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1 Aralık 1999

. * Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek'e 
yapacakları ziyaretle ilgili açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmen yazar 
Oraz Yağmur'a Türkiye Cumhuriyeti Liyakat 
Nişanı tevcihi vesilesiyle yaptıkları 
konuşmanın metni.

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

* Sayın Bakanımızın Makedonya'yı ziyareti.

* NATO Savunma Bakanları Toplantısı/Brüksel

2 Aralık 1999

* Türkiye-Irak siyasi istişareleriyle ilgili 
açıklama.

* İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ile ilgili 
mahkeme kararına ilişkin açıklama.

_   • •        ___

* GDAU Dışişleri Bakanları Toplantısı/Bükreş
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3 A ralık  1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in Boğaziçi 
Üniversitesinde yaptığı konuşmanın metni.

* Türkiye-Filistin Araştırma ve Enformasyon
Merkezinin toplantısı ve "Barış için Eğitim 
Projesi"yle ilgili bilgi notu.

o New York'ta aracı'yla görüşmelerin başlaması 
ve Müsteşar Sayın Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır'ın bu amaçla New York'a gidişi.

6 Aralık 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek'e 
hareketlerinden önce yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek'i 
ziyaretleri sırasında Ekonomik Forum 
Toplantısı'nın açılışında yaptıkları konuşmanın 
metni.

«• Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek 
ziyaretleri sırasında onurlarına verilen akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşmanın metni.

7 Aralık 1999

<k Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek 
ziyaretinden dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

* Çeçenistan'da süregelen çatışmalara ilişkin 
Hükümet açıklaması.
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* Finlandiya Başbakanı Paavo Liponen'in Sayın 
Başbakanımıza muhatap 6 Aralık 1999 tarihli 
mektubuna ilişkin açıklama.

8 Aralık 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TÜSİAD 
Yüksek istişare Konsey toplantısında yaptığı 
konuşmanın metni.

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

9 Aralık 1999

 ̂ Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in CNN- 
Türk televizyonuna verdiği mülakatın metni.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TRT- 
1 'de verdiği mülakatın metni.

10 Aralık 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsan Hakları 
Günü ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin Kabulünün 51. Yıldönümü 
vesilesiyle yaptıkları açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in yaptığı 
açıklama.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile yaptığı 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.

* AB Helsinki Zirvesi'nde kabul edilen 
"Başkanlık Sonuçlarının Genişleme Sürecine
•  i  •  i  •  1  • •  1  • •  • •ilişkin bolumu.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in AB Helsinki 
Zirvesi'nde Türkiye'nin AB adaylığı 
konusunda alman karar sonrası yaptığı 
açıklama.

11 Aralık 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in AB 
Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin AB adaylığı 
konusunda alınan karar sonrası basın 
mensuplarına yaptığı açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Helsinki 
konuşmasının metni.

# Cidde İlköğretim Okulu ve Lisesi ile ilgili 
açıklama.

# İsrail ile Suriye arasındaki barış 
görüşmeleriyle ilgili açıklama.

$ Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler'in 
İslam Kalkınma Bankası ile görüşmelerde 
bulunmak üzere Cidde'yi ziyaretiyle ilgili bilgi 
notu.
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* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'ın 
Helsinki Zirvesi'nde "Kıbrıs" konusunda 
alman karar hakkında yaptıkları açıklama.

* AB-Helsinki Zirvesi kararları hakkında Türk 
basınında yeralan haber başlıkları.

12 Aralık 1999

* Çeçenistan'daki durumla ilgili açıklama.

13 Aralık 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ın cenaze 
törenine katılmak üzere Hırvatistan'a gidişi 
münasebetiyle yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ın cenaze 
törenine katılmak üzere gittikleri 
Hırvatistan'dan dönüşlerinde yaptıkları 
açıklama.

* Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye adayı kabul 
edilmesi münasebetiyle Sayın
Cumhurbaşkanımıza gönderdikleri mektup.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in basın 
toplantısı.
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<n Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Dönemsel NATO toplantılarına katılmak üzere 
Brüksel'e gidişiyle ilgili açıklama.

* Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikasıyla ilgili açıklama.

14 Aralık 1999
•  • •

* Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı Özel
Koordinatörü Bodo Hombach'ın ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

* Rusya Federasyonu'na giden vatandaşlarımızın 
sağlık sigortası yaptırmalarıyla ilgili bilgi 
notu.

15 Aralık 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Avrupa 
Birliği Derneği tarafından düzenlenen 
"Helsinki Zirvesi Ardından Türkiye-Avrupa 
Birliği İlişkileri" konulu panelin açılışında 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin 
Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerifin 
Yunanistan aleyhine açmış olduğu davaya 
ilişkin kararı hakkında açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
R. Denktaş ile düzenledikleri basın toplantısı.
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16 A ra lık  1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi ziyaret 
etmekte olan Güney Doğu Avrupa istikrar 
Paktı Özel Koordinatörü Bodo Hombach'ı 
kabulüne ilişkin açıklama.

* Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin 
altı ay daha uzatılmasına ilişkin açıklama ve 
BMGS'nin Barış Gücü konusundaki raporuna 
ek teşkil eden "Addendum" metni.

17 Aralık 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın NATO Konseyi Bakanlar 
Toplantısı Bildirisi ve Çeçenistan'daki 
gelişmelere ilişkin soruya cevabı.

21 Aralık 1999

* Almanya Savunma Bakanı Rudolf 
Scharping'in Türkiye'yi ziyareti.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemize resmi 
ziyaret gerçekleştirmekte olan Almanya 
Savunma Bakanı Rudolf Scharping'i kabulüne 
ilişkin açıklama.

» Sayın Cumhurbaşkanımızın, Makedonya 
Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Boris 
Traykovski ile yaptığı telefon görüşmesine 
ilişkin açıklama.
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* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in İktisadi 
Kalkınma Vakfı temsilcilerini kabulünde 
basma yaptığı açıklama.

# Kosova'da kurulan UNMIK bünyesindeki 
"Ekonomi Politikası Ofisi" yöneticiliğine 
Büyükelçi Şükrü Tufan'm atanmasıyla ilgili 
bilgi notu.

22 Aralık 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, Dışişleri 
Bakanlığı 2000 Mali Yılı Bütçe Tasarısını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na 
takdiminde yaptığı konuşmanın metni.

23 Aralık 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hıristiyan dinine
mensup vatandaşlarımızın kutsal Noel
Bayramları münasebetiyle yayınladıkları
mesaj.

24 Aralık 1999

* Çeçenistan'a yapılan insani yardımla ilgili 
açıklama.

* Venezuela'da meydana gelen sel felaketiyle 
ilgili bilgi notu.
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25 A ra lık  1999

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
ÇHC'de münteşir "Guangming Daily" Gazetesi 
için yayınladıkları yeni yıl mesajı.

27 Aralık 1999

# Cezayir'de meydana gelen depremle ilgili bilgi
notu.

29 Aralık 1999

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

30 Aralık 1999

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in yeni yıl 
mesaj ı.

# Marmara Denizinde karaya oturarak akaryakıt 
sızdıran "Volga Neft 248" isimli Rus tankerine 
ilişkin açıklama.

31 Aralık 1999

# ABD Başkanı Bili Clinton'un, yeni yıl 
münasebetiyle Vaşington'daki Ronald Reagan
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Uluslararası Ticaret Merkezi'nde yaptığı 
konuşmanın Atatürk ile ilgili bölümü.

Helsinki Devlet ve Hükümet Baş kan lan 
Zirvesi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri 
hakkında bilgi notu

Aralık Ayı Dış Politika Gelişmeleri.

Vaşington Büyükelçiliğimiz kançılarya 
binası hakkında "The Washington Post" 
gazetesinde yayımlanan makale.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK’E 
YAPACAKLARI ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek Cumhurbaşkan
lığı Konseyi'nin daveti üzerine 6-7 Aralık 1999 tarihlerinde 
Bosna-Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret sırasında Bosna- 
Hersek'i oluşturan üç kurucu halkın (Boşnak, Hırvat, Sırp) 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde görev yapan liderleriyle yapacağı 
görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra ülkeye barış getiren Dayton 
Barış Anlaşmasının uygulanma durumuna ilişkin görüş alışve
rişinde bulunacak, ayrıca, Zenica'da konuşlandırılan Türk Görev 
Birliği'ni ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 
"terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla 
mücadele alanında işbirliği anlaşması" ile "kültür merkezlerinin 
kuruluş ve işleyişine ilişkin protokol"ün imzalanması 
öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretiyle tarihi, kültürel 
ve manevi bağlarımız bulunan Bosna-Hersek'le olan ikili ilişki
lerimizin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amaçlanmak
tadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKMEN YAZAR 
ORAZ YAĞMUR’A TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİYAKAT 

NİŞANI TEVCİHİ VESİLESİYLE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 1 Aralık 1999, Çarşamba, Saat 18:30-19:30)

Bugün, burada, kardeş Türkmenistan'ın değerli yazarı 
Sayın Oraz Yağmur'u uluslararası alanda Türk kültürünün tanıtıl
ması ve yüceltilmesi konusunda yaptığı çalışmalar ve değerli 
katkılardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişam'yla ödül
lendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Madalya ve Nişanlar 
Kanunu'nun nişanlarla ilgili maddesi uyarınca, ilim ve sanatta 
Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanıtılmasını ve 
yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilmektedir. Bu itibar
la, kendisini bu anlamlı ödüle layık görülmüş olmasından ötürü 
tebrik ediyorum.

Değerli yazar Oraz Yağmur ana temaları insan sevgisi olan 
büyük Türk düşünürü Mevlana ile Türk halk ozanı 
Karacaoğlan'ın eserlerinin Türkmenistan ve Orta Asya'da tanıtıl
masına, öte yandan, büyük Atatürk hakkındaki çalışmalarıyla 
Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasında geleceğe dönük 
manevi dayanışma ruhunun güçlenmesine katkıda bulunmuş, 
Türk ilim, sanat ve kültürünü yeni uluslararası platformlara 
taşımıştır.

