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1 Ağustos 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Devleti 
Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Moshe 
Katsav'a gönderdikleri kutlama mesajı.

* Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov'un 
ailesiyle birlikte yaz tatilini geçirmek amacıyla 
ülkemizi ziyaret edeceği hususundaki 
açıklama.

2 Ağustos 2000

% Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in İtalyan 
La Stampa Gazetesi'nin 2 Ağustos 2000 tarihli 
nüshasında yayınlanan, "Kıbrıs'ta Çözüm: 
Ancak Gerçekçilik ve Adaletle ..." başlıklı 
okuyucu mektubu.

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

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün haftalık olağan basın 
toplantısı.
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3 Ağustos 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov ile 
yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama.

* Cenevre'de sürmekte olan Kıbrıs 
görüşmeleriyle ilgili açıklama.

* KKTC Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ın 
Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

4 Ağustos 2000

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in gazetecilere 
yaptıkları açıklama ve sorulara verdikleri 
cevaplar.

* Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

5 Ağustos 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat'la görüşmesinden sonra 
yaptıkları açıklama.

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Filistin 
Devlet Başkanı Yaser Arafat ile 
görüşmesinden sonra yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

II DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000



7 Ağustos 2000

# Türkiye'nin, Güney Doğu Avrupa İstikrar 
Paktı Ekonomiden Sorumlu Çalışma 
Masası'nın Eşbaşkanlığım üstlenmesine ilişkin 
açıklama.

9 Ağustos 2000
• • _

* İsrail Iç Güvenlik Bakam Shlomo Ben- 
Ami'nin ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

10 Ağustos 2000

% Taliban kuvvetlerinin Kuzey Afganistan'ın
___________ •

Takhar ilinde başlattıkları askeri harekata
ilişkin açıklama.

f

• • _

# İsrail Iç Güvenlik Bakanı ve Dışişleri Bakan 
Vekili Shlomo Ben-Ami'nin ülkemizi 
ziyaretine ilişkin açıklama.

12 Ağustos 2000

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Moskova'da meydana gelen bombalı saldırının 
ardından Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 
gönderdikleri taziye mesajı.
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15 Ağustos 2000

* Yeni göreve atanan Valilere, Avrupa Birliği 
konusunda verilen brifing hakkındaki 
açıklama.

* Kırgızistan ve Özbekistan'da meydana gelen
terörist saldırılara ilişkin açıklama.

t

16 Ağustos 2000

# Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleşmesi ile, Ekonomik ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzalamasına 
ilişkin açıklama.

# Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Alt-Komite 
toplantılarına ilişkin bilgi notu.

17 Ağustos 2000

* İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin 
Eminzade'nin ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

* 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 
Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla 
yapılan açıklama.

iv DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000



18 Ağustos 2000

# Kosova'daki bombalı saldırıya ilişkin 
açıklama.

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

19 Ağustos 2000

* 1999 yılında Türkiye'de ve Yunanistan'da 
meydana gelen depremler sırasında iki ülkenin 
sağladığı karşılıklı yardımlara ilişkin açıklama.

22 Ağustos 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez 
Elçibey'in vefatıyla ilgili olarak Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e 
gönderdikleri taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Rusya'da meydana gelen denizaltı kazasıyla 
ilgili olarak Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin'e gönderdikleri taziye 
mesajı.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 23 
Ağustos tarihinde Gazze'ye yapacağı çalışma 
ziyaretine ilişkin açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000 V



# Özbekistan'a yönelik terörist saldırılarla ilgili 
açıklama.

* Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci 
Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in vefatına 
ilişkin hükümet açıklaması.

23 Ağustos 2000

& Sayın Cumhurbaşkanımızın İran Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'yi 
kabulüne ilişkin bilgi notu.

25 Ağustos 2000

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Körfez Havayolları'na ait bir uçağın düşmesi 
nedeniyle Bahreyn Devlet Emiri Şeyh Hamad

•

Bin Isa Al Khalifa'ya gönderdikleri taziye 
mesajı.

# Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan 
16. yüzyıldan kalma Gülbaba Türbesi ve 
bahçesinin yeniden restore edilmesine ilişkin 
açıklama.

# İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud 
Barak'ın ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

vı DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000



26 Ağustos 2000

% Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Malazgirt Zaferi'nin 929. Yıldönümü 
dolayısıyla yayınlanan mesaj lan.

» Türkmenistan Dışişleri Bakanı Batır 
Berdiev'in ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

28 Ağustos 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Başbakanı 
ve Milli Savunma Bakanı Ehud Barak ile 
beraberindeki heyeti kabulüne ilişkin 
açıklama.

29 Ağustos 2000

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreou ile yaptığı telefon görüşmesine 
ilişkin açıklama.

X

* İsrail-Filistin barış görüşmelerine ilişkin 
açıklama.

* Müteveffa Papa John XXIII'ün 3 Eylül 2000
tarihinde Vatikan'da yapılacak azizliğe 
yükseltilme törenine ilişkin bilgi notu.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000 V II



30 Ağustos 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 
yayınlanan mesajları.

# Orta Doğu Barış Süreci'ne ilişkin Türkiye'nin 
katkıları konusunda açıklama.

*  Ağustos Ayı Dış Politika Gelişm eleri.

*  Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler.

VIII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, İSRAİL DEVLETİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN MOSHE 

KATSAV’A GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Moshe Katsav'ın 
İsrail Devleti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi üzerine, bir 
kutlama mesajı göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer'in mesajı şöyledir:

"İsrail Devleti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizden 
dolayı tebriklerimi sunar, yeni görevinizde başarılar dilerim.

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin Zat-ı 
Alilerinin görev süresi boyunca daha da gelişeceğine ve 
güçleneceğine inanıyorum. Ekselanslarıyla bu doğrultuda 
çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim.

Ekselanslarının üstün devlet adamlığının, Orta Doğu 
Barış Sürecinin başarıyla tamamlanmasını ve tüm bölgeye barış 
ve istikrar gelmesini amaçlayan çabalara yapıcı katkıda 
bulunacağına içtenlikle inanıyorum.

Bu fırsattan yararlanarak Yüce Kişiliğinizin sağlık ve 
mutluluğu ve dost İsrail halkının gönenci için en iyi dileklerimi 
sunarım."

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Ağustos 2000 1



1  A t im s m  2(D d )(D

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI PETAR 
STOYANOV’UN AİLESİYLE BİRLİKTE YAZ TATİLİNİ 

GEÇİRMEK AMACIYLA ÜLKEMİZİ ZİYARET 
EDECEĞİ HUSUSUNDAKİ AÇIKLAMA

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov, beraberinde 
eşi ve çocukları olmak üzere, yaz tatilini geçirmek amacıyla, 3-13 
Ağustos 2000 tarihlerinde ülkemize gelecektir.

Ziyaretinin ilk gününü Ankara'daki temaslarına ayıracak 
olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Stoyanov, bu çerçevede, sayın 
Cumhurbaşkanımıza bir nezaket ziyaretinde bulunacak, 9. 
Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel ve Başbakanımız 
sayın Bülent Ecevit ile de birer görüşme gerçekleştirecektir.

Türkiye'de kalacağı süre zarfında konuk 
Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
sayın Mesut Yılmaz'ı da kabul ederek bir görüşme yapması 
öngörülmektedir.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 2000



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN, İTALYAN 
LA STAMPA GAZETESİ’NİN 2 AĞUSTOS 2000 TARİHLİ 

NÜSHASINDA YAYINLANAN, "KIBRIS’TA ÇÖZÜM: 
ANCAK GERÇEKÇİLİK VE ADALETLE...” BAŞLIKLI

OKUYUCU MEKTUBU

SEULEMENT IN CYPRUS: ONLY 
THROUGH "REALISM" AND "JUSTICE..."

TURKEY COMMITTED TO PEACE IN EURASIA AND EUROPE

İsmail CEM
Turkish Foreign Minister

- I -

I read the interesting article of my colleague Mr. 
Papandreou, Minister of Foreign Affairs of Greece, in La Stampa 
(14 June 2000). Mr. Papandreou develops valuable ideas on the 
relations between Europe and Cyprus, Turkey and Greece. I would 
like to contribute as well, through a Turkish optic.

I believe that the sustenance of peace, security and development 
in Eurasia and Europe necessitate Turkey's active participation. The 
recent Kosova crisis and consequent problem of refugees, the economic 
and democratic development of the Central Asian Republics, the security 
of Georgia, the establishment of stability and cooperation in the Balkans, 
the efforts for the resolution of Azerbaijani-Armenian conflict and the 
support to the Middle East Peace Process all point to Turkey's important 
role in this large geography.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Ağustos 2000 3



In this context, particularly in the European context, The 
rapprochement between Turkey and Greece that we initiated has 
already brought about very positive contributions. I would like to 
cite two examples:

The rapprochement between Turkey and Greece and the 
decision by the Helsinki Summit of the European Union to accept 
Turkish candidacy for membership (December 1999) paved the 
way for a fundamental geo-strategic change. Turkey and Greece 
are no longer hostile bordering countries of two separate entities. 
"Candidate" Turkey taking her new place in European Union's 
geographic entity, the political borders of EU are removed from 
the Aegean and from the Balkans. They are now located further in 
the East, East of Turkey's Asian borders. EU frontal countries are 
not facing Turkey anymore. Symbolically and on real terms, 
Greece and Turkey are no longer facing each other as potentially 
conflicting parties on the opposite sides of a dividing line, which 
carries an international significance as well. Today, the two 
countries are separated by national boundaries only, just like any 
other two countries. This development I believe, pre-empts the 
fixation of some circles about the scenarios of "Clash of 
Civilizations".

"Mutual re-discovery by the peoples of Turkey and Greece 
of one another and their re-conciliation" had provided the main 
dynamics of the rapprochement. It constitutes now the main result 
of the same rapprochement. Almost on a daily basis, politicians, 
mayors, businessmen, unionists, artists, writers, sportsmen and 
student groups visit each other across the Aegean. The trade 
between the two countries is flourishing. An unprecedented flurry 
of activity is being observed in the Aegean coasts and Thrace. 
Bilateral tourism is on the rise; joint investments are being carried 
out. A Memorandum of Understanding concerning EU-Turkey- 
Greece joint pipeline project to transport Central Asian and 
Caucasus energy to Western Europe has been signed.

4 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 2000



In other words, the peoples of two countries have not only 
superseded their politicians but they have raised a most significant 
barrier: The rapprochement between these two peoples constitute 
the best guarantee against the inclination displayed by some 
politicians, once in a while, to return to the confrontational past.

- l i

lt befalls on all of us to protect, preserve and further 
develop the Turco-Greek rapprochement, which is already 
yielding positive results for peace and economic development in 
Eurasia and Europe. In this context, Turkey's position is clear: 
Turkey has committed herself to accept and consider in the 
European and Eurasian family, all nations fighting for democracy 
within their own boundaries and peaceful cooperation outside 
them. In Europe, this is the case for both Yugoslavia and Greece.

Turkey believes that the international community has 
much to gain by hosting a peaceful Greece, on condition that 
Greece respect fundamental principles that define all modem 
democracies. Of course, our bilateral problems some of which 
have to do with centuries old prejudices and misconceptions will 
not suddenly wither away. But we want to play a constructive role 
in Greece's quest for a better understanding with Turkey, in 
supporting her to get rid of her unfounded fears of Turkey and of 
her old animosities towards Turkey. This requires the firm 
renouncement by Greece of unilateral acts, as we both have 
renounced for the Aegean issues through the joint Turkey-Greece- 
US "Madrid Declaration" of August 1997. We need as well a 
political will by Greece to submit to international law, as defined 
by Article 33 of the United Nations Charter (negotiation, 
mediation, arbitration, International Court of Justice) and as 
referred to in the Helsinki Summit of EU, all Aegean issues that 
Turkey and Greece consider appropriate to do so. Turkey has 
officially informed Greece her readiness to address Aegean issues 
in this context. This policy has been conveyed to all interested 
circles, including NATO and the EU. Now we are waiting for

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Ağustos 2000 5
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Greece to consider herself ready for the implementation of 
international law. Likewise, we are expecting Greece to respond 
positively to our nine proposals pertaining to military cooperation 
and security in the Aegean.

On the other hand, I believe that progress in Greece on 
certain human rights and democracy issues will further enhance 
our cooperation. This progress means for some Greek politicians 
to refrain from the use of unfounded, unethical allegations and 
clichés. We are very worried about the ongoing oppression of the 
Turkish people of Western Thrace. Serious initiatives are needed 
for the protection of their human rights and minorities' rights. 
They should be relieved of limitations to their religious rights, 
which are guaranteed by the Lausanne Treaty. The complaints of 
Greece's Macedonian, Albanian and Vlach minorities are a source 
of concern as well. On all these issues, Greece still has to develop 
norms that conform to European values and standards. I expect 
Greece to take substantial steps to address these issues and thus 
contribute to the further development of Turco-Greek relations.

«

-III-

Cyprus is a subject generally defined in a misleading way 
by the international media. International media generally glosses 
over the substance and reality of the relevant issues. Instead, it 
contents itself with the biased inspiration provided by some 
powerful political centres, financial interests or ethnic pressure 
groups. Public opinion and understanding are thus generally based 
on misinformation.

To define the division of Cyprus as “The last wall of 
Europe" might sound fashionable but the connotations it brings 
and the parallelism it draws are totally erroneous. First of all, the 
line defined as a "wall" was drawn by the United Nations Peace 
Force in 1963, in order to protect the Turkish Cypriots from the 
assault of the Greek Cypriots. This is the year when the Greek 
Cypriots illegally usurped the state apparatus and conducted 
violent assaults against Turkish Cypriots.

6 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 2000



1. The present situation in Cyprus came into being after the 
coup engineered by Greek Cypriot fascists in 1974. The coup 
toppled the administration of Makarios that was internationally 
recognized as "legitimate" and forced the Head of State to flee the 
country. Nikos Sampson, the leader of the Greek Cypriot fascists, 
who was acting in coordination with the "Colonels' Junta" in 
Greece, murdered many, even "leftist" Greek Cypriots. They 
staged the well-known fascist terror, and moved to make the 
Turkish Cypriots subjects of the "Greek Cyprus" which was to 
make integral part of "Mainland Greece".

2. Turkey as one of the guarantor powers by virtue of the 
London and Zurich Agreements, intervened to terminate the 
ongoing massacres and to prevent the perpetration of similar 
atrocities in the future. Accordingly, Turkey averted an "ethnic 
cleansing" in the island and precluded the Turkish Cypriots to 
share the tragic fate of the Muslim Kosovars and Bosnians of the 
future. Turkish intervention can never be considered as an 
"occupation" because it symbolises "liberation" for nearly 
200.000 Turkish Cypriots. On the other hand, it is irrational to 
describe one's presence in his own land as an "occupation”. 
Furthermore, due to Turkish intervention, not only the fascist coup 
in Cyprus failed, but also the fascist junta in Greece collapsed.

3. Following the years 1963-1974, during which hundreds 
of armed clashes took place and human lives were lost, the 
liberation of Turkish Cypriots brought peace for both parties. For 
25 years, tranquillity has prevailed in the island. Turkish Cypriots 
and Greek Cypriots live in the island as two independent states, 
two functioning democracies and two peoples in security. In spite 
of a ruthless economic embargo imposed upon them by the Greek 
Cypriots and implemented by the EU, the Turkish Cypriots made 
considerable economic progress. What is being sought today is a 
mutually acceptable solution for two parties who are both 
relatively well off and whose security is guaranteed.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Ağustos 2000 7



4. It is stipulated by the United Nations that both parties 
through separate referenda should approve a comprehensive 
settlement mutually acceptable by the parties. In case this 
settlement is rejected by one of the parties in referenda, the 
proposed solution becomes null and void. It is out of question that 
an international organisation can impose its own solution on the 
parties. In this framework, the membership of "Cyprus" in the EU, 
in which Turkey is not full member would be an indirect "enosis" 
and contrary to the London and Zurich Agreements.

5. If a mutually acceptable settlement is sincerely sought, 
then the model is quite clear: Based on the realities of Cyprus, a 
confederation consisting of two States. According to this model, 
the two independent entities, by virtue of reaching an agreement 
between themselves, transfer some of their functions to the 
confederal bodies. Thus, both the integrity and diversity that 
emanate from the realities of the island would be preserved. If a 
confederal model as defined by international law is to be 
implemented, the realities of Cyprus provide the most appropriate 
circumstances. A mutually acceptable settlement in Cyprus cannot 
be reached through romantic descriptions but through the realistic 
assessment of facts of the island, provided that the Greek Cypriot 
party has the political will to that end.

The developments in Turco-Greek relations make me 
conclude as follows: The common fate of problems is to be 
"solved" when the appropriate time comes. The level, which the 
Turco-Greek relations have attained in such a short time as one 
year, inspires cautious optimism. It lays the ground for us to look 
at the future with more confidence. I hope that this great 
opportunity will not be undermined and that the level of relations 
will be continuously upgraded.

8 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 2000



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

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yunan basınında sayın Bakan’ın Daily News 
gazetesinin 31 Temmuz 2000 tarihli nüshasında yayınlanan 
mülakatının Yunanistan ile Ege sorunları konusunda yeni bir 
yaklaşım içerdiği ileri sürülüyor. Görüşlerinizi öğrenebilir miyim?

CEVAP: Yunanistan ile Ege sorunlarının çözümü 
konusundaki görüşlerimizde herhangi bir değişiklik 
bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye öteden beri Ege 
sorunlarının ikili müzakerelerde ele alınması gerektiğini 
savunmakta ve bu kapsamda karşılıklı mutabakatla BM Şartı'nın 
33. maddesinde sayılan barışçı çözüm yöntemlerinden de 
yararlanılabileceğini belirtmektedir. Yunanistan'ın gerek 
Uluslararası Adalet Divanı’nm yetkisini tanırken koyduğu rezerv, 
gerek Ege'de tek sorun bulunduğu ve bunun da tek çözüm yöntemi 
olduğu yönündeki yaklaşımı tarafları biraraya getirebilecek 
nitelikte değildir. Sayın Bakan da mülakatında bu hususa işaret 
etmiştir.
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2  A Ğ m m s  M m

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DÎRİÖZ : Değerli arkadaşlar bugünkü basın toplantımıza 
hoşgeldiniz. Bugünkü basın toplantımızı takiben Ağustos ayı için 
toplantılara ara vermeyi öngörüyoruz ve bir sonraki basın 
toplantımızı 30 Ağustos çarşamba günü yapmayı düşünüyoruz. 
Ondan sonra da biliyorsunuz BM maratonu başlayacak. O 
nedenle, 30 Ağustos'taki basın toplantımızdan sonra tekrar bir 
basın toplantısı için ilk fırsatımız 20 Eylül. Şimdi sorularınızı 
cevaplandırmaya çalışayım.

SORU : Kıbrıs konusunda KKTC'nin iç işlerine müdahale 
anlamına gelecek bir açıklama yapmamaya özen gösterdiğinizi 
biliyorum. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir kriz yaşanıyor. 
Türkiye'nin KKTC'nin bu krizden çıkabilmesi için önerdiği, 
tavsiye ettiği herhangi bir şey var mı?

CEVAP : KKTC'nin iç siyasi ve ekonomik gelişmeleri 
tarafımızdan yakından izlenmektedir. Türkiye KKTC'deki 
ekonomik sıkıntıların aşılması için planlı desteğini sürdürecektir. 
KKTC'nin de kendi demokratik yapı ve alışkanlıkları içinde 
ülkeye bir çeki düzen verecek ortamı yaratması doğal 
beklentimizdir.

SORU : Çeki düzenden kastettiğiniz nedir?

CEVAP : Yani sorunları aşması.

SORU : KKTC Başbakanı sayın Derviş Eroğlu'nun sayın 
Başbakan’dan randevu istediği ifade edildi. Birtakım söylentiler 
çıktı. Kıbrıs’ın getirdiği bu öneri, yani Başbakanların oturup 
Kıbrıs’taki durumu konuşması konusunda, basında yer alanlar 
dışında Dışişleri Bakanlığı bize ne söyleyebilecek acaba?
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CEVAP : Bu aşamada söyleyebileceklerimi söyledim. 
Ekleyecek bir şeyim yok.

SORU : Çanakkale Boğazı açıklarında bekleyen bir 
Romanya bandıralı kuru yük gemisi var. Bu gemi geçen hafta da 
sanıyorum soruna yol açtı, Romanya ile Türkiye arasında. 
Romanya Dışişleri Bakam'nın konuyla ilgili Türkiye'yi protesto 
eden bir açıklamada bulunduğu belirtiliyor. Gemi 300 metreden 
büyük olduğu için bazı güvenlik prosedürlerine uyması 
gerekiyormuş, Boğazdan geçmeden önce. Fakat tam olarak 
anlaşılmıyor AA haberinden. Yani sorun neydi? Bu gemi bu 
prosedüre uymayı mı reddediyor? Hala Çanakkale açıklarında 
beklediği söyleniyor. Şimdi Montrö'ye göre barış zamanlarında 
serbest geçiş hakkı var. Bu gemiler ticari gemiler biliyorsunuz. 
Türkiye belli kurallara uymadığı sürece bu geminin geçişine izin 
vermeyeceğini söylüyormuş gemi kaptanına. Bu geminin durumu 
ne olacak? Bu arada Bükreş'ten yeni bir protesto ya da benzeri bir 
şey geldi mi?

CEVAP : Protesto gelip gelmediği konusunda bir bilgim 
yok. Haberleri ben de okudum. Bu konuda biraz daha araştırma 
yapıp size ve diğer ilgilenen arkadaşlara cevap verebilecek 
duruma gelmek isterim.

SORU : 4 Ağustos'ta Cenevre görüşmelerinin bitmesi 
öngörülüyor. Denktaş'ın dönüşte Ankara'ya gelmesi ve Kıbrıs'taki 
son gelişmelere ilişkin herhangi bir zirve hazırlığı sözkonusu mu?

CEVAP : Bu konuda şu aşamada bir bilgim yok. Olduğu 
takdirde zaten gerekli açıklamayı yaparız.

SORU : Temmuz ayının son haftası içinde, KKTC ile 
Türkiye arasında uygulanacak olan ekonomik program konusunda 
görüşmeler yapılacaktı. Bu ertelendi. Yeni tarih belli mi? Bir de 
Ada'daki krizin aşılabilmesi için çeki düzen verilecek bir ortamın 
yaratılması beklentisinden söz ettiniz. Bu Eroğlu Hükümeti’nin 
istifası mı demek?
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CEVAP : Benim söylediğim sorunların aşılmasını 
sağlayacak bir ortamın yaratılmasıdır. Onun altında başka bir 
anlam aramamak gerekir.

SORU : Peki toplantı tarihi belli mi ekonomik paket 
konusunda?

CEVAP : Toplantı tarihi hakkında bir bilgim yok. Yani 
ertelenen toplantı hakkında. Bu konuda bilgi aldığım takdirde 
ileteceğim.

SORU : Başbakan’m KKTC Başbakanı Eroğlu'na 
olumsuz yanıt vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Denktaş'ın 
Cenevre görüşmelerinden sonra Ada'ya gidip daha sonra 
Ankara'da bir zirve yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Bu 
konuda ne diyeceksiniz?

