesileyle vurguladığımız gibi 
önümüzdeki yüzyılda dünyanın en gelişmiş ve güçlü 10 ülkesi 
arasına girmeyi mutlaka başaracaktır.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,

Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin tüm alanlarda 
gelişmesi uluslararası alandaki ilişkilerimize de güç vermektedir, 
ilişkilerimiz ve işbirliğimiz yalnızca ülkelerimizin değil, tüm 
bölgemizin kalkınmasına, gönencine ve barışına hizmet 
etmektedir.
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İkili ilişkilerimizin siyasi alanda yakaladığı düzeyin 
ekonomi, eğitim ve toplumsal alanlardaki somut işbirliği 
tasarılarıyla desteklenmesini amaçlamaktayız. Türk 
girişimcilerinin Azerbaycan'daki iş hacmi yüz milyonlarca dolara 
ulaşmıştır. Çok sayıda Türk şirketi Azerbaycan'da etkinlik 
göstermektedir. Bu şirketler şu ana kadar 40 bin Azeri kardeşimiz 
için iş olanağı yaratmıştır. Daha büyük yatırımlarda bulunmak 
arzusunda ve kararlılığındayız.

Hazar Denizi hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına 
taşıyacak ve bölge devletleri ve halkları arasında barış ve gönenç 
köprüsü oluşturacak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Haiti’nin 
önünde engel kalmamıştır. Bu tasarı Doğu-Batı Enerji Koridoru 
ve tarihi büyük İpek Yolu'nun önemli bir parçasıdır. Trans Hazar 
Doğal Gaz Boru Hattı’nın da Bakü-Tiflis-Ceyhan tasarısına koşut 
olarak gerçekleştirilmesiyle Hazar Denizi'ndeki zengin doğal 
kaynaklar kıyıdaş ülke halklarını ayıran değil, birleştiren bir öge 
olacaktır. Gerçekleştirilmesi yönünde büyük çaba harcadığımız 
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı işbirliğimizin ve ortak 
geleceğimizin en somut simgelerinden biri olacaktır.

Sayın Başkan,
Değerli Üyeler,

Bizler hep birlikte paylaştığımız ortak değerleri sürekli 
yaşatacak, aramızdaki işbirliği ruhunu her zaman ilişkilerimizde 
yol gösterici sayacağız. Bizim, ülkelerimizi büyük bir geleceğin 
beklediğine, bunu kesinlikle gerçekleştireceğimize olan 
inancımızı sizlerin huzurunda yinelemek istiyorum. Şu anda 
burada bulunan sizlere ve sizlerin kişiliğinde temsil ettiğiniz 
kardeş Azerbaycan halkına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

32 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000



n  mMMm mm

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
AZERBAYCAN’I ZİYARETLERİ SIRASINDA YAPILAN

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in davetlisi olarak 11-12 Temmuz 
2000 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Sezer'e bu ziyaretinde Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer 
ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem eşlik etmişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev arasındaki 
görüşmeler içten bir ortamda gerçekleşmiş, Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi her yönden 
ele alınmıştır. Görüşmelerde her iki ülkenin ortak ilgisine sahip 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde de kapsamlı görüş alış 
verişinde bulunulmuştur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Azerbaycan Ulusal Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov ve 
Başbakan Artur Rasizade ile de ayrı ayrı görüşmüş, Azerbaycan 
Ulusal Meclisi'ne hitaben bir konuşma yapmıştır.

Taraflar görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve pekiştirilmesi gereğini 
kaydetmişler, bu yöndeki ortak azimlerini yinelemişlerdir.

Türkiye tarafı, Azerbaycan'ın siyasal, ekonomik ve 
toplumsal alanlarda kaydettiği gelişmeleri memnuniyetle 
karşıladığını belirtmiş, 5 Kasım 2000 tarihinde yapılacağı
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açıklanan genel seçimlerin Azerbaycan'ın demokrasi alanında 
kaydettiği ilerlemelerin yeni bir göstergesini oluşturmasını ümit 
ettiğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, taraflar, 21. yüzyılın 
yükselen değerleri olan demokrasi ve insan hakları konularında - 
deneyimlerinden karşılıklı yararlanmaları gereğine ve iki ülke 
siyasal partileriyle hükümet-dışı kuruluşları arasında diyaloğun 
kurulmasına önem verdiklerini belirtmişlerdir.

Taraflar ekonomik ilişkilerin daha üst düzeye çıkartılması 
için gerekli olanakların bulunduğunu ve her iki tarafın da bu 
yönde adımlar atmaya devam etmesinin önemini kaydetmişlerdir. 
Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yatırımların 
özendirilmesi amacıyla gereken önlemlerin alınması konusunda 
uyum içinde olmuşlardır. Bu çerçevede taraflar, büyük Türk 
şirketlerinin Azerbaycan'da yatırımlarda bulunmaları için 
özendirici ortamın sağlanmasının, Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısı'nın en kısa zamanda yapılmasının ve Bakü limanında 
etkinlik gösteren Türk-Azeri ortak şirketlerinin bu çalışmaları 
için gerekli olanakların yaratılmasının önemini belirtmişlerdir.

Taraflar iki devlet arasındaki siyasal, ekonomik, toplumsal 
ve kültürel ilişkilerin devamlı olarak geliştirilmesini sağlayan 
anlaşma ve sözleşmelerin uygulama yöntemlerinin 
iyileştirilmesine ilişkin önlemler alınmasının önemini 
vurgulamışlardır.

Bu çerçevede taraflar;

- Ortak tarih kitabı yazılması için bu yıl içinde iki ülke 
tarihçilerinden oluşan bir Ortak Tarih Komisyonu 
oluşturulmasına,

- 2000 yılı içinde karşılıklı kültür haftaları düzenlenmesine,

- Bakü Anadolu Lisesi bünyesinde kurulacak olan 
ilkokulun 2000 yılı içinde öğretime geçmesi için gerekli 
önlemlerin alınmasına,
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- TRT yayınlarının ek güçlendiricilere gerek olmaksızın 
Azerbaycan genelinde izlenmesinin sağlanmasına, karar 
vermişlerdir.

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin bölgede güvenliğin, istikrarın 
ve barışın sürdürülmesi yönünden önemli bir öge olduğunu 
onaylamışlar, Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barış ve güçlü bir 
istikrar ortamının bir an önce kurulmasını sağlamak üzere çok 
taraflı işbirliğinin önemine işaret etmişlerdir. Taraflar, bu 
çerçevede, bölgesel sorunların barışçı yollardan çözümüne ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin gereklerine uygun davranılmasına büyük 
önem verdiklerini kaydetmişlerdir.

Bu anlayışla, taraflar, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının 
barışçı yollardan çözüme kavuşturulmasından yana oldukları 
görüşünü yinelemişlerdir.

Türkiye tarafı, sorunun çözümü yolunda bugüne dek 
Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği desteği bundan sonra da 
sürdüreceğini, Azerbaycan halkının kabul edeceği çözümü 
desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir.

Azerbaycan tarafı, Kıbrıs ile ilgili olarak son İslam 
Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı Toplantısı'nda alman 
kararı desteklediğini belirtmiştir.

Türkiye tarafı, Azerbaycan'ın Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşmesine yönelik çabaları takdirle izlediğini, 
bu yönde çok yönlü destek vermeye devam edeceğini 
kaydetmiştir.

Taraflar, bu çerçevede, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Asamblesi'nin 28 Haziran 2000 tarihinde yapılan yaz oturumunda 
Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne üye olarak kabul edilmesi 
yolunda tavsiye kararı almasını memnuniyetle karşılamışlar, 
Bakanlar Komitesi'nin Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne üyeliği 
yolunda karar almasını ve böylelikle üyelik sürecinin bir an önce 
tamamlanmasını ümit ettiklerini vurgulamışlardır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 35



Taraflar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı 
tasarısı ile ilgili anlaşmaların Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Parlamentoları tarafından onaylanmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirmişler ve tasarının öngörülen zamanda 
tamamlanması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
kararlı bir şekilde işbirliğini sürdüreceklerini açıklamışlardır.

Taraflar, ayrıca, Azeri doğal gazının Türkiye'ye getirilmesi 
ile ilgili görüşmelerin başlatılmasına karar verdiklerini 
bildirmişler ve Azeri doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak boru 
hattının Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı tasarısının bir parçası 
olmasını yeğlediklerini kaydetmişlerdir.

Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mevcut iyi 
ilişkilerin bölgede bulunan diğer ülkeler için de örnek oluşturması 
arzusunu yinelemişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gösterilen 
sıcak konukseverliğe teşekkür etmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i Türkiye'ye yakın bir tarihte 
ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Davet memnuniyetle kabul 
olunmuştur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN 
ZİYARETİ DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 12 Temmuz 2000, Çarşamba, Saat: 16.15)

"Bakü'ye yaptığım resmi ziyareti tamamlayarak yurda 
dönmüş bulunuyorum. Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ile Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'in bana eşlik ettikleri ve kardeşlik duygularıyla bağlı 
olduğumuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in sıcak 
konukseverliğinden mutluluk duyduğumuz bu ziyaretimde 
kendisiyle başbaşa ve heyetler halinde çok verimli görüşmeler 
yaptık. Bu fırsattan yararlanarak ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle 
ele almak olanağını bulduk. Bölgesinde iki önemli gücü oluşturan 
Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası platformlarda birbirlerine 
karşı sergiledikleri desteğin sürdürülmesi konusundaki ortak 
siyasal irademizi yineledik. Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgesel 
konularda aynı görüşleri paylaşmakta olduğunu memnuniyetle 
saptadığımızı vurgulamak isterim.

Ziyaretimiz sırasında, sadece Azerbaycan'da değil, 
Kafkasya bölgesinde arzu edilen barış, istikrar ve gönenç 
ortamının kurulmasını engelleyen Yukarı Karabağ sorununun 
çözümü yolunda son zamanlarda kaydedilen gelişmeleri gözden 
geçirdik. Azerbaycan halkı ve devletinin kabul edebileceği bir 
çözümden yana olduğumuzu ve bu konuda Azerbaycan'ın yanında 
yer aldığımızı belirttik. Azerbaycan'daki kaçkınlar kampına 
yaptığımız ziyaret sırasında buradaki insanların yıllardır 
yerlerinden edilmiş bir durumda güç koşullarda yaşamlarını 
sürdürme çabası içinde olduklarını üzüntüyle gördük. Bu 
insanlara olanaklarımız ölçüsünde yaptığımız yardımların 
teşekkür ve takdirle karşılandığını görmekten memnuniyet
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duyduk. Bundan sonra da bu konudaki yardımlarımızı 
sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren 
bugüne dek büyük atılımlar yaptığını, bir yandan ülke içinde 
köklü değişiklikler gerçekleştirirken, diğer yandan Batı 
kuramlarıyla bütünleşme yönünde önemli gelişmeler kaydettiğini 
takdirle izlediğimizi, Azerbaycan'ın bu çabalarına Türkiye'nin 
daima destek olacağını bir kez daha vurguladım.

Ziyaretimizin çok yararlı geçtiğine inanıyor, 
temaslarımızın, yaşadığımız coğrafyanın barış, istikrar ve 
ekonomik kalkınmasına ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerine katkıda bulunmasını diliyorum."
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MAKEDONYA’NIN OHRI ŞEHRİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÜNEY DOĞU AVRUPA 

ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI
TOPLANTISI’YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, son olarak geçtiğimiz 
Aralık ayında Bükreş'te gerçekleştirilen Güney Doğu Avrupa 
Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları 
toplantılarının dördüncüsüne katılmak üzere 14 Temmuz 2000 
tarihinde Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohri kentine gidecektir. 
Sayın Bakanımıza bu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanlığı üst 
düzey yetkililerinden oluşan bir heyet refakat edecektir.

Sözkonusu toplantı, ülkemiz tarafından 1998 yılındaki 
GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Antalya Zirvesi'nde ortaya 
atılan ve GDAÜ İşbirliği Süreci'nin kurumsallaşmasına resmiyet 
kazandıran "Güneydoğu Avrupa'da İyi Komşuluk İlişkileri, 
İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı"nın 12 Şubat 2000 tarihindeki 
GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Bükreş Zirvesi'nde 
imzalanmasının ardından gerçekleştirilecek ilk GDAÜ Dışişleri 
Bakanları toplantısı olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Ohri Dışişleri Bakanları toplantısında Güneydoğu 
Avrupa'daki istikrar, güvenlik ve demokrasi bağlamında 
kaydedilen gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak, 
Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı'nın kabulünün üzerinden geçen 
bir yıllık süre zarfında gerçekleştirilen faaliyetler 
değerlendirilecek ve bu Pakt çerçevesinde hayata geçirilecek 
bölgemizi ilgilendiren projelere ilişkin olarak GDAÜ İşbirliği 
Süreci katılımcısı ülkelerin tutum ve çabalarının eşgüdümü 
konusu ele alınacaktır. Toplantı marjında, Dışişleri Bakanları, 
aralarında ikili görüşmeler yapma imkanı da bulacaklardır.
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AFGANİSTAN’A YAPILAN İNSANİ YARDIMLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Türkiye tarafından Afganistan'a yapılmakta olan insani 
yardım çerçevesinde, Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesi, 
Sibirgan'daki Türkiye-Afganistan Dostluk Hastanesi ve Mezar-ı 
Şerif Yetimhanesi’nin önceden saptanan çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla yürütülen projelerin yerinde denetlenmesi 
amacıyla Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman 
başkanlığındaki bir heyet 17-25 Temmuz 2000 tarihlerinde anılan 
kentlerde temas ve incelemelerde bulunacaktır.

Sözkonusu heyetin daha sonra Kuzey Afganistan 
İttifakı'nın denetimindeki bölgelerde bulunan Talokan Hastanesi 
ve Faizabad Tıp Fakültesi’ne yapılan yardımlara ilişkin 
incelemelerde bulunmak üzere Ağustos ayı içinde anılan kentleri 
ziyaret etmesi planlanmaktadır.

Heyetin ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Afganistan 
sorununun barışçı yollardan çözüme kavuşturulması yolunda 
sürdürülen çabalara katkıda bulunmak amacıyla Afgan 
taraflarının temsilcileriyle temas ve görüşmeler yapılacaktır.

Heyetimiz tarafından uygulamaları yerinde 
gözlemlenecek olan yardım projeleri ağırlıklı olarak sağlık ve 
eğitim alanlarındadır.
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n  te m m u z  m m

BULGARİSTAN’DA YAYINLANAN NOVİGAR 
GAZETESİ’NDE ÇIKAN HABERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Bulgaristan'da yayınlanan Novigar Gazetesi’nin 11 
Temmuz 2000 tarihli nüshasında "Ankara Emik Türklere Vize 
Vermeyi Durdurdu" başlığıyla yayınlanan haberde, "Ankara'nın 
bu kararı Avrupa Parlamentosu'nun Bulgaristan'ın AB vize kara 
listesinden çıkarılması yönündeki tavsiyesi üzerine aldığı, bu 
tavsiyenin Bulgaristan-Türkiye sınırının Schengen sınırı olması 
anlamına geldiği, Ankara'nın Türkiye'de yaşayan binlerce Bulgar- 
Türk çifte vatandaşın Avrupa Parlamentosu'nun kararından 
yararlanarak Batı'ya göç etmesinden endişe duyduğu, zira bunun 
Türkiye'yi değerli bir işgücünden yoksun bırakacağı, bu konunun 
iktidar partisi Demokratik Gençler Birliği'nin geçen hafta sonunda 
Pamporovo'da yapılan seminerinde de ele alındığı, Türkiye'deki 
binlerce Bulgar vatandaşının yeni Bulgar pasaportlarını almak 
için Bulgaristan'a gelmelerinin beklendiği" kaydedilmektedir.

Hükümetimizin Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza 
vize vermeyi durdurduğu yönündeki sözkonusu haber tamamen 
gerçek dışı olup, soydaşımız olsun olmasın Bulgaristan 
vatandaşlarına bugüne kadar uygulanagelen mütat vize rejimi 
sürdürülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 41



DEMOKRASİ PARTISFNIN AVRUPA İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİ’NE YAPTIĞI BAŞVURUYA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Son günlerde bazı basın organlarında, kapatılan 
Demokrasi Partisi'nin (DEP) eski milletvekillerinin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru konu edilmekte 
ve AİHM'nin, sözkonusu eski parlamenterlerin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14. maddesinde düzenlenen 
"ayrımcılık" iddiasını "kabul edilebilir" bulduğu bildirilmektedir. 
Haberlerde, "ayrımcılık" iddiasının Türkiye aleyhinde bugüne 
kadar yapılan başvurularda ilk defa Mahkeme tarafından "kabul 
edilebilirlik" kararma bağlandığı ayrıca vurgulanmaktadır.

Hatip Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak, Ahmet Türk, 
Sedat Yurttaş ve Leyla Zana'nın, 23 Ağustos ve 16 Aralık 1994'te 
ve Nizamettin Tonguç, Naif Güneş, Mahmut Kılınç, Zübeyir 
Ay dar, Ali Yiğit ve Remzi Kartal 16 Aralık 1994 tarihinde DEP'in 
kapatılması ve milletvekilliklerinin düşürülmesiyle, AİHS'nin 
insan haklarına saygıya ilişkin 1., özgürlük ve güvenlik hakkına 
ilişkin 5., adil yargılamaya ilişkin 6., cezaların yasallığına ilişkin
7., demek kurma ve toplantı yapma özgürlüğüne ilişkin 11. ve 
ayrımcılığı yasaklayan 14. maddeleriyle, Sözleşme'ye Ek 
Protokol'ün mülkiyet hakkına ilişkin 1. maddesi, serbest seçim 
hakkına ilişkin 3. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu'na (AİHK) başvuruda bulunmuşlardır.

AİHK'nm görevinin 1 Kasım 1998 tarihi itibanyla son 
bulması üzerine sözkonusu başvurular AİHM'ye intikal etmiş ve 
Mahkeme 30 Mayıs 2000 tarihinde her iki başvuruyla ilgili olarak 
verdiği ortak kararda, ihlal edildiği iddia edilen Sözleşme'nin 6.,
7., 9., 10., 11. ve 14. maddeleri ile Ek Protokol'ün 1. ve 3.

42 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz2000



maddelerini esastan incelenmek üzere "kabul edilebilir" 
bulmuştur.

AİHM şimdiye dek ülkemiz aleyhinde yapılmış çeşitli 
başvurularla ilgili olarak verdiği "kabul edilebilirlik" kararlarında, 
özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin 10. madde ve demek kurma ve 
toplantı yapma özgürlüğüne ilişkin 11. madde bağlamlarında 
ayrımcılığa ilişkin 14. maddeyi de birçok kez "kabul edilebilir 
bulmuştur. Ancak, AİHM bugüne kadar bu maddenin ülkemiz 
tarafından ihlal edildiğine ilişkin “esas” yönünden bir karar 
vermemiştir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen DEP başvurularıyla 
ilgili olarak basında yeralan ayrımcılığa ilişkin Sözleşme'nin 14. 
maddesinin ülkemiz aleyhine yapılan bir başvuru çerçevesinde 
AİHM tarafından ilk kez "kabul edilebilir" bulunduğu yönündeki 
haberler doğru değildir.
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n  TEMMm MM

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN,
DR. BAŞAR EL-ESAD’IN SURİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLMESİ 
ÜZERİNE GÖNDERDİKLERİ MESAJ HAKKINDA

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Dr. Başar 
El-Esad'ın Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine 
seçilmesi üzerine, bir kutlama mesajı göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer'in mesajı şöyledir:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine 
seçilmenizden dolayı içten tebriklerimi sunar, yeni görevinizde 
başarılar dilerim.

Bu fırsattan yararlanarak, Türkiye-Suriye ilişkilerinin 
istikrarlı bir gelişim sürecinde bulunduğunu görmekten mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. İlişkilerimizin Zat-ı Âlilerinin 
Cumhurbaşkanlığı boyunca, her iki ülkenin yararına olacak 
şekilde daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum.

Sağlık ve mutluluğunuz ile Suriye halkının gönenci ve 
kalkınması için en iyi dileklerimi sunuyorum."
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İLE AB’NIN 
GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ SAYIN 

GÜNTER VERHEUGEN’İN KAYSERİ’DE YAPTIKLARI
ORTAK BASIN TOPLANTISI

SAYIN BAKAN: Efendim herşeyden önce Kayserimizde 
sayın Valimize, sayın Milletvekilimize, sayın Belediye 
Başkanımıza ve burada bulunan Kayserimizin ekonomisini temsil 
eden, Kayseri’nin emekçisini, işçisini temsil eden bütün 
hemşehrilerime bu güzel karşılamaları için ve basınımıza bu 
karşılamayı yansıtmalarından ve ilgilerinden ötürü teşekkür etmek 
istiyorum. Biz bugün sayın Verheugen'le görüşmelerimizi 
başlattık ve birazdan kısa bilgi sunacağım, ayrıntılı çalışmalara 
başladık. Sayın Verheugen yarın sayın Cumhurbaşkanımızla, 
sayın Başbakanımızla, ilgili sayın Bakanlarımızla görüşmelerde 
bulunacak. Tabii kendisi benden daha iyi izah edecek fakat kendisi 
Anadolumuzu daha yakından tanımak, Anadolumuzu temsil eden 
bir kentte bulunmak düşüncesinde, arzusunda idi ve bunun 
organizasyonunu hemşehrilerimizle yaptık. Sayın Vali’nin 
katkılarıyla gerçekleştirdik ve elbette bize evsahipliği yapan 
Sanayi Odamızın sayın yöneticileriyle birlikte planladık. Sayın 
Verheugen tarafından Kayseri’nin tercih edilmesinin ikinci nedeni 
Kayserimizi 1997'de Ticaret Odamızla AB'nin ilk irtibat 
merkezine kavuşturmuş olmamız. Burayı da ziyaret edeceğiz. 
Tabii üniversitemizi sayın rektörümüzün izniyle ziyaret etmek 
isterdik fakat eğitim dönemi olmadığı için bundan vazgeçtik. Ben 
kendisine Erciyes Üniversitemizin Kayseri'nin bir onuru 
olduğunu; verdiği eğitimle Kayserimize kattığı güzellikle, ilgiyle, 
bilgelikle, bunu da konuştuk sayın Verheugen'le; ama eğitim 
dönemi olmaması nedeniyle Kayseri'yi bir dahaki ziyaretinde 
bunu gerçekleştirmeyi düşündük.
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Kısaca çalışmalarımız hakkında bilgi sunmak istiyorum. 
Bu basın toplantısını Kayseri olarak planladık, Ankara'da 
yapmadık. Biraz daha ayrıntılı bilgi sunacağım.

Sayın Verheugen'le AB'nin Türkiye Temsilcisi sayın 
Karen Fogg ve Brüksel'den gelen AB'nin Türkiye ilgilileriyle 
görüşmelerimiz oldu. AB ile ilişkilerimizin genellikle iyi 
geliştiğini saptadık birlikte ve bu ilişkilerin üç boyutta geliştiğini 
gördük. Bu üç boyut üzerinde konuştuk. Ekonomik konularda, 
Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisine uyumlaşması 
konusunda tabii yapacak çok işimiz var. Ama genel itibarıyla 
Türkiyemizin iyi bir gelişme sürecinde olduğunu kısaca görüştük. 
AB ve Türkiye arasındaki mevzuat uyumu, AB ile Türkiye'nin 
müesseseleri arasındaki işbirliği ve uyum konularında gene 
olumlu gözlemlerimiz, saptamalarımız oldu birlikte. Hem AB'nin 
yaklaşımı, hem bizim yaklaşımlarımız açısından ve geçen 
Aralık'tan bu yana bu ilişkilerin hızlandığını birlikte saptadık. İyi 
bir yolda devam ettiğimizi, çok ciddi bir problemimiz olmadığını 
gördük. Gene AB ile Türkiye'nin beraberliğinde, her iki tarafın 
üzerinde hassas olduğu ve müştereken geliştirdikleri demokrasi 
konularında, insan hakları konularında -aslında fazla abartılıyor 
bu konular, Türkiye içinde biz de abartıyoruz. -Türkiye'mizin belli 
anlaşılır nedenlerden kaynaklanmış, gecikmesi olan bazı noktalar 
mevcuttur. Yani olay bundan ibarettir. Bu gecikmeye sebebiyet 
veren nedenleri Türkiye hızla ortadan kaldırmaktadır ve şimdi bu 
geciktiği bazı noktalarda da hızla gelişmenin eşiğindedir 
Türkiyemiz. Bunları konuştuk.

Ayrıca konunun biraz daha inceliklerini de tartıştık. Bu 
aşamada siyasi konularda, ekonomik konularda, müessesenin 
u>namu konularında iki önemli belgenin AB-Türkiye ilişkilerinde 
iki önemli belgenin hazırlığına başlamaktayız. Bu belgelerden 
birincisi AB'nin hazırlayacağı, kendilerinin sorumluluğunda olan 
bir belge: Katılım Ortaklığı Belgesi. İkincisi ise Türkiyemizin 
sorumluluğunda olan, bizim hazırlayacağımız Ulusal Program 
Belgesi'dir. Bu belgelerin özelliği; her iki tarafın kendisinin 
hazırlayacak olması. Bununla birlikte, ki bu konuda sayın
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Verheugen Türkiye ile ilişkilerde gerçekten çok içten bir yakınlık 
göstermekte ve AB'nin bir bakıma kendi işi olan Katılım Ortaklığı 
Belgesi'nin hazırlığına başlarken bizim ön düşüncelerimizi, 
değerlendirmelerimizi almak istedi. Yani bizimle paylaştı belli bir 
ölçüde bu işi ve biz bu sabah Verheugen'le aslında kendisine ait 
olan Katılım Ortaklığı Belgesi'nin, yani AB'nin hazırlamakla 
yükümlü olduğu belgenin üzerinde çok genel bir öngörüşmede 
bulunduk ve bundan dolayı biz teşekkür ettik; bizimle bu 
konudaki düşüncelerini bu şekilde paylaşmakta olması nedeniyle. 
Kendisi, bu Katılım Ortaklığı Belgesi’nin yani çok basitleştirirsek 
AB'nin Türkiye'den beklentilerini içeren belgenin hazırlığı 
konusunda bazı taslak düşüncelerini bize getirdi. Biz 
Bakanlığımızın gene aynı şekilde çok taslak bazı ön 
düşüncelerini, değerlendirmelerini kendisine sunduk. Bundan 
sonraki aşamada ben sayın Verheugen'in taslak düşüncelerini ve 
bizim Bakanlığımızın taslak düşüncelerini hükümetimize 
sunacağım. Hükümetimiz de kendi görüşlerini oluşturma sürecini 
başlatacak.

Bizim kendi hazırlayacağımız, Türkiye'nin hazırlayacağı 
Ulusal Program ile önümüzdeki dönemde kendi mevzuatımızı AB 
ile uyumlaştırmak için siyasi yaklaşımlarımızı, ekonomik 
özelliklerimizi, hükümetimizin neler yapmayı öngördüğünü, neler 
yapacağını oluşturacağız. Bunun zamanlaması biraz daha ileri bir 
tarihte oluyor. Önce Katılım Ortaklığı ondan sonra Ulusal 
Program...

Şunu söylemek istiyorum: Bütün bu çalışmalar karşılıklı 
olarak olumlu, yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde geliştirilmekte. 
Bazı konularda elbette daha farklı düşüncemiz de olabilir. 
Nüansımız da olabilir ama olumlu, yapıcı bir yaklaşımla bu 
konuları ele almanın ilk temasını gerçekleştirdik ve bu temastan 
hem sayın Verheugen hem ben memnun kaldık.

Efendim ben çok fazla uzatmayım izninizle ve sözü sayın 
Verheugen'e vereyim.
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SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Çok teşekkür etmek 
istiyorum, sayın Dışişleri Bakanına da ayrıca. Ben aslında sizi 
burada, günün bu vakti, özellikle de bu iklim koşulları altında 
meşgul etmek istemezdim. Ama maalesef hava tahmini benim 
sorumluluklarım arasında değil. Bu sebepten dolayı burada 
olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum; sayın Vali, sayın 
Belediye Başkanı ve toplumun diğer temsilcilerine.

İlk soruya geçeyim isterseniz. Herhalde soracağınız; 
neden Kayseri'deyim? Gerçi sayın İsmail Cem bu konudan biraz 
bahsetti ama burayı ziyaret etmek benim açımdan aslında son 
derece önemli. Çünkü AB'ye üye olmak isteyen bir ülkenin 
insanlarını tanımak, oranın doğasını anlamak bizim açımızdan çok 
önemli ve bunu da temaslarınızı başkent Ankara veya İstanbul 
gibi bir şehirde yaparak gerçekleştiremiyorsunuz. Bu sebepten 
dolayı Anadolu’nun kalbinde olan bir şehri ziyaret etmek benim 
açımdan son derece önemli ve bu sebepten dolayı buradaki 
halktan da istifade ederek mümkün olduğunca fazla insanla 
tanışmak istiyorum. Zaten ziyaretimin amacı da o. Mümkün 
olduğunca fazla insanla tanışmak; insanlar AB ile bütünleşme 
konusunda ne düşünüyorlar, AB'den beklentileri nelerdir, bu 
süreçten korkuyorlar mı yoksa iyimserler mi; bu konuda 
görüşlerini almak ve buna göre de çalışmalarımızı yönlendirmek, 
yani insanların desteğini alabilmek.

