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TURKEY AND EUROPE:
Looking  T o T he Future  From H istorical P erspective

İsmail CEM
Turkish Foreign Minister

Turkish history has been moulded through an ongoing 
process of interaction with the West and with the East. As a coun
try and people, we have been situated at the crossroads of civili
sations, religions and trade. Therefore, the external environment, 
external dynamics, and the interaction with Europe, confronta
tional and harmonious at times, were among the decisive factors 
in our historical development. Thus, the Turkish/Ottoman pres
ence in Europe during the 15th, 16th and 17th centuries brought 
forward new ideals and new patterns of social relationships. 
Given the realities of an era when feudalism, lack of tolerance and 
exploitation of masses prevailed, humane values and a highly 
egalitarian, efficient and sophisticated organisation were intro
duced.

The Turco-Ottoman civilisation and its moral values con
tributed to the evolution of Middle Ages into modern times. It 
turned Turkey into the safe-haven of the persecuted ethnic and 
religious masses in the 16th century and onwards. A role, which 
Turkey had to resume through the World War II.

As modem times approached, the historical interaction 
with the West contributed the external dynamics, mainly positive, 
for the institutional reformation of Turkey in the 19th and 20th 
centuries.

$
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The particular historical development of Turkey, its civili
sation that comprises western as well as eastern values, a multi
tude of beliefs and ethnicities, bestowed upon Turkey a unique 
identity:

We consider ourselves both European (since seven 
Centuries) and Asian, and view this diversity to be an asset. Our 
history and culture was moulded as much in Istanbul, Edime, 
Tetova, Kosovo and Sarajevo as it was in Bursa, Kayseri, 
Diyarbakir or Damascus.

I want to elaborate on a few elements of "European 
Culture" which we share, for it seems that sometimes there is a 
need to contribute mutually to a better understanding:

On some issues, the Turkish and West European percep
tions differ. This is mainly due to the different nature of their 
respective historical developments.

In analyzing and understanding the social fabric of Turkey, 
criteria based on race as a distinctive and major tool leads to 
wrong presumptions. We do not conceive of the ethnic origin of 
our citizens as a relevant factor in Turkey. No one really cares 
about the race of anyone. The concept of race as the main attrib
ute of "minorities" does not fit in our realities and perceptions.

In Turkey, the Ottoman interpretation and implementation 
of Islam is one of the main components of cultural identity. For 
centuries, the state, not solely because of its ethical beliefs, but for 
its own survival as well, had to keep united a multitude of ethnic
ities and cultures. In line with these ideals and constraints, "race" 
did not exist as a social and political category. The main distinc
tive factor has been religious, implemented with great tolerance. 
Social and political differentiation was always conceived in reli
gious concepts, i.e., the "Muslims" and the "Non-Muslims". On 
the other hand, "Muslim Ottoman Subjects", whether in Sarajevo, 
Kosovo, Istanbul, Kayseri, Benghazi, Cairo, Aleppo or else
where, and of whatever ethnic origin, were totally equal in their
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Contemporary Turkey based itself on her heritage of non
discrimination and developed it through its modernization 
process. When some West European scholars apply their version 
of social analysis based on their particular socio-cultural experi
ence to a country like Turkey, they are misled. They end up with 
an overemphasis on race as a social factor and generally bring up 
wrong conclusions. This is why Turks whether of Balkan, 
Kurdish, Caucasian, or of whatever origin are somewhat irritated 
when they discover that they are considered as "minorities" by the 
West European discourse.

This, of course, does not mean that I am not, in fact, that we 
are not, in favour of freedom of cultural and democratic expres
sion for any citizen who feels the need.

I have always said, as a writer, politician, and as a Minister, 
that there are some delays in certain points in our democratic 
development. This, in spite of the fact that Turkey is among the 
front-runners in Europe in some fields of democracy as gender 
equality, women's votes, secularism, upward mobility, etc. In 
some of the criticism formulated, the starting points might gener
ally be justified. But, the overall, exaggerated conclusions are 
generally unjustified.

It is not an excuse or a pretext, but it is obvious that some 
of the difficulties were mainly due to the horrible terrorist/seces
sionist campaign which we faced. During the last 15 years, the 
terrorists have killed thousands of civilians. There were cases like 
that of the 128 primary-school teachers who were executed in 
groups.

As our Prime Minister Mr. Ecevit has explained, the more 
we free ourselves from the constraints of terrorism, the greater 
will be the momentum of democratic reforms. Actually, we are in 
the process of overcoming terrorism. It is interesting to note that, 
during the last three months, the Parliament, through a record-

status.
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breaking performance, has enacted two major constitutional 
changes and sixty-seven laws, including several democratic legis
lations. Frankly, I do not think these would have been possible 
about a year ago, when terrorism was not as limited in its scope 
as it is today.

These conceptual and legislative changes represent an 
ongoing trend; a trend which is initiated by Turkey's internal 
dynamics.

Considering Turkey's candidacy and membership, I always 
ask myself: "what is it that Turkey will contribute to the European 
Union; what will be its genuine input; what will be the enhance
ment that Turkey will bring to the European Union? And, what 
will be the advantages, which Turkey will derive, by being part of 
the European Union?"

As for advantages, I believe that being part of EU will pro
vide Turkey with a challenge and with a wider opportunity to 
attain a higher rationale. This, in all aspects of its organisational, 
political, social, democratic and economic life. The historical, 
cultural and geographic settings of Turkey, which provide for 
ample interaction with our international environment, enhance 
the contribution of external dynamics.

I can refer to the positive aspects of our already existing 
partnership in the Customs Union: It was a huge challenge, it is 
only four years old, but this union has further motivated Turkey 
to reach an economic competitiveness, an industrial infrastructure 
and skill comparable to that of the EU. We have achieved this end 
without any considerable economic assistance from the EU.

I do not overlook the limitations and burdens that this part
nership has caused and is causing. But, we are already integrated 
to the economic dimension of EU.

I believe that initiating the process of being part of the 
political dimension of EU will bring about parallel results in
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Furthermore, we are now in a better position to take advan
tage of this process, for we actually benefit from having a strong 
government and a sound majority in the parliament -a privilege 
we have not had in Turkey for the last five years.

What Turkey can contribute to EU is a historical experi
ence of a different kind; a dimension that only a country that for 
centuries was the representative of a huge geography and a gen
uine civilization can provide. It actually represents as well the 
assertiveness of its republican and democratic evolution, and it 
has a unique role as a "model": Being the only country with a pre
dominantly Muslim population which has the ideals and practices 
of a pluralist democracy, secularism, rule of law, human rights, 
gender equality, Turkey enjoys the privilege of constituting a par
adigm of modernization.

Furthermore, the post cold-war political framework wit
nessed the appearance or the confirmation of several independent 
states. Out of the multitude of those "new" states, almost all -in 
the Balkans, in the Caucasus or in Central Asia- are those with 
whom Turkey shares a common history or a common language 
and cultural affinity. This provides Turkey with a new interna
tional environment of historical, political and economic dimen
sions. Turkey thus becomes a "center" for the emerging Eurasian 
reality and constitutes Western Europe's major historical, cultural 
and economic opening to Eastern horizons.

Nevertheless, it seems to me that the EU has not yet firmly 
decided on its strategy vis-a-vis the challenges of emerging new 
geographies; whether it is interested in the vast opportunities of 
encompassing new economic, historical and cultural dimensions; 
whether it can contribute more to the harmonization of civiliza
tions in a world endangered by the much discussed "clash" of civ
ilizations; whether it will assume a larger responsibility to create 
a better world for all.

reaching higher levels of a new rationale.
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Turkey contributes to all these causes positively, to some, 
perhaps, decisively.

In order to further develop our relations with EU, the con
frontational approach that has sometimes been displayed should 
mutually be put aside. Generally, problems are solved more effi
ciently if the other party's sensitivities, concerns and constraints 
are taken into consideration.

Western Europe, for a long period of history, considered 
Turkey as "The Other", to put it in Edward Said's terms. Turkey 
was the "anti-thesis", the "outsider". Now there is growing evi
dence that this unfortunate categorizing is withering away. It is a 
mutual responsibility to assure that this positive trend further 
develops.

Finally, I expect that a just and clear decision be reached in 
Helsinki Summit of December 1999.1 believe that Turkey should 
be declared an official candidate for accession to EU.

Human values are universal. "The Copenhagen Criteria" 
are values that are not particular to EU; they are values, which are 
shared by millions inside and outside Europe. They are values, 
which we share, which we develop, and will continue to develop, 
whether we are a candidate, a member, or not.

I believe in a future, which is brighter for Europe. I believe 
in Turkey's contribution to this future.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN ABD’YE 
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Bülent Ecevit, ABD Başkanı Bili Clinton'ın da
vetine icabetle, ABD'ne yapacağı resmi çalışma ziyareti 
çerçevesinde, 28 Eylül 1999 tarihinde Beyaz Saray'da Başkan 
Clinton ile biraraya gelecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler 
alanındaki konularda işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durula
cak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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RUANDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ YENİ
YARGI DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Ruanda'da ve komşularında işlenen savaş suçlarını ve 
insanlığa karşı suçları yargılamak amacıyla 8 Kasım 1994 tari
hinde kurulmuş olan ve merkezi Tanzanya'nın Arusha kentinde 
bulunan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi için New York'da, 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 3 Kasım 1998 tari
hinde yapılan seçimleri, Hükümetimiz tarafından aday gösterilen 
Cakarta Büyükelçimiz Sayın Mehmet Güney, ilk turda kazan
mıştır.

Bakanlığımızın eski Baş Hukuk Müşaviri Sayın Güney, 
yakın geçmişte BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği yap
mış, ayrıca 1996 yılında BM Genel Sekreteri tarafından Burundi 
için BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nda uluslararası 
hukuk uzmanı olarak görevlendirilmiş, Uluslararası Ceza 
Divam'nın kurulması amacıyla 15 Haziran - 27 Temmuz 1998 ta
rihlerinde Roma'da düzenlenen Diplomatik Konferans'ta Türk 
heyetine başkanlık yapmıştır.

Büyükelçi Güney, 1999 yılı Mayıs ayı sonunda düzenlenen 
yemin töreniyle başlamış olduğu Ruanda Uluslararası Ceza 
Mahkemesi yargıçlığı görevine dört yıllık bir dönem için 
seçilmiştir. Büyükelçi Mehmet Güney BM'de Genel Sekreter 
Yardımcısı (Undersecretary-General) düzeyine tekabül eden 
sözkonusu göreve seçilmekle, halihazırda BM sisteminde görevli 
en üst düzeyli Türk memur sıfatını kazanmıştır.

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1999 yılı Ağustos 
ayında gireceği yeni yargı döneminde, Ruanda ve komşu ülke 
topraklarında işlenmiş olan soykırım suçundan sorumlu tutulan 
Ruandalı yetkilileri yargılamaya devam edecektir.
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NATO GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE GEORGE 
ROBERTSON’UN ATANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO Konseyi bugün Brüksel'de yaptığı toplantıda Javier 
Solana'dan boşalacak Genel Sekreterlik görevine İngiltere 
Savunma Bakanı George Robertson'un atanmasını kararlaştır
mıştır.

Savunma Bakanlığı döneminde gerek ikili gerek ulus
lararası platformlardaki yapıcı işbirliği anlayışını takdirle 
karşıladığımız Robertson'un NATO Genel Sekreteri olması 
tarafımızdan da desteklenmiştir.

Önümüzdeki dört yıl boyunca NATO Genel Sekreterliğini 
yürütmesi öngörülen George Robertson görevine sonbaharda 
başlayacaktır.

Aralık 1995'ten bu yana NATO Genel Sekreterliği görevin
de bulunan Javier Solana'nın gerek Avrupa'da güvenlik ve barışın 
muhafazası bakımından önem arzeden, gerek İttifakın geleceğini 
doğrudan ilgilendiren zor görevlerin başarıyla tamamlanmasına 
yaptığı değerli katkılar her zaman takdirle hatırlanacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları, 
Toplantımıza hoş geldiniz.

  •

SORU : iki tane kısa soru soracağım. Dün PKK lideri 
Abdullah Öcalan'ın yaptığı bir duyuru var. Teröristlere "Türkiye 
sınırlarını terk edin" diye, ateşkes ilanı şeklinde, silah bırakma 
şeklinde. Hangi ülkeye terk edecekler eğer bu çağrıya uyarlarsa. 
Bu ülkenin adı ne? Sizde bilgi var mı?

•  •

İkincisi de, İran'ın yaptığı açıklama çerçevesinde askerler 
gerçekten serbest bırakılacak mı, bu konuda net, resmi bir mesaj 
Tahran'dan size iletildi mi?

CEVAP : Birinci değindiğiniz haberi basından izledim. 
Herhalde ilgili makamlarımız uygun gördükleri çerçevede bu 
konuda gerekli değerlendirmeyi yapıyorlardır. Gereken sonucu 
çıkartacaklardır. Benim bunun ötesinde söyleyebileceğim bir 
husus yok.

İran'daki iki askerimiz konusunda ise, biliyorsunuz, bu 
konu son bir hafta, on gündür kamuoyumuzu ve tabiatıyla 
Bakanlığımızı da yakından meşgul eden bir konu. Bu ve İran ile 
bağlantılı diğer konular hakkında iki ülke makamları arasında, 
geçtiğimiz günlerde, çeşitli düzeylerde, çeşitli temaslar oldu. En 
son, hatırlayacağınız üzere Saraybosna'da 30 Temmuz günü Sayın 
Bakanımızla İran Dışişleri Bakam'nın bir görüşmesi oldu. Sayın 
Bakanımızın bu görüşmeyi takiben basma yaptığı açıklamada da 
ifade ettiği gibi, mesele iki Bakan arasında gayet olumlu bir hava
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da ele alındı. Sayın Bakanımız Türkiye'nin komşu bir ülke olarak 
İran'a dostluk hisleri beslediğini ve ilişkilerin iki ülkenin de 
yararına ileriye götürülmesinden başka bir amacı bulunmadığını 
ifade etti. Askerlerimiz konusunda da bunun basit bir sınır olayı 
olarak mütalaa edilmesi gerektiğini düşündüğümüzü, sınırdaş 
ülkeler arasında zaman zaman bu tür olayların meydana gelebile
ceğini ve meseleyi bu boyutu içinde değerlendirmek gerektiğini, 
meselenin boyutlarının büyütülmemesinin uygun olacağını 
düşündüğümüzü ifade etti. Buna karşılık, İran Dışişleri Bakanı 
Sayın Harrazi de Bakanımıza aynı mealde ifadelerde bulundu ve 
iki askerimizin bir an önce serbest bırakılmasını teminen İran'a 
dönüşünde elinden gelen çabayı sarfedeceğini söyledi. 
Hatırlarsınız, bundan önce de Ankara'daki İran Büyükelçisinin 
Sayın Bakanımız tarafından kabulü sırasında Büyükelçinin bu 
yönde beyanları olmuştu. Keza, bu hafta içinde iki defa 
Bakanlığımıza gelen Ankara'daki İran Büyükelçisi de bu yönde 
çabaların sürmekte olduğunu -Dışişleri Bakanının beyanına atıf 
yaparak- söyledi. Şu anda bulunduğumuz nokta bu.

Buraya gelmeden önce Anadolu Ajansı'ndan Tahran çıkışlı 
bir haber gözüme çarptı. İran Dışişleri Bakanı, Anadolu 
Ajansı'nın haberine göre, "İran'ın elindeki iki Türk askerinin, 
İran'ın iyi niyetinin bir göstergesi olarak birkaç gün içinde serbest 
bırakılacağını ümit ettiğini" söylemiş. Bu AA haberi. Bizim de 
beklentimiz budur.

SORU: Bu ateşkesle ilgili olarak bize yurt dışından her
hangi bir telkin geldi mi? Yani "bu olumlu bir adımdır, bunu 
değerlendirmeniz gerekir" gibi bir telkin geldi mi?

CEVAP: Hayır, gelmedi.

SORU : Aynı konuda soracağım, şimdi Öcalan'ın bu 
çağrısına dağdakilerin kulak vermesi halinde doğal olarak komşu 
ülkelere dağılacaklar. Dışişleri Bakanlığı, tabii ilgili başka 
kurumlar da var, PKK militanlarının dağılması muhtemel ülkeler
le temasa geçip, sınırlarda güvenlik önlemlerinin arttırılmasını 
isteyecek mi? Bir de aynı militanlar doğal olarak Avrupa'ya da
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CEVAP : Bu sözünü ettiğiniz konuda, biraz önce 
söylediğim hususlara ilave edeceğim bir şey yok. Bu beyanlar, 
ilgili makamlarımızca mutlaka değerlendirilecektir. Bunun bir 
değeri olup olmadığı konusunda bir sonuca varılacaktır. Bu 
yapılacak değerlendirmeyi takiben şartlar ne gerektiriyorsa o şe
kilde hareket edilecektir. Şu anda bazı varsayımlara, ihtimallere 
dayanarak beyanda bulunmam doğru olmaz.

SORU: Şu an için bir değerlendirme yapılmadığını mı 
söylüyorsunuz?

CEVAP: Bu değerlendirmeyi mutlaka ilgili makamlarımız 
yapıyorlardır.

SORU : İran makamları bu iki Türk askerinin bırakılacağı 
konusunda şimdiye kadar sayısız söz verdiler, vaatlerde bulundu
lar ama herhangi bir adım atılmadı. İran Dışişleri Bakanının son 
açıklamasını bu çerçevede mi değerlendiriyorsunuz? Bir de bazı 
yorumlara göre, İran'da iki farklı güç odaklandı. Askerlerin, dini 
liderin ve diğer yandan da Hatemi'nin farklı politikaları var. 
İran’da Türkiye konusunda böyle bir yaklaşım farklılığı görüyor 
musunuz?

CEVAP : O konu tabiatıyla bizim yorum yapmamızı gerek
tirecek bir husus değildir. Biz İran hükümetinin resmi temsilci
lerinin bize vaki beyanlarına itibar ederiz. En son olarak, biraz 
önce de değindiğim gibi, sizlerin de yakından bildiğiniz gibi, İran 
Dışişleri Bakanı Sayın Harrazi, Sayın Bakanımıza Tahran'a döner 
dönmez iki askerimizin serbest bırakılması konusunda elinden 
gelen çabayı sarfedeceğini beyan etmiştir. Yine biraz önce 
okuduğum AA haberinde de Sayın Harrazi bu mealdeki ifadeleri
ni tekrarlıyor. Biz bu beyanlara itibar etmek durumundayız.

SORU: Birkaç gün içinde bırakılmazlarsa, önümüzde plan
lanmış Sınır Komitesi'nin toplanma tarihi nedir?

gidecekler. Avrupa ülkeleriyle bu yönde bir temas olacak mı?
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CEVAP: Bu değindiğiniz 9 Ağustos tarihli Yüksek 
Güvenlik Komitesi toplantısı. Bu toplantının gündemi farklıdır 
bildiğiniz gibi.

SORU : Güvenliği sormuyorum. Sınır Komitesi'nin toplan
tı tarihi belli mi veyahut bu konuda da.. Çünkü Türkiye'nin iddi
ası sırf Güvenlik Komitesi'nde gündeme gelemeyeceği yolunday
dı.

CEVAP : Münhasıran bu konuyu ele almak üzere bir Sınır 
Komitesi toplantısı, vs. gibi bir husus gündemde değildir. Ama 
sınır makamları bu konuyu olayın başlangıcından beri karşılıklı 
olarak ele almaktadır.

SORU: Öcalan'ın dün yaptığı çağrı konusunda "gerekli 
makamlarımız gerekli yerlerde şu anda değerlendirmeler yapıyor
lardır ve ondan sonra bir sonuç çıkacak, ona göre bir adım atıla
cak" dediniz. Bu değerlendirmenin nasıl bir değerlendirme 
olduğunu merak ediyorum. Çünkü şimdiye kadar Öcalan'ın ben
zer başka açıklamaları da oldu, başka ateşkes çağrıları da oldu. 
Bunlar ciddiye alınmadı ya da Türkiye'den herhangi bir reaksi
yona yol açmadı. Fakat dünkü açıklamasından hemen sonra 
Ankara'dan direkt bir tepki gelmedi. Böyle bir şey söyledikten 
sonra Ankara "bunu hiçbir şekilde önemsemiyoruz" tarzında bir 
açıklama yapmadı. Şimdi bu yapılan değerlendirmelerin sonunda 
hem arkadaşların söylediği gibi sınırlarda güvenliğin arttırılması 
sınır ülkeleriyle gündeme gelecek belki ve Türkiye buna resmi bir 
tepki verecek mi? Nedir, nasıl bir değerlendirme yapılıyor?

CEVAP: Terör örgütü elebaşısının bu ifadeleri, takdir eder
siniz ki, birinci derecede bizim Bakanlığımızın konusu değil. 
Demin söylediğimi tekrar edeyim, bazı ilgili makamlarımız eğer 
bu beyanları bir şekilde değerlendirmek gereğini hissederlerse bu 
değerlendirmeyi yapacaklardır. Bizimle paylaşmalarında uygun 
olacağını düşündükleri husus varsa bunu da yapacaklardır. 
Dolayısıyla benim bunun ötesinde şu sırada söyleyeceğim bir şey 
yok.
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SORU : Iranlıların bizim İran'a giden heyetin raporunu
beklediği yönünde birtakım açıklamaları var. Bu iki askerin 
serbest bırakılması bu raporun tamamlanması ve açıklanması 
üzerine mi olacak? İran tarafının beklentisi en azından böyle bir 
beklenti mi?

CEVAP : Onların nasıl bir beklentisi olduğunu benim 
bilmem mümkün değil, ama biz bu iki konu arasında bir bağlantı 
kurmuyoruz. Bunlar münferit olaylardır, ayrı olaylardır. 
Söylediğim gibi, iki asker konusu bir sınır olayıdır. Diğer konu da 
ise, İran tarafından bir iddia vaki olmuştur. Türk uçaklarının İran 
sınırı içinde bazı bölgeleri bombaladığı iddiası olmuştur. Tabii, 
bizim bakımımızdan Türkiye'nin böyle bir niyeti olduğunu, bi
linçli olarak böyle bir bombalama keyfiyetine giriştiğini düşün
mek dahi anlamsızdır. Türkiye'nin böyle bir harekete girişmesi 
için sebep yoktur. Öte yandan Kuzey Irak'taki bazı faaliyetler 
sırasında bu tür olayların yanlışlıkla meydana gelebileceği 
konusunda askeri makamlarımızdan bize intikal eden bir bilgi de 
yoktur. Bütün bunlara rağmen biz iyi niyetimizin bir işareti olarak 
bu konuyu ciddi olarak ele aldık ve bir uzman heyetimizi olay
ların geçtiği iddia olunan mahalde inceleme yapmak üzere böl
geye gönderdik. Bu heyetimiz döndü, bazı toprak numuneleri, 
metal numuneleri vs. yi de yanma alarak. Bu incelemeleri tamam
ladıktan sonra bir rapor ortaya çıkacak ve ondan sonra da neyin 
ne olduğu, neyin ne olmadığı anlaşılacak.

SORU: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın bir süreden
beri Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da yaptığı temaslarla ilgili
birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın son
günlerde Koh'un yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu bir
gerçek. Ancak, bu kadar detaylı inceleme fırsatı kendisine ne şe
kilde verildi?

ikinci nokta da, Clinton'ın yaptığı açıklama çerçevesinde 
dün KDP-KYB arasındaki konsensüs çerçevesinde, Ankara'da 
bazı çevreler Kuzey Irak'ta tekrar Kürt konfederasyonuna ya da 
Kürt devletine giden adımın atılacağı yolunda bazı girişimlerin
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başlatıldığına işaret ediyorlar. Bu konudaki fikrinizi öğrenebilir 
miyiz?

CEVAP: Biliyorsunuz Türkiye açık bir ülkedir, özgür bir 
ülkedir. Yerli olsun, yabancı olsun isteyen herkes mevcut kural
larımız, usullerimiz çerçevesinde istediği yeri ziyaret eder, iste
diği kişilerle konuşur. Buna da bir engel yoktur. Bu çerçevede 
özellikle resmi hüviyet taşıyan yabancı misafirlerin bu ziyaretleri 
sırasında bu ülkenin hassasiyetlerine gereken özeni göstermesi 
beklenir. Amerikan Bakan Yardımcısı'nın Güneydoğu'daki 
ziyaretleri sırasında bazı beyanlarının ve bazı davranışlarının bu 
değindiğim özeni ihtiva etmediğini müşahade ettik. Bu hususu da 
Amerikan Büyükelçiliğinin dikkatine getirdik.

İkinci konu ise Kuzey Irak meselesi. Biliyorsunuz bizim 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Irak'm toprak bütün
lüğüne, siyasi birliğine verdiğimiz önemi defalarca vurguladık. 
Bu bölgede arzu edilmeyen istikametteki birtakım oluşumlara 
Türkiye'nin karşı çıkacağını ve izin vermeyeceğini söyledik. 
ABD'nden de bunun aksi yönünde bize bir işaret vaki olmadı. 
Tam tersine bizim endişelerimizi, görüşlerimizi tamamen pay
laştıkları yönünde ifadede bulundular. Dolayısıyla bunun ötesinde 
yeni bir unsur olduğunu zannetmiyorum.

SORU : ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın yarınki 
temasları hakkında bilgi verebilir misiniz? Zannediyorum Sayın 
Ecevit ve Sayın İrtemçelik'le görüşmesi var.

CEVAP : Evet, onun dışında başka bir teması olacak mı 
olmayacak mı bilmiyorum.

SORU: Bir konu daha. Cumhurbaşkanı Demirel
Saraybosna'da bulunduğu sırada Iran Cumhurbaşkanı Hatemi'yi 
bizzat arayacağını ve askerlerin bırakılmasını talep edeceğini 
söylemişti. Şu ana kadar aradı mı, biliyor musunuz?

CEVAP: Böyle bir telefon görüşmesinin olduğu yolunda şu 
ana kadar bana bir bilgi intikal etmedi.
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SORU : Daha önce, özellikle bu bombalama iddialarından 
sonra bazı açıklamalarınız oldu. Dediniz ki "Biz sınır güvenliği 
konusunda daha yakın ve daha etkin işbirliği istiyoruz." Bu 
Pazartesi günü İran’la Ankara’da yapılacak Ortak Güvenlik 
Komitesi toplantıları sırasında bu mevcut ve işlemeyen işbirliğine 
bir şekilde yeni unsurlar eklenmesinin önerilmesi düşünülüyor 
mu? Türkiye'nin gündeme getireceği konular neler olacak?

CEVAP : Biliyorsunuz bu komitenin görev alanı esas 
itibariyle terör örgütünün faaliyetlerinden kaynaklanan sorunların 
ortadan kaldırılmasıdır. Bizim de önem verdiğimiz bir konudur. 
Bölgedeki gelişmeler dolayısıyla, terör örgütünün İran toprak
larını artan şekilde kullanmaya başlamış olması, bu mekaniz
maların da etkin bir şekilde kullanılması gereğini bir kere daha 
ortaya çıkartmıştır. Bir de İran Dışişleri Bakanının Sayın 
Bakanımıza da ifade ettiği gibi, bir terör örgütüne topraklarında 
melce verilmesinde İran'ın da bir yararı olmadığı yolunda beyan
ları vardır. Bunları da memnuniyetle not ettik. Dolayısıyla 9 
Ağustos'ta toplanmasını beklediğimiz Yüksek Güvenlik 
Komitesinin çalışmaları terörle ortak mücadele konusunda somut 
gelişmeler kaydedilmesine imkan verecek sonuçlar alınması 
bakımından önem taşımaktadır. Tabii ki, bu toplantı sırasında bu 
somut sonuçlara en kısa sürede nasıl ulaşılabileceği yolunda
bizim görüş ve değerlendirmelerimiz olacaktır ve bunları İran 
tarafına ileteceğiz.

SORU: Cumhurbaşkanı Kosova'ya Pazartesi günü bir 
ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı’nın daha önceden yap
tığı bir ziyaret vardı ve İbrahim Rugova ile bir görüşme yapması 
planlanıyordu. Bu gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı’nın prog
ramında oradaki bazı temsilcilerle görüşme var mı, biraz bilgi 
verebilir misiniz ziyaret hakkında?

CEVAP: Sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova ziyareti 
konusunda bana intikal etmiş resmi bir bilgi yok.

SORU : İran'a gönderdiğiniz heyetin kesin raporunun 9 
Ağustos'taki toplantıya yetişeceğini bekleyebilir miyiz ya da bu
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CEVAP : Hayır. Söylediğim gibi, o toplantının gündemi ve 
faaliyet alanı başkadır. Tabii bu vesileyle bu konuda bir görüş 
alışverişi olur mu olmaz mı bilmem, ama prensip olarak 9 
Ağustos toplantısının gündemi, PKK terör örgütünün sınırdaki 
faaliyetlerinin engellenmesine, önlenmesine yöneliktir.

SORU: İran Dışişleri Bakanı’nın daha önce de açıklamaları 
olmuştu bu iki askerin serbest bırakılacağı yönünde. Şimdi de 
böyle bir açıklamada bulundu birkaç gün içinde şeklinde. Bunu 
daha açık bir şekilde değerlendirmek mümkün olur mu?

CEVAP: Bizim beklentimiz ve temennimiz bu askerlerimi
zin bir an önce Türkiye'ye dönmeleridir. Bu olayın büyümesinde 
ve uzamasında iki tarafın da yararı yoktur. Dolayısıyla İran 
Dışişleri Bakam'nın bize vaki beyanları çerçevesinde bu konunun 
bir an önce bir sonuca ulaştırılmasını temenni ediyoruz.

SORU : Başbakan Ecevit'in Amerika gezisi konusunda 
bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Şu anda doğrusunu isterseniz dün yaptığımız kısa 
açıklamaya ilave çok fazla bir unsur yok. Daha önümüzde iki aya 
yakın zaman var. Ziyaretin hazırlıklarına başlandı. İlerliyor. Belki 
daha ileri tarihlerde bu konuda daha geniş bilgi sunmak imkanı 
olur.

SORU: Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'nin sınır ötesi 
operasyonlarını kendi topraklarına saldırı olarak nitelendiriyor ve 
Kofı Annan'a müdahale yapması yolunda bir çağrıda bulunuyor. 
Bakanlığın bu yönde bir tepkisi var mı ya da olacak mı?

CEVAP: Bizim Irak'ın bağımsızlığına ve toprak bütün
lüğüne verdiğimiz önem her vesileyle vurgulanmaktadır. 
Türkiye'nin zaman zaman Kuzey Irak'ta gerçekleştirmek zorunda 
kaldığı operasyonlar hiçbir şekilde Irak'ın bağımsızlığına, toprak 
bütünlüğüne yönelik eylemler değildir. Sadece Kuzey Irak'ta

toplantıda ele alınacağını?
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mevcut kuvvet boşluğundan yararlanan terör unsurlarının bu 
bölgede yuvalanmalarını ve buradan Türkiye'ye yönelik terör 
faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek amacına yöneliktir. 
Dolayısıyla bu konuda temenni ederiz ki Irak'taki durum, Irak'ın 
genelindeki durum ilgili BM kararları çerçevesinde bir an önce 
normale kavuşur. Irak, topraklarının tümü üzerindeki egemenliği
ni etkin bir şekilde yeniden kullanmak imkanını elde eder ve 
dolayısıyla Kuzey Irak'ta da böyle Türkiye'ye yönelik terör odak
larının barınmasına fırsat verilmez.

Teşekkür ederim.
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AFGANİSTAN’DAKİ ÇARPIŞMALARLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerden, Taleban kuvvet
lerinin Kabil'in kuzeyinde ve Kuzey Afganistan'ın çeşitli böl
gelerinde başlattıkları askeri harekat neticesinde çarpışmaların 
yeniden şiddetlendiği ve ciddi ölçüde can ve mal kaybının mey
dana geldiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, bahsekonu çarpışmalar sırasında çok sayıda 
sivilin evlerini terketmek zorunda bırakıldıkları ve açlık ve 
hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları öğrenilmiştir.

Afganistan'da savaşan taraflar ile Afganistan'a komşu 
ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 19 Temmuz 1999 tarihinde 
Taşkent'te düzenlenen "6+2" Grubu toplantısı sonucunda yayım
lanan Taşkent Bildirisi'nde yeralan barışçı çözüm önerilerinin 
üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmişken çarpışmaların 
yeniden başlaması ve bunun yol açtığı insani sorunlar tarafımız
dan derin bir endişeyle karşılanmaktadır.

Çatışmalara bir an önce son verilmesi için çağrıda bulun-
  _

makta ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel 
Temsilcisinin bu yöndeki çabalarını desteklemekteyiz.

Ayrıca, "6+2" Grubu üyelerinin, çarpışmalara acilen son 
verilmesi ve yerleşim bölgelerini terketmiş sivil halka bir an önce 
insani yardım ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmalarını 
temenni etmekteyiz.
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TACİKİSTAN’DA GÜVENLİĞİN VE İSTİKRARIN 
SAĞLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tacikistan'da, Birleşik Tacik Muhalefeti'nin silahlı kuvvet
lerinin lağvedildiği ve bu kuvvetlere mensup birliklerin 
Tacikistan Silahlı Kuvvetlerine katıldığı yolunda Birleşik Tacik 
Muhalefeti Lideri tarafından 3 Ağustos 1999 tarihinde 
Duşanbe'de yapılan açıklama tarafımızdan memnuniyetle 
karşılanmıştır. Böylece Tacikistan'da güvenlik ve istikrar yolunda 
önemli bir adım atılmış olduğuna, bu adımın ülkede siyasal ve 
sosyal yaşamın normalleşmesi açısından da yararlı bir gelişme 
teşkil edeceğine inanılmaktadır.

Türkiye, Tacikistan'da iç huzur ve istikrarın sağlanarak bu 
ülkenin kalkınması yolunun kısa zamanda açılmasına büyük 
önem vermektedir.
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İRAN TARAFINDAN ALIKONULAN IKI TÜRK 
ASKERİNİN TÜRKİYE’YE İADESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

22 Temmuz 1999 günü Türkiye-İran sınır bölgesinde 
görevliyken yanlışlıkla İran tarafına geçen iki askerimiz, bugün (9 
Ağustos) saat 15:00 itibariyle İran makamları tarafından, Kapıköy 
Sınır Kapısında yapılan Hudut Komiserleri toplantısında, Başkale 
Kaymakamı Sayın Şevket Cinbir başkanlığındaki heyetimize iade 
edilmişlerdir.