CEVAP : Biraz önce de belirttiğim gibi o konuda henüz bir 
bilgim yok. Eğer buraya bir ziyaret olduğu veya olması 
öngörüldüğü takdirde gerekli açıklamayı zaten yaparız. Şu anda 
öyle bir bilgi bana intikal etmiş değil.

SORU : Türkiye'nin Kıbrıs Hükümeti Başbakanı’m 
gözden çıkardığı yolunda haberler var.

CEVAP : Ben de onlan haber olarak okuyorum.

SORU : Spekülasyon mu?

CEVAP : O haberleri benim yorumlamama imkan yok 
burada. KKTC'nin içişleriyle ilgili olarak zaten tutumumuzu daha 
önce söylemiştim. Benim söylediğim hususlar açıktı. Biz Kıbrıs'ın 
iç siyasi ve ekonomik gelişmelerini yakından izlemekteyiz ve bu 
sıkıntıların aşılması için planlı desteğimizi sürdüreceğiz.

SORU : KKTC'ye “kendine çeki düzen ver, sonra
görüşelim” deniyor. Burada ne denilmek isteniyor? Yani Kıbrıs'a 
yapılan yardımların yerini bulmadığı mı?
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CEVAP : Hayır, bu her ülkenin kendi yapacağı şey. Yani 
sorunlarını aşacak, karşılaştığı sıkıntıları aşacak ortamın 
yaratılması sözkonusu olan.

SORU : Camp David görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı 
ve Eylül ayı içinde Filistin Devleti'nin kuruluşunun ilanı bekleniyor. 
Türkiye’nin Camp David'in başarısızlıkla sonuçlanmasına ve Filistin 
Devleti'nin kurulması ihtimaline bakış açısı nedir?

CEVAP : İhtimal üzerine herhangi bir beyanda 
bulunamam.

SORU : Resmi açıklamalar var bu yönde. Bu ihtimal değil
ki!

CEVAP : Filistin konusundaki tutumumuzu biliyorsunuz. 
Camp David Zirvesi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ilgili 
olarak ise; biliyorsunuz Orta Doğu Barış Süreci’ni ve bunun bütün 
veçhelerini desteklemekteyiz. Barışa ulaşılması bizim de 
menfaatimizedir. Bu süreci başından beri desteklemekteyiz ve 
başarıyla sonuçlanmasını netice itibarıyla ümit etmekteyiz.

SORU : Orta Doğu Barış Süreci’nin bundan sonraki 
safhalarında Türkiye herhangi bir aktif rol üstlenmeyi düşünüyor mu?

CEVAP : Türkiye, bundan önceki safhalarında da aktif rol 
üstleniyordu. Bundan sonraki safhalarında da tabiatıyla yapıcı 
katkısını her zaman sunmaya hazır olacaktır. Yalnız bildiğiniz gibi 
Orta Doğu Barış Süreci’nin bir "çok taraflı" veçhesi vardır, bir de 
"ikili" tarafları vardır. Yani İsrail-Lübnan, İsrail-Suriye, İsrail- 
Filistin kanalları denilen süreçler.

SORU : Yaser Arafat'ın Filistin Devleti’ni ilan edecekleri 
yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Yani 
Filistin Devleti'nin kurulmasını ihtimal olarak değerlendirmek 
istemiyorsunuz ama yapılan resmi açıklamayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : O konuda da bilahare bilgi sunayım.
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SORU : Ingiltere'de çıkan gazetelerde, Irak’m Kürtlerin 
yaşadığı bölgelere yönelik bir saldırı hazırlığında olduğu iddia 
edildi. Talabani ilk gün yalanlıyor bunu. Sonra ertesi gün 
Amerikan Elçiliği’yle yaptığı görüşmenin ardından olsa gerek 
bunu doğruluyor. Son bir iddia ise, Saddam'ın birtakım ajanları 
Türkiye'ye gönderdiği ve Talabani'nin bu bilgiyi Ankara'ya 
verdiği şeklinde. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Böyle bir 
kampanyanın başlamasını Amerikan seçimlerinin yaklaşmasıyla 
bağlantılı görüyor musunuz?

CEVAP : Böyle haberlerin bir kampanya olarak 
değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğini bilemiyorum. Böyle 
haberleri uluslararası basında veya bahsettiğiniz gibi İngiliz 
basınında zaman zaman görüyoruz. Kuzeye asker yığıldığı ve 
Kuzey Irak'a belirli bir saldırının sözkonusu olabileceği 
konusundaki haberle ilgili olarak da, o haberin yorum 
mahiyetinde olduğunu değerlendiriyoruz. Bizde böyle bir bilgi 
olmadığını açıkça söyleyebilirim.

Türkiye’ye casuslar gönderilip gönderilmediği veya bu 
konuda bize Ankara'da bilgi aktarıldığı hususunda çıkan haberlere 
gelince; bize böyle bir bilgi aktarılmadı. Böyle bir bilgimiz yoktur. 
Bunların belirli bir ülkenin seçim kampanyasıyla ilgili olup 
olmadığı da herhalde oldukça spekülatif nitelikli bir sorudur ve 
verilecek cevap da o nitelikte olur.

SORU : Önümüzdeki günlerde Ankara'ya üst düzey 
ziyaretler olacak mı?

CEVAP : Dün açıklamasını yaptığımız gibi yarın tatilini 
geçirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve ailesi Türkiye'ye 
gelecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Sayın 9. 
Cumhurbaşkanımızla da ayrıca görüşecekler ve sayın 
Başbakanımızla görüşecekler. Sayın Başbakan Yardımcısı ve 
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'ı da kabul etmesi öngörülmektedir. 
Ona ilaveten bu ay içinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Eminzade'nin gelmesi beklenmektedir, ama bu konuda henüz 
resmi açıklama yapmadık. Yakın zamanda veya ziyaretin tarihi
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kesinleşince resmi açıklamayı yapmayı umuyoruz.

SORU : Zamanlama olarak ay ortaları mı ay sonu mu?

CEVAP : Ortasından sonra ayın.

SORU : Suriye'den bir ziyaret sözkonusu mu?

CEVAP : Henüz değil. Daha doğrusu bilgim yok.

SORU : Eminzade'nin gelişi hakkında biraz daha bilgi verir 
misiniz? Dosyalar vardı. Onlar ne oldu? İletildi mi İran'a? Uğur 
Mumcu ve diğerleri, diğer soruşturmalar, Hizbullah dosyalan...

CEVAP : Eminzade biliyorsunuz daha önce Türkiye'ye 
siyasi danışmalar süreci çerçevesinde gelmişti. Bilahare o 
zamanki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi sayın Korkmaz 
Haktanır İran'a gitmişti. Şimdi tekrar Eminzade'nin gelmesi 
sözkonusu. Dolayısıyla normal siyasi istişare sürecinin, periyodik 
sürecin bir parçası olarak gelmesi öngörülüyor. Bu dosyalar 
meselesinde, daha önce konuştuğumuz noktaların ötesinde 
herhangi bir yeni gelişme yok.

SORU : Size hala Uğur Mumcu dosyası gelmedi mi?

CEVAP : Yeni bir gelişme yok bizde.

SORU : AB-Türkiye arasında sonbaharda Katılım Ortaklığı 
Belgesi hazırlanacak. Kıbrıs ve Ege'nin mutlaka bu Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ne konulması şartı gündeme geliyor. Verheugen'in de bunu 
son ziyaretinde sayın İsmail Cem'e söylediği belirtiliyor. Bu koşullar 
konulmadığı takdirde Yunanistan'ın bu belgeyi imzalamayacağı 
söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Özellikle Kıbrıs konusunda?

CEVAP : Daha önce de belirttiğimiz gibi, Helsinki Zirve 
Bildirisi’nin ilgili paragrafına atıf dışında herhangi bir şekilde bu 
konuya temas edilmedi. Buna ilave edecek bir şeyim yok.

SORU : Celal Talabani'nin Ankara ziyareti sırasında saym 
Başbakan’a PKK ile edindiği bir izlenimi aktardığını biliyoruz ve bu 
izlenim bir yerde bir dolaylı mesaj olarak yorumlanmaya da müsait.
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Ankara'nın PKK'dan gelecek herhangi bir mesajı almayacağını, kabul 
etmeyeceğini de biliyoruz. Ancak, Talabani Ankara'yla PKK arasında 
"arabulucu" gibi bir göreve soyunmuş görünüyor bu durumda. Böyle 
bir şey hakkındaki görüşünüz nedir?

CEVAP : Biz terör örgütüyle mücadele etmesini 
bekliyoruz. Bu yolda adımlar atmasını bekliyoruz. Bu yolda da 
olumlu gelişmeler olduğunu esasen söylemiş bulunuyoruz ve 
bunun devam etmesini bekliyoruz.

SORU : Arabuluculuk sözkonusu mu?

CEVAP : Ben terör örgütüyle mücadeleden bahsediyorum.

SORU : KYB ile ilgili değerlendirmeniz nedir?

CEVAP : Mücadele ile arabuluculuk beraber giden 
kavramlar değildir takdir ederseniz.

Başka soru olmadığına göre hepinize teşekkür ediyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI PETAR STOYANOV 
İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yaz tatilini 
geçirmek amacıyla beraberinde eşi ve çocukları olmak üzere 
Türkiye'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov ile 
bugün bir görüşme yapmıştır.

Başbaşa gerçekleşen görüşmede, iki Cumhurbaşkanı, 
Türkiye ile Bulgaristan'ın uzun geçmişe sahip kimi ikili sorunları 
dost ve komşu iki ülkeye yaraşır şekilde iyiniyet ve devlet 
olgunluğuyla görüşmeler yoluyla çözümlemiş olarak, şimdi 
aralarındaki ilişkileri her alanda karşılıklı yarara hizmet edecek bir 
anlayışla geliştirmekte olduklarını memnuniyetle saptamışlardır. 
İki Cumhurbaşkanı, bu dostane ilişkilerin Güneydoğu Avrupa'da 
barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde güçlenmesine yönelik 
siyasi iradelerini yineleme fırsatını bulmuşlardır. Bu bağlamda 
işbirliği olanaklarını da gözden geçirmişlerdir.

Görüşmede, iki Cumhurbaşkanı, ayrıca, bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunma olanağını elde 
etmişlerdir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları arasında 
yapılagelmekte olan Üçlü Zirve toplantılarının devamının yararını 
vurgulamış ve kendisinin bu sürece şahsen katkıda bulunma 
kararlılığını dile getirmiştir. Her iki Cumhurbaşkanı New York'da 
düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi sırasında 
yeniden ikili bir görüşme yapmak konusunda da anlaşmışlardır.

Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Sezer ve bayan Sezer 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve eşini bir öğle yemeğinde 
ağırlamışlardır.
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CENEVRE’DE SÜRMEKTE OLAN KIBRIS 
GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kıbrıs'taki iki taraf arasında halen Cenevre'de süren 
aracıyla görüşmeler süreci tarafımızdan yakından izlenmektedir. 
Bu görüşmelerin amacı, anlamlı müzakereler için gerekli zeminin 
hazırlanmasıdır. Ancak bu zemin oluşturulduktan sonra kapsamlı 
bir çözüm için müzakerelere girişilebilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bu görüşmelere 
katılan Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş, söz konusu ortak 
zeminin hazırlanması için bu sürecin en başından itibaren ortak 
görüşlerimiz çerçevesinde kararlı ve yapıcı bir çalışma içinde 
olmuştur. Sayın KKTC Cumhurbaşkam'mn bu süreç çerçevesinde 
ortaya koyduğu tutum ve görüşler Hükümetimizce kuvvetle 
desteklenmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak yaklaşımımız, 
Kıbrıs'ta iki devletli bir konfederasyon kurulması yoluyla 
kapsamlı çözüme ulaşılmasıdır. 1974 öncesine dönülemeyeceği 
herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sadece 
adadaki iki devletin siyasi eşitliğine ve egemenliğine dayalı 
konfederal bir çerçevenin tarafların tam güvenliğini sağlayacak 
yaşayabilir bir çözüm yolunu açacağı düşüncesindeyiz. Böyle bir 
yeni ortaklık adadaki iki eşit halkın ve bunların kendi devletlerinin 
barış ve güvenlik içinde yanyana yaşamalarına ve belirli alanlarda 
ortak kurumlar yaratarak işbirliğinde bulunmalarına imkan 
sağlayabilir.

Müzakere yolunu açacak ortak zeminin yaratılabilmesi 
için, iki tarafın birbirlerinin siyasi ve egemen eşitliklerini, birinin 
diğerini temsil etmediğini, hiçbirinin tek başına bütün ada adına
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konuşma yetkisinin bulunmadığını veya birinin diğeri üzerinde 
egemenlik iddia edemeyeceğini karşılıklı olarak kabul etmelerini 
bekliyoruz. Bu sadece gerçeklerin kabul edilmesi anlamına 
gelecek iki tarafın eşit statüsüne dayalı sağlıklı bir çözümün 
yolunu açacaktır.

Bu çerçevede çözüm arayışında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'a güçlü 
desteğimiz anavatan ve garantör ülke olarak sürecektir.
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KKTC CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ’IN 
TÜRKİYE’YE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş Cenevre'de 
yapılan aracıyla görüşmelerin üçüncü turundan sonra bir çalışma 
ziyareti için Türkiye'ye gelecektir. Başbakan sayın Bülent Ecevit, 
Devlet Bakanı sayın Şükrü Sina Gürel ve Dışişleri Bakanı sayın 
İsmail Cem, Cumhurbaşkanı sayın Denktaş tarafından 5 Ağustos 
Cumartesi günü İstanbul'da kabul edilecekler ve Kıbrıs'a ilişkin 
bir durum değerlendirmesi yapılacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
GAZETECİLERE YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE 

SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLAR

Yarın bazı önemli görüşmelerimiz olacak, önce o konuda 
bilgi vermek isterim. Yarın sabah Filistin Devlet Başkanı sayın 
Yaser Arafat Ankara'ya gelecek. Kendisinden bu vesileyle

____ ____ • ____ ____

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail Başbakanı sayın Barak ile 
yaptığı görüşmeler hakkında yararlı bilgiler alacağımıza 
inanıyorum. Bu bakımdan çok önem verdiğimiz bir toplantı.

Ayrıca Cenevre'den dönüşünde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş İstanbul'a 
gelecek, yarın akşam kendisiyle bir görüşme yapacağız ve 
Cenevre'deki görüşmeler hakkında değerlendirmelerini alma 
olanağını bulacağız.

SORU: Sayın Denktaş'la görüşmenize sayın Eroğlu'nun 
katılma ihtimali var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, sayın Denktaş'la 
görüşmemize katılma ihtimali yok. Çünkü, sayın Denktaş zaten 
Kıbrıs'a gidiyor ve bize de Cenevre görüşmeleri hakkında bilgi 
verecek. Onun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç 
sorunlarına da değinmek ister mi istemez mi, bu sayın Denktaş'm 
kendi takdirine bağlı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı 
sayın Derviş Eroğlu ile gerektikçe sık sık biraraya geliyoruz, gene 
gerekirse biraraya gelebiliriz.

SORU: Yaser Arafat'ın buraya gelmesiyle Türkiye'nin 
Orta Doğu'da aktif bir rol oynayacağını söyleyebilir misiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Zaten aktiftir; aktif bir 
rol oynamaya çalışıyoruz. Türkiye Orta Doğu'nun en etkili, en
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önemli ülkesidir. Elbette barış sürecine büyük önem veriyoruz, o 
bakımdan sayın Arafat'la görüşmemizin yararlı olacağını 
düşünüyorum. İsrail Başbakanı sayın Barak da Camp David 
görüşmeleri öncesinde ve sonrasında izlenimlerini, görüşlerini 
bize uzun mektuplarla bildirmiştir. O bakımdan hem sayın 
Barak'la, hem sayın Arafat'la sürekli ilişki halindeyiz.

✓

SORU: En son İsrail'in aldığı tank modernizasyonu ihalesi 
Türkiye tarafından iptal edildi. Ondan önce de bir anlaşma iptal 
edilmişti. Son zamanlarda İsrail ile bir sorun mu var?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır. Daha önce de 
muhtelif vesilelerle dediğim gibi, biz bu ihalelere kesinlikle 
siyasal açıdan bakmıyoruz; teknolojik özellikler bakımından, 
maliyet bakımından, üretimin büyük ölçüde Türkiye'de 
gerçekleşmesi bakımından, üretilecek olan savunma araç ve 
gereçlerinin dış satım hakkını elde etmemiz bakımından titizlik 
gösteriyoruz. Bu ölçütler uygulanıyor, onun dışında kesinlikle 
siyasal açıdan yaklaşım söz konusu değil.

SORU: Arafat ile Barak arasında Türkiye'nin bir 
arabuluculuğu söz konusu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bilemiyorum. Sayın 
Yaser Arafat ile görüşmeden önce bir şey söylemem doğru olmaz.

SORU: İstanbul'da Cumhurbaşkanı sayın Denktaş ile 
görüşmenizde Türkiye'nin Kıbrıs'a ekonomik açıdan yaptığı 
katkılar ve son ekonomik olaylar gündeme gelecek mi?

*!*

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Onu bilemiyorum, 
yarın yapılacak olan toplantıda öncelikle dolaylı görüşmeler 
konusuna değineceğiz.

Teşekkür ediyorum.
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASER ARAFAT’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı sayın Yaser Arafat, 5 Ağustos 
2000 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Ziyaret sırasında sayın Arafat, sayın Cumhurbaşkanımız 
ve sayın Başbakanımızla görüşecektir. Görüşmelere Dışişleri 
Bakanı sayın İsmail Cem de katılacaktır.

Sayın Arafat'la yapılacak görüşmelerde, Camp David 
Zirvesi sonrasında Orta Doğu Barış Süreci'ndeki gelişmeler ile 
ikili ilişkiler ele alınacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DEVLET 
BAŞKANI YASER ARAFAT’LA GÖRÜŞMESİNDEN

SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Çankaya Köşkü, 5 Ağustos 2000, Cumartesi, Saat: 12.20)

Filistin Devlet Başkanı sayın Yaser Arafat'ı Türkiye'de 
görmekten ve kendisiyle yararlı görüşmeler yapmış olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum.

Sayın Arafat, bize, Camp David Zirvesi ve Zirve
sonrasındaki temasları hakkında yararlı bilgiler verdiler, Orta
Doğu Barış Süreci'ne ilişkin değerli görüş ve değerlendirmelerini 
aktardılar.

Biz de, Orta Doğu'da, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın 
kurulmasına verdiğimiz önemi ve bu çerçevede Barış Süreci'nin 
sürdürülmesi konusundaki görüşlerimizi sayın Arafat'a yineledik. 
Soruna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 242 ve 338 sayılı 
kararları ve daha önce taraflar arasında varılan görüş birliği 
temelinde, görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüm bulunmasının 
önemini vurguladık. Türkiye'nin Filistinli kardeşlerimize 
desteğinin devam edeceğini belirttik. Sayın Arafat ile şu anda 
içinde bulunulan durumu gözden geçirdik.

Camp David Zirvesi'nin, taraflar açısından doyurucu bir 
anlaşmayla sonuçlanmamış olması üzüntü vericidir. Bununla 
birlikte, barış yönünde küçümsenmeyecek birçok adımın atılmış 
olduğu da bir gerçektir. Camp David'de, taraflar Kudüs gibi son 
derece duyarlı bir konuyu da içine alan bütün ana konuları ele 
almışlardır. Kudüs konusunun, özellikleri nedeniyle merkezi bir 
konuma sahip olduğu konusunda kuşku yoktur. Kudüs tek tanrılı
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üç din için önem taşımaktadır. Sorunun bu özelliği gözönünde 
tutularak herkesin kabul edebileceği bir çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. Zirve'de, Filistin Devlet Başkanı sayın Arafat'ın ve 
İsrail Başbakanı sayın Barak'ın karmaşık ve duyarlı konuları 
kapsamlı bir şekilde görüşebilmiş olmaları kayda değer bir 
ilerlemedir.

Bundan sonraki aşamada da, tarafların bu gelişmeyi 
gözardı etmemeleri ve görüşmelere devam etmeleri büyük önem 
taşımaktadır. Zirve sonrası yapılan üçlü açıklama da doğru yönde 
çabaların sürdürülmesi bakımından önemli öğeler içermektedir.

Sayın Arafat'ın Zirve sonrasında İsrail'le görüşmelerin 
sürdürülmesi konusunda Filistinli yetkililere verdiği yönergeyi ve 
görüşmelerin bu çerçevede sürdürülmesini memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu görüşmelerin kısa sürede olumlu sonuç vermesini 
dilemekteyiz.

Filistin Devleti'nin ve Filistinli kardeşlerimizin bu zamana 
kadar gösterdikleri büyük özveri, sabır ve kararlılıkla birçok 
zorluğun aşıldığı herkesçe bilinmektedir.

Bu davanın, dünyanın diğer ülkeleri tarafından da daha iyi 
anlaşılmış olması bizi ayrıca memnun etmektedir.

Huzur ve gönenç tüm bölge insanının hakkıdır; bu hedefe 
ulaşılması da kanımızca uzak değildir. Türkiye bu doğrultuda 
elinden gelen katkıyı yapmaya devam edecektir.

Güzel bir rastlantı, sayın Arafat'ın ziyareti doğum gününde 
gerçekleşmektedir. Kendisinin sağlık ve mutluluğu ve Filistin 
halkının esenlik ve gönenci için en iyi dileklerimi sunuyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT'IN FİLİSTİN 
DEVLET BAŞKANI YASER ARAFAT İLE 

GÖRÜŞMESİNDEN SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA
VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Aziz dostum sayın Başkan Yaser Arafat'a Camp David 
görüşmelerinden sonra Ankara'ya geldiği için çok teşekkür 
ederim. Ayrıca, bugün Ankara'da bulunması ve mutlu bir rastlantı 
sonucu olarak kendisinin doğum günü olması vesilesiyle sayın 
Başkan'a, aziz dostuma uzun ömürler, mutluluklar ve her alanda 
başarılar diliyorum.

Sayın Yaser Arafat'ın Camp David görüşmeleri konusunda 
bize verdiği bilgiler bizim için çok aydınlatıcı ve yararlı oldu, 
kendisine teşekkür ediyorum.

Sayın Arafat bazı önemli konularda anlaşmaya varılmış 
olsa bile uygulamada birtakım ciddi aksaklıklar olduğunu ileri 
sürüyor. Ayrıca Kudüs'le ilgili sorunlara henüz yapıcı bir 
yaklaşımın gelmediğini söylüyor. Göçmenler konusunda bir 
sonuç aşamasına gelinmemiş olmasından şikayet ediyor. Bizim 
Kudüs'le, Filistin'le ve o bölgeyle yalnız coğrafi açıdan değil, 
tarihsel açıdan da yakın ilişkilerimiz var. O nedenle barış sürecinin 
hakça bir sonuca ulaşması için elimizden gelen çabayı göstermeyi 
bir görev biliyoruz.