Bu Türkiye'yi üçüncü ziyaretim. Kısa ziyaretlerde 
bulundum önceden de. Fakat her zaman yakın işbirliği içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürdük. Önceden siyasi açıklamaların 
yapılması gereken bir dönem vardı. Artık bu aşamayı biz aştık ve 
şimdi işin özüne geçmek yani gerçekten çalışmaya başlamak 
gerekiyor. Bugün AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda 
görüş alışverişinde bulunduk ve bir konuda hemfikir olduk, 
ilişkiler giderek artıyor, giderek güçleniyor, son derece tatminkar 
bir şekilde ve ayrıca katılım öncesi stratejiyle çalışmaların önemli 
bir kısmı zaten gerçekleştirildi. Yani Ortaklık Konseyi’nin alt 
komitesi çalışmalara başladı ve günlük ilişkilerimizde, 
diyaloğumuzda da siyasi hususlar ele alınıyor bu çerçevede.
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Sayın Cem bir sonraki aşamanın ne olması gerektiğinden 
bahsetti. Bizim tarafımızdan Katılım Ortaklığı Belgesi'nin 
hazırlanması gerekiyor. Öte yandan, Türkiye'nin de AB mevzuatı 
ile uyumlaştırmayı, uyumlaştırma sürecini gerçekleştirmek için 
Milli Plan hazırlaması gerekiyor. Katılım Ortaklığı Belgesi bizim 
tarafımızdan gerekli görülen kısa ve orta vadeli tüm öncelikleri 
kapsayacak. Bu öncelikler her alanı kapsıyor. Yani AB mevzuatı 
var. "Acquis communautaire" dediğimiz müktesebat. Buna 
ilaveten aynı zamanda koşulları, yerine getirilmesi gereken 
kriterleri, ölçütleri kapsıyor. Katılım Ortaklığı Belgesi başlıca üç 
kısımdan oluşuyor. Birinci kısım, politik kısım. İkinci kısım 
ekonomik hususlarla ilgili. Üçüncü kısım ise teknik hususlarla 
ilgili. Yani AB müktesebatının benimsenmesi ve uygulanması; bu 
temel işlem tabii ki, Kopenhag Kriterleri’ne dayandırılarak 
gerçekleştiriliyor. Kopenhag Kriterleri birkaç yıl yıl önce AB 
Devlet Başkanları tarafından tespit edilmişti. Siyasi hususlara 
bakacak olursak; bunlar arasında demokratik kurumların 
oluşturulması, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve ayrıca 
azınlıkların korunması bulunuyor. Ekonomik alana baktığımızda 
kriterler işleyen bir pazar ekonomisinin mevcudiyetini içeriyor. 
Buna ilaveten rekabetçi baskılarla başedebilme gücünü ve aynca 
tabii ki Avrupa'da tek bir pazarı içeriyor. Bugün yapılan 
görüşmeler son derece açık ve yapıcı bir ortamda gerçekleştirildi. 
Bu yüzden iyimser olabiliriz ve eminim ki bu belgeler de 
zamanında hazırlanacak. Yani sene sona ermeden, bu yıl sona 
ermeden hazırlanması gerekiyor. Bildiğiniz üzere, Fransa'nın 
Dönem Başkanlığı altında bir AB Konseyi gerçekleştirilecek. 
Ayrıca sayın Cem bana AB ile ilişkiler konusunda Türk 
hükümetinin iç yapısında gerçekleştirilen değişiklikler konusunda 
da bilgi aktardı ve Türkiye'nin AB ile ilişkiler konusunda yaptığı 
düzenlemelere baktığımızda bunun diğer aday ülkelerle oldukça 
benzer olduğunu görüyoruz ve bu bilgiyi de benimle paylaştığı 
için son derece memnunum. Fakat biz yine sayın Cem ile karşılıklı 
olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Buna ilaveten tabii ki 
yeni mekanizmalarla da gerekli çalışmalar yapılacak. Teşekkür 
ederim.
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SORU: AB ile ilişkilerde Mesut Yılmaz sorumlu olacak 
diye karar alındı Ankara'da. Bu konuda işlerlik nasıl olacak? 
Yasalarla belirtildiğini söylemiştiniz ama somut olarak tek yetki 
sahibi Mesut Yılmaz mı olacak? Dışişleri Bakanlığı’nın bu 
konudaki konumu nedir?

SAYIN CEM: Efendim galiba bu konu pek iyi anlaşılmadı 
bazı basın çevreleri tarafından. Şimdi bu zaten uygulamakta 
olduğumuz sistem, herhangi bir değişiklik yok. Zaten bizim AB 
ile ilişkilerimizin bir bölümü; iç uyum meseleleri, iç 
düzenlemeler, teknik konular zaten bunlar bir Devlet Bakanlığı 
tarafından üstlenilmişti ve bu şekilde devam ediyordu. Buna çok 
bir farklılık gelmedi. Bizim talebimiz, AB ile gelişen ilişkilerin 
ışığında bu organizasyonu bir Genel Sekreterliğe dönüştürmek. 
Çünkü işimiz artacak. Bugün için belki geçen aylarda bizim 
yaptığımız işte bir eksiklik olmadı. Fakat işimiz sürekli artmakta 
olduğundan, Türkiye olarak işimiz sürekli artmakta olduğundan, 
artık Devlet Bakanlığı içinde bir Genel Sekreterlik oluşumunu ben 
bizzat sayın Başbakan’a önermiştim ve bunu yaptık ve ayrıca 
geçmişten farklı olarak bunun geçmişteki gibi Devlet Bakanı’na 
değil, Başbakan’a bağlı olmasını öngörmüştük. Bunu da yasayla 
gerçekleştirdik. Şimdiki hadisede değişim yok aslında, fakat bu 
yetkisini sayın Başbakan -diğer birçok konuda olduğu gibi- kendi 
yardımcılarıyla paylaşmak düşüncesindeydi ve Başbakan 
Yardımcımız sayın Yılmaz bu konuda sorumlu olacak. Şimdi 
burada şunun anlaşılması lazım. Bu problemli bir konu değil. 
Zaten devam edegelen bir uygulama mevcut. Bu uygulamanın 
şimdi sayın Yılmaz tarafından yapılacak, gerçekleştirilecek 
olması bizim açımızdan sadece memnuniyet nedenidir ve bu 
eminiz daha güçlü bir şekilde yerine getirilecektir. Bir rahatsızlık 
veyahut yetki karmaşası sözkonusu değildir. Bunu da böyle tüm 
açıklığıyla belirtmek istiyorum. Ayrıca bütün bu gelişmeleri, 
düşünceleri sayın Başbakan benimle de paylaşmıştı daha önce. 
Teşekkür ederim.

SORU: Sayın Verheugen'e sormak istiyorum ben. Diğer 
12 ülkeyle karşılaştırıldığında adaylık sürecindeki Türkiye'nin
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durumunu nasıl görüyorsunuz? O ülkelerle karşılaştırdığınızda 
Türkiye'nin geri kalmış olması sözkonusu mu?

SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Öncelikle şunu söylemek 
istiyorum. Genişlemeyle ilgili durum aslında son derece açık. Yani 
birtakım ilkeler var; bu ilkeler yol gösteriyor. Kılavuz gibi işlerlik 
görüyor. Bu çerçevede kapsayıcı bir süreç var ve 12 ülke değil 
fakat 13 ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Şunu da belirtmek 
önemli: Türkiye 1997 yılında Lüksemburg'da başlayan genişleme 
sürecinin bir parçasıdır. Yani o yüzden iki süreç yok. Diğerleri için 
bir süreç ve Türkiye için bir süreç sözkonusu değil. Tek bir süreç 
var. Bu sebepten dolayı da zaten bazı ülkelerle müzakereler 1998 
yılında başladı ve bazılarıyla ise birkaç ay önce başladı. Türkiye 
ile ise bu müzakerenin hazırlıklarını yapıyoruz. Şunu da 
söylemek istiyorum, bu bir sır değil: AB-Türkiye ilişkilerinde 
amacımız en iyi şekilde ilerleme kaydetmektir, en süratli bir 
şekilde; Helsinki'de gerçekleştirilen ilerlemeden dolayı da son 
derece memnunuz.

SORU: Ben önce sayın Verhaugen'e ve sayın Cem'e 
hoşgeldiniz diyorum. Sayın Verheugen konuşmasında 
Ankara'dan, İstanbul'dan değil de, Kayseri'den AB'ye uyum 
sürecini gözlemlemeyi daha sağlıklı bulduğunu ifade etti. Bu 
tümceyle neyi kastetmek istediğini kısaca açarlarsa memnun 
olurum.

SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Bence aslında bu son 
derece açık bir durum. Belki siz benden daha iyi biliyorsunuz. 
Yani Kayseri'de bulunarak bu ülkenin doğası hakkında bir fikir 
edinebilmek, nüfusu hakkında; insanlarla tanışmak ve ayrıca daha 
iyi bir anlayışa sahip olmak için bu gerçekten çok güzel bir fırsat; 
ülkeyi daha iyi tanımak için. Ben AB'de Genişlemeden Sorumlu 
Komiser olarak görev yapmaktayım. Bu sebepten dolayı da tabii 
ki Türkiye ile olan müzakereleri de gerçekleştirmek sürecinden 
sorumluyum ve bence sadece Ankara ve İstanbul'a giderek bu 
ülkeyi tanıyorum demek mümkün değil ki. Yani Almanya'da da 
aynı durum sözkonusu olurdu. Sadece Berlin'i ve Münih'i bilen bir

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 51



insana ben Almanya'yı biliyor demezdim. Bu yüzden Türkiye'yi 
bilmek için onun dışına da çıkmak lazım ve eğer neden Kayseri 
diye soracak olursanız bunun nedeni basittir: Tarihi, konumu, 
kültürü ve aynı zamanda siyasi ve ekonomik açıdan önemi 
nedeniyledir.

SORU: Ben sorumu sayın Cem'e sormak istiyorum. AB'ye 
Katılım Ortaklığı Belgesi deniliyor. Sayın Verheugen Kopenhag 
Kriterleri’nden bahsetti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunu 
biliyoruz. AB ile bu konuda nasıl bir politika izleyeceğiz?

SAYIN CEM: Bu konudaki düşüncelerimizi zaten biz AB 
ile paylaştık. Daha adaylık kesinleşmeden önce ben Türkiye'nin 
bu konudaki, Bakanlığımızın bu konudaki yaklaşımlarını o 
dönemde AB'ye üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarına, hem de 
kendilerine resmi olarak, yazılı olarak mektup vermek suretiyle 
ilettim. Burada tabii farklı birkaç husus var; Birincisi, bizim tarihi 
gelişme sürecimizle genelde Batı Avrupa ülkelerinin tarihi 
gelişme süreci farklı. Batı Avrupa'da azınlık tanımı hemen her 
zaman hukuk sisteminde var, Türkiyemizde hiçbir zaman böyle 
olmamıştır. Türkiye'nin anlayışı farklıdır. Türkiye'de örneğin tarih 
içinde Osmanlı tebasının, Müslüman Osmanlı tebası ister Halep'te 
olsun, ister Kahire’de, ister Sudan'da, ister Yemen'de, ister 
İstanbul'da, Bosna'da, Kosova'da birbirinden hiçbir farklılığı 
yoktur, eşit hakların ve eşit sorumlulukların sahibidir. Yani bizim 
anlayışımız değişiktir. Batı Avrupa'da ise bu böyle değil. Ben 
bütün bunları anlattım. Ayrıca, bizim mevcut uygulamamızın 
gücünün belli bir bölümünü tarihten ve tarihteki uygulamadan 
almış olduğunu ve tarihsel, kültürel kişiliğimiz, kimliğimiz 
nedeniyle bizim laikliği daha kolay, diğer İslam özellikli 
toplumlara göre daha kolay benimsediğimizi hayata 
geçirdiğimizi... Bunları zaten biliyorlar ve anlattık. Ayrıca, AB 
içinde de bazen yanlış bir şekilde kamuoyunun bildiği gibi; bir 
tanım, tek bir tanım yoktur. Mesela “azınlıklar” nedir? Mesela 
“ulus” nedir? AB'nin hukuki esasını Amsterdam Anlaşması 
kurmuştur. Amsterdam Anlaşması'nda bir azınlık deyimi dahi 
geçmemektedir ve her AB ülkesi kendi ileri, çağdaş, insani
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anlayışları çerçevesinde kendi özellikleriyle uyumlu bir yaklaşım 
geliştirmiştir ve Türkiye'nin de yaklaşımı budur. Kendi tarihsel 
özelliklerimiz, kültürel özelliklerimiz -Lozan Anlaşması
bu konuda büyük bir temeldir- tartıştığımız budur. Bunu da zaten 
bilmekteler.

SORU: Efendim orta yol bulundu mu peki bu temel 
hususta?

SAYIN CEM: Efendim yani burada temel, zannediyorum 
temel odur; insanların ırk esasına göre ayırımcı muamele 
uygulamamaksa, bir baskıya hedef yapmamaksa bunlar zaten orta 
yol değil fakat hem AB'nin hem Türkiye'nin paylaştığı ortak 
ilkelerdir ve biz bu konuda tarih düzeyinde çok çok iyi sınavlar 
vermiş ve bu hoşgörü anlayışına Avrupa düzeyinde öncülük etmiş 
bir tarihin sahibiyiz. Bu konunun çok fazla bir mesele olmaması 
gerekir. Tabii belli hassasiyetlere, belli ifadelere dikkat etmek 
koşuluyla.

SORU: Sayın Verheugen'e sormak istiyorum. Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nde Kürt sorununa nasıl yer verdiniz, azınlık 
olarak mı sundunuz?

SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Öncelikle şunu söylemek 
istiyorum, bir yanlış anlama olmasın diye. Ben Kopenhag 
Kriterleri'nden bir alıntı yaptım. Kopenhag Kriterleri'nde 
belirtilen bir hususu burada ifade ettim. Orada da azınlıkların 
korunmasından bahsediliyor, ama öncelikli ilgi alanımız ve 
endişemiz değil. Türkiye'de bazı bölgesel farklılıklar sözkonusu 
ve bizim de beklentimiz Türk Hükümeti’nin bu konuyu ele alması 
ve kapsamlı bir yaklaşım belirlemesi ve bu bölgesel farklılıklar 
konusunda kapsamlı bir yaklaşımla konuyu çözmesi. Tabii ki, 
sorunlar varsa, uyuşmazlık varsa bunların da aynı çerçevede bu 
kapsamlı yaklaşımla ele alınması gerekiyor.

SORU: İhtilaflı konuları tartışmaya devam ediyoruz. Bu 
konular yer alacak mı belgede? Yoksa daha sonraki bir tarihe mi 
ertelenecek?
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SAYIN CEM: Ben ihtilaflı konu diye bir tanım
yapmıyorum. Sözkonusu Katılım Ortaklığı Belgesi öncelikle
AB'nin kendi düşünceleri çerçevesinde oluşturacağı bir belgedir.
Bizim eğilimlerimiz bu belgenin hazırlanmasında belirleyici
değildir. Ulusal programımızı biz hazırlarken AB'nin eğilimleri de
belirleyici değildir. Fakat belli bir paylaşım çerçevesinde bunlar
hazırlanıyor. Kendileri de, kendi düşüncelerini, ön düşüncelerini,
taslak düşüncelerini bizimle paylaştı. Şimdi bu belge
hazırlandığında, içinde neyin olup, neyin olmayacağını söylemek
çok zamansız olur. Ben sadece bir noktayı söyleyebilirim: AB ile
olan ilişkimizde, Komisyon’la olan ilişkimizde -öncelikle ve
özellikle bizim muhatabımız AB'nin Komisyonu şu anda-
Komisyon Türkiye'nin hassasiyetlerini, özelliklerini dikkate alan
ve elbette AB'nin ilkelerinden vazgeçmeyen ama bizim
hassasiyetlerimizi de dikkate alan bir yaklaşım içinde olmuştur.
Tabii göreceğiz. Ümit ediyorum bütün bu meseleler makul bir
zaman içinde karşılıklı olarak konuşulacak ve kabul edilebilir bir
noktaya gelinecek. Olmayan meseleleri varmış gibi şu aşamada
ele almak, tanımlamak doğru değil ve tabii bu meselelerde
Hükümet’tir muhatap olan, Hükümet’in belirleyeceği, son tahlilde 
yaklaşımdır.

SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Şu hususu belirtmek 
istiyorum: Geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda Amerika'daki 
idam cezası konusu görüşülüyordu. Ben de AB'nin görüşünü 
belirttim. Hiçbir şekilde bu konu haklı çıkarılamaz. Yani 
Amerika'da veya dünyanın herhangi bir yerinde idam cezasının 
kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

SORU: (Çeviri) Sayın Verheugen'e bir sorum var. Birkaç 
hafta önce Ankara'da AB’nin Türkiye Temsilcisi ile Alevi 
temsilcileri arasında bir görüşme yapıldı. Acaba bu görüşme sizin 
isteğiniz üzerine mi gerçekleştirildi? Yoksa Türkiye'deki AB 
Temsilcisi’nin isteği üzerine mi gerçekleştirildi?

SAYIN VERHEUGEN: (Çeviri) Aslında bu son derece 
standart bir prosedür; tüm aday ülkelerde düzenli olarak sivil
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toplum kuruluşlarıyla dini gruplarla, kültürel gruplarla görüşmeler 
yapılıyor. Daha geniş bir anlayışa sahip olunması ve düzenli 
olarak hazırlanan raporun gerçekleştirilmesi için yapılıyor ve o 
toplantı da sözkonusu grubun isteği üzerine gerçekleştirilmişti. Bu 
son derece normal. Bu türden bir süreç devam edecektir. Çeşitli 
sosyal gruplarla, dini gruplarla, kültürel gruplarla toplantılar, 
görüşmeler yapılacaktır. Bu toplantı bana daha önceden 
bildirilmemişti ama zaten bu son derece doğaldır. Bildirilse 
normal olmazdı. Aksi takdirde ben işimi yapamam her toplantı 
bana bildirilirse. Endişelenecek bir konu yok. Şunu söylemek 
istiyorum: AB Temsilcisi burada görevini yapmıştır. Bu 
toplantılar tüm ülkelerde yapılmaktadır; toplumun farklı 
kesiminden gelen kişilerle gerçekleştirilen toplantılar...

Hoşçakalın, teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AB’NİN 
GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ GÜNTER 
VERHEUGEN’İ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AB'nin 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen'i bugün 
kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin AB'nin üyelik 
koşullarını karşılamasının ve bu çerçevede Kopenhag Kriterleri'ni 
yerine getirmesinin gerekliliğinin bilincinde olduğunu; bu amaçla 
AB müktesebatının üstlenilmesi için çalışmalara başlanmış ve 
kimi önemli adımların atılmış bulunduğunu belirtmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, son olarak gerçekleştirilen çalışmalar 
bağlamında, AB Genel Sekreterliği'nin kuruluş yasası ile AB 
konusuna önemli yer veren Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın TBMM'de kabul edilmesine işaret etmiştir.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ile temel insan hak ve 
özgürlüklerinin AB ile paylaştığımız ortak değerler olduğuna 
dikkat çeken Sezer, bu alanlarda Batı standartlarına ulaşılmasını 
amaçlayan yasa tasarılarına öncelik verilmiş olduğunu ve bunun 
sonucunda geçtiğimiz dönemde önemli kimi gelişmelerin 
kaydedildiğini dile getirmiştir. Sezer bu konudaki çalışmaların 
önümüzdeki dönemde de yoğun bir biçimde süreceğini 
vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin bu çalışmaları 
aslında kendisi için yapmak kararlılığında olduğuna dikkat 
çekmiştir.

m .

Cumhurbaşkanı Sezer, AB tarafından hazırlanacak 
Katılma Ortaklığı Belgesi'nde Türkiye'nin üyelik yolunda 
kaydettiği gelişmelerin en iyi biçimde değerlendirileceğini ve akla
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yatkın ölçütlerin belirleneceğini umduğumuzu da kaydetmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ile AB arasındaki mali işbirliği 
konusuna da değinerek, AB'nin geçmişten kalan bazı yerine 
getirilmemiş yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlatmış ve 
Türkiye'nin uyum çabalarının ve çeşitli alanlardaki tasarılarının 
devamı açısından sözkonusu yükümlülüklerin gecikmeden yerine 
getirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.

Komiser Verheugen, Türkiye'nin adaylığa kabul edildiği 
Helsinki Zirvesi'nden bu yana ilişkilerin hızla geliştiğini ve 
sağlanan ilerlemenin doyurucu nitelikte olduğunu, Türkiye'nin 
AB'ye uyum konusunda attığı adımları ve gerçekleştirdiği yasal ve 
kurumsal düzenlemeleri yakından izlediklerini ve olumlu 
karşıladıklarını belirtmiştir. Bu ziyaretinin Katılım Ortaklığı 
Belgesi'nin hazırlık çalışmaları çerçevesindeki bir ön temas 
niteliğini taşıdığına da işaret eden Verheugen, bu çalışmalar 
bağlamında iki tarafın görüşlerini yakınlaştırma çabalarının 
olumlu bir seyir izlediğini dile getirmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN AVRUPA 
BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN 
SORUMLU ÜYESİ GÜNTER VERHEUGEN İLE

•  •  • •

GÖRÜŞMESİNDEN SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu 
Üyesi sayın Verheugen ile çok yararlı ve dostça bir görüşmemiz 
oldu. Görevi gereği Türkiye'ye ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliğine yönelik hazırlıklarına yakın ilgi göstermesi çok 
doğal. Ayrıca Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmadan önce, 
Türkiye'nin görüşlerini almak istemiş olması yapıcı bir yaklaşımı 
gösteriyor. Türkiye'nin hazırlıkları hakkında kendisine bilgiler 
sunuldu.

Bu arada kendisine şunu söyledim: Türkiye tam üyelik 
için gerekli siyasal ve ekonomik koşulları beklenenden çok daha 
erken zamanda yerine getirebilecek durumdadır. Çünkü bunlar 
zaten bizim kendi isteklerimizdir, kendi amaçlarımızdır.

O arada Başbakanlık İnsan Hakları Koordinasyon Üst 
Kurulu'nun bildiğiniz gibi, son günlerde uzun ve ayrıntılı bir 
raporu çıktı. O raporda belirtilen hedeflerden birçoğunun AB'nin 
beklentilerinin de çok ötesine geçtiğini söyledim. Kendisi de zaten 
bunu gözlemlemiş durumda. Her bakımdan verimli bir görüşme 
oldu.

Bu arada Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili olarak da şunları 
söyledim: Eğer AB karışmasa, Kıbrıs'ta taraflar çok daha 
kolaylıkla bir anlaşmaya varabilirler. Çünkü Kıbrıs'ta 26 yıldır bir 
gerçek var; Kıbrıs'ta Türkler kendi kendilerini yönetiyorlar ve 
uzun süredir kendi cumhuriyetlerini kurmuş dürümdalar. Çok ağır 
engellemelere, ambargolara karşın Kıbrıs Türkleri kendi
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devletlerini sürdürmeye kararlılar. Buna da hakları var, çünkü 
geçmişte çok büyük acılar çektiler. Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta 
Türkler'in bütün anayasal haklarını, uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan haklarını hep çiğnemişti. Türkiye sürekli olarak soykırım 
tehditi altındaydı. O acılan yemden yaşamamak için Kıbnslı Türkler'in 
kendi devletlerini kurmak istemeleri çok doğaldır. Bu gerçeği eğer 
Rumlar kabul ederlerse, her alanda işbirliği yapmalan için elverişli bir 
ortam sağlanmış olacaktır. Eğer AB, Kıbns konusuyla ilgilenmekten 
vazgeçecek olursa, Yunanlılar da, Rumlar da daha gerçekçi bir tavır 
içine girebilirler ve iki tarafı da tatmin edici bir anlaşma veya 
anlaşmalar dizisi gerçekleşebilir.

Yunanistan ile ilgili olarak da son zamanlarda aramızda 
diyaloğun başlamış olmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu 
söyledim. Ancak henüz bu diyaloğun gündemine, diyaloğun 
konulan arasına asıl duyarlı konu olan Ege sorununun girmemiş 
olduğunu belirttim. Oysa iki müttefik komşu ülke arasında bu gibi 
sorunlann diyalog yoluyla çözülmesi gerekir. Biz Sovyetler Birliği 
döneminde bile, Karadeniz'de bir kıta sahanlığı anlaşması 
imzalayabilmiştik. Bundan birkaç yıl önce Bulgaristan'la bir kıta 
sahanlığı anlaşması imzalayabildik. Buna karşılık müttefikimiz 
durumunda olan Yunanistan'la böyle bir anlaşma için bir diyalog 
süreci başlatılamamış olması büyük bir eksikliktir. Fakat dediğim 
gibi, eğer AB bizi yalnız bırakacak olursa, gerek Ege konusunda 
Yunanistan ile Türkiye'nin anlaşması, gerek Kıbrıs'ta Türkler ile 
Rumlar'ın bir anlaşmaya varmaları çok kolaylaşır dedim. 
Genellikle olumlu bir görüşme oldu.

SORU: Efendim azınlıklar konusu gündeme geldi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Hayır, gelmedi ama 
gelseydi tabiî bu konuda söyleyeceklerim vardı. Her ne kadar 
Kopenhag Kriterleri’nde azınlıklardan söz ediliyorsa da, şunu 
gözönünde tutmak gerekir ki; AB üyesi ülkelerden bazılarının bu 
konuda -azınlık kavramı konusunda- değişik görüşleri var. 
Örneğin; Fransa'nın, Belçika'nın, Yunanistan'ın değişik görüşleri 
var. Bizim de değişik görüşlerimiz olması doğaldır. Bunu söylerdim.
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SORU: "İnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu'nun 
hazırladığı rapor gündeme geldi" dediniz. Bu rapor şu an sadece 
Kurul'un hazırladığı bir rapor. Hükümet tamamen bunu bir takvim 
olarak benimsiyor mu efendim?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, hükümette 
görüşülmedi. Ancak ben genelde bu raporun içerdiği hedeflerde 
bir sorun olmayacağı izlenimimi söyledim. Ayrıca şunu da 
vurguladım ki; bu bir hükümet kararı değildir, şu aşamada 
hükümet kararı olması da yetmez, çünkü bu raporda belirtilen 
hedeflerin hemen hemen hepsi, yasa değişikliklerini, Anayasa 
değişikliklerini gerektiren konulardır. Büyük Millet Meclisi'nin bu 
konulardaki yetkisi aşılamaz. Ancak benim kişisel izlenimim 
olarak, bu raporda belirtilen hususlardan, belirtilen hedeflerden 
çoğunun gerçekleşmesinde büyük bir güçlük çıkmayacağını 
belirttim.

SORU: Sayın Başbakan bu raporun iki önemli maddesi 
var: Biri Millî Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesi, diğeri de 
idam cezasının kaldırılması...

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, raporda Millî 
Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesi diye bir şey yok.

SORU: Efendim, Cumhurbaşkanı ile görüşmenizin 
gündeminde ne vardı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Sayın Cumhurbaşkanı 
lütfetti, bir nezaket ziyaretinde bulundu. Dolayısıyla son gelişmeleri 
birlikte değerlendirme olanağı bulduk. Kendisi Azerbaycan'da 
yaptığı görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

SORU: Başbakanlıksan “İstanbul'da depreme karşı 
hazırlıklı olun” şeklinde ilgili kuruluşlara bir genelge ya da bir 
yazı gönderildi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, şu sırada öyle bir 
şey yok. Ama her ihtimale karşı her zaman hazırlıklı olma gereğini 
duyuyorum.
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SORU: AB bağlamında Kıbrıs'a ilişkin kaygılarınızı 
Verheugen'e ilettiğinizi söylediniz. Verheugen'in yanıtı, sizin 
görüşlerinize ilişkin düşüncesi ne oldu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ben ancak kendi 
görüşlerimi açıklarım.

SORU: AB'ye üyelik süreci uzatılabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Zannetmiyorum, o 
konudaki tavrımız başından beri biliniyor.

Teşekkür ederim.
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AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ (AGSK)/ 
AVRUPA ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA 

POLİTİKASI (AOGSP) KONUSUNDA 17 TEMMUZ 2000 
TARİHİNDE KABUL EDİLEN NATO KONSEYİ 

KARARLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Avrupa Birliği Feira Zirvesi'nde kararlaştırılan Avrupa 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (AOGSP) çerçevesindeki 
düzenlemelere dair görüşlerimiz 20 Haziran 2000 tarihli 
Bakanlığımız basın açıklaması ve MGK'nm 26 Haziran 2000 
tarihli bildirilerinde kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu çerçevede, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları 
ve bunlann NATO'ya yansımalarının yakından izleneceği ve 
AB'nin NATO kararlarına uygun olarak, her biri tek tek 
değerlendirilerek katkımızın katılımımızla orantılı olmasının 
gözetileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ülkemizin AOGSP'yi ulusal 
çıkarları ve AB üye adaylığı sorumluluğuyla değerlendireceği, 
İttifak içinde eşitsizlik ve bölünme yaratılmamasına önem 
verildiği kaydedilmiş, ayrıca AB'nin özellikle aralarında 
Türkiye'nin de yer aldığı AB üyesi olmayan Avrupalı NATO 
müttefiklerinin kriz yönetimi dahil AOGSP ile ilgili 
düzenlemelere katılımlarına dair Feira'da alman kararların 
yetersiz görüldüğü ve bu düzenlemelerin Aralık ayında yapılacak 
Nice Zirvesi'nde iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Esasen 
Türkiye'nin itirazlarının temelini, AOGSP bağlamında AB ile 
ilişkilerinin, BAB'daki kazanımların korunacağı yolundaki önceki 
kararların gözardı edilerek, sadece kriz yönetimi harekatı bazına 
oturtulmaya çalışılması teşkil etmektedir.