Kötü niyet ya da kasıt sonucu olmadığı tarafımızca Iran 
makamlarına ifade edilen sözkonusu olayın iyi komşuluk ilişki
leri çerçevesinde çözümlenmiş olması memnuniyetle karşılan
mıştır.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, İran İslam Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Sayın Kemal Harrazi'ye bu meselenin olumlu 
şekilde sonuçlandırılması için gösterdiği çabalardan dolayı 
teşekkürlerini iletmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN ÇEÇENİSTAN’DAKİ ÇATIŞMALARLA

İLGİLİ BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Kuzey Kafkasya'da, Çeçenistan ile Dağıstan arasındaki 
sınır bölgesinde son günlerde yoğunlaşan çatışmaları ve bunun 
yol açtığı insancıl sorunları endişeyle izlemekteyiz.

Bölgenin barış ve huzurunu daha da sarsan bu çatışma ve 
şiddet ortamının bir an önce son bulmasını ve bölgede esasen 
kırılgan olan istikrarın daha da derin yaralara yol açılmadan 
yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN KANAL 6 
TELEVİZYONUNDA YAYINLANAN MÜLAKATININ

BAZI BÖLÜMLERİ

BAHAR TUNALI: Türk Ceza Kanunu'nun 312'nci madde
si ve 95'nci maddesinin nelere yol açabileceğini açıklayabilir 
misiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Özellikle yurtdışında 
bazı çevreler bilen-bilmeyen çevreler, işte Türkiye'de demokrasi 
yeterli değil, fikir özgürlüğü yok,Türk Ceza Yasası'ndan "312'nci 
madde çıkarılmalı, Terörle Mücadele Yasası'ndan 8'nci madde 
çıkarılmalı" derler.

Oysa benim bildiğim, terör olayıyla başı dertte olan bütün 
ülkelerde en az o maddelerdeki kadar sınırlamalar vardır. 
Örneğin; İngiltere'de bildiğim kadar vardır, Danimarka'da terör 
sorunu olmadığı halde Danimarka'da bile böyle hükümler vardır. 
Onun için ben o maddeler ve yönelen eleştirilerin biraz abartılı 
olduğu düşüncesindeyim.

Tabii gönlüm isterdi ki en geniş ölçüde anlatım özgürlüğü 
olsun. Bu benim idealimdir. Ama Türkiye'de çok ciddi bir durum 
sürüyor. 19-20 yıldan beri, dış destekli bir bölücü terör Türkiye'ye 
büyük zararlar veriyor, büyük can kayıplarına, büyük maddi 
kayıplara yol açıyor.

Onun için ben, henüz o maddelere duyulan gereksinmenin 
tümüyle ortadan kalkmadığı düşüncesindeyim. Bazı düzeltmeler 
yapılabilir, hafifletmeler yapılabilir, ama özünde o maddelerin şu 
sırada kaldırılması için uygun bir ortamın bulunmadığı 
düşüncesindeyim.
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EMİN ÇÖLAŞAN: Bakü-Ceyhan hattı ne oldu efendim?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Amerika Birleşik 
Devletleri nazar değmesin, şu ana kadar kesinlikle o seçeneğin en 
doğru olduğuna inanıyor.

  •  _  • •

EMİN ÇOLAŞAN: Ama hiçbir şey de çıkmıyor ortaya, 
somut birşey çıkmıyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Daha vakti gelmedi. 
Ama Azerbaycan bunu istiyor, Amerika Birleşik Devletleri bunu 
istiyor, yani en önde gelen seçenek bu. Onun için o konuda umut
luyuz. Çünkü Amerika'nın bir dünya devleti olarak sanırım yak
laşımı sadece ekonomik, ticari düşüncelerden kaynaklanmıyor, 
bir de güvenlik açısından, siyasal açıdan, stratejik açıdan da 
konuya baktığı için hep karşısına Türkiye'nin öncülük edeceği 
model, seçenek çıkıyor.

EMİN ÇÖLAŞAN: Abdullah Öcalan bir çağrıda bulundu 
dedi ki; “biz silahları alacağız, başka ülkelere gideceğiz". Çağrıyı 
gerçekçi buluyor musunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Silahlarını bıraksınlar, 
devlete teslim olsunlar şeklinde değil, daha çok başka bir ülkeye 
gitsinler şeklinde. Zaten PKK'nın varlığı büyük ölçüde Kuzey 
Irak'ta, Suriye'deydi. Suriye'deki varlığı ya ortadan kalktı ya 
azaldı, kısmen İran'a gitti ve büyük ölçüde de Kuzey Irak'ta 
barınıyor otorite boşluğundan yararlanarak. Onun için yeni bir 
durum sözkonusu değil. Zaten dışarıdan kaynaklanıyor. Bazı 
Avrupa devletleri tarafından onların bazı sivil kuruluşları veya 
politikacıları tarafından teşvik görüyor bu PKK'nın temsil ettiği 
bölücü terör akımı ve fizik gücü de büyük ölçüde komşu ülke
lerde konuşlandırılmış durumda. Yani bu, zaten var olan bir şey, 
bir yeniliği yok bunun.

EMİN ÇÖLAŞAN: Yani silahları alıp başka ülkeye gitme 
olayını, siz pratikte baktığınızda gerçekçi görüyor musunuz?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Gerçekçi görmüyorum. 
Çünkü zaten büyük ölçüde dışarıda bu silahlı elemanlar. Fırsat 
buldukça şu veya bu sınır bölgesinden Türkiye'ye sızıp terör 
eylemlerini sürdürüyorlar.

EMİN ÇÖLAŞAN: Ama Türkiye'nin içinde de var bir
grup.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türkiye'nin içinde de 
var bir grup, ama dışarıya çıksınlar başka bir ülkede kalsınlar 
demek, gene Türkiye üzerinde bir tehdit konumunu sürdürsünler 
bir pazarlık unsuru, dayatma unsuru olarak Türkiye bunu hesaba 
katsın anlamına geliyor. Bu konuyu tartışmak bile istemiyorum, 
çünkü şu sırada Türk adaleti tarafından hüküm giymiş bir terör 
örgütü başıyla devlet masa başında da, masa dışında da pazarlığa 
girmez sözkonusu değildir.

EMİN ÇÖLAŞAN: Abdullah Öcalan sizce idam edilecek
mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Henüz yargı süreci sona 
ermeden bu konu üzerinde politikacı olarak herhangi bir şey 
söylemeyi doğru bulmam.

* * *
EMİN ÇÖLAŞAN: Yargıtay'ın onayladığını varsayarsak .

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Varsayarak, varsayımlar 
üzerinde konuşamam bu çok hassas bir konu. Henüz bunu siyasal 
platformda gündeme getirme aşamasına gelmiş değiliz.

FİKRET BİLA: Bu konuda Hükümet düzeyinde hisset
tiğiniz uluslararası bir resmi baskı oldu mu? Örneğin Avrupa'dan, 
Amerika'dan siyasiler gelip gidiyor. En son Amerikan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Koh geldi. Birtakım geziler yaptı, sizinle de 
görüştü hatta o geziler sırasında bir çeşit müfettiş gibi davrandığı, 
Türkiye'nin iç sorunlarına ilişkin yorumlar yaparken Kürt soru
nuna ve PKK olayına değindiği gözlendi. Kamuoyunda bunlar 
zaman zaman tepkiyle karşılandı, zaman zaman desteklendi. Siz
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kendisiyle görüştünüz. Türkiye böyle bir baskı altında mı? Yani
•  •

Abdullah Ocalan'ın asılması, aşılmaması konusunda veya 
demokratikleşme açısından?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Amerika'dan gelen bir 
baskı yok. Amerika bu terör tehdidi karşısında Türkiye'nin ne 
kadar ağır sorunlarla karşılaştığını görüyor. Türkiye'nin bu yüz
den yıpranması Amerika'nın işine gelmiyor. Çünkü Amerika 
Birleşik Devletleri'nin stratejik hesapları açısından Türkiye'nin 
önemi çok büyük ve bu konuda herhangi bir baskıda bulunmu
yor. Ancak Türkiye'nin koşullarını bilmemekten ileri gelen bazı 
tavsiyeleri zaman zaman gündeme getiriyor. Siyasal çözüm veya 
diyalog kurun bunların temsilcileriyle gibi. O zaman söylediğimiz 
de şu; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan gelen milletvekillerinin çoğu zaten Kürt kökenli, 
diğer illerden gelen milletvekillerinden de bir çoğu Kürt köken
li, bunlar meşru olarak Türkiye'de siyaset yapıyorlar ve hiçbir 
bölücü akımla ilişkileri yok, öyle bir eğilimleri yok. Eğer Kürt 
kökenli yurttaşlarımızın sorunu olsa o zaman parlamentodaki mil
letvekilleri bunu dile getirir. Özellikle yaşam koşulları bakımın
dan, bu terör nedeniyle Güneydoğu halkının karşılaştığı zorluklar, 
sıkıntılar bakımından bu bölgelerin sorununu iyi bilen mil
letvekilleri açıkça görüşlerini dile getiriyorlar. Onun dışında 
muhatap olarak ille Türkiye'nin bölünmesi için teröre başvuran 
bir kuruluşla diyalog kurma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bu akıl 
dışı olur. Fakat biraz önce de söylediğim gibi, bazı Batı Avrupa 
ülkelerindeki bazı çevreler dahil Türkiye'ye bu konularda böyle 
bir dayatmacı tavır içine giriyorlar zaman zaman. Ama son 
zamanlarda galiba bunun geri teptiğini farketmeye başladılar. 
Türkiye'ye bu yönden yapılacak baskıların kendi beklentilerinin 
çok dışında tepkilere ve gelişmelere yolaçabileceğini düşünüyor
lar. Bunun en belirgin bir örneği İtalyan Başbakanı Sayın 
D'Alema'nm Türkiye'ye yaklaşımındaki değişiklik. Bu konuda 
bizim açımızdan haksız bir tavır izliyordu fakat birden bire farklı 
bir tavır izlemeye başladı, bu ihtiyacı duydu. Çünkü bu tür 
baskılar, dayatmalar karşısında Türkiye'de kamuoyunun çok daha 
duyarlı hale geldiğini sanırım Avrupa'da giderek görmeye başlıyor.
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  •  _  • •

EMİN ÇOLAŞAN: Sizi en çok rahatsız eden, tedirgin eden 
Batı Avrupa ülkesi hangisi. Bir numara yani. PKK yandaşlığı 
bakımından?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT: Tabii siz gazeteci olarak 
çok rahatlıkla bu konulara girebilirsiniz de ben Başbakan olarak 
daha dikkatli konuşmak durumundayım. Genel bir değerlendirme 
yapayım. Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkeye karşı böyle eski 
Sevr Anlaşmasını anımsatan baskılar geldiği zaman bunun bek
lediklerinden çok farklı sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını 
idrak etmeye başladılar. Onun için şu sırada bundan bir kaç ay 
önce bu soruyu sorsaydınız cevap verebilirdim, ama şu sırada 
Avrupa'da genel trend benim gördüğüm Türkiye baskılara boyun 
eğmiyor, fazla üstüne varmayalım düşüncesi tamamen değilse 
bile kısmen görülmeye başladı.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları,
Toplantımıza hoş geldiniz.

SORU : Îran-Türkiye ilişkileriyle ilgili DPA bir haber 
geçmiş galiba. Bir gazetede okudum. "Görüşmelerde anlaşmazlık 
oldu, o yüzden kesildi" gibi. Böyle bir şey var mı diye size sor
muşlar. Siz de "bu konuda bilgim yok" demişsiniz. Nedir, var mı 
böyle bir şey?

CEVAP : Böyle bir konu bana intikal etmedi. Biliyorsunuz 
görüşmeler dün başladı, bugün devam edecek. Zannediyorum iki 
tarafın da sergilediği işbirliği anlayışı ve iyi niyetle çalışmalar 
olumlu bir neticeye ulaştırılacak.

SORU: Dağıstan'ın bağımsız bir ülke olarak ilan edilme
siyle ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Dün yapılan açıkla
maya ilave olarak.

CEVAP: Dün yapılan açıklamaya ilave bir husus yok. Tabii 
ki Türkiye'ye yakın bir bölgede cereyan eden bu tür gelişmeler 
hem bulundukları bölge bakımından hem de tüm çevresi bakımın
dan bir istikrarsızlık ortamı yaratmaktadır. Temennimiz, bir an 
önce bu istikrarsızlığın sona ermesidir.

SORU : İran'la görüşmeler devam ediyor. Bugün bir muta
bakat zaptı imzalanması bekleniyor. Dünkü görüşmelerden sonra 
aldığınız izlenim nasıl? Türkiye mutabakat zaptında İran'dan iste
diği garantileri alabilecek mi PKK'ya karşı?
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CEVAP : Görüşmeler devam ettiği süre zarfında bu kabil 
bir yorum yapmak uygun olmaz. Bugün bitmesi bekleniyor. 
Sonucu hep beraber göreceğiz.

SORU: Urumiye'deki görüşmelerden sonra bir rapor hazır- • ____

lanacaktı. Iran tarafı bunu bekliyor. Bu raporla ilgili çalışmalar 
nasıl gidiyor?

CEVAP: Bölgeye giden heyetimizin oradaki tespitleri ve 
bulguları ışığında hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Bu rapor 
henüz bize intikal etmedi. Zaten biliyorsunuz bu ayrı bir konudur. 
Yani dün ve bugün Ankara'da yapılmakta olan Türk-İran 
görüşmelerinin aslında birinci derecede kapsamı içinde olan bir 
konu değildir. Bu olayı kendi boyutları içinde, bu rapor geldikten 
sonra raporun sonucuna göre değerlendireceğiz.

SORU : Askerler serbest bırakıldıktan sonra Sayın İsmail
_ •

Cem, Iranlı muhatabını aradı mı? Aradıysa ne tür mesajlar verdi?

CEVAP : Serbest bırakılma keyfiyetinin gerçekleştiği gün 
yaptığımız açıklamada da bildirdik. Biliyorsunuz, bu konuda 
daha önce Sayın Bakanımızla îran Dışişleri Bakanı arasında 
Saraybosna'da bir ikili görüşme yapılmıştı ve Sayın Harrazi Sayın 
Bakanımıza askerlerimizin en kısa sürede serbest bırakılmalarını 
teminen İran'a dönüşünde elinden gelen çabayı harcayacağını 
ifade etmişti. Askerlerimizin serbest bırakıldıkları haberi bize 
ulaştıktan sonra Sayın Bakanımız Sayın Harrazi'yi telefonla aradı 
ve teşekkürlerini bildirdi.

SORU: ABD Dışişleri Bakanlığının dini özgürlüklerle 
ilgili bölümünden bir Büyükelçi "Türkiye'nin şeriat tehlikesi 
kaygılarını anladıklarını ama bu konuyla mücadelede farklı 
düşündüklerini" açıkladı. Dışişleri Bakanlığının bu konudaki 
resmi görüşü nedir? ABD'nin bu yaklaşımını nasıl değerlendiri
yorsunuz?

CEVAP: Değindiğiniz yetkilinin beyanlarını okudum. 
İçinde çok çeşitli unsurlar var. Bunları hangi yönde yorumlamak
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gerekir, onu metnin dikkatlice incelenmesinden sonra ifade etmek 
daha doğru olur. Biz o beyanları not aldık. Onun dışında söyleye
ceğim bir şey yok.

SORU : Öcalan'ın PKK'ya yaptığı Türkiye sınırlarından 
çıkma çağrısından sonra PKK da Kuzey Irak'ta KDP ile bir 
ateşkes istediğini, bu ateşkesi yapmaya hazır olduğunu açıkladı 
son olarak. Sizin buna bir reaksiyonunuz olacak mı Kuzey 
Irak'taki mevcut dengeler açısından?

CEVAP : Biliyorsunuz prensip olarak terör örgütü mensup
larının beyanları hakkında yorum yapmıyoruz. Bu tür beyanları 
yorum yapmaya değer görmüyoruz. Öte yandan, terör örgütünün 
çevre ülkelerde yuvalanması, faaliyet göstermesi konusundaki 
tutumumuz ve hassasiyetimiz bellidir. Kuzey Irak tabii bu 
çerçevede ilk akla gelen bölge olmaktadır. Bizim zaten bu konu
da bölgedeki gruplarla, hükümetlerle temasımız vardır. 
Gelişmelere göre tabii ki ne gerekiyorsa yaparız.

SORU: Bu durumda, terör örgütü mensuplarının Kuzey 
Irak'a kaçmasına karşı alınan birtakım önlemler var mı? 
Sınırlarda olsun ya da KDP ve KYB ile son yapılan görüşme
lerde, Bağdat hükümetiyle bu konuda herhangi bir temas oldu mu 
yakınlarda?

CEVAP: Özellikle bir temas olduğunu zannetmiyorum. O 
bölgede güvenlik güçlerimiz şartların gerektirdiği her türlü önle
mi her zaman almaktadır. Meseleyi bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir.

Teşekkür ederim.
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TİRANA’DAKİ T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİNE ARNAVUTLUK 
CUMHURBAŞKANI REXHEP MEİDANİ TARAFINDAN 
TEREZA ANA MADALYASI VERİLMESİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani, 12 Ağustos 
günü Tirana'da Başkanlık Sarayında düzenlenen bir törenle 
Kosova insani krizinin başarıyla üstesinden gelinmesi ve 
Kosova'dan gelen mültecilere sağladıkları yardım ve katkıları için 
bazı uluslararası kuruluş, kurumlar ile misyonlar ve yönetimlere 
madalya dağıtılmıştır.

Bu çerçevede, Tirana'daki Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğine de "Türk İnsani Misyonu" adına “Tereza Ana’ 
(Rahibe Tereza) madalyası verilmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN ABD’NİN
KIBRIS KONUSUNDA BİR ÇÖZÜM PLANI 

HAZIRLADIĞINA İLİŞKİN BASIN HABERLERİ
HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında ABD'nin 
Kıbrıs konusunda bir çözüm planı hazırladığı, bu planı 
önümüzdeki sonbahar aylarında ortaya koyacağı ve Kıbrıs 
konusuna bu plan çerçevesinde bir çözüm bulmayı amaçladığı 
yönünde haberler yeralmaktadır. Daha çok Kıbrıs Rum kesimin
den kaynaklanan bu haberlere göre, Kıbrıs Rum Yönetiminin 
AB'ye katılmasını Türkiye'nin kabulü karşılığında, Türkiye'nin 
AB'de aday ülke statüsünün garanti altına alınması sağlanacaktır.

Türkiye'nin Kıbrıs konusunda bir uzlaşıya varılması 
hususundaki yaklaşımları bellidir. Çözümün adadaki gerçekler
den yola çıkılarak bulunması ve iki ayrı, eşit ve egemen devletin 
varlığının kabul edilmesi ilkesine dayanması esastır. Bu bağlam
da, Kıbrıs'ta bulunacak uzlaşma ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
12. Aday ülke olarak kabul edilmesi birbirlerinden tamamıyla 
ayrı iki konudur. Türkiye Kıbrıs konusuyla AB ile olan ilişkileri 
arasında hiçbir zaman bağ kurmamıştır. Keza, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'nde herhangi bir konuma ulaşmak için milli davası olan 
Kıbrıs'ı pazarlık konusu yapması hiçbir şekilde sözkonusu ola
maz.

[32] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 1999



JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN 18-20 AĞUSTOS
1999 TARİHLERİ ARASINDA ÜLKEMİZE YAPACAĞI

RESMİ ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Japonya Dışişleri Bakanı Masahiko Korunura, Sayın 
Dışişleri Bakanımızın davetine icabetle, 18-20 Ağustos 1999 ta
rihleri arasında, ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır,

Japonya Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız Sayın 
İsmail Cem arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak ve her iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

Japonya Dışişleri Bakanının ziyareti sırasında İstanbul 
Boğazı Tüpgeçit ve Bozüyük-Mekece Otoyol Projeleri ile Erciyes 
Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümüne sağlanacak eğitim 
malzemesi hakkındaki anlaşmalar imzalanacaktır.

Japonya Dışişleri Bakanı, Sayın Başbakanımız tarafından 
da kabul edilecektir.
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Türk iye 'n in  en iyi gaze tes i

PERŞEMBE 19

■  19 a û ü s t o s  1W » P W Ş O **e FtYATfc 130 BİN URA

KAĞIT GİBİ YIKILDI
Kimi evler sapa sağlam dururken bazıları un ufak 
oldu. Eksik malzemeyle yapılan yapılar yüzünden 
yaşanan acı bir kez daha “kader” adını aklı
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Deprem yıktı geçti
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN ÜLKEMİZİ 
SARSAN DEPREM FELAKETİ SONRASI YAPTIĞI

AÇIKLAMA HAKKINDA DUYURU

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, bugün (18 Ağustos) bir
açıklama yaparak, 19 ülkeden 1055 kişilik özel kurtarma ve
yardım ekiplerinin Türkiye'ye ulaştığını, bu akşama kadar sayının
1300'ü aşmasının beklendiğini, ekiplerin, Dışişleri Bakanlığının
İstanbul Atatürk Havaalam'nda görevlendirdiği mensuplarınca
karşılandıktan sonra, ilgili diğer devlet birimleri tarafından görev
mahallerine gönderildiklerini, Yunanistan'dan ve Kanada'dan
gelen yangınla havadan mücadele araçlarının Türkiye'ye ulaşıp
İzmit'de göreve hazır olduğunu, Norveç'in özel bir yangınla
mücadele helikopterini yola çıkaracağını, ABD'nin İncirlik
Üssündeki mücadele araçlarını göndermekte olduğunu, Alman ve
Fransız teknik uzmanlarının Tüpraş'da inceleme yapmakta 
olduğunu söyledi.

İsmail Cem, Türkiye'nin bu zor günlerinde mesaj gönde
rerek, telefon ederek, yardım yollayarak, yardım ihtiyacını 
karşılamak yönünde irade beyan ederek insani katkısını getiren 
bütün ülkelere ve ülke sorumlularına teşekkür etti. Dışişleri 
Bakanı Cem, şunları söyledi:

"Türkiye'mizin bu zor günlerinde, bize düşünceleriyle, 
dilekleriyle, manevi ve maddi destekleriyle yardımcı olan 
ülkelere, halkımızın teşekkürlerini sunuyorum. Acımızı paylaşan
lara teşekkür ediyoruz.

Bizim Salı sabahı kendilerine ulaştırdığımız "kurtarma 
uzmanı" talebimiz üzerine bu imkana sahip ülkelerden cevap 
gelmiş, bu ülkeler, mümkün olan en kısa sürede ekiplerini 
Türkiye'ye ulaştırmıştır. Gene Salı günü akşamı, Kriz Merkezinin
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talebi üzerine, yangınla mücadele konusundaki yardım talebimizi, 
bu imkana sahip ülkelere duyurduk. Çarşamba sabahından 
itibaren, Yunanistan, Norveç ve Kanada'nın yangınla mücadele 
uçakları ve helikopterleri Türkiye'ye ulaşmaya başladı."
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NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI NIN ÜLKEMİZE
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Norveç Dışişleri Bakanı Knut Vollebaek Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem'in davetlisi olarak 22-23 Ağustos 1999 tarihlerinde 
Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

22 Ağustos'ta İstanbul'da temaslarda bulunacak olan Bakan 
Vollebaek, 23 Ağustos'ta resmi görüşmeler için Ankara'ya gele
cek ve aynı gün ülkemizden ayrılacaktır. Konuk Bakan Ankara'da
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından da 
kabul edilecektir.

Sözkonusu ziyaret Sayın Cem'in Mayıs 1998'de Oslo'ya 
yaptığı ziyaretin iadesi niteliğindedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KUVEYT’E
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Kuveyt Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber 
Al Sabah’m davetine icabetle 24-25 Ağustos 1999 tarihlerinde 
Kuveyt’e resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Bakanın Kuveyt’i ziyareti sırasında gerçekleştirile
cek görüşmelerde, ikili ilişkiler ve işbirliğinin daha da gelişti
rilmesi olanakları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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BMGS SÖZCÜSÜ’NÜN TÜRKİYE’DEKİ DEPREM 
FELAKETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

BMGS Sözcüsü'nün, 17 Ağustos günü düzenlediği mutad 
basın toplantısında Genel Sekreter Kofı Annan adına yaptığı açık
lamanın metni şöyledir:

"The Secretary-General was deeply saddened to learn the 
tragic loss o f life caused this morning by the earthquake that hit 
northwestern Turkey. The promptness with which the Government 
o f Turkey has mobilized initial humanitarian aid has helped to 
mitigate the initial level o f suffering.

%

The Secretary-General extends his condolences to the people and 
the Government o f Turkey, particularly to the families o f the vic
tims, and assures them that the United Nations will extend all 
forms o f assistance within its means in the relief and rehabilita
tion efforts. "
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BMGK DÖNEM BAŞKANI NAMİBYA DAİMİ 
TEMSİLCİSİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ DEPREM 

FELAKETİYLE İLGİLİ KONUŞMASINA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünkü (19 
Ağustos) 4034'üncü resmi oturumunun açılışında, ülkemizde 
meydana gelen deprem felaketi ile İlgili olarak, Konsey adına 
Dönem Başkanı Namibya Daimi Temsilcisi tarafından yapılan 
konuşmanın metni şöyledir:

"Expression o f sympathy to the Government and People o f 
Turkey in connection with the recent earthquake.

The President: At the outset o f this meeting, I should like, 
on behalf o f the Security Council, to extend deep sympathy to the 
Government and people o f Turkey in connection with the great 
tragedy it has experienced as a result o f the major earthquake 
that has occurred in northwestern Turkey. I am sure that I speak 
for all members o f the Council in expressing profound shock and 
sorrow at the great loss o f human life and the extensive material 
damage suffered. I would request the representative o f Turkey to 
convey to his Government our sorrow and sincere condolences. "
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ KOFİ 
ANNAN’IN DEPREM FELAKETİYLE İLGİLİ OLARAK 
YAPTIĞI YARDIM ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ NOTU

BM Sözcüsünün ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketiyle ilgili olarak BMGS Kofı Annan'a atfen dün (20 
Ağustos) yaptığı ve ülkelere ve insani kuruluşlara, deprem 
nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere yardımlarını 
daha da arttırmaları çağrısında bulunulan açıklamanın metni 
şöyledir:

"The Secretary-General notes with gratitude the generous 
assistance provided by Governments, non-governmental organi
zations and private individuals in response to the devastation 
caused by the earthquake in Turkey.

We are all aware o f the magnitude o f the devastation and
suffering caused by this tragedy. The needs remain enormous,
both for initial relief and rehabilitation. The Secretary-General
calls on Governments and voluntary agencies to redouble their
efforts to help meet these needs in the weeks and months ahead.
The United Nations itself is providing all possible assistance and
is prepared to offer its services to coordinate the broader inter
national effort."
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DEPREM FELAKETİ DOLAYISIYLA ÜLKEMİZE 
YARDIM ELİNİ UZATAN ÜLKELERE TÜRKİYE’Nİ

• •

TEŞEKKÜRÜ

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ilk günün
den itibaren, kamuoyumuza her gün açıklandığı üzere, çok sayıda 
yabancı ülke, arama-kurtarma ekipleri, sağlık personeli, seyyar 
hastane ve acil ihtiyaç duyulan insani yardım malzemesi gönder
mek suretiyle Türkiye'ye yardım elini uzatmıştır. Tüpraş 
yangınını söndürmek için de pek çok ülke yangın söndürme ekip
leri ve teçhizatı göndermiştir.

Depremin yol açtığı büyük insani sorunları ve hasarı 
dikkate alan uluslararası toplum, milletçe müteşekkir olduğumuz 
bu yardımları halen bütün hızıyla sürdürmektedir. Ülkemize gön
derilen arama-kurtarma ekipleri ile doktor ve sağlık personeli, 
milli çabalarımıza güç katarak, pek çok insanımızın hayatının 
kurtarılmasında ve yaralılarımıza tıbbi bakım sağlanmasında et
kili olmuştur.

Bu ekipler felaketin ilk şokunun atlatılmasında hiçbir 
zaman unutmayacağımız hizmetler vermişlerdir.

Türkiye ilk günden itibaren yardımların kaynağı açısından 
hiçbir ayırım gözetmemiştir. Ülkemize gelen bütün yardım ekip
lerinin çalışmalarının ne kadar süreceği de, bulundukları bölge
lerdeki ihtiyaç ve gelişmelere göre, kendi değerlendirmelerine 
bırakılmıştır.

Bazı dış basın ve yayın organlarında bu ekiplerle ilgili 
olarak gerçek durumu yansıtmayan ve mesnetsiz iddialara 
dayanan yayınlar yapıldığı üzüntüyle görülmektedir. Karşı
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karşıya bulunduğumuz olayın vahameti, bu tip yanlış izlenim 
uyandırıcı yayınlar yapılmasından kaçınılmasına büyük özen gös
terilmesini gerekli kılmaktadır. Üzüntüyle karşıladığımız bu 
yayınlara son verilmesini bekliyoruz. Ülkemize yapılan ulus
lararası yardımların yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlara sun
duğumuz ve bundan sonra belirecek ihtiyaçlara göre sunacağımız 
ihtiyaç listeleri üzerinden devam edeceğini ümit etmekteyiz.

Bu ağır doğal afet karşısında bize yardım elini uzatan bütün 
ülkelere tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.

%
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ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN DEPREM 
KONUSUNDA 21 AĞUSTOS 1999 GÜNÜ ABD BAŞKANI 
CLİNTON TARAFINDAN YAPILAN ÇAĞRI HAKKINDA

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Clinton tarafından ülkemizde meydana gelen 
deprem felaketiyle ilgili olarak yapılan açıklamanın metni 
şöyledir:

"On behalf of all Americans, Hillary and I offer our deep
est condolences to the loved ones of those who have lost their 
lives in this week's devastating earthquake in Turkey. Our 
thoughts and prayers are with all of those affected by this tragedy.

Turkey is our long-time ally, and the people of Turkey are 
our friends. Now, with many of them in desperate need, we must 
do all we can to help. And we will. Working with the Turkish gov
ernment and other partners, we are already engaged in a broad- 
ranging assistance effort. Our civilian and military personnel are 
participating in search and rescue efforts; assessing emergency 
humanitarian needs, providing medical services; delivering med
icines, blankets and shelter materials; and helping to coordinate 
overall international aid.

The task ahead is immense. Approximately one million 
people are sleeping outdoors, clean water is scarce, and the risk of 
disease is rapidly increasing. I know many Americans will want 
to help relieve the suffering and restore hope to the people. So I 
encourage my fellow citizens to give generously to responsible 
charitable organizations that are supporting relief efforts."
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AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ATANAN ROMANO 
PRODİ’NİN İZMİT DEPREMİ DOLAYISIYLA SAYIN 

CUMHURBAŞKANIMIZA GÖNDERDİĞİ MESAJ

"Dear President Demirel

On my own behalf and in my capacity as President desig
nate of the European Commission, I wish to convey to you my 
sincere condolences for the tragic loss of life-as well as the exten
sive material damage-caused by the dramatic earthquake which 
has struck your country.

The solidarity and generosity demonstrated by the 
Governments of the member States of the European Union, and 
by the Commission, testify to the strong links of friendship which 
we feel for the Turkish people, particularly at this terrible 
moment.

Allow me to assure you that, if confirmed as President of 
the new Commission, I will attach great importance to working 
closely with the Member States in order to ensure that the 
European Union plays an active role in helping with the rebuild
ing of the areas most affected by the earthquake and in promoting 
ever closer co-operation between Turkey and European Union.

Yours sincerely.

Romano Prodi"
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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA AVRUPA 
BİRLİĞİ KONULARININ GİZLİCE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ 

YÖNÜNDEKİ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

23 Ağustos tarihli bazı Türk basın yayın organlarında 
Yunan basınına atfen son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasın
da Avrupa Birliği konularının gizlice görüşüldüğü şeklinde haber
lerin yer aldığı görülmüştür.

Bilindiği gibi, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının 30 
Haziran 1999 tarihinde New York'ta vardıkları mutabakat uyarın
ca, "turizm", "çevre", "kültür", "bölgesel işbirliği" ve "örgütlü 
suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve terörizm" alanlarını 
içeren bir diyalog başlatılmış bulunmaktadır. Bu temas, 
sözkonusu faaliyet alanlarındaki işbirliği imkanlarını araştırmak
la görevli komitelerin Ankara ve Atina'da yaptıkları toplantılarla 
sürdürülmektedir. Bunun dışında, anılan basın haberlerinde yer 
aldığı gibi, Türkiye ile Yunanistan arasında gizli diplomasi 
yürütülmekte olduğu şeklindeki iddialar tamamen hayal mah
sulüdür. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu bağlamda taahhütlerde 
bulunduğu ya da çeşitli garantiler verdiği gibi haberler de gerçek 
dışıdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KUVEYT’E
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 24-25 Ağustos 1999 ta
rihlerinde Kuveyt'e yapacağı resmi ziyaret sırasında Kuveyt 
Hükümeti yetkilileriyle, deprem sonrasında Türkiye'nin deprem 
bölgesindeki yeniden yapılanma çabalarına ne şekilde katkıda 
bulunabileceği konusunu da görüşecektir. Kuveyt Fonu, özellikle 
altyapı projeleri alanında elverişli finansman olanakları sağlayan 
bir fondur. Heyetimizle Fon yetkilileri arasında bu konuda 
temaslarda bulunulacaktır.
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ÜLKEMİZE GELEN İNSANİ YARDIM EKİPLERİNİN
ÇABALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ülkemizdeki son deprem felaketi üze
rine arama-kurtarma ve diğer insani yardım faaliyetlerine katılan 
tüm yabancı ekiplere Ankara'daki Büyükelçilikleri aracılığıyla 
iletilmek üzere, Türk halkının minnettarlık duygularını belirten 
bir ifadeyi içeren gümüş birer tabak hazırlatmıştır.