Sayın Yaser Arafat'a Ankara'ya yaptığı bu ziyareti için 
tekrar teşekkür ediyorum. Kendisine ve bütün Filistin halkına 
mutluluklar, başarılar diliyorum.
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SORULAR - YANITLAR

SORU: Sayın Başbakan, 13 Eylül'de Filistin devletinin 
ilanı konusunda muhtemelen sizin görüşleriniz de alındı. Bu 
yönde Türkiye'nin tavrı ne olacak, tutumunuz ne olacak?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bizim açımızdan 13 
Eylül bir sorun değil, çünkü biz 1988 yılında Filistin'i bağımsız bir 
devlet olarak tanımıştık. O zamandan beri, hatta daha önceden beri 
Ankara'da Filistinliler'in temsilciliği vardır, burada büyükelçileri 
vardır. O bakımdan bu konu bizim için bir sorun değil. Resmen 
tarih ertelenir mi ertelenmez mi, o Filistinli kardeşlerimizin 
bileceği bir konu.

SORU: Sayın Arafat bir arabuluculuk beklentisinden 
bahsetti. Burada İsrail'den de size yazılan bir mektup var, İsrail 
Başbakanı tarafından. Dışişleri'nden de İsrail Büyükelçisi bazı 
hatırlatmalarda bulundu. Ankara hangi tarafta bulunacak? 
Arabuluculuk konusunda harekete geçilecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz barış sürecinin 
olumlu sonuçlar vermesi için elimizden geleni yapıyoruz ve 
yapmaya devam ediyoruz.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE’NİN, GÜNEY DOĞU AVRUPA İSTİKRAR 
PAKTI EKONOMİDEN SORUMLU ÇALIŞMA 

MASASI’NIN EŞBAŞKANLIĞINI ÜSTLENMESİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa'da ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi, 
Balkanlar'da kalıcı istikrarın sağlanmasıyla yakından 
bağlantılıdır. Bu gerçekten hareketle, Balkanlar'da son yıllarda 
meydana gelen acı olayların hemen ardından Güney Doğu 
Avrupa'nın yeniden imarına yönelik olarak Güney Doğu Avrupa 
İşbirliği Girişimi (SECİ), Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı gibi 
bir dizi başarılı faaliyet başlatılmıştır. Bölge ülkelerinin ekonomik 
ve sosyal bakımdan yeniden yapılanmasını hedefleyen bütün bu 
faaliyetler, son aşamada bölgenin Avrupa Birliği ile 
bütünleşmesine yöneliktir. Bu amaçla, uluslararası finans 
kuruluşlarının da ciddi katkılarıyla uluslararası toplum tarafından 
kaydadeğer bir çaba sarfedilmektedir.

Bölge ülkelerinin sosyoekonomik kalkınma hedeflerine 
ulaşabilmesi ve bu kalkınmanın sürdürülebilir olması için 
sözkonusu ülkelerde uluslararası standart ve normlarla uyumlu 
hukuki mevzuatın yaratılması, bu mevzuat kapsamındaki 
yasaların etkin bir şekilde ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde 
uygulanması önem arzetmektedir. Öte yandan, bu ülkelerdeki 
kurumsal altyapı kapasitelerinin geliştirilmesi ve bunun uygun 
insan kaynaklarını geliştirme politikalarıyla desteklenmesi 
kalkınmada sürdürülebilirliğin diğer temel gereklerindendir.

Türk halkının, bölge ülkeleriyle geçmişe dayanan köklü 
bağları, paylaştığı sosyal ve kültürel değerleri bulunmaktadır. Bu 
ortak miras, Türkiye'ye bölgenin sorunlarına yakın ilgi göstermek 
ve yardımcı olmak için özel bir sorumluluk getirmektedir. Türkiye
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bu sorumluluğun bilinciyle, bölge ülkelerine gerek savaş 
günlerinde gerek savaştan sonra ikili ve çok taraflı çerçevede 
önemli miktarlarda yardımlarda bulunmuştur.

Ülkemiz, bölgenin karşı karşıya bulunduğu yeniden imar 
ve yapılanma sorununun çözümlenmesi amacıyla uluslararası 
arenada yürütülen bütün faaliyetlere etkin şekilde katılmakta, 
SECİ ve İstikrar Paktı girişimlerini kuvvetle desteklemektedir.

İstikrar Paktı, kuruluşunun birinci yıldönümünde önemli 
bir mesafe almış bulunmaktadır. Avrupa Birliği, uluslararası 
fınans kuruluşları, AB dışı ülkeler ve diğer önde gelen uluslararası 
kuruluşlar, başta altyapı projeleri olmak üzere gerçekleştirilmesi 
öngörülen projelere hem maddi destek hem de projelerin 
yönetilmesi ve izlenmesi bakımından yardımcı olmaktadır. Pakt, 
bölgenin her bakımdan kalkınması ve bölge ülkelerinin kendi 
geleceklerini sahiplenme bilinci içinde üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmelerinde önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

29-30 Mart 2000 tarihlerinde Brüksel'de yapılan Bölgesel 
Finansman Konferansı'nda çeşitli projelere 2 milyar 402.68 
milyon EURO tutarında taahhütte bulunulmuştur. Bu miktarın 1 
milyar 810.83 milyon EURO'luk bölümü ekonomik işlerden 
sorumlu II. Çalışma Masası'na ayrılmıştır.

Türkiye, 1 Temmuz 2000 tarihinde altı ay süreyle İstikrar 
Paktı Ekonomiden Sorumlu Çalışma Masası'nın eşbaşkanlığım 
üstlenmiştir. Bu dönem için, Türkiye'nin tümüyle kendi ulusal 
kaynaklarından karşılayacağı, bölge ülkelerine yönelik teknik 
yardım ve eğitim faaliyetlerini içeren bir Çalışma Programı 
hazırlanmıştır.

Bölgenin yeniden yapılanması sürecinde, Hükümetlerin 
yanısıra özel sektör çevrelerine de önemli görevler düşmektedir. 
Türk özel sektörünün, bölgeye dönük bireysel girişimlerinin

___________ 9  _________ • ___________

yanısıra, SECİ ve istikrar Paktı Iş Danışma Konseyleri 
bünyesindeki faaliyetleri memnuniyet vericidir.
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IP II. Çalışma Masası'nın üçüncü toplantısı 16-17 Ekim 
2000 tarihlerinde İstanbul'da yapılacaktır. Sözkonusu toplantının 
paralelinde olmak üzere Ticaretin Serbestleştirilmesi ve 
Kolaylaştırılması Çalışma Grubu'nun dördüncü toplantısı 16 
Ekim günü, İP İş Danışma Konseyi'nin dördüncü toplantısı da 17 
Ekim günü İstanbul'da düzenlenecektir. 18 Ekim 2000 tarihinde 
ise DEİK'in eşgüdümünde bölge ülkeleri ve Türk özel sektör 
çevreleri ile İstikrar Paktı yetkililerini ve uluslarararası finans 
kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek bir İş Forumu 
düzenlenmesi öngörülmektedir.
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İSRAİL İÇ GÜVENLİK BAKANI SHLOMO 
BEN-AMİ’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail İç Güvenlik Bakanı Shlomo Ben-Ami, İsrail 
Başbakanı Ehud Barak'ın özel temsilcisi olarak Camp David 
Zirvesi hakkında bilgi vermek ve barış çabalarıyla ilgili İsrail'in 
görüşlerini aktarmak üzere 10 Ağustos 2000 tarihinde Ankara'ya 
gelecektir.

Konuk Bakan sayın Bakanımızla görüşecek, ayrıca sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilecektir.
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TALIBAN KUVVETLERİNİN KUZEY AFGANİSTAN’IN 
TAKHAR İLİNDE BAŞLATTIKLARI ASKERİ 

HAREKATA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Taliban kuvvetlerinin Kuzey Afganistan'ın Takhar ilinde 
başlattıkları askeri harekat sonucu Afganistan'daki çarpışmaların 
yeniden şiddetlendiği ve önemli can ve mal kaybının meydana 
geldiği, ayrıca çok sayıda sivilin evlerini terk etmeye zorlanmaları 
neticesinde açlık ve hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 
üzüntüyle öğrenilmiştir.

Türkiye, Afganistan'da son aylarda devam eden fiili 
ateşkes durumunun bu gelişmelerle birlikte sona ermesini ve 
ülkede barış ve huzurun tesis edilmesine yönelik çabaların 
kesintiye uğramasını kaygıyla karşılamaktadır.

Türkiye, çatışmalara bir an önce son verilmesi için bir kez 
daha çağrıda bulunmakta ve Afganistan sorununun savaş yoluyla 
çözüme kavuşturulamayacağı inancını korumaktadır. Soruna adil 
ve kalıcı bir çözüm bulunması için ateşkesin yeniden sağlanmasını 
ve Afgan taraflarının tümünün katılımıyla geniş tabanlı bir 
hükümetin tesis edilmesi amacıyla taraflar arasında samimi ve 
anlamlı görüşmelerin başlatılmasını diliyor ve bu amaçla 
Birleşmiş Milletler'in desteklediğimiz bu yöndeki çabalarını 
yoğunlaştırmasını temenni ediyoruz.
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İSRAİL İÇ GÜVENLİK BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN 
VEKİLİ SHLOMO BEN-AMİ’NİN ÜLKEMİZİ 

ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı da bugün üstlenmiş olan sayın 
Shlomo Ben-Ami Ankara'ya gelmiş, kendisi ve heyetiyle Dışişleri 
Bakanı sayın İsmail Cem ve Bakanlık ilgililerinin katılımıyla barış 
sürecine ilişkin geçmişte görüşülen konular ve yaklaşımlar 
hakkında yararlı ve kapsamlı bir toplantı yapılmıştır.

Türkiye bölgeyle ilgili birikiminin ve alınmakta olan 
bilgilerin ışığında durumu değerlendirecektir. Bölgemizin refahı 
ve istikrarı bakımından çok büyük önem taşıdığına inandığımız 
Banş Süreci’nin başarılı bir sonuca ulaşması içten temennimizdir. 
Bu amaçla Türkiye'nin yapıcı katkıda bulunma olanakları dikkatle 
değerlendirilecektir.

Ayrıca, önümüzdeki hafta başında Orta Doğu işlerinden 
sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ed Walker Türkiye'ye 
gelecek, kendisi Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem tarafından 
kabul edilecek ve bu çalışmamız sürdürülecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
MOSKOVA’DA MEYDANA GELEN BOMBALI 

SALDIRININ ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI 
VLADİMİR PUTİN’E GÖNDERDİKLERİ TAZİYE

MESAJI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Moskova'da 
meydana gelen, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve 
yaralanmasına yol açan bombalı saldırı dolayısıyla Rusya 
Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer'in mesajı şöyledir:

"Moskova'da girişilen ve çok sayıda masum insanın 
yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı 
kınar, bu esef verici olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü dile 
getirmek isterim.

Şahsım ve Türk halkı adına yüce kişiliğinize ve bu saldırı 
sonucu yaşamlarını yitiren Rus vatandaşlarının acılı ailelerine 
içten başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerimi iletir, 
saygılarımı sunarım."
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YENİ GÖREVE ATANAN VALİLERE, AVRUPA BİRLİĞİ 
KONUSUNDA VERİLEN BRİFİNG HAKKINDAKİ

AÇIKLAMA

15 Ağustos 2000 tarihli bir gazetede yer alan "28 Valiye 
AB Briflngi-Kürtçe Yayına Hoşgörülü Davranın" başlıklı 
haberde, bir Dışişleri Bakanlığı mensubunun, bir başka 
Bakanlığın Avrupa Birliği hakkında kendi mensupları için 
düzenlediği özel brifingde, böyle bir telkinde bulunduğunu 
çağrıştıran ifadeler yer almaktadır.

Konu Bakanlıkça incelenmiştir. Brifingi veren Dışişleri 
mensubu, başlıkta yer alan ifadeyi veya benzerini kullanmadığını, 
bu bağlamdaki herhangi bir düşünceyi de savunmadığını 
belirtmiştir.

Dışişleri Bakanlığı’nm, mevcut yasaları gözardı etmeyi 
özendirmek anlamına çekilebilecek bir anlayışı ve yaklaşımı 
elbette olamayacağı gibi, Dışişleri Bakanlığı adına böyle bir 
görüşün bildirilmesi de sözkonusu değildir.
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KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DA MEYDANA GELEN 
TERÖRİST SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son günlerde Kırgızistan ve Özbekistan'da vuku bulan 
terörist saldırılar tarafımızdan endişeyle izlenmektedir. 
Saldırıların, Kırgızistan ve Özbekistan'da iç barış ve huzuru 
bozmak, bölgede kargaşa yaratmak ve çatışmaları her iki ülkenin 
de güvenliğini tehdit edici bir boyuta taşımak amacıyla 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Çatışmalarda kardeş 
Kırgızistan ve Özbekistan'ın güvenlik kuvvetlerinden can kaybı 
olması Türkiye'de derin üzüntü uyandırmıştır.

Türkiye, terör eylemlerini ve amaçlarını terörist saldırılar 
yoluyla elde etmek isteyen grupları daima kınamış, uluslararası 
terörizme karşı verilen mücadelenin desteklenmesini daima 
savunmuştur. Kırgız ve Özbek makamlarının ülke güvenliğini, iç 
barışı ve huzuru korumak maksadıyla vermekte oldukları 
mücadele de bu anlayış içinde değerlendirilmekte, çatışmaların en 
kısa zamanda sona ermesi ve bölgenin yeniden istikrara 
kavuşması temenni edilmektedir.
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TÜRKİYE’NİN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİYASİ VE 
MEDENİ HAKLAR SÖZLEŞMESİ İLE, EKONOMİK 
SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR SÖZLEŞMESİ’Nİ

İMZALAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Türkiye, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar 
Sözleşmesi ile, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi'ni dün imzalamıştır.

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde 
hazırlanarak 1966 yılında üye ülkelerin imzasına açılmış bulunan 
her iki Sözleşme de 1976 yılında yürürlüğe girmiştir.

Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nde, diğer hükümler 
yanında, yaşama hakkı, işkenceye ve diğer zalimane, gayriinsani 
veya küçültücü muamele ve cezaya karşı korunma, keyfi gözaltı 
ve tutuklamadan korunma, hürriyeti kısıtlanan kimselere insanca 
muamele, seyahat ve ikametini seçme hürriyeti, düşünce, vicdan 
ve din hürriyeti, ifade hürriyeti, etnik azınlık grubu mensuplarının 
kültürlerinden faydalanma, dinine inanma ve bunu öğretme ve 
dilini kullanma haklarının reddedilmemesi hakkında hükümler 
yeralmaktadır.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde ise, 
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi fikir ayrımı gözetilmeden eşitlik, 
eşit işe eşit ücret, sendika ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı, 
sosyal güvenlik hakkı, eğitim hakkı, aile kurma hakkı, kültürel 
faaliyetlerde bulunma hakkı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
hakkında hükümlere yer verilmektedir.

2. Birleşmiş Milletler üyesi 188 ülkeden 144'ü Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleşmesi'ne, 137'si ise Ekonomik, Sosyal ve
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Kültürel Haklar Sözleşmesi'ne taraf olmuştur. Bu iki Sözleşme'ye 
taraf ülkelere, tüm Batılı ülkeler ile dünyadaki belli başlı diğer 
ülkelerin hemen hepsi dahildir.

Türkiye, anılan Sözleşmelere henüz taraf olmamış pek az
sayıdaki ülke arasında bulunmaktaydı. Bu durumun, sadece Batı
dünyasında değil, tüm uluslararası camiada yadırganmakta
olduğu, ülkemizin insan hakları alanında gerçekleştirdiği önemli
atılımların gölgelenmesine ve niyetlerinin sorgulanmasına neden
olduğu müşahade edilmiştir. Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi
ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ne Birleşmiş
Milletler üyesi ülkelerin çok büyük bir bölümünün taraf olduğu
dikkate alındığında, Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin bu
Sözleşmelere katılmamış bulunması ülkemiz açısından bir
eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizin Avrupa Konseyi ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, sözkonusu
Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde öngörülenlerden daha ileri
yükümlülükler altına esasen girmiş olmasının da, bu konunun
tezekkür edilmesini gerekli kılan bir faktör teşkil ettiği mütalaa 
olunmuştur.

Sözkonusu sözleşmeler, TBMM'de onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girebilecektir.

3. Sözleşmelere konulacak çekinceler ve yapılacak 
beyanlar açısından herhangi bir tahdit bulunmamakta olup, bu 
husus bütünüyle taraf olan ülkelerin ihtiyarındadır. Nitekim, pek 
çok taraf ülke bu yola gitmiştir.

Bu çerçevede, sözkonusu sözleşmelerle ilgili olarak daha 
önce bu konuda yapılan çalışmaların da ışığında, Dışişleri 
Bakanlığı'nın eşgüdümünde ilgili kurumlarımızın görüşleri 
alınarak gerekebilecek beyan ve çekincelerin belirlenmesi, 
bundan sonra onay işlemlerinin başlatılmasını teminen gerekli 
Kanun Tasarısı'nm Bakanlar Kurulu'na ve bilahare TBMM'ye 
sunulması öngörülmektedir.
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AVRUPA BIRLIGI ORTAKLIK KONSEYİ 
ALT-KOMİTE TOPLANTILARINA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

11 Nisan 2000 tarihinde, Lüksemburg'da yapılan Ortaklık 
Konseyi’nde alınan karar uyarınca, AB müktesebatının analitik 
incelemesini (tarama) gerçekleştirmek amacıyla 8 alt-komite 
kurulmuştur. Bu alt-komitelerden üçü, 22 Haziran - 7 Temmuz 
2000 tarihleri arasında Brüksel'de toplanmıştır. Bunlar, Tarım ve 
Balıkçılık Alt-Komitesi, Ulaştırma, Çevre ve Enerji Alt-Komitesi, 
İç Pazar ve Rekabet Alt-Komitesi’dir. Dışişleri Bakanlığı AB 
Genel Müdürü Selim Kuneralp'in başkanlık ettiği heyetimiz 
konuyla ilgili Bakanlık ve kuruluşlarımızdan oluşmuştur. 
Komisyon heyetine ise Türkiye masası Başkanı Alain Servantie 
başkanlık etmiştir. Toplantıyı üye ülkeler de izlemiştir.

Görüşmelerde, Komisyon yetkilileri, AB'nin o alandaki 
genel politikasını, önceliklerini ve mevzuatını ortaya 
koymuşlardır. Her bir konuda uzmanlarımız Türkiye'nin 
politikasını, mevcut yasalarını ve ileriye yönelik faaliyetlerini açık 
bir biçimde anlatmışlardır. Sözkonusu toplantılar esas olarak yılda 
iki kez dönüşümlü olarak Brüksel ve Ankara'da gerçekleştirilecek 
olmakla birlikte, bu süre zarfında uzman düzeyinde sürekli temas 
yapılarak, karşılıklı gelişmeler ve üzerinde durulması gereken 
işlemler hakkında bilgi değişimi sağlanacaktır. Nitekim, bu 
amaçla toplantılar sırasında ilgili uzmanlarımız muhataplarıyla 
ikili görüşmeler yapmışlardır.

• •

Ote yandan, AB müktesebatının üstlenilmesine yardımcı 
olmak amacıyla her alt-komite toplantısının başında TAIEX 
(Technical Assistance Information Exchange Office) hakkında 
sunuş yapılarak, bu büronun işlevi ve faaliyetleri anlatılmıştır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ağustos 2000 39



Lüksemburg Zirvesi’nden bu yana katılmaya çalıştığımız ve 
ancak Helsinki Zirvesi’nden sonra yararlanmamıza olanak verilen 
TAIEX'in, özellikle mevzuat uyumu gibi faaliyetlerde kısa vadeli, 
fakat süratli yardım sağlayan bir birim olduğu anlaşılmıştır. 
TAIEX'in, 90 bin sayfanın üzerinde, yaklaşık 16 bin adet hukuki 
belge ile ilgili mevzuat uyum çalışmalarında kamu sektörüne, ülke 
içinde hazırlanan yasaların her aşamasında bir bakıma "ilk 
yardım" sağladığı, politika tartışması yerine sorun çözmeye 
öncelik verdiği öğrenilmiştir. Türkiye de bu imkandan 
yararlanabilecektir.

Tarama sürecine yardımcı olacak olan alt-komite 
toplantılarına, ilgili kuruluşlarımızca iyi hazırlanıldığı ve faydalı 
görüşmelerde bulunulduğu müşahade edilmiştir. Bu görüşmelerle 
AB müktesebatmın uyumu bakımından hangilerine öncelik 
verilebileceği tespit edilebilmiş ve bu çerçeve içinde Türk yasaları 
ile taslak yasalarının değerlendirilmesi imkanı sağlanmıştır. Bu 
suretle Avrupa Birliği'ne katılma sürecimizin en önemli 
veçhelerinden birini teşkil eden mevzuat uyumu istikametinde 
kaydadeğer bir adım atılmıştır.

Diğer beş alt-komite toplantıları önümüzdeki Eylül 
ayından itibaren yıl sonuna kadar yapılacaktır.
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İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHSİN 
EMİNZADE’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

•  

Iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhsin 
Eminzade, Türkiye ile İran Dışişleri Bakanlıkları arasında mevcut 
siyasi istişare mekanizması çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Dr. O. Faruk Loğoğlu'yla danışmalarda 
bulunmak üzere 21-23 Ağustos 2000 tarihleri arasında Ankara'yı 
ziyaret edecektir.

Sözkonusu siyasi istişarelerde ikili, bölgesel ve 
uluslararası konular ele alınarak, görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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17 AĞUSTOS 1999 TARİHİNDE MEYDANA GELEN 
MARMARA DEPREMİ’NİN YILDÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA YAPILAN AÇIKLAMA

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve boyutu 
itibarıyla gerek ülkemiz gerek dünya ölçülerinde çok büyük bir 
felaket olan Marmara Depremi'nin üzerinden bir yıl geçmiştir. 
Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, binlercesinin yaralandığı 
ve evlerinin yıkıldığı bu büyük felaketin yıldönümünde, acıların 
yeniden tazelendiği ve o günlerin şoku içinde yaşananlann 
anımsandığı bugünlerde, Türkiye'ye ve Türk halkına karşı 
sergiledikleri benzersiz dayanışma için uluslararası topluma 
bir kez daha teşekkür etmekteyiz.

Marmara Depremi'nin ardından ülke içinde 
başlattığımız seferberliğe katkıda bulunmak için süratle 
yardımımıza koşan, ayni ve nakdi katkılar sağlayan 90'dan 
fazla ülkenin, kendi yaşamlarını da tehlikeye atarak arama- 
kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerin, depremzedelerin 
yaralarının sarılmasına yardımcı olan uluslararası kuruluşların ve 
sivil toplum örgütlerinin gösterdiği dayanışmayı Türk 
halkı hiçbir zaman unutmayacaktır.

Ülkemize arama-kurtarma ekipleri göndererek can 
kurtaran, yangın söndürme ekipleri yollayan, sağlık ekipleri 
ve seyyar hastaneler sevkederek yaralılarımızı iyileştirmeye 
çalışan, çadır ve prefabrik konut hibe ederek insanlarımızın 
barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösteren, insani yardım 
malzemesi göndererek depremzedeler için hayatı 
kolaylaştırmaya gayret eden, deprem bölgesinde makamlarımızla 
işbirliği içinde konut, sağlık merkezi, okul yaptırmaya yönelik 
uzun vadeli projeler yürüterek, bölgede yaşamın eski seyrine
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dönmesine katkıda bulunan "kara gün dostları", insanlık 
açısından önemli ve başarılı hizmetler sergilemişlerdir.