Bu görüşlerimiz bugün de muhafaza edilmektedir.
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AB, Feira kararlarının yürürlüğe konulabilmesi amacıyla 
NATO'ya başvurarak Helsinki Zirvesi'nde kabul edilen AB Temel 
Hedefi’nin gerçekleştirilebilmesi için kendi içinde yapacağı 
çalışmalarda NATO'nun kuvvet planlamasındaki deneyimlerinden 
teknik/askeri düzeyde yararlanılmasını teminen danışmalarda 
bulunulmasını talep etmiş; ayrıca, iki örgüt üyesi ülkelerin 
Hükümet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak dört ad hoc 
çalışma grubunun kurulmasını teklif etmiştir.

Sözkonusu talepler NATO çerçevesinde uzun ve çetin 
müzakerelere konu olmuş ve 17 Temmuz 2000 günü Konsey'de 
kabul edilen bir karar ile AB'nin bu talepleri doğrultusunda 
NATO-AB ilişkilerinin her iki veçhesini ilgilendiren 
düzenlemeler yapılmıştır.

Sözkonusu müzakereler sırasında görüşlerimiz her 
vesileyle dile getirilerek Konsey kararma yansıtılmasına 
çalışılmış ve bunda başarılı olunmuştur. Diğer taraftan Konsey 
kararını nasıl yorumladığımız da Daimi Temsilcimizin bir 
mektubuyla müttefiklerimize ayrıca bildirilmiş ve mektubumuz 
sözkonusu kararla beraber Konsey tarafından not edilmiştir.

Konsey kararı AB talepleriyle NATO'nun AOGSP'ye 
katılımı konusunda hassas bir denge kurmakta ve NATO 
uzmanlarının AB'nin planlama çalışmalarına askeri/teknik 
konularda kalacak tavsiyelerde bulunmalarından öteye geçmeyen 
bir şekilde katkıda bulunmalarına sınırlı bir süre için izin 
verilirken NATO-AB ilişkilerinin katılım dahil çeşitli veçhelerini 
ele alacak ad hoc grupların Temmuz ayı itibarıyla faaliyetlerine 
başlamaları da karara bağlanmış olmaktadır.

Tüm bu çalışmalar NATO açısından Konsey'in yakın 
denetim ve gözetiminde cereyan edecektir. AB'nin her bir 
talebinin yeni bir Konsey kararıyla ele alınacağı da hükme 
bağlanmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye de dahil AB üyesi olmayan 
Avrupalı müttefiklerin güvenlik ve kriz yönetimi dahil AOGSP'ye
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katılımlarına dair AB tutumunun iyileştirilmesi için ad hoc 
gruplarda gerekli çalışmaların yapılması mümkün olacaktır. Bu 
hususta geliştirilecek önerilerin Nice Zirvesi'nde AB 
düzenlemelerinin iyileştirilmesine hizmet edeceğini umuyoruz.

Türkiye sözkonusu Konsey kararma İttifak içinde bir 
bölünmeye yol açılmaması, AB adaylığı sorumluluğu ve Avrupa 
güvenliğinde bir zaafıyetin ortaya çıkmamasının temini 
hususlarından hareketle ve AOGSP'nin geliştirilmesinde NATO- 
AB işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla katılmıştır. Sürecin 
işleyişi tarafımızdan yakından izlenecek ve çalışmalara etkin bir 
katılım sağlanarak sürecin beklentilerimize göre şekillenmesi için 
her türlü gayret gösterilecektir.

Tabiatıyla AB'nin NATO imkan ve yeteneklerine otomatik 
ve kısıntısız erişimi sözkonusu olmayıp sürecin her aşamasında 
yapılacak yeni taleplerin Konsey vasıtasıyla Türkiye dahil NATO 
üyesi ülkeler tarafından incelenmesi sözkonusu olacaktır.

Uzun ve çetin bir sürece sahne olacak bu çalışmaların hem 
AB ve hem de NATO açısından olumlu sonuçlanması, AB üyesi 
olmayan NATO ülkelerinin AGSK/AOGSP faaliyetlerine katılımı 
konusunda AB'nin takınacağı tutuma bağlı olacağı muhakkaktır.

4
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Türkiye, kitle imha silahları ile bunların fırlatma 
vasıtalarının yayılması riskinin yüksek olduğu bölgelere coğrafî 
yakınlığı nedeniyle yayılmanın önlenmesi konusunda duyarlı bir 
politika izlemektedir. Bazı komşu ülke ve çevrelerdeki silahlanma 
gayretleri endişe vericidir.

Bu çerçevede, İran tarafından 15 Temmuz 2000 tarihinde 
gerçekleştirilen Shahab-3 füzesinin ikinci denemesi ülkemizde 
hassasiyetle karşılanmıştır. Gelişmeler yakından izlenmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NİN 
ERBİL’DEKİ PARTİ BİNASINA YAPILAN SALDIRIYA

İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil'deki parti binasına 
11-12 Temmuz gece yarısı KDP güçleri tarafından bir saldın 
düzenlendiği ve çıkan çatışmada bazı Türkmenlerin yaşamlarını 
yitirdikleri söyleniyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 
Türkiye'nin konuya ilişkin tutumu nedir?

CEVAP: Maalesef, 11 Temmuz 2000 günü gecesi Erbil'de 
meydana gelen üzücü bir olay sonucunda iki Irak Türkmeni 
yaşamlarını yitirmiş, altı Türkmen de yaralanmıştır. Alman 
bilgilere göre, KDP'ye bağlı bazı güvenlik görevlileri ile 
Erbil'deki Irak Türkmen cephesi başkanlık binasının 
güvenliğinden sorumlu koruma görevlileri arasında silahlı çatışma 
çıkmıştır. Olayın tam olarak nasıl geliştiği ve nedenleri 
araştın lmaktadır.

İlk bilgilerin Bakanlığımıza ulaşmasıyla tepkimiz ve bu 
tür olayların tekenürüne meydan verilmemesi yönündeki 
talebimiz 12 Temmuz 2000 günü Bakanlığımızda görüşülen KDP 
Politbüro üyesi Sami Abdunahman'a iletilmiştir.

Ayrıca olayın sorumlularının tespit edilerek, 
cezalandmlmalan ve bu tür olaylara kesin bir son verilmesi bu 
sabah Bakanlığımıza çağrılan KDP İrtibat Görevlisi Safin 
Dizayi'den de istenmiştir. KDP'nin gerekli incelemeyi yaparak 
tarafımıza bir açıklamada bulunması beklenmektedir.
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Türkiye, Körfez krizinin sonuçlarına bağlı olarak geçici, 
olağanüstü koşulların ve otorite boşluğunun hüküm sürdüğü 
Kuzey Irak'ta yaşayan Irak Türkmenlerinin can ve mal 
güvenliklerinin ve Irak'ın vatandaşları olarak haklarının 
korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bölgedeki otorite 
boşluğunun Irak Türkmenlerinin güvenliklerini olumsuz 
etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması tarafımızdan 
dikkatle ve yakından takip edilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ : Değerli arkadaşlar bugünkü basın toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım.

SORU : Safin Dizayi bugün Bakanlıktan çıkarken bölgede 
belirli bir yönetime sahip olduklarını ve yönetime bağlı olan 
güvenlik kuvvetlerinin, Türkmen Cephesi parti binasına kanunları 
çerçevesinde müdahale ettiğini söyledi. Bir, bu konudaki 
değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum.

ikinci olarak yarın galiba barış izleme gücü toplantısı 
yapılacak. Bu toplantının tam böyle bir hadisenin devamına denk 
gelmiş olması tesadüf mü yoksa Türkiye'nin talebiyle mi 
gerçekleşti?

CEVAP : Bu konuda bir araştırma yapayım ve size 
bilahare bilgi vermeye çalışayım. Çünkü o konuda bana bir bilgi 
ulaşmadı, yani gerekçesi konusunda.

SORU : Yine o soruya ilişkin bir soru soracağım. Bu 
saldırının nedeni konusunda bilgi var mı? Yani neden bir çatışma 
olmuş, neden böyle bir girişimde bulunmuş KDP? Bu konuda 
bilgi var mı?

CEVAP : Hayır, biraz önce de belirttiğimiz şekilde bu 
konuyu araştırıyoruz. Nedenleri hakkında henüz bir bilgi yok.

SORU : Peki daha önce de, bildiğimiz kadarıyla 
Türkmenlerin bu konuda rahatsızlıkları vardı. Yani bu ilk olay
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değil. Daha önce bu konuda bir girişim oldu mu, bu olaydan önce? 
Ya da size bu rahatsızlıklar iletildi mi?

CEVAP : Tabiatıyla Türkiye K. Irak'ta yaşayan Irak 
Türkmenlerinin can ve mal güvenliklerinin ve Irak vatandaşı 
olarak haklarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. 
Dolayısıyla gereği yapılmaktadır. Şimdi de aynı şekilde 
yapılmıştır, yapılmaktadır.

SORU : Tazminat vs. gündemde mi?

CEVAP : Şu anda biraz önce belirttiğim gibi olayın tam 
olarak nasıl geliştiğini ve nedenlerini araştırıyoruz. Daha fazla 
ayrıntıya bu aşamada girmek zor.

SORU : Sami Abdurrahman'dan bilgi 12 Temmuz'da 
istenmiş. Cevap için yeterli süre geçmemiş mi sizce, yani yanıt 
gecikmemiş mi?

CEVAP : Gerekli araştırmanın yapılmasını istedik ve bu 
hususta açıklama bekliyoruz.

SORU : Makedonya'da İsmail Cem ve Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Papandreu biraraya gelmişti. Anlaşılan kısa 
dönemde tekrar biraraya gelmeyi planlıyorlar. Kıbrıs'ın da 
yansıması var ellerinde. Türk-Yunan ilişkilerinde son durumu 
nasıl tanımlıyorsunuz? Yani Yunanistan'ın tavrından Türkiye 
memnun mu veya bir teklif götürecek mi? Mesela ciddi sorunlar 
hala ortada durduğu için bir adım atılacak mı?

CEVAP : Tabii bizim amacımız, hedefimiz ilişkilerin 
geliştirilmesi, olumlu yönlerin vurgulanması, mevcut sürecin 
devam ettirilmesi ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde, 
önümüzdeki ayda temasların olacağına dair Ohri'de, 
Makedonya'da bir açıklamada bulunulmuştu. Sürecin bu şekilde 
devam edeceğini ümit ediyoruz, bekliyoruz.

SORU : Peki bağlanan temaslar nedir?
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CEVAP : Bakan düzeyinde biraraya gelip, şöyle geçmiş 
yılı bir değerlendirmek ve geleceğe yönelik olarak neler 
yapılabileceğine bir bakmak.

SORU : Yeri belli mi?

CEVAP : Hayır yeri ve zamanı kesin belli değil.

SORU : Ağustos, Eylül olabilir mi?

CEVAP: Ağustos ayı telaffuz edilmişti, ama kesin bir tarih yok.

SORU : Efendim Irak'a gidecek Büyükelçi belli oldu mu?

CEVAP : O sürecin henüz kesinleştiğini zannetmiyorum, 
ama süreç devam ediyor. Irak'a gidecek Büyükelçimizin veya 
oradaki Maslahatgüzarımızın yerine gidecek görevlimizin 
tayiniyle ilgili süreç henüz sürüyor. Kesinleştiğinde bilgi 
vereceğiz.

SORU : Mehmet Akat mı acaba?

CEVAP : Şu aşamada kesinleşmemiş bir süreç için benim 
birşey söylemem zor.

SORU : İran Büyükelçisinin Bakanlığı ziyaretiyle 
Shahab-3 füzesi denemesinin bir bağlantısı var mı?

CEVAP : Sanmıyorum.

SORU : Özbek yönetiminin bölgede yaşayan Türk 
vatandaşlarına karşı çeşitli yaptırımlara gittiği, hatta onların 
ülkeyi terk etmesini istediği yolunda bazı iddialar, söylentiler var. 
Bununla ilgili sizde bir bilgi var mı?

CEVAP : Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre Özbekistan 
Çalışma Bakanlığı geçtiğimiz Nisan ayında denetlenen bazı Türk 
firmalarının vetkililerini 13 Haziran'da Bakanlığa davet etmiş ve
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mevzuata aykırı bazı eksikliklerin giderilmesini istemiş ve bu 
eksikliklerden dolayı bazı firmaların -sınırlı sayıda bazı 
firmaların- lisansının iptal edildiğini duyurmuşlar. Bu firmalardan 
bir bölümü, toplam 21 firma, bunlardan bir bölümü ticari 
faaliyetlerini hala sürdürebilmekte, bir kısmı ise zaten 
Özbekistan'daki faaliyetlerini durdurmuş bulunuyor. Bize ulaşan 
bilgiye göre, bunlar, sadece Türk firmalarına değil, diğer başka 
yabancı firmalara da yönelik bazı mevcut, mer’i mevzuata uyum 
sağlanmasına yönelik talepler. Dolayısıyla Türk firmalarına 
yönelik bir maksatlı uygulama olduğu yolunda haberimiz, bir 
bilgimiz yok.

SORU : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye 
için iki dava sonuçlandı. Biri maddi tazminat konusunda. 
Türkiye'nin tutumu ne olacak maddi tazminat konusunda?

CEVAP: Bu konuda bir Bakanlık açıklamamız vardı. Yani 
tutumuz orada kayıtlı. Ben toplantıdan sonra size tekrar bir 
örneğini takdim edeyim.

SORU : Müsteşar Yardımcısı Aydemir Erman şu anda 
Afganistan'daymış. Onun Afganistan'daki faaliyetiyle ilgili olarak 
bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Daha önce de açıkladığımız gibi Türkiye 
tarafından Afganistan'a yapılmakta olan insani yardım 
çerçevesinde Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesi, Sibirgan'daki 
Türkiye-Afganistan Dostluk Hastanesi ve Mezar-ı Şerif 
Yetimhanesi’nin önceden saptanan çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla yürütülen projelerin yerinde denetlenmesi 
amacıyla Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman 
başkanlığında bir heyetimiz 17-25 Temmuz tarihlerinde anılan 
kentlerde temas ve incelemelerde bulunacaktır. Seyahatin amacı 
budur.

SORU: Taliban Yönetimi’yle bir temas olacak mı? Oldu mu?
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CEVAP : Heyetin ziyaretleri çerçevesinde ayrıca 
Afganistan sorununun barışçı yollardan çözüme kavuşturulması 
yolunda sürdürülen çabalara katkıda bulunmak amacıyla Afgan 
taraflarının temsilcileriyle temas ve görüşmeler yapılacaktır.

SORU : Daha sonra bilgi vereceğinizi söylediniz ama, dün 
Başbakan Ecevit'in açıklamasıyla birlikte AB'nin Genişlemeden 
Sorumlu Temsilcisi Verheugen'in Türkiye'yi ziyareti kamuoyuna 
geniş bir şekilde yansıdı. Başbakan Bülent Ecevit Katılım 
Ortaklığı Belgesi'ne ilişkin bir tasarının olmadığını söyledi. Zaten 
kimse bu tasarıdan bahsetmemişti. Tasarıya ilişkin belirli bazı 
önerileri içeren bir belge konuşuluyordu. Böyle bir belge var mı?

SORU: Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeninin 
bugünkü yazısında iki sayfalık bir metinden söz edildi, bu doğru 
mu?

CEVAP : Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi bu konuya 
toplantının sonunda müsaade ederseniz bakalım.

SORU : PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Çelil Bayık 
Medya TV'de yaptığı bir açıklamada KDP ile PKK arasında 
yaşanan çatışmalarda 72 kişinin öldüğünü, KDP'nin 20 PKK’lıyı 
gözaltına aldığını açıklamış. Böyle bir şey var mı? Yani KDP 
PKK'lı bazı militanları gözaltına aldı mı? Siz bunu 
doğrulayabilecek misiniz?

CEVAP : Bu konuda bize henüz bilgi ulaşmadı, ama 
bakacağız. Bilgi ulaşırsa tabii bilgi veririz.

SORU : Dünkü bazı gazete haberlerinde İran'ın Shahab-3 
füzesi denemesinden sonra Türkiye'nin de İsrail ile ERO-3 
füzelerinin ortak üretimi için ilişkilerin süreceği yolunda haberler 
çıktı. Sizde bu konuda bir bilgi var mı?

CEVAP : Hayır yok.
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SORU : İran Büyükelçisi buradaydı. Biz çağırdık mı 
füzelere ilişkin bilgi almak üzere? Yoksa kendi isteğiyle mi geldi?

CEVAP : Özel olarak, bahsettiğiniz husus için geldiğini 
sanmıyorum. Bende o konuda bilgi yok.

SORU : AGSK konusuyla ilgili olarak şimdi son 
yayınlardan edinilen izlenim bizim, AGSK'nm karar 
mekanizmalarını artık kabul edeceğimiz yönünde. Bu doğru mu?

CEVAP : AGSK'nm çerçevesi altında AB tarafından 
geliştirilmekte olan Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
mekanizmalarına AB üyesi olmayan NATO üyesi ülkelerin yani 
altı ülkenin katılımı, kısaca "katılım" dediğimiz konu meselenin 
bir yönü. Diğer yönü de NATO-AB arasında bu konuda 
sürdürülen ilişkiler.

Şimdi 17 Temmuz'da alınan Konsey kararı meselenin bu 
iki yönünün de dengeli bir şekilde üzerinde çalışılması yolunda. 
Dolayısıyla konunun üzerinde yine çalışılacak. Ama en azından 
sadece konunun bir veçhesine, bir yönüne bakılmasından ziyade 
iki tarafına da eş zamanlı ve dengeli bir şekilde eğilinmesi 
prensibinin ortaya konmuş olması tabii ki ileriye yönelik de işaret 
taşımaktadır. Ancak, uzun ve çetin bir sürece sahip olacak bu 
çalışmaların hem AB hem de NATO açısından olumlu 
sonuçlanmasının, AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin 
AGSK/AOGSP faaliyetlerine katılımı konusunda AB'nin 
takınacağı tutuma bağlı olacağı muhakkaktır. Dolayısıyla 
çalışmalar sürecek, fakat şu anda yapılan başlangıç bile olumlu bir 
başlangıçtır ve dengeli bir başlangıçtır. Dolayısıyla ileriye doğru 
oldukça olumlu bir işarettir.

SORU : KKTC'de casusluk iddiasıyla tutuklanan, 
gözaltına alman sanıklar serbest bırakıldı. Bununla ilgili bir 
açıklamanız var mı?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz2000 73



CEVAP : Bu, geçen basın toplantımızda da belirttiğim 
gibi, KKTC'nin bir iç meselesi olduğu için benim herhangi bir 
beyanda bulunmam sözkonusu olmayacak.

SORU : Bir de Ecevit yarın Kıbns'a gidecek mi?

SORU: Devlet Bakanı ve Savunma Bakanimn gideceği 
söyleniyor. Doğru mu?

CEVAP : Ben henüz resmi teyidini almadım. Aynı 
haberleri ben de duydum. Resmi teyidini almadığım için teyit 
edemiyorum ama mutat olduğu üzere hükümet üyesi düzeyinde 
temsil edileceğimiz anlaşılmaktadır.

SORU : Basında yer almıştı; Ecevit'in Kofi Annan'la bir 
görüşme yaptığı ve bu görüşmeden sonra KKTC'ye gitmeme 
telkini aldığı anlamına mı geliyor bu?

CEVAP : Yok öyle bir şey.

SORU: Yani öyle bir görüşme mi yok? Öyle bir telkin mi?
___ • •

CEVAP : Oyle bir telkin olmadığına dair veya öyle bir 
bağlantı olmadığına dair sayın Başbakan’ın zaten açıklaması var.

SORU : Sayın Başbakan Yardımcısı’nm bu yönde bir 
açıklaması var.

CEVAP : Ben takip etmedim.

Teşekkür ederim.

74 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000



M  T M M M m  M M

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIBRIS BARIŞ 
HARE KATI ’ NIN 26. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KKTC 

CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ’A
GÖNDERDİKLERİ MESAJ

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın yirmi altıncı yıldönümünde 
şahsım ve Türk Ulusu adına Zat-ı Alinizin ve Kıbrıs Türk halkının 
Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle kutlarım.

Barış Harekatı, yıllardır çektiği acılara ve zorluklara 
cesaret ve sabırla karşı koymasını bilen Kıbrıs Türk halkının 
özgürlük ve bağımsızlığını koruma ve bu değerlere sahip çıkma 
yönündeki kararlılığının bir simgesidir.

Kıbrıs Türk halkı, Barış Harekatı'nın getirdiği istikrar 
ortamında daima ileriye gitmekte, Barış Harekatı'nın açtığı yolda 
başarı ve güvenle yürümektedir. Türkiye, bu çabalarında Kıbrıs 
Türk halkının yanında gurur ve kıvançla yer almaktadır.

Banş Harekatı, aynı zamanda Türkiye 'nin, Kıbrıs Türk halkının 
güvenliği, huzuru ve gönencine verdiği önemin de bir simgesidir. Türkiye, 
bu ilkeleri herşeyin üzerinde tutmaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır azimle verdiği hak ve hukuk 
mücadelesinin örneği yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu 
kararlılığın eseridir. Bugün bölgesinde çağdaş demokratik değerlere 
bağlılığıyla bir banş ve istikrar unsuru olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye'nin her alandaki desteğini daima yanında bulacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ulusal davamız uğruna 
canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi 
şükran ve saygıyla anar, Zat-ı Alinize ve Kıbrıs Türk halkına 
esenlik ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim."
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GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI IRAKLİ 
MEN AGARİSH VİLİ’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan Dışişleri Bakanı Irakli Menagarishvili, sayın 
Bakanımızın davetine icabetle, 24-26 Temmuz 2000 tarihlerinde 
ülkemize ikili bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş 
alışverişinde bulunulacak, Türkiye ile Gürcistan arasında en 
yüksek ve ileri seviyede seyreden ikili ilişkilerin çok yönlü şekilde 
daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gerek ikili 
gerek uluslararası platformlarda daha da güçlendirilmesi 
imkanları araştırılacaktır.

Gürcistan Dışişleri Bakam'nın bu ziyaretinde görüşmeler 
Trabzon'da yapılacaktır.
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NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ DEVLET 
BAŞKANI OLUSEGUN OBASANJO VE 

BERABERİNDEKİ HEYETİN ÜLKEMİZE 
YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Nijerya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkam Olusegun 
Obasanjo, Eyalet Valileri, Dışişleri, Enformasyon ve Maliye 
Bakanlan, milletvekilleri, üst düzey görevliler ve işadamlanndan 
oluşan bir heyetle birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, 
23-25 Temmuz 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Konuk Başkan ve beraberindeki heyetin, 23-24 Temmuz 
tarihlerinde Ankara'daki görüşme ve temaslar sonrasında 25 
Temmuz sabahı İstanbul'a geçerek özel sektör temsilcileriyle 
düzenlenecek bir toplantıya katılması ve aynı gün akşam 
saatlerinde ülkemizden ayrılması planlanmaktadır.

Ziyaret çerçevesinde, Türkiye ile Nijerya arasında "Askeri 
İşbirliği (Çerçeve) Anlaşması", "Askeri Eğitim İşbirliği 
Anlaşması" ile iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi 
danışmalarda bulunulmasını öngören "İşbirliği Protokolü" ve 
Türkiye-Nijerya ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 
Eylem Plam'nı içeren bir "Ortak Anlayış Tutanağı" imzalanması 
öngörülmektedir. Konuk Başkan Obasanjo, ayrıca, sayın TBMM 
Başkanı ve sayın Başbakan ile birer görüşme yapacaktır.

Afrika'ya yönelik politikamızın önemli halkalarından 
birini oluşturacak olan Afrika'nın önde gelen liderlerinden Nijerya 
Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'nun ziyaretinin, Afrika'nın 
başat ülkelerinden biri olan Nijerya ile Türkiye arasında siyasi, 
ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilerek daha ileriye 
götürülmesine önemli katkıda bulunması beklenmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ’NE 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA VERİLEN CEVAP

SORU: Bazı basın organlarında Türkiye-AB
ilişkilerindeki hassas konularda bilgilerin “AB karşıtı” bazı 
Dışişleri görevlilerince sızdırıldığı yolunda yer alan bilgiler 
hakkında görüşünüz nedir?

CEVAP: Bazı basın organlarında Türkiye-AB
ilişkilerindeki hassas konularda bilgilerin “AB karşıtı” bazı 
Dışişleri görevlilerince sızdırıldığı ihtimaline de yer verildiği 
üzüntüyle müşahade edilmiştir. Bu tür varsayımlar ve 
nitelendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NİJERYA FEDERAL 
CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI OLUSEGUN 

OBASANJÖ’YU RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 24 Temmuz 2000, Salı, Saat: 10.00)

"Dost ülke Nijerya'nın Devlet Başkanı Ekselansları 
Olusegun Obasanjo ve kendisine eşlik eden heyetin seçkin 
üyelerini ülkemizde görmekten büyük bir memnuniyet 
duymaktayız. Onlara en sıcak dostça duygularla hoşgeldiniz 
diyorum.

Nijerya, Afrika'da tarihi dostluk ilişkileriyle bağlı 
olduğumuz önemli bir ülkedir. Bilindiği üzere, Nijerya ile 
ilişkilerimizin başlangıcı, Osmanlı İmparatorluğu ile bugünkü 
Kuzey Nijerya'yı da içine alan Kanem-Bomu Devleti arasında 16. 
yüzyıl sonunda yapılan Savunma Anlaşması'na dayanmaktadır.

Bu ziyaret, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi yolundaki 
ortak arzu ve siyasi irademizin bir göstergesidir.

Başkan sayın Obasanjo'nun ziyareti bölgemizde ve 
Afrika'da bazı önemli gelişmelerin yaşanmakta olduğu, 
uluslararası ilişkilerde de yeni kimi arayışların ve yeniden 
yapılanmaların görüldüğü bir döneme rastlamaktadır.

Gerek ikili ilişkilerinde, gerek üyesi olduğu "Afrika Birliği 
Örgütü", "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu" ve 
"Bağlantısızlar Hareketi" kapsamında uluslararası ilişkilerde etkin 
bir oyuncu olan Nijerya'nın, Ekselanslan Başkan Obasanjo'nun 
övgüye değer önderliğinde barışçı ve istikrarlı bir gelişme 
gösterdiğini mutlulukla izlemekteyiz.
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Nijerya'da uzun süren bir kesintinin ardından 
demokrasinin yeniden kurulmuş olduğunu ve işlerlik kazandığını 
memnuniyetle gözlemlemekteyiz.

Son derece verimli ve yapıcı olacağına inandığım 
görüşmelerimiz sırasında Ekselansları Başkan Obasanjo ile yalnız 
ikili ilişkilerimizin çeşitli yönleri üzerinde değil, aynı zamanda 
önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş 
alışverişinde bulunmak fırsatına sahip olacağız.

Nijerya ile karşılıklı yarar çerçevesinde birçok alanda 
işbirliğinde bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Görüşmelerde, 
ülkelerimiz arasında bu yöndeki olanaklann en iyi şekilde nasıl 
kullanılabileceğini araştıracağız.

Bu ziyaretin, bölgelerinde önemli roller üstlenmiş olan 
Türkiye ve Nijerya arasında daha yakın bir işbirliği döneminin 
başlangıcını oluşturacağına ilişkin içten inancımı bir kez daha 
belirtir, seçkin konuğumuzla yapacağımız görüşmelerin verimli 
sonuçlar vermesini, ülkemizde kalacakları sürenin iyi geçmesini 
dilerim."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NİJERYA FEDERAL 
CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI OLUSEGUN 
OBASANJO İLE BAŞBAŞA VE HEYETLERARASI 

GÖRÜŞMELER SONRASINDA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 24 Temmuz 2000, Salı, Saat: 12.30)

"Bölgelerinde önemli ağırlıkları olan Türkiye ile Nijerya 
barışçı, istikrarlı ve güvenilir birer ülkedir.

Nijerya Devlet Başkanı Ekselansları Olusegun 
Obasanjo'nun ülkemizi ziyareti, her şeyden önce iki ülkenin 
aralarındaki işbirliğini geliştirmek yönündeki siyasi 
kararlılıklarının en üst düzeyde somut bir göstergesidir.

Ekselansları Olusegun Obasanjo'nun dirayetli 
önderliğinde demokratik sivil yönetime geçen ve köklü ekonomik 
ve toplumsal kalkınma atılımları içinde bulunan Nijerya ile 
Türkiye'nin her alanda ilişkilerini geliştirmek istemeleri doğaldır.

Bugün sayın Başkan ile yaptığımız başbaşa ve 
heyetlerarası görüşmelerde iki ülke arasında her alanda işbirliği 
yapılması, özellikle siyasi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 
gereği hakkında anlayış birliğine varılmış bulunulmaktadır. 
Uluslararası ve bölgesel konularda da çok yararlı görüş alış 
verişinde bulunduk.

Nijerya Devlet Başkanı Ekselans Olusegun Obasanjo'nun 
ülkemizi ziyaretinin Türkiye ile Nijerya arasındaki dostluk 
ilişkilerinin ileriye götürülmesine ve ülkelerimiz arasında 
işbirliğinin çeşitlendirilip, her alanda daha da güçlendirilmesi 
çabalarına ivme kazandıracağına inanıyorum."
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NİJERYA FEDERAL 
CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI OLUSEGUN 
OBASANJO ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 24 Temmuz 2000, Salı, Saat:20.00)

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Silahlı 
Kuvvetler Başkomutanı,

Ekselansları Olusegun Obasanjo,
Seçkin Konuklar,

Herşeyden önce sizi Türkiye'de aramızda görmekten
büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirterek sözlerime başlamak
isterim. Bu ziyaret Nijerya'dan Türkiye'ye yapılan Devlet Başkanı
düzeyinde ilk ziyaret olması dolayısıyla tarihi bir nitelik taşımakta
ve ilişkilerimiz açısından uzun süre anımsanacak bir dönüm 
noktası oluşturmaktadır.