Ayrıca, sözkonusu ekiplerin önümüzdeki yıl aileleriyle bir
likte ülkemize davet edilmeleri öngörülmektedir.
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TÜRKİYE’YE DEPREM FELAKETİ SONRASINDA 
YAPILAN YARDIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin uğradığı deprem felaketi karşısında çok sayıda 
yabancı ülke ve uluslararası kuruluş, insani dayanışmanın en 
güzel örneklerini vererek, ilk baştan itibaren ülkemize yardım 
elini uzatmışlardır. Arama-kurtarma ekipleri, sağlık personeli, 
seyyar hastane, yangın söndürme ekip ve teçhizatı, acil ihtiyaç 
duyulan malzemeler dahil olmak üzere, yapılan bu yardımlar 
yoğun bir biçimde sürmektedir.

Dışişleri Bakanlığınca kamuoyumuza hergün düzenli 
olarak duyurulan bu yardım akışı, göğüslemekte olduğumuz bu 
büyük felaketin ilk acılarının hafifletilmesi ve ulusal imkan ve 
çabalarımızın takviyesi bakımından fevkalade yararlı olmaktadır. 
Kadirşinas halkımız yabancı ülke ve kuruluşlarca gösterilen bu 
sıcak ve şefkatli dayanışmayı her zaman şükranla yadedecektir.

Türkiye, dışarıdan gelen yardımların kaynağı açısından 
ayırım gözetmemekte, ihtiyaçlarımızı içeren listeler belirlenerek, 
bunların karşılanmasından memnuniyet duyacağımız bildirilmek
tedir. Ülkemize gelen yabancı yardım ekiplerinin çalışmalarının 
ne kadar süreceği ise faaliyetlerinin seyrine göre ayarlanmaktadır.

Ulusumuzun bu zor anında hepimizin sorumlu ve ölçülü 
davranması, acılarımızın sarılmasına yönelik gayretlerin başarısı 
bakımından vazgeçilmez bir koşuldur. Bu itibarla, yabancı ülke
ler ve kuruluşlar hakkında, hangi sebeple olursa olsun, gerçekler
le bağdaşmayan iddia ve asılsız haberlerin ortaya atılması olum
suz etki yapacak, herşeyden önce, insanımızın kendisine yardım 
edenlere karşı beslediği olumlu hissiyatla çelişecektir.
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Bu vahim felaketin sonuçlarını göğüslemek için yanımıza 
gelerek bize destek olan ve yardım elini uzatan bütün ülkelere 
tekrar teşekkür ediyor ve bu hepimizi yücelten dayanışmanın 
süreceğini ümid ediyoruz.
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PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN 
NAWAZ SHARİF’ İN ÜLKEMİZİ ZİYARETİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

  •  ___

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nawaz 
Sharif, Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketi 
nedeniyle Pakistan Hükümeti ve halkının başsağlığı dileklerini 
iletmek ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere, 26- 
27 Ağustos 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.
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AB DÖNEM BAŞKANI FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ 
BAKANI TARAJA HALONEN VE AB KOMİSERİ HANS 
VAN DEN BROEK’İN AB ADINA DEPREM BÖLGESİNE 

YAPACAKLARI ZİYARETLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

AB Dönem Başkanı Finlandiya Dışişleri Bakanı Taraja 
Halonen ve Avrupa Birliği Komiseri Hans Van Den Broek, 
deprem felaketi sonrasında Avrupa Birliği'nin dayanışmasını 
ifade etmek amacıyla, 25-26 Ağustos 1999 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret edeceklerdir. Heyete, Finlandiya Dışişleri 
Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinden oluşan bir 
heyet eşlik etmektedir.

25 Ağustos günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan 
konuk heyet, 26 Ağustos sabahı Avcılar'da incelemelerde bulun
duktan sonra Ankara'ya geçerek Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Dışişleri Bakanımız ile görüşmelerde bulunacak ve aynı gün 
ülkemizden ayrılacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV’DE 
YAYINLANAN “ENİNE BOYUNA” PROGRAMINDA 

NURİ ÇOLAKOĞLU’NA VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

NURİ ÇOLAKOGLU: iyi akşamlar. Deprem ve sonrası 
üzerine Pazartesi gecesinden beri yapmakta olduğumuz "Enine 
Boyuna" programlarının dördüncü ve sonuncusuna hoşgeldiniz. 
Bu akşam konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem. Sayın 
Cem bu yoğun trafik arasında İstanbul'a gelemediniz. Biz de 
Ankara'ya gelemedik. Bu nedenle bu söyleşiyi uydu aracılığıyla 
yapacağız. Hoşgeldiniz Sayın Bakan.

İSMAİL CEM: Hoşbulduk efendim.

NURİ ÇOLAKOGLU: Sayın İsmail Cem'le deprem için 
gelen dış yardımlar ve Türkiye'nin dış ilişkilerinin bu gelişmeler
den nasıl etkilenebileceğini değerlendireceğiz. Ayrıca bu gece 
programımıza bu deprem felaketi sırasında yardımımıza koşan 
önde gelen ülkelerin Büyükelçilerini de konuk edeceğiz. Ankara 
Büromuz kendileriyle görüştü. Yardım için neler yaptıklarını, 
neler yapacaklarını anlattılar. Onlarla yapılan bu söyleşileri de 
banttan yayınlayacağız. Elbette Hükümetimiz kendilerine gerek
tiği şekilde teşekkür etmiştir. Ama bu elçiliklere şahsi olarak 
kendi teşekkürlerini bildirmek isteyenler için de bu büyükelçiler 
konuşurken onların Türkiye'deki telefon ve faks numaralarını da 
ekrana getireceğiz. Sayın Cem ülkemizde sık sık, hatta belki 
gereğinden sık deprem felaketine maruz kalıyoruz ve her 
seferinde yardım yağıyor ülkemize. Siz rekor sayılacak bir süredir 
Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz. Dileriz tabii bu 
daha da uzunca bir süre devam eder. Bu göreviniz sırasında birkaç 
tane depreme de tanık oldunuz. Bugüne kadar bu depremlerde 
yapılan yardımlarla bu seferki yardımı bir karşılaştıracak olursak
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ikisinin arasında bir fark var mı acaba?

İSMAİL CEM: Bundan önceki benzer durumlarda doğrusu 
Türkiye böyle bir dış yardım ihtiyacını hissetmemişti veya çok 
küçük ölçekte hissetmişti. Bizim Bakanlığımızın bu konuda 
katkısı olmuştu çalışmalara. Fakat doğrusu ilk kez ve bu kadar 
büyük ölçekte bir felaketle karşılaştık ve ilk kez bu tecrübeyi 
yaşamaktayım. Allah İkincisinden bizi ve memleketimizi sakın
sın.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Elbette, tabii bu dünya ölçülerine 
göre bile çok çok büyük ve ciddi bir deprem. Hem oluş yeri hem 
kapsadığı alan hepimiz açısından çok ciddi sorunlar yarattı. Peki 
bir küçük teknik ayrıntı böyle bir deprem olduğunda siz Dışişleri 
Bakanlığı olarak nasıl bir operasyona geçiyorsunuz? Herhalde 
yerleşmiş bazı prosedürler var, değil mi?

İSMAİL CEM: Hepsi var, yerleşmiş prosedür, afetlere 
ilişkin yönetmelik var. Devletin bir yönetmeliği var. Onun 
Dışişleri Bakanlığına ilişkin bölümü var. Şimdi sıralamayayım 
ama bunların hepsini tek tek yaptık. Örneğin bu depremde biz 
kendi saatimizle saat 07.30-08.00'de hazırlıklarımıza başlamıştık 
ve bize insan kurtarmak açısından yardımcı olabilecek kurtarma 
ekibine sahip bütün ülkelerle sabah 09.00'dan itibaren temasa 
geçtik ve kendilerinden kurtarma ekipleri göndermelerini istedik. 
Şunu söyleyeyim elinde bu imkanı olan bütün ülkeler o imkanı 
Türkiye'ye ulaştırdı, yani genel olarak söyleyebilirim. Biz bu 
felaket konusunda bütün dünyaya teşekkür etmekteyiz. Herkes 
elinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalıştı. Herkes kendi 
çapında bir katkı getirdi. Kendi imkanını seferber etti. Burada 
bütün bunlar çok önemli. İlk günlerin o teknik ihtiyacı, tıbbi ihti
yacı ama asıl önemli olan kalıcı olan elbetteki bu desteğin manevi 
anlamı, manevi katkısı, manevi gücü. Biz önce bu kurtarma bi
rimlerini istedik ve bütün gün kurtarma birimlerini çoğaltmak için 
tıbbi, teknik, acil yardımın artması için temasta bulunduk. Sonra 
o ilk günün akşamına doğru, Başbakanlık Kriz Masası’ndan bize 
rafineri yangını ve bu konuda yangınla mücadele edebilecek, bir
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rafineri yangınıyla mücadele edebilecek araçlar konusunda temas 
etmemiz, temas kurmamız istendi. Hemen bu çabaya giriştik. O 
ilkinden de belki daha zordu. Çünkü bir rafineri yangınıyla baş 
etme imkanına çok az ülke sahip. Fakat şunu da söyleyim. Bütün 
o ülkeler teknik uzman gönderdi. Uçak gönderdi. Helikopter gön
derdi. Yerden mücadele araçlarını gönderdi. Yani doğrusu biz 
dünyanın dayanışmasını bu olayda sağladık. Bir felaket bir acı bir 
olay ama bunu da sağladık.

NURİ ÇOLAKOGLU: Benim elimdeki son not 25 Ağustos 
tarihli bir not. Buradaki bilgiye göre aşağı yukarı 65 ülke 
Türkiye'ye çeşitli biçimlerde yardım etmiş bunların arasında ayrı
ca buna ek olarak 7 tane de uluslararası kuruluş var, bize yardıma 
koşanlar arasında. Bazılarının yaptıkları tabii çok ön planda 
gözüktü. Kameralar oradaydı. Gazeteciler oradaydı. Bazıları biraz 
geri planda kaldı. Örneğin ben bu notu okurken gördüm. Kuveyt 
20 tane Jumbo Jet dolusu ilaç ve tıbbi malzeme göndermiş. Gene 
aynı şekilde bu hızla bakıyorum buraya mesela. Gürcistan'dan 30 
kişilik kurtarma ekibi gelmiş. Mısır 6 uçakla tıbbi malzeme 
teçhizat göndermiş. Kuveyt'in yaptığı yardım 5 milyon Doları 
buluyor. İşte İsviçre'den 1 milyon İsviçre Frangı geliyor. Tabii 
bunları sonunda herhalde toplu bir döküme getirmek lazım. Çok 
ciddi şeyler var. Böyle bir ilginin bu kadar büyük olmasının 
nedeni depremle herhalde doğrudan bağlantılı. Türkiye'nin ilişki
lerinin bunda etkisi nedir?

İSMAİL CEM: Tabii öncelikle depremin boyutlarıyla 
bağlantılı, insani duygularla bağlantılı. Fakat böyle bir büyük 
yardımın seferber edilmesinde zannediyorum Türkiye'ye olan 
saygının ve Türkiye konusundaki duyarlılığın da belli bir payı 
mevcut. Bunu söylerken biraz zorlanıyorum doğrusu. Aslında 
tamemen insani bir olay. Fakat herşeye rağmen Türkiye'nin kişi
liği, kimliği de zannediyorum bu olayda bir etken oldu. Çünkü 
hakikaten çok büyük katkı gördük. Mesela belli bir noktada 
zannederim bu felaketin ikinci veya üçüncü günü olacak 
Avrupa'daki bütün kurtarma ekipleri, neredeyse bütün kurtarma 
ekipleri -tabii uzman kurtarma ekibini söylüyorum- köpekleriyle,
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hassas cihazlarıyla bütün bu ekipler Türkiye'deydi. Sizin bahset
tiğiniz ülkeler işte Japonya'sından Amerika’sına, İsrail'inden 
Ukrayna'sına, Rusya'sına kadar Azerbaycan'ına kadar bütün ekip
lerini seferber etti, Türkiye'ye gönderdi. Bunlara elbette bizim 
Türkiye'mizin ekipleri, Türkiye'mizin gençleri, gönüllüleri, asker
leri de katıldı. Ama ancak işte bu kadar insanımız bu büyük 
felakette, bu büyük yıkıntıda belki de bu ilk büyük sarsıntıdan 
sonra ancak az sayıda insanımız hayatta kalabildi, bu deprem böl
gesinde ve onların bir bölümünü ve belki de büyükçe bir 
bölümünü bu ekipler kurtarabildi. Şimdi tabii hadise çok büyük. 
Şöyle de denebilir. 400 km bir ucundan öteki ucuna. Derinliği 150 
km. 20 milyon insanın yaşadığı bir bölge ve 45 saniyede binlerce, 
onbinlerce bina yıkılıyor ve bunun şokunun ardından da onları 
kurtarma seferberliği başlıyor. Zor bir olay. Bu zorluk içinde ben 
kendi alanımdan konuşuyorum, dünya bize çok güzel bir dayanış
ma gösterdi ve bu dayanışmadan elbette biz kazançlı çıktık. Ama 
bu dayanışmayı gösterebildiğinin farkına varan bu 65 ülke ve 
uzaklığı nedeniyle belki ulaşamamış olan birçok ülke kendi 
gözünde kendisine biraz daha saygınlık kazandırdı ve herkes 
biraz da geleceğe bu çok acı olaydan dahi bile olsa dünyanın 
insanlığın geleceğine belki biraz daha umutlu bakabildi.

NURİ ÇOLAKOGLU: Geçen hafta sonunda İspanya'da 
Sevilla'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda biz oraya 
deprem sonrası 4 tane sporcu gönderebilmişiz. Koskoca bir stad 
tepeleme insan dolu ve Türk bayrağı stada giriyor. Spiker İspan
yolca ve Türkçe olarak İspanya'da “Türkiye” diyor. O noktada 
patlak veren alkış arkasından insanların ayağa kalkıp bizi alkışla
maları beni hakikaten çok duygulandırdı. Demek ki hakikaten 
Türkiye diye bir ülke yaşadığı bu trajediden bağımsız bir şekilde 
kendisine bu dünyada bu dünya topluluğu içinde bir yer bulmaya 
başlamış vaziyette. Yerini sağlamlaştırmış vaziyette. Bizim bütün 
bunu arkamıza alarak herhalde daha yapabileceğimiz çok şey var 
diye düşünüyorum.

İSMAİL CEM: Bu yorumunuza tamamen katılıyorum. 
Türkiye bazen bizim tabii biz içinde yaşıyoruz. Belki sıkıntıyı da
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daha yakından bilmekteyiz. Ama genellikle Türkiye'nin dünyada
ki konumu ve değerlendirilmesi bizim bazen içeriden yaptığımız 
değerlendirmenin çok daha üzerinde olabiliyor ve bu İspanya'da- 
ki olay, Atletizm Şampiyonasındaki olay son derece önemli. Tabii 
ben hep yani kendi kendime bunu değerlendirirken abartmayayım 
diyorum, bir yanlış değerlendirme yapmayayım. Elbette olay bir 
facia ve o stadı dolduranlar kendi televizyon ekranlarından bizim 
insanlarımızın acısını görmüş, yaşamış, paylaşmış belki de 
ağlamış insanlar ve bu Türkiye'yi Türk bayrağını gördükleri vakit 
öncelikle bunu hissediyorlar ve bu saygıyı, sevgiyi gösteriyorlar. 
Ama gene onu da eklemeden yapamayacağım. Elbette Sizin 
belirttiğiniz gibi Türkiye'nin dünyadaki genel konumu, imajı 
bütün bunlarda bir katkı olarak bu duyguları besliyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem, genel olarak tabloyu 
şöylece bir gözden geçirdikten sonra izninizle ben birkaç ülkenin 
katkıları üzerinde durmak istiyorum. Ondan sonra da bu ülkeler
le ilişkilerimiz üzerinde görüşlerinizi almak isteyeceğim.

İSMAİL CEM: Tabii

NURİ ÇOLAKOĞLU: İlk olarak Amerika Birleşik 
Devletlerine bakmak istiyorum. Çünkü Amerika belki ilk defa bu 
depremde Başkan Clinton kalkıp televizyonlardan Amerikan 
halkına yardım çağrısında bulundu. "Türkiye'ye yardım edin" 
dedi. Dün NTV ekrana getirdi. Bakan Yardımcısı eski Büyükelçi 
eski Ankara Büyükelçisi Mark Grossman Türkiye'ye daha da 
büyük yardım yapılacağını, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıyı aşmak için büyük gayretler içine girileceğini 
söyledi. Biz de bu ortamda Amerika Birleşik Devletlerinin 
Ankara Büyükelçisi Mark Parris'e mikrofonlarımızı ve kamera
larımızı çevirdik. Şimdi onu sunalım size.

MARK PARRIS (NTV'nin tercümesi): Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türkiye'ye yapacağı yardım, olayın meydana 
gelmesinden hemen sonra bizzat Başkan Clinton tarafından telaf
fuz edildi. Başkan Türk dostlarımızın bizden gücümüz dahilinde 
talep edecekleri herşeyin karşılanacağını üstüne basarak açıkladı.
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Bu açıklamayla birlikte Türk yetkililerle temasa geçerek, 
Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçları üzerinde odaklandık. Bu, ilk aşa
mada hayatta kalan insanların uzman ekipler tarafından enkaz 
altından çıkarılması anlamına geliyordu. Aynı zamanda yaralılar 
için de acil sağlık hizmeti sağlamamız gerekiyordu. Bu aşamada 
donanmamıza ait sağlık ekibi devreye girdi. Burada görev yapan 
ekibimiz ilk günlerden itibaren çok sayıda hastaya tıbbi müda
halede bulundu. Daha sonraki günlerde ise hayatta kalanların 
ihtiyaçlarının karşılanması sağlık merkezleri kurulması ve uzun 
dönemde de bu insanların rahata kavuşması konusundaki çalış- 
malarımız ön plana çıktı, işte tam bu noktada bu tip hizmetleri 
halka ulaştırma yelpazemizi genişleten ve iki gün önce Türkiye'ye 
gelen US S Yüzen Hastane Gemisi ile seferi kuvvetler birliğimiz 
devreye girdi. Yüzen hastanemiz helikopteri ve çıkartma kapa
sitesiyle gereken heryere insan, malzeme ve ekipman ulaştıra- 
biliyor. Geminin birçok konuda uzman mühendisleri ve iyi eği
tilmiş denizcileri var. Bu hafta sonuna kadar bölgede temiz su 
sağlayacak arıtma ekipmanı da devreye girecek. Tabii ki bu çalış
malar tamamlandıktan sonra sırayı uzun dönemdeki hedefler ala
cak ki bunlar arasında bölgeyi temizleme, yeniden yapılanma ve 
depremzedelere kısa zamanda kalıcı bir yerleşim olanağı sağlama 
çalışmaları bulunuyor. Bu çalışmalar içinse belki de şimdiye 
kadar yapılanlardan bile fazla çaba sarfetmek ve uluslararası 
düzeyde daha iyi koordine olmak gerekecek. Bu noktada ise Türk 
yetkililerinin başı çekmesi ve gerekli koordinasyonu sağlaması 
gerekiyor. Bizde tabii ki herzaman olduğu gibi üstümüze düşeni 
yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum ki,
bu trajedinin başlangıcından bu yana Türk yetkililerle gerek 
*  «

İstanbul Atatürk Havalimanında, gerek İzmit'te büyük bir uyum 
içinde çalıştık. Onlardan her türlü desteği aldık. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden de gereken her türlü yardımı aldık. Bütün bunlar 
bizim hareket kabiliyetimizi genişletti ve çalışma koşullarımızı 
kolaylaştırdı. Önümüzdeki günlerde de bu örnek işbirliğinin 
devam edeceği konusunda hiç şüphemiz bulunmuyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Evet Sayın Cem, zaten Amerika 
Birleşik Devletleriyle belki ilişkilerimizin en az sorunlu olduğu
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bir dönemde meydana gelen bu deprem karşısında Amerika
Birleşik Devletleri çok hızlı harekete geçerek gerçekten bugüne
kadar benim hiç tanık olmadığım büyük bir deprem yardımında
bulundu. Zaten Amerika’yla fazlaca bir sorunumuz yok.
Önümüzdeki dönemde Amerika’ya sanıyorum Sayın Ecevit'in bir

_ •

ziyareti olacak, arkasından Sayın Clinton'un İstanbul'a gelmesini 
bekliyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için. Nasıl 
bir seyir izleyebilir Türk-Amerikan ilişkileri önümüzdeki 
dönemde?

İSMAİL CEM: Türk ve Amerikan ilişkileri belirttiğiniz 
gibi sanırım yakın zamanların en üst düzeyinde gelişmekte. 
Burada çok sağlam temellerden hareket etmekteyiz son dönemde. 
Bu da karşılıklı güven, karşılıklı iyi niyet ve karşılıklı menfaat. 
Bu üç öğeyi dikkate almaktayız. Tabii bazı konularda Amerikayla 
görüşlerimiz paralel olmayabiliyor. Hatta bazı konularda ayrışa
biliyor. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sanırım bu bugün iliş
kilerimizin ulaştığı noktada karşılıklı olarak birbirimizin 
söylediğine güveniyoruz. Sözüne güveniyoruz ve bu güven üze
rine de ilişkileri çok sağlam bir şekilde geliştiriyoruz. Ben 
önümüzdeki dönemde Amerika’yla ilişkilerin daha da ileri gide
ceğini tahmin etmekteyim. Sizin belirttiğiniz gibi Sayın Clinton 
İstanbul'a, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve 
Toplantısı için gelecek, fakat o seyahatin öncesinde yahut son
rasında resmi ikili ilişkiler, görüşmeler için Ankara'da olacak. 
Amerika’yla herhangi bir meselemiz yok. Bu deprem konusunda, 
felaket konusunda Amerika gerçekten çok yakınlık gösterdi. Şunu 
söyleyim, ben hiçbir ülkeyi ötekinin önünde, gerisinde diye 
nitelemiyorum. Herkes kendi imkanı çerçevesinde, kendi gücü 
çerçevesinde elbette mutlaka birşeyler yaptı. Amerika örneğin 
bizim önümüzdeki günlerde bir ciddi meselemize de katkısını 
getiriyor. Bu ciddi mesele de çadır meselesi. Şimdi biz Dışişleri 
Bakanlığı olarak Türkiye'nin deprem konusunda dışarısıyla olan 
ilişkilerini geliştirmek, bunları sağlamak, icabında koordine 
etmek gibi bir işlev taşımaktayız. Hani ilk başta bu birinci aşama 
diyorum ben. Yapılması gerekenlerin ilk aşaması. İnsanları kur
tarmak, onlara asgari düzeyde bir barınak, asgari düzeyde yiyecek
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sağlamak, asgarinin biraz ötesinde tıbbi bir katkı getirebilmek. 
Şimdi bu ilk aşamanın sonlarına gelmekteyiz ve burada mesela 
bir çadır meselemiz var. O kolay gözüken, fakat kolay olmayan 
bir konu. Çünkü Dışişleri Bakanlığı bir hayli ilgili olduğu için 
biraz biliyorum konuyu. Bizim Başbakanlık Kriz Merkezi'nin 
talepleri doğrultusunda yaptığımız hazırlıklıklar, bütün ülkelerle 
temas ettik ve bundan aldığımız sonuçları gene Kriz Merkezi’ne 
götürdük. Onların onayıyla harekete geçtik. Şimdi Amerika'dan 
yaklaşık 80 bin kişiyi barındırabilecek çadır beklemekteyiz.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Bunlar gazetelerde resmini 
gördüğümüz ısıya, yağmura, soğuğa dayanıklı çadır mı, yoksa 
normal bildiğimiz çadırın biraz daha gelişmişi mi?

İSMAİL CEM: Bu çadır işi kolay değil. Çünkü çadır 
konusunda gerek Avrupa gerek Türkiye elindeki malzemenin 
büyük bir kısmını Kosova olayında tüketmiş. Mesela Avrupa'da 
çadır satın almaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de insanların 
bekleyecek vakti yok. Dışişleri Bakanlığı olarak biz para 
karşılığında çadır bulmak için uğraşmaktayız ve aldığımız cevap
lar şu oluyor. Tabii, evet, ama üç ay sonra. Neden üç ay sonra? 
Çadır üretiminde kullanılan özel bezler -branda bezi deniyor gali
ba- bunların hepsini ne varsa piyasada almışlar, kullanmışlar ve 
Kosova'ya yollamışlar. Daha doğrusu Arnavutluk'a ve 
Makedonya'ya göndermişler ve bizden zaman istiyorlar. Bizim bu 
çadır olayını en kötü ihtimale göre hesaplamamız lazım. 
Herzaman elimizde bir çadır stokunun bulunması gerektiğini 
bilmemiz lazım. Bu şekilde yaklaştık ve Başbakanlık Kriz 
Merkezi’nin de bilgisi çerçevesinde ve zannediyorum sizin belirt
tiğiniz dayanıklı denebilecek, yani şimdi orda gerçekçi olmak 
lazım. Bizim getirtmeye başladığımız çadırlar da insanların içinde 
kışı geçirebilecekleri çadırlar değil. Zaten o tanımda bir çadır her
halde çok az sayıda mevcut. Ama soğuğa ve yağmura mukavemet 
edebilen diye nitelenmekte ve önümüzdeki Pazartesi gününe 
kadar zannediyorum yaklaşık 100 bin vatandaşımızın barınabile
ceği sayıda çadırın Türkiye'ye ulaşmasını biz Bakanlık olarak 
sağlayabiliyoruz. Pazartesinden sonraki hafta içinde de zannede
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rim bütün deprem felaketine uğramış insanlarımızın bu asgari 
düzeyde barınmalarını sağlayabilecek bütün çadırları Türkiye'ye 
ulaştırmış olabiliyoruz. Bu tabii benim ilk aşama diye isim
lendirdiğim bölüm. İkinci aşama bu insanlarımızın o asgari 
dediğim yaşam koşullarını, asgarilerini sağlayabilir isek, ilk aşa
madaki herhalde sağlamaktayız. Biraz daha ilerisi. Burada daha 
iyi organizasyon, sağlık konusunda daha gelişmiş, daha imkanlı 
hizmetler ki sağlık konusunda zaten hemen herşey yapılıyor. 
Belki onu daha ileriye götürmek. Bu insanlarımızın okul gibi 
hizmetlerini karşılamaya çalışmak ve tabii burada konu kışı 
geçirebilecekleri barınak. Yani bu insanlarımız nerde yaşayacak. 
Bu kışı nerde karşılayacak. Bu konuda da gene bir dış boyut var. 
Nitekim bizden bu hizmet istendi ve biz hemen çalışmaya 
başladık. Şimdi bu konuda da 50 bin dolayında prefabrike konu
ta, mekana ihtiyaç gözüküyor. Bunun sıkıntısı şurada. Bunlar 
böyle hemen bulunabilen konutlar değil. Ismarladığınız zaman 
dahi belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. O açıdan kesin konuş
mak doğru değil. Fakat bir miktar prefabrike konutun Türkiye'nin 
depolarında mevcut olduğu belirtiliyor. O tabii bizim 
Bakanlığımızın işi değil. Ama biz de onların tam sayısını her
halde alacağız bugünlerde. Ayrıca mesela şeye baktık. Üretim. 
Yani Türkiye'de üretmek mümkün. Bunun da ayda 4 bin dolayın
da olabileceği söylenmekte ve hemen de elimize geçmesi çok zor. 
Şimdi bütün ülkelerle temastayız ve en kısa zamanda bunları 
Türkiye'ye getirtebilmek için çeşitli çalışmaların içindeyiz. 
Elinde hazır bulunan bu konutlardan olan ülkelerle temas edi- 
yoruz. ikinci aşama bizim yapabileceğimiz mümkün olan en 
büyük hızla bu prefabrike konutları Türkiye'ye getirmek. Çünkü 
şimdi bize gelen bilgilere göre bunu dışarıdan istediğimizde 
yeniden ürettiğimizde üç ay gibi bir zaman diliminden sözedili- 
yor. Önümüz kış. Bu alanda mümkün olanı yapıyoruz. Mümkün 
olanın en iyisini değil mümkün olan ne varsa onu yapmaktayız.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Peki Sayın Cem, isterseniz burdan 
bir başka ülkeye geçelim. Kuzeydeki komşumuz Rusya'da hızla 
hareket eden ülkeler arasındaydı. Kurtarma ekipleri de çok etkin 
bir rol oynadılar. Birçok can kurtardılar. Diğer yaptıkları da
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herkesi etkileyecek boyutlardaydı ve biz Rusya'nın Ankara 
Büyükelçisi Alexander Lebedev'le konuştuk. Onun görüşlerini 
Size aktaralım.

ALEXANDER LEBEDEV (NTV’nin tercümesi): Deprem 
haberi bize 15 dakika içinde ulaştı ve hemen Moskova ile temasa 
geçtik. O dakikalarda henüz iletişim sorunu yaşanmıyordu. İstan
bul'la da gece boyunca görüşüp son durumlar hakkında bilgi 
aldık. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı hemen harekete geçti ve 
sabah saat 09.00 itibariyla yardım uçağı kalkmaya hazırdı. 87 
personel ve 4 köpekten oluşan kurtarma ekibi öğleden sonra 
Türkiye'ye, geceye doğru da deprem bölgesine ulaştı. Biran önce 
mobil hastane kuruldu ve çalışmalar aralıksız olarak başladı. 
Daha sonra Türk Hükümetinin isteği üzerine TÜPRAŞ 
Rafinerisindeki yangına müdahale etmek için 4 adet yangın 
söndürücü uçağımız da gönderildi. Ancak anlaşılmaz bir şekilde 
uçaklarımız İstanbul Havaalam’nda bekletildi. Maalesef büyük 
bir zaman kaybedildi. Uzun bir süre sonra söndürme işlemi için 
kimyasal maddeler ve su sağlandı ve işlerini yapabilmeleri için 
gereken izni aldılar. Çok yakında Moskova halkının topladığı 
yardımlarla dolu 30 ton taşıma kapasiteli bir uçak Türkiye'ye 
gelecek. Yardım kampanyaları hızla Rusya'nın diğer bölgelerine 
de yayılıyor. Rus ve Türk işadamları da şimdiden 150 bin 
Dolarlık bir maddi yardım toplamış dürümdalar. Ama benim için 
herşeyden önemli olan nokta şudur. Ekiplerimiz tam 72 Türk 
vatandaşını enkaz altından çıkardı. Belki bölgedeki kayıpların 
yanında bu sayı çok fazla sayılmayabilir. Ama kurtarma ekibinin 
15 kişiden oluştuğu gözönüne alınırsa enkaz altından sağ olarak 
çıkarılan 72 kişi belki de bir dünya rekorudur. Gurur duymamak 
mümkün değil. 465 kişiye de hastanemizde acil tedavi uygulandı. 
Gücümüz oranında kurtarma çalışmalarına katkıda bulunduğu
muz için mutluyuz. Türk Hükümeti depremle başa çıkabildi mi 
sorusuna gelince, Ermenistan'da yaşadığımız korkunç depremde, 
Marmara depremi ondan bile daha kötüydü, ilk iki gün büyük bir 
kaos yaşanmıştı. Daha sonra Sovyetler Birliği Hükümeti duruma 
hakim olmuştu. Bu derecedeki bir doğa olayı karşısında kimse 
olaylara tam olarak hakim olamaz. Ama en azından daha iyi
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organize olunabilirdi. Biz Rus ekibi olarak birçok sorun yaşadık. 
Ekiplerimize Ankara'daki Kriz Merkezi’nin onayı olmadan geçiş 
izni verilemeyeceği söylendi. Halbuki olay Ankara'da değil, 
Gölcük'te, İzmit'te ceryan ediyordu. Zaman kaybettik. Bunları 
eleştirmek için değil, sadece içinde bulunduğumuz durumu anlat
mak için aktarıyorum. Bundan sonrası için de Birleşmiş Milletler 
çatısı altında olmamak üzere daha geniş çerçevede bir uluslararası 
bir kriz merkezi, bir kurtarma organı oluşturulmalıdır diyorum. 
Son olarak da Rus ekibi olarak bölgeye ilk gelen ekip olmakla 
gurur duyduğumuzu da belirtmek istiyorum.

NURİ ÇOLAKOGLU: Evet Sayın Cem, Sayın Lebedev'in 
oldukça açık sözlü, net, eleştirmiyorum diyerek dile getirdiği 
eleştirilerini dinledik. Gerçekten yardım ekiplerinin bölgeye
şevkinde zaman zaman bazı ciddi tıkanıklıklar oldu galiba değil 
mi?

•  •

İSMAİL CEM: Şimdi efendim, ben bunu tam olarak 
cevaplama durumunda değilim. Çünkü o safahatı bilmiyorum. 
Bizim yaptığımız, bizim sorumluluğumuz Türkiye'ye gelebilecek 
yardımı hareketlendirmek ve onların Türkiye'ye ulaşmasını sağla
mak. Ulaştıktan sonra bizim yetki alanımızda değil. Sayın 
Lebedev'in eleştirisine ancak bir ölçüde hak verebilirim. Tabii ki 
ilk günün sıkıntıları özellikle o işte ilk günün kargaşası, şoku 
içinde Türkiye'nin bazı organizasyon eksiklikleri olmuştur. Tabii 
ki bazı alanlarda yapılabileceğin biraz daha azıyla yetinmek 
zorunda kalmabilmiştir. Yani bunlar olabilmiştir. Bunları kabul
lenmek lazım. Fakat bir de sade Türkiye'nin insanları olarak bir
birimize haksızlık yapmamamız lazım. Türkiye'de de herkes 
canla başla elinden gelen hertürlü imkanı seferber edip bu 
felaketin üzerine yürümüştür. Herkes elinden geleni yapmıştır ve 
olayın kendi tabiatında zaten bir imkansızlık vardır. Bir çeşit 
üstesinden gelinmesi, tam olarak gelinmesi mümkün olmayan bir 
hadise karşısında olduğumuzun bilincinde bulunmak gerekiyor.