Zamanında ve süratle uzanan yardım elleri, bizlere 
felaketin ilk şokunu atlatmamız için maddi ve manevi güç 
vermiş, uluslararası alanda bir "insanlık dayanışması simgesi" 
oluşturmuştur.

Marmara Depremi'nin birinci yıldönümünde, 
kaybettiğimiz insanlarımızı anarken, depremzedelerin 
sorunlarını çözümlemek ve bölgede yitirilen ekonomik değerleri 
yeniden yaratmak için tüm gücümüzle çalışırken, uluslararası 
toplumun acı günlerimizde sergilediği dostça yaklaşım bize bir 
kere daha güç vermektedir.

Felaketin boyutu gözönüne alındığında, yaraların 
sarılmasının yoğun çabalar ve kayda değer zaman gerektireceği 
takdir olunacaktır. Bu bakımdan depremin üzerinden bir yıl 
geçmiş olmasına karşın halen bölgenin kalkındırılması için 
bizlerle omuz omuza çaba gösteren, yardımlarını sürdüren 
ülkelere ve kuruluşlara duyduğumuz minnettarlığı da 
belirtmek isteriz.
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KOSOVA’DAKİ BOMBALI SALDIRIYA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Priştine'de bu sabah (18 Ağustos) Kosova'daki çeşitli 
ulusal toplulukları temsil eden siyasal partilere ait büroların 
bulunduğu binayı hedef alan bombalı saldırı sonucu Türk 
Demokratik Birliği ofisinde ağır maddi hasar meydana geldiği 
üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu olayı kuvvetle kınıyoruz.

Saldırının failleri ve gerçek amacı bu aşamada 
bilinmemekle birlikte, menfur olayın, Kosova'da kurulmak 
istenen çoğulcu ve katılımcı demokratik düzeni ve yaşamı 
benimsemeyen kişilerce ve çevrelerce düzenlenmiş olabileceği 
sanılmaktadır.

Türk Demokratik Birliği Partisi Genel Başkanı Mahir 
Yağcılar'a sayın Bakanımız tarafından bir geçmiş olsun mesajı 
gönderilerek, olaydan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiş ve 
konunun Bakanlığımızca yakından izlenmesine devam edildiği 
ifade edilmiştir.

Bu vesileyle, Türkiye'nin, uluslararası topluluğun
Kosova'da hoşgörü ve demokrasi kültürünün bütün kurum ve
kurallarıyla oluşmasına yönelik çabalarına etkin katkılarını
sürdüreceğini teyiden belirtir, saldırının faillerinin biran önce
yakalanıp adalete teslim edilmelerini beklediğimizi vurgulamak 
isteriz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadele 
kapsamında zaman zaman Kuzey Irak'ta da operasyonlar 
düzenlendiği bilinen bir husustur. Bu tür operasyonlarda sivil 
halkın zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.

15 Ağustos 2000 tarihinde bu çerçevede düzenlenen 
operasyonda da sivillerin herhangi bir zarar görmemesi için 
gerekli önlemler alınmıştır. Bununla birlikte operasyonla ilgili 
olarak, sivillerin zarar gördüğü yolundaki iddialar
araştırılmaktadır.
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1999 YILINDA TÜRKİYE’DE VE YUNANİSTAN’DA 
MEYDANA GELEN DEPREMLER SIRASINDA İKİ 

ÜLKENİN SAĞLADIĞI KARŞILIKLI YARDIMLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizi sarsan ve binlerce 
vatandaşımızın acı kaybıyla kalplerimizi yasa boğan felaketin 
üzerinden bir yıl geçti.

4

Yaşadığımız bu trajik felaketin belki de tek olumlu yönü 
çok sayıda ülkenin derhal yardımımıza koşarak gösterdikleri 
dayanışma olmuştur. Depremin hemen sonrasında gerek hükümet 
gerek hükümet dışı kuruluşlarıyla harekete geçen komşumuz 
Yunanistan da ülkemize göndermiş olduğu yangın söndürme 
uçağı, deneyimli arama ve kurtarma ekibi EMAK, tıbbi 
malzeme, doktor, prefabrik ev ve diğer malzemelerle bu trajik 
felakette Türkiye'nin yanında olduğunu göstermiş, çekilen 
acıların bir nebze de olsa hafıfletilmesine katkıda bulunmuştur.

• •

Ülkemizde yaşanan bu doğal afetten kısa bir süre sonra,
7 Eylül 1999 tarihinde, bu kez Yunanistan'da meydana gelen
yıkıcı deprem ertesinde Türk hükümeti ve halkının da benzer
şekilde Yunanistan'ın yardımına koşması, genelde varsayılanın
aksine, iki ülke halkları arasında düşmanlığın değil, dostluk
ve kardeşlik duygularının hakim olduğunu göstermiştir. Türk
ve Yunan halklarının bu acı felaketler vesilesiyle de olsa
sergiledikleri dayanışma ve işbirliği, iki ülke hükümetleri
tarafından depremler öncesinde başlatılmış bulunan diyalog
sürecine önemli katkılarda bulunmuş ve teşvik edici bir rol 
oynamıştır.
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Türk Hükümeti, halkından aldığı bu büyük destekle, 
iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma ve işbirliği sürecinin 
güçlenerek sürdürülmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye 
devam edecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
AZERBAYCAN ESKİ CUMHURBAŞKANI EBULFEZ 

ELÇİBEY’İN VEFATIYLA İLGİLİ OLARAK 
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 

HAYDAR ALİYEV’E GÖNDERDİKLERİ TAZİYE
MESAJI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan 
Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Halk Cephesi 
Partisi Genel Başkanı Ebulfez Elçibey'in vefatıyla ilgili olarak 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e bir 
mesaj göndermiştir.

Cumhurbaşkanımızın mesajı aşağıda sunulmaktadır:

"Azerbaycan Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı ve 
Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkam sayın Ebulfez 
Elçibey'in Ankara'da tedavi görmekte olduğu hastahanede 22 
Ağustos 2000 tarihinde vefat etmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayım.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasında önemli rol 
oynayan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda 
gelişmesine büyük katkıda bulunan değerli devlet adamı 
Elçibey'in kaybı, tarihi ve kültürel bağlarla birbirine kenetlenmiş 
olan halklarımızı derin üzüntüye sevketmiştir.

Bu acı olay nedeniyle, Zat-ı Alilerine ve şahsınızda 
merhumun yakınları ile Azerbaycan halkına en derin başsağlığı 
dileklerimi iletirim."
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN
RUSYA’DA MEYDANA GELEN DENİZALTI 

KAZASIYLA İLGİLİ OLARAK RUSYA FEDERASYONU
DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’E 

GÖNDERDİKLERİ TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Rusya'da meydana 
gelen denizaltı kazasıyla ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı 
Vladimir Putin'e bir mesaj göndermiştir. Cumhurbaşkanımızın 
mesajı aşağıda sunulmaktadır:

"Murmansk açıklarında meydana gelen trajik denizaltı 
kazasının ardından yürütülen kurtarma çalışmalarının ne yazık ki 
ümitleri söndüren biçimde sonuçlandığını ve tüm mürettebatın 
yaşamlarını yitirmiş olduğunun belirlendiğini derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyorum.

Yüce Kişiliğinize, bu facianın kurbanı olan denizaltı 
mürettebatının acılı ailelerine ve tüm Rus halkına, şahsım ve Türk 
halkı adına başsağlığı dileklerimi iletir, saygılar sunarım. "
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
23 AĞUSTOS TARİHİNDE GAZZE’YE YAPACAĞI 

ÇALIŞMA ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, 5 Ağustos tarihinde
ülkemizi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı sayın Yaser Arafat'la
yapılan görüşmelerden sonra barış çabalarına ilişkin Ankara'daki
müteakip temaslar ışığında, Türkiye'nin değerlendirmelerini
iletmek ve görüş değişiminde bulunmak üzere 23 Ağustos
Çarşamba günü Gazze'ye bir günlük çalışma ziyareti
gerçekleştirerek, Devlet Başkanı sayın Yaser Arafat'la 
görüşecektir.

50 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ağustos 2000



ÖZBEKİSTAN’A YÖNELİK TERÖRİST SALDIRILARLA
İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, son günlerde 
Özbekistan'a yönelik terörist saldırılarla ilgili olarak Özbekistan 
Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile 21 Ağustos 2000 tarihinde 
bir telefon görüşmesi yapmıştır.

Sayın Bakan, telefon görüşmesinde Meslekdaşına, 
Özbekistan'a yönelik ve masum insanların hayatlarını 
kaybetmelerine yol açan terörist eylemlerin tarafımızdan endişe 
ile izlenmekte olduğunu belirtmiş ve söz konusu saldırıların 
Türkiye tarafından şiddetle kınandığını vurgulayarak, ülkemizin 
bölgedeki gelişmeleri uluslararası camianın dikkatine getirme 
yönündeki çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetmiştir.

Sayın Bakan, Özbekistan'ı hedef alan terörist saldırıların 
güvenlik güçleri tarafından başarıyla bertaraf edileceğinden emin 
olduğumuzu ifade etmiş ve ülkemizin, gerek Özbekistan ile, gerek 
tüm bölgede terörizmin önlenmesi maksadıyla ikili ve çok taraflı 
çabalarını ve işbirliğini bugüne değin olduğu gibi devam 
ettireceğini vurgulamıştır.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, sayın Bakanın bu 
dönemde göstermiş olduğu bu dostça davranışı takdir ettiğini ve 
çok değerli bulduğunu belirtmiş, bu telefon görüşmesinden 
Cumhurbaşkanı Kerimov'a derhal bilgi vereceğini ifade etmiştir.

İki Bakan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında 
uluslararası terörle mücadele konusundaki mevcut işbirliğinin 
daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde ayrıntılı olarak 
durulmasında mutabık kalmışlardır.
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN İKİNCİ 
CUMHURBAŞKANI EBULFEZ ELÇİBEY’İN VEFATINA

İLİŞKİN HÜKÜMET AÇIKLAMASI

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı 
Ebulfez Elçibey'in, Ankara'da tedavi görmekte olduğu GATA 
Hastanesi’nde bu sabah hayata gözlerini yumduğu derin bir 
üzüntüyle öğrenilmiş bulunmaktadır.

Ebulfez Elçibey, Azerbaycan'ın egemenlik ve 
bağımsızlığının kazanılmasında ve pekiştirilmesinde önemli rol 
oynamış, milliyetçi, Türk dünyasının değerlerine sahip çıkan, 
Azerbaycan'ın dünya sahnesinde layık olduğu saygın yere 
ulaşmasında büyük katkıları olan bir liderdi. Elçibey, 
Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de etkin bir rol 
oynamıştır. Vefatı Türk ulusunda derin bir üzüntü uyandırmıştır.

Azerbaycan milleti değerli bir siyaset adamı ve vatansever 
bir evladını yitirmiştir. Kendisine tanrıdan rahmet, tüm 
Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN IRAN DIŞİŞLERİ 
BAKAN YARDIMCISI MUHSİN EMİNZADE’Yİ

KABULÜNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Sayın Cumhurbaşkanımız, İran ile Türkiye Dışişleri 
Bakanlıkları arasında mevcut siyasi istişare mekanizması 
çerçevesinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen İran 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'yi, dün (22 Ağustos 
2000) kabul etmişlerdir.

Eminzade, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Hatemi'nin sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap yazılı bir mesajını 
takdim etmiştir.

Mesajda özetle, İran'ın, başta komşuları olmak üzere, 
bölgede ve dünyada diyalog ve gerginliği giderici yöntemlerle 
karşılıklı anlayış ve güven ortamı sağlanmasını hedeflediği 
vurgulanmakta, İran ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve 
sosyal bağlar ile komşuluk ilişkilerinin önemine değinilmekte ve 
bu çerçevede, iki ülke arasındaki güvenlik sorunlarının çözümü 
için her türlü gayretin sarfedileceği ifade edilmektedir.

Eminzade, ayrıca, Cumhurbaşkanı Hatemi'nin sayın 
Cumhurbaşkanımıza vaki davetini yinelemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülke ilişkilerinde güven 
ortamının tesisinin kilit bir unsur teşkil ettiğini, İran'ın PKK ve 
Hizbullah gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye vereceği 
desteğin ilişkilerin arzu edilen düzeye ulaşması bakımından 
belirleyici olacağını kaydetmişlerdir.
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Sayın Cumhurbaşkanımız, Hatemi'nin daveti için teşekkür 
etmişler ve iki ülke ilişkilerinde beklenen gelişmelerin sağlanarak,
uygun kamuoyu ortamı oluştuğunda Tahran'ı ziyaret etmeyi 
arzuladıklarını bildirmişlerdir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
KÖRFEZ HAVAYOLLARI’NA AİT BİR UÇAĞIN 

DÜŞMESİ NEDENİYLE BAHREYN DEVLET EMİRİ 
ŞEYH HAMAD BİN İSA AL KHALİFA’YA 

GÖNDERDİKLERİ TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Körfez 
Havayolları'na ait bir uçağın düşmesi sonucu meydana gelen can 
kayıplan nedeniyle Bahreyn Devlet Emiri Şeyh Hamad bin İsa Al 
Khalifa'ya bir taziye mesajı göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer'in mesajı şöyledir:

"Körfez Havayolları ’na ait bir uçağın düşmesi sonucu 
büyük can kaybı meydana geldiğini üzüntüyle öğrendim.

Bu felaket dolayısıyla, Türk ulusu ve kendi adıma, elim 
kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, 
Alteslerine ve dost ve kardeş Bahreyn halkına içten başsağlığı 
dilerim."
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MACARİSTAN’IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE’DE 
BULUNAN 16. YÜZYILDAN KALMA GÜLBABA

• •

TÜRBESİ VE BAHÇESİNİN YENİDEN RESTORE
EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan 16. 
yüzyıldan kalma Gülbaba Türbesi ve bahçesi Türk ve Macar 
yetkililerinin ortak çalışmaları sonucu restore edilerek yeniden 
ziyarete açılmıştır.

Macaristan'daki, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma, en 
önemli tarihi eser olan Türbe ilk olarak Türk Hükümeti’nin 
katkılarıyla 1996 yılında restore edilmişti. Ancak, daha sonra 
görülen eksiklikleri gidermek amacıyla, Türk ve Macar tarafının 
katkılarıyla 5 Kasım 1999 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca 
onarım çalışmaları bu yılın başında başlamış ve Ağustos ayında 
bitirilmiştir. Onarım çalışmaları Hükümetimiz tarafından finanse 
edilmiştir.

Gülbaba Türbesi'nin restorasyonunun tamamlanması ve 
yeniden halka açılması münasebetiyle 21 Ağustos 2000 tarihinde 
Gülbaba Türbesi'nde Budapeşte Büyükelçiliğimiz ve Macar 
yetkililerinin katıldığı bir tören düzenlenmiştir. Budapeşte 
Büyükelçimiz, törende yaptığı konuşmada, Gülbaba Türbesi'nin 
Avrupa'nın ortasında bir dostluk ve hoşgörü abidesi olduğunu 
vurgulamıştır.

Törende, Petkim İlköğretim Okulu öğrencilerinin bir 
folklor gösterisi ve onu takiben, ilk Macar devletinin kuruluşunun 
1000'inci yıldönümü olan 20 Ağustos günü kutlama törenlerine 
katılmak üzere Macar makamları tarafından davet edilen 
Genelkurmay Başkanlığımız Mehter Bölüğü bir gösteri yapmıştır.
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İSRAİL BAŞBAKANI VE SAVUNMA BAKANI EHUD 
BARAK’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

•   ___ ___  ___

İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak, bir 
günlük ziyaret için 28 Ağustos tarihinde, beraberinde bir heyetle 
Ankara'ya gelecektir.

Başbakan Barak, ülkemizde bulunacağı süre zarfında 
sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek, sayın Başbakan 
ve sayın Milli Savunma Bakanı ile görüşecektir.

Sayın Dışişleri Bakanımızın da katılacağı görüşmelerde, 
ikili ilişkiler ve başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere, 
bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 929. YILDÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA YAYINLANAN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Malazgirt 
Zaferi'nin 929. yıldönümü dolayısıyla yayınlanmasını istedikleri 
mesajları aşağıda sunulmaktadır:

"Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Anadolu 
topraklarının, Türk Ulusu'yla buluşması anlamına gelen 
Malazgirt Zaferi, tarihimizin akışı içinde en önemli dönemeç 
noktalarından birisidir.

26 Ağustos 1071'den beri, Türk Ulusu'na vatan olan bu 
topraklar üzerinde, Türk insanının hoşgörüsü, sevgi, dayanışma 
ve paylaşma duyguları her köşeye sinmiş, yüzyıllardır farklı etnik 
köken ve dinden gelen insanlar barış içinde yaşamışlardır.

Alparslan'ın, Malazgirt Savaşı'nda mağlup olan ordu 
komutanı ile esirlere gösterdiği hoşgörü ve iyi niyet, Türklerin 
barışçı kimliğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Atalarından aldıkları bu soylu özelliğe, Türkler tarih 
boyunca sahip çıkmış; kurdukları uygarlık, güçlü devlet yapısı ve 
dünya devletleriyle ilişkilerinde korumuşlardır.

0

Kültürümüzle, maddi ve manevi varlığımızla yoğrulan 
Anadolu topraklarının yeniden kazanılmasını sağlayan Kurtuluş 
Savaşı'yla, Türk Ulusu Anadolu toprakları üzerinde kurduğu 
Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını bütün dünyaya 
kanıtlamıştır.
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Anadolu'yla bütünleşmiş kültürümüz, Ulusumuzun her 
ferdinde kendini gösteren manevi zenginliklerimiz ve Türkiye 
Cumhuriyetinin bugün geldiği nokta, Türk Ulusu'nun birlik, 
beraberlik ve dayanışma içerisinde yarınlara ulaşmasında en 
büyük güvencemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bize Anadolu topraklarının 
kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 929. yıldönümünü kutluyor, 
tüm vatandaşlarıma esenlikler diliyorum."
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TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI BATIR 
BERDİEV’İN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Batır Berdiev, Dışişleri 
Bakanı sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak, 30 Ağustos-1 Eylül
2000 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı Batır Berdiev'in ülkemizde yapacağı 
temaslarda, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ve çok 
taraflı işbirliğinin geliştirilmesi, Orta Asya'da barış ve istikrarın 
pekiştirilmesi hususlarının yanı sıra, iki ülkeyi ilgilendiren diğer 
bölgesel ve uluslararası konulann ele alınması öngörülmektedir.
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kTN CUMHURBAŞKANIMIZIN, İSRAİL BAŞBAKANI 
VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI EHUD BARAK İLE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsrail Başbakanı ve 
Milli Savunma Bakanı Ehud Barak ile beraberindeki heyeti bugün 
kabul etmiştir. Görüşmede, Dışişleri Bakanı İsmail Cem de hazır 
bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sezer görüşmede, Türk ve İsrail halkları 
arasındaki köklü dostluğa ve gelişen ilişkilere değinerek 
Türkiye'nin Orta Doğu Barış Süreci'ne verdiği önemi vurgulamış, 
bu çerçevede Camp David Zirvesi'nde barış yönünde sağlanan 
kaydedeğer ilerlemeleri ve Zirve sonrasında tarafların 
görüşmelere devam etmek konusunda gösterdiği kararlılığı 
memnunlukla karşıladığımızı belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, tarafların Camp David Zirvesi'nde 
Kudüs sorunu başta olmak üzere birçok karmaşık ve duyarlı 
konuyu ele almış olmalarının olumlu ve ümit verici olduğunu ve 
barış sürecinde kazanılmış olan bu ivmenin korunmasının büyük 
önem taşıdığını dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer ayrıca, Orta Doğu Barış Süreci'nin 
bölge halklarının geleceği açısından kaçırılmaması gereken bir 
fırsat oluşturduğunu belirtmiş ve Türkiye'nin Barış Süreci'nin 
başarıya ulaşması için taraflara elinden gelen yardımı yapmaya 
hazır olduğunu bildirmiştir.
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İsrail Başbakanı ve Milli Savunma Bakanı Barak ise 
görüşmede, İsrail ve Filistin tarafları arasında son haftalarda Orta 
Doğu Barış Süreci çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelere 
ilişkin değerlendirmelerini aktarmıştır.

Görüşmede, ayrıca, Türkiye-İsrail ilişkilerini ilgilendiren 
çeşitli konular ele alınmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI YORGO 

PAPANDREOU İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem dün (28 Ağustos) Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou ile bir telefon görüşmesi 
yapmıştır. Her iki Bakan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
çalışmaları vesilesiyle bulunacakları New York'da bir görüşme 
yapmaları hususunda mutabık kalmışlardır. Telefon görüşmesinde 
ayrıca, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına da 
değinilmiştir. Dışişleri Bakanı İsmail Cem bu vesile ile, 
Türkiye'nin olanakları ölçüsünde her türlü yardıma hazır 
olduğunu bildirmiştir.
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İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı, İsrail-Filistin
kanalındaki barış çabalarını kolaylaştırmaya ve karşılıklı güven
duygusunu artırmaya yönelik bir rol oynamak olmuştur. Bu
itibarla, Mescid-i Aksa'nm Ayasofya gibi müzeye çevrilmesi
yolunda öneride bulunulduğu şeklindeki bugünkü ajans haberi 
asılsızdır.

»
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MÜTEVEFFA PAPA JOHN XXIH’ÜN 3 EYLÜL 2000 
TARİHİNDE VATİKAN’DA YAPILACAK AZİZLİĞE 
YÜKSELTİLME TÖRENİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Müteveffa Papa John XXIH'ün 3 Eylül 2000 tarihinde 
Vatikan'da yapılacak azizliğe yükseltilme törenine Kültür 
Bakanımız İstemihan Talay ve beraberindeki heyetin yanısıra 
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II de katılacaktır.

Türk Katolik cemaati mensuplarından yaklaşık yetmiş 
kişilik bir kafile, Sen Piyer meydanında düzenlenecek törende 
hazır bulunmak üzere, 1 Eylül 2000 Cuma günü İstanbul'dan 
Roma'ya gidecektir. Türk Katolik Episkopal Konferansı Yönetim 
Kurulu Başkanı Louis Peltre'nin başkanlığındaki grup, tören 
sırasında Papa John XXIII'ün Türkiye ve Türk milletine duyduğu 
yakınlığı ve sevgiyi belirten el afişleri dağıtacaktır. Afişlerin 
üzerinde John XXIII'ün Angelo Giuseppe Roncalli adıyla 1935- 
1945 yılları arasında İstanbul'da Vatikan temsilcisi olarak görev 
yaptığı sırada söylediği "Ben Türkleri Seviyorum" sözleri Türkçe, 
İtalyanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde yer almakta, müteveffa 
Papa'nm bir yanında Roma'da Sen Piyer Kilisesi, diğer yanında 
İstanbul'da Ayasofya Camii bulunmaktadır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA

YAYINLANAN MESAJLARI

"Ulusumuz vatanına ve bağımsızlığına yöneltilen 
tecavüzleri her zaman geri çevirmiş, en olanaksız durumlarda da 
büyük zaferler kazanarak özgür ve bağımsız yaşama kararlılığını 
sürdürmüştür.