0

Oraz Yağmur Anadolu kültürünün kardeş Türkmenistan'da 
tanıtılması yolunda önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Sayın 
Yağmur Mevlana kitabını "Olduğun Gibi Görün", Karacaoğlan'la
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ilgili kitabını da "Saçların Kara Değil mi?" adlarıyla Türkmence 
yayınlamıştır. Sayın Yağmur, ayrıca Türkmenistan'ın Nebitdağ 
şehrinde Karacaoğlan heykeli dikilmesine öncülük etmiş, Bursa 
Şehir Kütüphanesi'nden alınan 15. Yüzyıla ait İbrahim Ethem'le 
ilgili destanı Türkmence'ye çevirmiştir. Oraz Yağmur Orta 
Asya'da büyük Atatürk konusunda çalışmalar yapan ilk isimler
dendir.

Daha önce de muhtelif vesilelerle belirttiğim gibi, Türk 
dünyasının mensupları olarak aramızdaki dayanışmanın zeminini 
oluşturan 11 milyon kilometrekareye yayılmış, 200 milyon 
insanın oluşturduğu Türk dünyasının gönül birlikteliği ve manevi 
ortaklığıdır. Bu büyük ortaklığın kökleri tarihimizde ve dili- 
mizdedir. İşte bu kökleri aramak, geçmişten geleceğe köprü kuran 
ve bizleri birbirimize bağlayan ortak değerlerimizi aramak 
demektir.

Esasen, milletler eğer kendi köklerini hatırlamaktan veya 
kendi geçmişlerini ihya etmekten çekinirlerse gelecek hakkına da 
sahip olamazlar. Tarihi mirasımızı, kültürümüzü ve 
medeniyetimizi inşa eden ulu bilgelerimizin tefekkür ve ilim 
adamlarımızın eserlerini korumak ve onların evrensel hoşgörü ve 
barış mesajlarından feyz alarak, yeni bir bin yıla hazırlanmak bize 
düşen en büyük görevdir. Sayın Oraz Yağmur bu görevin gerek
lerini en iyi şekilde algılayarak müşterek kültürümüzün değerleri
ni gelecek nesillere aktarmak yönünde gayret sarfeden kültür 
adamları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Bundan altı yıl öncesine kadar Türk dünyası içinde yegane 
bağımsız ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve 
"Devletin temeli kültürdür" diyen büyük Atatürk, çağdaş uygar
lık düzeyine ulaşmayı bize hedef olarak göstermişti. Bu hedef, 
Türk dünyasının ortak hedefidir. Esasen, 1000 yıla yakın bir süre 
önce yazılmış olan Kutadgu Bilig'de de belirtildiği gibi, "Akıl 
karanlık gecede bir meşale gibidir; Bilgi seni aydınlatan bir ışık
tır. İnsan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür." Bilgi çağı olan 
günümüzde bu sesler Türk dünyasına ışık tutmaya devam etmek-
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d“ ,meIidiredİye'e ya"maya’ İnsanl'«a **  göstermeye

Değerli misafirler,

Türkiye ve müşterek kültürümüz hakkında değerli eserle] 
veren Sayın Yağmur'un bu çalışmaları her türlü övgünür
n t p ç i n H p r l î r  T T11 n p .'t - i--------- • - 11  1 • 4 • *T ürkmenistan' daki---------------— a L/ıı ıvuııuı çıyiM Ulcllclh

telâkki ettiğim değerli yazar Oraz Yağmur'a bugün Türkiye 
Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'nı tevdi etmekten büyük bir mem
nuniyet duyuyor ve kendisini tebrik ediyorum. Bu alandaki çalış
malarının ve başarılarının devamını dileyerek kendilerini nişan ve 
beratını almak üzere kürsüye davet ediyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI :Günaydın, toplantımıza hoşgeldiniz.

Toplantımızın başında hatırlatmak kabilinden Sayın 
Bakanımızın bugün başlayan Makedonya ve Bükreş ziyaretine 
ilişkin olarak kısa bir iki hususu sizlere intikal ettireyim. Bilahare 
sorularınıza geçelim.

Biliyorsunuz, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
Makedonya Dışişleri Bakanı Sayın Dimitrov'un davetlisi olarak 
bir günlük bir resmi ziyarette bulunmak üzere bugün 
Makedonya'ya hareket etmiştir. Sayın Bakanımızın ziyareti 
sırasında bu ülkede Osmanlı döneminden miras kalan ve 
restorasyon çalışmaları tamamlanan Harabati Baba Tekkesi açıla
caktır. Bu da Sayın Bakanımızın ziyaretine ayrı bir anlam 
kazandırmaktadır. Sözkonusu açılış, Makedonya'da bulunan ortak 
kültür ve tarih mirasımızın bir yansımasını temsil etmektedir. 
Aynı zamanda yine geleneksel hoşgörü kültürümüzün de bir 
nişanesi olarak önem taşımaktadır. Sayın Bakanımız ayrıca 
Makedon Dışişleri BakanCyla gerek ikili, gerek bölgesel alanda 
çeşitli gelişmelerle ilgili olarak ayrıntılı görüş alış-verişinde bulu
nacaktır. Ayrıca Üsküp'de Sayın Başbakan ve Sayın 
Cumhurbaşkanı Vekili’yle de görüşme imkanı bulacaktır.

Sayın Bakanımız, Makedonya'ya yapacağı ziyaretin ardın
dan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dışişleri 
Bakanları Toplantısına katılmak üzere Romanya'ya gidecektir. Bu 
süreç konusunda da sizlere zaman zaman ayrıntılı bilgi verdik. En 
son hatırlarsınız, 1998 yılında Türkiye'nin Dönem Başkanlığı
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sırasında bu sürece oldukça önemli bir ivme kazandırılmıştı. Bu 
şimdiki Dönem Başkanı Romanya tarafından da başarıyla 
sürdürülmektedir. Yine hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl 
Antalya'da düzenlenen zirve sırasında tarafımızdan Güneydoğu 
Avrupa'da İyi Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı diye 
adlandırılan bir taslak sunulmuştu ve bunun üzerine önemli iler
lemeler kaydedilmişti. Bu defaki toplantı sırasında bölge ülkeleri 
arasındaki ilişkilerin parametrelerini belirleyen bu belgenin 
Dışişleri Bakanları tarafından parafe edilmesi sözkonusuduı*. 
Tabii bu Bükreş Toplantısı sırasında son dönemde bölgede önem
li bir endişe kaynağı olan Kosova meselesi konusundaki gelişme
ler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır. Türkiye, 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sürecinin bölgenin barış ve 
istikrarına yaptığı ve yapacağı katkılara her türlü desteği eksiksiz 
olarak verme yönünde bir politika izleyegelmiştir. Bu bağlamda 
Bükreş Toplantısının bu sürecin ileriye götürülmesinde önemli bir 
adım teşkil edeceğine inanılmaktadır.

Benim sizlere intikal ettireceğim hususlar bunlar. 
Sorularınızı cevaplandınnaya gayret edeyim.

    •

SORU : Dün açıklanan AIHM'nin ihtiyatî tedbir kararını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz bu konudaki değer
lendirmeyi yapmak Dışişleri Bakanlığı olarak münhasıran bize 
düşen bir husus değil. Sayın Başbakanımızın da ifade ettikleri 
gibi bunun muhatabı hükümettir. Dün hatırlarsınız akşam saat
lerinde bu konu koalisyon ortakları arasında ele alınmıştır. Sayın 
Başbakanımız toplantı sonunda bir açıklama yaparak bu konuda
ki düşüncesini ifade etmiştir. Bu açıklamayı hepiniz biliyorsunuz, 
ama yine hafızaları tazelemek bakımından size iki cümlesini oku
mak isterim. Sayın Başbakanımız şöyle dediler, dün akşam: 
"Yargıtay kesin hükmünü vermiş olmakla birlikte henüz yargı 
süreci tam olarak sonuçlanmamıştır. Karar düzeltme işlemi için 
tanınan olanak tüketilmemiştir. Konu, yargı kararı hükümetimize 
intikal ettiğinde değerlendirilecektir." Dolayısıyla Sayın

[6] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Arahk



Başbakanımızın beyanlarına ilave edilecek bir husus görünmü
yor.

SORU : AİHM, ihtiyati tedbir kararını Türkiye'deki iç
hukuk mekanizması tamamlanmadan aldığına göre burada bir 
usul hatası var mı, teknik olarak?

CEVAP : Tabii ki bize resmen bildirildiğinde gerekli
değerlendirme yapılacak, usul yönünden, içerik yönünden, öz 
yönünden değerlendirilecek ve cevabımız bildirilecek.

SORU : Hollanda Dışişleri Bakanı dün Ankara'daydı
ve Helsinki sonrasında Türkiye'den beklentilerini açıkladı. Bu 
beklentiler arasında azınlık haklarından bahsetti ve "bununla ne 
demek istiyorsunuz" diye sorduğumuzda da "Kürtlerin hakları" 
dedi. Buna bir tepkiniz olacak mı acaba? Helsinki Zirvesi son
rasında Türkiye'yi zor günler mi bekliyor?

CEVAP : Tabiatıyla Helsinki Zirvesi'nden sonraki
dönem konusunda bir fikir beyan etmek için zaman erken. 15 gün 
sonra -hatta o kadar da kalmadı- Helsinki'deki toplantı yapılacak 
ve Türkiye'nin adaylığı konusunda da ne olacağı, ne olmayacağı 
belli olacak. Helsinki kararından sonra ne olur, ne olmaz 
doğrusunu isterseniz bu aşamada bu konuda fikir beyan etmek 
yerine, Zirve kararını beklemenin daha uygun olacağını düşünü
yorum. Hollanda Dışişleri Bakanının beyanı konusundaki görüş
lerimiz ise bellidir. Tabii HollandalI Bakanın sözleri kendisini 
bağlar. Bizim kendisinin "Kürt sorunu" olarak belirttiği meseleye 
bakış açımız bellidir. "Azınlık" şeklindeki atıfa da katılmamız 
mümkün değildir tabii ki.