Bakınız bunu bir mazeret falan gibi söylemiyorum. Elbette 
eksik de olmuştur, yanlış da olmuştur. Fakat şimdi Sayın Lebedev 
de söyledi. 67 kişi kurtarıldı dedi. Aslında o gelen ekiplerin hepsi
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mucizevi çalıştı. Rus ekibi olsun, Amerikan ekibi olsun, bütün bu 
ekipler. Mucizevi kendi çerçevelerinde başarılı oldular. Fakat 
bütün kurtarılabilmiş insanlarımızı bu ekiplerce hani tek bir 
insanı kurtarsa bütün bu ekipler elbette fazlasıyla değerdi o başka 
mesele. Ama sayıya baktığımız vakit bunca emek belirttiğim gibi 
Avrupa'daki bütün kurtarma ekipleri Türkiye'deydi. Bizim insan
larımız bizim ekiplerimiz sonuçta kurtarılmış insanımızın sayısı, 
kaybettiğimiz insanımızın çok çok küçük bir bölümünü oluştu
ruyor. Yani hadise çok büyük bir hadise. Eksiğimizi görelim, yan
lışımızı görelim. Kendimizi eleştirelim. Fakat haksızlık etmeye
lim. Örnek olarak söylüyorum. Bütün televizyonlardaydı geçen 
gün, bu deprem konusu gündeme geldikten sonra dünya 
medyasının ilgisiyle Los Angeles'taki depremi uzun uzun anlat
tılar ve Los Angeles'ta nasıl birçok binaların, birçok köprünün 
yıkıldığını anlattılar. Dendi ki orada, oysa ki Amerikan toplumu 
dünyanın en iyi örgütlenmiş toplumlarından birtanesi. O deprem 
felaketinde Los Angeles'ta enkaz altında kalanların belli bir 
bölümüne de 72 saatte Amerikalı kurtarıcılar ulaşabildi. Yani olay 
çok büyük bir olay. Eksiğimizi görelim. Hiç bunu inkar etmeye
lim. Fakat birbirimize karşı da haksızlık etmeyelim. Sayın 
Lebedev’e söylediği bir konuda kesinlikle katılmıyorum ve yan
lış bulunuyorum. O da şudur: "İşte Ruslara önyargısız yaklaşıl
ması, siyasi olarak bakılmaması" gibi sözlerle bana göre haksız 
birkaç imada bulunmuştur. Türkiye'de Ruslara karşı niye kötü 
bakılsın, niye önyargılı olunsun, niye siyasi bakılsın. Yani 
Rusya’yla biz belki de tarihimiz boyunca hiç bu kadar yakın 
olmadık ve böyle bir dönemde Rus olsun, hangi milletten olursa 
olsun böyle bir acılı günümüzde kendi evlatlarını yollayacaklar, o 
enkazın altına evlatlarını sokacaklar, köpekleri ile cihazları ile 
canla başla çalışacaklar ve biz de Türkiye olarak Türkler olarak 
onlara önyargılı bakacağız. Siyasi bakacağız. Böyle birşey 
sözkonusu değildir. Herhalde belki ben iyi anlayamadım bu söz
leri veyahut da o sözler kendi amaçlarını aşmış sözlerdi.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem, bu arada Sayın 
Lebedev'in bir önerisi var. Onun hakkında da görüşlerinizi almak 
istiyorum. Yani gerçekten dünyada hergün değilse bile her hafta
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bir başka ülkede bir büyük doğa felaketiyle karşı karşıya kalı
yoruz. Sayın Lebedev konuşmasında bir uluslararası kurtarma 
örgütü önerisi getiriyor. Böyle bir şey geçerli olabilir mi dünya
da? Gerçekten hızlı ve çabuk müdahale açısından.

İSMAİL CEM: Keşke olabilse. Tabii bu çok teknik bir 
konu. Ama şimdi Türkiye'ye gelen ekiplere dikkat ettim, hepsi 
uzun süre kendi içlerinde birlikte çalışmış olmanın meharetiyle 
hareket ediyorlardı. Böyle bir uluslararası güç oluşturulsa belki de 
bu mehareti daha geliştirmenin daha koordineli kullanmanın da 
imkanı olabilir diye düşünüyorum.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Şimdi bir başka ülkeye geçmek 
istiyorum. Bu kurtarma faaliyetlerinde üzerinde çok durduğumuz, 
çok etkili olan ve gayretleriyle hepimize duygulu anlar yaşatan 
İsrail'lilere değinmek istiyorum. İsrail'liler üstelik gelip bir de 
Gölcük'ü yeniden inşa etmek önerisiyle bizleri şaşırttılar. 
Ankara'daki arkadaşlarımız Büyükelçi Uri Barner'le görüştüler.

URI BARNER (NTV'nin tercümesi): Depremden 16 saat 
sonra arama kurtarma ekiplerimiz Türkiye'ye ulaşmıştı. Biz 
Türkiye'ye gelen ilk ekipler arasındaydık. Toplam 340 kişi 
depremin meydana geldiği üç merkeze Gölcük, Yalova ve Çınar- 
cık'a gitti. Saatler süren çalışmalar sonunda enkaz altından yak
laşık 15 kişiyi canlı olarak çıkartmayı başardılar. Son olarak 
küçük bir erkek çocuğunu kurtardılar. Depremin üzerinden 
nerdeyse 150 saat geçmişti. İsrail'li arama-kurtarma ekipleri bu 
çalışmaların ardından İsrail'e döndü. Depremden iki gün sonra ise 
İsrail'den içinde en modern araç-gereçlerin bulunduğu tam 
donanımlı bir sahra hastanesi geldi. İsrail'li doktorlar, hemşireler 
ve sağlık personeli yüzlerce hastayı tedavi etti. Çok zor ameliyat
ları gerçekleştirdiler. Bu hastanede 6 bebek dünyaya geldi. Bunun 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bir yandan yıkımın 
sonuçlarıyla uğraşıyorduk, bir yandan da yeni hayatlar meydana 
geliyordu. Dün bir bebeği daha hayata döndürdük. Bunlar 
şimdiye kadar bizim yaptıklarımız. 30 ton ilaç gönderdik. İsrail'
den İstanbul'a ulaştı. Kızılay'ın talebi üzerine Kızılay yet
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kilileriyle görüştüm. Bizden ne isterlerse vermeye hazırız, ilaç 
göndermeye de devam edeceğiz. Gemiler gıda ve İsrail halkı 
tarafından gönderilen yardımları Türkiye'ye gönderecekler. 
Çarşaf ve herşey. Çünkü İsrail'de halk bir kampanya başlattı. 
Merkezlere giderek istedikleri herşeyi veriyorlar. Önemli 
malzemeleri, ilaçları, çarşafları, çocuklar için oyuncak. Yarın bu 
gemiyi karşılamaya gideceğim. Bunlar bizim yaptıklarımızdan. 
Bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğiz. Şimdi ikinci 
aşamadayız. Türk Hükümeti ve yetkililerle daha uzun dönemde 
de yardım ve işbirliğini planlıyoruz. Evsiz kalan insanlara 
yardımcı olunması için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Şimdi 
o konu üzerinde çalışıyoruz. Depremin en çok zarara uğrattığı 
şehirlerden birinde muhtemelen Gölcük'te bir alanı alıp geliştire
ceğiz. Aynı zamanda çeşitli alanlarda da uzman göndermek isti
yoruz. En önemlisi İsrail'deki insanların tavırları. Sanki kriz 
İsrail'de meydana gelmiş gibi. Bugün İsrail'de her yerde çok 
güçlü duygular, sevgiyi görebilirsiniz. İnsanlar bireysel olarak 
mümkün olan herşeyi göndermek istiyorlar. Türkiye'ye gönder
mek üzere para topluyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmak 
için çalışı-yoruz.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem, İsrail ile Türkiye iliş
kileri gerçekten pürüzsüz ve sorunsuz gidiyor ve iki ülke örnek 
bir ilişki sistemi ekonomik, siyasi açıdan, hatta askeri açıdan 
ilginç bir işbirliği içindeler. Sorunsuz bir ilişki. Bu ilişki uzun 
vadeli nasıl gelişebilir sizce?

İSMAİL CEM: Bu ilişki uzun vadede çok daha geniş bir 
ekonomik potansiyelin, ekonomik birikimin harekete geçmesiyle 
gelişecek zannediyorum. İsrail'le ekonomi alanındaki işbirliğimiz 
çok önemli sonuçlar vermekte ve bu sonuçların 1999 yılı içinde 
ve hele 2000 senesinde olağanüstü bir düzeye çıkmasını bekliyo
rum. Yani 2000 yılında Türkiye ile İsrail'in ticaret hacminin 2 mil
yar Dolara ulaşması beni şaşırtmayacak. Ama burada yani belki 
biraz kendimize bir pay çıkarmak gibi olacak ama, Türkiye olarak 
biz şunu başardık zannediyorum. Özellikle bu son dönemde. Biz 
hem İsrail ile hem de Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla iliş
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kilerimizi geliştirmek gibi dünyadaki örneği pek az olan -hiç 
olmayan demeyeceğim- pek az olan bir şeyi gerçekleştirebildik. 
Bugün İsrail'le son derece iyi ilişkiler içindeyiz. Aynı şekilde 
birçok Arap ülkesiyle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Mesela 
deprem diyoruz, böyle insanların üzerine belki biraz fazla konuş
mak mı oluyor diye düşünmüyor değilim, ama bu deprem olayın
da da biz bunu gördük. Yani hem Arap dünyasından, hem İsrail'
den olağanüstü bir destek geldi. Şimdi burda izninizle bir noktaya 
değinmek istiyorum. Sayın Büyükelçinin de konuşmasından

®  ® _ • 0

ilham alarak. Uç safha olarak ben olaya bakıyorum. Uç aşama 
diye bakıyorum. İlkinden bahsettim, İkincisini bu barınak mese
lesi, yani kışın geçici barınak, yani bir bakıma geçici ama çadır
dan bahsetmiyorum. Bu prefabrike denilen önceden üretilmiş 
konutların gerçekleşmesi, yerleşmesi diye bakmak lazım, ikinci 
aşamaya. Daha organize olmak ve bazı hizmetleri örneğin eğitim 
hizmetini organize etmek diye ikinci aşamaya bakıyorum. 
Üçüncü aşama ise, bu yıkılan şehirlerimizin yeniden yapılanması. 
Bu bir bakıma belki daha zor olan bir aşama ve biz Bakanlık 
olarak bu üçüncü aşamanın dış temasları, dış ilişkileri, dış organi
zasyonunda katkımızı getirmeye çalışıyoruz. Burada tabii uzun 
vadeli krediler sağlamak önemli bir husus. Burada gene ulus
lararası kuruluşlardan fınans kuruluşlarından, mali kuruluşlardan 
kaynak sağlamak, ayrıca uzun vadeli kredi açabilecek ülkelerle 
temas edip onların bireysel kredilerinin Türkiye'de kullanılması
na dönük çalışmak bu da üçüncü aşama oluyor. Bu konuda da 
temaslarımız devam ediyor. Tabii bizim temasımızı sonuçlandır
mak, gerçeğe aktarmak bu konunun asıl sahiplerine ait. Öncelik
le Hâzineden sorumlu Devlet Bakanlığımıza ait. Ama biz bütün 
bu dış koordinasyonu ve dış çalışmayı yapmaktayız. Şimdi benim 
ilk izlenimlerim şöyle: Birkaç temasımız oldu. Avrupa 
Konseyi'nin mesela eskiden ismi İskan Fonu idi, şimdi Sosyal 
Yardım Fonu'na dönüşen kaynakları var. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri bana bir mektup yazdı ve yardım yapmaya hazır 
olduğunu anlattı. Dün Kuveyt'teydik ve Kuveyt'in bir yardım 
fonu var. Altyapıların finansmanına dönük, uzun vadeli kredi 
veren. Daha önce de Türkiye'ye belli ölçülerde kredi vermiş olan. 
Bugün Avrupa Birliği'nin Dönem Başkanı Finlandiya Dışişleri
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Bakanı ve Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Avrupa 
Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sorumlusu Türkiye'deydi. Bir 
toplantı yaptık kendileriyle. Bize gelmeden önce İstanbul'da 
sanırım Avcılar'a gittiler. Avcılar'da inceleme yaptılar.

Ankara'ya geldiler. Bizimle yani Dışişleri Bakanlığıyla bir 
toplantı yaptılar. Bizden sonra Sayın Başbakanı ziyaret edip 
Türkiye'den ayrıldılar. Onlarla konuştuk, Avrupa Birliği ile 
konuştuk. Avrupa Birliğinin Avrupa Yatırım Bankası ne ölçüde 
bir katkıda bulunabilir. Dünya Bankasıyla nasıl bir ilişki içine 
girer, bütün bunları konuştuk. Şimdi efendim burada olaya çok 
ciddi yaklaşmamız lazım, Türkiye olarak. Çünkü bazen 
zannediliyor ki işte bir yabancı kuruluş, örneğin Avrupa Yatırım 
Bankası veyahut bir başka örgüt, uluslararası örgüt Türkiye'ye 
para verecek ve Türkiye de bu parayı alacak ve kendi ihtiyacında 
kullanacak. Şimdi olay bu kadar basit değil. Olayı şimdiden daha 
gerçekçi görmemiz lazım. İleride iyi sonuç alabilmek açısından. 
Çünkü sözünü ettiğimiz uluslararası kuruluşların çok büyük 
bölümü ancak proje üzerine kredi veriyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Yani proje geliştirmemiz lazım bu 
kredileri alabilmemiz için.

İSMAİL CEM: Tabii. Gayet tabii önce bu projeyi yapmak 
lazım ki o fevkalade zor bir iş. Sonra o projeyi takdim etmemiz 
lazım. Bilfarz Avrupa Yatırım Bankasından 1 milyar Dolar isti
yorsanız, 1,5 milyar Dolarlık bir projeyse yaptığınız veyahut 500 
milyon Dolarlık bir proje ise o projeyi onların gelip incelemesi 
lazım. Yani onların bu projeyi benimsemesi, kabul etmesi belki 
bazı yerlerinin düzeltilmesini talep etmesi sözkonusu olabiliyor 
ve ancak onlar bu projeyi kabul ederse, bu defa finansman aşa
masına yani kredi verme aşamasına geçilebiliyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Çok uzun bir süreç değil mi? Bu 
olayda bizim işimize yarar mı?

İSMAİL CEM: Tabii ki bizim işimize yarar. Örneğin bir 
Gölcük'ün yeniden yapılanması, bir İzmit'in yeniden yapılanması
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anlamına. Yeniden inşaatların başlaması, altyapıların hazırlan
ması ve bütün bunların da dünyadaki standartlara uygun bir şe
kilde bir zelzele tehlikesini öngören ölçütlerle yapılabilmesi 
lazım. Uzun bir süreç. Kısmen uzun bir süreç. Fakat bu süreci 
başka türlü de yapmak mümkün değil. Zaten projeler sağlam bir 
şekilde gerçekleşmemişse siz kendi cebinizdeki parayla dahi bu 
işi yapmaya kalksanız sonuç işte bugünküne benzer bir sonuç ola
biliyor. Dolayısıyla bunu düşünmek lazım. Birşey daha ekleye
ceğim, izninizle. Şimdiden düşünmek zorunluluğu var. Çok basit 
bir neden. Bundan evvelde biz üç ay sonra falan bu prefabrike 
evlerin planlaması, gerçekleşmesi aşamasında olacağız. Bu evleri 
öyle bir şekilde konuşlandırmamız, yerleştirmemiz gerekiyor ki, 
o proje çalışmasına kalıcı binaların çalışmasına engel olmasın. 
Yoksa siz örneğin bir şehri yeniden yapılandırırken bu yeniden 
yapılandırmada kalıcı büyük binaları konduracağınız alanlarda 
prefabrike evleri yapmışsanız, koymuşsanız, o takdirde uzun 
vadeli planınızı uygulamayacaksınız demektir. Dolayısıyla bütün 
bunların koordinasyon içinde ve bir plan çerçevesinde
düşünülmesi gerçekleşmesi gerekiyor. Ben sadece şunun için 
söyledim.

•  •

Önümüzdeki iş kolay iş değil. Hani gidelim bankalara pa
raları alalım, ondan sonra da kendi bildiğimiz gibi bütün bunları 
yapalım. Hayır olmuyor böyle. Eğer dış kaynak kullanacaksak 
bunun belli bir mantığı var. Bu projelerin olması lazım. Mesela 
Kuveyt'te fevkalade yakınlık gösterdiler. Sıcaklık gösterdiler. 
Bizim giden ekibimizden, biz yanımıza Bakanlığımızın ekonomi 
bölümlerindeki arkadaşlarımızdan da almıştık. Bilerek gittik. 
Orada bu arkadaşlarımızla Kuveyt Fonu ilgililerini biraraya 
getirdik ve Kuveyt'liler de bütün o dostluk yaklaşımları içinde 
gayet gerçekçi bir şey söylüyorlar. Diyorlar İci projenizi getirin, 
altyapı projenizi getirin. Biz memnuniyetle bu proje üzerinden 
size kredi açmaya, yardımcı olmaya uzun vadeli kredi sağlamaya 
hazırız. Ama önce o projenin mutlaka olması gerekiyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Peki proje hazırlanması yolunda bir 
çalışma başladı mı, şu anda yoksa henüz duruma mı bakıyoruz?
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İSMAİL CEM: Biz kendi sorumluluğumuz çerçevesinde 
yapılabilecek olanları başlattık diyebilirim. Yahut başlatıyoruz, 
daha doğrusu. Şöyle ki mesela Avrupa Birliği'nin bu Avrupa 
Yatırım Bankasının uzmanlarını getirtiyoruz. Bu uzmanlarla 
Türkiye'mizdeki uzmanları bir araya getirip bunun bir proje çalış
masına dönük harekete geçmesi için bize düşeni yapmış oluyoruz. 
Aynı şekilde burada Birleşmiş Milletler Gelişme Programı var. 
UNDP denilen United Nations Development Program, bu kilit bir 
kuruluş. Birleşmiş Milletlerin kilit bir kuruluşu. Çünkü bu konu
lardaki asıl bilgi birikimi bu kuruluşta. Bu kuruluşun teknik 
katkılarıyla teknik öngörüsüyle sözünü ettiğim projeler gelişiyor, 
geliştiriliyor. Mesela onlarla temas kurmaktayız.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Şimdi de uzun dönem Türkiye'nin 
belki en köklü dostluğunu sürdürdüğü çok uzun süre sırt sırta 
gelip dayandığı ancak 2-3 sene önce aniden ilişkilerimizin bozul
duğu ama son zamanlarda gerçekten büyük bir hızla düzelmeye 
başladığı Almanya'ya gelmek istiyorum. Almanya Büyükelçisi 
Hans Joahim Vergau ile konuştuk. Ankara'daki arkadaşlarımız 
konuştular. Sayın Vergau Almanya'nın bu deprem sonrası yaptığı 
yardımı şöyle anlattı bize.

HANS JOAHİM VERGAU (NTV'nin tercümesi): 
Türkiye'nin başına gelen bu felaket tüm dünya ulusları için bir 
çağrı niteliği taşıyordu ve bu çağrıya birçok ülke hiç zaman kay
betmeden gerektiği gibi yanıt verdi. Bu çerçevede kendi ülkem
den Almanya'dan özel olarak bahsetmek istemiyorum. Yardım 
konusunda en büyük rolü kuşkusuz Türk insanı oynadı. Dün 
felaket bölgesindeydim. Gölcük'e, İzmit'e ve Adapazarı'na gittim. 
Gördüklerim beni derinden etkiledi. Binlerce insanın 
depremzedelerin yardımına koşması Türk halkının dayanışması 
imrenilecek düzeydeydi. Almanya da hiç zaman kaybetmeden 
gerekli çalışmalara başladı. İnsan kurtarma konusunda uzman iki 
ekibimiz ve özel eğitimli köpeklerimiz felaketin ilk gününde 
Türkiye'deydiler. Yani 17 Ağustos tarihinde iki ekibimiz göreve 
hazırdı. Bu konudaki çabukluk ve hız beni çok etkiledi. Çünkü 
böyle bir dönemde belki de en önemli özelliklerdi bunlar. Sonraki
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günlerde 7 Alman kurtarma ekibi daha bölgeye intikal etti. 
TÜPRAŞ Rafineri si’ndeki büyük yangını söndürme çalışmaların
da da aktif görev üstlendik. Yangın günlerce kontrol altına alına
madı. Sonunda Alman devleti ve özel sektör firmalarının 
katkısıyla gönderilen 2 büyük yangın söndürme uçağının çalış
maları sonucu bu tehlikeli yangın kontrol altına alınabildi. 
Bundan sonra da yine Alman vatandaşlarının katkılarıyla bölgeye 
tıbbi malzeme, giyecek ve çadır gönderildi. Almanya bölgede en 
çok sayıda insanla çalışan ülke olarak da ön plana çıktı. 451 
Alman kurtarma operasyonlarında görev yaptı. Henüz yardım 
sürecinin başındayız. Almanya'da halen çok büyük kampanyalar 
aracılığıyla maddi yardım toplanıyor. Türk yetkililerin bize karşı 
tavırları da çok olumluydu. Ama sizi temin ederim deprem böl
gesindeki Türk halkı bizi, Alman ekiplerini gerçekten bağrına 
bastı. Bu özel dayanışma kuşkusuz benim ülkemde 2,5 milyon 
Türk insanının yaşadığı gerçeğinden kaynaklanıyordu. Kanımca 
uluslararası yardım ekipleriyle Türk tarafı arasındaki işbirliği 
mükemmeldi. Alman Kızılhaçı tarafından İzmit'te kurulan çadır 
hastanesini ziyaret ettim. Gerçek bir hastane gibi çalışıyorlardı ve 
Türk yetkililerden her türlü yardımı anında aldıklarını söylüyor
lardı. Çadırların kurulmasından başlayarak hemen her konuda 
kusursuz bir işbirliği vardı. Türk tarafı elinden geleni yaptı. Zaten 
dünya üzerinde bir tek ülke söyleyin ki böyle bir felaket karşısın
da başlangıçta zorluklarla karşılaşmasın. Şimdilerde herşey çok 
daha düzenli ve iyi gidiyor.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem bu depremde
Büyükelçinin de ifade ettiği gibi Almanya'dan büyük bir destek 
ve yardım gördük. Ayrıca Alman-Türk ilişkilerinde de son 
zamanlarda çok olumlu bazı işaretler var, değil mi?

•  • _  ____

İSMAİL CEM: Olaya şöyle yaklaşmak lazım. Dışişleri 
Bakanlıklarının bütün dünyada, Dışişleri Bakanlıklarının bünyesi 
icabı taşıdıkları işlev aslında bir dostluk ve barış işlevidir. Yani 
Dışişleri Bakanlarımnm görevi başka ülkelerle ilişkileri 
geliştirmek, düzeltmek, kötü giden işleri doğru yola sokmaktır. 
Bizim Almanya'yla da ilişkilerimiz belirttiğiniz gibi çok köklü,
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çok eskiye dayanıyor. Son zamanlarda ise Almanya ile ilişkile
rimiz hakikaten çok olumlu gelişmekte. Bunda yeni Alman 
Hükümeti’nin Türkiye'ye olumlu yaklaşması yapıcı yaklaş
masının da ciddi payı oldu. Şimdi tabii Almanya ve Türkiye 
dediğimiz vakit bu iki ülke birbiriyle olan ilişkilerini 
kötüleştirmek, bozmak gibi bir lükse sahip değiller. Yani böyle bir 
lükse Almanlar da sahip değil. Biz de sahip değiliz. Biz 
Almanlarla iyi geçinmek durumundayız. Almanlar bizimle iyi 
geçinmek durumunda. Neden derseniz işte hemen ekonomiden 
örnek getirilebilir. Müthiş ekonomik ilişkilerimiz yoğun şekilde 
devam ediyor. Ama bunun ötesinde etkenler var. Bir defa biz 2 
milyondan fazla insanımızı, vatandaşımızı Almanlara emanet 
etmişiz. Bu insanlarımız Almanya'da yaşıyor. Almanya ve 
Almanya'ya dönük politika dediğimiz vakit bizim açımızdan biz 
öncelikle bu insanımızı görmek durumundayız. Bu insanımızın 
menfaatini düşünmek, onun çocuklarını, çocuklarının eğitimini, 
içinde yaşadığı toplumdaki koşullarını görmek durumundayız ve 
elbette Almanya bizim açımızdan fevkalade öncelikli. Yahut 
Almanlar Türkiye'ye baktıkları vakit Almanya her yıl, her yaz ve 
ilkbahar, hatta sonbahar 2 milyon insanını bizim ülkemize gön
deriyor. 2 milyon Alman Türkiye'ye geliyor. Bizim misafirimiz 
oluyor. Bu iki ülke Almanya ve Türkiye bütün ekonomik men
faatlerinin ilişkilerinin ötesinde insan boyutunda birbiriyle bağlı 
olan ülkeler. Dolayısıyla da Almanya'yla ilişkiler fevkalade 
önemli ve bu ilişkilerin giderek daha ileri noktalara ulaşmakta 
olmasından da memnuniyet duyuyorum. Tabii ki halkımız 
Almanları bağrına bastı. Bu da hem Almanya, hem Türkiye 
açısından çok güzel birşey. Buradan hareketle şunu da söylemek 
istiyorum. Bizim insanımız, bizim toplumumuz bu zor gününde 
yardımına gelen herkesi bütün o genç insanları, yardıma gelmiş 
enkaz altında bizlerle birlikte yırtınan, çırpınan insanları biz hep
sini kendi gönlümüzde ayrı bir yere koyduk ve bunu hiçbir zaman 
unutmayacağız. Bunu da ben insanlığın bir güzelliği olarak 
Türkiyemizde maalesef çok acı bir olay nedeniyle ama 
Türkiyemizde sergiledikleri bir güzel olay olarak nitelemekteyim.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem, böyle bir güzellik
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yaşadığımız bir başka ülke de belki hepimizi çok şaşırtan, hele 6 
ay öncesine baktığımızda çok çok şaşırtan bir ülke de Yunanistan 
oldu. Yunanistan bu deprem felaketi karşısında gerçekten bizimle 
beraber gözyaşları döktü. Aynı hızla toparlanıp yardıma koştu. 
Şimdi izin verirseniz Atina'ya bir bağlanıp Atina'daki muhabiri
miz Yorgo Kırbaki'den şu anda neler olup bittiğini ve bugüne 
kadar neler yapıldığını aktarmak istiyorum.

NURİ ÇOLAKOGLU: Yorgo, Yunanistan'daki yardım 
çabalarını bize özetleyebilir misin?

YORGO KIRBAKİ: Türkiye'deki deprem felaketine 
Yunanistan'da gösterilen ilgiye ve depremzedeler için gösterilen 
dayanışmaya baktığımızda biz Türk basın kuruluşlarının Atina 
muhabirleri şaka yollu aramızda, “acaba Atina'da mıyız?” diye 
birbirimize soruyoruz. Yunan Hükümetinin olumlu tavrı bir yana 
Yunan halkının duyguları sokaktaki adamın tepkileri bizi şaşırtı
yor. 1930 yıllarda Atatürk ile Venizelos'un başlattıkları bir 
dostluk süreci vardı. İşte yine 1930'lu yıllarda Türkiye'de yeni bir 
deprem olduğunda Atina'da yollarda küçük tezgahlar kurularak 
devlet memurlarının Türkiye'ye yardım topladıklarını okumuş
tum, kitaplarda. Şimdi aşağı yukarı aynı durum sözkonusu. Üste
lik yardım seferberliği sadece Atina ile sınırlı değil. Belediyeler, 
gazeteler, çeşitli demekler, bankalar da hesaplar açtılar. Katılımın 
da yüksek olduğu haberleri geliyor. Ömek olarak Hidra adasını 
söyleyebilirim. Hidra adası yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı küçük 
bir ada ve bu adada belediye 2 milyar yatırarak bir hesap açtı. 
Selanik'te de durum aynı. Girit'te de, Patros'ta da. Onasis Vakfı 
100 bin Dolar, Yunanistan Belediyeler Birliği 150 bin Dolar 
bağışta bulunduklarını açıkladılar. Atina Belediye Başkanı dün 
İstanbul'daydı. Önümüzdeki 10 gün içinde Atina Belediyesinin 
topladığı yardım bir gemiye yüklenerek İstanbul'a gönderilecek. 
Ayrıca 1000 çadır, seyyar hastane ve hatta çocuk kreşi bile bulu
nan bir çadırkent de gönderilecek. Yunan Başkentindeki yardım
ların büyük bir bölümü belediye binasında toplanıyor. Gittim, 
yerinde gördüm ve her gün yüzlerce, hatta binlerce yardım paketi 
geliyor. Kimi süt getiriyor, kimi battaniye, kimi oyuncak.
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Yetkililerle konuştum. Kampanyaya katılımın Atina 
Belediyesinin daha önce Kosova krizi sırasında Sırplara yardım 
için yaptığı kampanyadan daha yüksek olduğunu söylediler. 
Yunan başkentinde ayrıca önümüzdeki günlerde hemen hemen 
tanınmış tüm Yunanlı sanatçıların katılımıyla Türkiye'de 
depremzedelere dayanışma konseri düzenlenecek. Yunan Futbol 
takımlarından da öneriler geliyor. Türk takımlarıyla dostluk 
maçları oynayalım. Gelir depremzedelere tahsis edilsin diyorlar. 
Gazetelere televizyonlara gelince bir süre öncesine kadar Yunan 
gazetelerinin çoğunda Türkiye'yle ilgili yazıların çoğu olumsuz
du. Şimdi neredeyse olumsuz yazı görmek imkansız. Evet bam
başka bir rüzgar esiyor 10 gündür Yunanistan'da. Adeta geçmişe 
sünger çeken bir rüzgar diyebiliriz. Yunan halkı Türk halkına olan 
duygularını göstermek için sanki bir fırsat bekliyordu. Peki bu 
duyguların Yunanistan'ın siyasilerine, siyasetçilerine etkisi ne 
olacak. Eğer bu duygular Türkiye'deki deprem konusunun kapan
masından, bu deprem olayının kapanmasından sonra da devam 
ederse ve eğer politikacılar da halkın sesine kulak verirlerse Türk- 
Yunan ilişkilerinde yeni ve uzun ömürlü bir dönem yaşanabilir. 
Gerek Başbakan Simitis gerek Dışişleri Bakanı Yorgos Papandreu 
ılımlı politikacılar ve belki de bu fırsattan yararlanmak isteyecek
ler. Bu da Türk-Yunan ilişkileri için bir avantaj olacak. Şimdi 
önümüzde bir süreç var. Başlamış bir Türk-Yunan diyaloğu var. 
ikinci etabı Eylül ayında yapılacak ayrıca önümüzdeki hafta sonu 
Helsinki'de Türkiye'ye yardım konusunun görüşüleceği Avrupa 
Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı var. Öyle sanıyorum ki 
Atina tavrını da ortaya koymuş olacak.

NURİ ÇOLAKOGLU: Çok teşekkürler Yorgo. Sayın Cem 
beraber izledik. Yorgo Kırbaki'nin görüşlerini ve değer
lendirmelerini. Siz deprem gibi bir felaketten böyle bir imkan 
böyle bir fırsat doğabileceği kanısında mısınız? Biz bu imkanı ne 
şekilde geliştirebiliriz?

•  _ •

İSMAİL CEM: Yunanistan'ın bu deprem olayına gösterdiği 
hassasiyet herhangi bir siyasi düşünce, siyasi hesapla falan açık
lanamaz. Gerçekten bir komşu halkın yapması gerekeni Yunan
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halkı fazlasıyla yapmıştır. Bu çok önemlidir ve burada ben 
muhatabım Sayın Papandreu'nun geçen gün okuduğum bir sözüne 
katılıyorum ve çok da önemsiyorum. Papandreu şunu belirtiyor
du. Bu son deprem olayı nedeniyle iki ülke halkında bulunan 
dostluk birikimlerinin, barış özlemlerinin ortaya çıkışına şahit 
olduk ve bu birikimin büyüklüğünü gördük. Hakikaten hiçbir 
politikacısı, Yunan halkının, böylesine içten bir şekilde 
Türkiye'nin acısını paylaşabileceğine pek düşünmemiştir. Ya da 
belki Sayın Papandreu gibi çok öngörü sahibi olan kendi halkını 
çok iyi tanıyan çok az sayıda politikacı bunu görebilmiş ve bu son 
olaydan önce de bazı adımları atabilmiştir. Şimdi bundan sonrası
na dönük Sayın Kirbaki'nin sözlerinden hareketle sizin de sor
duğunuz sual. Bir defa şunu söylemek lazım. Bu bir insani hadise 
ve Yunanistan böyle bir felaketi yaşamış olsaydı, hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın aynı şeyi, bizim halkımız Türk halkı da yapardı. 
Sayın Papandreu nasıl ilk gün ilk sabah beni arayıp "yapabile
ceğim ne varsa bana söyleyin" demiş ise, ben de ilk gün ilk sabah 
kendisini arayıp "benim yapabileceğim birşey var mı" diye ken
disine sorardım. Bu siyasete nasıl yansır. Siyasete şöyle yansır. 
Ben insani olayla siyasi olayı birbirinden ayırmaktayım. Ama 
siyasete yansıması şu olur zannediyorum. Gerek Yunan poli
tikacıları gerek bizler Türk politikacıları kendi halklarımızdaki bu 
birikime şahit olduk. Şimdi bu birikime şahit olduktan sonra 
Sayın Kirbaki'nin de söylediği gibi bizlerin bu politikalarımızı 
oluştururken kendi halklarımızın bu duygularını bu özelliklerini 
gözardı etmemiz mümkün değildir. Sanırım Yunanistan bundan 
sonraki politikalarıyla kendi halkının sergilediği ve Yunanistan'da 
bundan önce çok az siyasetçinin görebilmiş olduğu birikimi, 
potansiyeli görecek ve bundan etkilenecektir. Aynı şekilde bizler 
de bu olayı gördükten sonra elbette kendi siyasetlerimizi oluştu
rurken karşılıklı olarak iki ülkede sergilenmiş halk tarafından 
sergilenmiş bu dostluk birikimini dikkate alacağız.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem çok uzaklardaki bir ül
keye uzanmak istiyorum. Japonya'ya. Japonya'da o uzak mesa
feye rağmen yardımımıza gelen ülkelerden biri. Üstelik deprem 
özellikle Japonya'nın uzmanlık alanı. Çünkü sürekli depreme
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maruz kalan bir alanda yaşıyorlar. Büyükelçileri Artruko Toyoma 
şu anda izlenimlerini anlatıyor bize.