Sayın Başkan,

ilişkilerimizin 400 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Osmanlı 
Devleti'yle bugünkü Kuzey Nijerya'yı da kapsayan Kanem-Bomu 
Devleti, 16. yüzyılın sonlarında bir Savunma Anlaşması 
imzalamışlar ve bu çerçevede Osmanlı Devleti askeri mühimmat 
ve eğitimci göndermiştir. Sözkonusu Savunma Anlaşması, 
Sudan'dan gelerek Büyük Sahra ve Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarından geçip Akdeniz'e çıkan altın ticareti yolunu ve 
Kanem-Bomu'dan Mekke'ye uzanan hac yolunu güvenlik altına 
alma amacına yönelikti.

82 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000



Nijerya'nın bağımsızlığa kavuştuğu 1960 yılından bu yana 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler önemli bir ivme kazanmıştır. 
Bugün yaptığımız ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcaklığını 
yansıtan içten ve içerikli görüşmelerde herhangi bir sorunun 
bulunmadığını, ikili dostane ilişkilerimizin bu sağlam tarihi zemin 
üzerinde her alanda geliştirilmesi yönünde ortak bir iradeye sahip 
olduğumuzu memnuniyetle saptamış bulunuyoruz. Ülkelerimizin 
sahip olduğu potansiyel; siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki 
işbirliğimizin daha üst düzeylere çıkarılmasına olanak verecek 
niteliktedir. Bize düşen görev de, sahip olduğumuz bu siyasi 
iradeyle iki ülkenin elindeki potansiyelin karşılıklı çıkarlarımızı 
gözetecek bir işbirliğine dönüştürülmesine çaba harcamak 
olacaktır.

Afrika ekonomisinin geleceğini belirleyecek bir özelliğe 
sahip olan Nijerya'yla ekonomik işbirliğimizi uzun dönemli bir 
bakış açısından ve her iki ülkenin ve halklarının yarar ve 
gönencini dikkate alacak bir yaklaşımla değerlendirdiğimizi 
belirtmek isterim. Ülkelerimiz ekonomilerinin birbirini 
tamamlayıcı niteliğinin üretim, yatırım ve ticaret alanlarında 
kayda değer işbirliği olanakları yaratacağında kuşkum 
bulunmamaktadır. Önemli olan bu alandaki işbirliğini elimizdeki 
potansiyele eş düşecek bir düzeye çıkarma kararlılığını 
sergileyebilmemizdir. Kamu ve özel kesimlerimize bu bakımdan 
önemli görev düşmektedir. Biz de en üst düzeyde bu çalışmaları 
özendirmeli ve desteklemeliyiz.

Sayın Başkan,

Anayasal düzenleri ve siyasal yaşam felsefeleri 
bakımından benzer yönelimlere sahip ülkelerimiz arasındaki 
işbirliğini geliştirecek hukuki araçları da çeşitlendirmekte 
olmamız sevindiricidir. Bu bağlamda, ziyaretiniz sırasında 
Dışişleri Bakanlıklarımız arasında işbirliğini öngören bir protokol 
ile iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak 
adımların sıralandığı bir Ortak Anlayış Tutanağı'nın imzalanmış 
olması yararlı bir çerçeve çizmektedir. Bundan böyle ülkelerimiz
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arasında yapılacak danışmalar yoluyla yer aldığımız bölgelerdeki 
gelişmeler hakkında bilgi değişimi yapma olanağına kavuşacağız. 
Bu da bölgelerinde ağırlıklı bir role sahip olan ülkelerimizin 
küreselleşme sürecinde gereksinim duyduğu bilgi eksikliğini 
gidermeye yardımcı olacaktır.

Sayın Başkan,

Nijerya'da, Yüce Kişiliğinizin önderliğinde, 
demokratikleşme sürecinin övgüye değer bir aşamaya ulaşmış 
olmasını memnuniyetle izliyoruz. Genel ve serbest seçimler 
sonucunda yeni bir parlamentonun kurulmasının ve Devlet 
Başkanı seçilmenizin anlamlı bir gelişme olduğunun 
bilincindeyiz. Bu olumlu sürecin Afrika kıtasındaki diğer ülkeler 
bakımından izleyecekleri güzel bir örnek oluşturmasını diliyoruz. 
Bu çerçevede Yüce Kişiliğinizin daha önce Nijerya'da ilk kez 
askeri bir yönetimi demokratik bir yönetime devretmekle 
uluslararası düzeyde haklı bir takdir kazandığını biliyor, bunun 
demokrasiye olan inancınızı gözler önüne serdiğini düşünüyoruz.

Demokratik sürece geçilmesi ve demokrasinin yaşatılması 
zor ve özen gerektiren bir çabadır. Özellikle Yüce Kişiliğinizin 
demokrasiye geçilmesinden önce karşı karşıya kaldığı güçlüklerin 
bilincinde olup demokratik değerlere ve demokrasinin 
yaşatılmasına verdiğiniz önemi büyük bir takdirle karşılıyoruz.

Uzun bir toplumsal ve ekonomik evrim sonucu gelişen 
demokrasi Türkiye'nin de yüce tuttuğu bir düzendir. Nijerya'da 
demokrasinin yaşamasına ve işlerliğine yönelik çabalarınızda size 
içten basarı dileklerimizi sunmak istivorum.

Nijerya ve Türkiye arasındaki bir diğer benzer özelliği ise 
devlet sistemimizin laik bir temele oturtulmuş olmasının 
oluşturduğunu burada yeri gelmişken belirtmekten de ayrıca 
mutluluk duymaktayım.

Nijerya zengin doğal kaynaklara ve genç ve dinamik insan 
gücüne sahip büyük bir ülkedir. Bu konumu ile Nijerya parlak bir
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geleceğe umutla bakmak olanağına ve şansına sahiptir. Nijerya 
halkının kalkınma atılımının gönenci artıracak biçimde olumlu 
sonuçlar doğuracağına inanmaktayız.

Sayın Başkan,

Şunu memnuniyetle belirteyim ki Türkiye'nin Afrika 
ülkeleriyle ilişkileri öteden beri dostane nitelikte olmuştur. Afrika 
kıtasıyla ilişkilerimizi ileri düzeylere çıkarabilmek üzere son iki 
yıldır Afrika'ya Açılım Politikası uygulamaktayız. Bu 
politikamıza birçok Afrika ülkesinden olumlu karşılık almamız da 
sevindiricidir. Bu bağlamda Afrika'nın lider ülkelerinden biri olan 
dostumuz Nijerya'yı bu alanda işbirliği içinde olacağımız bir ortak 
olarak gördüğümüzü özellikle belirtmek isterim. Böyle bir 
işbirliği ülkelerimiz için olduğu kadar Afrika ülkelerinin de 
yararına olacaktır.

Sayın Başkan,

Ülkelerimizi birbirine yakınlaştıran tarihi ve temel 
değerlerin dış politikalarımız açısından yarattığı benzerlikler 
bizim Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve D-8 gibi 
uluslararası forumlarda yakın işbirliği içinde olmamızı 
kolaylaştırmaktadır. Öte yandan her iki ülkenin Birleşmiş 
Milletler, Türkiye'nin NATO ve Nijerya'nın Batı Afrika Devletler 
Topluluğu gibi kuruluşlar çerçevesinde dünya barış ve istikrarının 
korunması çabalarına katkıları da barışçıl yönelimlerinin 
göstergesini oluşturmaktadır.

Sayın Başkan,

Sözlerimi tamamlarken ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 
çeşitlendirilmesi ve her alanda güçlendirilmesi çabalarına 
ziyaretinizin ivme kazandıracağına ilişkin içten inancımı dile 
getirmek isterim.

Bu inançla, kadehimi Yüce Kişiliğinizin sağlık ve 
mutluluğu, Nijerya halkının esenliği, Türkiye-Nijerya dostluğu, 
ilişkilerimizin geleceği ve ülkelerimizin gönenci için kaldırıyorum."
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G-8 ZİRVESİ’NDE BÖLGESEL SORUNLARLA İLGİLİ 
OLARAK YAYINLANAN ORTAK AÇIKLAMA’YA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Okinawa'da 21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
G-8 Zirvesi’nde bölgesel sorunlarla ilgili olarak yayınlanan ortak 
açıklamada, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Kıbrıs konusuna yer 
verildiği görülmüştür.

G-8 bu çerçevede, geçen yıl Köln'de yapılan G-8 Zirvesi 
sonunda yapılan açıklamanın Kıbrıs bölümüne atıfta bulunduktan 
sonra, Kıbrıs'taki taraflar arasında kapsamlı bir çözüme yönelik 
anlamlı müzakereler için zeminin hazırlanması amacıyla 
başlatılan aracılı konuşmalar sürecini desteklemekte ve bulunacak 
çözümün dayanacağı esaslar ile niteliğini belirtmektedir.

Türkiye, Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulunması 
çabalarında BM Genel Sekreteri'ne verdiği destek çerçevesinde, 
Kıbrıs'taki aracılı konuşmalar sürecine yönelik yapıcı bir yaklaşım 
benimsemektedir.

Türkiye, 37 yıldır devam eden bu sorunun kapsamlı bir 
çözüme kavuşturulması amacıyla Kıbrıs Türk tarafını görüşmeler 
sürecinde desteklemeyi ve cesaretlendirmeyi sürdürecektir.

Kıbrıs'ta iki eşit taraf vardır. Bunlar eşit, egemen iki 
devlettir. Kıbrıs sorununa bir çözüm, üçüncü taraflarca değil, bu 
iki devlet tarafından bulunacaktır. G-8 açıklamasında çözüme 
yönelik olarak belirtilen görüşlerin, Kıbrıs'taki tarafların rızasına 
dayanmadığından, herhangi bir kabul şansı yoktur.
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Kıbns konusuna katkıda bulunma arzusunda samimi olan 
üçüncü taraflara düşen görev, Ada'daki gerçekleri gözden 
kaybetmemek ve Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ancak Ada'daki eşit, 
egemen iki devlet arasındaki bir uzlaşı ile ulaşılabileceğini daima 
hatırda tutmaktır.
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KYB LİDERİ CELAL TALABANİ’NİN ÜLKEMİZE 
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KYB lideri Celal Talabani, talebi üzerine, 25-26 Temmuz 
2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Talabani bu ziyareti sırasında sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilecek ve Bakanlığımız Müsteşar Vekili 
Büyükelçi Uğur Ziyal'le görüşecektir.
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TÜRKİYE-NİJERYA ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

1. Nijerya Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler 
Başkomutanı Olusegun Obasanjo, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'in daveti üzerine, 23-25 Temmuz 2000 
tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bu 
ziyaret sırasında Nijerya Devlet Başkanı Obasanjo'ya Bakanlar, 
Parlamento üyeleri, yüksek görevliler ve işadamlarından oluşan 
üst düzey bir heyet eşlik etmiştir.

2. Nijerya Devlet Başkanı 24 Temmuz 2000 tarihinde 
TBMM Başkam'm ziyaret etmiş ve aynı gün Türkiye Başbakam'm 
kabul etmiştir.

3. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeler 
sırasında uluslararası ve bölgesel sorunların yanısıra iki ülkeyi 
ilgilendiren konular ele alınmış, siyasi ve ekonomik alanlarda ikili 
ve bölgesel işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve geliştirilmesine 
verilen özel önem vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanı Sezer ve 
Devlet Başkanı Obasanjo iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinden duydukları memnuniyeti ve bu ilişkileri her alanda 
daha da ileriye götürmek konusundaki kararlılıklarını dile 
getirmişlerdir. Bu bağlamda, iki ülkenin ekonomik 
potansiyellerini dikkate alarak ikili ticaret hacmini gelecek 
yıllarda daha da artıracak çabaları özendirmeyi 
kararlaştırmışlardır.

4. Görüşmelerde, Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo 
önderliğinde Nijerya halkının çok partili demokratik sivil 
yönetime geçiş yönünde attığı önemli adımlar ve bu konudaki 
kararlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Sezer Türkiye'nin takdir ve 
desteğini yineleme fırsatı bulmuştur.
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5. Nijerya Devlet Başkanı'nın ziyareti sırasında 
heyetler arasında yapılan görüşmelerden sonra, Türkiye Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem ile Nijerya Dışişleri Bakanı Sule Lamido, iki 
ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliğini öngören bir 
protokolü Devlet Başkanları huzurunda imzalamışlardır. Bu 
protokole göre, iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşılıklı 
ziyaretlerde bulunarak, ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş 
alış verişinde bulunacaklardır. Bu protokolün yanısıra Dışişleri 
Bakanlan iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde atılacak 
adımların sıralandığı bir Ortak Anlayış Tutanağı imzalamışlardır. 
Bu tutanakta, Kültür Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması imzalanması, Karma Ekonomik 
Komisyonu'nun toplanması ve savunma ile müteahhitlik 
hizmetleri alanlarında işbirliği yapılması öngörülmektedir.

6. Ziyaret sırasında Türkiye, Afrika'ya olan ilgisini en 
yüksek düzeyde belirtme fırsatı bulmuştur. Taraflar, Afrika'ya 
yönelik çabalarda işbirliğini geliştirme arzularını ortaya 
koymuşlardır.

• ____

iki Devlet Başkanı, ayrıca, yeni binyılın başlangıcında 
hızla biçimlenen küreselleşme sürecini çeşitli yönleriyle 
değerlendirmişler ve gelişmekte olan ülkelerin özellikle dünya 
ticaretinden daha hakça pay almalarının ve gönencin ülkeler 
arasında dengeli dağılımının sağlanması amacıyla Türkiye ve 
Nijerya'nın uluslararası platformlarda yapmakta oldukları 
işbirliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.

7. Taraflar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular 
hakkında görüş alış verişinde bulunmuşlar, uluslararası konularda 
işbirliği olanakları üzerinde durmuşlardır.

8. Türk ve Nijerya tarafları ülkelerinin yer aldığı 
bölgelere yönelik olarak izledikleri politikalar konusunda ayrıntılı 
bilgi vermişler ve bu bölgelerde özel kesim dahil olmak üzere 
çeşitli kesimler arasında işbirliği yapılmasının yararlı olacağını 
belirtmişlerdir.
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9. Taraflar, iki ülke arasında yüksek düzeyli ziyaretlerin 
sürdürülmesi isteğini dile getirmişler ve özel kesimler arasında 
diyaloğu özendirecek çabaları harcayacaklarını belirtmişlerdir.

10. Nijerya Devlet Başkanı ziyaret sırasında kendisine 
ve heyetine gösterilen sıcak konukseverlik için içten 
teşekkürlerini belirtmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN IRAK 
KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ LİDERİ CELAL 

TALABANİ’Yİ KABULÜNDEN SONRA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

Sayın Talabani ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi son
zamanlarda birçok gezi ve ziyarette bulunmuştu. O arada ABD'ye,
Fransa'ya, İngiltere'ye, Suriye'ye, İran'a ve başka bazı ülkelere
gitmişti. Bu gezilerden edindiği izlenimler hakkında bize yararlı
bilgiler verdi. Ayrıca son zamanlarda Talabani'nin başında
bulunduğu kuruluş, PKK eylemcilerine karşı daha etkili önlemler
almaya başladı. Bu konularda ayrıntılı bilgiler verdi. Bunu
takdirle değerlendiriyoruz. Ayrıca bu konuda daha faydalı
olabilmek için Türkiye'den ne gibi etkinlikler ve beklentileri 
olduğu hakkında bilgi verdi.

Teşekkür ederim.
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KOSOVA’DAKİ TÜRK AZINLIĞI TEMSİLCİLERİNDEN 
OLUŞAN BİR HEYETİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova'daki son gelişmeler ışığında görüşmelerde 
bulunmak üzere Kosova'daki Türk azınlığı temsilcilerinden 
oluşan bir heyet, sayın Bakanımızın davetlisi olarak 26-28 
Temmuz 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. 
Kosova'daki soydaşlarımızın siyasi partisi konumundaki Türk 
Demokratik Birliği ile soydaş sivil toplum kuruluşlarını 
bünyesinde barındıran Kosova Türk Temsil Kurulu'nun 
yöneticilerinden oluşacak heyet sayın Bakanımız tarafından 27 
Temmuz günü kabul edilecektir. Görüşmede, soydaşlarımızı 
ilgilendiren sorun ve konular ele alınacaktır.
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ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ’YLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Orta Doğu Barış Süreci çerçevesinde, ABD Başkanı Bili 
Clinton'ın arabuluculuğuyla, İsrail Başbakanı Ehud Barak ve FÖY 
lideri Yaser Arafat'ın katılımıyla, 11 Temmuz 2000 tarihinde 
Camp David'de başlayan zirvenin, iki tarafı da tatmin edecek bir 
anlaşmaya varılamadan sona ermesi üzüntüyle karşılanmıştır.

Türkiye, bölgede kalıcı ve adil bir barışın tesis edilmesi 
bakımından büyük bir fırsat olarak gördüğü Orta Doğu Barış 
Süreci'nde bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle 
karşılamakta; sürecin herhangi bir şekilde kesintiye uğramamasını 
ve yakın gelecekte atılacak adımlarla hedefine ulaşmasını arzu 
etmektedir. Bu anlayışla, tarafların en kısa zamanda yeniden
görüşmelere başlayarak, görüş ayrılıklarını barışçı yollardan 
gidermelerini temenni etmekteyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI 

HAKKINDA YUNAN BASININDA YER ALAN 
HABERLERE İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU : 21 Temmuz 2000 tarihli Yunan basınında, 20 
Temmuz günü 4 Türk F-16 uçağının Yaz Moratoryumu’nu 
bozdukları, uçuş planı vermeyerek Ege'de hava trafik kurallarını 
ihlal ettikleri yolunda haberler yer almış ve Yunan Hükümet 
Sözcüsü Reppas yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlamıştır. Bu 
gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Yunan basınında yer alan haberler gerçeği 
yansıtmamaktadır. 20 Temmuz günü 4 Türk F-16 uçağımız Ege'de 
uluslararası hava sahasında mutat eğitim uçuşları yapmışlardır. Eğitim 
uçuşları silahsız yapılmıştır. Bilindiği gibi, eğitim uçuşları 1988 Atina 
Mutabakat Muhtırası kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla, 
Moratoryum’un tarafımızdan bozulması sözkonusu değildir. 
Kamuoyunun bu şekilde yönlendirilmesi maalesef iki ülke arasındaki 
mevcut dostluk havasına uymamaktadır.

Bu vesileyle, FIR'ın bir egemenlik alanı olmadığını, 
uluslararası hava sahasında her ülkenin uçuş özgürlüğü 
bulunduğunu ve devlet uçaklarının Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi kapsamı dışında kaldığını, dolayısıyla bu tür uçuşlarda 
ve tatbikatlarda herhangi bir hava trafik hizmeti talep edilmediği 
için uçuş planı verme yükümlülüğünün bulunmadığını bir kere 
daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de tahrik edici 
eylemlerden kaçınmaktadır. Komşu ülkelerle birlikte barış içinde 
yaşamak için de gerekli kurallara saygı göstermekte, geçmişte de 
basında yer almış olan benzer haberler karşısında sağduyulu ve 
soğukkanlı davranmayı yeğlemektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 95



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ : Değerli arkadaşlar bugünkü toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınıza cevap vermeye gayret edeyim.

SORU : Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili değerlendirme 
yapabilir misiniz? Türkiye nasıl değerlendiriyor bütün bu 
olayları?

CEVAP : Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, KKTC 
bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu gelişmeler KKTC'nin iç 
işlerini ilgilendirir. Dolayısıyla, öncelikle de bizim bu ilkeye, buna 
saygı göstermemiz gerekir. Biliyorsunuz, önümüzdeki Kasım 
ayında KKTC'nin bağımsızlığının 17. yıldönümü kutlanacak. Bu 
da göstermektedir ki, KKTC devlet olarak, demokrasi olarak 
rüştüne ermiştir. KKTC’nin sorunları olduğu doğrudur. Ancak 
sorunları kendilerinin çözebilecekleri yeterli siyasi olgunluğa ve 
düzeye erişmişlerdir. Kısa zamanda da bu sorunların aşılmasını 
temenni ediyoruz.

SORU : Dün Talabani ile yapılan görüşmeler sırasında 
Talabani tarafından bir talep oldu mu? Bir silah yardımı talebi ve 
başka bir talep oldu mu?

CEVAP : Konunun ayrıntılarına giremeyeceğim, ama 
temaslar sırasında bazı talepleri olmuştur. Bunlar da 
İncelenmektedir, değerlendirilmektedir tarafımızdan.
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SORU : Ne gibi talepleri olmuştur?

CEVAP : O konuda birşey söyleyemeyeceğim.
Ayrıntılarına da vakıf değilim esasında.

SORU : Trabzon'da Gürcistan Dışişleri Bakanı’yla 
görüşmeler yapıldı. Bu görüşmenin içeriğinden bahsedebilir 
misiniz?

CEVAP : Gürcistan Dışişleri Bakanı ile sayın Dışişleri 
Bakanımız başkanlığındaki heyetler arasında Trabzon'da dün 
görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler son derece olumlu bir havada 
cereyan etti ve somut sonuçlar alındı görüşmelerden. Bu konuda 
zaten dünkü görüşmeler sonunda sayın Bakanımız ve Gürcistan 
Dışişleri Bakanı tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlenerek 
görüşmelerin sonuçları açıklanmıştı. Biliyorsunuz Gürcistan'la 
ilişkilerimiz son derece iyi bir düzeyde. Gürcistan'ın istikrarı, 
refahı bizim de önem verdiğimiz ve desteklediğimiz hususlar. 
Aramızdaki zaten olumlu düzeyde seyreden işbirliğini daha da 
geliştirmek, siyasi istişareleri ve diğer istişareleri artırmak, siyasi 
istişareleri altı ayda bir, yani yılda iki kere yapmak gibi hususlarda 
esasen mutabık kalınmıştır. Kafkas İstikrar Paktı üzerinde görüş 
teatisinde bulunulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
çerçevesinde yine ortak faaliyetlerde bulunulması ve bunun 
desteklenmesi üzerinde durulmuş, bazı spesifik projeler ele 
alınmıştır. Mesela elektrik şebekelerinin birbirine bağlı hale 
getirilmesi... Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan arasında bunun 
üzerinde zaten mutabakat sağlanmıştı ama ilgili teknik kuruluşlar 
veya eneıji bakanlıkları arasında teknik görüşmelerin bu konuda 
devam edeceği üzerinde de ayrıca durulmuştur.

Keza Gargabani Elektrik Santralı var. Bunun bazen eksik 
kapasiteyle veya kapasite altı çalıştığı -yakıtsızlıktan dolayı- 
konusu ele alınmış, bu yakıtın temininde Türkiye'nin katkıda 
bulunması ve karşılığında üretilecek enerjiden Türkiye'nin de 
yararlanması üzerinde durulmuştur. Keza ekonomik sorunlar 
üzerinde duruldu. Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinin önünde, 
bazı işadamlarının karşısına çıkan, özellikle nakliye ve vergiyle
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ilgili konularda çıkan sorunların da aşılması için iki tarafın da 
kararlı olduğu ve etkin bir şekilde gayret gösterileceği üzerinde 
mutabık kalınmıştır. Ayrıca Hazar Denizi çevresi enerji kaynakları 
ve Doğu-Batı Enerji Koridoru gibi enerjiyle ilgili konularda daha 
önce düzenlenmiş olan Birinci İstanbul Konferansı'nın İkincisinin 
toplanması düşüncesi üzerinde durulmuş ve bunun diğer olası 
katılımcılarla eşgüdüm içinde olgunlaştırılmasmdan sonra 
gerçekleştirilmesi için çalışılması hususunda mutabık kalınmıştır.

SORU : Galatasaray-Leeds United maçı öncesinde - 
İngiltere'deki maç öncesinde- Londra Büyükelçisi sayın Haktamr'ı 
hedef alan bazı yorumlar vardı ve bundan başta sayın Haktanır olmak 
üzere Dışişleri personelinin ciddi bir rahatsızlığı vardı ve bu konuda 
bazı adli girişimlerden bahsedilmişti. Bu konuyla ilgili herhangi bir 
gelişme var mı?

CEVAP : Bu konuda şu anda herhangi bir bilgi elimde yok 
ama bunu inceleyip size tekrar geri dönmek isterim.

SORU : Yine Kıbrıs'la ilgili soracağım ben. Yani "Rüştünü 
ispatladı. Kendi sorunlarını kendileri çözebilir" dediniz ama bir 
para krizi var ve sıcak paraya ihtiyaçları var. Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla bir para talebi geldi mi KKTC'den?

CEVAP : Bu konuda biraz önce söylediklerime ilave 
edecek herhangi bir husus yok.

SORU : Paradan açılınca, bir de bu Almanya'da Merkez 
Bankası'na bazı baskınlar olmuştu. Bu konuyla ilgili olarak 
Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez Bankası'nın bağlı olduğu -sanırım 
Devlet Bakanı sayın Recep Önal- Bakanlık ile bir irtibatı 
sözkonusu mu veya Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili 
olarak Almanya'ya yönelik bir girişimi oldu mu?

CEVAP : Müsaade ederseniz bu sorunuzu da alayım.

SORU : Talabani'nin ziyaretiyle ilgili biraz daha bilgi 
vermek mümkün mü acaba? Yani ne istedikleri konusunda değil 
de genel çerçeve olarak.
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SORU: Bir follow-up yapabilir miyim? Talabani'nin 
PKK'ya karşı aldığı önlemlerin yeterli olduğunu Başbakan Bülent 
Ecevit belirtti. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Öncelikle isterseniz ikinci sorudan başlayayım. 
Sonra daha genel konuya geçeyim. Talabani'nin ve KYB'nin 
PKK'ya karşı daha etkili olduğunu görüyoruz. Ancak bu 
gayretlerin devam etmesinin de gerektiği tabiidir. Genel soruya 
gelince, bildiğiniz gibi Irak'la ilgili olarak bizim için önem taşıyan 
husus, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğidir. Bu 
çerçevede herkesle temas ediyoruz. Amerika'ya çeşitli Irak'lı 
grupların gitmeleri münasebetiyle Talabani de gitmiş ve bu 
seyahatini takiben kendi talebi üzerine Ankara'ya gelmiştir. Bize 
bilgi vermiştir. Tüm sorunlar görüşülmüştür. Görüşmeler, 
temaslar devam etmektedir. Olumlu geçmiştir. PKK ile ilgili 
soruya da biraz önce cevap verdim.

SORU : Ben yine Kıbrıs konusuna dönmek istiyorum. 
Aslında arkadaşlar maddi açıdan Kıbrıs bir destek istedi mi diye 
bir soru yönelttiler, cevap vermediniz. Başbakan Eroğlu'nun 
Ankara'ya gelmesi ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Sina Gürel'le görüşmesi sözkonusu. Bu arada Cenevre'de 
bulunan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sanıyorum 4 Ağustos'ta 
Ankara'ya gelip bu konuda görüşmede bulunması bekleniyor. Bu 
konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı?

CEVAP : Bu konuları teyit edebilecek durumda değilim. 
Ben de şu anda öğreniyorum. Şu aşamada dolayısıyla söyleyecek 
birşeyim yok.

SORU : Talabani dün açıklama yaparken Irak-İran 
bütünlüğünün korunmasından, daha sonra özgür bir seçimin 
yapılmasından bahsetti. Böyle bir seçimden sonra kendi 
halklarının haklarını parlamentoda temsil edeceklerini ve 
federasyon fikriyle de savunacaklarını belirtti. Türkiye'nin tavrı 
nedir? Yani K. Irak'ta, yani Irak'ta federasyon fikrine karşı tavrı 
nedir?
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CEVAP : Bize karşı, bizle temaslarında böyle bir ifadede 
veya böyle bir beyanda bulunmadı. Dediğiniz husustaki tavrımız 
da malum. Birincisi, Irak'ın sorunlarının çözümünün Irak'ın içinde 
aranması gerektiğine inanıyoruz. Irak'ın geleceğinin zamanı 
geldiğinde Irak'taki tüm unsurlarca normal ve demokratik bir 
süreç sonunda, merkezi yönetimle de istişare içinde aranması 
gerektiğine inanıyoruz.

SORU : Federasyon konusunda Türkiye'nin tavrı nedir?

CEVAP : Bu söylediğim çerçevede.

SORU : Talabani'nin Türkiye'ye davet edilmesi
meselesinde, Talabani'ye destek verilmesi de sözkonusu ve 
haberlerimizde yer aldı. Acaba bu federasyon da dahil olmak 
üzere Talabani'ye tamamen destek verileceği anlamına mı 
geliyor?

CEVAP : Altını tekrar çizmek istiyorum. Biraz önce
söylediğim tutumumuz; Irak'taki tüm unsurlarca, Irak içinde ve
zamanı gelince yeni bir süreç sonunda Irak'ın geleceğinin 
kararlaştırılmasıdır.

SORU: Talabani dün aynı zamanda Ankara'da başlatılan,
Ankara Süreci’nin hiç işletilmediğinden de söz etti, yakındı.
Şimdi de son haftalarda toplantılar başladı. Bu konuda bir gelişme 
var mı?

CEVAP: Biliyorsunuz geçen hafta Ankara Süreci’nin 
mekanizmaları çerçevesinde öngörülen bir toplantı yapıldı. Ankara 
Süreci’nin canlandırılmasının istendiğini söylediniz. Evet, biz de 
gerekli ölçüde, gerektiği ölçüde ve kapsamda bu sürecin 
canlandırılmasını istiyoruz, taraftarız. Çalışmalar devam etmektedir.