SORU: Doğalgaz konusunda açıklık getirir misiniz?
Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgazda aksamalar oldu. Bu 
konuda bir girişim oldu mu? Gerçi Gazprom bir mektup yazarak 
özür falan diledi ama. Dışişleri Bakanlığının bir girişimi oldu mu 
bu konuda?

CEVAP : Esas itibariyle bu konu Enerji Bakanlığımız ve
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BOTAŞ ile Rusya'daki teknik makamlar arasında yürütülmekte
dir. Enerji Bakanımız kamuoyuna çok geniş ve ayrıntılı bilgiler 
sunmaktadır. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da Ukrayna dönüşü 
bu meselenin birkaç gün içinde hal yoluna gireceğini umduğunu 
ifade etmişlerdir. Mesele bir arz talep meselesi esas itibariyle. 
Hava şartlarına bağlı olarak böyle zaman zaman sıkıntılar 
yaşanıyor. Türkiye'nin enerji bakımından bir bolluk içinde 
olmadığı ortada ve bu amaçla da bildiğiniz gibi kaynaklarımızı 
çeşitlendirmek yolunda çaba harcıyoruz. Tabii bunlar bizim 
Bakanlığımızın görev alanı dışında konular ama işte bir depolama 
kapasitesinin yaratılması Türkiye'de vs. gibi teknik konular 
üzerinde yoğun olarak durulduğunu biliyorum.

SORU : Dün yapılan liderler toplantısının ardından
Bakanlık Başbakanla toplantı hakkında verilen bilgiye göre, bun
dan sonra izlenmesi gereken yöntem olarak veya diplomatik 
olarak herhangi bir yeni açılım veyahut bilgilendirme toplantısı, 
bunun gibi herhangi bir şey düşünülüyor mu?

CEVAP: Bilgilendirme toplantısı derken kime bil
gilendirme?

SORU : Daha önce benzer bir tutum olduğu takdirde
tahmin ediyorum, Ankara'daki Büyükelçilere Türkiye'nin tezleri 
yeniden ifade ediliyordu.

CEVAP : Hayır benim bildiğim kadarıyla öyle bir gi
rişim yok. Tabii bireysel olarak, ikili planda, üçlü planda bizim 
temaslarımız sürüyor. Öyle ayrı münhasır bir toplu bilgilendirme 
toplantısı düşünüldüğünü bu aşamada zannetmiyorum.

SORU : Rusya'nın topraklarında hala PKK faaliyetle
rine müsaade ettiği şeklinde haberler vardı önceki gün. Bu konu
da bir yorumunuz olacak mı? Bir de Helsinki Zirvesi öncesinde 
Finlandiya'nın Türk yetkililerle temasa geçeceği şeklinde haber
ler vardı. Herhangi bir ziyaret olabilir mi, Finlandiya’ya?

  •

CEVAP : ikinci sorudan başlayayım. Finlandiya, Dönem
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Başkanı olarak tabii ki Helsinki Zirvesi arefesinde Türkiye'nin 
adaylığı konusunda da çok yoğun bir mesai içinde. Bu konuda 
Finlandiya Hükümetinin çabalarını da takdirle karşılıyoruz. 
Hatırlarsınız, Finlandiya Cumhurbaşkanı AGÎT Zirvesi'ni takiben 
Ankara'ya geldi. Bizim gerek o ülkedeki diplomatik misyonumuz, 
gerek Brüksel'deki temsilciliğimiz aracılığıyla hem Dönem 
Başkanı Finlandiya, hem de diğer ülkelerle, Komisyon yet
kilileriyle temaslarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Zirve tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu temasların daha da art
masını, yoğunlaşmasını beklemek doğal olacaktır. Benim 
bildiğim kadarıyla bunun ötesinde Finlandiya ile ayrıca ikili bir 
ziyaret vs. öngörülmüyor. Ama her zaman söylediğim gibi 
gelişmelere göre hiçbir hususu ihtimal dışı bırakmamak lazım.

Rusya'daki PKK meselesi konusunda ise, bu konuda bizim 
ilgili makamlarımızın elinde bulunan bilgiler muntazaman Rus 
tarafına intikal ettirilmekte, bu konuda gereken özenin göste
rilmesi ve gereken önlemlerin alınması istenmektedir.

SORU : Dün Sayın Bakan, yaptığı açıklamada
Papandreu'nun Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü belirtiyor
du. Hem bu ziyaret ne zaman öngörülüyor, hem de Türk-Yunan 
heyetleri arasındaki çalışmaların Aralık takvimini biraz daha 
netleştirin. Yani mesela 4.tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı, 
anlaşmaların ne zaman imzalanacağı?

CEVAP : Hatırlarsınız iki ülke Dışişleri Bakanlıkları
arasında kurulmuş olan Komiteler hem Atina'da hem Ankara'da 
üç tur görüşme yaptıktan sonra çalışmaların daha da derinleşti
rilmesi ve genişletilmesi için başka bakanlıklardan da teknik 
uzmanların iştirak edeceği çalışma gruplarının teşkilini karar
laştırmışlardı. Sayın Bakanımızın açıklamasında da ifade edildiği 
gibi bu çabalarda oldukça ileri bir aşamaya gelinmiş bulunulmak
tadır. Bu çalışma gruplarının, hazırladıkları raporları önce iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında teşkil edilmiş olan Komitelere 
sunmaları, bilahare de bu Komiteler tarafından kesinleştirilen 
çalışmaların nihai onayı için iki bakana sunulması öngörülmekte
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dir. Bunun da Aralık ayı ortasında yapılabileceği düşünülmekte
dir. Tabii bunlar için şu anda belirlenmiş bir tarih, alınmış bir 
karar yoktur. Sayın Bakanımızın dünkü açıklamasında ifade ettiği 
gibi, Aralık ayının ortalarında Yunanistan Dışişleri Bakanının 
Sayın Papandreu'nun Ankara'ya daveti de öngörülmek suretiyle 
imzalanması mümkündür. Ama bu yönde henüz şu anda 
söylediğim gibi alınmış olan bir karar, ya da belirlenmiş bir tarih 
yoktur.

SORU : Rus istihbaratçılarının Çeçen kampları ya da
Çeçenlerin burada eğitildiğine dair çalışmaları sona erdi mi? Ya 
da bu çalışmaların ardında soğuk birşey var mı? Yoksa onların 
iddiaları hangi aşamada kaldı?

CEVAP : Bu konuda iki ülke istihbarat birimleri arasın
da bir çalışma yapıldı. Bu bizim dışımızda ilgili kuruluşlar 
tarafından yürütülen bir faaliyet. Bizim kuruluşlarımız kendile
rine intikal eden her türlü bilgiyi titizlikle inceleyeceklerini ifade 
etmişlerdi. Bunun sonuçları hakkında bana intikal etmiş net bir 
husus yok, ama Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun toprak 
bütünlüğüne yönelik herhangi bir faaliyete kendi topraklarında 
izin vermeyeceği konusunda Rus makamlarına çeşitli defalar 
ifade etmiş olduğumuz tutumumuzda bir değişiklik yok tabii.

SORU : O heyet ayrıldı anlamında mı?

CEVAP : Bilmiyorum heyet henüz burada mı, ayrıldı
mı? Ayrılmış olduğunu tahmin ederim.

SORU : PKK'nın önde gelen isimlerinden Murat
Karayılan şu anda Hollanda'da. Dünkü görüşmelerde Karayılan'm 
konusu görüşüldü mü? Konuştunuz mu? Türkiye Karayılan'm 
iadesini isteyecek mi, istedi mi?

CEVAP : Bu konu Hollanda makamlarıyla aramızda
çeşitli düzeylerde ele alınmıştır ve ele alınmaktadır. Konu 
tarafımızdan izlenmektedir. Bu aşamada bunun ötesinde söyleye
ceğim bir husus yok.
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SORU : Şu anda Ankara'da bulunan Alman Dışişleri
Bakanlığı Direktörler Heyetinin Bakanlığınızla temasları hakkın
da bilgi verir misiniz?

CEVAP : Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü 
Charioth şu sıralarda Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı ile 
ve onların başkanlığındaki heyetler halinde görüşmeler yapmak
tadır. Bunlar iki ülke arasında zaman zaman yapılagelen siyasi 
istişarelerdir. Türkiye ve Almanya iki dost ve müttefik ülke olarak 
bu tür diplomatik temasları sık sık gerçekleştirmektedirler. 
Temaslarda, tahmin edebileceğiniz üzere, hem çeşitli alanlarda 
çok derinlere giden iki ülke ikili ilişkileri, hem de Türkiye'nin AB 
ile olan ilişkileri çeşitli veçheleri itibariyle kapsamlı olarak ele 
alınıp değerlendirilmektedir.

SORU : Dün Sayın Bakanın yaptığı açıklamada Akil
Adamlar sürecinden sözedilirken, sanki bu sürecin bir ölçüde 
Helsinki'de yeniden canlandırılması gibi bir şey vardı. Acaba 
Türk-Yunan yetkilileri arasında yapılan çalışmalar yani biraz 
önce söz ettiğimiz çalışmaların devam etmesi veya anlaşmaları 
öngörülen veçhenin de Aralık ayı içinde imzalanması o da 
Helsinki Zirvesi'ne bağlı mıdır, değil midir?