ARTUKO TOYOMA (NTV'nin tercümesi): Sözlerime 
depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak 
istiyorum. Japon Hükümeti olarak depremin meydana gelmesin
den hemen sonra iki arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gön
derdik. Bu ekibin ardından bir de sağlık ekibi deprem bölgesine 
gönderildi. Türkiye'ye 600 bin Dolar para yardımında bulunduk. 
Ayrıca deprem bölgesine çadır, çarşaf, battaniye ve şilte gibi 
malzemeler gönderdik. Bu yardımların toplam değeri 1 milyon 
Doları buluyor. Japon Dışişleri Bakanı Kaumura'nın daha önce
den planlanmış Türkiye ziyareti vardı. Bu ziyaret depremden bir 
gün sonraya denk geldi. Bakanın da çabasıyla demin bahsettiğim 
yardımlar dışında iki ülke arasında deprem konusunda daha fazla 
işbirliği yapılmasına ilişkin prensip kararı alındı. Bundan sonra 
önem taşıyan konu bölgenin yeniden imarı. Binaların depreme 
karşı daha dayanıklı yapılması için uzman bir heyet şu anda 
Türkiye'de bulunuyor. Bu heyet Başbakan Yardımcısı Hüsamettin 
Özkan'ın başkanlığında çalışan Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi ile temas halinde. Önümüzdeki günlerde de deprem böl
gesindeki binalarda hasar tespit çalışması yapacak uzman bir 
heyetin Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor. Bu heyet Türkiye'de 
konuyla ilgili uzmanları eğiterek bölgenin yeniden imarına katkı
da bulunacak. Biraz daha açmam gerekirse, Japonya'dan çok sayı
da uzmanın gelmesi ve bizzat Türkiye'de çalışmaları mümkün 
olmadığından hasar tespiti ve bundan sonra yapılması gereken 
çalışmalar konusunda Türk uzmanların bilgi vermesi planlanıyor. 
Bir diğer konu ise prefabrik evler. Türkiye'nin bizden prefabrik ev 
yardımında bulunmamız yönünde bir talebi oldu. Japon Hükümeti 
bu konuda neler yapılabileceğini düşünüyor. Ayrıca konuşmamın 
başında bahsettiğim Türkiye'ye yapılan para yardımı miktarının 
artırılması da düşünülüyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. 
İnanıyorum ki Türk halkı ve Türk Hükümeti bölgenin yeniden 
imarı için yılmadan çalışacaktır ve bu felaketin üstesinden kısa 
sürede gelinecektir.
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NURİ ÇOLAKOĞLU: Evet Sayın Cem. Buyrun.

İSMAİL CEM: Sayın Büyükelçinin de belirttiği gibi 
hemen depremi izleyen zaman kesitinde Sayın Japonya Dışişleri 
Bakanı ikili ilişkilerimiz çerçevesinde misafirimiz olarak 
Ankara'daydı ve Japonya deprem konusunda hakikaten uzmanlığı 
olan bir ülke. Büyük uzmanlığı olan ülkelerden biri hatta başlıcası 
denebilir. Japonya'nın bize hem ilk acılı günlerde teknik ve insani 
boyutta yapmış olduğu katkılar hem de uzmanlık alanında yapa
bileceği çok şey var. Bu uzmanlık alanı olan konuda muhatabım 
Sayın Dışişleri Bakanıyla bazı çalışmaları düşündük, öngördük ve 
gerçekten Japon Dışişleri Bakam'mn da katkılarıyla kısa sürede 
uzman Japon ekipleri Türkiye'mize geldi. Bir şey daha konuştuk. 
Yani bu bence önemli. Şimdi Japonya'da bu depreme dayanıklı 
inşaat konusunda uzmanlaşmış kuruluşlar var. Bu sadece 
Japonya'da yok. Başka ülkelerde de var ve onlar da bu 
düşüncelerin muhatabı aynı zamanda. O da şu şimdi Türkiye bah
settiğim gibi uzun vadeli yeniden yapılanma kredisi almak isti
yor. Yani borçlanacağız. Uzun vadeli borçlanacağız. Günü 
geldiğinde elbette borcumuzu ödeyeceğiz ve bu aldığımız borç 
Türkiye'de bu felaket bölgemizde yeniden yapılanmada kullanıla
cak. Şimdi burada uzmanlığı olan şirketler Türkiye'de Türk şir
ketleriyle birlikte bazı işleri üstlenebilirler ve bunu yaptıkları 
zaman kendi anayurtlarından, memleketlerinden kredi bulup 
getirmeleri de çok daha kolay olur. Belli bir devlet Japonya veya 
bir başka devlet Türkiye'nin yeniden yapılanma işlerine eğer borç 
verecekse, bunu kendi şirketleri aracılığıyla gerçekleştirebilir ve 
kendi şirketleriyle Türk şirketleri birlikte bu yeniden yapılanmayı 
başlatabilir. Burada tabii böyle bir yöntem hem o kredinin daha 
kolay sağlanmasına yol açar hem de aynı zamanda 
Türkiye'mizdeki yeniden yapılanmanın daha ileri düzeylerde 
gerçekleşmesine bir katkı olabilir. Ben şunu da eklemek istiyo
rum, bu vesileyle. Şimdi felaket yaşadık. Bu felakette en değerli 
unsurumuzu, en değerli birikimimizi, yani insanımızı kaybettik. 
Yani insanlarımız öldü. Bu telafisi mümkün olmayan bir acıdır. 
Telafisi mümkün olmayan bir kıymettir. Fakat bu yaşadığımız 
acıdan bazı dersler de çıkarmamız lazım. Bana göre en önemli
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ders, belki de bu büyük felaketin bizlere yaptığı çağrı şudur. 
Türkiye artık daha akılcı bir ülke olmak, ekonomisinde olsun, 
şehirleşmesinde olsun insan ilişkilerinde olsun, akılcı olmak 
zorunda. Bu felaket bize zannediyorum bu mesajı da getirdi. Yani 
biz Türkiye olarak, insan kaybının değil, ama ekonomi kaybının 
üstesinden elbette geleceğiz. Türkiye gibi çok geniş bir 
coğrafyanın en dinamik ekonomisi aynı hızla büyüyen ekonomisi 
en birikimli insanları. Biz elbette ekonomide bu olayın üstesinden 
geleceğiz.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Çok teşekkürler Sayın Cem. Şimdi 
dost ve kardeş Azerbaycan'ın katkılarına değinmek istiyorum. 
Azerbaycan uzmanlardan oluşan heyetlerle hem kurtarma çalış
malarına katıldı. Hem de hepimize korkulu anlar yaşatan 
TÜPRAŞ yangınının başarılı bir müdahaleyle söndürülmesine 
önemli katkıda bulundu. Azerbaycan Büyükelçisi Mehmet 
Nevruzoğlu'nu Ankara'daki arkadaşlarımız ziyaret ettiler ve onun 
izlenimlerini şu şekilde tesbit ettiler.

MEHMET NEVRUZOGLU: Azerbaycan Cumhuriyeti 
başta Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev olmakla ilk günden bütün 
halkıyla beraber deprem bölgesine yardım göndermekle 
meşguldür. İlk günde Tupalev 134 tipi bir uçakla 49 kişi başta 
Başbakan Yardımcısı Abit Şerifov olmakla kurtarma ekipleri ve 
hekimler göndermiş ve tıbbi malzemeler getirmiştir. Depremin 
ikinci gününde Azerbaycan'ın TÜPRAŞ'taki yangını söndürmek 
için özel bir ekip, tecrübeli ve özel bir ekip gelmiştir. 4 ton yangın 
söndürme malzemeleriyle beraber olarak. Dün Bakü Belediyesi 
40 tonluk bir malzemeyle beraber Bakü Belediye Başkan 
Yardımcısını göndermiştir. Azerbaycan'da bütün devlet kuru
luşları, bütün siyasi partiler, bütün halk yardımda bulunmak için 
bankalarda hesaplar açmış ve para toplanıyor. Bu yakın zamanda 
gönderilecek. Depremin sonuna kadar Azerbaycan, Türk halkının 
yanında kalacak ve bu yardımlar devam edecektir. Bunun dışında 
Cumhurbaşkanlığının emriyle 2000 ton ilk başlangıç olarak 2000 
ton üzerinde petrol mamülleri gönderilmiştir ve gerekirse bundan 
daha fazla gönderilecektir. Yani bu bir sınavdır. Azerbaycan bu
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sınavda Türk kardeşlerimizle beraber umuyorum ki bu sınavdan 
başarıyla çıkacak ve kardeş Türk halkına imkanı dahilinde bütün 
yardımları edecektir.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Azerbaycan Büyükelçisi Mehmet 
Nevruzoğlu'nu dinledik. Sayın Cem elbette Azerbaycan ile 
Türkiye'nin arasında herhangi bir sorun yok. Sadece dayanışma 
var. Birbirine destek olma var. Azerbaycan'la yakın dönemde 
ilişkilerimizde, özellikle Bakü-Ceyhan'la birlikte neler bekliyor
sunuz, nasıl bir gelişme olabilir?

•  _ •

İSMAİL CEM: Azerbaycan ile bizim gerçekten çok yakın 
ilişkimiz var. Büyük bir dostluk ilişkimiz var. Bizim öncelikli 
isteğimiz bu dostluğumuzun geneldeki dostluğumuzun birlik
teliğimizin devamı. Asıl olan bu. Bundan sonraki beklentimiz 
Bakü-Ceyhan boru hattının gerçekleşmesi yolunda Azerbaycan'ın 
elinden gelen herşeyi yapması. Beklentimizi bu şekilde belirte
bilirim. Hakikaten Azerbaycan bu son acılı dönemimizde de en 
büyük yardımı, en candan yardımı yapan ülkeler arasında. Şimdi 
Sayın Çolakoğlu, Dışişleri Bakanı olarak, ben hep dengeler has
sas düşünceler de öngörmek durumundayım. Bir konuda biraz 
tedirginim. Şimdi birçok ülkenin ismi geçti. Elbette bunlar çok 
büyük katkıda bulundu Türkiye'ye. Fakat şunu izninizle belirte
yim: İsim isim tabii ki saymak mümkün değil, ama herkes elinden 
geleni yaptı. Avrupa Birliği ülkeleri tek tek, Lüksemburg'u, 
İtalya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si hepsi. Yani diğerlerinin ismini 
sayamadığım Balkanlardaki komşularımız. Ondan sonra NATO 
ülkeleri. Mesela bir Ukrayna, sonra Kuzey Afrika'daki tarihi pay
laştığımız Cezayir'i olsun, Tunus'u, Fas'ı olsun, Norveç, 
Gürcistan, Türkmenistan, Meksika, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kore olsun gerçekten bütün dünya, 
mesela Küba. İsviçre çok büyük insani düzeyde yardım yaptı. 
Kardeş Pakistan, Güney Afrika, Avustralya, Venezüella elbette 
Bosna-Hersek, Kosova'da insanlar bütün yokluklarına rağmen 
bizim insanlarımız için kan bağışında bulunmayı önerdiler. 
Olmayan varlıklarından katkı getirdiler Kosovalılar. Arnavutluk, 
Makedonya yani bütün dünyaya gerçekten büyük bir teşekkür
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borçluyum, borçluyuz. Onu da belirtmek istedim.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Sayın Cem Sizin tedirginliğiniz 
tabii çok anlıyorum. Bazı ülkelerin bu programın dışında kalması 
haklı bazı alınganlıklara yolaçabilir. Aslında tabii bu altmışbeş 
ülkenin hepsinin büyükelçileriyle yahut yetkilileriyle konuşup 
hepsinin görüşlerini alabilseydik. Çok şık olurdu ama zaman, 
zemin, mekan açısından biz burda sadece bize katkıda bulunan 
ülkelere teşekkür etmek için değil, aynı zamanda ilişkilerimizde 
belli özellikler ve ilginçlikler olan ülkelerle ilişkilerimizi de ele 
almak istedik. Yoksa sizin de bildiğiniz gibi, yani 65 kişilik lis
tede Yeni Zelanda var, Kanada var, İspanya var. Çok önemli bir 
yardımda bulunan, ayrıca dediğiniz gibi 65 ülkeyi yukarıdan 
aşağıya gittiğimiz takdirde Bangladeş var, yani Bangladeş tüm 
sınırlı imkanlarına rağmen 100 bin Dolar maddi yardım, 65 bin 
Dolarlık çadır yardımı yapıyor. Üstelik Türk halkına 5 ton çay 
gönderiyor ki hakikaten depremzedelere önemli bir katkıda bulu
nacak birşey. Ama dediğinize çok hak veriyorum. Yani Sayın 
Büyükelçilerin bu programda adı anılmayan ülkelerin de alıngan
lık göstermeyeceklerinden de eminim. Bu arada tabii en ilginç 
noktalardan biri, birçok uluslararası kuruluş çok ciddi yardımlar
la geldiler. Avrupa Birliği 2 milyon Euro'luk bir yardım yaptı. 
Dünya Bankası deprem bölgelerinin yeniden imarı için 42 mil
yon Dolar yardım vaadediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği 
ayrıca UNICEF, İslam alemi, OPEC, Uluslararası Kalkınma Fonu 
bunların hepsi yardım ve katkılarda bulundular. Yalnız tabii bun
ların içinde en ilginci Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliğiyle 
ilişkilerimiz bir inip bir çıkarak ilginç bir seyir izliyor. Siz gene 
kısaca değindiniz. Ben o konuya dönmek için de olsa ilk önce 
Avrupa Birliğinin Ankara'daki temsilcisi Büyükelçi Karen 
Fogg'un görüşlerini aktarıp ondan sonra bugünkü temaslara 
gelmek istiyorum.

KAREN FOGG (NTV'nin tercümesi): Avrupa Birliğinin 
yardımını birkaç bölümde ele almak istiyorum. Öncelikle şunu 
belirtmeliyim ki, deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye Avrupa
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Birliği'ne üye tüm ülkelerden ve çok sayıda sivil toplum örgütün
den yardım gönderildi. Tam olarak ne kadar yardım yapıldığını 
hesaplamak zor. Ancak yaklaşık 25-30 milyon Euro olduğunu 
söyleyebilirim. Bu her tür yardımı içeriyor. Kızılhaç ve Sivil 
Toplum Örgütleri aracılığıyla yardımlar gönderildi. Arama kur
tarma ekipleri gönderildi. TÜPRAŞ'taki yangını söndürmek için 
özel ekipler gönderildi. Bu ilk aşamaydı. Bundan sonra Türk 
yetkililerle oturup depremzedelere kış gelmeden nasıl barınma 
imkanı sağlanabileceği üzerinde düşünmeye başlamamız gereki
yor. Bu pek de kolay bir iş değil. Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye 
yapılacak yardımlar için kaynakları nasıl hazır hale getire
ceğimizi henüz detaylarıyla belirlemedik. Fakat bugün Avrupa 
Birliği Başkanlığını temsilen Finlandiya Dışişleri Bakanı ve 
Avrupa Komisyonu'nu temsilen Sayın Van den Broek hedef
lerinin depremzedelerin barınma imkanlarına kavuşabilmeleri 
için Türkiye'ye ek maddi yardım sağlanması olduğunu açık
ladılar. 35-40 milyon Euro'luk bir yardımın en kısa sürede 
sağlanmasını umduklarını söylediler. Bu tabii Avrupa Birliği'nden 
şu ana kadar yapılan insani yardımlara ek olarak telaffuz edilen 
bir rakam. Şu ana kadar Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonundan 
4 milyon Euro tutarında yardım yapıldı Türkiye'ye. Önümüzdeki 
aşama yeniden inşa aşaması. Burda da finansman büyük önem 
taşıyor ve son olarak bizim Avrupa Birliği olarak çok önem 
verdiğimiz bir konu var. Bu da Türkiye'nin ekonomik reform
larını gerçekleştirmesinde ve ekonomik istikrarın sağlamasında 
yardımcı olabilmek için özellikle IMF ile birlikte çalışmak. Bu 
bağlamda Avrupa Birliği'nin makro ekonomik yardım sağlayıp 
sağlamayacağını araştırıyoruz. Gördüğünüz gibi konunun çeşitli 
boyutları var. Ancak Türk halkı şundan emin olmalı. Avrupa 
Birliği'nde Türkiye'ye halktan kamuoyundan gelen çok büyük bir 
ilgi ve dayanışma var. Deprem felaketinin ardından en yakın 
komşunuzun, Yunan halkının da olağanüstü bir dayanışma gös
terdiğini gördük.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Evet Sayın Cem, Karen Fogg'un 
görüşlerini aldık. Bugün ayrıca AB Dönem Başkanı Finlandiya 
Dışişleri Bakanının yaptığı Ankara ziyaretinde hem sizinle, hem
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Sayın Ecevit'le yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda 
ellerinden gelen herşeyi yapacaklarından söz ettiğini biliyoruz. 
Bunu haber bültenlerimizde ekrana getirdik. Ne yapabilir sizce ne 
gibi birşey bekliyoruz biz bu aşamada Avrupa Birliğinden.

İSMAİL CEM: Bunların bir kısmını bugün konuştuk 
muhataplarımla, insani boyuttaki yardımlar son derece önemlidir. 
Avrupa Birliğinin bütün ülkelerinin. Elbette bir maddi önemi 
vardır. Ama maddi değil, manevi önemi çok önemlidir. 
Dayanışma çok önemlidir. Bize bu dayanışmayı sergilediler. 
Zaten Avrupa Birliği'nden gelen muhataplarım da aynı şeyi 
söylediler. Öncelikle Türk halkıyla olan dayanışmamızı sergile
mek, sunmak için buraya geldik dediler. Şimdi bizim beklentimiz 
Avrupa Birliği'nden bu ikinci aşama dediğim Sayın Fogg'un da 
değindiği bu kalıcı önceden üretilmiş evler, barakalar bu konuda 
Avrupa Birliği'nin yardımının bizim için önemi var ve üçüncü 
aşamada yani yeniden yapılanması için yıkılmış kentlerimizin 
uzun vadeli krediler konusunda Avrupa Birliği'nin hem Dünya 
Bankasıyla işbirliği halinde belki kendi Avrupa Yatırım Bankası 
aracılığıyla hem de kendi üye ülkelerini özendirmek açısından 
Türkiye'nin bu uzun vadeli kredi ihtiyacını cevaplamasını bekle
mekteyiz. Bunu ortaklaşa geliştirilmiş projelerle gerçekleştire
ceğiz. Çünkü bugün de bize belirtildi, yani bunların olması için 
ortada projenin olması lazım. Ama bu planlar, projeler mevcut 
olduktan sonra biz Avrupa Birliği olarak elimizden gelen ne ise 
yapacağız denildi. Bunu yapmalarını bekleyeceğiz.

NURİ ÇOLAKOĞLU: Tabii dediğiniz gibi burda üç aşama 
var. Deprem açısından. Birincisi çok acil olarak insanların çadır
larda yahut en azından yağmurdan veya soğuktan etkilenmeye
cekleri bir yerde koruma altına alınması. İkincisi geçici bazı barı
nakların sağlanması. Üçüncüsü de buraların temelli iskan edilme
si. Bundan daha uzun vadeli bir konu giriyor. Eğer sözünü 
ettiğimiz Avrupa Birliği ise. Avrupa Birliğinin yaklaşan bir 
Helsinki Zirvesi var. Yunanistan'ın çeşitli vetolarını kaldırması 
talepleri var. Yunanistan'dan Türkiye'nin aday üyeliğinin tescil 
edilmesini desteklemesi talepleri var. Bunlar Yunan
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gazetelerinden diğer Avrupa gazetelerine kadar çok çeşitli yer
lerde dile getirilen görüşler. Biz önümüzdeki üç dört ay içinde 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde siyasi anlamda nasıl bir gelişme 
bekliyoruz?

İSMAİL CEM: Siyasi anlamda. Şunu söyleyeyim. Şimdi 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, siyasi ilişkilerimiz çünkü 
ekonomik açıdan, zaten bizim ekonomimiz Avrupa Birliği 
ekonomisine entegre olmuştur, Gümrük Birliği anlaşmasıyla. 
Ama siyasi açıdan ben şöyle bakmaktayım. Aslında düzgün bir 
çizgi izliyoruz. Biz bundan iki sene önce hükümet olarak 
tavrımızı çok net ortaya koyduk ve şimdi geriye baktığımda daha 
iyi değerlendirmekteyim. Gayet doğru bir politika saptadık ve 
onu izledik. Bu iki sene içinde Avrupa Birliği ülkelerinden 
giderek artan bir bölümü Türkiye'nin adaylık, üyelik gibi konu
lardaki yaklaşımını benimsemeye başladı, kabule başladı. 
Örneğin bundan iki sene önceki, iki buçuk sene önceki 
Lüksemburg Zirvesi'nde 15 üye ülkeden 9 tanesi Türkiye'ye uzak 
olan tezleri savunmuşsa bu sayı giderek azaldı. Her zirvede biraz 
daha azaldı ve son Almanya'daki Köln Zirvesi'nde bu sayı asgari 
bir düzeye indi. Şimdi benim beklentim, Avrupa Birliği'nin yak
laşan Helsinki Zirvesi'nde artık Türkiye ile arasına koymuş 
bulunduğu sınırı kaldırması ve Türkiye'nin diğer aday ülkelerle 
birlikte üyelik sürecine dahil olması. Bu yapılacak mı? Umarım 
yapılsın. Çünkü Türkiye'yi daha iyi anlıyorlar. Biz Türkiye'yi 
biraz daha iyi anlatıyoruz. Ben Helsinki'de bekliyorum. Yani öyle 
umutlu bir beklenti içinde değilim. Gerçekçi bir beklenti içinde
yim ve sonucu göreceğiz. Birşeye, bir noktaya işaret etmek isti
yorum. Bu Türkiye'nin yaşadığı büyük acı ile bu insani boyuttaki 
yardımlarla siyasi yaklaşımları birbirinden uzak tutmak lazım. 
Bunlar farklı şeyler. Onları uzak tutuyoruz ve Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizin iyi bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Hatta 
Helsinki'yi bir bakıma bir son fırsat gibi görmekteyim. Zira bu 
genişleme sürecinin son toplantısı olacak Helsinki. Sonra biz de 
yorulduk biraz bu Avrupa Birliği meselesinde. Türkiye olarak 
yorulduk. Ben bunu hissediyorum. Bu konuda çok emek vermiş 
birisi olarak bu yorgunluğu hissediyorum. Şöyle ki artık Türkiye
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her Zirve'de gerçi giderek azalan bir ilgiyle ama her Zirve'de bir 
sonucu beklemek durumunda kalmamalı. Ben biraz daha farklı 
tanımlıyorum konumumuzu. Artık Türkiye konusunun böyle 
tartışılması beni rahatsız etmeye başladı açıkçası. Yani bir oldu, 
iki oldu, üç oldu, son Köln Zirvesi'nin getirdiği büyük değişiklik 
Almanya'nın ilk kez yeni hükümetiyle Almanya ilk kez 
Türkiye'nin doğru bulduğu noktaları, konuları ciddiye alması, 
üzerine eğilmesi ve Türkiye'nin beklentileri yönünde çok önemli 
bir etken olması. Bu Köln'de gerçekleşti. Artık Helsinki'de bu işi 
bitirmemiz lazım. Çünkü bu işi Helsinki'de bitiremez isek, bun
dan sonra gene bir 6 ay daha falan artık Türkiye için yanlış ola
bilir. Ya da en azından tartışmamız lazım.Türkiye olarak bunu 
tartışmamız lazım. Umuyorum Helsinki'de bu mesele çözülür, ne 
böyle tartışmalara ihtiyaç kalır, ne de böyle biraz sıkıntılı konuş
malar yapmak ihtiyacını duyarız. Hem Türkiye'nin hem Avrupa 
Birliği'nin hem Türkiye ile Avrupa Birliği'ni aşan çok geniş bir 
coğrafyanın menfaatine olacak, iyiliğine olacak bir adımı Avrupa 
Birliği ile birlikte atabiliriz.

NURİ ÇOLAKOGLU: Sayın Bakan bu görüşlerinize tama
men katılarak, size bu uzun programa katıldığınız için çok 
teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN
İNGİLTERE VE FRANSA’YA YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, önceden yapılan da
vetler ve varılan mutabakatlar uyarınca, 30-31 Ağustos 1999 ta
rihlerinde Fransa'ya, 1-2 Eylül 1999 tarihlerinde ise İngiltere'ye 
resmi ziyarette bulunacaktır.

Sayın Bakan, sözkonusu ziyaretleri sırasında Paris'te 
Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine ve Avrupa İşleri Bakanı 
Pierre Moscovici, İngiltere'de ise İngiltere Dışişleri Bakanı Robin 
Cook ve NATO Genel Sekreterliğine seçilen Savunma Bakanı 
George Robertson ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişki
lerin tüm veçheleri ile tarafları ilgilendiren güncel bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacaktır.

Görüşmelerde, Türkiye'de cereyan eden ve binlerce vatan
daşımızın ölümüne neden olan deprem felaketinin yol açtığı 
yaraların sarılması ve tahribatın onarılmasına yönelik uluslararası 
işbirliğine dair konular da ele alınacaktır.

Sayın Bakan, Fransa'da Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 
tarafından kabul edilecektir.

Sayın Bakan, ziyaretleri sırasında Fransız ve İngiliz 
medyasının önde gelen temsilcileriyle de biraraya gelecektir.

[86] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



GÜNEY KIBRIS’TAKİ HALA SULTAN TEKKESİ’NE 
YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs'ta bulunan ve sadece Kıbrıs Türk halkı 
açısından değil, İslam alemi için tarihi ve manevi değeri büyük 
olan Hala Sultan Tekkesi'nin şimdiye kadar adı hiç duyulmamış 
"Pan-Kıbrıs Mücadeleciler Örgütü" (POCA) tarafından kundak
landığı, bazı eşyaların tahrip edildiği ve caminin yangından zarar 
gördüğü büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Çağdaş uygarlık 
anlayışının hangi dine ait olursa olsun, bu tür kutsal yerlerin 
korunmasını, saygı gösterilmesini ve her türlü saldırıdan masun 
tutulmasını gerektirdiğine kuşku yoktur. Bu menfur saldırıyı 
kınıyoruz.

Olayın öğrenilmesini takiben KKTC makamları tarafından 
Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli teşebbüsler yapılmıştır.

Kutsal bir mekana yapılan bu saldırının faillerinin kısa 
sürede yakalanmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını bekli
yoruz.
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MARMARA DEPREMİ NEDENİYLE 17-31 AĞUSTOS 
1999 TARİHLERİNDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
VE

ÜLKEMİZE GELEN DIŞ YARDIMLAR HAKKINDA
BİLGİ NOTU

* 17 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Bolu, Eskişehir, Zonguldak, Tekirdağ ve Bursa illerinde 
merkezi üssü İzmit olarak meydana gelen ve çok sayıda can ve 
mal kaybına sebep olan depremin hemen ardından Dışişleri 
Bakanlığı'nda Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın başkan
lığında Bakanlık üst düzey yöneticilerinden oluşan bir koordi
nasyon Kurulu teşkil edilmiş ve Deprem Kriz Masası faaliyete 
geçirilmiştir.

* Depremden sonraki ilk saatlerde dış temsilciliklerimizle 
irtibata geçilerek ve ayrıca Ankara'daki Büyükelçiliklerle temas 
kurularak, deprem bölgesine Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney 
Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, 
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Meksika, Mısır, Norveç, 
Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, 
Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere toplam 43 ülke
den 2463 arama-kurtarma personelinin gelmesi sağlanmıştır. 
Arama kurtarma ekipleri beraberlerinde özel eğitilmiş köpekler 
ve enkaz altında kalanların çıkarılması için geliştirilmiş araç ve 
ekipmanları da getirmişlerdir.
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* İçişleri Bakanlığı'na ve Gümrük Müsteşarlığına çok 
ivedi birer yazı gönderilerek depremle ilgili kurtarma çalış
malarına katılmak üzere ülkemize gelecek ekiplerin İstanbul 
Atatürk Havalimanından ülkemize giriş işlemlerinin süratle 
yapılması sağlanmış, ayrıca sözkonusu ekiplerin Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezi'nin göstereceği deprem bölgelerine 
helikopterlerle şevki için tedbir alınması temin edilmiştir.

* İçişleri Bakanlığı'na gönderilen ayrı bir yazıyla kurtarma 
çalışmaları için ülkemize gelecek ekiplerden Türkiye'ye giriş
lerinde vize harcı alınmaması ve pasaport işlemlerinin kolay
laştırılması istenmiştir.

• •

* Ülkemize gelen yabancı arama-kurtarma ekiplerini ve 
yardım malzemelerini getiren heyetlerin karşılanması, yetkili 
makamlarımızla koordinasyonlarının sağlanması ve süratle 
deprem bölgesine sevkedilmesi amacıyla Bakanlığımızdan bir 
heyet İstanbul Atatürk Havalimam'nda görevlendirilmiştir. Bir 
Büyükelçi ve 16 personelle görev yapan heyetimiz, C 
Terminali'ni açtırarak yardım kabul bürosu şeklinde faaliyet 
göstermek üzere organize etmiştir. Bilahare heyetimizde ikinci bir 
Büyükelçi daha görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara'daki Birleşmiş 
Milletler Temsilciliği'nin de Atatürk Havalimam'na ekip gönder
mesi ve Kriz Merkezi'ne destek vermesi sağlanmıştır.

* Diğer yandan, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'daki Kriz 
Merkezlerinin yabancı kuruluşlarla temaslarında yardımcı olmak 
amacıyla üst düzey üç Bakanlık mensubu bölgeye gönderilmiştir.

  •  •   ___

* TUPRAŞ Rafınerisi'nde çıkan yangının söndürülmesi 
amacıyla dış ülkelerden uzmanların, kimyasal malzemelerin ve 
uçakların gelmesinin sağlanması için, gerek ilgili 
Büyükelçiliklerimiz, gerek Ankara'daki Büyükelçiliklerle sürekli 
temas kurulmuştur. Bu çerçevede Hollanda, Rusya, Ukrayna ve 
Almanya'dan ivedilikle ekip getirilmesi sağlanmıştır. Bu meyan- 
da, 15 yangın söndürme uçağı ülkemize gelmiştir.

* Ülkemize arama-kurtarma ekibi, insani yardım ve yangın
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söndürme ekibi getiren uçakların uçuş izinlerine ilişkin işlemler 
yürütülmüş ve bilahare yardım uçaklarının İstanbul'a gelişleri için 
bildirim sistemiyle yetinilmiştir.

* Yabancı yardım ekiplerinin ülkemize geliş ve ayrılışların
da Atatürk Havalimam'nda ibate ve iaşelerinin karşılanması için 
Havaş ile gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

* Yabancı yardım uçaklarına bedelsiz yakıt ikmali yapıl
ması, yabancı ekiplerin ülkelerine THY ile ücretsiz dönebilmeleri 
ve insani yardım malzemelerinin THY ile bedelsiz taşınması için 
ilgili makamlarımız arasında eşgüdüm sağlanmıştır.

* Depremin vukuundan itibaren, Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi'nden ( BKYM ) alman ihtiyaç listeleri gün
celleştirilerek tüm dış teşkilatımıza duyurulmuş ve bu taleplerimi
ze cevaben gönderilen yardımlar düzenli bir şekilde BKYM'ne 
bildirilmiştir. Ülkemize 31 Ağustos 1999 tarihi itibariyle 80 ülke 
insani yardım göndermiştir. Aynı tarih itibariyle, 302 yabancı 
uçak ile kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gelmiştir.

* Bakanlık Deprem Koordinasyon Kurulu Müsteşar 
Büyükelçi Korkmaz Haktanır başkanlığında 29 Ağustos 1999 
Pazar günü bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştur.

* Deprem bölgesinde pek çok hastahanenin zarar görmesi 
nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz'de bulunan 
Kearsarge Amfibi Grubuna bağlı USS Kearsarge, USS Ponce ve 
USS Gunston Hail isimli 3 askeri gemiyi 22-23 Ağustos 1999 ta
rihlerinde İzmit Körfezi'ne yollamıştır. Sözkonusu gemiler 631 
yatak kapasiteli olup 6 ameliyat odası, ambulans helikopter ve 
tıbbi personeliyle birlikte bölgede hizmet vermiştir. Ayrıca, 
Almanya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kuveyt, Mısır, 
Norveç, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 
18 ülkeden sahra hastanesi gönderilmiş ve bu sahra hastaneleri 
bölgede ihtiyaç duyulan yerlerde konuşlandırılmışlardır.
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* Bu bağlamda, 28 ülkeden doktor ve hemşirelerden oluşan 
sağlık ekibi, 55 ülkeden çok sayıda ilk yardım ve ameliyat 
malzemeleri, yüz maskesi, steril eldiven, enjektör, sedye, teker
lekli sandalye, koltuk değneği ve ceset torbası gibi çeşitli tıbbi 
malzeme ve ilaç yollanmıştır.

* Yurtdışındaki temsilciliklerimiz, özellikle vatan
daşlarımızın bulundukları ülkelerde yardım faaliyetlerini süratle 
organize ederek, gerek karayolundan çok sayıda TIR'la, gerek 
hava ve deniz yoluyla insani yardım malzemesinin ülkemize 
gönderilmesini sağlamışlardır. Acil yardım malzemelerinin 
sağlanmasının yanısıra, kalıcı yardımlara (ameliyat malzemesi, 
jeneratör, su arıtma cihazları vs.) yönelinmiştir.

* Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
tıbbi malzeme ve sudan oluşan 29 tonluk insani yardımda bulun
muş, ayrıca 500 bin ABD Doları değerinde ek malzeme temini 
için girişim başlatmıştır.

* İslam Alemi Birliği 300 tonluk insani yardım malzemesi 
göndermiştir.