SORU: Çeşitli Iraklı grupların ABD'ye yaptıkları 
ziyaretlerle ilgili bilgi verdiklerinden bahsettiniz. Peki bu bilgiler 
içinde Pentagon'dan Iraklı grupların silah yardımı talebinde 
bulunduğu gibi bir bilgilendirme oldu mu?
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CEVAP: Sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. Çeşitli 
Iraklı grupların Amerika temasları hakkında bilgiden ziyade esas 
benim kastettiğim o vesileyle kendilerinin Amerika'ya yaptığı 
ziyaret hakkında bilgi verdiler. Söylediğiniz hususta bende bir 
bilgi yok.

SORU: Saddam Hüseyin'in K. Irak'a saldırı hazırlığı 
yaptığı, bu maksatla yani otonom bölgenin sınırına yığınak yaptığı 
iddiaları İngiliz basınında çok yoğun olarak işlendi. Bizde bu 
yönde bir duyum var mı? Talabani bunu teyit etti mi?

CEVAP: Birincisi, bu tür haberleri biz zaman zaman 
özellikle dış basında görüyoruz. Son olarak, bu konuda çıkan 
haberi de incelediğiniz takdirde görüyorsunuz ki, biraz yorum 
mahiyetinde. Bizde bu doğrultuda herhangi bir bilgi yok. Diğer 
son söylediğiniz hususu ben de basında okudum. Talabani de 
"ihtimal vermiyorum" şeklinde bir ifade kullanmış galiba.

Teşekkür ederim.
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BM GENEL SEKRETERİ’NİN ÖZEL TEMSİLCİSİ VE 
BM KOSOVA MİSYONU (UNMIK) BAŞKANI BERNARD 

KOUCHNER’İN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve BM Kosova
Misyonu (UNMIK) Başkanı Bemard Kouchner, sayın
Bakanımızın davetlisi olarak 30-31 Temmuz 2000 tarihlerinde
ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız Kouchner'i
31 Temmuz 2000 günü kabul edecektir. Görüşmede, Kosova'daki
son gelişmeler ve bu meyanda soydaşlarımızı ilgilendiren sorun 
ve konular da ele alınacaktır.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE HÜKÜMET 
SÖZCÜSÜ’NÜN KKTC KONUSUNDAKİ BEYANLARINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Hükümet Sözcüsü, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı iç gelişmelere ilişkin olarak 
bu ülkeyi hedef alan açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Yunanistan Hükümet yetkililerinin bu açıklamalarıyla 
ilgili olarak aşağıdaki hususların vurgulanmasında yarar 
görülmektedir.

Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki ayrı devlet 
bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunlardan 
birisidir. Yunanistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 
başka bir ülkenin içişlerine yönelik uluslararası teamüle uymayan 
bu açıklamaları tarafımızdan esefle karşılanmaktadır.

"KKTC'de yasadışı bir ortam bulunduğu" yönündeki 
iddialar hem tarihi ve hukuki hem güncel gerçeklerle ters düşen 
geçersiz yaklaşımlardır. Kıbrıs'ta çözüm yolunun açılması bu 
iddiaların terkedilmesiyle doğrudan bağlantılıdır.

Kıbrıs aracılı görüşmelerinin üçüncü turunun yapıldığı bir 
dönemde konuyla ilgili tüm taraflara düşen görev, mevcut sürecin 
devamı için gerekli özen ve dikkati göstermektir.

Yunanistan'ın izlediği bu tutumun Ada'da kalıcı bir barışa 
katkıda bulunmayacağı açıktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN AVRUPA KONSEYİ BAKAN 
DELEGELERİ KOMİTESİ’NDE KABUL EDİLEN 

LOİZİDOU “ARA KARARI” KONUSUNDAKİ SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

12 Temmuz 2000 tarihinde AK Bakan Delegeleri 
Komitesi'nde kabul edilen Loizidou "Ara Karan" konusunda 
KKTC'ce 28 Temmuz 2000 tarihinde yapılan açıklamayı 
destekliyoruz.

Türkiye, anılan Delegeler Komitesi toplantısı sırasında 
sözkonusu karara katılmadığımızın kayıtlara geçirilmesini 
isteyerek, bu kararı paylaşmadığını esasen ortaya koymuştur.

Türkiye, bugüne kadar AÎHM'nin aleyhinde verdiği ve 
kendisinin muhatap olduğu tüm kararları, içerik ve sonuçlarıyla 
her zaman hemfikir olmasa dahi istisnasız uygulamıştır. Ancak, 
istisnai nitelikli olan Loizidou davasının istisnai bir işlem 
gerektirdiği de açıktır. Oysa, siyasi bir organ olan Delegeler 
Komitesi sözkonusu "Ara Kararı" ile Loizidou kararının istisnai 
niteliğine hiç değinmemiş ve sorunun siyasi veçhesini 
kamuoyunun bilgisinden saklamıştır.

Delegeler Komitesi bu "Ara Karar" ile, Loizidou kararı 
konusunda Komite'nin bundan sonra yapacağı çalışmaları daha da 
güçleştirecek bir adım atmış olduğu gibi, Kıbns sorunuyla ilgili 
olarak Halen Cenevre'de süregelen aracılı görüşmelere katılan 
tarafları etkilememek ve taraflardan biri yanında tutum almamak 
yönündeki beklentilerimizi de karşılamaktan uzak kalmıştır.
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Öte yandan, Delegeler Komitesi'nin, Kıbrıs'ta mülkiyet 
sorunlarının karşılıklı olduğunu ve bu taleplerin global bir 
yöntemle tasfiyesinin Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir 
aşama teşkil edeceğini kavraması gerekirdi. Dolayısıyla, 
KKTC'yi, Ada’daki fiziki ve hukuki gerçekleri gözardı eden, 
yanlış siyasi temele oturmuş bu ara kararın mevcut haliyle 
Loizidou ve benzeri mülkiyet iddia ve taleplerinin halline 
yardımcı olamayacağı açıktır. Bu bağlamda, KKTC'nin mal-mülk 
mübadelesi ve tazminatlar yoluyla global çözümü amaçlayan 
ortak komisyon önerisinin AK Delegeler Komitesi tarafından 
değerlendirilmemiş oluşu kaçırılmış bir fırsat sayılmalıdır.

AK Delegeler Komitesi'nin işbirliği anlayışıyla soruna 
çözüm bulma yönünde hareket etmesi halinde AK'nin ortak 
amaçlarının gerçekleştirilmesine daha fazla katkıda bulunacağını 
düşünmekteyiz.
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T em m uz  A yi D iş P o l îtİka G elişm eler i

YUNANİSTAN

- Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları, 14 Temmuz tarihinde
Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohri kentinde düzenlenen Güney
Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Dışişleri
Bakanları Dördüncü Toplantısı çerçevesinde ikili bir görüşme 
yapmışlardır.

- Yunanistan Tarım Bakanı Anomeritis'in Haziran ayında 
ülkemizi ziyareti sırasında imzalanan "Tarım Alanında Teknik, 
Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, Türk- 
Yunan Tarım Yürütme Komitesi I. Dönem Toplantısı 17-18 
Temmuz tarihlerinde Atina'da yapılmıştır.

- Yunanistan Onikiada Denizcilik Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu Türkiye'ye sefer yapma yönünde karar almış, bu 
çerçevede Rodos-İstanköy-Sisam-Selanik seferini yapan Patmos 
gemisi 16 Temmuz tarihinden itibaren, yaz sezonu boyunca hem 
gidişte hem de dönüşte Çeşme limanına uğramaya başlamıştır.

- Ege Yat Rallisi, 1-22 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenmiştir. Dörtte üçü Türk bayraklı teknelerden oluşan ve 
toplam 106 yatın katıldığı sözkonusu rallide yatların bir kısmı 
Antalya'dan, geri kalanı ise İstanbul'dan hareketle Kuşadası'nda 
buluşmuşlar ve beraberce Sisam, Sakız ve Midilli adalarına 
uğrayarak Ayvalık'a gelmişlerdir.

- Yunanistan'ın Rodos adasında yerleşik Arhangelos 
Ortaokulu ile Fethiye Özel Kışlak İlköğretim Okulu arasında 
kurulan kardeş okul ilişkisi çerçevesinde, anılan Yunan okulundan 
22 kişilik bir grup 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Fethiye'yi 
ziyaret etmiştir.
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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

ABD

- ABD'nin Massachusetts Eyaleti’nde, bir "Ermeni 
soykırımı anıtı" dikilmesi için Ermeni çevrelerince bu yıl Mart 
ayında başlatılan girişimler çerçevesinde, Eyalet Meclisi Üyesi 
Peter Koutujian’ın girişimiyle, Massachusetts Eyaletinde hızlı 
ulaşımın geliştirilmesini öngören 2103 sayılı yasa tasarısına anıt 
dikilmesi önerisi ithal edilmiştir. Tasarı Eyalet Parlamentosu'nca 
31 Temmuz tarihinde onaylanmıştır. Yasalaşması için Eyalet 
Valisi'nin onayına sunulması gerekmektedir. Yöredeki Türk 
demeklerinin tepkileri devam etmektedir.

ALMANYA

- Ermeni çevrelerce istismar edilen Alman Protestan 
misyoner Johannes Lepsius'un Postdam'daki evinin müzeye 
dönüştürülmesi konusuyla ilgili olarak Postdam Belediye Başkanı 
Platzek, Lepsius Evi’nin kuruluş amacının Türkler tarafından 
yanlış anlaşıldığını, "Lepsius Evini Geliştirme Vakfı"nın 
sözkonusu girişimi kuruluş tüzüğünde de belirtildiği üzere, 
Lepsius'un fikirleri doğrultusunda bir kültür, bilim ve tarih 
araştırma merkezi kurulması amacıyla başlattığını ve çalışmaların 
da bu yönde devam ettiğini belirtmiştir.

HOLLANDA

- Hollanda'nın Assen şehrinde Ermeni diasporasının şehir 
mezarlığına bir anıt dikme başvurusu şehir Belediyesi tarafından 
7 Temmuz tarihinde kabul edilmiştir. Anıtın üzerinde "1910-1920 
yıllan arasında ölen Ermeni atalarımızın anısına" şeklinde bir 
ibarenin yeralacağı belirtilmektedir. Karara 18 Ağustos'a kadar 
itiraz edilebilecek, bunun olumsuz sonuçlanması halinde 
Danıştay'da dava açabilecektir. Avrupa'daki Türk sivil toplum 
kuruluşlarının tepkileri devam etmektedir.
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KIBRIS

- 5 Temmuz'da Cenevre'de başlayan üçüncü tur aracılı 
konuşmalara 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri 
dolayısıyla 12 Temmuz tarihinde ara verilmiştir.

Kıbrıs Türk tarafının çözüme yönelik olarak BMGS'nin 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'ya tevdi ettiği kapsamlı 
öneri taslağı Rum tarafınca basma sızdırılmıştır. Kıbrıs Türk tarafı 
bu art niyetli davranıştan duyduğu rahatsızlığı bütün ilgili taraflara 
bildirmiş, buna karşın Cenevre görüşmelerini terketmeyerek 
Ada'da kalıcı çözüme ulaşılması yönündeki iradesini ve 
samimiyetini bir kez daha göstermiştir.

24 Temmuz tarihinde yeniden başlayan üçüncü tur 
konuşmalara 4 Ağustos tarihine kadar devam edilmiştir. Kıbrıs 
aracılı konuşmaları hakkında 3 Ağustos günü Bakanlığımızca 
yapılan bir açıklamayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bu 
görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı sayın Denktaş'ın ortaya 
koyduğu tutum ve görüşlerin Hükümetimiz tarafından kuvvetle 
desteklendiği, Kıbrıs'ta iki devletli bir konfederasyonun kurulması 
yoluyla kapsamlı çözüme ulaşılmasının KKTC ile ortak 
yaklaşımımızı teşkil ettiği teyit edilerek, müzakere yolunu açacak 
ortak zeminin yaratılabilmesi için iki tarafın birbirlerinin siyasi ve 
egemen eşitliklerini, birinin diğerini temsil etmediğini karşılıklı 
olarak kabul etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

- Kıbrıs Barış Harekatinın 26. yıldönümü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. 20 
Temmuz kutlamalarına hükümetimiz adına Devlet Bakanı sayın 
Şükrü Sina Gürel ve Savunma Bakanı sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu katılmıştır.

- 21-23 Temmuz tarihlerinde Okinawa'da yapılan G-8 
ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bölgesel 
konularla ilgili olarak yayınlanan ortak açıklamada, Kıbrıs 
konusuna da yer verilmiştir. Ortak açıklamada, geçen yıl Köln'de 
yapılan G-8 Zirvesi sonunda yapılan açıklamanın Kıbrıs'a ilişkin
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ifadelerine atıfta bulunulduktan sonra, Kıbrıs'taki taraflar arasında 
kapsamlı bir çözüme yönelik anlamlı müzakereler için zeminin 
hazırlanması amacıyla başlatılan aracılı konuşmalar sürecinin 
desteklendiği belirtilerek, Kıbrıs'ta bulunacak çözümün ilgili 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olması 
gerektiği ileri sürülmüştür.

Sözkonusu G-8 açıklamasına ilişkin olarak 
Bakanlığımızca yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta eşit, egemen iki 
devletin bulunduğu, Kıbrıs sorununa bir çözümün, üçüncü 
taraflarca değil, bu iki devlet tarafından bulunacağı, G-8 
açıklamasında çözüme yönelik olarak belirtilen görüşlerin, 
Kıbrıs'taki tarafların rızasına dayanmadığı, dolayısıyla herhangi 
bir kabul şansı olmadığı vurgulanarak, Kıbrıs konusuna katkıda 
bulunma arzusunda samimi olan üçüncü tarafların, Ada'daki 
gerçekleri gözönünde bulundurmaları ve Kıbrıs'ta kalıcı bir 
çözüme ancak Ada'daki eşit, egemen iki devlet arasındaki bir 
uzlaşı ile ulaşılabileceğini daima hatırda tutmaları gerektiği 
kaydedilmiştir.

TURKIYE-AB İLİŞKİLERİ

- 11 Nisan tarihinde Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa 
Birliği Ortaklık Konseyi toplantısı kararları çerçevesinde kurulan 
Alt Komitelerden Tek Pazar ve Rekabet Alt Komitesi, 6-7 
Temmuz tarihlerinde Brüksel'de toplanmıştır. Adalet Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, 
Türk Patent Enstitüsü ve Rekabet Kurumu Başkanlığından 
yetkililerin katıldığı Türk heyetinin başkanlığı Dışişleri 
Bakanlığı’nca yapılmıştır.

- AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri 
Günter Verheugen, 13-14 Temmuz tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Komiser Verheugen, sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
kabul edilmiş, sayın Başbakanımız, Başbakan Yardımcısı sayın
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Mesut Yılmaz ve Devlet Bakam sayın Rüştü Kazım Yücelen ile 
görüşmelerde bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret sırasında yapılan 
görüşmelerde, AB'nin ülkemiz için hazırlayacağı Katılma 
Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporu ile ilgili olarak görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

- ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı Vekilliği’ne atanan 
Büyükelçi James Dobbins, 3-6 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye 
bir ziyarette bulunmuştur. Ziyareti sırasında Dobbins, TBMM 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu ve Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Büyükelçi Kurtuluş Taşkent ve 
Büyükelçi Yiğit Alpogan ile ikili ve çok taraflı meseleler hakkında 
görüş alışverişinde bulunmuştur.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- TBMM Başkanı sayın Yıldırım Akbulut, Litvanya ve 
Letonya Parlamento Başkanları’nın davetlisi olarak sırasıyla 4-5 
Temmuz ve 6-8 Temmuz tarihlerinde Litvanya ve Letonya'yı 
ziyaret etmiştir. Sayın Akbulut ziyareti sırasında iki ülkenin 
Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, Başbakanları ve Dışişleri 
Bakanları ile görüşmüş, ikili ilişkiler ve işbirliği konularında fikir 
alışverişinde bulunmuştur.

- Çek Genelkurmay Başkanı Jiri Sedivy, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun davetlisi olarak 9-11 
Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Sözkonusu 
ziyaret sırasında askeri işbirliği konuları ele alınmıştır.

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ 
(AGSK)

- Avrupa Birliği, Helsinki Zirvesi’nde oluşturulması 
kararlaştırılan Temel Hedefin (Headline Goal) hayata 
geçirilmesini teminen Feira'da aldığı kararlar çerçevesinde,
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NATO'nun teknik/askeri düzeydeki kuvvet planlamasındaki 
deneyimlerinden yararlanmak üzere İttifaka başvurmuş, ayrıca iki 
örgüte üye ülkelerin Hükümet temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulacak dört ad hoc çalışma grubunun kurulmasını teklif 
etmiştir.

NATO Konseyi, 17 Temmuz'da aldığı bir kararla, sözkonusu 
önerilere ilişkin düzenlemelerin yapılmasını kabul etmiştir. 
Müzakerelerde, konuya ilişkin görüşlerimiz her vesileyle dile 
getirilmiş ve bunların nihai karara yansıtılması sağlanmıştır. NATO 
Daimi Temsilcimizin kararın tarafımızdan nasıl yorumlandığını 
bildiren mektubu da kararla birlikte Konsey tarafından not edilmiştir. 
Konuya ilişkin yaklaşımımız ayrıca 18 Temmuz'da dağıtılan bir basm 
notuyla kamuoyuna da duyurulmuştur.

Konsey kararının kabul edilmesini takiben, NATO-AB 
Uzman Grubu 20 ve 25 Temmuz tarihlerinde toplanmıştır. Uzman 
Grubu’na SHAPE'te görevli bir Türk yarbay da dahil 
bulunmaktadır. 25 Temmuz tarihinde yapılan toplantıda, NATO 
uzmanları Temel Hedef’in gerçekleştirilmesi için ihtiyaç 
duyulacak kuvvet kataloğuna dair bir çalışmayı AB'ye 
iletmişlerdir.

- "Güvenlik", "AB'ninNATO imkanlarına erişimi" (Berlin 
Plus) ve "Yetenekler" konulu Ad Hoc Çalışma Grupları 
Toplantıları 24, 26 ve 28 Temmuz tarihlerinde yapılmıştır. 
Toplantılara NATO, Avrupa Birliği, BAB Daimi Temsilcilerimiz 
ile NATO nezdindeki Askeri Temsilciliğimiz üyeleri katılmış 
olup, görüşlerimizi ayrıntılı bir biçimde dile getirme olanağı 
bulmuşlardır.

- Fransa Dönem Başkanlığının daveti üzerine, 27 Temmuz 
günü Brüksel'de, AB üyeliğine aday ülkeler, İzlanda ve Norveç'in 
katılımıyla Feira kararlarına ilişkin olarak "15+15" düzeninde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Fransa Dönem Başkanlığı Feira 
Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermiş; Polonya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, Norveç ve Türkiye Temsilcileri Zirve kararlarına 
ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.
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BALKANLAR

- Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci 
Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı 14 Temmuz'da 
Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohri kentinde düzenlenmiştir. Sayın 
Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetin katıldığı toplantıya, 
GDAÜ İşbirliği Süreci'nin esas katılımcısı olan diğer ülkelerden 
Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanı düzeyinde, Romanya ise Devlet Sekreteri düzeyinde 
katılmıştır. Gözlemci ülkelerden Hırvatistan Dışişleri Bakanı, 
Bosna-Hersek ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil 
edilmiştir. Bu ülkelerin yanısıra 15 ülke ile 7 uluslararası örgüt ve 
kuruluşun temsilcileri de toplantıya davetli statüsünde iştirak 
etmiştir.

"Güney Doğu Avrupa'da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, 
Güvenlik ve işbirliği Şartı"nda yer alan çeşitli alanlarda ilgili 
kuruluşlar arasında somut işbirliği mekanizmalarının 
oluşturulması yönünde, Bakanlar tarafından kabul edilen Ortak 
Bildiri'ye, tarafımızdan taslağı hazırlanan kapsamlı bir madde 
konulmuş, konunun ayrıntıları ise, Bakanların onayladığı Siyasi 
Direktörler Komitesi Raporu'nda yer almıştır.

Sayın Bakanımız, ayrıca, GDAÜ İşbirliği Süreci ile İP 
arasında koordinasyon ve işbirliğinin kurumsallaşması amacıyla, 
GDAÜ Dönem Başkanı, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşacak bir 
"Bölgesel Troika"nın oluşturulması önerisini getirmiştir.

Toplantı, bölge ülkelerinin, Güney Doğu Avrupa İstikrar 
Paktı (İP) bağlamında ortak tutum belirlemeleri, İP çerçevesinde 
gerçekleştirilecek bölgeyi ilgilendiren projelerin bir an evvel 
hayata geçirilmesi, bölge ülkelerinin İP karar alma 
mekanizmalarına katılmalarını sağlayacak yöntemlerin 
geliştirilmesi ve bu konudaki ortak taleplerinin Dışişleri Bakanları 
tarafından İP Özel Koordinatörü Hombach'ın da hazır bulunduğu 
toplantıda dile getirilmesine olanak tanımıştır.
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- Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı (İP) Özel 
Koordinatörü Hombach'ın daveti üzerine, 17 Temmuz'da 
Brüksel'de yapılan Güney Doğu Avrupa ve Komşu Ülkeler Ulusal 
Koordinatörler toplantısına Arnavutluk, Avusturya, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Romanya, Slovenya, Türkiye, Makedonya İP Ulusal 
Koordinatörleri ve temsilcilerin yanısıra, Çalışma Masaları (ÇM) 
Başkanları (III. Çalışma Masası Başkanı Kim Traavik 
katılamamış, temsilcilerini göndermiştir) ve Moldova, OHR (B-H 
Yüksek Temsilcilik Ofisi) ve UNMIK'den temsilciler katılmıştır.

İP Özel Koordinatörü Hombach, İP'ye daha fazla 
görünürlük kazandırılması ve siyasi desteğin artırılması 
hususunda bölge ülkelerinden yardım talebinde bulunmuştur.

Toplantı, Özel Koordinatör ile Ulusal Koordinatörlerin 
karşılıklı olarak sorunları ortaya koymalarına ve çözüm önerileri 
konusunda görüş teatisinde bulunmalarına olanak tanımıştır.

KOSOVA

- Türk toplumunun, 1974 Anayasası'yla kazanmış olduğu 
hakları tanınmadan nüfus ve seçmen kayıtlarına katılmayacağı 
yönündeki tepkileri devam etmektedir.

- Birleşmiş Milletler Geçici Misyonu (UNMIK) Başkanı 
Kouchner'in danışmanları 6 Temmuz'da, Kouchner ise 8 
Temmuz'da Prizren'e giderek soydaşlarımızın temsilcileri ile Türk 
toplumunun ulusal azınlık statüsü ve bu statüye ilişkin haklarıyla 
ilgili bir görüşme yapmışlardır.

- Kosova'da nüfus ve seçmen kayıt işlemleri 19 
Temmuz'da sona ermiş; seçmen kütükleri için de temel 
oluşturacak sözkonusu kayıtlar sırasında bir milyondan fazla kişi 
kaydolmuştur. Sırplar ve diğer toplumlar kayıtları boykot etseler 
de, belediye seçimlerinin zamanında yapılacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca, Ekim'de yapılması beklenen seçimler için 20'den fazla 
siyasi parti tescil edilmiş ve seçim kampanyalarının seçimlerden 
45 gün önce başlayacağı açıklanmıştır.
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- Sayın Bakanımız, Kosova Türk azınlığının statüsü ve 
haklarının BM Kosova Misyonu’nca (UNMIK) tanınmasıyla ilgili 
son gelişmeleri görüşmek üzere, Kosova Türk azınlığının siyasi 
parti konumundaki Türk Demokratik Birliği (TDB) ile, soydaş 
sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Kosova Türk Temsil 
Kurulu (KTTK) yöneticilerinden oluşan heyeti 27 Temmuz'da, 
UNMIK Başkanı Kouchner başkanlığındaki UNMIK heyetini de 
31 Temmuz'da kabul etmişlerdir. Soydaş heyeti, 27 Temmuz'da 
sayın Başbakanımız tarafından da kabul edilmiştir.

- ABD Yönetimi’ne bağlı "US Institute of Peace" 
tarafından Kosova'daki Arnavut ve Sırp toplumlarının temsilcileri 
arasında, seçimle, basın-yayın organları, sivil toplum ve güvenlik 
gibi konuların tartışılması amacıyla, 21-23 Temmuz tarihlerinde 
Airlie'de (Virginia) bir toplantı düzenlenmiş ve iki toplum 
arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı, bölgede 
barışın ve huzurun sağlanması, şiddetin kınanması ve tüm 
toplumların siyasal hayata katılımını sağlamaktır. ABD Dışişleri 
Bakanlığı ilgili dairesi başkanı Büyükelçi Menzies, Sırplar ve 
Arnavutların aynı masa etrafında toplanabilmelerinin dahi son 
derece ümit verici olduğunu, bu tür görüşmelerin daha sık 
gerçekleşmesi için uluslararası kuruluşlarla temaslarını 
sürdüreceklerini belirtmiştir.

- UNMIK Sözcüsü, YFC'de yapılacak seçimlere Kosovalı 
seçmenlerin katılmasının teoride mümkün olduğunu, nitekim 
Kosova'nm YFC'nin bir parçası olduğunu, ancak Yugoslav 
makamlarının henüz UNMIK ile konu hakkında temasa 
geçmediklerini belirtmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- YFC Cumhurbaşkanı Miloseviç, YFC Parlamentosu'nda 
27 Temmuz'da yaptığı çağrıyla, Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve 
yerel seçimlerin 24 Eylül günü yapılacağını açıklamıştır. Ana 
muhalefet partisi Sırbistan Yenilenme Hareketi, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot edeceğini, ancak yerel 
seçimlere katılabileceğini açıklamıştır.
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- Karadağ, Federal makamlar gayrimeşru addettiği için, 
seçimlere katılmama kararı alındığını açıklamış olsa da; 
Cumhurbaşkanı Djukanoviç'in, Roma'da ABD Dışişleri Bakanı 
Albright ile görüşmesinin ardından, Karadağ'da iktidar ortağı üç 
partinin seçimlere katılım konusunu kendi aralarında 
tartışabilecekleri açıklaması yapılmıştır.

RUSYA FEDERASYONU

- Rusya Federasyonu Devlet Duması'nın, Parlamento'nun 
üst kanadı Federasyon Konseyi'nin reformuna ilişkin yasa 
tasarıları, yeni yazım şekliyle Devlet Duması'nda 19 Temmuz 
günü yapılan oylamada, 88 red ve 5 çekimser oya karşılık 308 oyla 
kabul edilmiştir.

Yeni yasa çerçevesinde, Federasyon Konseyi'nde, her idari 
birimden, biri yerel yürütmeyi, diğeri yerel yasama organını 
temsilen, iki temsilci bulunacaktır. Yerel parlamento temsilcisi 
Parlamento Başkanı tarafından veya parlamentonun en az üçte bir 
çoğunluğu tarafından aday gösterilecek ve yerel parlamento 
tarafından onaylanacaktır. Yerel yürütmenin temsilcisi ise, 
bölgelerde Valiler, Cumhuriyetlerde Cumhurbaşkanları olmak 
üzere yerel yürütmenin başı tarafından atanacaktır. Belirlenecek 
yeni temsilcilerin görevlerine 1 Ocak 2002 tarihinde başlamaları 
öngörülmektedir.

Öte yandan, Başkan'a bölge yöneticilerini görevden alma 
ve parlamentolarını feshetme yetkisini veren yasa tasarısıyla ilgili 
olarak Duma'da 19 Temmuz günü yapılan oylamada, bu konudaki 
Federasyon Konseyi vetosunun aşılmasına karar verilmiştir. 
Sözkonusu yasa çerçevesinde, Başkan, yasaları ihlal eden yerel 
yürütme organı başkanlarını geçici veya sürekli olarak görevden 
alma yetkisine sahip olacaktır. Başkan'ın yasaları ihlal eden yerel 
parlamentoları feshetmesi hususu ise ilke olarak kabul görmüş 
olup, bu konudaki yasa teklifinin Duma'ya sunulması 
gerekmektedir. ^
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Çeçenistan

- Temmuz ayı başlarında Çeçen savaşçılar Güdermes, 
Argun ve Urus-Martan'daki askeri barakalara karşı intihar 
bombalama eylemlerinde bulunmuşlar ve bu eylemlerde 50 asker 
ve 11 sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 84 kişi yaralanmıştır. Bu 
olaylar üzerine tüm Çeçenistan'da akşam 08.00'den sabah 06.00'ya 
kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

- Temmuz ayı ortalarında da, eski Grozni Belediye 
Başkanı Bislan Gantemirov, Kadirov liderliğindeki Çeçenistan 
idaresinin Başkan Yardımcılığfna atanmıştır. Rus tarafı bu 
atamanın bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı 
inancını açıklamış olmakla birlikte; 18 Temmuz tarihinde, 
Gantemirov, kendisine bağlı 200 Çeçen milisiyle Grozni'den 
hareket ederek idarenin yerleşik bulunduğu Güdermes'e girmiş ve 
başkanlık binalarını kuşatmaya kalkışmıştır. Grozni, Urus-Martan 
gibi bazı bölgelerin liderlerinin Kadirov tarafından görevden 
alınmasını protestoya yönelik olduğu belirtilen sözkonusu eylem, 
federal birliklerin müdahalesiyle durdurulmuştur.