CEVAP : Hayır, her zaman söylediğimiz gibi Helsinki
Zirvesi'ni ve bu Zirve'de Türkiye'nin adaylığı konusunda alınacak 
kararı kendi zemini ve çerçevesi içinde değerlendirmek gerekir. 
Bunu herhangi bir başka konuya bağlamak doğru değildir. Bizim 
tarafımızdan da kabulü mümkün değildir. Türkiye ile Yunanistan 
arasında başlamış olan konular itibariyle mütevazi de olsa diyalog 
süreci vardır. İki ülke dışişleri bakanlarının zaman zaman biraraya 
gelmeleriyle olumlu bir ortam yaratılmıştır. Keza bu deprem 
felaketleri nedeniyle, halklarda da, kamuoylarında da bu yönde 
sıcak duygular ortaya çıkmıştır. Ama söylediğim gibi bu Türk- 
Yunan meseleleriyle Helsinki konusunda bir bağlantı kurmak 
doğru değildir, bizim bakımımızdan.

SORU: Helsinki Doruk Toplantısı sırasında
Türkiye'nin görüşünün aksine bir biçimde, Türkiye'nin tam üyelik
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adaylığı başvurusu veya müzakeresi herhangi bir koşula 
bağlanacak olursa veyahut başka bir konuyla paralellik kurulacak 
olursa bizim tepkimiz nedir?

CEVAP : Bunlar ihtimal hesapları. Biliyorsunuz, biz hiç
girmeyiz o tür ihtimal hesaplarına. Bizim temennimiz ve beklen
timiz Helsinki'de Türkiye'nin AB'ne adaylığının resmen tescil 
edilmesidir. Talebimiz, beklentimiz budur. Bunun ötesinde çıka
cak sonucu ayrıca değerlendiririz tabii ki.

SORU : Şu aşamada Helsinki öncesinde Yunanistan
14'ler karşısında tek mi? Diğer ülkelerin tavrı tam olarak nedir? 
Birşey söyleyebilecek misiniz?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz bizim yorum yapmamızı
gerektirecek bir konu değil. Yani kim ne tarafta, Yunanistan ne 
diyor, ne demiyor, bunlar bizim dışımızda. AB ülkeleri arasında 
Türkiye'nin adaylığı konusunda genel bir destek olduğu ortada. 
Bu destek ilgili ülkelerin en üst düzey yetkilileri tarafından çeşitli 
vesilerle de bize ifade edildi. Bize çok çeşitli ülkeler tarafından 
ifade edilen bu desteğin Helsinki’de nasıl bir somut sonuca 
dönüşeceğini hep beraber göreceğiz.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE-IRAK SİYASİ İSTİŞARELERİYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Irak'la aramızda mevcut siyasi istişareler mekanizması 
çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Nuri 
İsmail El Veyis başkanlığındaki bir Irak heyeti Ankara'yı ziyaret 
edecektir.

Bu çerçevede Türkiye-Irak siyasi istişareleri Dışişleri 
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal ve 
konuk Kıdemli Müsteşar başkanlığındaki heyetler arasında 6 
Aralık 1999 günü gerçekleştirilecektir.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve ulus
lararası konularda görüş değişiminde bulunulacaktır.
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İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA İLE İLGİLİ 
MAHKEME KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

îskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhinde, 
1998 yılında yayınladığı mesajda makam gaspında bulunduğu 
gerekçesiyle açılan davanın 1 Aralık 1999 günü, Iskeçe'ye 550 
km mesafedeki Lamia kentinde görülen ve TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Dr. Sayın Sema Pişkinsüt başkanlığındaki 
bir Meclis heyeti tarafından da izlenen duruşmasında Müftü'nün 
bir kez daha 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini endişeyle 
öğrenmiş bulunuyoruz.

Lamia'daki mahkemenin, aldığı bu karar Batı Trakya Türk 
Azınlığı'nın haklarının yeni bir ihlalidir. İlgili Yunan makam
larının Mehmet Emin Aga'ya yönelik davranışlarını, 
Yunanistan'ın uluslararası taahhütlerine uygun hale getirmelerini 
bekliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

Burası benim yabancısı olduğum bir mekan değil. Bundan 
çok çok uzun yıllar önce ben lise diplomamı bu salonda, şurada 
almıştım ve çok güzel senelerim bu ortamda geçmişti. Bunları 
hatırlayarak, artık aramızda olmayan hocalarımı rahmetle anarak 
sözlerime başlamak istiyorum.

Avrupa Birliği-Türkiye. Şu sıra çok önemli bir konu. Bu 
konuda nereden başladık nereye geldik? Sanırım daha iyi anlata
bilmek için perspektifi içinde sunmak gerekiyor. Ne idik, nereden 
başladık, nereye geldik, bir yol aldık mı? Sadece Batı Avrupa ile 
ilişkilerde değil, genelde bir yol aldık mı?

Açıkçası, benim tahlilim şu: Türkiye'miz son 2,5 yılda, son 
üç yılda dünyayla olan ilişkilerinde hem bölgesinin ve dünyanın, 
barışın menfaatine, hem Türkiye'nin menfaatine belli bir mesafe 
almıştır. Bunun temelinde, bunun özünde bir büyük dış politika 
dehası, dış politikada çok çarpıcı, büyük teoriler, düşünceler yat
mıyor. Bunun temelinde Türkiye olarak kendimizi daha doğru 
algılamamız yatıyor. Yani biz Türkiye olarak 2,5 yıldan beri önce
likle kendimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Eksiğimizle ve 
fazlamızla kendimizi bilmek ve kendimizi bildiğimiz ölçüde bunu 
dış siyasete yansıtmak ve benim tahlilim o ki bunu yapa
bildiğimiz ölçüde kendimizi daha doğru tarih perspektifine, 
zaman perspektifine koyduğumuz ölçüde biz dış siyasette başarılı 
olmaya başladık ve devam etmekteyiz.

Bakanlık görevini üstlenmemden on gün sonra yaptığım 
basın toplantısında birkaç temel yaklaşımı anlatmaya çalışmıştım. 
Bunlardan bir tanesi şuydu -ki Avrupa, AB ile daha sonraki iliş
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kilerimizde önemli bir etkendir-: Birinci saptamam Türkiye 
olarak, Avrupalılığımızı tescil ettirtmek, AB'ne katılıp da 
Avrupalı sıfatını almak gibi bir meselemiz olmadığı, 
Türkiye'mizin zaten Avrupalı olduğu, zaten yüzlerce yıldan beri, 
belki 700 yıldan beri Avrupalı olduğu, Türkiye'nin tarihinin bir 
Avrupa tarihi olduğu, Türkiye'nin tarihinin Bursa'da olduğu 
kadar, Kayseri'de, Diyarbakır'da olduğu kadar İstanbul'da, 
Edirne'de, Kosova'da, Bosna'da yazılmış olduğu ve Türkiye'mizin 
coğrafya olarak elbette Avrupa kıtasının bir parçası, tarihsel 
coğrafyası itibariyle çok büyük bir parçası, mevcut coğrafyası 
itibariyle gene Avrupa coğrafyasının bir parçası olduğu idi. Peki 
Avrupalılık olayı bir kültür meselesi ise, coğrafya, tarih bunlar 
elbette etken ama aynı zamanda bir kültür meselesi ise ve eğer 
Avrupa kültürü din bazında tanımlanan bir kültürse, ancak belli 
bir dinin mensuplarına özgü bir kültürse Avrupalılık, yahut belli 
etnik özelliklere ait bir kültürse Avrupalılık, evet bize göre değil. 
Biz orada yokuz. Ama eğer Avrupa kültürü, Avrupa Konseyi'nin 
tanımladığı gibi, Avrupa Birliği'nin günümüzde tanımladığı gibi, 
demokrasi, çoğulculuk, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, laiklik 
benzeri esaslardan oluşmaktaysa evet bizim bazı noktalarda 
maalesef geciktiğimiz hususlar mevcut, gecikmelerimiz mevcut 
ama Türkiye'mizin kültürü elbette bir Avrupa kültürü. Yani, bana 
göre şu kompleksi bir tarafa atmak lazım. "Bizim Avrupalı 
olmamız, ancak başkalarının buna karar vermesine, Türkiye'nin 
AB'ne aday olarak veyahut üye olarak katılmasına bağlıdır." 
"Lütfedecekler bizi Avrupalı yapacaklar" düşüncesinin, komp
leksinin bir defa bir köşeye konması lazım.

Gene bununla bağlantılı olarak, bu Avrupalılık, Asyalılık. 
Mesela benim öğrenci olarak şu sıralarda oturduğum dönemlerde 
ve daha sonralarında bizim aramızda bir kavga vardı. Kimimiz 
diyorduk ki, "Biz AvrupalIyız". Başka arkadaşlarımız "Hayır biz 
Asyalıyız" diyordu. Ve biz sürekli kendi gençliğimizde bu ikilemi 
yaşadık. Ya Avrupalısın, ya Asyalısın. Bizim 1990'ların sonuna 
kadar ortaya koyduğumuz gerçek şu ki "Türkiye'miz, bizler hem 
AvrupalIyız, hem Asyalıyız" ve bu çokluk bizim açımızdan, 
Türkiye'miz açısından bir eksi değil, bir zaaf değil, bilakis çok az
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sayıda ülkeye, topluma nasip olan bir birikim, bir güç, bir 
dinamik.