* Ankara'da Bakanlığımız adına TL ve döviz cinsinden 
nakdi yardım hesapları açılmış, bu hesap numaraları Ankara'daki 
yabancı misyonlara da bildirilmiştir. Dış temsilciliklerimiz de 
bulundukları ülkelerde yardım hesapları açmışlardır. Bu 
çerçevede toplanan nakdi yardımların 31 Ağustos 1999 tarihi 
itbariyle 244.667.435.514 TL. ve 739.365,65 ABD Dolara 
ulaştığı bildirilmiştir.

* Öte yandan, çeşitli ülkelerdeki kuruluş ve kişilerce ilk 
aşamada, 2.139.945 Amerikan Doları, 250.000 Alman Markı, 
10.000 Kanada Doları, 100.000 Avusturalya Doları ve 5.480.000 
Hollanda Florini nakdi yardımda bulunulmuştur.

* OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Uluslararası Kızılay 
ve Kızılhaç Federasyonları aracılığıyla 250 bin ABD Doları nakdi 
yardımda bulunacağını bildirmiştir.
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* BKYM'nin yönlendirmeleri doğrultusunda 
depremzedelerin süratle barındırılmaları amacıyla çadır teminine 
öncelik verilmiş, 31 Ağustos 1999 tarihi itibariyle yabancı ülke 
ve uluslararası kuruluşlardan 22.856 adet çadır temin edilmiştir. 
Bilahare, kış şartlarına uygun çadır temini için dış temsilcilikleri
mizden teklif almaları istenmiş, alman teklifler değerlendirilmek 
üzere BKYM'ne muntazaman iletilmiştir. Bu çerçevede çadır 
satın alınmasına karar verilmiş ve Dış Temsilciliklerimiz 
aracılığıyla gerekli araştırmalar başlatılmış, sonuç olarak 23 bin 
kadar çadır sipariş edilmiştir.

* Diğer yandan, depremzedelerin, uzun vadede kış şartları 
da gözönüne alınarak, prefabrike evlere yerleştirilmesine yönelik 
planlamalar çerçevesinde prefabrike ev temini konusunda araştır
ma yapmaları için dış teşkilatımıza talimat verilmiş, alman tek
lifler yetkili makamlarımıza muntazaman iletilmiştir.

* Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nce 
deprem bölgesindeki çadırkentlere Kocaeli Valiliği'nin yön
lendirmesiyle iki kez yardım dağıtımında bulunulmuştur. 
Sakarya'daki Kanada sahra hastanesinin tükenen ilaç ve sağlık 
malzemeleri Demek tarafından piyasadan temin edilerek kendi
lerine ulaştırılmıştır. Dernek bu faaliyetini aylık olarak sürdür
meye devam edecek, ayrıca depremde ailesini kaybeden 20 
üniversite öğrencisine burs verecek ve deprem bölgesinde bir 
çocuk bakım evi yaptıracaktır.

* Diğer ülkelerin doğal afetler karşısındaki örgütlenmeleri
hakkında bir inceleme başlatılmış ve en gelişmiş modellerden
biri olan ABD "Federal Emergency Management Agency"den
(FEMA) sağlanan ayrıntılı bilgiler İçişleri Bakanlığı'na 
iletilmiştir.
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AĞUSTOS AYI DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

PKK

- Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları 
aracılığılıyla PKK militanlarına yaptığı, Türkiye sınırları 
içerisindeki silahlı mücadeleyi 1 Eylül 1999 tarihinden itibaren 
sona erdirme yönündeki çağrısı Avrupa basınında geniş yankı 
uyandırmıştır.

-Kürt Haber Ajansı DEM'in, 5 Ağustos'da ilettiği PKK 
açıklamasında, Öcalan'ın çağrısının "milli kurtuluş için verilen 
mücadelenin eriştiği yeni noktayı ortaya koyduğu ve bunun 
Kürt sorununun çözülebilmesi için yegane yol olduğu, 
Öcalan'ın beyanı uyarınca silahların bırakılacağı ve Türkiye'deki 
üslerin boşaltılacağı" ifade edilmektedir.

- Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Reinhardt, PKK'nın 
silahları bırakacağına ilişkin açıklamasına ilişkin olarak, 
"PKK'nın açıklaması ve Türk Hükümeti'nin buna tepkisinin 
siyasi açıdan ilginç bir gelişme teşkil ettiğini, şimdi 
PKK'nın gerçekten de silahları bırakmasının önem taşıdığını, 
toprak bütünlüğünü korumak için gücünü kullanabilen 
Türkiye'nin şimdi barışa yönelik gelişmeler için ortaya 
çıkan şansı değerlendirme hususunda gerekli sağduyuyu 
göstereceğine inandıklarını" ifade etmiştir.

- Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK'lı teröristlerin 
Türkiye'den ayrılmaya başladıkları DEM ajansına atfen 
bildirilmektedir.
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KIBRIS/YUNANİSTAN

- Yunanistan Hükümet sözcüsü Reppas, Dışişleri Bakanı 
Papandreou'nun Batı Trakya Türk azınlığı konusundaki demeç
leriyle ilgili olarak, Yunan Hükümetinin bu konudaki poli
tikasının değişmediğini, Lozan Antlaşması'na göre Batı 
Trakya'da Pomaklar, Çingeneler ve Türk kökenlilerden 
oluşan "dini Müslüman azınlığın" bulunduğunu belirtmiştir.

- GKRY basınında yeralan bir haberde, görevinden istifa 
eden BMGS'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Hercus'un yerine 
Norveç eski Dışişleri Devlet Sekreteri Egeland, Ekvator eski 
Dışişleri Bakanı Ayalaso, İsrail eski Başbakanı Perez ve 1984- 
1988 döneminde Kıbrıs'ta temsilci yardımcılığı yapmış olan 
Şili'li diplomat James Holger'den birinin atanabileceği öne 
sürülmüştür.

- TOR-M1 Rus uçaksavar sisteminin, Yunan Kara 
Kuvvetlerine teslim edildiği bildirilmiştir. Sözkonusu uçak
savarların Kuzey Yunanistan ve Ege Adaları'ndaki kara bir
liklerinin hava savunmasının sağlanması için bu 
bölgelere gönderileceği kaydedilmektedir.

- Deprem sonrasında Türkiye'nin yeniden imarı amacıy
la yeni bir mali düzenleme yapılması için Avrupa Birliği 
nezdinde girişimde bulunulması yönünde Yunan Dışişleri 
Bakanı Papandreou'nun yaptığı teklifin Başbakan Simitis 
tarafından kabul edildiği belirtilmiştir.

- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Reppas, İzmit depremi 
nedeniyle AB'nin Türkiye'ye yapacağı yardım için alınacak 
karara Yunanistan'ın faal bir şekilde katkıda bulunacağını 
söylemiş ve Türkiye'ye yapılan yardım ile Türkiye'nin AB 
üyeliğinin farklı konular olduğunu belirtmiştir.

- Yunan Dışişleri Yardımcı Bakanı Kranidiotis, Avrupa 
Birliği'nde Türkiye'ye karşı bir "baskı manivelası" olarak 
kullanılan vetonun yararının ortadan kalkması halinde
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Yunanistan'ın yeni koşulların ortaya çıkardığı diğer yön
temlere başvurma imkanını incelemesi gerekeceğini 
söylemiş, ancak Türkiye'ye karşı Kıbrıs konusunda kullanılan 
vetonun tamamiyle haklı olduğunu ve dolayısıyla 
Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa yönelimine onay vermek 
için Kıbrıs ile Ege'de karşılık beklediğini ifade etmiştir.

- GKRY Dışişleri Bakanı Kasulides, Norveç ziyareti 
çerçevesinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi 
görevine Ann Hercus'un yerine atanacak kişi olarak en çok adın
dan söz edilen Norveç Dışişleri eski Bakanı Jan Egeland'la 
biraraya gelmiştir.

KOSOVA/YFC

- Priştine'de bir Sırp kilisesine karşı 1 Ağustos'da bombalı 
bir saldırıda bulunulmuştur. Olay yerinde incelemelerde bulu
nan UNMIK Başkanı Kouchner, Arnavutların Sırp varlık
larına yönelmesini kınamış ve Kiliseye ait binaların yokedilme- 
si girişimlerinin kabul edilemeyeceğini vurgulamıştır.

- Human Rights Watch'ın yayınladığı bir raporda, 
Kosova'dan sürülen Sırpların sayısı 164 bin olarak belirtilerek, 
Sırp ve Çingenelerin sistemli bir şekilde göçe zorlandıkları, 
mülklerinin kundaklandığı ve darp olaylarının olağan hale geldiği 
vurgulanmıştır.

- Kuzey-Güney ekseninde fiilen ikiye bölünmüş durumda 
olan Kosova Mitroviçasında Arnavutların kuzeye geçme giri
şimlerine KFOR müdahele etmek durumunda kalmıştır. Çatış
malarda bir Fransız askeri yaralanmıştır.

- KFOR Komutanı Jackson, KKO'nun şahinler kanadını 
kontrol edemez duruma geldiğini, KKO yöneticilerinin arazide 
denetimi kaybettiklerini, beklendiği üzere KFOR ile KKO 
arasındaki ilişkilerin değişmekte olduğunu kaydetmiştir.

- KKO'nun elindeki silahların %60'ını teslim etmesini
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öngören 21 Haziran tarihli anlaşmanın üçüncü aşaması için 
belirlenen süre sona ermiştir. KFOR temsilcileri anlaşma 
hükümlerine ne ölçüde uyulduğunu açıklamazken, KKO
Genelkurmay Başkanı Agim Çeku, 6 bin adet hafif silah ve 
150 roketatarın teslim edildiğini ve bu suretle KKO'nun 
yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıklamıştır.

- Orahovaç Arnavutları kente giren yedi karayolunu tıka
mak suretiyle Rus birliklerinin girişini ikinci kez 
engellemişlerdir. KFOR, Rus birliğinin mutabık kalındığı 
şekilde Orahovaç'a gireceğini, ancak yolların zor kul
lanılarak açılmasının öngörülmediğini duyurmuştur.

- KKO'nun Prizren'deki Sırplara, Romanlara ve 
Türklere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilmektedir.

- Cumhurbaşkanı Miloseviç'in başkanlığında toplanan
Sırbistan Sosyalist Partisi Genel İdare Kurulu'nda Karadağ
tarafından hazırlanan federasyon içi ilişkilerin yeni bir zemine
oturtulmasına yönelik 6 Ağustos tarihli platform belgesinin bir
bütün olarak reddedilmesi ve yok sayılması görüşü benimsen
miştir.

RF

- RF Devlet Başkanı Yeltsin 9 Ağustos'ta Başbakan 
Stepaşin'i görevinden almış ve yerine 2000 yılında yapılacak 
Devlet Başkanlığı seçimlerinde halefi olarak nitelendirdiği 
Federal Güvenlik Teşkilatı Başkanı ve Güvenlik Konseyi 
Sekreteri Putin'i atamıştır.

- RF Başbakan Vekili Putin'in Başbakanlığı Duma'da
yapılan ilk oylamada 84 olumsuz oya karşı 232 oyla onaylan
mıştır.

- 500 kişilik silahlı bir Çeçen grubu, 7 Ağustos sabahı 
Dağıstan'a girerek, Tsumandinsky bölgesindeki Echeda ve 
Botlikhsky bölgesindeki Ansalta ve Rakhata köyleri civarın
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da mevzilenmişler; bu gelişme üzerine RP Başbakanı
_ •

Stepaşin, Genelkurmay Başkanı ve içişleri Birlikleri 
Komutam'na Dağıstan'daki durumun "normalleştirilmesi" 
emrini vermiştir.

- Dağıstan'ın Botlikh bölgesindeki bazı köyleri ele 
geçiren radikal İslamcıların oluşturduğu Dağıstan İslami 
Şurası, 10 Ağustos'da yaptığı toplantıda, bağımsız Dağıstan 
İslam Devleti kurulduğuna dair bir bildiri kabul etmiştir.

- RF Birlikleri, Dağıstan'daki Çeçen militanların bölgeden 
temizlenmesi için başlatılan operasyonların sonuç vermesinin 
birkaç ay alabileceğini açıklamıştır.

BORU HATLARI

- Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov tarafın
dan yapılan bir açıklamada, Azerbaycan doğal gazının, inşa 
edilmesi planlanan Hazar Denizi geçişli boru hattından taşın
ması ve sözkonusu hattın kapasitesinin yılda 20 milyar 
metreküpten az olmaması gerektiği belirtilmiştir.

- AIOC Başkanı Woodward'un ABD'nin desteklediği 
Bakü-Ceyhan projesinin 2003 yılından önce tamamlanmasının 
mümkün olmadığını, ilk aşamada Bakü-Supsa hattının 
genişletilmesi gerektiğini, Bakü-Ceyhan hattının ise daha 
sonra gündeme gelebileceğini söylediği, ABD'nin Hazar 
Denizi Koordinatörü John Wolfun ise Bakü-Supsa hattının 
genişletilmesinin ancak Bakü-Ceyhan'ın bir parçası olması 
halinde düşünülebileceğini belirttiği bildirilmiştir.

- Bakü'yü ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Bili Richardson 
Bakü-Ceyhan petrol boru hattının en verimli hat olduğunun 
herkes tarafından kabul edildiğini ve projeye Azerbaycan ve 
Türkmenistan'da faaliyet gösteren petrol şirketlerinin 
yanısıra dünyanın diğer bölgelerinde faaliyet gösteren petrol 
şirketlerinin de ilgi gösterdiğini söylemiştir.
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- Türkmenistan Hükümeti, PSG ve Shell şirketleri Hazar 
geçişli doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi 
amacıyla 6 Ağustos'ta üç anlaşma imzalamışlardır.

- Azerbaycan basınında yeralan bir haberde, anlaş
maların imza törenine katılmak üzere Aşkabat'da bulunan
Amerikan Başkanı ve Dışişleri Bakam'nın Enerji Konularından

•  •  ____

Sorumlu Özel Danışmanı John Wolfun, Rusya'dan Türkiye'ye 
gaz sevkedecek Mavi Akım projesinin önceden tamamlanıp 
tamamlanmadığına bakılmaksızın Hazar geçişli doğal gaz boru 
hattı projesinin destekleneceğini söylediği bildirilmiştir.

- Türkmenistan'ı ziyaret eden ABD Enerji Bakanı 
Richardson, Hazar geçişli doğal gaz boru hattı projesinin 
yapıcı bir şekilde gelişmesi için gerekli imkanların hazır
lanmış olduğunu, bu bağlamda Türkmenistan-Azerbaycan- 
Gürcistan-Türkiye arasında Hazar geçişli boru hattını inşa 
edecek konsorsiyumun kurulmasına ilişkin dört taraflı anlaş
ma taslağının acilen hazırlanmasının ve imzalanmasının önem 
taşıdığını belirtmiştir.

IRAK

- Irak Lideri Saddam Hüseyin'in, oğlu Kusay'a, olağanüstü 
bir durum halinde başkanlık görevini yürütmesini sağlayacak 
geniş yetkiler verdiği bildirilmiştir.

- Irak-Suriye petrol boru hattının Irak tarafında bulu
nan bölümünün çalışır hale getirilmesine yönelik çalışmaların 
tamamlandığı, Suriye tarafındaki bakım çalışmalarının ise 
devam ettiği ve boru hattının bakım çalışmaları tamamlanır 
tamamlanmaz, Irak'ın hattı günde ortalama 300 bin varil kapa
siteyle kullanmayı tasarladığı bildirilmiştir.

- UNICEF tarafından yayınlanan bir raporda, Irak'a uygu
lanan yaptırımlar yüzünden ülkede çocuk ölümlerinin arttığı ilk 
kez resmi olarak açıklanmıştır.
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İRAN

-İran sınırı yanlışlıkla geçtikten sonra tutuklanan iki Türk 
askerini 8 Ağustos'ta serbest bırakmıştır.

- İran-Türkiye 6. Yüksek Güvenlik Komisyonu toplan
tısı 9-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

- İran Dışişleri Bakanı Harrazi, "Türk uçaklarının Iran 
hava sahasını ihlal ederek İran topraklarını bombaladığının 
kanıtlandığını" öne sürerek "Türkiye'den olayla ilgili 
araştırmanın sonuçlarını açıklamasını, saldırıdan dolayı özür 
dilemesini ve tazminat ödemesini beklediklerini" açıklamıştır.

- İran Dışişleri Bakanı Kharazzi'nin Erivan'a yaptığı resmi 
ziyaret sırasında, Karabağ sorunu, ikili ve bölgesel işbirliği ve 
Ermenistan ile İran arasında döşenmesi öngörülen boru hattı 
konularının ele alındığı bildirilmiştir.

AZERİ-ERMENİ İHTİLAFI

- Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları 22 
Ağustos'ta Cenevre'de biraraya gelmişlerdir. Görüşmenin 
ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın mevcut 
ateşkes rejiminin devam ettirilmesi hususunda mutabık 
kalındığını ve Yukarı Karabağ ihtilafının çözümlenebilmesi 
için başbaşa görüşmelerin devam ettirilmesinin gerekli 
olduğuna karar verildiğini belirttiği; Cumhurbaşkanı Aliyev'in 
ise ateşkes rejiminin devam ettirilmesinin gerekli olduğunu, 
ileride iki ülkenin Savunma Bakanları arasında da görüşme
ler yapılmasına karar verildiğini, Savunma Bakanları arasın
da yapılacak olan görüşmelerin sınır olaylarının önlenme
sine yönelik olacağını, Bakanların ateşkesin denetiminin 
sağlanması için uygun bir mekanizma ve güvenlik sistemi 
oluşturulması konularını ele alacaklarını ifade ettiği bildirilmiştir.
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KIRGIZİSTAN/TACİKİSTAN

- Kırgız Cumhurbaşkanı Akaev, Tacikistan'dan gelen 
350-400 yabancı uyruklu militanın Kırgız topraklarında iler
lemeye çalıştığını, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmanov ile mi
litanların Tacikistan'a dönmelerinin önlenmesi hususunda muta
bık kaldıklarını, halen rehin bulunan 4 Japon jeologla ilgili 
olarak Japon Başbakanı Obuchi ile görüştüğünü ve adıgeçene 
teminat verdiğini açıklamıştır.

- Tacikistan İçişleri Bakanı Şeripov, Tacikistan özel 
birliklerinin Kırgızistan'daki operasyonlara katılmadığını, 
ancak sınır bölgelerinde teröristlerin Tacikistan'a yeniden sız
malarını engelleyecek önlemlerin alınmakta olduğunu belirt
miştir.

- Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü, 
Kırgızistan'a sızan silahlı kişilerin Cuma Namangani grubuna 
mensup olup Özbekistan İslami İhya Hareketine bağlı olduklarını 
ve bu silahlı grupların Tacikistan Güvenlik güçlerince 
Tacikistan dışına püskürtüldüğünü açıklamıştır.

- Kırgızistan'ın Abramov bölgesinde kümelenen İslamcı 
militanlara karşı Özbek Hava Kuvvetleri, 26 Ağustos'da hava 
harekatı düzenlemiştir.

SHANGHAİ ZİRVESİ

- Bişkek'te 24 Ağustos'ta RF, Çin, Kırgızistan, Kazakistan 
ve Tacikistan'ın katılımıyla yapılan "Beşli Zirve Toplantısında 
bölge güvenliği ve ekonomik gelişmenin artırılmasına yönelik 
işbirliği imkanlarının ve çeşitli uluslararası gelişmelerin ele 
alındığı bildirilmiştir. 1996'da Shanghai'da başlatılan beşli zirve 
toplantılarında bugüne kadar sınırlardaki askeri alanlarda güven 
artırıcı önlemler ve sınırlardaki asker sayılarının karşılıklı 
indirimine ilişkin anlaşmalar imzalanmıştı.
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HİNDİSTAN-PAKÎSTAN-KESMİR

- Hindistan, Gujarat Eyaletinde Hint hava sahasını ihlal 
ettiğini belirttiği bir Pakistan askeri uçağını düşürmüş, uçakta
ki 16 kişi hayatını kaybetmiştir. Pakistan Dışişleri Bakanı Şartaj 
Aziz, uçağın enkazının Pakistan sınırları içinde Badin 
kenti yakınlarında bulunduğunu ileri sürmüştür.

ENDONEZYA

-Doğu Timor'da 30 Ağustos 1999 tarihinde referandum 
yapılmıştır. Halk oylaması öncesinde, bölgede Endonezya'ya 
entegrasyon yanlısı gruplar ile bağımsızlık yanlıları arasında 
çatışmaların halen devam ettiği bildirilmiştir.

NATO

- NATO Genel Sekreteri iği'ne İngiltere Savunma
Bakanı George Robertson seçilmiştir.

ODBS

- RF Başkanı Yeltsin, resmi bir ziyaret için Moskova'da 
bulunan İsrail Başbakanı Barak ile yaptığı görüşmede, 
ODBS'nin çok yavaş ilerlediğini ve Rusya'nın barışçı çözüm için 
yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetmiştir.

TERÖRİZM

- Cidde'de düzenlenen "Terörizmle Mücadele Konferansı" 
kapanış deklarasyonunda, terörizm ile mücadele konusunun 
uluslararası camianın bir görevi olduğu ifade edilmekte, ancak 
işgal altında ve zulme maruz kalan halkların "silahla 
mücadele" hakkına sahip olduklarına işaret edilmektedir.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

DIŞ POLİTİKADA SAYDAMLIK

Dış politikada saydamlığın mümkün olup olmadığı hakkın
da bir hükme varmak için evvela saydımlıktan neyin anlaşıldığı 
hususunda mutabık olmak gerekir. Eğer saydamlıktan kastedilen, 
dış politika ile ilgili niyetlerin, hedeflerin, taktiklerin ve diplo
matik girişimlerin her aşamada açıklanması ise, yani diplomasi, 
elde mevcut bütün kartları masanın üzerine sererek açık uygula
maksa, böyle bir saydamlık dış politikada geçerli değildir.

Buna mukabil, özellikle demokratik ülkelerde, yürütülen 
herhangi bir diplomatik faaliyetin zamansız açıklanmasının 
amaçlanan hedeflere taktik açıdan zarar verebileceği hal ve 
dönemler hariç, kamuoyundan saklanan bir dış politika da tabi
atıyla söz konusu olamaz. Demokratik ülkelerde hükümetler 
gerek yasama organını, gerek kamuoyunu ülkenin dış politikası 
hakkında muntazaman bilgilendirir; bazı nazik durumlarda zorun
lu olarak gizli yürütülen diplomatik faaliyetler hakkında ise, 
böyle bir yöntemi zorunlu kılan sakıncalar ortadan kalktığında 
gerekli açıklamaları yapar. Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi, 
ülkeyi ciddi yükümlülükler altına sokan gizli anlaşmalar yapıl
ması döneminin artık hemen hemen bütün ülkeler için sona ermiş 
olduğunu söylemek mümkündür. Demokratik ülkelerde, belirli 
mali yükümlülükler getiren, ülkeye askeri ve politik alanda ahdi 
sorumluluklar yükleyen anlaşmaların, yasama organlarınca onay
lanması ve kamuoyuna açıklanması artık olağan hale gelmiş bir 
uygulamadır. Bu anlaşmalarla ilgili diplomatik faaliyetlerin 
müzakere aşamasında gizliliğine riayet edilmiş olması, sonuç 
alındığında ve ülkenin hukuki yükümlülük alması aşamasına
gelindiğinde aynı gizliliğin sürdürülmesini haklı gösterecek bir 
neden olamaz.
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Dolayısıyla dış politikada mutlak bir saydamlık söz konusu 
olmamakla beraber, belirli hal ve dönemlerde zorunlu olan 
gizlilik uygulaması, dış politikanın genelde kamuoyundan kopuk 
bir devlet faaliyeti olduğu anlamına gelmez.

Mutlak anlamda saydamlık, sadece dış politika için değil, 
zaman zaman devletin diğer bazı faaliyet kolları için de mümkün 
olmayan bir uygulamadır. Örneğin parasını devalüe edecek bir 
hükümetin, bununla ilgili hazırlıkları alenen yapması düşünüle
mez. Aksine, böyle bir operasyonun açıklanıncaya kadar dışarı 
sızmaması büyük önem taşır. Yine ani bir darbe vurmak için 
baskın şeklinde yapılması öngörülen bir askeri operasyonun veya 
saklandıkları yer saptanan suçlu, kaçakçı veya teröristlere karşı 
girişilecek bir polis harekâtının başarılı olmasının ön şartı, bunun 
son âna kadar gizli kalmasıdır. Dolayısıyla devletin rejimi 
demokrasi de olsa, ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde sınırlı 
olmak kaydıyla, sadece dış politika alanında değil, devletin diğer 
alanlardaki tasarruflarında da zaman zaman gizliliğe başvurmak 
kaçınılmaz olmaktadır.

Bu bakımdan dış politikada saydamlığı haklı olarak savu
nanların, bu kavramın mutlak bir kavram olmadığının ve say
damlığın, ülke yararının zorunlu kılacağı bazı sınırlamalarla bağ
daştırılması gerektiğinin ve bu ikisinin arasındaki çizginin de 
sağlıklı bir şekilde çekilebilmesinin önem taşıdığının idraki 
içinde olmalarında yarar vardır. Başka bir deyimle ne devlet dış 
politikayı bir tabu haline sokmalı; ne de saydamlık taraftarları, 
bunun sınırsız mutlak bir kavram olduğunu düşünüp ülkenin 
yarar ve güvenliğine zarar verecek boyutlara taşıyacak bir ısrar 
içinde olmalıdırlar. .

Konunun bu şekilde genel bir çerçevesini çizdikten sonra 
uluslararası uygulamadan bazı örnekler verelim. ABD'nin, Çin 
Halk Cumhuriyeti’ni tanımasıyla sonuçlanan ve uzunca bir süre 
alan diplomatik faaliyetleri, irdelemeye çalıştığımız konu için iyi 
örneklerden biridir. Bilindiği gibi, ABD ve Batı, Komünist Çin 
diye bilinen Çin Halk Cumhuriyeti'ni uzun süre tanımamış, Çin
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halkının temsilcisi olarak Formoza Adası'na sığınmış olan 
Komünist Çin muhaliflerini muhatap almış, ancak, bu kadar 
büyük bir ülkenin yok farzedilmesinin gittikçe göze batan bir 
anormallik haline dönüşmesi üzerine, bu ülkeyle diplomatik iliş
kiler kurmak zorunluluğunu duymaya başlamıştı.

O dönemi hatırlayanlar bileceklerdir. Dünyada ve özellikle 
ABD'de, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler bir tabuydu. De 
Gaulle iktidara geldikten sonra Fransa'nın maslahatgüzar 
düzeyinde kurduğu ilişkiler hariç, Batı ülkelerinden hiçbirisinin 
bu ülkeyle diplomatik ilişkileri yoktu. Çin ise, hiç değilse 
görünürde pek şikayetçi olmadığı hırçın ve mütecaviz bir inziva
da yaşıyordu. Böyle bir tablo içerisinde, gizli diplomasiye başvur
madan bu ülkeye bir açılım yapmak, ilişki kurmak amacıyla 
kamuoyunda her aşaması yakından izlenen, diplomatik müza
kereler yapmak, atılacak adımların doğuracağı çeşitli tepkilerin 
oluşturacağı gürültülü ortam dolayısıyla, daha başlangıçta 
başarısızlığı kabul etmekle eşanlamlı olacaktı. Gerçi o sıralarda, 
Çin'le ABD arasında Varşova’da, arada bir kesilip tekrar başlayan 
büyükelçiler düzeyinde bir temas vardı. Ancak bu, sırf bir 
komünikasyon kanalının, gereğinde elde bulunması için bir 
mekanizma olarak görülüyor, zaten arada bir uzun kesintilere 
uğrayan bu temaslarda da elle tutulur konuları müzakere etmek 
mümkün olmuyordu.

Nixon, başkan seçildikten sonra, Çin'le ilişkiler konusunu 
ciddi olarak düşünmeye başladı. Ancak konunun duyarlılığı 
dolayısıyla son derece ihtiyatlı olunması ve bu amaçla faaliyete 
geçmeden önce zeminin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması 
gereğine inanıyordu. Bu da ancak gizli diplomasiyle yapılabilirdi.

Henry Kissinger o sırada Beyaz Saray'da Milli Güvenlik 
Müşaviri, yani Nixon'un dış politika başta olmak üzere en yüksek 
düzey danışmanıydı. Dışarıya herhangi bir sızma olmaması için 
Çin'le ilişkiler konusunu Nixon, bazen bakan da dahil, 
Dışişlerinin konuyla ilgili yetkililerini devre dışı bırakarak, 
sadece Kissinger’le yürütmeyi tercih ediyordu.
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Nixon bu fikrini hayata geçirmek üzere zemin yokla
malarına başlarken işe, Çinlilere üstü kapalı mesaj vermekle 
başladı. 1967 yılında tanınmış Foreign Affairs mecmuasında 
yayımlanan bir makalesinde şunları yazıyordu:

" F ik ir le r e ;  m a l  v e  h a lk  m ü b a d e le le r in e  a ç ık , iç in d e  b ü y ü k  
o ls u n  k ü ç ü k  o ls u n  h iç b i r  m i l le t in  h ır ç ın  b ir  in z iv a  iç in d e  y a ş a 
m a y a c a ğ ı  a ç ık  b ir  d ü n y a  a r a y ış ın d a y ız .

Nixon zemin yoklamalarında ikinci adım olarak Çinlilerle 
arası iyi olan iki devlet başkanım kullanmayı düşündü. Bunlardan 
birisi Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, diğeri Romanya 
Devlet Başkanı Çavuşesku'ydu. İlk zemin yoklamalarında 
Çinlilerin Çavuşesku ya fazla itibar etmedikleri anlaşılınca, ağır
lığı Yahya Han'a verdi. Onun aracılığı ile Ağustos 1969'da üst 
düzey Çinli liderlere gizli bir mesaj yolladı. Mesajda "E ğ e r  Ç in  
g ib i  b ü y ü k  b ir  ü lk e  iz o le  d u r u m d a  y a ş a r s a  A s y a 'd a  i le r le m e  
o lm a z " , deniliyordu.

ABD'nin Çin'le diplomatik ilişkiler kurmak amacıyla gi
riştiği gizli diplomasi süreci bu şekilde başladı ve temaslar büyük 
gizlilik içinde sürdü. Temas noktası, ABD'de Kissinger, Pakistan 
tarafında da Pakistan'ın Vaşington Büyükelçisi Aga Hilali idi.

Aralık 1969'da Yahya Han, Nixon'un mesajına Çin 
tarafının cevabi mesajını iletiyor. Mesajın sahibi Dışişleri Bakanı 
Chou en Lai'dır. Chou sade kendi adına değil, Başkan Mao ve 
Başkan Yardımcısı Lin Piao adına da konuştuğunu belirttikten 
sonra, Çin'in sorunları her zaman barışçı müzakerelerle çözme 
taraftarı olduğunu, " T a iw a n  a d ı  v e r i l e n  Ç in  t o p r a k la r ın ın "  
boşaltılması konusunun görüşülmesi için Başkan Nixon'un bir 
özel temsilcisinin gelmesinden memnun olacaklarını ifade etmek
tedir. Mesajın sonunda da, ABD'nin çeşitli mesajlarının başka 
yollarla da kendilerine ulaştığı belirtildikten sonra, " .. .ş im d i  i lk  
d e fa  b ir  b a ş k a n d a n , b ir  b a ş k a n  a r a c ı l ığ ı  i le  b i r  b a ş k a n a  t e k l i f  
g e lm e k te d ir . A B D , P a k is ta n 'ın  Ç in 'in  b ü y ü k  b ir  d o s tu  o ld u ğ u n u  
b i ld iğ i  iç in  b u  m e s a ja  ö n e m  v e r i y o r u z ”, denilmektedir. Söz 
konusu edilen başkanlardan birisi Nixon, diğerleri Yahya Han ve
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Nixon, özel temsilci gönderilmesi teklifini kabul ediyor. 
Seçtiği kişi Kissinger’dir. Kissinger büyük bir gizlilik içinde 
Pekin'e gidiyor. İlk temasları yapıyor. Ele alman konular arasında 
Nixon'un Çin'e yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları da vardır. 
Bütün bunlar büyük bir gizlilik içinde yapılıyor. Ziyaret sonunda, 
" b ü y ü k  haber" kısa bir açıklama ile dünyaya duyuruluyor.

Kissinger, anılarının " B e y a z  S a r a y  Y ı l la r ı"  adlı birinci 
cildinde bu hususta şunları yazıyor: " T e m m u z  1 9 7 4 'te  b e n im  Ç in 'e  
y a p tığ ım  g iz l i  z iy a r e t i  a ç ık la y a n  b i ld ir in in  y a z ım ın ı  b i t i r d iğ im iz d e  
C h o u  E n -L a i  a ç ık la m a n ın  d ü n y a y ı  s a r s a c a ğ ın ı  s ö y le d i .  H a k lıy d ı .  
B u  s a d e c e  m e d y a  iç in  b ir  s a n s a s y o n  d e ğ i ld i ;  b ir  g e c e d e  u lu s 
la r a r a s ı  p o l i t ik a  y a p ıs ın ın  ç e h r e s in i  d e ğ iş t ir iy o r d u . Y irm i y ı l l ı k  
a c ı b ir  in z iv a d a n  s o n r a , b ir  A m e r ik a n  y e tk i l i s i  P e k in 'in  e s r a r e n 
g iz  to p r a ğ ın a  a d ım  a tıy o r d u . B a ş k a n ı  d a  k ıs a  s ü r e  s o n r a  o n u  
iz le y e c e k ti .  A n i  v e  h a y r e t  v e r ic i  b i r  d u r u m d u . A n c a k  v a r ı la n  n o k 
ta n ın  a r k a s ın d a , h e r  ik i  ta r a f ın  k e n d i  g ö r ü ş ü n ü  s a v u n d u ğ u ,  
b a ş a r ıs ız l ık  o lu r s a  o n u r  k ır ıc ı  o lm a m a s ı ,  a ç ık la n d ığ ın d a  e n d iş e 
le n e b i le c e k  m ü t te f ik le r in  d e m o r a l i z e  o lm a m a s ı  v e y a  b u  iş in  
g e r ç e k le ş m e m e s in i  is te y e n le r e  y e n i  s t r a te j ik  f ı r s a t la r  v e r i lm e m e s i  
iç in  a d ım la r ın  h e s a p l ı  a t ı ld ığ ı  v e  z e m in in  s ü r e k l i  o la r a k  y o k 
la n d ığ ı  o tu z  y ı l l ık  b i l in ç l i  b ir  h a z ı r l ı k  y a t ı y o r d u ."