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı'na bağlı olarak 
faaliyet gösterecek ve Çeçenistan Cumhuriyeti yönetim 
organlarıyla Federal birimler arasında gerekli eşgüdümü 
sağlamakla görevli Çeçenistan Daimi Temsilciliği 19 Temmuz'da 
çalışmalarına başlamış ve bu temsilciliğin Başkanlığına Şamil 
Beno getirilmiştir.

- Vahabi İslami Hareketi, Çeçenistan İdaresi Başkanı 
Kadirov tarafından yasaklanmış, buna göre, Vahabilerin 
toplandıkları camilerin ve çocukların gittikleri resmi olmayan 
Kur'an kurslarının kapatılacağı bildirilmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 11-12 Temmuz tarihlerinde 
Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında 
sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız
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sayın Cumhur Ersümer ve Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem 
eşlik etmişlerdir.

Ziyaret çerçevesinde sayın Cumhurbaşkanımız, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'le görüşmüş, 
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov'u ve Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Hanlar Hacıyev'i kabul etmiş, Azerbaycan 
Milli Meclisinde bir konuşma yapmış, Bakü yakınlarında bulunan 
bir kaçkın kampını ziyaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kaçkın kampını ziyareti sırasında, Kızılay tarafından temin edilen 
41 ton gıda ve çeşitli ilaç ve sağlık malzemelerinden oluşan 
yardımın teslimi yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'ı ziyaretine 
ilişkin yayınlanan bir ortak bildiri iki ülke Cumhurbaşkanlarınca 
imzalanmıştır.

- Gürcistan Dışişleri Bakanı İrakli Menagarişvili, sayın 
Bakanımızın davetlisi olarak 25 Temmuz'da Trabzon'a bir çalışma 
ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde 
Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar 
ele alınmıştır.

ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ

- Türkiye ile Hindistan arasında Orta Asya ve Kafkasya 
konularında danışmalar 4 Temmuz'da Ankara'da yapılmıştır. 
İstişarelerde, Türkiye ile Hindistan'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri, 
bu ülkelere yönelik politikalarının temel unsurları üzerinde 
durulmuş; ayrıca, bölgede son dönemde meydana gelen 
gelişmeler ile bölgedeki diğer güçlü ülkelerin Orta Asya 
ülkeleriyle ilişkileri ele alınmıştır.

- Şangay Beşlisi olarak bilinen zirveler sürecinin son 
toplantısı 5 Temmuz'da Duşanbe'de yapılmıştır. Zirve’ye Şangay 
Beşlisi'ni oluşturan Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Devlet Başkanlannın yanı 
sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı da gözlemci olarak katılmıştır.
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Duşanbe Toplantısı sonucunda yayınlanan Zirve 
Deklarasyonu'nda, Şangay Beşlisi'ni, çeşitli alanlarda çok taraflı 
işbirliğinin sürdürüleceği bölgesel bir yapı haline dönüştürmek 
için tarafların her türlü çabayı gösterecekleri; Orta Asya'yı bir 
barış, iyi komşuluk, istikrar ve eşitlik içinde işbirliği bölgesi 
yapmak konusunda fikir birliği içinde bulunulduğu ve bölgede 
istikrarı bozabilecek çatışmalara, tehditlere ve dışarıdan 
müdahalelere karşı olunduğu kaydedilmiştir.

Şangay Deklarasyonu ve bununla ilgili karar sürecinde 
Şangay Beşlisi'nin "Şangay Forumu" olarak adlandırılması 
öngörülmüştür. Toplantının en önemli sonucu, Şangay Beşlisi'nin 
belli bir kurumsallaşma aşamasına girmiş bulunmasıdır. Bu 
bağlamda, zirveye üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bundan 
böyle belirli aralıklarla biraraya gelmesi hususunda mutabakata 
varılmış, gelecek toplantının önümüzdeki sonbahar aylarında, 
Moskova'da yapılması planlanmıştır. Ayrıca, Şangay Beşlisi'nin 
bir Sekretaryası olarak görev yapmak üzere, ülkelerin Genel 
Koordinatörlerinden oluşan bir Ulusal Koordinatörler Kurulu'nun 
oluşturulması ve bu Kurul'un 2001 yılında Çin'de düzenlenecek 
olan gelecek Zirve Toplantısı hazırlıklarını sürdürmesi 
kararlaştırılmıştır.

- Moğolistan'da, komünist rejimin yıkılmasından sonra 
üçüncü parlamento seçimleri 2 Temmuz günü yapılmıştır. Diğer 
iki seçimde olduğu gibi iktidar değişikliğinin meydana geldiği 
seçimlerde, muhalefette bulunan eski komünistlerin oluşturduğu 
Moğol Ulusunun Devrimci Partisi (MPRP), oyların sadece 
%40'ını almasına rağmen, Moğol Meclisindeki toplam 76 
sandalyenin 72'sini kazanmıştır. Seçimleri kazanan MPRP'nin 
Genel Başkanı N. Enkhbayar, seçim sonrası yaptığı 
açıklamalarda, partisinin Marksist-Leninist bir parti olmadığını, 
Moğolistan'ın genel dış politika çizgisinin değişmeyeceğini, 
piyasa ekonomisi ile uygun iş ortamını geliştirmeye devam 
edeceklerini açıklamıştır.

118 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000



ORTA DOĞU

Orta Doğu Barış Süreci

- Orta Doğu Barış Süreci'nin İsrail-Filistin kanalında Nihai 
Anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Clinton'un 
arabuluculuğunda Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve İsrail 
Başbakanı Ehud Barak başkanlığındaki heyetler 11-24 Temmuz 
tarihleri arasında Camp David'de biraraya gelmişlerdir.

Zirve, 24 Temmuz günü herhangi bir uzlaşıya varılamadan 
sona ermiştir. Zirve'den sonra yapılan açıklamada, taraflar, Orta 
Doğu Barış Süreci'nin devamına olan bağlılıklarını, sorunların 
242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde 
çözülmesinin amaçlandığını ve tek yanlı uygulamalardan 
kaçınılması üzerinde anlaştıklarını belirtmişlerdir.

Zirve sonrası yapılan temaslardan, tarafları ilgilendiren 
tüm sorunların görüşme masasına getirildiği ve belirli ilerlemeler 
kaydedildiği öğrenilmiştir. Buna karşılık, Camp David Zirvesi'nde 
tarafların Kudüs konusunda bir uzlaşıya varamadıkları ve "Her 
konu üzerinde anlaşmaya varılmadan, hiçbir konu üzerinde 
anlaşmaya varılmış sayılmaz" ilkesi çerçevesinde, yürütülen 
görüşmelerin bu nedenle bir anlaşmaya varılamadan sona erdiği 
belirlenmiştir.

IRAK

- ABD'nin desteğinde Iraklı rejim muhaliflerini biraraya 
getiren bir kuruluş olan Irak Ulusal Kongresi'nin (INC) 65 üyeden 
oluşan Merkez Konseyi'nin ilk toplantısı 7-9 Temmuz günlerinde 
Londra'da yapılmıştır. Toplantıda Irak Türkmenleri, INC Merkez 
Konseyi Başkanlık Divanı başkanlığına seçilmişlerdir.

- 11 Temmuz gecesi Erbil'de KDP'ye bağlı bazı güvenlik 
görevlileri ile Irak Türkmen Cephesi parti başkanlık binasını 
koruyan görevliler arasında bir çatışma çıkmıştır. Olayda iki Irak 
Türkmeni yaşamını yitirmiş, 6 Türkmen de yaralanmıştır.
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Olaya ilişkin ilk bilgilerin Bakanlığımıza ulaşmasıyla, 
tepkimiz ve bu tür olayların tekrarlanmasına meydan verilmemesi 
yönündeki talebimiz 12 Temmuz günü Bakanlığımızda görüşülen 
KDP yetkilisi Sami Abdurrahman'a iletilmiştir. Ayrıca, 19 
Temmuz'da Bakanlığımıza çağrılan KDP'nin Ankara'daki İrtibat 
Görevlisine rahatsızlığımız iletilerek, Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğunun bölgede yaşayan Türkmenlerin can ve mal 
güvenliklerine zarar vermesine izin vermeyeceğimiz bildirilmiş, 
Türkmenlerle barış ve huzur içinde yaşamanın yollarının 
aranmasına katkıda bulunmaları istenmiştir.

•  •

Ote yandan, olay sonrasında Erbil'den Türkiye'ye gelen 
Irak Türkmen Cephesi'nden bir heyet 17 Temmuz günü 
Bakanlığımız Müsteşar Vekili Büyükelçi Uğur Ziyal tarafından, 
24 Temmuz'da da sayın Bakanımız tarafından kabul edilmiştir. 
Görüşmelerde, ülkemizin, Irak Türkmenlerinin bölgede barış, 
huzur ve refah içinde yaşamalarını sağlayacak koşulların 
oluşmasının takipçisi olduğu vurgulanmıştır.

- Ankara Süreci çerçevesinde KDP ve KYB arasındaki 
çatışmaları önleyecek ve bölgede istikrara katkıda bulunacak bir 
mekanizma olarak geliştirilen Ateşkes İzleme Gücü'nün (AİG), asli 
görevlerini ifa amacıyla KYB bölgesine yeniden konuşlandırılması 
20 Temmuz'da Bakanlığımızda düzenlenen Ateşkes İzleme 
Değerlendirme Grubu Toplantısı’nda kararlaştırılmıştır. Toplantıya 
Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız yetkililerinin yanısıra, ABD ve 
İngiltere Büyükelçiliklerinden temsilciler, KDP ve KYB'nin 
Ankara'daki irtibat Görevlileri ve AİG'yi temsilen ITC Ankara 
Temsilcisi katılmışlardır.

- Son dönemde PKK terör örgütüne karşı tavrını 
değiştirerek bazı önlemler almaya başlayan ve Türkiye'yle 
ilişkilerini geliştirme arzusunu tarafımıza iletmekte olan KYB 
Lideri Celal Talabani, ziyaret talebinin tarafımızdan uygun 
görülmesi üzerine, 25-26 Temmuz günlerinde Ankara'ya 
gelmiştir. Adıgeçen sayın Başbakanımız ve Bakanlığımız 
Müsteşar Vekili Büyükelçi Uğur Ziyal tarafından kabul edilmiştir.
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GÜNEYBATI ASYA

PAKİSTAN

- Pakistan Başyöneticisi Orgeneral Pervez Musharraf 
tarafından 15 Temmuz'da yayınlanan "Geçici Anayasal Düzende 
Değişikliğe İlişkin Yasa" uyarınca Pakistan Anayasası’nda İslam 
dininin gereği olarak yeralan hükümlerin Geçici Anayasa'da da 
aynen korunmaya devam edileceği bildirilmiştir.

- Başyönetici Org. Musharraf tarafından 17 Temmuz'da 
yapılan açıklamada ise, "kısa vadede siyasi gösteri yasağının 
kaldırılmasının ve Parlamento’nun yeniden işler hale 
getirilmesinin mümkün görülmediği ve sivil demokrasinin ancak 
üç yıl içinde yeniden tesis edilebileceği" ifade edilmiştir.

- Pakistan'da mali sistemin İslami esaslara göre 
düzenlenmesi amacıyla oluşturulan Komisyon ilk raporunu 
hazırlayarak, 19 Temmuz'da Pakistan Merkez Bankası’na 
sunmuştur. Rapor uyarınca, mevcut faiz sisteminin adım adım 
kaldırılması önerilmiştir.

- Pakistan'ın Sindh Eyaleti Bakanlar Kurulu tarafından 25 
Temmuz'da, eyaletteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 
namaz kılmaya teşvik edilmeleri ve bu amaçla memurların 
amirlerinin de namazlara katılmaları kararlaştırılmıştır.

- Pakistan'ın devrik Başbakanı Nawaz Sharif aleyhinde 
açılan, Sharifin özel helikopterinin harcamalarında yapılan 
yolsuzluğa ilişkin dava, 22 Temmuz günü sonuçlanmış ve Sharif 
14 yıl süreli hapse mahkum edilerek, 21 yıl süreyle de siyasetten 
men edilmiştir.

KEŞMİR SORUNU

- Jammu-Keşmir (JK)'in Hindistan'ın denetimi altında 
bulunan bölümündeki JK Eyalet Parlamentosu’nun 26 Haziran 
günlü oturumunda Eyalet’e daha fazla özerklik verilmesi yönünde

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 2000 121



kabul ettiği karar, Hindistan Hükümeti tarafından reddedilirken, 
Pakistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda, "kararın 
Keşmir halkının beklentilerini karşılamaktan uzak ve geçersiz 
olduğu" belirtilmiştir.

- JK Eyaletinde faaliyet gösteren en önemli militan 
örgütlerden Hizb-ul Mücahidin (HM) tarafından 24 Temmuz günü 
yapılan açıklamada, örgütün üç ay süreyle tek taraflı ateşkes ilan 
ettiği bildirilmiş; açıklama Hindistan Hükümeti tarafından 
memnuniyetle karşılanırken, Pakistan Hükümeti ve JK 
Eyaleti’nde faaliyet gösteren 14 militan örgütün üyesi 
bulundukları Birleşik Cihad Konseyi tarafından reddedilmiş ve 
HM'nin Birleşik Cihad Konseyi üyeliği askıya alınmıştır.

AFGANİSTAN

Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman, 
Afganistan'daki gelişmeler hakkında temas ve görüşmeler 
yapmak üzere, beraberindeki heyetle 17-25 Temmuz tarihlerinde 
Pakistan ve Afganistan'ı ziyaret etmiştir.

Bu çerçevede, Büyükelçi Erman'ın 19-23 Temmuz 
tarihlerinde Kabil'i ziyareti sırasında Türkiye tarafından 
Afganistan'a yapılan insani yardımın yaklaşık 40 bin Dolar 
tutarındaki gelişmiş tıbbi malzemeden oluşan bir bölümü 
Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesi'ne teslim edilmiştir. Ayrıca, 
Kabil'de yapılan görüşmelerin sonucunda, Afganistan'da hüküm 
süren ağır kuraklığın Kabil'i de etkilemesi nedeniyle, BM 
tarafından kentte 35 bin kişinin düzenli ve sağlıklı su kaynağına 
kavuşmasını teminen hazırlanan, 500 adet su kuyusunun 
iyileştirilmesine yönelik 20 bin Dolar tutarındaki bir acil yardım 
projesinin finansmanı tarafımızca üstlenilmiştir.

- Taleban güçleri ile Kuzey Afganistan İttifakı kuvvetleri 
arasındaki çatışmalar 25 Temmuz günü şiddetlenmiş ve Taleban, 
Takhar ilindeki stratejik önemi bulunan Nareen ve Ishkamıs 
kasabalarını ele geçirmiştir.
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AFRİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZDEKİ 
GELİŞMELER

- Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, 23-25 
Temmuz tarihlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın davetine 
icabetle ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Cumhurbaşkanı Obasanjo'ya ziyaretinde, iki Eyalet Valisi, 
Dışişleri Bakanı, Enformasyon Bakanı, Maliye ve Savunma 
Devlet Bakanları, Milletvekilleri, üst düzey resmi görevliler ve 
işadamlarından oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Ziyaret sırasında, iki Cumhurbaşkanının başbaşa 
görüşmelerinden sonra heyetlerarası görüşmeler yapılmış ve 
Türkiye-Nijerya ilişkilerinin geliştirilmesi için atılması gereken 
adımların sıralandığı Eylem Planı'm içeren Mutabakat Zaptı ile, 
iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi danışmalar 
yapılmasını öngören İşbirliği Protokolü, sayın Bakanımız ve 
Nijerya Dışişleri Bakanı tarafından iki Cumhurbaşkanı huzurunda 
imzalanmıştır.

Konuk Cumhurbaşkanı ayrıca, TBMM Başkanı ve sayın 
Başbakanımız ile de bir görüşme yapmıştır.

Ziyaret sırasında, iki ülke Parlamentolarında Dostluk 
Gruplarının kurulması, KEK toplantısının bu yıl içinde yapılması, 
bu vesileyle evvelce parafe edilmiş, Askeri İşbirliği (Çerçeve) 
Anlaşmalarının ve mümkün olduğu takdirde, Kültür Anlaşması ile 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının imzalanması da 
kararlaştırılmıştır.

_ •

Konuk Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet İstanbul'da 
Türk özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bir 
toplantıya katılmıştır.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Nijerya arasında siyasi 
ilişkilerin memnuniyet verici bir düzeyde olduğu teyit edilmiş, iki 
ülkenin gerçek potansiyellerini yansıtmayan ekonomik ve ticari 
ilişkilerin biran önce arzu edilen seviyeye çıkarılması hususunda 
görüş birliğine varılmıştır.
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ENERJİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
başkanlığında bir heyetimiz, Kazakistan Hükümeti'nin daveti 
üzerine, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi’yle ilgili 
teknik bilgi vermek amacıyla 26 Temmuz'da Astana'da bir brifing 
vermiştir. Ziyaret sırasında, heyetimiz Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in Hazar Havzası Özel Temsilcisi Maksat İdenov ve 
Kazakistan Eneıji, Endüstri ve Ticaret Bakanı Vladimir Şkolnik 
tarafından kabul edilmiştir.

- Avrupa Birliği'nin, amacı Avrupa'ya Orta Asya ve Hazar 
Bölgesi'nden, Orta Doğu'dan ve Güney Akdeniz'den doğal gaz 
taşınması olan INOGATE programı çerçevesinde, ülkemizin 
"Şemsiye Anlaşması"na taraf olmasıyla katılım yoluyla 
"faydalanan ülke" konumuna gelmesi üzerine, Türkiye- 
Yunanistan ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan Üçlü 
Çalışma Grubu ilk toplantısını 7 Temmuz tarihinde Brüksel'de 
yapmıştır. İlk Üçlü Toplantı sonucunda bir "Sonuç Bildirgesi" 
imzalanmıştır.

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu 
Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazı’nın Karadeniz Altından 
Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli 
Anlaşmaya Ek Protokol" 26 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir.

- Türkiye ile ABD arasında 19 Kasım 1999 tarihinde 
parafe edilmiş olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına 
İlişkin İşbirliği Anlaşması" 26 Temmuz 2000 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olup, sözkonusu Anlaşma tarafların Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan kaynaklanan 
yükümlülükleri çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) hedefleri doğrultusunda, UAEA'nm güvenlik 
denetimine tabi olacak şekilde, nükleer enerjinin barışçıl 
kullanımının gelişmesi, kullanımı ve kontrolünde işbirliği 
yapmalarını içermekte, barışçıl nükleer faaliyetlerin radyoaktif, 
kimyasal ve ısıl kirlilikten çevreyi koruma anlayışıyla
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gerçekleştirilmesini amaçlamakta ve nükleer enerjinin barışçıl 
kullanımı amacıyla bilgi, malzeme, teçhizat ve teknoloji 
transferini öngören hükümlere y er vermektedir.
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A tatürk  İ l k e l e r in in  T ü r k  D iş P o l İt İk a sin a
E t k îsİ*

Ümit Haluk BAYÜLKEN **

Büyük Atatürk'ün kurduğu ve sonsuza dek milletimize ve 
özellikle gençlerimize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 76. yılını 
12 gün önce kutladık. Bugün ise ATATÜRK'ün ebediyete 
intikalinin 61. yılını anıyoruz.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizin, geçen 76 yıl içinde 
çağdaş milletler topluluğunda çok önemli bir yer aldığı, büyük 
başarıları gerçekleştirdiği bir hakikattir. Ancak bu demek değildir 
ki kendi ülkemiz Türkiye'de bütün problemlerimizin hemen 
hemen hepsi hallolmuştur. Tıpkı, çağdaş ülkeler topluluğunun 
bugünkü aşamada başını çeken ABD ve Kanada ile, Avrupa'nın 
çeşitli yönlerden çağdaş topluluğunu temsil eden AB 
ülkelerindeki sorunları tamamen halledilmiş olmadığı gibi, insan 
toplulukları varoldukça, bir kısım sorunlar halledilirken diğer 
yandan da bir kısım yeni sorunlar ortaya çıkacaktır ve çağdaş 
ülkeler dahil -hatta başta olmak, üzere- bu sorunlara pozitif 
çözümler bulmak her toplumun çeşitli çağlarda başlıca meselesini 
teşkil edecektir.

Şayet çok kısaca arza çalıştığım şu tablo kolay kolay 
yadsınamaz bir gerçeği aksettiriyorsa, yine aynı kısalık unsuruna 
dikkat ederek bu büyük lideri anma gününde, son günlerin ortaya 
çıkardığı bazı buhrana benzer durumlar nedeni ile bizim için çok 
önemli olduğunu düşündüğüm bir kaç noktaya temas etmeme 
müsaadenizi rica ederim.
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Cumhuriyetimizin önemli mevkilerinde ve 
müesseselerinde görevli bulunan pek çok şahsiyet tarafından da 
belirtilmiş olduğu gibi, Türkiyemizin, kendi çabamızla ve 
dostlarımızın imkânlarından, diğer bilgili ve tecrübeli ülkelerin 
yararlandığı biçimde ve ölçüde yararlanarak çözülemeyecek 
sorunları olduğuna ben de onlar gibi inanmıyorum. Onlarla 
hemfikir olarak şu hususu da inançla belirtebiliyorum: Elbette 
Türk ulusu ve Türkiye olarak bunların hepsinin üstesinden 
geleceğiz.

Bu genel saptamada ayrılık yok. Ancak ne kadar zaman 
içinde, yani hangi en kısa süreyi belirtebileceğimiz bir geleceği 
düşünerek bunları halledeceğiz? Kanımca Türkiyemizin, meşhur 
İngiliz yazar ve şairinin tanımladığı gibi "Var olmak ya da 
olmamak"a benzetilebilecek sorunu işte bu konuya vereceğimiz 
cevaptadır.

Öyle zannediyorum ki Türk ulusu ve Türk gençliği, bu 
işlerden başarı ile, alnımız açık olarak çıkabildiğimizi 
söyleyebilmek için, bir 50 yıl daha beklemek niyet ve arzusunda 
katiyen değildir.

Hatta iki onyıla dahi sabredebileceği kanısını 
taşımıyorum. Öyle ise muhterem dinleyiciler, ne yapacaksak 
önümüzdeki 10-15 sene içinde yapmak ve bitirmek azminde 
olmalıyız.

İşte bu yönlerden bakıldığı, incelendiği, tahlil edildiği 
zaman, herşeyden evvel Büyük Atatürk'ün bu cumhuriyeti, bu laik 
toplumu yaratırken hangi süratle gittiğini lütfen hepimizin 
hatırlamasını istirham ediyorum. Kuşkusuz bütün dünyanın fikir 
birliği halinde dehasını tasdik ettiği Atatürk'ün bir benzerini 
bulmak kolay veya mümkün olmadığına göre, bu süreç herhalde 
Atatürk'ün hızında olamaz. Onu hepimiz biliyoruz. Ama 2. Dünya 
Savaşı’ndan, o büyük felâketten çıktıktan sonra, bugün AB 
sinesinde yer almış olan 15 devletten hemen hepsinin bu büyük 
felâketi yaşadıktan soma bugün az çok beğendiğimiz çağdaşlık 
seviyesine geldiğini görmemezlik edemeyiz. Bu itibarla ve bu
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düşüncelerle sîzlere 10-15 yıldan bahsettim. Peki şu suali de 
cevaplandırmak gerekiyor sanıyorum: Bunun bir reçetesi var mı?

•  •

Var elbette. Oyle ise özetleyelim.

Milletin oyunu serbestçe verebildiği ve kendisi adına 
yasama işlerini gören bir Meclis. Bu çok şükür bizde var ve son 50 
yıldan beri çok partili hayatı devam ettirmekteyiz. Peki bunun kâfi 
gelmediği durumlar nereden ortaya çıkıyor? Şimdiye kadar pek 
çok defa tekrarlandığı gibi, demokrasinin sadece haklar 
manzumesi değil, bir görevler nizamı, düzeni olduğunun da 
unutulmaması ve çağdaş dediğimiz ülkelerde kullanılan usûl, 
tedbir, yasama şekillerinin her gerekli halde bizde de tereddütsüz 
uygulanması.

Bunun teferruatı, siyasi partilerimizin çoğunluğu ve diğer 
yetkili ve ilgililerimiz tarafından on yıllardan beri münakaşa 
edilmekte ve çeşitli yolları önerilmektedir. Benim demek 
istediğim şudur ki, artık bu öneriler üzerinde işaret ettiğim 
parametreler içinde her kuruluş ve demokrasinin kalbi demek 
olan, yasama meclisimiz görevini yapabilmelidir. Bu 
yapılamadığı zaman, başta TC'nin kurucusu ve yaşatıcısı 
milletimizin kahir ekseriyeti, gençliğimizin hemen tamamı, 
milletimizin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün teminatı Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizde hak ve adaletin gözetilmesini 
sağlayan mukaddes denilebilecek mekanizmalardan adalet 
mekanizması; gençliğimizin yani milletimizin sonsuza kadar 
sürecek varlığının teminatı olan gençlerimizin en modem 
bilgilerle yetişmesini sağlayan üniversitelerimiz ve onlara yeterli 
bilgilerle gelmelerini sağlayan eğitimimizin başlangıçtan 
üniversiteye kadar gelen muazzam öğretmenler kadrosu, büyük 
bir rahatsızlık hissetmeye başlarlar. Türk ulusunun Yüce yasama 
Meclisleri mazeret değil, çareler ve çözümler üretmekle 
yükümlüdürler.

Eğer dokunduğum bütün bu camiada ve çeşitli önemli 
kuruluşlarda şikâyetler belirli ölçüleri aşıyor, yapılan öneriler on 
yıllarca sürüncemede kalabiliyor veya hiç yerine getirilemiyorsa,
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o zaman memleketimizde gerçek bir rahatsızlığın mevcut 
olduğunu hepimizin bilmesinde büyük yararlar vardır. Çünkü 
demokrasiye lâyık olmayı bilmek ve onun kurallarını da 
uygulamak lâzımdır. Montesquieu’nun iki yüzyılı geçen bir süre 
önceki söylemine herkesin aklında ve vicdanında öncelikle yer 
verip, demokrasi rejiminin bir oyun olmadığını, aksine zor ve 
fakat insanca ve insanlığa en çok yaraşan bir fazilet (erdemlilik) 
rejimi olduğunu devamlı hatırda tutup ona göre hareket etmesi 
kaçınılmaz bir hak ve görevdir.

Demokrasiyi sadece bir seçilmişler rejimi diye tarif etmek 
kâfi değildir. Seçimle işbaşına gelip gitmek kuşkusuz asli ve zaruri 
bir gerektir. Ama bu unsuru yalnızca şekli farzederek, önce 
demokrasiyi başlıca muhtevalarından mahrum bırakmak sadece 
akıl kârı olmamakla kalmaz, fakat aynı zamanda mümkün de 
değildir. Çünkü ana muhtevasından mahrum bırakılan şekliyle 
demokraside devlet otoritesi yozlaşır. Otorite boşluğu hasıl 
olunca, sayın Cumhurbaşkanı’nm belirttikleri gibi, bu boşluğu 
başka otorite doldurur.

II. Dünya Savaşı’ndan, işgal edilmesine rağmen muzaffer 
ülkeler arasında çıkan Fransa örneğini unutmamak gerekir. 
Fransa'da o devrede yozlaşan demokrasi Birinciden Beşinciye 
giden Cumhuriyet’te sonuçta bir de Gaulle olgusunu yaratmıştır. 
Fransa ki, insanlığa 1789 İhtilâli ile kendisini ve diğer ulusları 
demokratik cumhuriyete götüren yeni bir rejimi yaratmıştır.

Sözün özü; devlet idaresi, bilgi, tecrübe, erdem isteyen bir 
nesnedir. Hafife alınamaz ve alınmamalıdır. Onun için devlet 
adamlarına Osmanlı tabiriyle yukarıda belirtilen vasıflardan bir de 
"kiyâset" sahibi olmayı şart koşarlardı. Başlangıçta belirttiğim 
sebeplerle bu kısaca sunmaya çalıştığım açıklamadan sonra, şimdi 
müsaadenizle Atatürk ilkelerinin Türk dış politikasına etkisi 
konusunu da kısaca irdeleyelim. Dış ilişkiler denilince, devletlerin 
güçlerini oluşturan öğelerden, stratejik konum, nüfus ve işgücü, 
doğal kaynaklar, endüstriyel ve tarımsal potansiyel, gelişmişlik 
düzeyi, askeri güç gibi objektif kıstaslar yanında sübjektif öğeler
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diyebileceğimiz ulusal moral, halkın dış politikayı 
desteklemekteki kararlılığı, topluma önderlik yapabilme 
bakımından ve halkın desteğini devamlı sağlayabilmek yönünden 
kuvvetli sayılan hükümetler ve dış ilişkileri yürüten diplomatların 
kaliteleri ve niteliği gibi hususlar işin içine girer. Diğer taraftan 
devletlerin dış politikayı uygulamaktaki araçlarının uluslararası 
hukuka uygun biçimde kullanılmaları da mümkündür (Meşru 
müdafaa, ambargo, barışçıl abluka, sıcak takip, vs. gibi). Bütün bu 
hususlar dikkate alınınca, diplomasi hakkında çok tekrarlanan 
"diplomasi mümkün olanın sanatıdır" gibi bir hükümle iktifa 
edilmesine her zaman tamamiyle riayet edilmesi zarureti 
bulunmadığı anlaşılabilir. Ayrıca şunu da belirtmekte büyük yarar 
görürüm ki dış ilişkilerin meşru zeminlerde yürütülmesinin ve 
ulusal çıkarların kollanıp elde edilmesinin çok emek, sabır, bilgi 
ve tecrübe isteyen, icabında "hesaplanmış risk"leri de içerebilen 
kısa ve uzun vadeli planlamaların hatta siyasi ve askeri ittifaklar 
dahil, çeşitli faaliyet ve girişimleri gerektiren çok karmaşık bir 
proses olduğu unutulmamalıdır.