Ulusumuzun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği 
bağımsızlık mücadelesi tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık
destanıdır.

Mondros ve Sevr'le kendisine dayatılmak istenen ağır 
koşulları kabul etmeyen Türk Ulusu, Mustafa Kemal'in Samsun'a 
çıkışıyla başlattığı kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos'ta kesin 
zaferle sonuçlandırmıştır.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda 
Mustafa Kemal'in üstün savaş planı, Türk Ulusunun inancıyla 
birleşerek büyük bir zafere dönüşmüştür.

30 Ağustos Zaferi, uzun yıllar güç koşullar altında 
sürdürülen askeri mücadeleyi sona erdirmiş, ekonomi ve kalkınma 
mücadelesini başlatmıştır.

Bu zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan 
kurtarılmamış, Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlüğü tüm 
dünyaya duyurulmuş, bu ilkenin egemen olacağı yeni bir devlet 
kurma anlayışı da güçlenmiştir.
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Mustafa Kemal önderliğinde Ulus iradesine ve 
egemenliğine dayalı bağımsız Türkiye Cumhuriy eti'nin 
kurulmasıyla çağdaş uygarlığı yakalama yarışına girilmiştir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan aldığı güç, 
dayandığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliği, 
dünyada yaşanan gelişmelere açık dinamik yapısıyla yoluna hızla 
devam etmektedir.

içerisinde yaşadığımız barış çağında yeni ekonomik ve 
siyasal zaferlere imza atacak, hukuka ve insan haklarına saygılı 
yönetim anlayışıyla her alandaki eksikliklerimizi hızla gidererek 
dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına gireceğiz.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ulusumuza eşsiz zaferler
kazandıran, başta Türkiye Cumhuriy eti'nin kurucusu büyük
komutan ve devlet adamı Atatürk ve O'nun silah arkadaşları
olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla 
anıyorum.

Zafer Bayramı 'nı en içten duygularla kutluyor, kahraman 
ordumuza ve vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum."
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ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ’NE İLİŞKİN 
TÜRKİYE’NİN KATKILARI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Orta Doğu Barış Süreci’ne ilişkin Türkiye'nin katkıları 
konusunda, basında yeralan bazı haberler üzerine yanlış 
değerlendirmelerin oluşmaması için aşağıdaki hususlara açıklık 
getirilmesine gerek görülmüştür:

1. Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem'in 23 Ağustos 
günü Ankara Esenboğa havaalanında basına yaptığı açıklamada 
belirtildiği üzere, Türkiye, Filistin Devlet Başkanı Arafat'ın talebi 
üzerine, a) Filistin'in kutsal mekanlar üzerindeki hassasiyetinin, 
öteki ülkelere daha iyi anlatılmasına katkıda bulunmak; b) Gene 
Filistin'in talebi ve diğer ilgili tarafların da olumlu yaklaşımına 
dayanarak, Filistin sorununun çözümünü kolaylaştırabilecek 
düşüncelerin oluşumuna katkıda bulunmak için temas ve 
çalışmalar başlatmıştır.

2. Sayın Bakan'm açıklamasında belirtildiği gibi, Türkiye, 
bir "arabuluculuk" görevi üstlenmemiştir; böyle bir isteği yoktur. 
Türkiye, kendi görevini, "... Bölgedeki yüzlerce yıllık tecrübesine, 
günümüzdeki konumuna ve hem İsrail'in hem Filistin'in belirttiği 
tam güvene dayanarak çözüm arayışlarını kolaylaştıracak 
mütevazı bir katkı" olarak belirlemiştir. Nitekim, bugüne kadar 
olan çalışmalarımız bu çerçevede gerçekleşmiş ve bazı noktalarda 
tarafların çabalarını kolaylaştırıcı düşünceler üretilmiştir.

3. Müslümanlığın en kutsal mekanlarından olan Haram-ül 
Şerifin sadece Filistinlilere değil, Türkiye'ye ve tüm İslam 
dünyasına ait bir hassasiyet olduğu, Türkiye'nin anlayışı olarak ilk 
günden itibaren ilgili taraflara ve bütün dünyaya Bakanımız 
tarafından açıklanmıştır.
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4. Türkiye'nin, özellikle bazı hassasiyetlerin daha iyi 
anlaşılmasına şimdiden yardımcı olabildiği görülmüştür. Çözüm 
arayışlarını kolaylaştırıcı katkılar konusundaki yaklaşımımızdan 
her iki tarafın da memnun kaldığı anlaşılmaktadır. Çünkü, her iki 
taraf da Türkiye'ye ve kamuoyuna yaptıkları son açıklamalarında, 
güven duydukları bir ülke olarak Türkiye'ye teşekkür etmiş ve 
gayretlerini devam ettirmesini Türkiye'den beklediklerini 
belirtmiştir.

5. Orta Doğu Barış Süreci’nin fevkalade dikkat gerektiren, 
herkes tarafından sorumlulukla yaklaşılmasında yarar bulunan zor 
ve duyarlı bir konu olduğu açıktır. Bu bağlamda, bazı yanlış ya da 
spekülatif haberlerin düzeltilmesi gereğini görmekteyiz:

a) Türkiye'nin Filistin tarafına "öneri götürdüğü ve 
bunların reddedildiği" doğru değildir.

b) Türkiye, kolaylaştırıcı katkı oluştururken, elbette kendi 
dört asırlık Filistin tecrübesine de başvurmaktadır. Ancak, tarih, 
sadece yaklaşım yöntemleri (metot) üzerine bazı ipuçları 
getirebilir. Yoksa, geçmişin koşullarında başarıyla uygulanmış 
modellerin, günümüz gerçeklerine aynıyla aktanlması herhalde 
düşünülemez.

c) Türkiye'nin, kutsal El-Aksa Camii ya da herhangi bir 
kutsal mekan için, "Ayasofya Modeli”ni Filistin'e önerdiği 
tümüyle gerçek dışıdır. Bazı haberler bununla da kalmamakta, 
ayrıca, "öneriyi dinleyen Arafat'ın bunu büyük tepkiyle 
karşıladığı" belirtilmektedir. Yani, "yapılmamış" bir öneriye 
"verilmemiş" bir tepki, "gerçek gibi" anlatılmaktadır. El-Aksa 
Camii gibi, Ayasofya'dan çok farklı özellikler, nitelikler taşıyan, 
İslamın en önde gelen bir kutsal mekanına "müze yapılsın" 
önerisini yakıştırmak, hele bu öneriyi Türkiye'nin yaptığını ileri 
sürmek, sadece gerçekle değil, aynı zamanda ciddiyetle de 
bağdaşmaz.

6. Türkiye, Orta Doğu Barış Süreci’ne ivme 
kazandırabilecek kolaylaştırıcı katkısını, bu katkının yararlı 
olduğunu düşündüğü sürece devam ettirecektir.
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YUNANİSTAN

- Ağustos ayında Yunan basınında Yunanistan'ın 
silahlanma faaliyetlerine yönelik haberler yayınlanmış, bu 
çerçevede, Yunanistan Savunma Bakanı Çohacopulos'un 
"sürdürülen silahlanma programıyla, Ege'de, ülkemiz ile 
Yunanistan arasındaki mevcut güç dengesinin değişeceği "ne 
ilişkin ifadelerine yer verilmiştir.

- Yunanistan tarafından Rusya Federasyonu'ndan satın 
alman TOR-M1 füzelerinin, 22 Ağustos'tan itibaren RF'nin 
Ulyanovsk bölgesindeki havaalanından Yunanistan'ın Selanik 
havaalanına nakliyesine başlandığına dair RF'nin Interfaks 
ajansında bir haber yayınlanmıştır. Aynı konuda 29 Ağustos tarihli 
ANA (Yunanistan) bülteninde de TOR-M1 füzelerinin 
Yunanistan'a sevkiyatının tamamlandığı yönünde bir haber yer 
almıştır.

- Keza Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri çerçevesinde, 
Fransa'dan Exocet füzelerinin alımı (22 Ağustos tarihli) ve 
sözkonusu alıma ilişkin anlaşmanın imzalandığına dair (1 Eylül 
tarihli) haberler ANA bültenlerinde yayınlanmıştır.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI 

ABD

- Kaliforniya'nın Glendale şehrindeki bir toplantıya katılan 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert, sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları doğrultusunda hazırlanan 398 sayılı karar
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tasarısının doğrudan Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na 
sunulmasını sağlama niyetinde olduğu yönünde bir konuşma 
yapmıştır.

Slovakya

- Sözde Ermeni soykırımının 85. yıldönümü nedeniyle 5 
Ağustos'ta Bratislava'da bir konser düzenlenmiştir. Konser 
öncesinde sözde soykırım konulu bir sunuş yapılmıştır.

Hollanda

- 4 Temmuz'da Ermeni asıllı N. Romanschuk'un, "De 
Boskamp" mezarlığına, üzerinde "1910-1920 yılları arasında ölen 
Ermeni atalarımızın anısına" şeklinde bir ibare yer alacak, bir anıt 
dikme başvurusunu kabul eden Assen Belediyesi'nin konuyla 
ilgili yaptığı basın açıklamasında, "ilgili tarafların" 18 Ağustos'a 
kadar karara itiraz edebileceklerini ifade etmesi üzerine, girişimin 
başlatılmasından bu yana anıt dikilmesine karşı bir kampanya 
başlatan Assen Mevlana Demeği, 14 Ağustos'ta karara itiraz 
etmiştir. Belediye'nin Dilekçe ve İtirazlar Tavsiye Komitesi, 
tarafların birarada dinlenmesinin tansiyonu yükselteceği 
gerekçesiyle, Romanschuk'u 19 Eylül, diğer dilekçe sahiplerini de 
26 Eylül 2000 tarihinde dinlemeyi kararlaştırmıştır.

Bahsekonu şahsın Assen İdare Mahkemesi'nde açtığı 
davanın bir duruşmada ele alınıp alınmayacağı, Mahkeme 
tarafından henüz kararlaştın İmamı ştır.

Kitabenin dikilmesi kararma karşı Assen'de ve çevresinde 
yaşayan Türklerden Assen Belediyesi'ne 20.000 adet elektronik 
mektup yollanmıştır. Assen Belediyesi yetkilileri, Türk 
demeklerinin bazı yöneticilerinin tüm üyeler adına imza atmaları 
ve birçok mektubun isimsiz gönderilmesi sebebiyle birçok 
dilekçenin geçersiz sayıldığını belirtmiştir.
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Ermenistan

- Ermenistan'da bir grup bilim adamı, Sevr 
Andlaşması’nın 80. yıldönümünün resmi düzeyde gündeme 
getirilmesi çağrısında bulundukları bir bildiriyi, Ermenistan 
Başbakanı Andranik Markarian'a sunmuşlardır. Başbakan'ın talebi 
üzerine 10 Ağustos'ta Ermenistan Milli Bilimler Akademisi 
tarafından Sevr Andlaşması konulu bir bilimsel konferans 
düzenlenmiştir. Konferansta birçok bilim adamı, Sevr 
Andlaşması’nın Ermenistan için stratejik önemini vurgulayan 
konuşmalar yapmışlardır. Konferansın sonunda katılımcılar 
tarafından, Sevr Andlaşması’nda Ermeni davasını destekleyecek 
unsurların gündemde tutulması ve “Osmanlı imparatorluğu 
tarafından işlenen 1915 soykırımının" kınanması hususlarının yer 
aldığı bir bildiri imzalanmıştır.

KIBRIS

- 5 Temmuz'da Cenevre'de başlayan, 20 Temmuz Barış 
ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 12 Temmuz'da ara 
verilen ve 24 Temmuz tarihinde yeniden başlayan Kıbrıs aracılı 
görüşmelerinin üçüncü turu, 4 Ağustos'a kadar devam etmiştir.

Kıbrıs aracılı görüşmeleri hakkında 3 Ağustos'ta 
Bakanlığımızca yapılan bir açıklamayla, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti adına bu görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı sayın 
Denktaş'ın ortaya koyduğu tutum ve görüşlerin Hükümetimiz 
tarafından kuvvetle desteklendiği, Kıbrıs'ta iki devletli bir 
konfederasyonun kurulması yoluyla kapsamlı çözüme 
ulaşılmasının KKTC ile ortak yaklaşımımızı teşkil ettiği teyit 
edilerek, müzakere yolunu açacak ortak zeminin yaratılabilmesi 
için iki tarafın birbirlerinin siyasi ve egemen eşitliklerini 
karşılıklı olarak kabul etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
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AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ 
(AGSK)

- Polonya, AB Feira Zirvesi sonuçlarını yorumlamak 
suretiyle AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin 
Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na (AOGSP) 
katılımlarına ilişkin olarak bir dizi somut öneri hazırlamıştır. AB 
Fransa Dönem Başkanlığına da resmen iletildiği anlaşılan 
Polonya öneriler kağıdında, siyasi ve askeri boyutlarda AB üyesi 
olmayan Avrupalı müttefiklerin AOGSP sürecine katılımlarının 
fiilen ne şekilde gerçekleşebileceğine yönelik ayrıntılı 
düşüncelere yer verilmiş, Polonya tarafından sergilenen bu 
yaklaşım memnuniyetle karşılanmıştır.

- AGSK/AOGSP'nin geliştirilmesi süreciyle ilgili olarak 
sürdürülen bütün girişim ve çalışmalarda katılım konusuna 
atfettiğimiz önem vurgulanmakta, bu çerçevede, AGSK/AOGSP 
sürecinde AB'nin NATO imkan ve yeteneklerine güvenceli bir 
biçimde erişiminin, ancak AB üyesi olmayan Avrupalı 
müttefiklerin AOGSP yapılarına güvenceli şekilde katılımlarının 
tatminkar bir biçimde sağlanmasına bağlı olacağının 
belirtilmesine devam edilmektedir.

BALKANLAR

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov, tatilini
geçirmek amacıyla geldiği ülkemizde, 3 Ağustos'ta Ankara'da
bazı resmi temaslarda bulunmuş, bu çerçevede, sayın
Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız ve 9.
Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel ile görüşmüştür.
Konuk Cumhurbaşkanı, tatilini geçirdiği Kemer'de Başbakan
Yardımcısı ve Devlet Bakanı sayın Mesut Yılmaz'ı da kabul 
etmiştir.

Görüşmelerde, 4 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da 
imzalanan, Bulgaristan'dan satın alınan elektrik karşılığında Türk 
firmaları tarafından Bulgaristan'da altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesini öngören "Enerji ve Altyapı Alanlarında
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İşbirliği Anlaşması"nın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 
başta olmak üzere, iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla ele 
alınmıştır.

RUSYA FEDERASYONU

- Mayıs ayında Başkan Putin'in göreve başlamasının 
ardından Bakanlar Kurulu ve tüm üst düzey askeri yetkililerle 
birlikte istifalarını sunmuş olan ve o tarihten bu yana 
görevlerini vekaleten yürüten şahsiyetler arasında yer alan 
Savunma Bakanlığı'ndan 6 üst düzey yetkili, Ağustos ayı 
başında Putin tarafından görevden alınmıştır.

- 11 Ağustos'ta yapılan RF Güvenlik Konseyi 
toplantısında, Silahlı Kuvvetler’de yapılacak reformların, 
özellikle stratejik füze savunma gücünün geleceği konularının 
ele alındığı ve bu çerçevede, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 
geliştirilmesi sürecinde ordunun ihtiyaçları ve RF ekonomisinin 
gerçek kapasitesi arasında dengeli kararların alınacağı, 
stratejik füze savunma gücünün 2006 yılına kadar RF Silahlı 
Kuvvetleri'nin bağımsız bir kolu olarak kalmaya devam edeceği, 
bu gücün statüsünün 2006 yılından sonra yeniden ele alınacağı, 
deniz, hava ve kara kuvvetlerinin nükleer olmayan 
konvansiyonel gücünün geliştirilmesine özel bir önem 
atfedileceği şeklinde kararlar alındığı da basında bildirilmiştir.

- 8 Ağustos'ta Moskova'nın şehir merkezinde en işlek
caddelerden birinde bulunan bir altgeçite yerleştirilen bombanın
patlaması sonucunda, 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100
kişi yaralanmıştır. Bilahare aynı bölgede bulunan bir başka
bomba ise, güvenlik kuvvetlerince patlamadan etkisiz hale
getirilmiştir. Putin olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada,
bunun bir kaza değil, önceden planlanmış bir suç eylemi
olduğunun belirlendiğini, ancak bu olayla Çeçen veya başka
etnik unsurlar arasında bir bağlantı kurmanın hatalı olacağını,
bütün bir halkı zan altında bırakmanın doğru olmadığını 
söylemiştir.
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- Barents Denizi'nde yapılmakta olan bir askeri tatbikat 
sırasında, 13 Ağustos'ta nükleer "Kursk" denizaltısının batması 
ve 118 denizcinin kazada hayatını kaybetmesi Rusya'da tepki 
yaratmış, Putin, hükümet ve askeri kadrolar Kursk 
krizindeki tutumlarından dolayı basın-yayın organlarında sert bir 
biçimde eleştirilmişlerdir.

- Devlet Duma'sındaki Çeçenistan milletvekilini
belirlemek üzere 20 Ağustos'ta anılan cumhuriyette seçimler 
yapılmıştır. Olaysız geçen seçimlere genel katılım % 60
oranında gerçekleşmiş, Çeçenistan İdaresi Başkanı Kadirov ile 
yardımcısı Gantemirov'un adayları seçimi kaybetmiş ve daha 
önce siyasi çekişmelerde yer almamış bir kişi olan Hukuk 
Çalışanları Birliği Başkanı Aslambek Aslakhanov seçimi 
kazanmıştır.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir açıklama 
yapan Aslakhanov, Federal Hükümet ve Parlamento’ya 
Çeçenistan'da düzensizliği ortadan kaldırmak için çalışmaları 
telkininde bulunacağını, bu arada, Mashadov ile görüşerek 
komutası altındaki isyancıların savaşı sona erdirmesi için 
kendisini ikna etmeye uğraşacağını söylemiş; Çeçenistan İdaresi 
Başkanı Kadirov ve yardımcısı Gantemirov'un müttefiki olarak 
faaliyet göstereceğini ifade etmiştir.

- 16 Ağustos'ta BM ve RF Hükümeti arasında BM'nin 
Çeçenistan, Dağıstan ve İnguş Cumhuriyetlerinde sivil insani 
yardım faaliyetlerini sürdürmesine zemin sağlamak üzere, 
"Kuzey Kafkasya'da İnsani Eylem Mutabakat Zaptı" 
imzalanmıştır. Sözkonusu mutabakat zaptı çerçevesinde BM 
görevlileri ve ilgili personelin güvenliğinin RF Hükümeti 
tarafından sağlanacağı teyit edilmektedir.

GÜNEY KAFKASYA

- Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) Genel Başkanı 
Ebulfez Elçibey, Ankara'da tedavi gördüğü hastahanede 22 
Ağustos'ta vefat etmiştir.
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Elçibey, Azerbaycan halkının 1988-89 yıllarındaki 
bağımsızlık mücadelesine Halk Cephesi'nin liderliğini 
yaparak öncülük eden, ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 
ardından demokratik seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı 
idi.

ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ

- Ağustos 1999'da Kırgızistan'ın Batken bölgesine 
girerek terörist faaliyetlerde bulunan Özbekistan İslami 
Hareketi'ne bağlı militanlar, bu kez 1 Ağustos 2000 tarihinden 
itibaren Özbekistan'ın Surhanderya ve 11 Ağustos'tan itibaren 
yine Kırgızistan'ın Batken bölgelerine sızarak, güvenlik 
görevlileri ile çatışmaya girmişlerdir. Çatışmalarda 31 Kırgız 
askeri hayatını kaybetmiş, 14'ü yaralanmış ve Kırgız Hava 
Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter teröristler tarafından 
düşürülmüştür. Çatışmalar sırasında Özbekistan'ın kayıpları 
hakkında kesin bir bilgi yoktur. 15 Ağustos'ta Bakanlığımızca

• •

yapılan basın açıklamasıyla Kırgızistan ve Özbekistan'daki terör 
olayları kınanmış ve bu bağlamda duyulan endişe dile 
getirilmiştir.

- Türkmenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Batır Berdiev, 
sayın Bakanımızın davetine icabetle, 30 Ağustos-1 Eylül 2000 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Konuk Bakan’m 
ziyareti sırasında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve 
uluslararası konular da ele alınmıştır. Konuk Bakan ayrıca, sayın 
Başbakanımız Bülent Ecevit tarafından da kabul edilmiştir.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Camp David 
Zirvesi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında görüş ve 
kaygılarını iletmek üzere, 5 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret 
etmiştir. Ziyaret sırasında, Arafat, sayın Cumhurbaşkanımız 
ve sayın Başbakan Ta görüşerek, Kudüs'ün Müslüman dünyası 
için hassasiyetinin ABD, İsrail ve AB'ye aktarılması hususunda 
Türkiye'den yardım talep etmiştir.
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- İsrail İç Güvenlik Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili 
Shlomo Ben-Ami, Camp David Zirvesi ve sonrası gelişmeler 
hakkında İsrail'in görüş ve kaygılarını aktarmak üzere, 10 
Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, sayın Başbakan'la ve sayın 
Bakanımızla görüşmüştür.

- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Edward Walker, 
bölgedeki temasları çerçevesinde, Camp David Zirvesi ve 
sonrası gelişmeler hakkında ABD'nin görüşlerini aktarmak üzere 
14-15 Ağustos 2000 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

- Sayın Bakanımız, Ben-Ami ve Edward Walker
ziyaretleri hakkında bilgi vermek üzere, 23 Ağustos'ta 
Gazze'yi ziyaret ederek, Yaser Arafat'la görüşmüştür.
Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat,
Türkiye'nin Barış Süreci'ndeki çabalarını takdirle
karşıladıklarını ve Türkiye'ye büyük güven duyduklarını ifade 
etmiştir.

- İsrail Başbakanı Ehud Barak, 28 Ağustos'ta 
düzenlediği Türkiye ziyareti sırasında, Türkiye'nin Orta Doğu 
Barış Süreci'ndeki çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade 
etmiştir.

- Türkiye, soruna taraf olmadan ve arabuluculuk
yapmadan, hem İsrail, hem de Filistin tarafıyla iyi ilişkilerinden 
ve bölgedeki tarihi birikiminden faydalanarak, taraflar
arasındaki güven eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmaya 
çalışmakta ve tarafların mesajlarını birbirlerine iletmektedir. 
Türkiye'nin bu çabaları taraflarca memnuniyetle karşılanmaktadır.

GÜNEY ASYA

Pakistan

- Milli Güvenlik Konseyi ile Federal Hükümet'in 4 
Ağustos'ta Başyönetici Org. Müşerref başkanlığında yapılan 
ortak toplantısında, Ulusal Yeniden Yapılanma Bürosu
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tarafından hazırlanan yerel yönetimlere yetki ve sorumluluk 
devri planı kabul edilmiştir. Toplantıda ayrıca, yerel 
seçimlerde bayan temsilcilerin oranının % 33'e düşürülmesine 
ve seçmenlerde eğitim almış olma şartının aranmamasına, 
seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine karar verilmiştir. 
Başyönetici Müşerref, 15 Ağustos Pakistan Ulusal Günü 
vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yerel 
yönetimlere yetki devri planı ile yerel seçim sistemini 
açıklamıştır.