Bu şekilde dış siyasete yaklaştık ve yaklaşmaya başladık. 
Kendi zaafımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı bilmek durumun
dayız. Ama biz kendi önceliklerimizi, özelliklerimizi ve bu 
bağlamda tarihimizi ne kadar iyi bilebilirsek, ne kadar iyi kulla
nabilirsek, güncel dış siyasette o kadar ileri gidebileceğimizi 
gördük ve bir şeyi daha yapmaya çalıştık -bir ölçüde de yap
tığımızı zannediyorum- dış siyasetimizde bana göre çok ciddi bir 
eksik olan bir boyutu, tarih boyutunu dış siyasete getirdik. Çünkü 
dış siyaset dediğimiz vakit, toplumlar bunu bütün birikimleriyle, 
bütün -İngilizce deyimiyle- "asset"leriyle yapmaktalar. Kültür 
birikimiyle, tarih birikimiyle, tarihte oluşmuş ilişkilerin 
günümüze kalmış güzel yanlarıyla birlikte dış siyaset yapılıyor. 
Ama biz dış siyasetimizde son zamanlara kadar -sadece 2.5 yıl 
olarak kullanmıyorum ama son dönemlere kadar- biz hiçbir 
zaman Bosna'daki manastırda Fatih Sultan Mehmet'in o yazdığı 
hitabını, bunun kitabesini bir dış siyaset aracı olarak kullanmadık. 
Biz hiçbir zaman, bırakın Bosna'dakini, Fatih Sultan Mehmet'in 
Ayasofya'nın önüne geldiğinde yaptığı muhteşem konuşmayı, 
dünya tarihinde inançlar arasındaki saygının belki de ilk örnek
lerinden olan o hitabını, bir dış siyaset elemanı olarak, dış siyaset 
faktörü olarak kullanmadık. Ya da en son benim yaşadığım, 
Kosova'ya gittiğimizde, Türkiye'nin, Türk OsmanlIların 
Kosova'ya medeniyet getirdiğini ve Balkanlardaki varlığımızın 
öyle kılıçla, zorla kurulan bir varlık değil, aynı zamanda bir 
medeniyet varlığı olduğu, bir medeniyeti oraya bizim taşımış 
olduğumuzu, bunun günümüzün dış politikasındaki yansımalarını 
yeterince kullanamadık.

Şimdi dünya değişiyor ve elbirliğiyle bugün Türkiye'miz 
çok az bir topluma nasip olan bir şekilde gelişiyor. Biz elbette 
Anadoluluyuz, ama aynı zamanda biz Balkanlıyız, aynı zamanda 
biz KafkasyalIyız, aynı zamanda Orta Asyalıyız, aynı zamanda 
Orta Doğuluyuz. Türkiye bu büyük birikimini, tarih birikimini, 
kültür birikimini, bugün 28 bağımsız devletle paylaşmış bulunu
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yor. Tarihimizi 28 bağımsız devletle paylaşmışız ve öyle bir 
dönemde paylaşmışız ki daha henüz sanayi ihtilali başlamamış, 
daha henüz milliyetçilik akımları yeşermemiş, insanların, toplum- 
ların daha barışçı bir şekilde, bugünün klasik veyahut son 200 
yılın klasik sömürü mekanizmalarının henüz oluşmadığı bir 
dönemde biz büyük topluluklarla tarihi paylaşmışız, devleti pay
laşmışız ve kaderimizi paylaşmışız. Bütün bunlar dış politikanın 
girdileri ve eğer biz Türkiye olarak kendi konumumuzu, 
geçmişimizle ve günümüzle, abartmadan, hayale kapılmadan, 
hayalci olmadan, saçma ve yanlış üstünlük iddialarına kendimizi 
kaptınnadan, zaafımızı da bilerek kullandığımızda, işte o zaman 
dış siyaset Türkiye'miz açısından çok daha etkili bir araca 
dönüşebiliyor.

Şimdi bugün Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Aralık 97'ye 
gittiğimde, Türkiye'ye ayrımcılık uygulandığı 97'ye baktığımda, 
o günden bu güne köprülerin altından hayli suyun aktığını 
görmekteyim. O günkü Türkiye'ye kıyasla bugünkü Türkiye bir 
defa başındaki en büyük belayı sona erdirmiş demeyeceğim, ama 
sona erdirmek üzere olan bir Türkiye. Bugün artık Türkiye'miz iki 
yıl öncesine kıyasla bir terör saldırısının etkilerini büyük ölçüde 
kırabilmiş bir Türkiye. Bu çok büyük bir değişim. Bu bizim 
gücümüzü etkileyememesi açısından çok büyük bir değişim. 
Bugünün Türkiye'si iki yıl öncesine kıyasla, kendi ciddiyetiyle - 
sadece bu bir dış politika meselesi değil elbette, bütün kurum- 
larının ciddiyetiyle kendi kararlılığıyla- örneğin hatırlıyorum; iki 
sene önce başımızdaki büyük bir dert S-300 füzeleri gelecek 
Kıbrıs'a, KKTC'nin yambaşma konuşlandırılacak, dünya 
kamuoyunda bundan kurtulmak için Türkiye acaba hangi 
karşılıkları verir, tartışmalarının yapıldığı bir sırada biz hiçbir 
karşılık falan vermeksizin kendi etkinliğimizle S-300'leri oraya 
konuşlandırmamıştık. Bundan iki sene önce bazı komşu ülkelerin 
neredeyse insafına kalmıştık. Komşu ülkelerde 10-15 yıldır terör 
mekanizmaları oluşmuş, terörün altyapısı kurulmuş, bütün o terör 
mekanizmalarının dünyayla haberleşmesi, o ülkeler vasıtasıyla 
sağlanmıştı. Bugün artık en uzlaşamayacağımız, uzlaşmaz gözük
tüğümüz komşularımızla bir uzlaşma yoluna girebilmiş, terörün
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altyapısını o komşu coğrafyalardan söktürtüp, attırtabilmiş bir 
Türkiye. Yani bugün biz Lüksemburg öncesinin Türkiye'sinde 
değiliz. Bugünün Türkiye'si o günlerde de yürütülen, daha önce
lerde başlamış olan çok olumlu politikalarla Kafkasya'ya uzanmış 
olan, zaten uzanmış olan Türkiye bugün bir Lüksemburg 
Zirvesi'nin eşiğinde, Bakü-Ceyhan'ı gerçekleştirme yoluna koy
muş bir Türkiye. Bakü-Ceyhan iki yılda olur, üç yılda ya da beş 
yılda bilemem. Ama Bakü-Ceyhan önümüzdeki yüzyılın 
başlangıcında Türkiye'miz açısından olağanüstü bir stratejik 
kazanımdır. Güney Kafkasya'da bizim zaten etkin olan konumu
muza Bakü-Ceyhan çok büyük bir katkı getirmiştir. Güney 
Kafkasya'da barış sağlanabilirse, yani Ermenistan ile Azerbaycan 
arasındaki barış gerçekleşirse, bu ortamda Bakü-Ceyhan'ın da 
varlığıyla Türkiye'mizin etkinliğine olağanüstü bir boyut gelecek. 
Hatırlıyorum ben, Bakan olduğumda önümüzdeki en büyük 
mesele şuydu: Türkiye 3 sene evvel Amerika'dan parasını ödeyip 
2 veya 3 tane savaş gemisi almıştı, yani demek ki 97'den söz 
etmekteyiz. 95 yılında zannediyorum parasını ödemiş Türkiye, 
gemileri satın almış, üstelik kendi denizcilerini de yollamış. O 
gemilere alışsınlar, o gemilerin üzerinde deneyim kazansınlar 
diye, fakat parasını ödediğimiz gemileri Amerika salmıyor, 
Türkiye'ye gelmiyor, bizim parasını ödeyip, satın aldığımız 
gemiler. İşte o koşullardan o günün Türkiye'sinden, bugün 
Başkan Clinton'un ziyaretinde sergilenen Türk-Amerikan ilişki
lerinde çok üst bir düzeye gelebilmiş bir Türkiye'ye geldik. Bütün 
bunları bilmekteyiz. Buna başka faktörlerde eklenebilir.

İki sene evvel 97'de biz Meclis çoğunluğu olmayan bir 
hükümettik. Ama bugünün Türkiye'sini son seçimden buyana ilk 
kez, belki de 5 yıldan beri ilk kez, Meclis'te sağlam çoğunluğu 
olan bir Hükümet yönetiyor. Gene bu karşılaştırmayı yaparsak, 97 
Lüksemburg'unda insan hakları, demokrasi konularında, bu 
konularda mazeret kabul edilmez biliyorum ama bazı nedenlerle 
gelişmesi gecikmiş bir Türkiye'den bugün 99 yılında artık bu 
alandaki sorunlarını çözmeye başlamış, çözmüş demiyorum, 
çözmeye başlamış bir Türkiye’ye ulaştık.
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97'nin Temmuz ayında benim o bahsettiğim ilk konuşmada 
şunu belirtmeye çalışmıştım. AB'nin üyeliği Türkiye'miz için bir 
amaçtır. Yani AB'ne üye olmak Türkiye'miz için bir saplantı 
değildir, bir amaçtır. Meseleleri doğru perspektiflere, doğru yere 
koymak lazım. Biz elbette istiyoruz. Birazdan daha geniş anlata
cağım. Bizim Bakanlığımız ve şahsen ben hakikaten çok emek 
verdik, çok uğraştık. Olur olmaz ayrı mevzuu. Ancak eğer 
olmazsa Türkiye ne olacak. Türkiye mahvolacak. Türkiye bite
cek. Türkiye'nin istikbali kararacak. Yok öyle şey.

Bunu da iyi anlamamız lazım. Yani Türkiye'miz giderek 
hızlanan ekonomik büyüme, demokratikleşme, geniş bir 
coğrafyada etkinleşme sürecinde eğer AB bağlantısı olmaz ise 
geri kalacak değil. Türkiye AB olmaz ise çağı paylaşmak özel
liğinden büyük Atatürk'ün bize gösterdiği doğrultuda çağı paylaş
mak özelliğinden kaybedecek değil. Peki nedir? Yani ne olacak
tır? Ben onu şöyle görmekteyim ve politikaları da bunun üzerine 
bina etmekteyim. Türkiye'miz demin kısaca bahsettiğim tarihsel 
konumu nedeniyle, kültürel özellikleri nedeniyle tarihi boyunca 
dış dinamiklerden çok etkilenmiş bir ülkedir. Bütün ülkeler 
elbette dış dinamiklerden etkilenir. Ama Türkiye gibi medeniyet
lerin kavşağında yer alan çok büyük bir imparatorluğun varisi 
olan bir ülke tarih sürecinde aynı zamanda başka ülkeleri etki
leyen önemli bir dış dinamiktir. 16'ıncı, 17'inci yüzyıllarda yeni 
bir medeniyetin, daha eşitlikçi, daha insancıl, daha hoşgörülü bir 
düzenin, Doğu Avrupa'da, Balkanlarda temsilciliğini yapmış, bu 
dış dinamikleri götürmüş bir ülkedir ve bütün tarihi boyunca da 
dış dinamiklerden etkilenmiş bir ülkedir. Gene görmekteyiz ki, 
dış dinamikler tarihimizin belli zaman kesitlerinde genellikle 
olumlu sonuçlara yol açmıştır Türkiye'mizde ve Türkiye bu konu
da hiç kompleks sahibi olmamıştır.