" A s l ın d a  d u r u m  b iz im  iç in  d e  b i r  s ü r p r i z  o lm u ş tu .  
B a ş la n g ıç ta  u z la ş m a n ın  m ü m k ü n  o la b i le c e ğ in i  b iz  d e  d ü ş ü n m ü 
y o rd u k . Ç in l i le r in  fa n a t ik  o ld u k la r ın a  v e  d ü ş m a n l ık  d u y g u la r ın a  
s a h ip  b u lu n d u k la r ın a  in a n ıy o r d u k . İ l k  a d ım ı a t t ığ ım ız d a  b ö y le  b ir  
s o n u c u  m ü m k ü n  k ı la b i le c e k  b ir  y o l  g ö r m e m e k le  b e r a b e r  N ix o n  v e
b e n  Ç in  H a lk  C u m h u r iy e t i 'n e  b ir  a ç ı l ım  y a p ı lm a s ın ın  ö n e m in e  
in a n ıy o r d u k . "

Haberi hayret ve sürprizle karşılayanlar arasında ABD 
Dışişleri ve ABD'nin önemli başkentlerindeki büyükelçileri de 
vardı. Çünkü, bu yönde temas ve çalışmalar yapıldığı konusunda, 
Başkan ve onun talimatıyla çalışan Beyaz Saray personelinden 
birkaç kişi dışında kimseye bilgi verilmemişti. Kuşkusuz bu

Mao'dur.
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ölçüdeki titizlik, devlet gelenekleri ile pek bağdaşmayan ve gizli 
diplomasinin gereklerini aşan mübalağalı bir uygulama idi.

Uzun süre büyük emeklerle varılan sonuçtan sonra, 
Kissinger'in maiyetindeki çalışma arkadaşlarından birisi, kendi
sine şu notu yolluyor:

"SERVİS NOTU

KİME : HENRY KİSSİNGER 
KİMDEN : BİLL SAFİRE

G iz l i l i k  k o n u s u n d a  g e r e ğ in d e  y a r a r la n a b i l e c e ğ in i z  b ir
a l ın t ı  a ş a ğ ıd a d ır :  'M o r a l  ik i le m le r in  e n  te h l ik e l i s i :  g e r ç e ğ in  z a fe r
k a z a n m a s ı  iç in  g e r ç e ğ i  s a k la m a y a  m e c b u r  o ld u ğ u m u z  z a m a n 
la r  \ 28

D a g  H a m m a r s k jo ld "

Bilindiği gibi Hammarskjold Birleşmiş Milletler eski 
Genel Sekreterlerindendir.

ABD'nin Çin'i uluslararası camianın daha fazla dışında tut
mamak için bu ülkeyle diplomatik ilişki kurmak amacıyla gi
riştiği diplomatik operasyon, konunun arz ettiği nezaket ve 
güçlük dolayısıyla, hiç değilse hazırlık aşamasında gizli diplo
masi yoluna başvurulmadan yapılsaydı, bu konuda ya bir sonuca 
varmak mümkün olamayacaktı veya, konunun aleniyete vurul
ması diplomatik zorluklara bir de propaganda gereklerini ekleye
ceği için, sonuca varılması halinde bir hayli gecikecekti. Dışişleri 
ve ülkenin konuyla çok yakından ilgili başkentlerdeki büyükelçi
lerinin bile devre dışı bırakılması gibi mübalağalar hariç, gerçeğin 
zaferi için, bazen gerçeği saklamanın dış politikada zorunlu 
olduğunu maalesef kabullenmek gerekiyor.

Gizli diplomasi yönteminin kullanıldığı önemli başka 
bir örnek de ABD'nin Vietnam sorununu çözmek için giriştiği
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diplomatik hamledir. ABD Vietnam sorununa, komünizmin 
Hindi Çini Yarımadası'm kontrol altına almasını önlemek amacıy
la bulaşmıştı. 1960 yılı sonlarında ABD hâlâ bu sorunla uğraşı
yordu. Yarım milyondan fazla Amerikalı ülkesinden on altı bin 
kilometre uzakta komünizmin bu altkıtaya yayılmasını önlemek 
için savaşıyordu. Nixon iktidara geldiğinde, o tarihe kadar otuz 
bin kişi ölmüş, haftada verilen kayıp sayısı da gittikçe tırman
maya başlamıştı. Bu durum ABD kamuoyunda her geçen gün 
artan ve bazı hallerde de şiddete dönüşen tepkilere neden oluyor
du.

Bu durumda, bir yandan Vietnam'dan çekilmek bir zorun
luluk olarak ortaya çıkıyor, ancak diğer taraftan, özgür halkların 
güvenliğinin, ABD'ye olan itimadın devamına bağlı olduğu 
düşünüldüğü için, oradan elini kolunu sallayarak çıkıp gitmek ve 
bu küçük ülkeyi zulme terk etmek gibi, en azından ahlaki 
olmayan bir yola başvurmayı da, ABD kendi imajı açısından içine 
sindiremiyordu. Ayrıca, böyle bir davranışın, gerek bu bölgede, 
gerek genel olarak bütün dünyadaki politik durum üzerinde 
yapacağı olumsuz etkilerden de endişe ediyordu.

Dolayısıyla seçimleri yeni kazanmış olan Nixon, kucağın
da ciddi bir ikilem buluyordu. O sıralarda gerçi ABD ve Vietnam 
arasında Paris'te zaman zaman yapılan temaslar vardı. Ancak bu, 
nispeten alt düzey temsilciler arasında yapılan temaslar olmaktan 
ileri gitmiyor, herhangi bir ilerleme sağlanamıyordu. Daha henüz 
yemin edip iktidarı resmen devralmamış olmakla beraber, Nixon 
soruna bir an önce el atabilmek için, Paris'te fazla yetki sahibi 
olmayan alt düzey temsilciler arasında ve basın önünde yapılan 
ve sonuç alıcı olmayacağı belli olmuş temaslar yerine, Vietnam'la 
gizli ve yetkili kişilerin katılacağı yeni bir temas mekanizması 
kurma hareketine geçmekten başka çare göremiyordu.

Aralık 1968'de Nixon, Hindi Çini Fransız kolonisi iken 
Hanoi'da Fransa'nın Umumi Delegeliğini yapmış olan ve 
Kissinger'in dostu olan Jean Sainteny aracılığıyla karşı tarafa, 
muhtemelen kendisi ve Kissinger'den başka kimsenin bilgisi
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olmayan bir mesaj gönderiyor. Mesajda kendi yönetiminin Kuzey 
Vietnam'la ciddi bir şekilde müzakereye hazır olduğunu, varıla
cak sonucun her iki tarafın itibarını koruyacak şerefli bir çözüm 
olması gerektiğini, bu konuda Kuzey VietnamlIların genel görüş
lerini öğrenmekten memnun olacağını bildiriyor.

Aynı aracı kanalıyla Aralık sonunda gelen cevap sadece iki 
sert koşuldan ibaret. ABD Vietnam'ın tamamından çekilecek ve 
Güneyde "Thieu kliği" yerine başka bir yönetim gelecek. 
"Thieu kliği", ABD'nin Güneyde desteklediği Batı yanlısı rejim. 
Yani ABD'den sadece piliyi pırtıyı toplayıp gitmesi değil, bu 
kadar zahmet ve kayıpla onu devirmek isteyen Kuzey Vietnam'a 
karşı koruyageldiği rejimi onlara kayıtsız şartsız teslim etmesi de 
isteniyor.

j

ABD tabii bu şartları kabul etmiyor. Ancak gizli temaslara 
da ara vermiyor. Nixon Vietnam'dan kuvvetlerini çekmeye 
hazırdır. ABD'yi bu ülkenin batağından da kurtarmak istiyor. 
Ancak, bunu bir mağlubiyetin kaçınılmaz sonucu gibi değil, De 
Gaulle'ün Cezayir'de vaktiyle yaptığı şekilde bir " p o li t ik a  ta s a r 
r u fu "  (u n  a c te  p o l i t iq u e )  olarak, yani kendi serbest iradesiyle ve
rilmiş bir karar olarak yapmak istiyor. Bunun için de sonucun 
kayıtsız şartsız teslim anlamında olmaması gerekiyor. Alman sert 
cevaba rağmen, gizli görüşmeler için başlattığı temaslara devam 
ediyor.

Kissinger, Kuzey Vietnam Politbüro üyesi Le Duc To ile 
görüşmeye çalışıyor. Bu suretle Paris'teki görüşmeler yerine, daha 
üst düzeyde ve gizlilik içinde yapılacak bir temas kanalı açmak 
istiyor. Le Duc To'dan gelen cevap olumsuz oluyor. Bunun üzeri
ne Kissinger gizlice birkaç kez Paris'e gidiyor. Vietnam Delegesi 
Xuan Tuy'la gizlice görüşüyor. Uzun çabalardan sonra Le Duc 
To'yu da görüşmeye razı edebiliyor. Onunla yaptığı temaslar iki 
yıla yakın bir süre devam ediyor. Sonunda Kuzey Vietnam, 
ABD'nin Vietnam'daki askeri mevcudiyetine son vermesi muka
bilinde Güneydeki Amerika’nın desteklediği Thieu rejiminin 
kayıtsız şartsız atılması ısrarından vazgeçiyor. ABD'yi, müttefiki
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ni yüzüstü bıraktı görünümünden kurtaracak bir formüle razı 
oluyor.29

Bu derece güç ve karışık bir soruna, temas ve müzake
relerin bütün aşamalarının mutlak bir saydamlık içinde yapılması 
halinde, bir çözüm getirilmesinin en azından son derece zor ola
cağı açıktır. Bu bakımdan ABD'nin, gerek Çin'le diplomatik iliş
kiler kurmasında ve gerekse kendisi için bir kâbus haline gelmiş 
olan Vietnam sorunundan kurtulmasında, gizli diplomasinin 
yararı büyük olmuştur. Ancak verilen örneklerde de görüldüğü 
gibi, gizli diplomasinin sadece hazırlık aşamasıyla sınırlı kalması 
ve sonucun fiiliyata intikalinin, ancak anayasal gerekler alenen 
yerine getirildikten sonra gerçekleşmesi esastır.

Bu özetlediğimiz örneklerde gizli diplomasinin 
yürütülmesinde birtakım mübalağalı davranışlar olmuştur. 
Mesela, Kissinger Paris'teki Kuzey VietnamlIlarla buluşma ve 
temaslarını hem kendi Dışişlerinden, hem de Paris'teki ABD 
Büyükelçisinden habersiz olarak yapmıştır. Bu yetmiyormuş gibi, 
bu temasların organizasyonunu da şahsi dostu olan Paris 
Büyükelçiliğinin askeri ataşesi General Walters'a yaptırmıştır. 
General, Kissinger'den aldığı talimata uygun olarak bütün bu 
işleri büyükelçisinden habersiz olarak yapmıştır. Yani askeri ataşe 
yaptıklarını, bağlı bulunduğu büyükelçiden gizlemek durumuna 
itilmiştir.

Ayrıca, bu temaslardan Dışişleri Bakanı Rogers'a da bilgi 
verilmemiş olduğu söylenir. Zaten Kissinger anılarında, Nixon'un 
Rogers'ı, dış politika konularına aşina olmadığını bile bile bakan 
yaptığını, hatta Rogers'm bu eksikliğini dış politika yönetimine 
Beyaz Saray'ın egemen olması açısından bir avantaj olarak bile 
gördüğünü yazmaktadır.

Kissinger, büyükelçileri devre dışı bırakma uygulamasına, 
Sovyetler Birliği’ne Brejnev'le gizlice görüşmek üzere gittiğinde 
de başvurmuştur. Nitekim Moskova'ya gizlice gitmiş, SALT 
anlaşmasıyla ilgili sorunları çözmek için Brejnev'le iki gün müza
kere etmiş, bu süre içinde Vaşington'da doğrudan başkanla yaptığı
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temaslar için, geldiği özel uçaktaki gizli muhabere aygıtlarını kul
lanmıştır. Rusya da, talep üzerine, Kissinger'in geldiğini bizzat 
kendi büyükelçisinden saklamıştır. Bu suretle, Moskova’daki 
ABD Büyükelçisinin, akredite olduğu devlet nezdinde kendisine 
güvenilmeyen bir temsilci durumuna düşürülmesi, bu durumun, 
devlet başkanmm imzasıyla verilen ve büyükelçinin tam yetkili 
olduğunu ve devlet başkanmm güvenine sahip bulunduğunu 
bildiren "g ü v e n  m e k tu b u " n u n  içini boşaltması, Kissinger'i rahat
sız etmemiştir.

Yine Amerika’dan, basına da yansımış bir başka örnek ver
mek istiyoruz: Başkan George Bush iktidara geldikten sonra, 
henüz tanışmamış olduğu Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov'la 
gayri resmi bir buluşmada, yüz yüze gelmek istemektedir. 18 
Temmuz 1989'da Paris'te yapılmış G7 toplantısından dönerken 
uçakta Gorbaçov'a bir mektup kaleme alıyor; " S a k in  b ir  a tm o s 
fe r d e  s e r e m o n is i z  g ö r ü ş e l im "  diyor. Mektubu Moskova’daki 
kendi büyükelçisi aracılığı ile göndermekten, basma sızabilir 
gerekçesiyle vazgeçiyor. O sırada Sovyetler Birliği Savunma 
Bakanı Mareşal Sergei Akhramoyev, resmi ziyaret için ABD'de 
bulunmaktadır. Mektubu onunla göndermeyi tercih ediyor. Yani 
durumu Sovyet mareşali biliyor, fakat Moskova'daki ABD 
Büyükelçisi bilmiyor. İş burada da bitmiyor. Mektubu alan 
Gorbaçov’da, kendi Dışişleri Bakanı Schwardnadze'ye bir şey 
söylemiyor.

Bir süre sonra Schwardnadze, ABD Dışişleri Bakanı 
Baker ile buluşuyor. Baker bu konuyu açınca Sovyet Bakan 
şaşırıyor. Amerikalıların, kendisi dururken kendi ülkelerine karşı 
sert politika güdülmesi taraftarı olan Akhramoyev'i neden tercih 
ettiklerini anlayamıyor. Kendisinin kasten devre dışı bırakılmış 
olmasından şüpheleniyor.

Bu bakımdan dış politikada zaman zaman gizli diplo
masinin zorunlu olduğunu savunurken, gizlilik için zorunlu olan 
sınırın aşılmamasının ve bütün ciddi devlet gelenek ve kural
larının içinde kalmaya azami çaba gösterilerek yürütülmesinin
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çok önemli olduğunu vurgulamakta da yarar görüyoruz.

Gizli diplomasinin başarılı örneklerinden birisi de, yıllardır 
uluslararası gündemi tehlikeli bir şekilde işgal eden Filistin soru
nunun doğrudan tarafları olan İsrail ve Filistinli liderlerin ilk defa 
karşı karşıya gelmelerini sağlayan anlaşmanın hazırlanmasıdır. 
Bu anlaşmanın sağlanması, mutlak bir gizlilik içinde yapılan uzun 
müzakerelerden sonra mümkün olabilmiştir. 13 Eylül 1993'te bir
birlerinin can düşmanı Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser

•  •    ___

Arafat ile İsrail Başbakanı Izak Rabin ve Dışişleri Bakanı 
Shimon Peres Vaşington'da Beyaz Saray'ın bahçesinde birbir- 
leriyle ilk defa karşı karşıya gelmiş, el sıkışmış ve sorunlarını 
görüşerek çözmeye çalışmayı kabul etmişlerse de bu, Norveç'te 
başlayan ve kesin bir gizlilik içinde dokuz ay sürmüş olan müza
kereler sayesinde olmuştur.

Bu süreç, resmi makamların inisiyatifi ile değil, üç 
akademisyenin samimi çabaları ile başlamıştır. Hayfa Üniversite
si profesörlerinden Yair Hierschfeld, neredeyse İsraillilerin 
tümünü yerinden sıçratacak bir kanaate sahiptir. İsrail eğer barış 
istiyorsa, Filistin Kurtuluş Örgütü de dahil, Filistinlilerle masaya
oturmalıdır. Hierschfeld, i n t i f a d a 'nın en şiddetli zamanında 
• •

İsraillilerle İsrail'deki Filistinlileri biraraya getiren seminerler 
düzenlemektedir. Bu seminerlere Filistinli parlak bir 
akademisyen olan ve daha sonra Filistin heyetlerinde müzakereci 
olarak ün yapacak Hanan Aşravi ile daha sonra Shimon Peres 
tarafından İsrail Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirilecek İsrail
li bir başka akademisyen Yosi Beilin de katılmaktadır. Bu üçlü 
daha sonra, Norveç'te FAFO isimli ve işgal edilmiş topraklar 
konusu ile meşgul olan bir enstitünün direktörlüğünü yapan ve 
İsrail'e sık sık gidip gelen Terje Rod Larsen ile tanışacaktır. 
Hierschfeld bu gruba daha sonra, kendi talebesi olan tarihçi ve 
Hareetz gazetesi yazarlarından Ron Pundik'i de dahil ediyor.

Aşravi o sırada Vaşington'da devam etmekte olan barış 
görüşmelerinin sonucundan pek ümitli değildir. Müzakereler 
neredeyse alenen cereyan etmektedir. Asıl taraf olan Filistin
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Kurtuluş Örgütü müzakerelere dolaylı olarak katılmaktadır. Ona 
göre resmi müzakerelere paralel olarak, doğrudan taraf olanların 
tümünün katılması ile başka kanallardan gizli temaslar yapıl
malıdır. Bu görüşler Hierschfeld'in ve hatta Beilin'in görüşleri ile 
paraleldir. Aşravi, Hierschfeld'in, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
Ekonomi Dairesinin başında bulunan ve ılımlı görüşlere sahip 
olan Abu Ala ile görüşmesini isteyerek buna aracılık ediyor.

Hierschfeld Londra'da Abu Ala ile görüşüyor. Görüşme, 
cesaretini artırıyor. Bu kanaldan gizli temaslara başlanması fikri 
ağırlık kazanıyor. Ancak bu temaslar hem finansmana, hem de 
lojistik desteğe ihtiyaç gösteriyor. Bunun için Larsen ve onun 
aracılığı ile gizlice Norveç Hükümeti devreye giriyor. Tabii böyle 
temaslar gizli mahiyette de olsa, ilgili hükümetlerden saklanarak 
sürdürülmesi yerinde olmayacağından, bu inisiyatifi alanlar kendi 
hükümetlerine bilgi veriyor ve onaylarını da alıyorlar. Larsen de 
Norveç Hükümetinin maddi ve lojistik desteğini sağlıyor. Onayı 
verenler yani İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün üst 
düzey yetkilileri; bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağından fazla 
umutlu olmadıklarından, temaslarda gizliliğe riayet etmekle bir
likte, hiç değilse başlangıç aşamasında, olup biteni pek de fazla 
merak etmiyorlar. Bu şekilde temaslar olduğu hakkında kendisine 
bilgi verilen ABD ise buna pek önem vermiyor.

Görüşmeleri en fazla ciddiye Norveç Hükümeti alıyor. 
Gizlilik için büyük özen gösteriyor. Bunun için Oslo'dan uzak 
küçük bir kasaba olan Boregaard'da, katılanların kalacağı ve 
müzakereleri sürdürecekleri bir ev hazırlanıyor. Buraya gelenler 
kasaba sakinlerine Ortadoğu hakkında bir kitap hazırlayan araştır
macılar olarak tanıtılıyor. Hiçbir Norveçli resmi yetkili etrafta 
görünmüyor. Bütün organizasyonu, kendisi de bir araştırmacı 
olarak bilinen Larsen ve tabii kendisine yardımcı olan Norveç 
Hâriciyesi ilgilileri yürütüyor. Olan biteni Norveç Hâriciyesinde, 
bakan ve bu işle görevlendirilmiş birkaç kişi biliyor. Geliş- 
gidişlerde sadece taksi ve özel arabalar kullanılıyor. Toplantı 
yapılan yere hiçbir resmi kişi veya araç gelmiyor.
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Görüşmelerde tahmin edilenin ötesinde aşama kaydedildiği 
görülünce, yavaş yavaş İsrail ve FKÖ'de, evvela yüksek düzeyde 
yetkililer ve daha sonra liderler konuyla daha yakından ilgilen
meye başlıyorlar. ABD’de devreye giriyor. Sonuçta beklenmeyen 
oluyor. İsrail ve FKÖ bir ilkeler deklerasyonu üzerinde anlaşma 
sağlıyorlar.

Bu anlaşma çerçevesinde Arafat, Rabin'e yazdığı mektup
ta, FKÖ'nün, İsrail Devleti'nin barış ve güvenlik içinde yaşama 
hakkını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 
sayılı kararlarını kabul ettiğini bildiriyor; çözüm bekleyen sorun
ları barışçı yollarla ve müzakere ile halletmeyi, terörizm ve her 
türlü başka şiddet hareketine başvurmamayı taahhüt ediyor; 
Filistin Kurtuluş Örgütü Anayasasında İsrail'e yaşama hakkını 
reddeden hükümlerinin bundan böyle geçersiz olacağını bildiri
yor.

Rabin ise Arafat'a gönderdiği mektupta, İsrail 
Hükümetinin, bundan böyle FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi 
olarak tanımaya karar verdiğini ve Ortadoğu’da barış süreci 
çerçevesinde FKÖ ile müzakerelere başlayacağını belirtiyor. 
Hatırlanacağı üzere varılan bu anlaşmalar, Beyaz Saray'da 
yapılan ve Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı ve Dışişleri 
Bakanlarının ilk defa biraraya gelip tokalaştıkları bir törende 
imzalanıyor.30

Gizli diplomasi yöntemine ülkemizde de, zorunluluk 
olduğunda zaman zaman başvurulmaktadır. Buna örnek olarak, 
Kıbrıs sorunu ile ilgili Londra ve Zürih Anlaşmalarını verebiliriz. 
Bu anlaşmaların sonuçlanmasından önceki temaslar ve müza
kereler gizli görüşmeler şeklinde yürütülmüştür. Yunanistan'ın, 
Kıbrıs'a " s e l f  d e te r m in a t io n "  hakkının tanınması için Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı'na arka arkaya yaptığı müracaatlardan sonun
cusundan da bir sonuç alamaması üzerine, Türk Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu, Türk tarafının zaferini istismar yoluna git
memiş, toplantılarda yendiği Yunan Dışişleri Bakanı Averofun 
yanına giderek, üzülmeye gerek olmadığını, bu işte bir tek kazanç
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olduğunu, onun da ülkelerimiz arasındaki soruna çarenin buralar
da değil, aramızda yapılacak görüşmelerle bulunacağının bu su
retle anlaşılması olduğunu söylemiş, gizli görüşmeler süreci de 
bundan sonra başlamıştır.

1958'de başlayan bu görüşmeler, bir yıl sonra çözüm 
üzerinde bir mutabakatla sonuçlanmış, Zürih ve Londra 
Anlaşmaları olarak kâğıda dökülüp ilgili taraflarca imzalanmıştır. 
Kıbrıs sorununun 1950'nin başlarından beri sürmekte olduğu ve 
konunun güçlüğü göz önünde tutulduğunda, sonucun oldukça 
süratle alındığı söylenebilir. Bunda, Kıbrıs gibi, her iki ülkede de 
duygusal yaklaşılan bir konunun çözümü için temasların, hiç 
değilse başlangıç aşamasında, gizliliğe özen gösterilerek yapılmış 
olmasının payı büyüktür. Gerçi varılan sonuç nihai çözüm ve 
barışı getirememiştir ama, bunun nedenleri çeşitlidir ve sorum
lusu herhalde gizli diplomasi yöntemi değildir.

Ülkemizde gizli diplomasiyle ilgili olarak kuşkusuz daha 
başka örnekler de vardır. Ancak konuyu fazla uzatmamak için 
yukarıdaki örnekle yetiniyoruz. Yine de bu konuyu kapatmadan, 
1980'li yılların ikinci yarısından itibaren diplomasimizde yaşan
maya başlanan kargaşanın (özellikle bu satırların yazıldığı 1997 
yılında) belirli bir şekilde arttığına, gizli diplomasi gereken yerde 
saydamlığa, saydamlıkta bir sakınca olmayan hallerde de gizli 
diplomasiye başvurulduğuna, gizli diplomasi yürütülürken de 
devlet geleneklerine pek itibar edilmeyen yöntemlerin benim
sendiğine dair örneklerin gittikçe çoğaldığını üzülerek gözlemle
mekte olduğumuza da işaret etmek gereğini duyuyoruz.

Körfez Savaşından sonra Irak'a konulmuş olan sınırla
maları Saddam'ın 1996 yılının Eylül ayında, daha önce vatan 
haini ilan etmiş olduğu Kürt lider Mesut Barzani ile ittifak 
kurarak deldiği, Barzani'nin Saddam'ın askeri desteğiyle rakibi 
Talabani'nin kontrolü altındaki Erbil'i ve daha sonra 
Süleymaniye'yi ele geçirdiği, bunun üzerine ABD'nin derhal tepki 
göstererek Irak'ın güneyindeki Irak hava kontrol sistem ve radar
larını bombaladığı ve bu gelişmeler sonunda yeni bir Irak krizinin
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Bu yeni tablo, özellikle Kuzey Irak'ta Celal Talabani'nin, 
Saddam'ın yardımıyla Barzani tarafından yenilgiye uğratılması ve 
bölgenin egemenliğinin Saddam-Barzani İkilisine doğru kayması, 
Güneydoğu sorunu dolayısıyla Kuzey Irak'la özel bir şekilde 
ilgilenen Türkiye için yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Türk 
Hükümeti de, pek tabii olarak bu yeni durumu ve gelişmelerin ne 
gibi önlemler gerektirebileceği hususunu değerlendirme lüzu
munu duymuştur.

Ancak bu değerlendirme, gerektiğinden fazla bir saydamlık 
ve devlet geleneklerimize pek uymayan bir kaos içinde 
yapılmıştır. Evvela zamanın başbakan yardımcısı -muhtemelen iç 
politika mülahazaları ve koalisyon ortağı olan partiden şovu kap
mak acelesiyle- konuyla ilgili olarak yapılan ilk yüksek düzey 
toplantısından hemen sonra merdiven başında; ortaya çıkan yeni 
durumda güvenliğimizin gereğinin yapılacağı şeklinde bir beyan
la bir askeri harekât düşünüldüğünü ima etmiştir.

Bunu, medya karşısına çıkıp durmadan konuşmaya pek 
meraklı çeşitli yetkililerin, ardı arkası kesilmeyen resmi açıklama 
ve değerlendirmeden çok, kişisel yüksek sesle düşünme türünde
ki beyanları izlemiş ve bunlara basınımızın katkıları eklenince bu 
ciddi konu, bir tür aleni seminer haline dönüşmüştür. Bu arada 
bölgede girişileceği adeta davul zurnayla ilan edilmiş olan 
harekâtın adı konmaya ve ne amaçla yapılacağı saptanmaya 
başlanmıştır. Bu husus da alenen ve bir kargaşa ortamı yaratılarak 
tartışılmıştır. Evvela " ta m p o n  b ö l  daha sonra “ 
ş e r id i"nden, hatta bir ara "y e n i sından bile söz edilmiştir. Daha 
sonra " g e ç ic i  t e h l i k e  b ö lg e s i"n Û Q  mutabık kalınmıştır. Bir 
hükümet kararı mı yoksa daha üzerinde düşünülen bir fikir mi 
olduğu belli olmayan " g e ç ic i te h l ik e  b ö lg e s i"  formülü çeşitli ve
çelişkili resmi beyanlara konu olduğu sırada, hükümet üyesi bir 
bakan şu beyanatı yapmıştır:

" G ü v e n l ik  k u ş a ğ ı  ş u  g ü n le r d e  g e r e k s iz . T ü r k iy e  is te d iğ i  h e r  
a n d a  o r a d a  g ü v e n l i k  k u ş a ğ ı  o lu ş tu ra b ilir . A c e le  e tm e y e  g e r e k  yo k .

yaşandığı hatırlanacaktır.
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P K K  K u z e y  î r a k 'ta  k ıp ı r d a y a m a z  h a le  g e ld i .  B u  y ü z d e n  ş im d i l ik  
g ü v e n l i k  k u ş a ğ ın a  g e r e k  k a lm a d ı. 31

Normal olarak bu gibi nazik konularda, bütün ciddi 
devletlerde olduğu gibi bizde de evvela bir değerlendirme yapıl
ması, eğer bir önlem alınacaksa bu önlemin ne olacağı, bunun 
açıklanıp açıklanmayacağı, açıklanacaksa ne zaman ve nasıl açık
lanacağının kararlaştırılması bir devlet geleneği idi. Oysa bu 
krizde, değerlendirme süreci aleni olmuş, her isteyen, istediği 
zaman istediğini söylemiş, söylenenler de birbirini tutmamıştır.

Bu satırların yazıldığı dönem yani 1996 sonu ve 1997 
başlarında örnekleri gittikçe çoğalma eğilimi gösteren bu gibi 
gereksiz, zamansız ve koordinasyonsuz konuşmalar, dışarıda 
aleyhimize tatsız tepkilere neden olurken, bunların ortaya 
çıkardığı karmaşa, en ciddi bir konuyu nasıl bir derbederlik içinde 
ele aldığımızı da göstermekte ve devletimizin itibarına zarar ver
mektedir. Ayrıca, siyasi otoritenin devlet yönetiminde alışılmamış 
bu davranışları, devletimizin geleneklerine göre hareket etmeye 
alışmış ilgili resmi kuruluşlarımızın çalışmaları için de olumsuz 
bir ortam yaratmaktadır. "
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ZİRVE TOPLANTILARI

Ulaşım imkânlarında kaydedilen süratli gelişme sonucun
da, zamanımızda devlet başkanları arasındaki temaslar, eskiye 
nazaran çok daha sık yapılır hale geldi. Eskiden, daha çok ikili 
planda ve resmi ziyaretler şeklinde olan bu temaslarda, merasim 
ve protokol bir hayli ağır basar, ziyaretin değerini alman sonuçtan 
çok, bizatihi böyle bir ziyaretin yapılmış olması belirlerdi. Başka 
bir deyimle, birçok halde, ziyareti gerekli kılan nedeni, belirli 
konuları ele alıp müzakere etmek ihtiyacından çok, böyle bir 
ziyaretin yapılmış olmasının vereceği politik mesaj oluştururdu.

Devlet başkanları arasında ikili planda resmi ziyaretler 
yapılması uygulaması hâlâ devam etmekle beraber, içinde bulun
duğumuz dönemde merasim ve protokol biraz daha arka plana 
itilmiş, görüş alışverişleri, karşılıklı ilişkileri etkileyebilecek 
sorunların ele alınması ve bunlara çözüm getirme çabaları ön 
plana çıkmıştır. Bu tip resmi ziyaretlere ilave olarak günümüzde, 
Birleşmiş Milletler Örgütü veya uluslararası konferanslar 
çerçevesinde zaman zaman geniş katılımlı zirve toplantıları 
yapıldığı gibi, spesifik bir konuyu ele almak veya periyodik 
istişarelerde bulunmak için kısa süreli zirve toplantıları da yapıl
maya başlanılmıştır. Bu uygulama gittikçe daha yaygın bir hal 
almaktadır. Özellikle günübirlik ve protokolün asgariye 
indirildiği ikili zirveler, pratikte daha sonuç verici oldukları için 
giderek benimsenmektedir.

Konferans şeklindeki zirve toplantılarına örnek olarak, 
zaman zaman Birleşmiş Milletler bünyesinde veya uluslararası 
konferanslar çerçevesinde yapılan zirve toplantılarıyla, NATO 
Konseyi'nin devlet veya hükümet başkanlarmın katılımıyla 
yapılan ilkbahar toplantıları, İslam Konferansı zirveleri, sanayi
leşmiş ülkeler arasında yapılan Yediler Grubu zirve toplantıları ve 
diğer bölgesel zirve toplantıları verilebilir. Birleşmiş Milletler
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zirveleri, aldıkları sonuçlardan çok, devlet başkanlarını biraraya 
getirmek ve bu örgüte verilen desteği bir tür yenilemek açısından 
önem taşımaktadır. Aynı şeyi geniş katılımlı diğer uluslararası 
konferans veya toplantılar için de söylemek mümkündür. Buna 
mukabil az katılımlı, protokolün asgaride tutulduğu ve özellikle 
ikili olan zirveler, yararlı bilgi alışverişi yapmak ve ele alman 
konuları etkin bir şekilde müzakere edip, somut sonuçlara vara
bilmek bakımından daha uygun bir platform oluşturmaktadır.

Bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz, spesifik 
sorunları ele almak üzere yapılan ikili zirve toplantılarıdır. Kıbrıs 
sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen diğer sorunlar 
dolayısıyla, Türkiye ve Yunanistan geçmişte bu yönteme sık sık 
başvurmuşlardır. Bu iki ülke başbakanları geçmişte, yanılmıyor
sam, sekiz defa biraraya gelmişlerdir. Bu toplantılardan yalnız 
birisinden sonuç çıkmış, diğer ikisi varılan olumlu sonucun uygu
lanmasını ele alan toplantılar olduğu için, bir öncekinin devamı 
mahiyetinde olmuş, altı tanesi ise, öngörülen amaca cevap 
veremeden, yani iki ülke arasındaki sorunların çözümüne bir 
katkıda bulunamadan sona ermiştir.32 Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sorunlar, gelecekte de aynı şekilde bir veya birkaç 
toplantıyı, ister istemez gerektireceği için, benim üç tanesine 
heyet üyesi olarak katıldığım bu toplantılara bir göz atmamızda 
yarar olacaktır.