Dış ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili çalışma ve girişimlerde
şu temel kriterleri de hatırlamakta büyük yarar vardır. Şöyle ki; bu
süreçte devamlı olarak devletin kudretini oluşturan kaynaklar ile
dış politika uygulamaları arasında bir dengenin gerektiği
hususunu daima gözönünde bulundurmak gerekir. Diğer bir
deyimle devletin varlığının bir dış saldırıya uğraması hali hariç,
dış politika hedef ve uygulamaları daima ulusal güç ile sınırlı 
tutulmak gerekir.

Diğer taraftan, bu süreçte, mümkün olabileceği derecede 
hukuk çerçevesinde ve meşru zeminlerde bulunmaya azami itina 
gösterilmelidir.

Yukarıda altını çizdiğim, özetin de özeti denilebilecek 
tanımlamalar, bir bakıma dış ilişkilerin ruhunu temsil eder.

Kanımca "Kuvayi Milliye Ruhu"nun dış ilişkilerdeki 
tarihi başarısı ve değişmez değeri de buradan kaynaklanır. 
Gerçekten, "Kuvayi Milliye"nin eşsiz önderi Mustafa Kemal'in
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dava ve silâh arkadaşları ile 19 Mayıs 1919’da başlatttığı Milli 
Mücadele ve 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da TBMM'nin 
kurularak ulusun temsilcileri ile birlikte yürütülen "istiklal Savaşı 
Süreci”nin 24 Temmuz 1923'te Lozan Andlaşması'nın imzası 
aşaması ile sona ermesine değin geçen dört yıl içinde, yeni 
doğmakta olan Türk devletinin dış ilişkilerinin incelenmesi bu 
kanaatimi doğrulamaktadır. Gerçekten TBMM'nin Ankara'da yeni 
toplandığı ve Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde, Nisan 
1920'de Mustafa Kemal şöyle diyordu: "Hududi Milliyemiz 
dahilinde herşeyden evvel kendi kuvvetimize müsteniden 
muhafazı mevcudiyet ederek millet ve memleketin hakiki saadet
ve ümranına çalışmak....Ale-l-ıtlak tû’ul emeller peşinde milleti
işgal ve izrâr etmemek .... medeni cihandan medeni ve insani 
muameleye ve mütekabil dostluğa imtizâc etmektir."

1921 yılının Aralık ayında da şöyle bir ilave yapıyordu: 
"Efendiler siyaseti hâriciyemizde aher bir devletin hukukuna 
tecavüz yoktur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, 
namusumuzu müdafaa ediyoruz ve edeceğiz." "TÜRKLER, 
BÜTÜN MEDENİ MİLLETLERİN DOSTUDURLAR." 1931 
yılının Kasım ayındaki şu sözlerini de nakletmek isterim:
"TÜRKİYE'NİN EMNİYETİNİ GAYE TUTAN, HİÇBİR 
MİLLETİN ALEYHİNDE OLMAYAN BİR SULH 
İSTİKAMETİ BİZİM DAİMA DÜSTURUMUZ OLACAKTIR."

Büyük Atatürk'ümüzün insanlık, bağımsızlık ve özgürlük 
için yüceliği ve aynı zamanda şaşmazlığı kanıtlanmış şu sözlerini 
de sizlere naklederek onun ne kadar ileriyi görebilen bir lider 
olduğunu belirtmek isterim. Evet Mart 193 3'te Gazi Mustafa 
Kemal şöyle diyor: "Şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün 
günün ağarmasını nasıl görüyorsam, uzaktan Doğu milletlerinin 
de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüklerine 
kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu 
şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır.... 
Müstemlekecilik ve Emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve 
yerlerine milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı 
gözetmeyen yeni bir âhenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır."
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Aziz Gençler,
Değerli konuklar,

Şu bir iki kısa örnekle sizlere naklettiğim hususların, 
kanımca bir de şu özelliklerinin altını çizmek isterim: Gerçekten 
"Kuvayi Milliye Ruhunda" fevkalâde güçlü, kaya gibi sağlam bir 
"GERÇEKÇİLİK" yanında, olabilirliği kolayca ve olumsuz yönde 
tartışılamayacak, ölçülü "DENGELİ BİR İDEALİZMİN” de 
mevcut bulunduğu ve bu her iki fevkalâde hayati unsurun da, 
devamlı suretle ve şaşmaz bir biçimde "aklın emrinde tutulduğu" 
kolaylıkla görülmektedir. Milli mücadelenin ana motoru olan 
"KUVAYİ MİLLİYE RUHUNDA"; ileri derece dinamik bir 
girişimciliğe, gözüpekliğe, ataklığa kuşkusuz yer vardır. Hatta 
içime rahatlıkla sindirerek ifade edebilirim ki bu saydığım 
nitelikler ruhun, onsuz olmaz (sine qua non) ayrılmaz birer 
parçasını teşkil ederler.

Ancak, değerli öğrencilerimiz, şunu da hemen belirtmek 
isterim ki, bu eşşiz ruhta akıl dışı hareketlere yani 
MACERACILIĞA asla bir yer yoktur. Burada Yunan 
maceracılığına ilgi çekici bir örneği, Lozan Andlaşması’m tahlil 
ederken vermiş olan Yunan asıllı ve ABD vatandaşı Prof. Harry J. 
Pseomiades'in ifadelerini aktarmak isterim: "Lozan Andlaşması" 
Doğu Akdeniz'de bir barış sürecini hemen işletmedi ise de, böyle 
bir barışı destekleyecek temeli oluşturdu. Lozan, Türk-Yunan 
ilişkilerinde yeni statükonun içtenlikle kabul edileceğini ve 
Megali İdea emellerinin ilelebet terkedilmesi arzusunu gösteren 
bir temel taşı olmuştur. Modem Yunan tarihinde ilk defa Yunan 
halkının etnik hudutları ile Yunan Devlet Hudutları genelde 
yekdiğeri ile uyuşmuş ve milletin "kurtarılamamış" parçalarının 
elde edilmesi yerine devletin güvenliği Yunan dış politikasının 
başlıca amacı haline gelmiştir. Böylece, Megali İdea'yı sağlamak 
bakımından gerekli olacak kaynaklar ile fakirleşmiş devletin 
mevcut kaynaklar arasındaki ölçüsüz farklar dolayısıyla 
Yunanistan'ın beynelmilel gelişmelere olan eski bağımlılığı sona 
ermiştir."
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Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başarı ile sona erdirmede, 
askeri gücün hazırlanması ve askeri bir deha olan Mustafa 
Kemal'in tayin ettiği taktik ve stratejik çerçeve dairesinde 
kullanılması kuşkusuz bu zaferin en önemli amillerinin başında 
gelir.

Diğer yandan aynı süreçte dış ilişkilerin yukarıda 
özetlediğimiz öğeler ve kriterler içerisinde, yine Mustafa Kemal'in 
siyasi alandaki dehasının bir sonucu olarak optimal düzeyde 
kullanılmış olması da, askeri zaferin yanında çok değerli bir yer 
tutar.

Türkiye, gerek Gazi Mustafa Kemal, gerek Mustafa 
Kemal Atatürk ismi altında, eşsiz önderin bizzat dış ilişkileri tayin 
ettiği yıllarda olduğu gibi, ondan sonraki devrelerde de, heyeti 
umumiyesi itibariyle, Atatürk'ün dış politika ölçülerini korumaya 
ve uygulamaya özen göstermiştir. Nitekim Türk Dış Politikası, 
milletlerarası hukukun ve katıldığı BM-Avrupa Konseyi vs. gibi 
uluslararası kuruluşların yasalarının öngördüğü meşru çerçeveler ^  
içerisinde, ulusal hedef ve çıkarlarını korumuş, geliştirmiş ve 
mümkün olan hallerde gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken, devletin 
ve ulusun temel güvenliğinin muhafazasına en büyük dikkati 
göstermiştir. Diğer bir ifade ile, hukuka saygının yanında 
uluslararası iklim ve şartlardaki uygun durumları çok iyi 
değerlendirmeyi bilmiştir. Türk Boğazlarındaki askerden 
arındırmayı kaldıran Montreux Sözleşmesi’ni (1936), Misakı 
Milli hudutları içinde bulunan Hatay'ın anavatana katılmasını 
(1939), Yunanlı ve Rumların Enosis için Rum toplumuna tek 
taraflı self-determinasyon taleplerini (1954-59) BM'de mağlup 
ederek, Zürih ve Londra Andlaşmaları ile Türk toplumunun Kıbrıs 
Devleti’ni Rumlarla eşit ortak statü ile kurmasını (1959-60) esas 
itibariyle müzakereler yolu ile sağlamıştır. Diğer taraftan, yine 
uluslararası hukukun içinde kalarak 1963 Noel'inde Kıbrıs Rum 
toplumunun Türk toplumuna saldırısını jetler ile ihtar uçuşu 
yaparak durdurmuş, meşhur Başkan Johnson Mektubu'ndan 
(Haziran 1964) sonra Kıbrıs'ta Erenköy'deki mücahitlere 5000 
kişilik bir kuvvetle saldıran Grivas'ı ve Rum yönetimini, 7-8-9
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Ağustos 1964 tarihlerinde icra ettiği "Sınırlı Hava Harekatı" 
içinde jetler ile üç gün bombalayarak durdurmuştur. BM Güvenlik 
Konseyi sadece ateşkes istemiş, fakat Türkiye'yi kınamamıştır. 
1974 yılı Temmuz ayında Yunanistan'daki Cunta Hükümetinin 
işbirliği ile Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyetinin Kuruluş, 
Garanti ve İttifak Andlaşmalarım hiçe sayarak Enosis ilan 
ettikleri, yani Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ilhaka kalkıştığı 
zaman da, Türkiye, Garanti Andlaşması'ndaki haklarını 
kullanarak önce İngilizlerle birlikte müdahaleyi Londra'da 
önermiş, İngiliz Hükümeti bu öneriye katılmayınca yine 
Andlaşma'da öngörülen tek taraflı müdahale hakkını kullanarak 
Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'nin haklarını başan ile korumuştur.

Benzeri başka örnekler de verilebilir. Bunlara kısaca 
dokunmaktan amacım, bazen her türlü ölçüyü aşıp milli çıkarları 
zedeleyebilecek eleştirilerde, tamamı ile güçsüz, inisiyatifsiz ve 
tedbirsiz gibi bir tablosu çizilmek istenen Türkiye 
Cumhuriyeti'nin O'nun dış politikasındaki uygulamalarının, 
"maceracı" olmak hariç, genellikle gereken meşru dış politika 
araçlarını başarı ile kullanmakta olduğunu belirtmektir.

Şimdi bir miktar da son yıllardaki gelişmelere göz atalım. 
1985'den ve özellikle 1989'dan bu yana ortaya çıkan gelişmeleri 
incelediğimizde, görüyoruz ki, demokrasiye, insan haklarına daha 
fazla saygı göstermeye ve serbest piyasa ekonomisini uygulamaya 
dayanan Kuzey Amerika ve Avrupa'daki bu yeni tablo şüphesiz 
çok olumlu bir gelişmedir. Desteklenmesi ve başarısı için ortak 
gayretler sarfedilmesi fevkalâde isabetli, hatta kanımızca 
zaruridir.

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, bu gibi kapsamlı 
değişimler, yani intikal devreleri aynı zamanda genel bir 
istikrarsızlığın da nedeni olurlar. Bu istikrarsızlık, kaypaklık yeni 
bir takım "Riskler" oluşturur. Avrupa'da bu sürecin başlamasından 
bu yana gözlendiği gibi, pek çok devlet arasında uzun süredir 
unutulmuş görünen etnik kökenli rekabetler, ayrılıkçı 
mücadeleleri birdenbire alevlenmiştir.
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Aynı kökenli rahatsızlıklar bazı devletlerin iç bünyesinde 
çeşitli mücadelelere sebep olmuştur. Bir taraftan demokrasi ve 
insan haklarının geniş çapta saygı görmesinden doğan güzel 
umutlar, diğer taraftan da bu mücadelelerin ortaya çıkardığı 
parçalanmalar tezatlı bir manzara sunmaktadır. Bu durum intikal 
devresindeki "belirsizlikler"in kaynağını teşkil etmektedir. Kaldı 
ki, insan hakları, azınlık hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler 
ve anlaşmalarda yer alan ilkelerin bazı devletlerce, kendi bencil 
milli ülke ve hedefleri doğrultusunda kötüye kullanılması 
önlenenemektedir.

Bütün bu kaypak ve değişkenler üzerinde vücut bulan 
gelişmelerin ışığında, oluşmakta olan "Yeni Dengeler" hakkında 
isabetli teşhisler koymak mümkün müdür?

Ülkemiz Türkiye, bu yeni denge oluşumlarında, kendisi 
başlıbaşına etkin bir rol oynayacak bir bölgesel güç haline 
dönüşecektir. Buna coğrafyası, nüfus yoğunluğu, gelişme düzeyi, 
genel ekonomisi ve yetişmiş kadrosu ile güçlendirdiği 
demokrasisi ve askeri kuvveti imkân vermektedir. Ayrıca 
Sovyetler Birliği'nin tasfiyesi ile Orta Asya ve Kafkas Türk 
Cumhuriyetleri'nin, bağımsızlıklarını kazanmaları ayrı bir "ivme" 
verebilecektir.

Ancak, işaret ettiğimiz kaypak milletlerarası konjonktür 
dolayısı ile, yeni oluşmaya yönelen dengeleri de dikkat alarak, 
Türkiye'nin çok özenli ve içeride ulusal bütünlüğü güçlendirici bir 
tutum izlemesi gereklidir.

• •

Kuşkusuz Türkiye'nin, ATATÜRK ilkelerinden ilham alan 
geleneksel dış politikası, ülkenin güvenliğini mümkün olan en iyi 
biçimde sağlayarak, milletimizin ekonomik ve sosyal 
gelişmelerine büyük imkanlar hazırlamıştır. Barış ve işbirliğinin 
korunması ve kuvvetlendirilmesi için de katkıda bulunmuştur. 
Cumhuriyet Türkiyesi, Lozan'dan bu yana askeri bir saldırıya 
uğrayıp savaşmak zorunda kalmadan, barışın nimetlerinden 
yararlanmıştır. Daha önce belirttiğim gibi, Montreux Sözleşmesi, 
Hatay ve Kıbrıs Türk toplumunun haklarını korumak gibi ulusal
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davalarımız ve diğer önemli menfaatlerini genelde barışçıl 
yollarla gerçekleştirmiştir. Memleketimizin bu başarılı 
siyasetinde temelde bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Ancak son 76 
yılda Türkiye büyümüş ve gelişmiştir. Nüfus itibarı ile halen 
Avrupa'nın Rusya Federasyonu dahil 6 büyük devleti arasındadır. 
Ekonomik ve sosyal gelişmeler bakımından da, bölgesinin en 
güçlü ülkesi ve AB standartlarına namzet, dünya ekonomileri 
arasında da 16. durumda ve en ön sıralardadır.

Bununla beraber çok kısa bir sürede sağlık, hızlı 
şehirleşme ve göç, işsizlik, çevre ve nüfiıs planlaması alanlarında 
büyük bir kalkınmayı başarmak zorundadır. Keza ekonomik 
alanda da, daha âdil bir gelir bölüşümü başta olmak üzere, 
başarılarını artırmak mecburiyetindedir. Bu gelişmeleri bir takım 
değişkenlerle geciktirmeye tahammülü yoktur. Keza nükleer 
eneıjide ve savunma sanayinde, yeterli düzeye büyük bir süratle 
erişmek zorundadır.

Bütün bu hususları gözönünde bulundurarak şunu 
belirtmek isterim ki, bu durumun kaçınılmaz bir icabı olarak, 
hayati ulusal çıkarlarımızı korumak veya elde etmek için, bundan 
böyle daha belirgin "Ulusal Politikalar" oluşturmamız lâzımdır. 
Kuşkusuz bu ulusal politikalar da, şimdiye kadar olduğu gibi, 
ATATÜRK ilkelerinden ve onun dış politika öğretilerinden ilham 
almaya devam edecektir. Çoğulcu ve katılımcı demokrasimizi, 
başta kendi arzu ve azmimizle en yüksek düzeye ulaştırmak için 
sarfettiğimiz çabalar, kanımızca, siyasi hayatımızda husule gelen 
ulusal "consensus"lardan güç almaktadır. Bu toplumumuzun 
bütün kesimlerince desteklenmelidir. Kamuoyumuzun nabzını 
tutan basınımızda, bu istek açıklıkla belirtilmektedir. Siyasi 
partilerimizde de, genel olarak, aynı arzuyu müşahade etmekten 
mutluluk duyuyorum. Bu ulusal politika özlemini iç istikrar ve 
güvenliğimizin bir parçası olduğu için; öncelikle güvenlik ve dış 
ilişkiler açısından ele alınca görüyoruz ki, Güney Doğu 
bölgemizin durumu başta olmak üzere, AB'ye tam üyelik, yabancı 
ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın hukukunun korunması, Batı 
ve Orta Asya ile Kafkasya'daki kardeş Türk Cumhuriyetlerine
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yapacağımız yardımlar, onların demokrasi çabalarının 
desteklenmesi, kendi anayasamızın gerekli değişikliklerle 
donatılması, Yeni Avrupa Mimarisi'nin oluşmasındaki görüş ve 
menfaatlerimiz, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin kalıcı biçimde 
sağlanması, Türk Savunma Sanayi'nin en hızlı şekilde gereken 
düzeye getirilmesi konularında, vakit kaybetmeden, ulusal 
politikaları tespit etmemiz bir zaruret haline gelmiştir. Burada 
şunu belirtmek gerekir ki, başta Dışişleri Bakanlığımız, 
Genelkurmayımız ve Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere, her 
önemli konuda Türkiye'mizin resmi ve sorumlu makamlarında, 
ulusal nitelikteki politikalar devamlı üretilmektedir ve bunlar 
daima mevcuttur. Benim burada belirtmek istediğim, halkımızın, 
aydınlarımızın ve basınımızın, üniversitelerimizin yani bilim 
adamlarımız ve gerekli diğer ilgili kuruluşların da katılımları ile 
bu politikaların, en geniş imkânlarla hazırlık safhalarını 
geçirmeleridir. Yani başka bir deyişle bu politikaların tespiti için 
ön hazırlıklarda, üniversitelerimiz, ilgili kuruluşlarımız ve 
parlamenterlerimizle yüksek bürokratlarımızdan ve bunların 
emeklilerinin de geniş bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması 
(Batı'da çok kullanılan "Think-Tank"ler) isabetli olacaktır. 
Bunların organize edilmeleri ve hazırlayacakları belge ve 
önerilerin nihai şekillere getirilmesini içtenlikle Hükümetimize ve 
siyasi partilerimize öneriyorum. Böyle hazırlanmış ulusal 
politikalar ile kamuoyumuz geniş şekilde bazı bilgilere sahip 
olacağı cihetle ülkemizde milli yararlarımız için tam bir birlik 
sağlanmış olacaktır.

İşte bundan dolayıdır ki, parlamentomuzda, akademik 
çevrelerde, medyamızda ve genelde kamuoyumuzda, zaman 
zaman "Kuvayi Milliye Ruhu"na atıflar yapılmakta, hatta 
parlamentomuzun Kurtuluş Savaşımızdaki TBMM gibi hareket 
etmesi arzulan dile getirilmektedir. Bütün bunlar plânlı, düzenli 
bir aksiyon için duyulan kuvvetli bir arzunun ortaya çıkardığı 
sonuçlardır.

Türk Dışişleri genellikle sanıldığının aksine, görevinin 
tabiatı icabı, kısa, orta ve uzun vadeli plânlarla çalışmaya mecbur
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ve buna geleneksel olarak alışmış değerli bir kuruluşumuzdur. O 
kadar ki, Siyaset Planlama birimimizin ABD'den sonra Türk 
Dışişleri'nde 1959 yılında kurulması üzerine, pek çok Batılı devlet 
(örneğin Federal Almanya Cumhuriyeti, Kanada vs.) bizdeki 
birim hakkında Hâriciyemizden bilgiler aldıktan sonra kendi 
dışişlerinde bu birimi kurmuşlardı.

Ancak unutmamak gerekir ki, "Dış Politika bir bakıma iç 
politikanın bir uzantısıdır" gözlemi tamamıyla aksiyon dışında 
tutulamaz. Bu yalnız bizim ülkemiz için değil tüm ülkeler için 
belirli derecelerde geçerlidir.

Kuşkusuz, bu açıdan incelediğimizde, iç politikamızda 
ülkemize ve milletimize onur veren büyük başarılar mevcuttur. 
Başta gerçekleştirdiğimiz inkılâplar olmak üzere çoğulcu 
demokrasimiz bunun en çarpıcı delilleridir.

Esasen, bölgemizde çoğulcu ve katılımcı modem 
demokrasi ile idare edilen nadir ülkelerden biri ve en önemlisi 
olmamız nedeniyle bu başarı uluslararası düzeyde de ilave bir 
saygınlık kaynağıdır.

Muhterem Dinleyiciler,

Atatürk’ün büyük dehasının dış ilişkiler ve güvenlik dehası 
ile ilgili olan kısmından bahsederken, şu çok önemli konuya da 
değinmek isterim: Bilindiği veçhile toplumlar bir nüfus 
dinamiğine de sahiptirler. Kuşaklar birbirini takip eder. Genç nesil 
yalnızca katı ve değişmez değişim gösteren gelişmelerle yetinmez 
veyahut da bunlardan kaçınmayı yeğler hale gelir. Bunun için 
"gençlik ümidimizdir" denir. Bu nedenlerle gençliğin kanını 
harekete geçirecek idealler bu öğeler için de çok mühimdir. İşte 
Mustafa Kemal bu konuda da dehasını göstermiştir. Çünkü, dış 
ilişkiler ve güvenlikte gerçekliğin yanında idealizme de emsalsiz 
bir değer vermiştir. Üstelik Mustafa Kemal'in idealizmini yansıtan 
beyanlarının hemen hepsi bir kehanet halini almış, hepsi doğru 
çıkmıştır. Elbette bu onun dehasının mahsulüdür.
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Barış ve işbirliği hakkında Atatürk'ün 1937 yılının Mart 
ayında - hem de dünya savaşının gelmekte olduğunu 1932 yılında 
kesin bir şekilde görmüş ve bunu açıkça ifade etmiş fevkalade 
ileri görüşlü bir devlet adamı olmasına rağmen- yaptığı şu 
beyandan heyecan duymamak kabil midir?

Bugün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve 
olmakla meşguldürler. Bu itibarla, insan mensup olduğu milletin 
varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin 
huzur ve refahını da düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne 
kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim 
olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Çünkü dünya 
milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve 
saadetini temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri 
arasında sükun, vüsûk ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için 
ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. Ve ilâve ediyordu: 
"Beşeriyetin hepsini bir vücut ve milleti bunun bir uzvu addetmek 
icap eder. Bu vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün 
aza müteessir olur. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa 
bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi 
aramızda olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hadise ne kadar 
uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lâzımdır. İşte bu düşünüş, 
insanları, milletleri ve hükümetleri hodbinlikten kurtarır. 
Hodbinlik şahsi olsun, milli olsun daima fena telakki edilmelidir.

Atatürk bu hazırlıkların yalnız ulusal alanda kalmayıp 
uluslararası bir nitelik kazanması gerektiğine de şu sözleriyle 
işaret etmiştir: "Eğer harp bir bomba infilâkı gibi birdenbire 
çıkarsa, milletler harbe mani olmak için müsellah 
mukavemetlerini ve milli kudretlerini birleştirmekte tereddüt 
etmemelidirler. En seri ve en müessir tedbir, bir mütearrıza 
taarruzun yanma kar kalmayacağını açıkça anlatacak beynelmilel 
bir teşkilatın kurulmasıdır. (21 Mayıs 1938)

Görüldüğü veçhile, Atatürk dış ilişkilerde, uluslararası 
dayanışma zaruretini, dünyanın değişmekte olduğunu, 
müstemlekeciliğin yeryüzünden yok olacağını, yeni kardeş 
ülkeler ortaya çıkaracağını, insanlığın birbirinin dert ve
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problemleri ile daha yakından ilgilenmek aşamasına geldiğini ve 
1945 yılında kurulan BM Teşkilatı gibi bir kuruluşun vücuda 
getirilmesi lüzumunu, 1920'lerden 1938 yılma kadar beyan etmiş, 
bunların öncüsü olmuştur. Ve unutmayalım ki, 1938'den bugüne 
tam 61 yıl akıp geçmiştir ve onun söyledikleri daima doğru 
çıkmıştır.

Devletimizin kurucusu Ulu önder Atatürk'ün bu konuda 
bize çizdiği yol memleketimizce, en çetin şartlar altında dahi, 
devamlı uygulamaya çalışılmıştır. Büyük Atatürk'ün ebediyete 
intikalinden sonra görev almış olan Cumhuriyet hükümetlerinin 
dış politikadaki uygulamaları, zaman içerisinde, haklı ya da haksız 
şüphesiz eleştirilere tabi tutulmuştur ve demokratik rejimlerde 
böyle olması da doğaldır. Ancak, Türkiye'nin uluslararası 
ilişkilerinde devamlılık gösteren bir özelliğinin, daima barış ve 
güvenlik kavramları yanında yer almasının teşkil ettiği keyfiyeti 
pek tartışılmamaktadır. Tartışılan daha ziyade barışçı 
politikasında Türkiye'nin güvenlik unsuruna gereğinden fazla bir 
ağırlık koyup koymadığı hususudur. Her görüş muhakkak ki 
muhteremdir. Ancak geçen 76 yıl süresince bütün Cumhuriyet 
hükümetlerinin bu hususlara aynı titizliği gösteregelmiş olmasının 
da elbette bir anlamı olmak gerekir.

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki: Türk dış 
politikasında, milli hedefler etrafında genellikle ulusça 
sağladığımız birlik ve beraberliğimiz, diğer milletlerin gıptasını 
çekecek derecede bir olgunluk örneği vermiş, üç çeyrek asrı aşan 
Cumhuriyetimiz devresinde başarılı sonuçların alınmasında en 
kıymetli ilham kaynağı olduğu kadar, en değerli güçlerimizden 
birisini de teşkil etmiştir. Bu milli duyuş ve gücü kıskanç bir 
titizlik ve dikkatle korumak başlıca vazifemiz olmalıdır.

Bizlere, Türk ulusuna, her konuda, bu arada dış ilişkilerde 
de, en akıllıca, rasyonel ve zaman aşımına uğramayan ilkeleri ve 
değerleri açıklayarak ve uygulayarak en büyük ilerleme 
imkânlarını sağlamış olan Büyük Atatürk'ün ebediyete intikalinin 
61. yılında manevi huzurunda derin sevgi ile, saygı ile ve şükran 
duyguları ile eğiliyoruz. Aziz ruhu şâd olsun!
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*) Sayın Ümit Haluk BAYÜLKEN’in 10 Kasım 1999 tarihinde Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde 
yaptığı konuşmanın metni.

**) 6 Temmuz 192l'de İstanbul'da doğdu. 1943'te Dışişleri sınavım 
kazanarak 1944 Ocak ayında Bakanlığa girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın gerek 
yurtiçi ve gerek yurtdışı teşkilatlarında çeşitli görevler yaptı. 1960 yılında 
Siyaset Planlama Genel Müdürü; 1963'te Genel Sekreter Siyasi Yardımcısı 
olarak hizmet veren BAYÜLKEN, Ekim 1964'te Büyükelçi ünvanı ile 
Bakanlık Genel Sekreterliği'ne atandı.

Temmuz 1966'da Londra Büyükelçisi (1968’de aynı zamanda 
MALTA'ya akredite ilk Türk Büyükelçisi); Ağustos 1969'da TÜRKİYE'nin 
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi oldu. Aralık 197l'de II. Nihat ERİM 
kabinesine Dışişleri Bakanı olarak atandı. Dışişleri Bakanı olarak görevini 
1974 yılına kadar Ferit MELEN ve Naim TALU kabinelerinde de sürdürdü. 
Ocak 1974'te Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılan BAYÜLKEN, Bakanlık 
Yüksek Müşaviri oldu ve Kasım 1974'te ise CENTO Genel Sekreterliği'ne 
seçildi. Temmuz 1977'de CENTO'daki görevinden Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği'ne getirilen BAYÜLKEN, 12 Temmuz 1980'de Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından senatör seçildi. 21 Eylül 1980'de ULUSU kabinesinde Milli 
Savunma Bakanlığı'nı deruhte eden BAYÜLKEN bu görevde 13 Aralık 1983’e 
kadar bulundu. 6 Kasım 1983 seçimlerinde Antalya'dan bağımsız milletvekili 
seçilerek TBMM'ye girdi.

1984 yılından beri Türk Atlantik Konseyi başkanlığını ifa etmekte 
olan BAYÜLKEN, 1983-2000 yılları arasında pek çok stratejik ve sivil 
toplum kuruluşunda (NGO) görev almış, 1992-97 yılları arasında Türk 
Parlamenterler Birliği'nin (T.P.B.) Başkanlığını yapmış, 8 Mayıs 2000'de 
T.P.B. Hayat Boyu Onursal Başkanlığına ittifakla seçilmiş; 1994-97 
yıllarında Uluslararası Atlantik Andlaşması Birliği'nin Başkanlığını 
yürütmüş, bu birliğin 1997'den sonra devamlı şeref başkanlığına seçilmiştir.