Mesela bir örnek vereyim size. Bizim milli mücadelemize 
öncülük etmiş olan kadro, Mustafa Kemal en başta, Batı 
Avrupa'nın, Avrupa'nın gücüyle, silahlı gücüyle meydanlarda 
savaşıp o meydanlarda batının güçlerini mağlup eden kadro, 
hemen savaşın bitiminde hiçbir komplekse kapılmaksızın aynı
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Batının bazı müesseselerini Türkiye'de benimseyen, özümseyen 
kadrodur. Tarihimizde dış dinamik zaman zaman genellikle her 
zaman değil, hiç kuşkusuz, olumlu bir etki yaratmıştır, 
Türkiye'de. Bana göre AB Helsinki meselesi bu açıdan önem
lidir. Bu açıdan ciddi şekilde önemlidir ve biz Türkiye olarak 
zaten daha ileri bir anlayışa, daha ileri bir mantığa, daha güzele, 
daha doğruya kendi ekonomimizi, demokrasimizi, organizasyon 
biçimlerimizi, eğitimimizi götürmek çabasındayız ve biz bunu 
zaten yapmaktayız. Daha ileriye gidelim. Ekonomi daha iyi bir 
mantığa kavuşsun. Türkiye'nin bana göre en büyük eksiği organi
zasyon alanında daha iyiye, daha yükseğe gidelim. Ekonomi öyle, 
siyaset öyle, demokrasi öyle. Ve biz bunu yapmaktayız ve 
yapacağız. Ama şunu da belirteyim bir Avrupa Birliği dış 
dinamiğinin bizim kendi iç dinamiklerimizin de katılması duru
munda Türkiye'mizin ileriye yönelik gelişmesi hem daha 
hızlanacak hem de daha zahmetsiz gerçekleşecek. Bir defa 
Avrupa Birliği'ne öncelikle bu açıdan bakmak lazım diye 
düşünüyorum.

AB konusunu geliştirirken şunu da söylemek lazım. Biz 
hep AB'ni düşünürken "ne alacağız?" diye bakmışız. Bence bu 
doğru bir mantık değil. Yani, AB'ne Türkiye üye olacak, aday ola
cak, ne kazanacak?" Hep kendi dışımızdakilerle de konuşurken 
olaya bu açıdan yaklaşmışız. Biz ne alacağız? Hep fayda gören 
taraf kendimiziz. Oysa meselenin bir başka yönü var. Bizim 
elbette alacağımız çok şey sözkonusu. Öncelikle de şu demin 
dediğim. Daha ileri bir rasyonele Türkiye'nin ulaşmasını kolay
laştıracak ve hızlandıracak dış dinamik. Bu açıdan bence çok 
önemli. Peki, biz bunu alacağız, onlar ne alacak? Onlar hiçbir şey 
almıyor mu? Şimdi burada bana göre, Türkiye'nin AB'ne en 
büyük katkısı değişik, farklı, özgün bir tarihsel deneyimi AB'ne 
katmakta olmasıdır. Türkiye'nin önemi AB'nin kendisiyle pek de 
benzeşmeyen medeniyetlere doğru açılımında Türkiye'nin çok 
önemli bir yol gösterici olmasıdır ve bana göre Türkiye'nin AB 
açısından önemi, hani şu çok sözü ediliyor "medeniyetler çatış
ması", İslam, Hıristiyanlık, doğu-batı, bunlar çatışacak birbiriyle 
diye kitaplar yazılıyor. İşte Türkiye'nin işlevi ve rolü o varsayılan
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medeniyetler çatışmasını bir medeniyetler uyumuna, bir 
medeniyetler uzlaşmasına dönüştürmekteki rolüdür. Avrupa'nın 
stratejik açıdan kazançları budur. Ekonomi, Gümrük Birliği... 
Onlar hep tartışılır, ayrı mevzuu. Fakat stratejik açıdan AB, ken
disine sadece ve ancak Türkiye'nin getirebileceği büyük stratejik 
öncelikler için Türkiye ile yakınlaşmaktadır veyahut yakınlaşa
caktır.

Bu bağlamda, biz çok açık, net, ciddi bir politika izledik ve 
hiç yanıltıcı olmadık. Mesela, iki yıl öncesinde kendileriyle 
konuşmalarımızda belirttiğimiz Türkiye'mizin bazı konularda 
kendilerinin sorun diye gördüğü konularda elbette gelişmekte 
olduğu ve gelişeceği şeklindeydi. Ama bazı meselelerde çözümün 
öyle zannettikleri gibi kolay olmadığını da ilk günden açıkça 
söyledik. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs. Kıbrıs konusunda iki yıl 
önce konuştuğum bütün muhataplarıma benim söylediğim 
"bakınız, Türk-Yunan ilişkilerinde ben iyimserim. Bunlarda 
gelişme sağlayabiliriz ama Kıbrıs konusunda öyle sizin zannet
tiğiniz gibi, kağıt üzerinde birkaç tane denklem kurup, hadi bunu 
da Türkiye, Türk tarafı uygulasın demekle hiçbir yere varılmaya
caktır. Bu konuda gerçekçi olmanız icap eder". Bunu her zaman 
kendilerine söyledik. Türkiye'yi kendilerine zannediyorum iyi bir 
şekilde anlatabildik. Sonuçta, biz kendimizi daha iyi anlatabildik, 
onlar daha iyi anladı bizi. Onlar kendilerini bize daha iyi anlata
bildi. Biz kendilerini daha iyi anladık.

Bugün böyle bir noktada gözükmekteyiz. AB ilişkilerinde 
gene belirttiğim gibi görüşümüz çok açık ve çok net. Hatta ben 
bundan birkaç gün önce yazılı olarak, 10 maddelik bir yazıya 
dönüştürdüm. Bu bütün ilgili ülkelere ulaştırıldı. Orada da çok 
net, çok açık pozisyonumuzu anlattık. Hiçbir tereddüte mahal 
bırakmayacak şekilde. Burada şimdi benim zirve öncesinde 
düşündüğüm; haksızlık yapılmaması lazım Türkiye'ye. 
Türkiye'ye kimse haksızlık yapmasın, zira bu dönemde 
Lüksemburg benzeri bir yaklaşım objektif olarak Lüksemburg'a 
kıyasla çok daha açık bir haksızlık olacak.
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Şimdi AB adaylığı. Bunun kuralları var. Bunlardan başlı- 
cası diyor ki, malum Amsterdam anlaşması, Kopenhag ölçütleri 
ve bu ölçütlere bir adayın uymak zorunda olması. Biz bunu 
elbette bilmekteyiz, benimsemekteyiz, özümsemekteyiz. Kaç 
defa da açıkladık bunu. Artık çok fazla konuşmak da ağrıma 
gidiyor. Çünkü bunları Sayın Başbakan da açıkladı, ben de açık
ladım. Ayrıca, o ölçütlerin büyük bir bölümüne Türkiye'nin 
uymakta olduğu tartışma dahi götürmez.

Şimdi, gene AB ile ilişkiler açısından, biz diyoruz ki
•  •

"ayrımcılık yapılmasın". Öteki adaylar hangi kurallara uymak 
durumunda ise Türkiye aynen o kurallara uysun. Fakat şunu da 
söylüyoruz haklı olarak "Türkiye başka adaylar için mevcut 
olmayan önkoşulları ya da koşulları üstlenmesin." Bizim bu 
koşullardan korktuğumuzdan değil, ama bu bir ilke meselesi. Bir 
birlik bir adayı kabul ettiğinde ona hangi objektif gelişme süreci
ni, koşulları, ölçütleri getirmekteyse, Türkiye'ye de aynı olsun. 
Eğer kalkıp başkaları için sözkonusu olmayan ifadeler, uygula
malar Türkiye'nin karşısına getirilirse bu defa ayrımcılık, 
diskriminasyon, adaylık öncesinde değil, adaylık sonrasında 
yapılmış olur. Bu konuda biz AB'nden farklı muamele istemiyo
ruz. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ama herkese ne uygu- 
landıysa, Türkiye de rahatlıkla o kurallara uyabilecek ve bazı 
sıkıntıları çözebilecek konumdadır. Bu bizim açımızdan çok 
önemli.