Başlangıçta hemen şunu söyleyeyim ki, toplantıya katıla
cak, devlet başkanı veya başbakan, ne kadar yetenekli olursa 
olsun, eğer bir zirve toplantısı yapılması için gerekli koşullar 
oluşmamışsa bu toplantıların başarı şansı yoktur. Ele alınacak 
konularda, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları aynen duruyorsa 
ve karşılıklı tutumlar arasındaki fark, zirveden önce yapılması 
şart olan hazırlık döneminde, hiç değilse makul bir ölçüde 
küçültülememişse, böyle bir durumda bir zirveye gitmek, yapıla
cak toplantıyı başarısızlığa mahkum etmek demektir. Ancak, 
uygulamada görülmüştür ki, genelde iktidara yeni gelen lider
lerde, bir an evvel sorunları çözmek için, muhtemelen kendi ikna 
yeteneklerine aşırı güven ile mevcut sorunların ciddiyetini yete
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rince değerlendirememiş olmalarından kaynaklanan bir sabırsız
lık söz konusu olmaktadır. Tabii bu koşullarda yapılan bir zirve
den de sonuç alınamamakta ve genelde, son umutlar da yitirildiği 
için, ilişkiler zirve öncesindekinden daha gergin bir nitelik kazan
maktadır.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, devlet 
başkanları ziyaretleri hakkında şunları söylüyor:

"B ü tü n  d e v le t  b a ş k a n la r ı  z iy a r e t le r i ,  i s te r  is te m e z , d ip lo 
m a s in in  b ü y ü k  o la y la r ı  o la r a k  ta k d im  e d ilir le r . B a ş k a n la r la  b u  
z iy a r e t le r d e  b ir l ik te  o la n la r d a n  h iç  k im s e , b u  z iy a r e t le r in  ç o ğ u  
iç in  y a p ı la n  b u  n i te le m e y e  k a t ı lm a z . D ip lo m a s i ,  ta r a f la r ın  b ir b ir 
le r in in  k a r a r l ı l ık la r ın ı  s ın a m a n ın  b ir  y o lu  o la n  ç ık m a z la r la  
u ğ ra şır . H ü k ü m e t  b a ş k a n la r ı ,  b u n a  h e v e s l i  o l s a la r  b ile , ç o k  a z ın ın  
k i l i t le n m iş  d u r u m la r a  ç a re  b u lm a y a  v a k i t le r i  va rd ır . B u n u n  iç in , 
z i y a r e t  s ü r e le r i  ç o k  k ıs a , p r o t o k o l  g e r e k l e r i  ç o k  a ğ ır d ır .  
D o la y ıs ıy la  h ü k ü m e t  b a ş k a n la r ın ın  z iy a r e t le r in i  h a k l ı  k ı la n  b a ş l ı 
c a  ya ra r, b ir  s e m b o l iz m  y a r a tm a la r ı ,  d a h a  a l t  d ü z e y  m ü z a k e r e le r  
iç in  s ü r e  s a p ta m a la r ı  v e  k a r ş ı l ı k l ı  o la r a k  b i r b i r l e r in i  ta r t 
m a la r ıd ır . A y r ıc a , b u  z iy a re tle r , n iy e t le r i  a ç ık la m a k  33 v e  b e l ir l i  
b ir  ta a h h ü d ü  v u r g u la m a k  b a k ım ın d a n  d a  y a r a r  sa ğ la r .

  •

Eski Ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher anılarında, 
iktidarlarının ilk yıllarında, acele ile büyük sorunları çözmeye 
çalışan devlet adamlarının başlarına büyük sorunlar açtıklarını, 
ç ü n k ü  b a z ı k o ş u l la r d a  u z u n  v a d e l i  b ir  s o r u n u  b ir  a n d a  ç ö z m e y e  
ç a l ış m a n ın  o n u  d a h a  b e te r  h a le  g e t i r d iğ in i  y a z ıy o r  ve buna örnek 
olarak ABD Başkanı Kennedy'nin iktidara geçer geçmez 
Sovyetler Birliği Lideri Kruşçev ile görüşmek üzere Viyana'ya 
gidip işleri daha da karıştıran bir zirve toplantısı yapmasını, diğer 
bir ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, iktidarının ikinci ayında 
Kremlin'e kapsamlı bir silahsızlanma planı sunmasını gösteri
yor.34

Kissinger'in zirve toplantılarını bir hayli küçümseyen 
görüşüne katılmak, zannederim güçtür. Kuşkusuz, iyi hazırlan
mak koşuluyla, pek sık olmasa da, zirve toplantılarının çıkmaz
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lara çare bulduğu durumlar olmuştur. Thatcher’in söyledikleri ise, 
koşullar tam oluşmadan acele ile yapılmış bazı Türk-Yunan 
zirvelerinin başarısızlıklarının nedenlerini de izah edebilecek 
daha ölçülü bir değerlendirmedir.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki zirve toplantıtarına bir 
göz atarsak, İsmet İnönü ve Venizelos arasında yapılan zirveler
den sonra, başbakan düzeyindeki ilk zirvenin, Adnan Menderes 
ile Konstantin Karamanlis arasında, evvela 11 Şubat 1959'da 
Zürih'te, onu takiben de 19 Şubat 1959'da Londra'da yapıldığı 
görülecektir. Bu sonuncu zirveye İngiltere Başbakanı Harold 
Macmillan, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük ile 
Kıbrıs Rum Toplumu lideri Başpiskopos Makarios da 
katılmışlardır. Bu zirvelerin konusu, 1950 yılında başlayıp, iki 
ülke arasındaki ilişkileri her geçen yıl daha da bozarak tehlikeli 
bir kriz havasına sokan Kıbrıs sorunudur. Her iki zirve sonunda, 
Rumlar kendi tezleri olan Enosis'ten, Türkler de savunageldikleri 
“Taksim” tezlerinden vazgeçmişler ve Ada'nın, tarafların muta
bık kaldıkları esaslar çerçevesinde; bağımsız bir devlet olmasını, 
bir uzlaşı formülü olarak kabul etmişler ve bu hususta bir anlaş
maya varmışlardır. Bu iki zirve de, belirli bir sorunun çözümü 
amacı ile yapılan ve başarı ile sonuçlanan zirve toplantısı örneği
ni teşkil etmiştir. Bu toplantılardan sonra, Karamanlis'in 
Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret vesilesiyle, Menderes'le 
Karamanlis bir kere daha biraraya gelmişler, ancak bu temaslar
da, varılan anlaşmanın uygulanması konusu ele alınmakla 
beraber, ağırlık daha çok, anlaşmanın yarattığı müsait ortamdan 
yararlanıp, Kıbrıs meselesi dolayısıyla gerginleşmiş ilişkilerin 
eski dostluk düzeyine getirilmesine verilmiştir.

Dolayısıyla, Zürih, Londra ve daha sonra Ankara'da 
Menderes ve Karamanlis arasında yapılan bu zirveler, somut 
sonuç veren başarılı zirve örnekleridir. Çünkü bu zirvelerden 
önce, evvela teknisyenler, daha sonra da bizzat dışişleri 
bakanları düzeyinde ve tabii her iki ülke hükümet başman
larının her aşamasında devre içinde oldukları yoğun bir 
diplomatik hazırlık yapılmış; Kıbrıs'ın geleceği hususunda,
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son rötuşlar hariç, anlaşma noktaları üzerinde tamama yakın 
bir mutabakat sağlanmıştır. Zirveye, üzerinde anlaşmaya 
varılamayan birkaç anlaşmazlık noktasını çözmek ve anlaş
mayı resmen tescil etmek kalmıştır.

ABD'nin ünlü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, yayım
ladığı anılarında zirve toplantıları ile ilgili olarak şu görüşlerini de 
dile getiriyor: " ...N ix o n  z ir v e  to p la n t ı la r ın ı  h iç b i r  z a m a n  ş a n s a  
b ır a k m a d ı. K o n u la r ın  h e m e n  h e m e n  ta m a m ı, to p la n t ıy a  g e lm e s in 
d e n  ö n c e  ç ö z ü lm ü ş  o lu rd u . S o n u c u n  n e  o la c a ğ ı  h u s u s u n d a  m a k u l  
b ir  k a n a a te  s a h ip  o lm a d ığ ı  b ir  to p la n t ıy a  k a t ı lm a z d ı .  B ir  b a ş k a n  
iç in  y e g â n e  m a k u l  y o l  d a  b u y d u . H ü k ü m e t  b a ş k a n la r ı  iç in , b ir  
to p la n t ıd a  b a ş  m ü z a k e r e c i  o lm a k  r i s k  taşır. B u n la r ın ,  b a ş a r ı l ı  
m ü z a k e r e le r in  d a y a n d ığ ı  ç o k  y ö n lü  a y r ın t ı la r a  h â k im  o lm a k  iç in  
iş le r i  b a ş la r ın d a n  a şk ın d ır . U z a y ıp  g id e b i l e c e k  p a z a r l ık la r ın  
d a y a n ı lm a z  b a s k ıs ın a  b o y u n  e ğ m e y e  p e k  y a tk ın  d e ğ ild ir le r . B ir  
ç ık m a z  o lu r s a , b u  d ü z e y d e n  s o n r a  b a ş v u r u la c a k  b a ş k a  y o l  
k a lm a z . A y r ıc a  b ir  a n la ş m a n ın  d e v a m l ı l ığ ın ı  s a ğ la y a n  ç o k  
d ik k a t l i  a n a l iz in e  im k â n  v e r m e k  b a k ım ın d a n  z i r v e le r  ç o k  k ıs a  
s ü r e l id ir . . ."

"... H ü k ü m e t  b a ş k a n la r ı  a n la ş m a z l ık la r ı  d a h a  b e l ir g in  h a le  
sokar. Ç a r e s in i  b u la m a y a c a k la r ı  b ir  ç ık m a z ı, o ld u ğ u  g ib i  i le r iy e  
b ır a k m a k  is te m e z le r . Ç ü n k ü  bu, y a  iy i  m ü z a k e r e c i  o lm a d ık la r ın ı ,  
v e y a  y e t e r l i  k a r a r l ı l ığ a  s a h ip  o lm a d ık la r ın ı  k a b u l  e tm e le r i  
a n la m ın a  gelir . H ü k ü m e t  b a ş k a n la r ın ın  b ir  g ö r ü ş  b ir l iğ in e  v a r a 
m a d ık la r ı ;  k a r ş ı s ı n d a k in in  s ö y l e d i k l e r i  i l e  i l g i l i  o lm a y a n  
m o n o lo g la r d a n  v e  k u ş k u s u z  k a fa la r ın ın  ç ı k m a z ın  p o l i t i k  
s o n u ç la r ı  i le  m e ş g u l  o lm a s ın d a n  k a y n a k la n a n  v e  b ir  ş e y  s ö y le m e k  
ü z e r e  o ld u k la r ı  iz le n im in i  v e r e n  s e s s i z l ik le r in d e n  a n la ş ılır . V eya  
N ix o n 'la  G a n d i  a r a s ın d a k i  g ö r ü ş m e le r d e  o ld u ğ u  g ib i, k o n u  b ir 
d e n b ir e  b ir  ta r a fa  a tılır ... "35

Kissinger'in, bu sözleriyle vurgulamak istediği husus, 
zirvelerin, daha önceden yapılacak diplomatik çalışmalarla çok 
iyi hazırlanması ve özellikle devlet veya hükümet başkanlarının 
yeterli ön hazırlık yapılmadığı için, birarada bulunacakları kısa
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sürede, çetrefil sorunlarla uğraşma durumunda olacak birer müza
kereci haline düşürülmemeleri zorunluğudur.

Hazırlıksız yapılan zirvelerin akıbetini gösteren tipik 
örneklerden birisi de 9 ve 10 Eylül 1967 tarihlerinde Türkiye ve 
Yunanistan arasında Keşan ve Dedeağaç'ta yapılan zirvedir. 
Zirveye, Türk tarafından Başbakan Süleyman Demirel ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yunanistan tarafından 
da Başbakan Kolias ile o dönemde Yunanistan'ı yöneten askeri 
cuntanın güçlü ismi Albay Papadapoulos katılmışlardır. Bu 
zirve, Menderes ve Karamanlis arasında yapılan yukarıda 
değindiğimiz iki zirveyi izleyen ilk zirvedir. Bu buluşmanın 
yapılacağı açıklandığında ben, Kıbrıs'ta Türkiye'yi maslahatgüzar 
olarak temsil ediyordum. Dönem, özellikle yıllardır ıstırap ve 
mahrumiyet içinde yaşayan Ada'daki Türk Toplumu için, son 
derece sıkıntılı bir dönemdi. Durup dururken bir zirve yapılama
yacağına göre, hepimiz böyle bir gelişmeyi sevinçle karşılamış ve 
tabii bir hayli de ümitlenmiştik.

Ancak zirve hayal kırıklığı yarattı. Görüşmelerin pek umut 
verici olmadığı, daha başlangıçta basından çıkan haberlerden belli 
oluyordu. Daha sonra bize gönderilen bilgiler bu haberleri teyit 
etti. Bu bilgilere göre, Keşan'da yapılan ilk toplantıda Yunan 
Başbakanı, adeta damdan düşer gibi, " S ize  A d a 'd a k i  İ n g i l i z  
ü s le r in d e n  b ir i s in i  v e r e lim . S i z  d e  E N O S İ S 'i  k a b u l  e d in "  demiş. 
Bilindiği gibi ENOSİS, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhakı demek: Türk 
tarafı ilk defa zirvede duyduğu ve dolayısıyla hayretle karşıladığı 
bu teklife tepki gösterince, bu sefer " İn g il iz  ü s le r in in  ik is in i  d e  
v e r e l im  "demişler.

Anlaşılan Türkler bir üsse razı olmazsa, iki üs teklif ederiz 
şeklinde bir müzakere pozisyonu ve Türkiye'nin üs mukabili 
ENOSİS'i kâbul edeceği inancı ile toplantıya gelmişler. Ancak, 
daha önceden Türkiye acaba bu teklifleri kabul eder mi diye bir 
zemin yoklamasında bulunmaya gerek görmedikleri gibi, İngiliz- 
lere ENOSİS mukabili üslerini Türkiye'ye vermeyi teklif edecek
leri hususunda -bırakın onaylarını almayı- bir ön bilgi vermeyi
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bile düşünmemişler. Herhalde toplantıya, Türklere Ada'da üs 
verirsek, ENOSIS'i hemen kabul ederler değerlendirmesiyle 
gelmişler. Türk tarafı tepki gösterince de bu yüzden bir hayli 
şaşırmışlar. Türk tarafının ise, "Yunanlılar bir zirve yapılması için 
bu kadar ısrarlı olduklarına göre, herhalde önemli tavizler ver
meye karar verdiler" şeklinde bir değerlendirme yaptıkları 
anlaşılıyor.

Sonuç, tabii, doğru dürüst bir ön hazırlık yapılmadan ve 
üzerinde aşağı yukarı anlaşılmış, veya en azından, zirvede anlaş
maya olanak sağlayabilecek nitelikte bir uzlaşmaya varılmadan 
alelacele düzenlenen zirvelerin maruz kaldıkları akıbetin aynı 
olmuş. Demirel Yunanlıların teklifine o kadar sinirlenmiş ki, erte
si gün Yunanistan'da Dedeağaç'ta yapılacak toplantıya gitmek 
istememiş, ancak Çağlayangil'in ısrarı üzerine Dedeağaç'a gitme
ye razı olmuş; orada yapılan oturum da, zirvenin hüsranla sonuç
landığını tescil eden bir toplantı olmanın ötesine gidememiş.

Bu zirve toplantısından tam iki ay sonra, Kıbrıs'ta Rumlar, 
Yunanistan'ın onayı hatta teşvikiyle Boğaziçi ve Geçitkale Türk 
köylerine saldırıp yaktılar ve kan döktüler. Bu olay Yunanistan ve 
Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren büyük bir krize yol açtı. Savaş, 
Yunanistan'ın, Ada'ya anlaşmalarda öngörülen sayının üstünde 
gizlice soktuğu bir kolorduya yakın Yunan askeri birliği ve ağır 
silahları ile, Ada'da çıkan hemen hemen bütün kanlı olayların 
tahrikçisi Yunanlı General Grivas'ı süratle geri çekmeyi kabul 
etmesi üzerine son dakikada güçlükle önlenebildi.

Böylece bu gelişme, hazırlıksız zirvelerin sadece başarısız
lığa mahkum olduğunu değil, bazı hallerde tehlikeli gelişmelere 
zemin hazırlayabileceğini de gösteren bir örnek olarak tarihe 
geçmiş oldu.

Başarısızlıkla sonuçlanan bu zirveden sonra, Türkiye ve 
Yunanistan arasında tekrar bir zirve toplantısı için yedi yıl geçme
si gerekti. Başbakan Bülent Ecevit ve Yunanistan Başbakanı 
Androutsopoulos, Haziran 1974'te devlet ve hükümet başkanları 
düzeyinde Brüksel'de yapılan NATO Konseyi ilkbahar toplan
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tısının yarattığı fırsattan yararlanarak biraraya geldiler.

Bu zirveden hemen önce, Ottawa’da yapılan dışişleri 
bakanları düzeyindeki NATO Konsey toplantısı sırasında 
Dışişleri Bakanımız Turhan Güneş'le, Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Tetenes, heyetler halinde görüşmeler yapmışlardı. Konu, 
tabii Türk-Yunan ilişkileriydi. Yeni iktidara gelmiş olan CHP 
Hükümeti, Yunanistan ile ilişkileri düzeltmeyi arzuladığını her 
vesile ile açıklamıştı. Bu arzusunda gerçekten samimi olduğunda 
kuşku yoktu. Bu çerçevede Güneş, Yunanlı meslektaşı ile yaptığı 
bu ilk temasında, iki ülke arasında dostluk ve işbirliğinin zorun
luluğunu ve karşılıklı yararlarını heyecanlı ifadelerle vurguladı. 
İlişkilerin düzeltilmesindeki zorunluluğu ısrarla belirtti. Bunun 
için aramızdaki ihtilafların çözümünü, bunları toplu olarak ele 
almak suretiyle gerçekleştirmeye çalışmak gerektiğini, zaten 
aramızdaki ihtilafların bir envanterinin mevcut olduğunu, bu ihti
lafları çözmek için bir bildiri yayımlanarak, bu işi ele alacak yük
sek düzeyde bir mekanizma kurulduğunu, bu mekanizmanın ihti
lafları toplu olarak ele alacağını, çalışmaların başlayacağı tarih de 
belirtilerek, açıklanmasını teklif etti.

Yunanlıların bu öneriye pek sıcak bakmadıkları daha 
başlangıçta anlaşıldı. Meselelerin tümünü birden ele almak yeri
ne, basitlerden başlamanın daha uygun olacağını, ayrıca, bu iş 
için elde mevcut mekanizmanın, yani normal diplomatik kanal
ların yeterli olacağını belirttiler. Bununla beraber önerimizi kesin 
bir şekilde reddetmediler. Atina’dan talimat isteyeceklerini 
söylediler.

Sonuçta, konunun, Ottawa Bakanlar Toplantısını hemen 
izleyecek olan Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında iki ülke 
başbakanlarının önüne getirilmesi, bundan önce de, teknisyen
lerin Brüksel'de tekrar biraraya gelerek, başbakanların 
görüşmesinden sonra yapılacak açıklama üzerinde çalışmaları 
kararlaştırıldı. Ancak, Brüksel'e geçildikten sonra, kararlaştırılan 
bu teknisyenler düzeyindeki hazırlık toplantısı, Yunanlıların 
savsaklamaları yüzünden, yapılamadı. Dolayısıyla, iki başbakan
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arasındaki görüşme herhangi bir ön toplantı ve bir hazırlık yapıla
madan başladı.

Başbakanlar toplantısında ise, Yunanistan Başbakanı 
Androutsopoulos'un, alelusul yapılacak ve kamuoylarını sakin
leştirecek genel nitelikte bir bildiriden öteye gitmek istemediği, 
daha başlangıçta belli oldu. Ecevit, mevcut ihtilaf konularını top
tan ele alacak bir mekanizmanın oluşturulmasını, dışişleri bakan
larından oluşacak bir komisyon kurulmasını ve başbakanların da 
zaman zaman buluşmalarını teklif etti.

Görüşmeler sırasında, birkaç kere Atina ile telefonla 
görüşen Yunan Başbakanının, Ecevit'in ileri sürdüğü bütün 
gerekçelere ve yaptığı ikna edici bütün açıklamalara rağmen, 
belirli bir çizgiden öteye gitmeye yetkisinin olmadığı; Atina’da 
yönetime egemen olan Askeri Cunta’nın ise, iki ülke ilişkilerinin 
düzeltilmesi ve geliştirilmesi için somut bir şeyler yapmaya pek 
niyetli olmadığı anlaşıldı.

Sonuçta hiçbir anlaşmaya varılamadığı gibi, basit bir bildiri 
yayımlanabilmesi bile mümkün olamadı. Zaten bu toplantının 
üzerinden bir ay bile geçmeden Cunta, Kıbrıs'ta Makarios'u 
devirip ENOSİS'i gerçekleştirmeye kalktı ve Türkiye de, antlaş
malardaki haklarına dayanarak, garantör devlet sıfatıyla, Ada'ya 
askeri müdahalede bulundu. Cunta’nın Brüksel'de, her öneriye 
karşı çıkıp ilişkileri düzeltmeye yanaşmamasının nedeni de, 
büyük bir olasılıkla, o sıralarda bir darbe ile ENOSİS'i gerçek
leştirmeye yönelik bir hazırlık içinde bulunması ve bu planının 
başarıya ulaşacağına inanmasıdır. Tabii böyle bir senaryoya, iki 
ülkenin aralarındaki sorunları çözmek için, ciddi bir çalışma içine 
girmeleri pek denk düşmeyecekti.

Ecevit'in Androutsopoulos'la yaptığı bu görüşmeden bir yıl 
sonra, bu sefer Demirel, Yunanistan Başbakanı Karamanlis'le, 
yine NATO Konseyi’nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde 
yaptığı ilkbahar toplantısı sırasında biraraya geldi. Arada, 
Kıbrıs'ta Temmuz 1974 Barış Harekâtı yapılmış, Yunanistan'da 
Cunta devrilmiş ve kurulan sivil yönetimin başına da Karamanlis

[126] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 1999



gelmişti. Türkiye'de de Ecevit'in yerine Demirel başbakan olmuş
tu. Bu kadar değişiklikten sonra, NATO toplantısı dolayısıyla 
nasıl olsa Brüksel'de bulunacak iki başbakan arasında görüşme 
yapılmasında ve aradaki ihtilaflı konulara bir çözüm arayışı dene
melerinde yarar görüldü.

Ancak, bu toplantıda da, karşılıklı tutumların birer kere 
daha tekrarlanmasının ötesine giden bir gelişme olmadı. Kıbrıs, 
kıt'a sahanlığı, kara suları ve FIR hattı gibi son derece teknik 
konularda, alt düzeyde yapılacak çalışmalarla bir ilerleme 
kaydedilmedikçe, bu teknik konuları başbakanların yapacakları 
birkaç saatlik bir iki toplantıda çözmelerini beklemek, zaten 
makul bir beklenti olamazdı. Bu görüşmeden sonra, Yunanlılar 
Demirel'in başbaşa yapılan görüşmede36 kıt'a sahanlığı sorununun 
Lahey Adalet Divam'na götürülmesini kabul ettiği iddiasını 
ortaya attılar. Bu suretle, toplantı bir sonuç getirmedikten başka, 
bir de ortaya "kabul ettiniz", "etmedik" ihtilafının çıkmasına 
vesile oldu.

Yukarıda değindiğimiz son iki toplantı, NATO Konseyi’nin 
rutin toplantılarından istifade edilerek yapılan görüşmelerdir. Bu 
görüşmelerin ardından yapılan (Bülent Ecevit'in Karamanlis ile 
Turgut Özal'ın Papandreou ile yaptığı) toplantılar, bir başka 
toplantı vesilesinden istifadeyle biraraya gelmek şeklinde değil, 
iki başbakanın ülkeleri arasındaki sorunları ele alıp çözmeleri ve 
hiç değilse çözüm sürecini başlatmaları amacıyla özel olarak 
düzenlenmiş toplantılar olmuştur.

Bunlardan birincisi, Ecevit ile Karamanlis arasında Nisan 
1978'de İsviçre'nin Montreux şehrinde yapılan toplantıdır. Ben o 
zaman, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Ofisi nezdinde Daimi 
Temsilciydim. Bir gün, "kişiye özel-çok gizli" kayıtlı bir şifre tel
graf aldım. Telgrafta Başbakanımızla, Yunan Başbakanı arasında 
yapılacak bu toplantıdan bahsediliyor ve Montreux Palace 
Oteli’nde Başbakanımız ve heyetimiz için yer ayırtılması ve 
resmi açıklama yapılmadan haberin gizli kalmasına özen göste
rilmesi isteniyordu.
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Konu bu kadar gizli olduğuna göre, yer ayırtma işini tele
fonla yapmakta sakınca gördüğüm için, Montreux'ye kendi özel 
arabamla ve tek başıma gidip, otel müdürüyle bizzat görüşerek 
rezervasyonu yaptırdım ve müdüre de konunun çok gizli 
olduğunu, bundan kimseye söz etmemesini rica ettim. Ertesi 
günü, tanıdığım iki gazeteci, Türkiye'den telefon edip, çok gizli 
tutulduğu ve yapılacağından çok sınırlı sayıda kimsenin haberi 
olduğu bildirilen toplantıya atıfta bulunduktan sonra, 
"Başbakanın kalacağı Montreux Palace Oteli’ne çok yakın bir 
otelde kendilerine yer ayırttırmamı" rica ettiler. Bu suretle gizli
liğin ancak 24 saat muhafaza edilebildiği belli olunca, ben de o 
âna kadar bilgi vermediğim delegasyondaki arkadaşlarıma 
toplantının yapılacağı tarihi ve yeri bildirdim.

Montreux'de yapılan toplantıya Ecevit gerçekten samimi 
bir umutla gelmişti. Özellikle, bir barış adamı olarak, kaçınılmaz 
bir zorunluluk gereği de olsa, Ada’ya askeri müdahale kararını 
almış olmanın kendisinde yarattığını zannettiğim rahatsızlığın 
etkisiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında bir uzlaşma sağlamayı 
içtenlikle istiyordu. Bu kere muhatabı olan Karamanlis de, hiç 
değilse ihtiyar Papandreou ve onu izleyenlere nazaran, uzlaşmaya 
daha yatkın idi. Toplantılar bu havada başladı. Ecevit bir anlaş
maya varabilmek için gerçekten samimi çabalar harcadı.

Ancak, karşılıklı görüşler arasındaki fark, iyi niyet ve
çabalara rağmen birkaç günlük bir toplantıda kapatılamayacak
kadar büyüktü. Bu toplantı bir kere daha gösterdi ki, önceden iyi
bir hazırlık yapılıp, uzlaşma yönünde belirli bir hareketlenme
başlatılmadıkça, artık iç politika malzemesi olmuş ve müzmin
hale gelerek kemikleşmiş sorunların çözümü mümkün değildir ve
başbakanların iyi niyetleri ve ikna yetenekleri buzları kırmaya 
yetmemektedir.

• •

Turgut Ozal da başbakan olunca, aradaki sorunları çözüp 
Türk-Yunan ilişkilerini düzeltmek hevesine kapıldı. O da, bir kere 
Yunan Başbakanını karşısına alabilse, onu ikna edeceğine inanı
yordu. Özal başbakan olduğunda ben Dışişleri Bakanlığı

[128] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 1999



Müsteşarıydım. Bu ülkeyle ilgili olarak ne zaman bir sorun gün
deme gelse, o dönemde Yunanistan'da iktidarda olan ve bize karşı 
her fırsatta hasmane tutum sergileyen Papandreou'yu kastederek, 
"Ercüment Bey göreceksiniz, bu adamı yola getireceğiz" diyordu. 
Bunu tehdit anlamında söylemiyordu. Ona göre, ilişkileri düzelt
mek için önceliği, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ver
mek lazımdı. Bu sağlanırsa, maddi yararlar, siyasi sorunların 
çözülmesi için bir baskı unsuru teşkil edecekti. Siyasi gerginliğin, 
ticari ve ekonomik gelişmeye engel teşkil ettiği fikrini kabul 
etmiyor ve Yunan milletinin okul ve kiliselerde sistematik şekilde 
Türk düşmanlığı ile şartlanmasının, ilişkilerin düzeltilmesine 
yaptığı olumsuz etkiyi fazla önemli bir unsur olarak değer
lendirmiyordu. Maddi yararı her kapıyı açacak etkili bir anahtar 
olarak görüyordu. Bu görüş, bazı işadamlarının görüşlerini de 
yansıtıyordu. Bu hususta Ozal'ın mı işadamlarını, yoksa 
işadamlarının mı Özal'ı etkilediğini bilmemekle beraber, bazı 
işadamlarıyla bu görüşler doğrultusunda Yunanlılar nezdinde bir
takım sondajlar yaptırdığı da kulağıma geliyordu. Bundan 
bakanımızın haberi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Bakanlık 
bürokrasisi olarak bizde bilgi yoktu.

•  •    ____

Sonunda Ozal emeline ulaştı. Papandreou, Dünya     • _
Ekonomik Forumunun 1985 kışında İsviçre'nin Davos 
kasabasında yapılacak yıllık toplantısında Özal'la görüşmeyi 
kabul etti. Ekonomik Forum, genelde işadamlarının katıldığı ve 
adından da anlaşılacağı üzere ekonomik ağırlıklı bir toplantı 
olmakla beraber, zaman içinde devlet adamlarının da katıldığı bir 
toplantı olmaya başlamıştı.

•  •

Ozal ve Papandreou'nun Davos'ta yaptıkları görüşmeler 
epeyi yankı yarattı. Görüşmelerin sonunda, ne olduğu pek 
anlaşılamayan, fakat herkesin hayırlı bir şey olmasını temenni 
ettiği " D a v o s  r u h u "  diye bir şey ortaya çıktı. Bu ruhun, her şeyi 
düzelteceği ümit edilmeye başlandı. İlişkilerde bir yumuşama 
olacak, Özal Atina'ya gidecek, Papandreou da bu ziyareti iade 
için Ankara'ya gelecekti. Bu ziyaretler sırasında sorunların 
çözülmesine çalışılacaktı.
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Özal Atina'ya gitti. Yunan halkından hakarete varan tepki 
gördü. Papandreou bu ziyareti iade etmek vaadinden vazgeçti. 
Herhalde, iç politikada işine bir hayli yaramış olan ve gelecekte 
de pek yararlı olacağına inandığı anlaşılan "Türk düşmanlığı" 
kozundan olmak istemiyor, dolayısıyla ilişkilerde bir yumuşama 
havasının doğması işine gelmiyordu. Zamanla; başlangıçta çok 
sözü edilen, fakat ne olduğu bir türlü anlaşılamamış olan, " D a v o s  
r u h u " , kısa sürede unutuldu.37

Davos'ta alındığı bize bildirilen kararlardan birisi de, her 
iki ülkenin yurtdışı temsilcilikleri arasında karşılıklı işbirliği ve 
danışma uygulamasının başlayacak olmasıydı. Ben Davos toplan
tısı yapıldığında Cenevre'de büyükelçi idim. Konuyu oradaki 
Yunan Büyükelçisine açtığımda "B en  b ö y le  b ir  ta l im a t  a lm a d ım  " 
dedi ve her fırsatta aleyhimize faaliyette bulunmak uygulamasına 
eskisi gibi devam etti.

•  •

Özetlemek gerekirse, Davos'ta dağın fare doğurmasının 
pek ötesine gidilemedi. En kazançlı çıkan da Dünya Ekonomik 
Forumu oldu. Hem katılım fazla olduğu için para kazandı, hem de 
iki ülke başbakanı arasındaki zirveye vesile teşkil ettiği için, 
medyadan beklediğinin çok üstünde ilgi görerek iyi bir tanıtım 
yapmış oldu.

•  •

Ozal'ın bu görüşmesinden 8 yıl sonra yine Davos'ta o sıra
da ülkelerinde Başbakan olan Demirel ve Mitçotakis biraraya 
geldiler. Bunun sonucu da, daha öncekilerden farklı olmadı. Bu 
kere Davos ruhundan bile söz edilmedi. Türk-Yunan ilişkilerinin, 
alışılagelen şeklinde bir değişiklik olmadı.

•  •

Ozal'ın Davos'ta Papandreou ile yaptığı görüşme ve onu 
izleyen Demirel-Mitçotakis görüşmesi, tıpkı bunlardan evvelkiler 
gibi, bazı şeyleri bir kere daha kanıtladı. Bu gibi görüşmelerde, 
ikna kabiliyeti ve müzakere becerisi, önemli olmakla beraber, 
sorunların çözümü ve dolayısıyla zirvelerin başarısı için yeterli 
değildirler. Çünkü, sorunların çözülememesi, sadece daha evvel 
yapılan aynı düzeydeki toplantılara katılmış olanların, beceriksiz 
olmalarından ve ikna yeteneğine sahip bulunmamalarından kay
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naklanmamaktadır. Üst düzey sorumluların bir şey yapabilmeleri 
için, çözümün gerektirdiği koşulların olgunlaşmış olması şarttır. 
Bu olgunlaştırma işi zirvelerde gerçekleşmez. Bunun için evvela 
karşılıklı siyasi irade ve çözüm için samimi kararlılık şarttır. 
Ondan sonraki aşama, alt düzeyde diplomatik çalışmadır. Bütün 
bunlardan sonra tünelin ucunda bir ışık görülürse, ancak o zaman 
zirve toplantısı gündeme gelir. Bu koşullar gerçekleşmeden 
yapılan zirveler sonuç verici olmaz. " B iz d e n  g ü n a h  g i t s in "  
kabilinden veya gerçekçi olmayan umutlarla yapılan zirvelerin, 
uygulamada da görüldüğü üzere, sorunları ve ilişkileri zirve 
öncesinden de daha kötü bir duruma getirdikleri, bu toplantılara 
bağlanan umutları boşa çıkardıkları ve genelde, yarardan çok 
zarara neden oldukları bir vakıadır.
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