Dış Politika İlkeleri, Uluslararası İlişkiler ve İhtilaflar, Ortak 
Güvenlik Kuruluşları, Kıbrıs Sorunu, Birleşmiş Milletler ve Azınlık 
konularında çeşitli makaleler yazmış ve konferanslar vermiş olan 
BAYÜLKEN; 1960-1963 yıllarında Harp Akademileri Yüksek Komuta Kursu 
ve Milli Güvenlik Akademisi'nde Dış Politika üzerine dersler vermiş;
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ANKARA Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak 1963-1966 
yılları arasında "Milletlerarası Hukuk ve Uyuşmazlıklar" dersini 
okutmuştur. "Kıbrıs Sorunu ve BM ” (1974), "Değişen Dünya Koşullarında 
Ortak Güvenlik ve Savunma Kuruluşları ” (1977), "İnsanlığın Barış İdeali ve 
Atatürkçü Dış Politikada Bu İdealin Yansıması” (1982), "The Security 
Interests ofTurkey (1993) (İngilizce-Türkçe) eserleri mevcuttur.

Çeşitli ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yapmış
olduğu hizmetler nedeniyle, kendisine şükran madalyaları, devlet nişanları 
ve plaketleri verilmiştir.
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Dış P o l i t İ k a d a  O y u n u n  K u r a l l a r i*

ARABULUCULUK HEVESLERİ

Bundan önceki bölümlerde de ısrarla belirttiğimiz üzere, 
dış politikada aktif olmak bir amaç olmadığı gibi, bu alanda 
başarılı olmanın koşulu da değildir. Esas olan, hesapla hareket 
ederek doğru olanı bulmaktır. Bu bazen ileri atılıp öne çıkarak, 
bazen de durum gereği arka plana çekilerek taktik bir 
hareketsizlikle gerçekleştirilir.

Uluslararası planda, devamı sonuçta belki bir silahlı 
çatışmayı beraberinde getirebilecek ciddi bir krizin çözülmesinin 
sağlanmasında arabulucu olarak başarılı bir rol oynamak, 
kuşkusuz bunu yapan ülkeye diplomasi alanında itibar kazandırır. 
Dolayısıyla böyle bir rol oynamak için duyulan hevesi anlayışla 
karşılamak gerekir.

Ancak, bu iş için salt heves yeterli değildir. Bu yönde karar 
almak ve teşebbüse geçmek sağlıklı bir hesap gerektirir. Bu 
yapılmadan sırf aktif görünmek uğruna ortaya çıkmak, böyle bir 
girişimle öngörülen amacın tersine sonuç verir. Hesapsız kitapsız 
girişilen ve dolayısıyla başarısızlığa mahkum bir arabuluculuk 
bunu yapacak ülkeye itibar kaybettirir. Ayrıca, çözülmek istenilen 
krizin sıcak çatışmaya dönüşmesini belki daha da hızlandıracak 
koşulların oluşmasına neden olabilir.

Bu bakımdan arabuluculuğa karar verilmeden önce bazı 
hususlara dikkat etmekte yarar vardır. Her şeyden önce bu iş için 
zeminin olgunlaşmış, krizin vardığı noktada arabuluculuğun 
yararlı olabileceği kıvama gelmiş olması şarttır. Bunun için 
arabulucu diye ortaya atılmadan önce bu koşulların oluşup
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oluşmadığının dikkatli bir şekilde araştırılması gerekir. Bu 
hususta karara, ancak bu araştırmalar sonunda ortaya çıkacak 
durumdan sonra varılmalıdır.

Eğer bir krizin taraflarından birisi veya her ikisi, şu veya 
bu nedenle arabuluculuğa açık bir şekilde karşı ise veya tarafların 
tutumları arasındaki fark birbirine yaklaştırılamaz nitelikte 
olmaya devam ediyorsa, arabulucu olarak ortaya atılmanın anlamı 
yoktur. Zorla veya oldubitti ile arabuluculuk olmaz. Bazen 
arabuluculuk için zemin olgunlaşmış olabilir, fakat arabuluculuk 
yapmaya hevesli olan ülke veya kişiler bu iş için taraflardan birisi 
veya her ikisi bakımından uygun görülmeyebilir. Bu bakımdan, 
arabulucu olmadan önce tarafların arabuluculuk isteyip 
istemediklerinin, eğer istiyorlarsa bu iş için ortaya çıkmış olana 
karşı bir itirazın söz konusu olup olmadığının da dikkatlice 
araştırılması gerekir. Tabii en iyisi, bu işe, taraflardan gelecek 
doğrudan veya dolaylı davet üzerine ve arabuluculuğun bir sonuç 
getirmesinin mümkün olabileceğine dair işaretlerin mevcut olması 
halinde girişilmesidir. Böyle bir davranış çekingenlik değil, 
hesaba dayanan sağlam bir tutumdur.

Bir başka nokta da, alınacak arabuluculuk kararının sadece 
dış politika gerekleri göz önünde tutularak alınmış olmasının arz 
ettiği önemdir. Sırf iç politika mülahazalarından, örneğin kendi 
kamuoyuna uluslararası alanda faal bir rol oynuyor görünümü 
vermek düşüncesinden kaynaklanacak böyle bir hareket, 
yapılmak istenen işin inandırıcılığını ve dolayısıyla etkinliğini 
daha başlangıçta yitireceği için fiyasko ile sonuçlanmaya 
mahkumdur. Bu yüzden bu müesseseyi bu çerçeve dışında bir iç 
politika aracı olarak kullanmak, sonuçta öngörülecek böyle bir 
amaca da hizmet etmeyecektir.

Arabuluculukta, özellikle başlangıçta gizliliğe riayet 
etmek önemlidir. Daha başlangıçta "arabulucu olmaya karar 
verdik" diye ortaya çıkarsanız ve hele bir de buna ilaveten 
arabuluculuk misyonu için öngördüğünüz senaryoyu ve 
başvurmayı öngördüğünüz taktikleri de daha işe başlayıp,
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taraflardan hiçbiriyle doğru dürüst bir temasa girmeden 
ayrıntılarıyla açıklarsanız, pek ciddiye alınmazsınız.

Başarılı arabuluculukların hemen tamamında bu misyona 
gizlilik içinde başlanılmış, iş başarıyla sonuçlanma aşamasına 
gelmeden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Örneğin, daha 
önceki bölümlerde ayrıntısını verdiğimiz, ABD ile Çin arasında 
diplomatik ilişkiler kurulması için Pakistan Cumhurbaşkanı 
Yahya Han'ın yaptığı aracılık ile Norveç Hükümetinin yaptığı ve 
sonuçta İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün birbirlerini 
tanımalarını sağlayan çok dikkatli arabuluculuğun bütün 
aşamalarında gizliliğe titiz bir özen gösterilmiş ve bu işte rol 
oynayanların hiçbirisi sonuç aşamasına gelinmeden ortaya 
çıkmamışlardır. Zaten bu misyonların başarılı olmasında da en 
büyük etken, hesap ve ciddiyetten kaynaklanan bu gizlilik 
olmuştur.

Bu hususta tersine örnekler arasında, İslam 
Konferansı’nın 1980'de başlayan İran ve Irak arasındaki savaşı 
sona erdirmek için sürdürdüğü arabuluculuk çabaları 
zikredilebilir. İslam Konferansı, sırf bu örgüt bir şey yapmadı 
denilmesin diye bir arabuluculuk komitesi oluşturmuş, komite, 
konferansın kendisine verdiği misyona dayanarak defalarca 
Tahran'a ve Bağdat'a gidip gelmiş, her seferinde bu ziyaretler 
basında ayrıntılarıyla yer almış, bir yandan komite yaptığı 
çalışmalar hakkında bildiriler yayımlarken, komiteyi oluşturan 
üyeler de kendi ülkelerinde açıklamalar yapmışlar, tabii sonuçta 
ortaya hiçbir şey çıkmamıştır.

İran ve Irak arasındaki savaş sürerken, ülkemiz siyasi 
liderlerinden bazıları savaşı durdurmak için arabuluculuk yapmak 
fikri üzerinde durmuşlardır. Dışişleri Bakanlığı bunun iyi bir fikir 
olmayacağı görüşünü belirtmiştir. Gerekçelerden biri, tarafların o 
sıralardaki karşılıklı tutumları arasındaki farkın 
bağdaştırılmasının hemen hemen imkansız olmasıydı. Savaşta 
üstünlük kazanmış olan İran bir banş için, Saddam'ın iktidardan 
uzaklaştırılıp savaş suçlusu olarak mahkeme edilmesini ve
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cezalandırılmasını, ayrıca Irak'ın çok ağır bir savaş tazminatı 
ödemesini istiyordu. İran, savaşın her geçen gün kendi lehine 
geliştiğine ve zaferin yakın olacağına inandığı için, bu ülkenin 
tutumunu değiştireceğine dair herhangi bir işaret de yoktu.

Arabulucu kim olursa olsun Saddam'a "kendini asması 
için ip uzatmak" anlamına gelecek böyle bir teklifi götürdüğü an 
arabuluculuk başlamadan biterdi. Nitekim daha önce İsveç 
Başbakanı Olaf Palme'nin arabuluculuk çabaları da bu yüzden 
başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bir başka gerekçe de taraflardan bize 
arabuluculuk için yapılmış bir davetin bulunmadığıydı. Ayrıca 
İran'ın bizim arabuluculuğumuza, özellikle askeri rejim 
zamanında, pek sıcak bakmadığına dair işaretler de vardı.

Bu bakımdan başarılı olmayacağı belli olan bir 
arabuluculuk yerine, dost ve komşu iki ülke halkına büyük maddi 
ve manevi kayıplara neden olan, ayrıca bölgede barış ve istikrarı 
bozan bu savaşın devamından rahatsızlık duyduğumuzun, buna 
bir an önce bir son verilmesi için Türkiye olarak yapabileceğimiz 
bir şey olursa, buna hazır olduğumuzun bildirilmesi ile 
yetinmemiz daha uygun olacaktı. Siyasi makamlarımız bu görüşe 
itibar ettiler ve her iki ülke ile yapılan temaslarda bunun ötesine 
gidilmedi. Bu tutum, sonuçta başarısız olacağı aşağı yukarı belli 
olan bir arabuluculuk çabası içine girmekten, mevcut durumda, 
daha gerçekçi ve daha uygun bir davranıştı.

Arabuluculuk konusu ile doğrudan ilişkili olmamakla 
beraber, burada bir başka noktaya daha değinmekte yarar 
görüyorum. Diplomaside atılacak her adım için bir ön hazırlık 
yapmak şarttır. Bildiriler, uluslararası kuruluşlara sunulacak 
karar teklifleri, birkaç ülke arasında belirli alanlarda işbirliği için 
yapılacak teklifler, zirve toptantılan vb gibi. Bunların hiçbirisinde 
belirli bir ön hazırlık yapılmadan ortaya çıkılmaması gerekir.

#

•  >

Örneğin NATO bakanlar ve hükümet başkanları 
düzeyinde yapılan Konsey toplantılarından soma yayımlanan 
bildirilerin hazırlıkları, bu toplantılardan en az bir ay önce daimi 
temsilciler düzeyindeki Konsey’de başlar. Bakan ve hükümet
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başkanlarınm önüne, belki üzerinde anlaşılamamış birkaç nokta 
hariç, genelde sadece onay verilecek bir tasarı gelir. Bir 
uluslararası kuruluşta, karar tasarısı sunulmak istenildiğinde bu, 
herhangi bir ön hazırlık yapılmadan, oylamadan kısa bir süre önce 
sunulmaz. Çok önceden, konuyla ilgili olan ülkelerle, oylamada 
etkin olabilecek ülke başkentlerinde diplomatik girişimler yoluyla 
zemin yoklanır. Karar tasarısının sunulup sunulmayacağı 
hususunda da, bu zemin yoklamalarından alman izlenime göre 
karar verilir. Bu esas, benzeri bütün diplomatik girişimler için de 
geçerli dir.

Bunlar yapılmazsa ne olur? Hiçbir araştırma yapmadan 
arabulucu diye ortaya çıkar ve bunu sansasyonel bir şekilde ilan 
ederseniz, ya hiçbir şey veya elle tutulur bir şey yapamaz, itibar 
kaybedersiniz. Ön hazırlık yapmadan bir uluslararası kuruluşta 
karar tasarısı sunarsanız, sonuç alamazsınız. Bölgesel bir zirve 
toplantısında, sunmayı öngördüğünüz bir bölgesel işbirliği 
tasarısını, katılan ülkelerle daha önce hiçbir temasta bulunmadan 
veya yeterli ön hazırlık yapmadan birdenbire zirve toplantısında 
önlerine koyarsanız, birkaç tanesi reddettiği için, gürültülü bir 
şekilde reklamını yaptığınız tasarı geçerlilik kazanmaz, yerine 
adet yerini bulsun diye içi boşaltılmış bir bildiri çıkar. Yani sonuç, 
umduğunuzun tam tersi olur. Yeterli hazırlıklar yapmadan 
ülkeleriniz arasında sorunları çözmek için ikili bir zirve 
toplantısına katılırsanız, zirvede sorunların çözülmesi şöyle 
dursun, ilişkileri daha da gergin hale sokarsınız. Bu örnekler 
çoğaltılabilir.

Bu bakımdan, uygulamada tecrübeyle yerleşmiş kurallar 
göz önünde tutulmadan yürütülecek diplomasi, amatör olmaktan 
öteye gidemez ve oyunu kurallarına uygun olarak oynayan 
diplomasilerle başa çıkamaz.
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DIŞ POLİTİKADA TEPKİ

Tıpkı kişiler için geçerli olduğu gibi, bir devletin de, 
herhangi bir haksızlık, suçlama veya tehdide maruz kaldığı 
durumlarda, bunu susup, oturup sineye çekmesi söz konusu 
olamaz. Bu gibi durumlarda devletlerin de, içeriği, şiddeti ve 
zamanlaması dikkatlice belirlenecek bir tepki göstermesi sadece 
normal değil, aynı zamanda da zorunludur. Ancak devletlerin 
gösterecekleri tepkinin, birdenbire sinirlenen kişilerin, durumu 
objektif olarak değerlendirmeden anında ve fazla düşünmeden 
gösterdikleri ve bu yüzden genelde ölçüyü kaçıran hesapsız 
tepkilerden de farklı olması gerekir. Burada söz konusu ettiğimiz 
tepki, tabii politik ve daha doğru deyimle diplomatik tepkidir.

Diplomaside amaç, bir ihtilaf halinde işi kırıp dökmeye 
getirmeden çözmek olduğuna göre, politik düzeyde gösterilecek 
tepkilerde, konuya soğukkanlı ve iç politikanın değil, dış 
politikanın gereklerine göre yaklaşmak, kullanılan üsluba dikkat 
etmek, son sözü en başta söylememek, kısacası işe kılıç 
şakırdatarak başlamamak gerekir. Bunun için de, karşı tarafın 
sırtını duvara dayamış olsanız bile ona, durumu kabul ederken 
kendi gururunu fazla incitmeyecek, dolayısıyla zevahiri 
kurtaracak çıkış yollarına kapıyı kapatmamak gerekir.

Siz istediğinizi elde ettiğiniz sürece, onun bu sonucu kendi 
kamuoyuna izah ediş şekli o kadar önemli değildir. Önemli olan, 
başka çaresi olmadığı için sizin istediğinizi yapmaya yatkın bir 
tarafın zevahiri kurtarma çabalarına esneklik göstermemek 
suretiyle, lehinize olabilecek bir sonucu tehlikeye sokmamaktır.

Tarihte ün yapmış İngiliz diplomasisinde, muhasıma, yani 
karşı tarafta olana, ne kadar sıkıştırılmış da olsa, zevahiri 
kurtaracak, fakat alınacak sonucu değiştirmeyecek asgari birtakım 
opsiyonlan açık bırakmak, genelde uygulanan bir ilke olmuştur. 
Yani İngiliz, karşısındakini asmak yerine, ona ip vererek, hiç 
değilse "Kendimi ben astım" demek olanağını vermeyi, daha 
uygun bir yöntem olarak tercih etmiştir.
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Hatırlanacaktır, 1967 yılı Kasım ayında Kıbrıs'ta Rumlar 
Geçitkale ve Boğaziçi Türk köylerine saldırmışlar, köyleri yakıp 
yıktıktan sonra birçok soydaşımızı öldürmüşlerdi. Ada'da mevcut 
statükonun değiştirilemeyeceğini, buna yönelik girişimlere seyirci 
kalamayacağını, çeşitli vesilelerle ve en yüksek düzeylerde beyan 
etmiş olan Türk Hükümeti bunun üzerine, anlaşmalardaki 
haklarımıza dayanarak, Kıbrıs'a askeri müdahale kararı almış, bu 
da Türkiye ile Yunanistan'ı bir savaşın eşiğine getiren ciddi bir 
krize neden olmuştu. Bu durumda bir Türk-Yunan savaşının 
kaçınılmaz hale geldiğini gören ABD, böyle bir gelişmeyi 
önlemek için devreye girmiş ve bölgeye, daha sonra ABD 
Dışişleri Bakanı olacak Cyrus Vance'ı göndermişti. Vance, Atina- 
Ankara arasında yoğun bir "mekik diplomasisi" yapmış, arada 
birkaç kere de Lefkoşe'ye giderek, Rumlarla ve Türklerle 
görüşmüş, sonuçta savaşı önleyecek bir çözüme tarafları razı 
etmişti.

Bu çözümün elde edilmesi, Türkiye'nin, müdahale hakkını 
kullanmaktan vazgeçmesi için, olmazsa olmaz koşullarını, 
Vance’in baskısıyla Yunanistan'a kabul ettirmesiyle mümkün 
olmuştu. Yunanistan, 1964 Aralık ayında patlak veren kanlı 
olaylar sonrasında anlaşmalara aykırı olarak Ada'da 
konuşlandırdığı ve tank dahil her türlü ağır silahlarla donatılmış 
bir kolorduya yakın Yunan askeri gücünün ağır silahları ile birlikte 
derhal geri çekilmesini, Ada'daki bütün gerginliklerin arkasında 
olan Rum Milli Muhafızlarının (Kıbns Rum Ordusu) Komutanı 
Yunanlı General Grivas'ın, Kıbns'a bir daha dönmemek üzere, 
Yunanistan'a dönmesini kabul ediyordu.

Bu koşullar, Kıbrıs'ı hemen hemen ele geçirmiş ve 
ENOSİS'i (Ada'nm Yunanistan'la birleşmesi) neredeyse 
gerçekleştirmiş olan Yunanistan'ın, Kıbrıs'ta elde ettiği bu önemli 
avantajlardan vazgeçmesi, hatta Kıbrıs'ı elden çıkarması anlamına 
geliyordu. Nitekim o zaman Rum Temsilciler Meclisi Başkanı 
olan şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Glafcos Klerides, daha sonra 
yayımladığı anılarında bu gelişmeyi bir milli felaket olarak 
niteleyecektir.46 Dolayısıyla Yunanistan, ya bu haysiyet kırıcı
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durumu kabul edecek veya Türkiye ile savaşı göze alacaktı. 
Türkiye'nin bu temel koşullardan vazgeçmeyeceğini iyi bilen 
ABD ve İngiltere, savaşı önlemek için Yunanistan üzerinde ağır 
baskı yapıyorlardı. Ancak ona zevahiri kurtaracak bir formül 
bulmayı da ihmal etmediler. Türkiye'nin bu koşullarını, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri, sorunun çözümü için taraflara yapacağı 
bir çağrıya dahil edecekti. Yani Yunanistan Türkiye'nin 
ültimatomunu değil, Genel Sekreter’in çağrısını kabul etmiş 
olacak; amiyane tabiri ile Yunanistan açısından "Hamamın 
namusu, bir ölçüde, kurtulmuş olacaktı." Başka bir deyimle 
Yunanistan'a acı ilacı yutturmak için üstüne şeker sürülüyordu.

Bu formülü Türkiye kabul etti. Belki Kıbrıs sorunu nihai 
olarak çözülmüyor, ancak Türkiye Ada'da kaybetmiş olduğu 
zeminin büyükçe bir kısmını geri kazanmış oluyordu. Eğer askeri 
müdahale olsa, bu hem Yunanistan'ın Ada'da o sırada bulunan 
önemli askeri gücü dolayısıyla en azından 1974 müdahalesine 
göre daha güç olacak, hem de herhalde daha fazla kayıp 
verilecekti. Bu bakımdan, zaten kendileri için haysiyet kinci bir 
sonucu, Yunanistan'ın zevahiri kurtararak hazmetmesini 
kolaylaştıracak bir formüle tarafımızdan karşı çıkılmasının bir 
anlamı olmayacaktı. Yunanistan için ise, durup dururken başına 
açtığı bir sorunun kendisini karşı karşıya bıraktığı ve sonuçta 
kendisi için felaket olması çok kuvvetle muhtemel bir savaştan, 
böyle bir formül sayesinde kurtulmak kötünün iyisi bir sonuç 
oluyordu.47

Bir başka örnek de 1962 yılının Ekim ayında, Sovyetler 
Birliği'nin Küba'ya gizlice balistik füzeler yerleştirmesi üzerine 
patlak veren ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getiren krizdir. 
Bu krizin savaş çıkmadan çözülebilmesinde ABD'nin izlediği 
yöntemde, tehdidin yanında, kararlılık ve inandırıcılık 
unsurlarının önemli bir payı olmakla beraber, diplomatik esneklik 
de önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği'nin tehlikeyi 
anladıktan sonra geri adım atmasına olanak sağlamak için, ABD 
onlara zevahiri kurtaracak bir ödün vermenin gerektiğini 
görmüştür. Buldukları formül, Sovyetler'in Küba'dan füzelerini
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geri çekmeleri karşılığında ABD’den ve mobil nükleer 
denizaltılardan fırlatılabilen uzun menzilli balistik füzelerin isabet 
sıhhati iyice geliştirildikten sonra, artık fazla önemi kalmayan orta 
menzilli Jüpiter füzelerinin geri çekilmesi olmuştur. Bu füzelerin 
önemli bir kısmı da Türkiye'de konuşlandırılmıştı. ABD, uzun 
menzilli füzelerin isabet sıhhatinin orta menzilli füzelerinkinin 
düzeyine çıkarılması üzerine, zaten geri çekmeyi öngördüğü bu 
füzelerin o sırada geri çekilmesini, Sovyetler Birliği'ne zevahiri 
kurtarması için, aslında içi boş, bir tür taviz olarak vermiş 
oluyordu. Bu bakımdan, köşeye sıkışan tarafa, acı ilacı yutması 
için, sonuca tesir etmeyecek, fakat, karşı tarafın zor olanı kabul 
etmesini sağlayacak bazı kolaylıklar göstermek, bu örneklerde de 
görüldüğü gibi diplomaside yararlı bir yöntem olmaktadır.

Genelde tehdit, sık sık başvurulacak bir yöntem 
olmamakla beraber, diplomaside tamamen dışlanmış bir yol 
değildir. Tabii burada tehdidi, korkutmak veya meydan okumak 
şeklinde anlamamak gerekir. Bunda amaç, daha ziyade karşı 
tarafın bir yanlış hesap yapmasını önlemek için, gösterilecek 
tepkiyi açıklamak ve bu husustaki kararlılığı vurgulamaktır. 
Ancak bu yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. 
Bunun için diplomasinin klasik yöntemlerinin kullanılmış 
olmasına rağmen bunlardan bir sonuç alınamamış olması veya o 
sırada karşı karşıya bulunulan durumun vahametinin, bu yöntemi 
ivedi bir öncelik haline sokmuş olması gerekir. Ayrıca, bu 
yönteme başvurulurken, hareket noktası olarak iç politikada prim 
yapmayı almamak, ağırlıklı olarak dış politikanın gereklerine 
öncelik vermek şarttır.

Kamuoyu, özellikle bazı milli sorunlarda aleyhimize 
vukubulan gelişmeler ortaya çıktığında, bunlara karşı yapılacak 
aleni ve tehdit içeren sert tepkilerden hoşlanır. Oysa, bu tür 
tepkiler, bazı hallerde dış politika gerekleri ile uyuşmayabilir. 
Ülke yararı, izlenecek yolun etkili olması için gizli diplomasiyi ve 
bunun için de daha sükunetle hareket edilmesini gerektirebilir. 
Yani kısa vadeli iç politika yararları, uzun vadeli dış politika 
yararları ile çatışabilir. Böyle durumlarda, politikacıların,
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kamuoyunda o sırada prim yapabilecek "Ne kadar cesur adam " 
nitelemesinin cazibesine kapılmadan, dış politika yararlarının 
gereklerine göre hareket etmeleri önem arz eder. Unutmamak 
gerekir ki, devletler, bazı hallerde hatalarını görseler veya bazı 
şeyleri kabul etmekten başka çareleri olmadığı sonucuna varsalar 
bile, bunu tehdit altında yapıyor durumuna düşmekten 
hoşlanmazlar. Bu bakımdan, zamansız, hesapsız ve ölçüsüz aleni 
tehditler, bununla amaçlanan sonuçların gerçekleşmesine 
yardımcı olmak yerine bunu zorlaştırır.

Tehdit yapılmadan önce, dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlardan birisi de, sizi tehditte bulunmaya sevk eden olay veya 
gelişmenin, dikkatli ve sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılmış 
olmasıdır. Kulaktan duyma habere göre tehdit yapılmaz. Evvela 
gelişmenin ne olduğunu, sonradan da karşı tarafın niyetini doğru 
saptamak gerekir. Bunun için de, bu tür olay ve gelişmelere 
saplantılardan ve sübjektif duygulardan uzak bir şekilde 
yaklaşmak gerekir. Sağlıklı dış politikanın en büyük düşmanı,
olay ve gelişmeleri, "Bunun altında....  gâvurunun parmağı
vardır", "Bu filanca ve filanca arasında danışıklı dövüştür" veya 
"Bu Moskof gâvurunun işidir" gibi, kin, saplantı ve önyargılara 
dayanarak değerlendirmektir. Evvela neyin ne olduğunu duygu ve 
saplantılardan kurtulmuş olarak, acele etmeden sadece aklın 
yardımı ile objektif ve sağlıklı bir şekilde saptamak esastır.

Bunlar yapıldıktan sonra bir tehditte bulunmak 
gerekiyorsa, yapacağınız tehdidin içinin boş olmaması, 
"yapılabilir" yani, "yerine getirilebilir" olması, özetle "inandırıcı" 
olması gerekir. Karşı tarafı, elinizdeki olanaklarınızla orantılı 
olmayan veya hayati yararlarınızla bağdaşmayacak tehditlerle 
etkilemek mümkün olmaz. Başınızda "duvarın ötesi"nden gelen bir 
tehdidin varlığı herkesin malumu iken, karşınızdakilere "duvarın 
ötesine geçeriz" derseniz, savurduğunuz tehdit inandırıcı olmaz. 
Müslüman dünyasının arkanızda olmadığı, olabilecek birkaç ülke 
bulunsa bile, bunların, bilinen güçleri dolayısıyla, fiiliyatta etkili 
bir destek sağlamayacağı bilinen bir ortamda, "Müslüman 
dünyasının desteği ile Batıkları dize getireceğiz" şeklindeki bir 
tehdit, böyle bir tehditle öngörülen amaca yarar sağlamaz.
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Bir başka husus da, hiç değilse başlangıçta, kamuoyuna 
açıklama gibi aleni olmayan, diplomatik kanallardan yapılan ve 
daha çok uyarma şeklindeki tehditlerin daha etkili olduğudur. 
Ancak, bazı iç politika nedenleriyle, bunun aleni yapılması 
kaçınılmaz telakki olunuyorsa, o zaman bunu, hiç değilse, 
kelimeleri iyi seçilmiş kısa bir açıklama ile yapmakta yarar vardır. 
Özellikle tehdidin nasıl yerine getirileceğine dair ayrıntılı 
açıklamalar hem gereksiz, hem de sakıncalıdır. Hele bu ayrıntılar 
açıklanırken yapılacağı söylenen şeyler, iyice hesaplanıp 
tartılmadan saptanmışsa, o zaman tehditle öngördüğünüz amacın 
gerçekleşmesini, daha başlangıçta tehlikeye sokmuş olursunuz.

Son zamanlardan bir örnek vermek gerekirse, Ege'de 
karasularını 12 mile çıkarmaması için Yunanistan'a tarafımızdan 
yapılan uyarı ele alınabilir. Bu uyarı kısadır. Türkiye'nin böyle bir 
tasarrufu savaş nedeni sayacağı kararlı bir şekilde bildirilmiştir. 
Zamanlaması iyidir. Çünkü Türkiye, buna neden karşı olduğunu, 
diplomatik yollardan yıllardan beri ayrıntılı bir şekilde bildirmiş, 
ancak Yunanistan'ın bu hususta Türkiye'ye bir güvence 
vermemekte ısrar etmesi üzerine, bir hesap hatası yapmaması için, 
böyle bir durumda tepkisinin ne olacağını, aleni bir şekilde 
açıklamakta yarar görmüştür. Çok haklı olarak da bu husustaki 
açıklamasını kısa tutmuş ve bu uyarısını nasıl uygulayacağını 
kendisine saklamıştır.

*Ercüment YAVUZALP, “Dış Politikada Oyunun Kuralları", Bilgi 
Yayınevi, Ankara, 1998, s. 207-218.

46) Glafcos Klerides, Cyprus: My Deposition.

47) Ercüment Yavuzalp, Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik, Bilgi Yayınevi.
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