Şimdi bir başka konu, Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkileri. 
Bizim bu ilişkilerde gene yaklaşımımız, politikamız, tutumumuz 
fevkalade açık ve nettir. Detayına girmeyeyim, zaten biliniyor. 
Nisan ayında ben muhatabıma bir mektup yazmıştım, teröre karşı 
bir anlaşma yapılmasını önermiştim. Bu doğrultuda bir 
hareketlenebilirsek başka alanlarda işbirliği yapabileceğimizi 
söylemiştim. Sanırım Mayıs ayında Sayın Papandreu'dan olumlu 
bir cevap geldi ve biz o tarihlerden başlayarak çeşitli komiteleri 
kurduk, ortak çalışma gruplarını kurduk ve bir hayli de yol aldık. 
İnanılır gibi değil ama, 7 yahut 8 anlaşma, bir tanesinde daha hala 
bir ekonomik konuda bazı çalışmalarımız devam ediyor, bir
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ekonomiye ilişkin anlaşmada, onun dışındaki bütün anlaşmalar 
neredeyse imzaya hazır vaziyete geldi. Bu müthiş bir gelişme. İki 
sene önce bu düşünülemezdi. Gene ben o Lüksemburg'la 
karşılaştırıyorum. Lüksemburg öncesinde Yunanistan'la 
Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği hayal dahi edilemezdi. 
Buraya geldik. Devam edeceğiz. AB ile ilişkilerimizin dışında 
tutuyoruz. Ama Yunanistan'la ikimizin arasındaki konularda, 
Yunanistan'ın hassasiyetleri konusunda biz açıkça şunu söyle
mekteyiz. Demekteyiz ki, uluslararası hukuk, AB'nin anlaşmaz
lıkları çözme mekanizmaları, Agenda 2000'de anlatılan, Türkiye 
olarak bizim bunlardan çekindiğimiz, korktuğumuz sözkonusu 
değildir. Biz bunlara varız. Yani AB sorunların çözümü için hangi 
mekanizmaları, hangi yöntemleri ortaya koymuşsa, biz bu yön
temlerin karşısında değiliz. Biz bu yöntemler çerçevesinde mese
lelere bakabiliriz. Gene aynı noktaya geliyoruz. AB 
sözkonusudur. Yunanistan'ın bizden talep edebileceği AB'nin 
anlaşmaları, kuralları içinde olan hususlardır. Yok eğer Türkiye'ye 
bunların dışında ek bazı şeyler getirilmek isteniyorsa, o bizim 
anlayışımıza uygun değildir. Bu anlayışla aslında Yunanistan ile 
Türkiye gerçekten ciddi mesafe almıştır ilişkilerinde.

Şunu söyleyeyim. Bir defa iki ülke arasındaki gerginlik, 
gerilim, ortadan kalkmaya başlamıştır. İki ülkenin sivil toplum 
kuruluşları neredeyse artık bir haber niteliğini bile kaybedecek 
kadar sıklaşarak temas halindeler. Bir gün bizim avukatlarımız 
oraya gidiyor, ikinci gün oradan Türkiye'mize öğrenci grupları 
geliyor, üçüncü gün bizim gazetecilerimiz gidiyor, dördüncü gün 
onların politikacısı geliyor, beşinci gün bizim belediye başkan- 
larımız gidiyor. Yani Yunanistan'la kaçakçılıkla, terörle mücadele, 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, şimdi ders kitaplarının 
haysiyet kırıcı ve haksız ibarelerden arındırılması, o çalışma 
başlıyor. Turizm alanında işbirliği başladı, devam ediyor çalış
ması. Biz bütün bunları Yunanistan'la gerçekleştirdik ve 
zannediyorum bu ilişkilerin gelişmesinden her iki tarafın da men
faati olduğunu artık herkes anlayabildi.

Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Biz Yunanistan'la olan
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ilişkilerimizde iyi niyetliyiz, ciddiyiz ve içtenlikliyiz. Bugüne 
kadar ne söylenirse yaptık ama biz bunları Yunanistan'a lütuf 
olsun diye, Yunanistan'ı hoş tutmak için yapmadık. Aynı zaman
da Türkiye'nin menfaati olduğu için yaptık. Dış siyasette sağlıklı 
ilişkinin temeli olan ortak menfaat için biz bunları yaptık. 
Yunanistan da karşılığını verdi. Yunanistan da yaptı, biz ona 
karşılığını verdik ve bugün öyle bir noktaya geldik ki, artık böyle 
jestlerden, jest beklentilerinden söz etmek aşılmış oldu. Çünkü 
hakikatleri konuşmaktayız bugün Yunanistan'la, hangi jesti 
konuşacağız. Jest diye adlandırabilecek bir çok olay bir hakikate 
dönüştü. Ekonomi gelişiyor. Ticaret hacminin büyüdüğü 
söyleniyor. İşadamları görüşüyor. Yakın bir zamanda 2 milyar 
dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağı haberi veriliyor. Efendim, işte 
bizim sanatçımız, şarkıcımız gidiyor, onlar geliyor. Bir yıl önce
böyle bir şey olacak desek bizi korkutacak, ürkütecek olan bir

    •

şekilde, Türk-Yunan bayrakları sahnelerde, Atina'da ve İstanbul'
da sahnelerde birlikte dalgalanıyor. Artık jest falan yok, artık 
hakikat var. Şimdi biz Türkiye olarak bu hakikatin gelişmesini 
istiyoruz. Biz Türkiye olarak bu sürecin devamını istiyoruz ve 
hatta bizim öngördüğümüz -umuyoruz bu süreç bir engelle 
karşılaşmaz, hayal kırıklıkları yaratmaz, bu sağlıklı gelişimin 
devam etmesi halinde bizim ilk yapacağımız- muhatabım, 
meslektaşım Papandreu'yu Türkiye'ye davet etmektir. Kendisiyle, 
eğer biz Helsinki sonrasında bir aday konumundaysak, AB içinde 
yapacağımız bazı ortak çalışmaları konuşmaktır. Onun dışındaki 
bölgesel konularda işbirliği imkanımızı geliştirmektir, bu süreci 
davam ettirmektir. Bu süreç içinde belki de iki ülke arasında 
kalıcı dostluk, işbirliği anlaşmasına bunları dönüştürmemizi 
konuşmaktır. Yani biz Yunanistan'a karşı bu ölçüde açığız. Ve 
hakikaten şunu söyleyeyim, eğer bir yanlış yapılırsa, eğer 
Helsinki'de böyle bir dostlukla bağdaşamayacak tavırlar olursa - 
ki ben olmayacağını ümit ediyorum- eğer bunlar olursa Türkiye 
olarak bizim vicdanımız müsterihtir. Çünkü biz Türkiye olarak 
yapabileceğimizin, yapılması gerekenin hepsini yaptık. Tekrar 
ediyorum, bunu katiyen Yunanistan'a bir lütuf bir hediye olarak 
değil, bu bizim de menfaatimize olduğu için yaptık. Ve şimdi 
önemli olan her iki toplumun, iki ülkenin ortak menfaatine aykırı
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bir şeyi iki tarafın politikacılarının yapmamasıdır, önümüzdeki 
tarihsel imkanları birlikte doğru kullanmamızdır.

Evet, belirttiğim gibi, önemli bir dönemeç, önemli bir 
kavşak noktasındayız. Bunun hem Türkiye, hem Yunanistan 
açısından, hem AB açısından, hem de bölgemizin, coğrafyamızın, 
Avrupa'nın geleceği açısından büyük imkanlar sunduğu, büyük 
fırsatlara yol açtığı düşüncesindeyiz ve biz Yunanistan'la olan iyi 
ilişkilerimizi kalıcı kılmak istiyoruz. Biz AB'ne kendi özgün 
katkımızı getirmek ve AB'nin bizim gelişmemize sağlayacağı 
olumlu dış dinamiklerden yararlanmak istiyoruz ve bütün bun
ların da gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü AB konusunda belirt
tiğim gibi, bizim Bakanlığımızın ve hakikaten benim de bunun 
olumlu bir sonuca varabilmesi için yoğun uğraşlarımız oldu. 
Bunlar olmazsa ne olur? Bunu tekrar ediyorum. Türkiye, kendi 
olumlu gelişme sürecine devam eder. Kendi çağdaşlığı, kendi 
eşitliği, kendi üretimi, kendi ekonomisi, bütün bunlarda biz 
gelişmeye devam ederiz ama bir fırsatı da kullanamamış oluruz.

Ben Türkiye'nin geleceği için umutluyum. Her konuda 
biraz ihtiyatlı konuşurum. Türkiye'nin geleceği açısından hiçbir 
ihtiyat payı koymaya lüzum görmeksizin umutluyum. Türkiye iyi 
gelişiyor, güzel gelişiyor, hızlı gelişiyor ve Türkiye şu önümüzde
ki beş yılda, on yılda bugünkü sıkıntılarımızın tümünü aşacak 
birikime sahip. Onu hayata geçirmenin mücadelesini veriyor.

21. Yüzyılın umudun yüzyılı olacağı söyleniyor. Umudun 
yüzyılı diye isimlendiriliyor. Bana göre Türkiye için umudun 
gerçekleştiği yüzyıl olacak. Bana göre Türkiye'miz için -hem de 
böyle koca bir yüzyıl değil- önümüzdeki beş yılda, on yılda 
Türkiye için ümidin hakikate dönüştüğü dönem olacak 21. Yüzyıl 
ve biz Türkiye olarak bunları yapacağız. Bu konuda hiçbir tered
düdümüz yok. AB olsa da yapacağız, AB olmasa da yapacağız. 
Ama bölgemiz için, içinde yer aldığımız Avrupa için ve bu 
Avrupa'daki bütün ülkeler, bütün milletler için daha iyi olanı 
Avrupa'nın eksik kalmış boyutunu da tamamlaması ve 700 yıllık 
bir Avrupa ülkesi olan Türkiyemizin önümüzdeki yüzyıla,
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önümüzdeki yüzyılın Avrupa'sına kendi özgün katkısını getire
bilmesi temenni edilir. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür etmek 
istiyorum. Sağolun, varolun.
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TÜRKİYE-FİLİSTİN ARAŞTIRMA VE ENFORMASYON 
MERKEZİNİN TOPLANTISI VE “BARIŞ İÇİN EĞİTİM

PROJESİ”YLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Kudüs'te kain İsrail-Filistin Araştırma ve Enformasyon 
Merkezi'nce, Barış için Eğitim Projesi kapsamında 5-9 Aralık 
1999 tarihleri arasında düzenlenecek ve İsraillilerin ve 
Filistinlilerin katılacağı Çalışma Toplantısına Türkiye evsahipliği 
yapıyor. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantıda iki 
toplumun mensubu öğrencilere, barış içinde birarada yaşama 
eğitimi verilecektir.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda da bu Merkezin toplantılarına 
evsahipliği yapmış olup, Orta Doğu Barış Süreci'ne başından beri 
vermekte olduğu desteği her imkanı değerlendirerek sürdürme 
kararlılığı içinde bulunduğunu göstermektedir.