- Hükümet, 9 Ağustos'ta yayımladığı bir yönetmelikle, 
Siyasi Partiler Yasası'nda belirtilen ahlaksız bir davranıştan 
veya Anti-Terör Yasası çerçevesinde bir suçtan hüküm giyerek 
en az iki yıl hapis cezasına çarptırılmış kişilerin, salıverilmelerinin 
üstünden beş yıl geçmedikçe; parlamento üyeliği sona 
erdirilmiş ve parlamentoya yeniden seçilmesi yasaklanmış 
kişilerin ise hiçbir surette siyasi parti yöneticisi konumuna 
dönememelerini öngören bir değişiklik yapmıştır.

- Başyönetici, arazisi 12,5 dönümden küçük olan 
çiftçilerin gelir vergisinden muaf tutulacaklarını açıklamıştır. 
Başyönetici, fakirliğin azaltılması için hükümetin mikro kredi 
bankaları oluşturduğunu ve fakir halka 100 ila 500 dolar 
civarında kredi verilmeye başlandığını açıklamıştır.

Hindistan

- Jammu Keşmir Eyaleti'nde faaliyet gösteren en önemli 
militan örgütlerden Hizbul Mücahidin'in 24 Temmuz'da ilan ettiği 
tek taraflı ateşkesi takiben, 1 Ağustos'ta Jammu Keşmir'in 
Pahalgan bölgesinde 100'den fazla sivilin ölümüne yol açan 
olaylar nedeniyle gerginlik yeniden tırmanma göstermiştir. 
Saldırının sorumluluğunu "cihat" için savaşmaya devam 
edeceğini açıklayan Lashkar-e Toiba örgütü üstlenmiştir.

- Hizbul Mücahidin'in Sözcüsü Salim Hashmi, Hindistan 
ile ancak koşulsuz bir diyaloğa girilebileceğini ve görüşmelerde 
Pakistan ile APHC'nin de yer alması gerektiğini vurgulamıştır.
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- 8 Ağustos 2000 tarihinde ise Hizbul Mücahidin 
örgütü ateşkese son verdiğini açıklamıştır.

Afganistan

- Taliban güçlerinin 28 Temmuz'da Baghlan ilinin Nareen 
bölgesinde Şah Mesud komutasındaki Kuzey İttifakı 
kuvvetlerine karşı geçtikleri saldırı kuzey yönünde gelişerek, 
Iskamış ve Bangi bölgelerine ve 10 Ağustos'ta Takhar ilinin 
merkezi Taloqan'a yönelmiştir. Bu tarihte Kuzey İttifakı 
kuvvetleri Taloqan'in kuzey ve güneyinde Taliban güçlerinin 
gerisindeki ikmal hatlarını kesmek amacıyla bir karşı saldırı 
başlatmıştır.

-15 Ağustos itibarıyla Taliban güçlerinin Taloqan'i hedef 
alan saldırıları nedeniyle Taloqan ve Tacikistan sınırındaki en 
önemli geçiş noktası olan İmam Sahib kasabasındaki sayıları 
70 bine ulaşan sivil halk cephe gerisine çekilmiştir.

- Ağustos sonu itibarıyla cephedeki durum kesinlik 
kazanmamıştır.

ENERJİ

ABD Başkanı'nm Hazar Havzası Enerji Kaynakları Özel 
Danışmanı Büyükelçi John Wolf, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
projesi kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere, 24-26 Ağustos 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ve 
MEKY Büyükelçi Mithat Balkan'la temaslarda bulunan 
Büyükelçi Wolf, daha sonra Kazakistan'ı ziyaret etmek üzere 
ülkemizden ayrılmıştır.
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along with the Ottoman capital, first to Bursa in 1326 and then to 
Istanbul in 1461, with Fatih Mehmet issuing a ferman definitively 
establishing the Armenian Patriarchate there under Patriarch 
Hovakim and his successors4. As a result, thousands of Armenians 
emigrated to İstanbul from Iran, the Caucasus, eastern and central 
Anatolia, the Balkans and the Crimea, not because of force or 
persecution, but because the great Ottoman conqueror had made 
his empire into a true center of Armenian life. The Armenian 
community and church thus expanded and prospered as parts of 
the expansion and prosperity of the Ottoman Empire.

The Gregorian Armenians of the Ottoman Empire, like the 
other major religious groups, were organized into millet 
communities under their own religious leaders. Thus the ferman 
issued by Fatih Mehmet establishing the Armenian Patriarchate of 
İstanbul specified that the Patriarch was not only the religious 
leader of the Armenians, but also their secular leader. The 
Armenians had the same rights as Muslims, but they also had 
certain special privileges, most important among which was 
exemption from military service. Armenians and other non- 
Muslims generally paid the same taxes as Muslims, with the 
exception of the Poll Tax (Harach or Jizye), which was imposed 
on them in place of the state taxes based particularly on Muslim 
religious law, the Alms Tax (Zekat) and the Tithe (Öşür), from 
which non-Muslims were exempted. The Armenian millet 
religious leaders themselves assessed and collected the Poll Taxes 
from their followers and turned the collections over to the 
Treasury officials of the state.

The Armenians were allowed to establish religious 
foundations (vakıf) to provide financial support for their religious, 
cultural, educational and charity activities, and when needed the 
Ottoman state treasury gave additional financial assistance to the 
Armenian institutions which carried out these activities as well as 
to the Armenian Patriarchate itself. These Armenian foundations 
remain in operation to the present day in the Turkish Republic, 
providing substantial financial support to the operations of the 
Armenian church.
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By Ottoman law all Christian subjects who were not Greek 
Orthodox were included in the Armenian Gregorian millet. Thus 
the Paulicians and Yakubites in Anatolia as well as the Bogomils 
and Gypsies in the Balkans were counted as Armenians, leading to 
substantial disputes in later times as to the total number of 
Armenians actually living in the Empire.

The Armenian community expanded and prospered as a 
result of the freedom granted by the sultans. At the same time 
Armenians shared, and contributed to, the Turkish-Ottoman 
culture and ways of life and government to such an extent that they 
earned the particular trust and confidence of the sultans over the 
centuries, gaining the attribute "the loyal millet". Ottoman 
Armenians became extremely wealthy bankers, merchants, and 
industrialists, while many at the same time rose to high positions 
in governmental service. In the 19th century, for example, twenty- 
nine Armenians achieved the highest governmental rank of Pasha. 
There were twenty-two Armenian ministers, including the 
Ministers of Foreign Affairs, Finance, Trade and Post, with other 
Armenians making major contributions to the departments 
concerned with agriculture, economic development, and the 
census. There also were thirty-three Armenian representatives 
appointed and elected to the Parliaments formed after 1826, seven 
ambassadors, eleven consul-generals and consuls, eleven 
university professors, and forty-one other officials of high rank.5

Over the centuries Armenians also made major 
contributions to Ottoman Turkish art, culture and music, 
producing many artists of first rank who are objects of praise and 
sources of pride for Turks as well as Armenians in Turkey. The 
first Armenian printing press was established in the Ottoman 
Empire in the 16th century.

Thus the Armenians and Turks, and all the various races of 
the Empire lived in peace and mutual trust over the centuries, with 
no serious complaints being made against the Ottoman system or 
administration which made such a situation possible. It is true that,
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from time to time, internal difficulties did arise within some of the 
individual millets. Within the Armenian millet disputes arose over 
the election of the patriarch between the "native" Armenians, who 
had come to istanbul from Anatolia and the Crimea, and those 
called"eastern" or ''foreign" Armenians, who came from Iran and 
the Caucasus. These groups often complained against each other 
to the Ottomans, trying to gain governmental support for their own 
candidates and interests, and at the same time complaining about 
the Ottomans whenever the decisions went against them, despite 
the long-standing Ottoman insistence on maintaining strict 
neutrality between the groups. The gradual triumph of the 
"easterners" led to the appointment of non-religious individuals as 
Patriarchs, to corruption and misrule within the Armenian millet, 
and to bloody clashes among conflicting political groups, against 
which the Ottomans were forced to intervene to prevent the 
Armenians from annihilating each other.

These internal disputes, as well as the general decline of 
religious standards within the Gregorian millet led many 
Armenians to accept the teachings of foreign Catholic and 
Protestant missionaries sent into the Empire during the 19th 
century, causing the creation of separate millets for them later in 
the century. The Armenian Gregorian leaders asked the Ottoman 
government to intervene and prevent such conversions, but the 
Ottomans refrained from doing so on the grounds that it was an 
internal problem which had to be dealt with by the millet and not 
the state. Bloody clashes followed, with the Gregorian patriarchs 
Chuhajian and Tahtajian going so far to excommunicate and 
banish all Armenian protestants6. Later on, serious clashes also 
emerged among the Armenian Catholics as to the nature of their 
relationship with the Pope, with the latter excommunicating all 
those who did not accept his supremacy, forcing the Ottomans 
finally to intervene and reconcile the two Catholic groups in 1888.

The freedom granted and the great tolerance shown by the 
Ottomans to non-Muslims was so well known throughout Europe 
that the empire of the sultans became a major place of refuge for
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those fleeing from religious and political persecution. Starting 
with the thousands of Jews who fled from persecution in Spain 
following its re-conquest in 1492, Jews fled to the Ottoman 
Empire from the regular pogroms to which they were subjected in 
Central and East Europe and Russia. Catholics and Protestants 
likewise fled to the Ottoman Empire, often entering the service of 
the sultans and making major contributions to Ottoman military 
and governmental life. Many of the political refugees from the 
reaction that followed the 1848 revolutions in Europe also fled for 
protection to the Ottoman Empire.

The claims that the Ottomans misruled non-Muslims in 
general and the Armenians in particular thus are disproved by 
history, as attested by major western historians, from the 
Armenians Asoghik and Mathias to Voltaire, Lamartine, Claude 
Farrere, Pierre Loti, Nogueres Ilone Caetani, Philip Marshall 
Brown, Michelet, Sir Charles Wilson, Politis, Arnold, Bronsart, 
Roux, Grousset Edgar Granville Gamier, Toynbee, Bernard 
Lewis, Shaw, Price, Lewis Thomas, Bombaci and others, some of 
whom could certainly not be labelled as pro-turkish. To cite but a 
few of them:

Voltaire:

" The great Turk is governing in peace twenty nations from  
different religions. Turks have taught to Christians how to be 
moderate in peace and gentle in victory."

Philip Marshall Brown:

"Despite the great victory they won, Turks have 
generously granted to the people in the conquered regions the 
right to administer themselves according to their own rules and 
traditions."

Politis who was the Foreign Minister in the Greek 
Government led by Prime Minister Venizelos:
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"The rights and interests o f  the Greeks in Turkey could not 
be better protected by any other power but the Turks "

J. W. Arnold:

"It is an undeniable historic fact that the Turkish armies 
have never interfered in the religious and cultural affairs in the 
areas they conquered. "

German General Bronsart:

"Unless they are forced, Turks are the world's most 
tolerant people towards those o f  other religions. "

Even when Napoleon Bonaparte sought to stir a revolt 
among the Armenian Catholics of Palestine and Syria to support 
his invasion in 1798-1799, his Ambassador in istanbul General 
Sebastiani replied that "The Armenians are so content with their 
lives here that this is impossible."
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QUESTION 4. DID THE TURKS REALLY TRY TO 
MASSACRE THE ARMENIANS STARTING IN  THE 1890 ’S?

The so-called "Armenian Question" is generally thought of 
as having begun in the second half of the nineteenth century. One 
can easily point to the Russo-Turkish war (1877-78) and the 
Congress of Berlin (1878) which concluded the war as marking 
the emergence of this question as a problem in Europe. In fact, 
however, one must really go back to Russian activities in the East 
starting in the 1820's to uncover its origins. Czarist Russia at the 
time was beginning a major new imperial expansion across 
Central Asia, in the process overrunning major Turkish Khanates 
in its push toward the borders of China and the Pacific Ocean. At 
the same time, Russian imperial ambitions turned southward as 
the Czars sought to gain control of Ottoman territory to extend 
their landlocked empire to the Mediterranean and the open seas. 
As an essential element of this ambition, Russia sought to 
undermine Ottoman strength from within by stirring the national 
ambitions of the Sultan's subject Christian peoples, in particular 
those with whom it shared a common Orthodox religious heritage, 
the Greeks and the Slavs in the Balkans and the Armenians. At the 
same time that Russian agents fanned the fires of the Greek 
Revolution and stirred the beginnings of Pan-Slavism in Serbia 
and Bulgaria, others moved into the Caucasus and worked to 
secure Russian influence over the Catholicos of the Armenian 
Gregorian church of Echmiadzin, to which most Ottoman 
Gregorians had strong emotional attachments. The Russians used 
the Catholicos' jealousy of the Istanbul Patriarch to gain his 
support to such an extent that Catholicos Nerses Aratarakes 
himself led a force of 60.000 Armenians in support of the Russian 
army that fought Iran in the Caucasus in 1827-1828, in the process 
capturing most of Iran's Caucasus possessions, including those 
areas where the Armenians lived. This new Russian presence 
along the borders of eastern Anatolia, combined with the support 
of the Catholicos, enabled them to extend their influence among 
Armenians in the Ottoman Empire. Russian pressure in İstanbul 
finally got the Patriarch to add the Catholicos' name to his daily
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prayers starting in 1844, furthering the latter's ability to influence 
Ottoman Armenians in Russia's favor in the years that followed. 
Most Ottoman Armenians were still too content with their lot in 
the Sultan's dominions to be seriously influenced by this Russian 
propaganda, but those who immigrated to Russian Armenia to join 
the Russian effort against Ottoman stability and power. The lands 
that they abandoned were turned over to Muslim refugees 
flooding into the Empire from persecution in Russia and Eastern 
Europe. This led to serious land disputes when many of the 
Armenian emigrants, or their descendants, unhappy with life in 
Russia, sought to return to the Ottoman Empire in the 1880’s and 
1890's.

The Russians were not the only foreign power seeking to 
protect the Ottoman Christians. England and France sponsored 
missionary activities that converted many Armenians to 
Protestantism and Catholicism respectively, leading to the 
creation of the Armenian Catholic Church in Istanbul in 1830 and 
the Protestant Church in 1847. However these developments were 
not directly related to the development of the "Armenian 
Question", except perhaps as indications of the rising discontent 
within the Gregorian church which the Russians were seeking to 
take advantage of in their own way.

On the other hand, the Reform Proclamation of 1856 was 
of major importance. While not abolishing the separate millets and 
churches and the institutions that they supported, the Ottoman 
government now provided equal rights for all subjects regardless 
of their religion, in the process seeking to eliminate all special 
privileges and distinctions based on religion, and requiring the 
millets to reconstitute their internal regulations in order to achieve 
these goals. Insofar as the Armenians were concerned, the result 
was the Armenian Millet Regulation, drawn up by the Patriarchate 
and put into force by the Ottoman government on 29 March 1862. 
Of particular importance the new regulation placed the Armenian 
millet under the government of a council of 140 members, 
including only 20 churchmen from the Istanbul Patriarchate, while
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80 secular representatives were to be chosen from the İstanbul 
community and 40 members from the provinces. The Reform 
Proclamation of 1856 led England and France to be more 
interested in Armenians which in return intensified the interests of 
Russia in the same ethnic group. Their concern was based on their 
own imperialist interests rather than their affection for Armenians. 
Russia now sought to gain Armenian support for undermining and 
destroying the Ottoman State by promising to create a "Greater 
Armenia" in eastern Anatolia, which would include substantially 
more territory between the Black Sea and the Mediterranean than 
the Armenians ever had ruled or even occupied at any time in their 
history.

It was against this background that the Ottoman-Russian 
war (1877-78) awakened Armenian dreams for independence with 
Russian help and under Russian guidance. Toward the end of the 
war, the Armenian Patriarch of İstanbul, Nerses Varjabedian, got 
in touch with the Russian Czar with the help of the Catholicos of 
Echmiadzin, asking Russia not to return to the Ottomans the east 
Anatolian lands occupied by Russian forces. Immediately after the 
war, the Patriarch went to the Russian camp, which by then was at 
San Stephano, immediately outside İstanbul, and in an interview 
with the Russian Commander, Grand Duke Nicholas, asked that 
all of Eastern Anatolia be annexed to Russia and established as an 
autonomous Armenian state, very much like the regime then being 
established for Bulgaria, but that if this was not possible, and the 
lands in question had to be returned to the Ottomans, at least 
Russian forces should not be withdrawn until changes favoring the 
Armenians were introduced into the governmental and 
administrative organization and regulations of these provinces7. 
The Russians agreed to the latter proposal, which was 
incorporated as Article 16 of the Treaty of San Stephano. Even as 
the negotiations were going on at San Stephano, moreover, the 
Armenian officers in the Russian army worked frantically to stir 
discontent among the Ottoman Armenians, urging them to work to 
gain "the same sort o f  independence fo r  themselves as that secured 
by the Christians o f  the Balkans." This appeal gained considerable
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influence among the Armenians of Eastern Anatolia long after the 
Russian forces were withdrawn.

The Treaty of San Stephano did not, however, constitute 
the final settlement of the Russo-Turkish war. Britain rightly 
feared that its provisions for a Greater Armenia in the East would 
inevitably not only establish Russian hegemony in those areas but 
also, and even more dangerous, in the Ottoman Empire, and 
through " Greater Armenia" to the Persian Gulf and Indian Ocean, 
where they could easily threaten the British possessions in India. 
In return for an Ottoman agreement for British occupation of 
Cyprus, therefore, to enable it to counter any Russian threats in 
Eastern Anatolia, Britain agreed to use its influence in Europe to 
upset the provisions of San Stephano, arranging the Congress of 
Berlin to this end. As a result of its deliberations, Russia was 
compelled to evacuate all of Eastern Anatolia with the exception 
of the districts of Kars, Ardahan and Batum, with the Ottomans 
agreeing to institute "reforms" in the eastern provinces where 
Armenians lived under the guarantee of the five signatory 
European powers. From this time onward, England in particular 
came to consider the "Armenian Question" as its own particular 
problem, and to regularly intervene to secure its solution 
according to its own ideas.

A committee sent by the Armenian Patriarchate of 
Istanbul attended the Congress of Berlin, but it was so unhappy at 
the final treaty and the Powers' failure to accept its demands that 
it returned to Istanbul with the feeling that "nothing will be 
achieved except by means o f  struggle and revolution . " 8  Russia 
also emerged from the Congress without having achieved its 
major objectives, and with both Greece, and Bulgaria being left 
under British influence. It therefore renewed with increased vigor 
its effort to secure control of Eastern Anatolia, again seeking to 
use the Armenians as a major instrument of its policy. Now, 
however, it was resisted in this effort by the British, who also 
sought to influence and use the Armenians by stirring their 
national ambitions, though in this respect, in the words of the
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French writer Rene Pinon, who is in fact known with his pro- 
Armenian views, "Armenia in British hands would become a 
police station against Russian expansion." Whether under 
Russian or British influence, however, the Armenians became 
pawns to advance imperial ambitions at Ottoman expense.

It had been British Prime Minister Benjamin Disraeli and 
the Tories who had defended Ottoman integrity against Russian 
expansion at the Congress of Berlin. But with the assumption of 
power by William E. Gladstone and the Liberals in 1880, British 
policy toward the Ottomans changed drastically to one which 
sought to protect British interests by breaking up the Ottoman 
Empire and creating friendly small states under British influence 
in its place, one of which was to be Armenia. In pursuit of this 
policy, the British press now was encouraged to refer to eastern 
Anatolia as "A r m e n i a British consulates were opened in every 
comer of the area to provide opportunities for contact with the 
local Christian population; the numbers of Protestant missionaries 
sent to the East was substantially increased; and in London an 
Anglo-Armenian Friendship Committee was created to influence 
public opinion in support of this new endeavour. The way how 
Russia and Great Britain used Armenians as a tool for their own 
ambitions has been adequately documented by numerous 
Armenian and other foreign sources. Thus, the French 
Ambassador in İstanbul Paul Cambon reported to the Quai 
d'Orsay in 1894 that "Gladstone is organizing the dissatisfied 
Armenians, putting them under discipline and promising them 
assistance, settling many o f  them in London with the inspiration o f  
the propaganda committee." Edgar Granville commended that 
"There was no Armenian movement in Ottoman territoiy before 
the Russians stirred them up. Innocent people are going to be hurt 
because o f  this dream o f  a Greater Armenia under the protection 
o f the Czar" and "the Armenian movements intend to attach 
Eastern Anatolia to Russia." The Armenian writer Kaprielian 
declared proudly in his book "The Armenian Crisis and Rebirth'’ 
that "the revolutionary promises and inspirations were owed to 
Russia." The Dashnak newspaper Hairenik in its issue of 28 June
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1918 stated that "The awakening o f a revolutionary spirit among 
the Armenians in Turkey was the result o f  Russian stimulation." 
The Armenian Patriarch Horen Ashikian wrote in his History of 
Armenia "The protestant missionaries distributed in large 
numbers to various places in Turkey made propaganda in favor o f  
England and stirred the Armenians to desire autonomy under 
British protection. The schools that they established were the 
nurseries o f  their secret plans. " And the Armenian religious leader 
Hrant Vartabed wrote that "The establishment o f  protestant 
communities in Ottoman territory and their protection by England 
and the United States shows that they did not shrink from  
exploiting even the most sacred feelings o f  the West, religious 
feelings, in seeking civilization", going on to state that the 
Catholicos of Echmiadzin Kevork V was a tool of Czarist Russia 
and that he betrayed the Armenians of Anatolia.9

In pursuit of these policies, starting in 1880 a number of 
Armenian revolutionary societies were established in Eastern 
Anatolia, the Black Cross and Armenian societies in Van and the 
National Guards in Erzurum. However these societies had little 
influence, since the Armenians in the Ottoman Empire still lived 
in peace and prosperity and had no real complaints against 
Ottoman administration. With the passage of time, therefore, these 
and other such Armenian societies within the Empire fell into 
inactivity and largely ceased operations. The Armenian 
nationalists therefore moved to center their organizations outside 
Ottoman territory, establishing the Hunchak Committee at Geneva 
in 1887 and the Dashnak Committee at Tiflis in 1890, both of 
which declared to be their basic goal the "liberation" from 
Ottoman rule of the territories of Eastern Anatolia and the 
Ottoman Armenians.

According to Louise Nalbandian, a leading Armenian 
researcher into Armenian propaganda, the Hunchak program 
stated that:

"Agitation and terror were needed to ‘elevate the spirit ’ o f  
the people. The people were also to be incited against their
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enemies and were to ‘profit ’from retaliatory actions o f  these same 
enemies. Terror was to be used as a method o f  protecting the 
people and winning their confidence in the Hunchakprogram. The 
party aimed at terrorizing the Ottoman government, thus 
contributing toward lowering the prestige o f  that regime and 
working toward its complete disintegration. The government itself 
was not to be the only focus o f  terroristic tactics. The Hunchaks 
wanted to annihilate the most dangerous o f  the Armenian and 
Turkish individuals who were then working fo r  the government as 
well as to destroy all spies and informers. To assist them in 
carrying out all o f  these terroristic acts, the party was to organize 
an exclusive branch specifically devoted to performing acts o f  
terrorism. The most opportune time to institute the general 
rebellion fo r  carrying out immediate objectives was when Turkey 
was engaged in war.”10

K. S. Papazian wrote of the Dashnak Society:

"The purpose o f  the A. R. Federation (Dashnak) is to 
achieve political and economic freedom in Turkish Armenia, by 
means o f  rebellion... terrorism has, from the first, been adopted by 
the Dashnak Committee o f  the Caucasus, as a policy or a method 
fo r  achieving its ends. Under the heading ‘m eans’ in their 
program adopted in 1892, we read as follows: The Armenian 
Revolutionary Federation (Dashnak), in order to achieve its 
purpose through rebellion, organizes revolutionary groups. 
Method no. 8 is as follows: To wage fight, and to subject to 
terrorism the government officials, the traitors, ... Method no. 11 
is: To subject the government institutions to destruction and 
pillage."11

One of the Dashnak founders and ideologues, Dr. Jean 
Loris-Melikoff wrote that:

"The truth is that the party (Dashnak Committee) was 
ruled by an oligarchy, fo r  whom the particular interests o f  the 
party came before the interests o f  the people and nation. They (the 
Dashnaks) made collections among the bourgeois and the great
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merchants. At the end, when these means were exhausted, they 
resorted to terrorism, after the teachings o f  the Russian 
revolutionaries that the end justifies the means."12

The same policy was described by the Dashnak ideologue 
Varandian, in History of the Dashnakzoutune (Paris, 1932).

Thus as Armenian writers themselves have freely 
admitted, the goal of their revolutionary societies was to stir 
revolution, and their method was terror. They lost no time in 
putting their programs into operation, stirring a number of revolt 
efforts within a short time, with the Hunchaks taking the lead at 
first, and then the Dashnaks following, planning and organizing 
their efforts outside the Ottoman Empire before carrying them out 
within the boundaries of the Sultan's dominions.

The first revolt came at Erzurum in 1890. It was followed 
by the Kumkapi riots in İstanbul the same year, and then risings in 
Kayseri, Yozgat, Çorum and Merzifon in 1892-1893, in Sasun in 
1894, the Zeytun revolt and the Armenian raid on the Sublime 
Porte in 1895, the Van revolt and occupation of the Ottoman Bank 
in İstanbul in 1896, the Second Sasun revolt in 1903, the attempted 
assassination of Sultan Abdulhamid II in 1905, and the Adana 
revolt in 1909. All these revolts and riots were presented by the 
Armenian revolutionary societies in Europe and America as the 
killing of Armenians by Turks, and with this sort of propaganda 
message they stirred considerable emotion among Christian 
peoples. The missionaries and consular representatives sent by the 
Powers to Anatolia played major roles in spreading this 
propaganda in the western press, thus carrying out the aims of the 
western powers to turn public opinion against Muslims and Turks 
to gain the necessary support to break up the Ottoman Empire.

There were many honest western diplomatic and consular 
representatives who reported what actually was happening, that it 
was the Armenian revolutionary societies that were doing the 
revolting and slaughtering and massacring to secure European 
intervention in their behalf.
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In 1876, the British Ambassador in İstanbul reported that 
the Armenian Patriarch had said to him:

"If revolution is necessary to attract the attention and 
intervention o f Europe, it would not be hard to do so ."13

On 28 March 1894 the British Ambassador in Istanbul, 
Curie reported to the Foreign Office:

"The aim o f  the Armenian revolutionaries is to stir 
disturbances, to get the Ottomans to react to violence, and thus get 
the foreign Powers to intervene."14

On 28 January 1895 the British Consul in Erzurum, 
Graves reported to the British Ambassador in İstanbul:

"The aims o f  the revolutionary committees are to stir up 
general discontent and to get the Turkish government and people 
to react with violence, thus attracting the attention o f the foreign 
powers to the imagined sufferings o f  the Armenian people, and 
getting them to act to correct the situation,"15

Graves also told New York Herald reporter Sydney 
Whitman that:

"If no Armenian revolutionary had come to this country, i f  
they had not stirred Armenian revolution, would these clashes 
have occurred ", answering "Of course not. I  doubt i f  a single 
Armenian would have been killed."16

The British Vice-Consul Williams wrote from Van on 4 
March 1896:

"The Dashnaks and Hunchaks have terrorized their own 
countrymen, they have stirred up the Muslim people with their 
thefts and insanities, and have paralyzed all efforts made to carry 
out reforms; all the events that have taken place in Anatolia are 
the responsibility o f  the crimes committed by the Armenian 
revolutionary committees. "17
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British Consul-General in Adana Doughty Wily wrote in
1909:

"The Armenians are working to secure foreign  
intervention,"18

Russian Consul-General in Bitlis and Van; General 
Mayewski, reported in 1912:

"In 1895 and 1896 the Armenian revolutionary committees 
created such suspicion between the Armenians and the native 
population that it became impossible to implement any sort o f  
reform in these districts. The Armenian priests paid no attention to 
religious education, but instead concentrated on spreading 
nationalist ideas, which were affixed to the walls o f  monasteries, 
and in place o f  performing their religious duties they concentrated 
on stirring Christian enmity against Muslims. The revolts that took 
place in many provinces o f  Turkey during 1895 and 1896 were 
caused neither by any great poverty among the Armenian villages 
nor because o f  Muslim attacks against them. In fa c t these villagers 
were considerably richer and more prosperous than their 
neighbors. Rather, the Armenian revolts came from three causes:

1. Their increasing maturity in political subjects;

2 .The spread o f  ideas o f  nationality, liberation, and  
independence within the Armenian community;

3. Support o f  these ideas by the western governments, and 
their encouragement through the efforts o f  the Armenian 
priest,s."19

In another report in December 1912, Mayewski wrote
that:

" The Dashnak revolutionary society is working to stir up a 
situation in which Muslims and Armenians will attack each other, 
and thus to pave the way fo r  Russian intervention. "20
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Finally, the Dashnak ideologue Varandian admits that the 
society "wanted to assure European intervention , " 2 1  while 
Papazian stated that "the aims o f their revolts was to assure that 
the European powers would mix into Ottoman internal affairs."22 
At each of their armed revolts the Armenian terrorist committees 
have always propagated that European intervention would 
immediately follow. Even some of the committee members 
believed in this propaganda. In fact, during the occupation of the 
Ottoman Bank in İstanbul the Armenian terrorist Armen Aknomi 
committed suicide after having waited in desperation the arrival of 
the British fleet. It can be seen thus that the basis for the Armenian 
revolts was not poverty, nor was it oppression or the desire for 
reform; rather, it was simply the result of a joint effort on the part 
of the Armenian revolutionary committees and the Armenian 
church, in conjunction with the Western Powers and Russia, to 
provide the basis to break up the Ottoman Empire.

In reaction to these revolts, the Ottomans did what other 
states did in such circumstances, sending armed forces against the 
rebels to restore order, and for the most part succeeding quickly 
since very few of the Armenian populace supported or helped the 
rebels or the revolutionary societies. However for the press and 
public of Europe, stirred by tales spread by the missionaries and 
the revolutionary societies themselves, every Ottoman restoration 
of order was automatically considered a "massacre" of Christians, 
with the thousands of slaughtered Muslims being ignored and 
Christian claims against Muslims automatically accepted. In many 
cases, the European states not only intervened to prevent the 
Ottomans from restoring order, but also secured the release of 
many captured terrorists, including those involved in the Zeytun 
revolt, the occupation of the Ottoman Bank, and the attempted 
assassination of Sultan Abdulhamid. While most of these were 
expelled from the Ottoman Empire, with the cooperation of their 
European sponsors, it did not take long for them to secure forged 
passports and other documents and to return to Ottoman territory 
to resume their terroristic activities. Whatever were the claims of 
the Armenian revolutionary societies and whatever the ambitions 
of the imperial powers of Europe, there was one major fact which
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they simply could not ignore. The Armenians comprised a very 
small minority of the population in the territories being claimed in 
their name, namely the six eastern districts claimed as "historic 
Armenia" (Erzurum, Bitlis, Van, Elaziz, Diyarbakır and Sivas), the 
two provinces claimed to comprise "Armenian Cilicia" (Aleppo 
and Adana) and finally Trabzon which was later claimed to have 
an outlet to the Black Sea coast. Event the French Yellow Book, 
which among western sources made the largest Armenian 
population claims, still showed them in a sizeable minority:

Total Gregorian Armenian Percent of
Population Armenian Population Total Population

Erzurum 645.702 134.967 20.90
Bitlis 398.625 131.390 32.96
Van 430.000 80.798 18.79
Elaziz 578.814 69.718 12.04
Diyarbakır 471.462 79.129 16.78
Sivas 1.086.015 170.433 15.68
Adana 403.539 97.450 24.14
Aleppo 995.758 37.999 3.81
Trabzon 1.047.700 47.200 4.50

Thus even by these extreme claims, the Armenians still 
constituted no more than one third of the provinces' population. 
According to the Encyclopedia Britannica of 1910, the Armenians 
were only 15 percent of the area's population as a whole, making 
it very unlikely that they could in fact achieve independence in any 
part of the Ottoman Empire without the massive foreign assistance 
that would have been required to push out the Turkish majorities 
and replace them with Armenian emigrants.

Russia in fact was only using the Armenians for its own 
ends. It had no real intention of establishing Armenian 
independence, either within its own dominions or in Ottoman 
territory. Almost as soon as the Russians took over the Caucasus, 
they adopted a policy of Russifying the Armenians as well as 
establishing their own control over the Armenian Gregorian 
church in their territory. By virtue of the Polijenia Law of 1836,
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the powers and duties of the Catholicos of Etchmiadzin were 
restricted, while his appointment was to be made by the Czar. In 
1882 all Armenian newspapers and schools in the Russian Empire 
were closed, and in 1903 the state took direct control of all the 
financial resources of the Armenian Church as well as Armenian 
establishments and schools. At the same time Russian Foreign 
Minister Lobanov Rostowsky adopted his famous goal of "An 
Armenia without Armenians", a slogan which has been deliberately 
attributed to the Ottoman administration by some Armenian 
propagandists and writers in recent years. Whatever the reason, 
Russian oppression of the Armenians was severe. The Armenian 
historian Vartanian relates in his History of the Armenian Movement 
that "Ottoman Armenia was completely free in its traditions, religion, 
culture and language in comparison to Russian Armenia under the 
Czars." Edgar Granville writes, "The Ottoman Empire was the 
Armenians' only shelter against Russian oppression. "

That Russian intentions were to use the Armenians to 
annex Eastern Anatolia and not to create an independent Armenia 
is shown by what happened during World War I. In the secret 
agreements made among the Entente powers to divide the 
Ottoman Empire, the territory which the Russians had promised to 
the Armenians as an autonomous or independent territory was 
summarily divided between Russia and France without any 
mention of the Armenians, while the Czar replied to the protests 
of the Catholicos of Etchmiadzin only that "Russia has no 
Armenian problem ." The Armenian writer Borian thus concludes:

"Czarist Russia at no time wanted to assure Armenian 
autonomy: For this reason one must consider the Armenians who 
were working fo r  Armenian autonomy as no more than agents o f  
the Czar to attach Eastern Anatolia to Russia."

The Russians thus have deceived the Armenians for years; 
and as a result the Armenians have been left with nothing more 
than an empty dream.
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QUESTION 5. WHAT IS MEANT B Y  THE TERM  
“GENOCIDE”?

This term refers to a well defined crime, the definition of 
which has been given in an international convention made after 
the Second World War: the "Convention fo r  the Prevention and 
the Repression o f  the Crime o f  Genocide", approved by the 
General Assembly of the United Nations in its resolution of 
December 9,1948 and which went into effect on January 11,1951; 
a convention which Turkey signed and ratified.

In the convention the definition of the crime of genocide 
consists of three elements: for one thing, there has to be a national, 
ethnic, racial or religious group. Then, this group has to be subject 
to certain acts listed in the convention. The "murder o f  the 
members o f  the group, and forced transfer o f  the children o f  one 
group into another group and subjecting the members o f  a group 
to conditions which will eventually bring about their physical 
destruction" come within the range of actions listed in the said 
convention. But the third element is the most important: there has 
to be "an intent o f  destroying", in part or in the whole of the said 
group.

This key-description helps to differentiate between 
genocide and other forms of homicide, which are the 
consequences of other motives such as in the case of wars, 
uprisings etc. Homicide becomes genocide when the latent or 
apparent intention of physical destruction is directed at members 
of any one of the national, ethnic, racial or religious groups simply 
because they happen to be members of that group. The concept of 
numbers only becomes significant when it can be taken as sign of 
such an intention against the group. That is why, as Sartre said in 
speaking of genocide on the occasion of the Russell Tribunal on 
the Vietnam War, that one must study the facts objectively in order 
to prove if this intention exists, even in an implicit manner.23
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QUESTION 6. DID THE TURKS UNDERTAKE A 
PLANNED AND SYSTEMATIC MASSACRE OF THE 
ARMENIANS IN  1915?

The beginning of World War I and the Ottoman entry into 
the war on November 1, 1914 on the side of Germany and Austria- 
Hungary against the Entente powers was considered as a great 
opportunity by the Armenian nationalists. Louise Nalbandian 
relates that "The Armenian revolutionary committees considered 
that the most opportune time to begin a general uprising to 
achieve their goals was when the Ottoman Empire was in a state 
o f  war"24, and thus less able to resist an internal attack.

Even before the war began, in August 1914, the Ottoman 
leaders met with the Dashnaks at Erzurum in the hope of getting 
them to support the Ottoman war effort when it came out. The 
Dashnaks promised that if the Ottomans entered the war, they 
would do their duty as loyal countrymen in the Ottoman armies. 
However they failed to live up to this promise, since even before 
this meeting took place, a secret Dashnak Congress held at 
Erzurum in June 1914 had already decided to use the oncoming 
war to undertake a general attack against the Ottoman state25. The 
Russian Armenians joined the Russian army in preparing an attack 
on the Ottomans as soon as war was declared. The Catholicos of 
Echmiadzin assured the Russian General Governor of the 
Caucasus, Vranzof Dashkof, that "in return fo r  Russia's forcing 
the Ottomans to make reforms fo r  the Armenians, all the Russian 
Armenians would support the Russian war effort without 
conditions."26 The Catholicos subsequently was received at Tiflis 
by the Czar, whom he told that "The liberation o f the Armenians 
in Anatolia would lead to the establishment o f an autonomous 
Armenia separated from Turkish suzerainty and that this Armenia 
could be made possible with the protection o f Russia. "21 Of course 
the Russians really intended to use the Armenians to annex 
Eastern Anatolia, but the Catholicos was told nothing about that.
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As soon as Russia declared war on the Ottoman Empire, 
the Dashnak Society's official organ Horizon declared that:

"The Armenians have taken their place on the side o f  the 
Entente states without showing any hesitation whatsoever; they 
have placed all their forces at the disposition o f Russia; and they 
also are forming volunteer battalions."28

The Dashnak Committee also ordered its cells that had 
been preparing to revolt within the Ottoman Empire:

"As soon as the Russians have crossed the borders and the 
Ottoman armies have started to retreat, you should revolt 
everywhere. The Ottoman armies thus will be placed between two 
fires: o f  the Ottoman armies advance against the Russians, on the 
other hand, their Armenian soldiers should leave their units with 
their weapons, form  bandit forces, and unite with the Russians.''29

The Hunchak Committee instructions to its organizations 
in the Ottoman territory were:

"The Hunchak Committee will use all means to assist the 
Entente states, devoting all its forces to the struggle to assure 
victory in Armenia, Cilicia, the Caucasus and Azerbaijan as the 
ally o f  the Entente states, and in particular o f  Russia."30

And even the Armenian representative in the Ottoman 
Parliament for Van, Papazyan, soon turned out to be a leading 
guerilla fighter against the Ottomans, publishing a proclamation 
that:

"The volunteer Armenian regiments in the Caucasus 
should prepare themselves fo r  battle, serve as advance units fo r  
the Russian armies to help them capture the key positions in the 
districts where the Armenians live, and advance into Anatolia, 
joining the Armenian units already there."31
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As the Russian forces advanced into Ottoman territory in 
eastern Anatolia, they were led by advanced units composed of 
volunteer Ottoman and Russian Armenians, who were joined by 
the Armenians who deserted the Ottoman armies and went over to 
the Russians. Many of these also formed bandit forces with 
weapons and ammunition which they had for years been stocking 
in Armenian and missionary churches and schools, going on to 
raid Ottoman supply depots both to increase their own arms and to 
deny them to the Ottoman army as it moved to meet this massive 
Russian invasion. Within a few months after the war began, these 
Armenian guerilla forces, operating in close coordination with the 
Russians, were savagely attacking Turkish cities, towns and 
villages in the East; massacring their inhabitants without mercy, 
while at the same time working to sabotage the Ottoman army's 
war effort by destroying roads and bridges, raiding caravans, and 
doing whatever else they could to ease the Russian occupation. 
The atrocities committed by the Armenian volunteer forces 
accompanying the Russian army were so severe that the Russian 
commanders themselves were compelled to withdraw them from 
the fighting fronts and send them to rear guard duties. The 
memoirs of all too many Russian officers who served in the East 
at this time are filled with accounts of the revolting atrocities 
committed by these Armenian guerillas, which were savage even 
by the relatively primitive standards of war then observed in such 
areas.32

Nor did these Armenian atrocities effect only Turks and 
other Muslims. The Armenian guerillas had never been happy 
with the failure of the Greeks and Jews to fully support their 
revolutionary programs. As a result in Trabzon and vicinity they 
massacred thousands of Greeks, while in the area of Hakkari it 
was the Jews who were rounded up and massacred by the 
Armenian guerillas33. Basically the aim of these atrocities was to 
leave only Armenians in the territories being claimed for the new 
Armenian state; all others therefore were massacred or forced to 
flee for their lives so as to secure the desired Armenian majority 
of the population in preparation for the peace settlement.
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Leading the first Armenian units who crossed the Ottoman 
border in the company of the Russian invaders was the former 
Ottoman Parliamentary representative for Erzurum, Karekin 
Pastirmaciyan, who now assumed the revolutionary name Armen 
Garo. Another former Ottoman parliamentarian, Hamparsum 
Boyaciyan, led the Armenian guerilla forces who ravaged Turkish 
villages behind the lines under the nickname "M urad", 
specifically ordering th a t" Turkish children also should be killed 
as they form  a danger to the Armenian nation" Another former 
Member of Parliament, Papazyan, led the Armenian guerilla 
forces that ravaged the areas of Van, Bitlis and Muş.

In March 1915 the Russian forces began to move toward 
Van. Immediately, on April 11, 1915 the Armenians of Van began 
a general revolt, massacring all the Turks in the vicinity so as to 
make possible its quick and easy conquest by the Russians. Little 
wonder that Czar Nicholas II sent a telegram of thanks to the 
Armenian Revolutionary Committee of Van on April 21, 1915, 
"thanking it fo r  its services to Russia." The Armenian newspaper 
Gochnak, published in the United States, also proudly reported on 
May 24, 1915 that "only 1.500 Turks remain in Van; the rest 
having been slaughtered

The Dashnak representative told the Armenian National 
Congress assembled at Tiflis in February 1915 that "Russia 
provided 242.000 rubles before the war even began to arm and 
prepare the Ottoman Armenians to undertake revolts", giving 
some idea of how the Russian-Armenian alliance had long 
prepared to undermine the Ottoman war effort34. Under these 
circumstances, with the Russians advancing along a wide front in 
the East, with the Armenian guerillas spreading death and 
destruction while at the same time attacking the Ottoman armies 
from the rear, with the Allies also invading the Empire along a 
wide front from Galicia to Irak, the Ottoman decision to deport 
Armenians from the war areas was a moderate and entirely 
legitimate measure of self-defense.
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Even after the revolt and massacres at Van, the Ottoman 
government made one final effort to secure general Armenian 
support for the war effort, summoning the Patriarch, some 
Armenian Members of Parliament, and other delegates to a 
meeting where they were warned that drastic measures would be 
taken unless Armenians stopped slaughtering Muslims and 
working to undermine the war effort. When there was no evident 
lessening of the Armenian attacks, the government finally acted. 
On April 24, 1915 the Armenian revolutionary committees were 
closed and 235 of their leaders were arrested for activities against 
the state. It is the date of these arrests that in recent years has been 
annually commemorated by Armenian nationalist groups 
throughout the world in commemoration of the "massacre" that 
they claim took place at this time. No such massacre, however, 
took place, at this or any other time during the war: In the face of 
the great dangers which the Empire faced at that time, great care 
was taken to make certain that the Armenians were treated 
carefully and compassionately as they were deported, generally to 
Syria and Palestine when they came from southern Anatolia, and 
to Irak if they came from the north. The Ottoman Council of 
Ministers thus ordered:

"When those o f  the Armenians resident in the 
aforementioned towns and villages who have to be moved are 
transferred to their places o f  settlement and are on the road, their 
comfort must be assured and their lives and property protected; 
after their arrival their food  should be paid fo r  out o f  Refugees' 
Appropriations until they are definitively settled in their new 
homes. Property and land should be distributed to them in 
accordance with their previous financial situation as well as their 
current needs; andfor those among them needing further help, the 
government should build houses, provide cultivators and artisans 
with seed, tools, and equipment."35
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And it went on to specify:

"This order is entirely intended against the extension o f  the 
Armenian Revolutionary Committees; therefore do not execute it 
in such a manner that might cause the mutual massacre o f  
Muslims and Armenians."

"Make arrangements fo r  special officials to accompany 
the groups o f  Armenians who are being relocated, and make sure 
they are provided with food  and other needed things, paying the 
cost out o f  the allotments set aside fo r  emigrants,"36

"The food  needed by the emigrants while travelling until 
they reach their destinations must be provided... fo r  poor  
emigrants by credit fo r  the installation o f  the emigrants. The 
camps provided fo r  transported persons should be kept under 
regular supervision; necessary steps fo r their well being should be 
taken, and order and security assured. Make certain that indigent 
emigrants are given enough fo o d  and that their health is assured 
by daily visits by a doctor... Sick people, poor people, women and 
children should be sent by rail, and others on mules, in carts or on 
foot according to their power o f endurance. Each convoy should 
be accompanied by a detachment o f  guards, and the food  supply 
fo r each convoy should be guarded until the destination is 
reached... In cases where the emigrants are attacked, either in the 
camps or during the journeys, all efforts should be taken to repel 
the attacks immediately..."^1

Out of the some 700.000 Armenians who were transported 
in this way until early 1917, certainly some lives were lost, as the 
result both of large scale military and bandit activities then going 
on in the areas through which they passed, as well as the general 
insecurity and blood feuds which some tribal forces sought to 
carry out as the caravans passed through their territories. In 
addition, the deportations and settlement of the deported 
Armenians took place at a time when the Empire was suffering 
from severe shortages of fuel, food, medicine and other supplies 
as well as large-scale plague and famine. It should not be forgotten
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that, at the same time, an entire Ottoman army of 90.000 men was 
lost in the East as a result of severe shortages, or that through the 
remainder of the war as many as three or four million Ottoman 
subjects of all religions died as a result of the same conditions that 
afflicted the deportees. How tragic and unfeeling it is, therefore, 
for Armenian nationalists to blame the undoubted suffering of the 
Armenians during the war to something more than the same 
anarchical conditions which afflicted all the Sultan's subjects. This 
is the truth behind the false claims distorting historical facts by ill- 
devised mottoes such as the "first genocide o f the twentieth 
century" which Armenian propagandists and terror groups try to 
revive to justify the same tactics of terror today which brought 
such horrors to the Ottoman Empire during the last century.
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QUESTION  7. DID TALAT PASHA SEND SECRET  
TELEGRAMS ORDERING MASSACRES?

Armenian propaganda claiming that massacres were an 
Ottoman government policy requires proof that such a decision 
was in fact made. For this purpose the Armenians reduced a 
number of telegrams attributed to Talat Pasha supposedly found 
by British forces commanded by General Allenby when they 
captured Aleppo in 1918. It was claimed that they were found in 
the office of an Ottoman official named Naim Bey, and that they 
were not destroyed only because the British occupation came with 
unexpected speed. Samples of these telegrams were published in 
Paris in 1920 by an Armenian author named Aram Andonian38, 
and they also were presented at the Berlin trial of the Armenian 
terrorist Tehlirian, who killed Talat Pasha. Nevertheless, the court 
neither considered these documents as "evidence" nor was 
involved in any decision claiming the authenticity of them.

These documents were, however, entirely fabricated, and 
the claims deriving from them therefore cannot be sustained. They 
were in fact published by the Daily Telegraph of London in 
192239, which also attributed them to a discovery made by 
Allenby's army. But when the British Foreign Office enquired 
about them at the War Office, and with Allenby himself, it was 
discovered that they had not been discovered by the British army 
but, rather, had been produced by an Armenian group in Paris. In 
addition, examination of the photographs provided in the 
Andonian volume shows clearly that neither in form, script or 
phraseology did they resemble normal Ottoman administrative 
documents, and that they were, therefore, rather crude forgeries.

Following the Entente occupation of istanbul, the British 
and the French arrested a number of Ottoman political and 
military figures and some intellectuals on charges of war crimes. 
In this they were given substantial assistance by the Ottoman 
Liberal Union Party, which had been placed in power by the 
Sultan after the war, and which was anxious to do anything it could
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to definitively destroy the Union and Progress Party and its 
leaders, who had long been political enemies. Most of the 
prisoners were sent off to imprisonment in Malta, but the four 
Union and Progress leaders who had fled the country just before 
the occupation were tried and sentenced to death in absentia in 
Istanbul. Three other government officials were sentenced to 
death and executed, but it was discovered later that the evidence 
on which the convictions had been based was false.

In the meantime, the British looked everywhere to find 
evidence against those who had been sent to Malta. Despite the 
complete cooperation of the Ottoman Liberal Union government, 
nothing incriminating could be found among the Ottoman 
government documents. Similar searches in the British archives 
were fruitless. Finally, in desperation, the British Foreign Office 
turned to the American archives in Washington, but in reply, one 
of their representatives, R. C. Craigie, wrote to Lord Curzon:

"I regret to inform your Lordship that there was nothing 
therein which could be used as evidence against the Turks who are 
at present being detained at Malta... no concrete facts being given 
which could constitute satisfactory incriminating evidence... The 
reports in question do not appear in any case to contain evidence 
against these Turks which would be useful even fo r  the purpose o f  
corroborating information already in the possession o f  His 
Majesty's Government."4®

Uncertain as to what should be done with prisoners, who 
already had been held for two years, without trial, and without 
even any charges being filed or evidence produced, the Foreign 
Office applied for advice to the Law Officers of the Crown in 
London, who concluded on 29 July, 1921:

"Up to the present no statements have been taken from  
witnesses who can depose to the truth o f  the charges made against 
the prisoners. It is indeed uncertain whether any witnesses can be 
found. ”41
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At this time the "documents" produced by Andonian were 
available, but despite their desperate search for evidence which 
could be presented in a court of law, the British never used them 
because it was evident that they were forgeries. As a result, the 
prisoners were quietly released in 1921, without charges ever 
having been filed or evidence produced.

It is useful to reiterate the main elements in the chain of 
evidence constructed in proving that Andonian's "documents" 
were all patent forgeries:

1. To show that his forgeries were in fact "authentic 
Ottoman documents" Andonian relied on the signature of the 
Governor of Aleppo, Mustafa Abdülhalik Bey, which he claimed 
was appended to several of the "documents" in question. By 
examining several actual specimens of Mustafa Abdülhalik Bey's 
signature as preserved on contemporary official documents, it is 
established that the alleged signatures appended to Andonian's 
"documents" were forgeries.

2. In one of his forged documents, Andonian dated the note 
and signature attributed to Mustafa Abdülhalik Bey. Again, by a 
comparison with authentic correspondence between the Governor 
of Aleppo and the Ministry of Interior in Istanbul, on the date in 
question, it is proven that the Governor of Aleppo on that date was 
Bekir Sami Bey, not Mustafa Abdülhalik Bey:

3. Consistently, Andonian's forgeries attest to the fact that 
he was either totally unaware of, or carelessly neglected to account 
for, the differences between the Muslim Rumi and Christian 
calendars. The numerous errors he made as a result of this 
oversight are, in and of themselves, sufficient to prove the 
fabricated nature of his "documents". Among other things, the 
errors Andonian made in this respect served to destroy the system 
of reference numbers and dates that he concocted for his 

"documents".
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4. By way of a detailed comparison of the entries made in 
the Ministry of Interior's registers of outgoing ciphers, wherein are 
recorded the date and reference number of ¿very ciphered 
communication sent out by the Ministry, with the dates and 
reference numbers placed by Andonian on his forgeries, it is 
proven that his so-called "ciphered telegrams" bear no 
relationship whatsoever to the actual ciphers sent by the Ministry 
to Aleppo in the period in question.

5. Again, by comparing the Turkish "originals" of 
Andonian's "ciphered telegrams" with actual examples of 
contemporary Ottoman ciphered messages, it is shown that the 
number groupings he employed bear no relationship to the actual 
ciphers the Ottomans were using in that period. Thus, in his 
attempt to make his forgeries appear credible, he created a whole 
series of unusable, non-existent ciphers. Further, from the dates he 
affixed to his forgeries in this category, the Ottomans would have 
had to have used the same ciphers over a six-month period which 
was impossible. By publishing a series of documents instructing 
officials to change the ciphers they were using, it is shown that, in 
fact, the Ottomans were changing their cipher codes on average 
once every two months during the war years.

6. By comparing the manner in which the common Islamic 
injunction, Besmele, was written on Andonian's two forged letters 
with numerous examples of the way in which it appears on 
authentic contemporary Ottoman documents, it is suggested that 
Andonian's clumsy forgery of this term may well have stemmed 
from the fact that non-Muslims, even those who knew Ottoman 
Turkish, did not employ this injunction.

7. A number of examples from Andonian's forgeries show 
that it is simply inconceivable that any Ottoman official could 
have used such sentence structures and made grammatical errors. 
In the same vein, a host of expressions; allegedly uttered by 
prominent Ottoman officials are used, which no Ottoman Turk 
would ever have used. Andonian's intention in these instances was 
clear: he wanted nothing less than the Turks themselves to be 
seeming to confess to crimes which he had manufactured for them.
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8. The forged documents, with two exceptions, were 
written on plain paper with none of the usual signs found on the 
official paper used by the Ottoman bureaucracy in this period. The 
fact that one of the forged Turkish originals was written on a 
double-lined paper, which the Ottomans did not even use for 
private correspondence, constitutes an even more serious error on 
Andonian's part. Even the two forgeries which appear at first 
glance to have been written on some kind of official Ottoman 
stationery are actually written on blank telegraph forms, which 
anyone wishing to send a telegram could pick up in any Ottoman 
post office.

9. At a time when the British were frantically searching the 
world's archives for anything to be used as "evidence" against the 
group of Ottoman officials whom they were holding for trial as 
being "responsible fo r  the Armenian incidents", their failure to 
utilize Andonian's "documents" which were readily available in 
their English edition, strongly suggests that the British 
Government was fully aware of the nature of these forgeries.

10. Had documents of the nature of those concocted by 
Andonian ever actually existed, their confidential nature would 
have dictated that they be sent by courier for security reasons; 
rather than through the easily breachable public telegraph system. 
Likewise, had such documents really ever been written; it is 
inconceivable that they could have lain around in a file for three 
years, instead of being destroyed as soon as they had been read.

11. There are also numerous differences between the 
French and English editions of Andonian's book. Indeed, these 
variations are of such significance that it is absolutely impossible 
to ascribe them to printing errors, or errors in translation.

12. Finally, the fact that even some authors with close links 
to Armenian circles, who serve as spokesmen for Armenian 
causes, have indicated their own doubt as to the veracity of 
Andonian's "documents" should not be overlooked.
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In short, from start to end the so-called "Talât Pasha 
Telegrams" are nothing more than crude forgeries, concocted by 
Andonian and his associates.

Moreover, the Ottoman archives contain a number of 
orders; whose authenticity can definitely be substantiated, issued 
on the same dates, in which Talat Pasha ordered investigations to 
be made to find and punish those responsible for the attacks which 
were being made on the deportation caravans. It is hardly likely 
that he would have been ordering massacres on one hand and 
investigations and punishments for such crimes on the other.

An American aid organization called "the Near East Relief 
Society" was allowed by the Ottoman Government to stay and 
fulfill its functions in Anatolia during the deportations. Even 
following the entry of U.S.A. into war on the side of Entente 
powers against Ottoman Empire, the same organization was 
permitted to remain in Anatolia. This was dealt in the reports of

____  •

the American Ambassador Elkus in Istanbul. In this case, if an 
order for "massacring Armenians" had been given, would the 
Ottoman Government have allowed to an American organization 
to be witness to the "massacres"? In other words, it is ridiculous to 
suppose that the Ottomans said to America: " We are massacring 
Armenians. Why don't you have a look at if!" Such an allegation 
could never be a logical explanation of historic facts.

Finally, and in the end most important, when the war came 
to an end, the Armenian population still was substantially in place 
in Western Anatolia, Thrace and İstanbul. Had the Ottoman 
government ordered massacres, evidently they too would have 
been killed. And for that matter, had the Ottoman government 
wanted to eliminate all the Armenians in the Empire, it could have 
done so far more easily by killing and disposing of them where 
they lived, rather than undertaking a large-scale deportation of 
those in the Eastern war zones under the eyes of foreign observers.

The claim, thus, that the Ottoman government ordered and 
carried out a general massacre of Armenians in the Empire cannot 
be sustained and is disproved by the facts.
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QUESTION 8. DID 1,5 MILLION ARMENIANS DIE  
DURING WORLD WAR I?

Armenian propagandists claim that as many as 1,5 to 2 
million Armenians died as the result of "massacres”. Like the rest 
of their claims, this also is imaginary, with the number claimed 
being increased over time. At first, immediately following the war 
the Armenians claimed that as many as 600.000 had been killed. 
Later they raised it to 800.000 and now they talk about 1,5 million 
and tomorrow they may talk even about three million. The 1918 
edition of Encyclopedia Britannica said that 600.000 Armenians 
had been killed; in its 1968 edition this was raised to 1,5 million.

How many Armenians did die? It is impossible to 
determine the number exactly, since no complete death records of 
statistics were kept during those years. The only basis on which 
even an estimate can be made is the actual Armenian population 
in the Ottoman Empire at the time. Even here figures vary widely, 
with the Armenians claiming far more than other sources:

Claimed Armenian 
Population

1. The Armenian author Leart, based on figures
provided.by the Patriarchate of İstanbul 2.560.000

2. The Armenian historian Basmajian 2.380.000
3. The Armenian National Committee at the

Paris Peace Conference 2.250.000
4. The Armenian historian Kevork Aslan 1.800.000
5. The French Yellow Book 1.555.000
6. Encyclopedia Britannica 1.500.000
7. Constenson 1.400.000
8. Lynch 1.345.000
9. Official Ottoman census statistics for 1914 1.295.000
10. Annual Register (London) 1.056.000
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Leaving aside the Armenian figures, which are evidently 
exaggerated, the western estimates vary between 1.056.000 and 
1.555.000 which more or less corresponds with the official 
Ottoman census report of 1.295.000. How, then, could 1,5 million 
Armenians have been massacred even had every Armenian in the 
Empire been killed, which of course did not happen?

Therefore, what are the real Armenian losses? Talat Pasha, 
in a report presented to the last congress of the Union and Progress 
Party, stated that this number was estimated at around 300.000. 
Monseigneur Touchet, a French clergyman, informed the congress 
of "Oeuevre d'Orient" in February 1916, that the number of dead 
is thought to be 500.000, but added that this figure might have 
been exaggerated.

Toynbee estimates the number of the Armenian losses as 
600.000. The same figure appears in the Encyclopedia 
Britannica's 1918 edition. Armenians had also claimed the same 
number before. Bogos Noubar, head of the Armenian delegation 
at the Paris Peace Conference, declared that after the war 280.000 
Armenians were living in Turkey and 700.000 Armenians have 
emigrated to other countries. According to the estimation of 
Bogos Noubar, the total number of the Armenian population 
before the war was 1.300.000. Therefore, it can be concluded that 
the number of the Armenian losses was around 300.000. This 
figure reflects the same proportion, according to their total 
population, of the 3 million loss of Turkish lives during the same 
period. Once more, facts do not correspond with the Armenian 
claims.
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QUESTION 9. IS THE SEVRES AGREEMENT STILL IN  
FORCE?

i

The Armenian propagandists claim that the Sèvres 
Agreement, which provided for the establishment of an Armenian 
State in eastern Anatolia, is still legally in force, and use it to base 
their claims for the "return" of "Armenian lands". In fact, this 
agreement was never put into force. It was superseded and 
replaced by the Treaty of Lausanne, and thus no longer has the 
force of law. In addition, after the Dashnaks established an 
Armenian Republic in Erivan on 28 May 1918, it signed the 
Batum Treaty of 4 June 1918 with the Ottoman Government. This 
treaty was described by Foreign Minister Hadisian of the 
Armenian Republic as involving the full disavowal on the part of 
the latter of all claims on the territory or people of the Ottoman 
Empire including its Armenians and the lands claimed by the 
Armenian nationalists:

"The Armenians o f  Turkey no longer think o f  separating 
from the Ottoman Empire. Their problems no longer are even the 
concern o f  relations between the Armenian Republic and the 
Ottomans. Relations between the Ottoman Empire and the 
Armenian Republic are excellent, and they must remain that way 
in the future. All Armenian political parties fee l the same way. 
Continuation o f  this good neighbourly spirit is one o f  the principal 
points o f  the program recently announced by the Armenian 
Government, o f  which I  am Foreign Minister."̂ 2

Even the Dashnak organ Hairenik stated on 28 June 1918:

"Russia's policy o f  hostility toward Turkey emboldened the 
Armenians o f  the Caucasus; that is why the Caucasus Armenians 
were involved in clashes between two friendly races. Thank 
goodness that this situation did not last too long. Following the 
Russian Revolution, the Armenians o f  the Caucasus understood 
that their security could be achieved only by having good relations 
with Turkey, and they stretched out their hands to Turkey. Turkey 
also wanted to forget the events o f  the past, and grasped the out-
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stretched hand in friendship. We agree that the Armenian Question 
has been resolved and left to history. The mutual feelings o f  
suspicion and enmity created by foreign agents have been 
eliminated."43

These declarations make it clear that the Armenian 
Question was closed by the agreements concluded, following 
World War I; that the events that had taken place were the 
responsibility of the Russians and Armenians, not of the Turk, and 
that if anyone had been mistreated it was the Turks, no one else.

It is true that the World War I settlement was reopened for 
a time by the Armenian Republic. Despite the Dashnak 
declarations, Armenian bands began to raid into eastern Anatolia 
in the summer of 1918. On 28 May 1919, first anniversary of the 
foundation of the Armenian Republic by the Dashnaks, it declared 
th a t"Armenia has annexed Eastern Anatolia" thus laying claim to 
the territories of eastern Anatolia which had been returned to the 
Ottoman Empire following the Treaty of Brest-Litovsk. To 
examine the Armenian claims and recommend a settlement, 
American President Wilson sent an American investigation 
committee to Anatolia in the fall of 1919 under the leadership of 
General James G. Harbord. It toured through Anatolia during 
September and October, and then reported to Congress that:

"The Turks and Armenians lived in peace side by side fo r  
centuries; that the Turks suffered as much as the Armenians at the 
time o f the deportations; that only 20 % o f the Turkish villagers 
who went to war would be able to return to their homes; that at the 
start o f  World War I  and before the Armenians never had anything 
approaching a majority o f  the population in the territories called 
Armenia; they would not have a majority even i f  all the deported 
Armenians were returned; and the claims that returning 
Armenians would be in danger were not justified ."44

As a result of this report, in April 1920 the American 
Congress rejected the proposal which had been made to establish 
an American Mandate over Anatolia for the purpose of enabling 
the Armenians to establish their own state in the East.
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On 10 August 1920 the Armenians joined in signing the 
long-hoped-for Treaty of Sèvres, which provided that the Ottoman 
government would recognize the establishment of an independent 
Armenian state, with boundaries to be determined by President 
Wilson. This treaty was, however, signed only by the Ottoman 
Government in istanbul, while most Turks, and most of the 
country accepted the leadership of the Ankara government, led by 
Mustafa Kemal, who actively opposed the treaty and its 
provisions.

In the meantime, following the Armistice of Mondros 
which concluded the fighting of World War I in 1918, the province 
of Adana was occupied by the French. The British occupied Urfa, 
Mara§ and Antep but later left these also to the French.

As French forces occupied these provinces, in south and 
southeast Anatolia, they were accompanied by Armenians 
wearing French uniforms, who immediately began to ravage 
Turkish villages and massacred large numbers of Turks. These 
atrocities stirred the Turks of the area to resist, once again leading 
to the spreading of propaganda in Europe that Turks were 
massacring Armenians. This time, however, since the French 
themselves were forced to send the Armenians to the rear to end 
the atrocities, the Armenian claims were evidently false, and no 
one really believed them.

After the American Congress rejected a mandate over 
Anatolia, the Armenian Republic in the Caucasus, starting in June 
1920, attacked Turkey, sending guerilla bands as well as organized 
army units into eastern Anatolia, and undertaking widespread 
massacres of the settled population. The Ankara government 
moved to the defense in September, and within a short time the 
Armenian forces were routed, eastern Anatolia was regained, and 
order and security re-established. By the Treaty of Gümrü 
(Alexandropol) signed by the Ankara Government and the 
Armenian Republic on 3 December 1920, both sides accepted the 
new boundaries and acknowledged that the provisions of the
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Treaty of Sèvres were null and void. The Armenians also 
renounced all territorial claims against Turkey.

Shortly after this the Red Army entered Erivan and 
established the Soviet Armenian Government. However through a 
revolt in Erivan on 18 February 1921 the Dashnaks once again took 
over control of Armenia. The new Vratzian Government sent a 
committee to Ankara on 18 March asking for Turkish assistance 
against the Bolsheviks, a strange event indeed considering that only 
two years previously the Dashnaks had organized an Armenian 
invasion of Turkey. The Dashnak government did not last very long, 
however, and the Soviets soon regained control of Erivan.

On 16 March 1921, Turkey signed the Moscow Treaty 
with the Soviet Union, by which the boundaries between Turkey 
and the Soviet Union were definitively drawn. As arranged in this 
agreement, on 13 October 1921 Turkey signed the Kars 
Agreement with Soviet Armenia, confirming the new boundaries 
between the two as well as their agreement that the provisions of 
the Treaty of Sèvres were null and void once and for all.

The situation on the southern front was settled by the 
Treaty of Ankara signed with France on 20 October 1921. France 
evacuated not only its own troops, but also the Armenian guerillas 
and volunteers who had cooperated with them, and most of the 
Armenians who had gathered at Adana in the hope of establishing 
an Armenian state there. Most of these Armenians were settled in 
Lebanon. This agreement made possible the subsequent return of 
Hatay to Turkey, thus fulfilling the provisions of the Turkish 
national pact which had been drawn up by Mustafa Kemal and the 
leaders of the Turkish War of Independence.

All these settlements effectively nullified Armenian 
ambitions for a state in eastern Anatolia. The Treaty of Lausanne, 
signed on 24 July 1923 in place of the Treaty of Sèvres, did not 
even mention the Armenians, which is why Armenian nationalists 
even today try to resurrect the Sèvres Treaty which never really 
was put into force.
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QUESTION 10. ARE THE ARMENIANS OF TURKEY 
BEING OPPRESSED TODAY?

Armenian nationalist propagandists from time to time 
claim that the Armenians of Turkey are being persecuted. This is 
done, not only to reinforce their claims that the Turks persecuted 
Armenians throughout history, but also to provide a unifying bond 
for Armenian action groups and to get foreign states to intervene 
in Turkish internal affairs. Like the other Armenian claims, this 
also is not based on fact.

The 40.000 - 50.000 Armenians living in Turkey today are 
in no way separated from the remainder of the population. They 
are full Turkish citizens, with the same rights and privileges as 
other Turkish citizens, with their lives, liberties and happiness 
guaranteed by law. The Armenians of Turkey continue to worship 
in their own churches and teach in their own language in their own 
schools. They publish newspapers, books and magazines in 
Armenian and have their own social and cultural institutions in 
addition to participating fully in those open to all Turks. The 
Armenian community in Istanbul has 30 schools, 17 cultural and 
social organizations, two daily newspapers called Jamanak and 
Marmara, two sports clubs, named Şişli and Taksim, and many 
health establishments as well as numerous religious foundations 
set up to support these activities.

Most of the Turkish Armenians continue to be Gregorian, 
and are led by a Patriarch. In addition there are a number of 
Catholic and Protestant Armenians who have their own churches 
and other institutions.

The Armenians of Turkey are as free to live prosperous 
and happy lives as are Turks of other religions. Many of them are 
prosperous merchants as well as leading members of the arts and 
professions. The Armenians of Turkey are proud to be Turkish 
citizens and, along with all other Turks, deeply resent the lies 
about their country spread in their name by outside Armenian 
nationalists. In particular they abhorred the terroristic attacks
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carried out by these groups on Turkish diplomats, citizens; and 
interests throughout the world.

On November 1st, 1981 the Armenian Patriarch held a 
memorial service at the Patriarchate to commemorate the Turkish 
diplomats slaughtered by Armenian terrorists and to condemn 
these acts done in the name of the Armenian people. In February 
1982 the Patriarch vigorously denied the claims made by the 
Council of Europe that Turkey is oppressing its minorities, stating 
" The Armenians o f  Turkey are Turkish citizens, they live in peace 
in Turkey, they practice their religion freely and benefit from the 
freedom o f belief" Following the Armenian terrorist assassination 
of Turkish Consul-General Kemal Ankan in Los Angeles on 28 
January, 1982, the Armenian Patriarch stated "The Turkish 
Armenians, like all other Turkish citizens, learned o f this with 
great sorrow", and appealed for "all Armenians living outside 
Turkey to rise up against these illegal activities and murders." 
Turkish Armenians themselves thus put the lie to the claim of the 
Armenian propagandists.

* Armenian Claims and Historical Facts, Center for Strategic Research, Ankara, 1998, pp. 7-44. 
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