Sözkonusu Merkez ve Proje hakkında aşağıda bilgi sunul
maktadır.

Genel

* "Barış için Eğitim" Projesi 1995 yılında Orta Doğu'nun 
liderleri tarafından tasarlanmış ve yılın sonunda Rabin'in 
ölümüne rağmen gelişmeye devam etmiştir.

* Orta Doğu Barış Süreci’nin eşit bir biçimde hem siyasi 
sürece hem “halktan halka” sürecine dayanması gerektiği 
düşüncesiyle yola çıkan IPCRI'ın "Barış için Eğitim" programına 
bu yıl 3000 İsrailli ve Filistinli yüksey okul öğrencisi katılmıştır. 
IPCRI, ayrıca 300'den fazla öğretmene de eğitim imkanı 
sağlamıştır.
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Proje Tanım ve Amaçları

(İsrailli ve Filistinli yüksek okul öğretmenleri ve öğrenci
leri arasında Barış için Eğitim)

* Arap-İsrail çatışmasından doğrudan etkilenmiş durumda 
bulanan iki toplumun eğitim sistemlerine etki edip okul sınıflarını 
iki toplum arasındaki yakınlaşmada bir araç olarak kullanma 
düşüncesiyle Proje'ye başlanmıştır.

* Projenin temeli, 10. sınıf öğrencileri (15-16 yaş) için 
Filistinliler ve İsrailllilerin beraber model ders programları hazır
lamasına dayanmaktadır.

* İsrail ve Filistin Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle 
yürütülen proje kapsamında "barış eğitim müfredatı hazırlanırken 
aynı zamanda değişimi gerçekleştirecek insanları yani okul 
müdürleri, öğretmenleri, Bakanlık temsilcilerini ve müfredat 
sorumluları da eğitilmektedir.

* Barış için Eğitim müfredatının temel özelliği, sınıflarda 
öğretilen mevcut konuları baz almasıdır. Sosyoloji/ sosyal bilim
ler, edebiyat, tarih ve İngilizce dersleri farklı bir içerik ve çeşitli 
faaliyetlerle ele alınarak yeni bir metin oluşturulmaktadır. Barış 
için Eğitim müfredatının birleştirici ve kutsal bir yaklaşım 
sergilemesi amaçlanmaktadır.

* IPCRI, bu Projeyle bugüne kadar sadece çatışmalarda 
hayatta kalmayı öğrenmiş genç \ nesillere yeni yetenekler 
kazandırarak barış içerisinde birarada yaşamayı öğretmeyi 
amaçlamaktadır.

* "Barış devlet adamları tarafından imzalanabilir ancak, 
insanlar arasında yaşatılmalıdır." felsefesinden hareketle Proje 
halkla çalışmaya başlayarak "düşman"a yönelik önyargıları ve 
inanışları değiştirmeyi amaçlamaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK’E 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 6 Aralık 1999, Pazartesi, Saat:08.45)

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin davetine ica
betle iki günlük bir resmi ziyaret için Saraybosna'ya hareket edi
yorum. Bu ziyaretimde bana Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali 
îrtemçelik, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ile milletvekil
lerinden, üst düzey görevlilerden ve işadamlarımızdan oluşan bir 
heyet refakat edecektir.

Ziyaretim sırasında, halen Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin 
başkanlığını yürüten Hırvat Lider Sayın Jelavic, Sırp Lider 
Radisic ve bu meyanda yakın dostum ve kardeşim Izetbegoviç 
ile de görüşmeler yapma fırsatı bulacağım.

Daha önceki tarihlerde gerçekleştirmeyi planladığım bu 
ziyareti, Kosova krizi ve 17 Ağustos 1999 tarihinde yurdumuzda 
meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla ertelemek durumun
da kalmıştım.

Hepinizin bildiği gibi 1995 yılında imzalanan Dayton Barış 
Anlaşması Bosna-Hersek için yeni bir dönem başlatmıştır. Bosna- 
Hersek'de görev yapan NATO öncülüğündeki Uluslararası 
İstikrar Gücü (SFOR) sayesinde Dayton Barış Anlaşması'nm 
askeri veçhesi başarıyla uygulanmıştır. Bu uluslararası güç 
bünyesinde 1320 Türk askerinin de görev yapıyor olması bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı teşkil etmektedir.

Dayton Barış Anlaşması'nm sivil veçhelerinin uygulan
masında ise, kaydadeğer gelişmelere rağmen, tam bir başarıdan
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sözetmek henüz mümkün değildir. Anlaşma'nın bir bütün olarak, 
eksiksiz uygulanması ile Bosna-Hersek'de barış ve istikrar 
ortamının kalıcı hale gelmesi en büyük arzumuzdur. Dayton Barış 
Anlaşması'nda da öngörüldüğü gibi, bağımsız ve egemen Bosna- 
Hersek'in toprak bütünlüğü içinde çok-kültürlü ve çok-etnili 
yapısının yeniden tesis edileceğine, geçmişin yaralarının sarıla
cağına, Bosna-Hersek halkının yeniden kaynaşacağına, bu dost 
ve kardeş ülkenin Avrupa'da hak ettiği yeri en kısa zamanda ala
cağına inanıyoruz.

Ülkemiz başından itibaren Bosna-Hersek konusunda aktif 
bir politika izleyegelmiştir. Bu aktif politikamızı bugün de 
sürdürmekte, Dayton Barış Anlaşması'nın hem askeri hem de 
sivil veçhelerinin uygulanmasına önemli katkılarda bulunmak
tayız. Bu katkılarımız önümüzdeki dönemde de sürecek ve 
Türkiye çok-kültürlü, çok-etnili, demokrat Bosna-Hersek'in 
yanında yer almaya devam edecektir.

Ziyaretim sırasında görüşeceğim Bosna-Hersek liderlerine, 
Türkiye'nin, Dayton Barış Anlaşması'yla başlayan sürece desteği
ni bir kez daha teyid edeceğim.

Görüşmelerimizde Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki 
ikili ilişkilerin, özellikle ekonomik ve kültürel alanlarda gelişti
rilmesi imkanları üzerinde de duracak, işbirliğimizi daha da 
güçlendirmenin yollarını arayacağız.

Bosna-Hersek'de bulunacağım süre zarfında Zenica'da 
konuşlu Türk Görev Birliği'ni ve hava muhalefeti olmadığı 
takdirde Mostar şehrini de ziyaret edeceğim.

Bu ziyaretimde, ülkemiz ile Bosna-Hersek arasında,
# •

"Kültür Merkezlerinin Kuruluş ve işleyişine ilişkin Protokol" ile 
"Terörizm, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla 
Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanacaktır.

Bu ziyaretimin, tarihi, kültürel ve manevi bağlarla bağlı 
olduğumuz Bosna-Hersek'le ilişkilerimizin her alanda daha da 
pekiştirilmesi bakımından yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK’İ 
ZİYARETLERİ SIRASINDA EKONOMİK FORUM 

TOPLANTISI’NIN AÇILIŞINDA YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Saraybosna, Cumhurbaşkanlığı, 6 Aralık 1999, Pazartesi, Saat: 17.20)

Değerli misafirler,

Türkiye-Bosna Hersek ekonomik forumu toplantısı vesile
siyle Bosna-Hersek ve Türkiye'nin saygıdeğer işadamlarına hitap 
etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, bizler 
için ikinci vatanımız olan bu güzel toprakları bir kere daha ziyaret 
etmiş olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek isterim. 
Bosna Hersek'e her gelişimizde ülkede kaydedilen gelişmeler ve 
geçmişin yaralarının sarılmaya başlamış olması dostlarınız ve 
kardeşleriniz olarak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Şimdi 
sıra ülkenin ekonomisinin Avrupa ve dünya ekonomisiyle tam 
anlamıyla bütünleşmesine ve halkın refahının arttırılmasına 
gelmiştir. Demokrasi, insan haklarına saygı ve serbest piyasa 
ekonomisinin pekiştirilmesi ile ekonomik kalkınma arasında 
doğrudan bir ilişki vardır. Ekonomik kalkınma beraberinde artan 
refahı ve huzuru getirecektir. Türkiye bu çabalarda Bosna 
Hersek'in bundan böyle de yanında olmaya devam edecektir.

Türkiye'nin Bosna Hersek'de aradığı barıştır; huzurdur; 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi ze
mininde gerçekleştirilecek ekonomik kalkınmadır. Bosna 
Hersek'in çok etnili ve çok kültürlü yapısı içinde Bosna Hersek'i 
oluşturan bütün unsurlarla yakın ve ayrım gözetmeyen bir işbir
liği mekanizması oluşturulmasına önem veriyoruz. Esasen, 
Türkiye ile Bosna-Hersek arasında her alanda mevcut olan yakın
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ilişkiler, ortak sosyal ve kültürel değerleri paylaşan halklarımız 
arasındaki dostluk ve kardeşlik temeline dayanmaktadır. 24 gün 
sonra yeni bir binyıla giriyoruz. Bu tarihi dönüm noktasında 
karşımızda duran işbirliği ve dayanışma fırsatlarını layıkıyla 
değerlendireceğimize ve ortak geleceğimizin inşasında birlikte 
hareket edeceğimize inanıyorum.

Saygıdeğer işadamları,

Ülkelerimizin de içinde yer aldığı ve Güneydoğu 
Avrupa'dan Orta Asya'daki Altay Dağları’mn eteklerine kadar 
uzanan geniş coğrafyada büyük bir gelişme potansiyeli mevcut
tur. Türkiye üzerinden inşa edilmekte olan yeni ulaşım ve iletişim 
koridorları ile petrol ve doğalgaz boru hatları vasıtasıyla 
Avrupa'yı Asya'ya bağlayan İpek Yolu yeniden tarih sahnesine 
çıkmaktadır. Bosna Hersek'de Dayton Barış Anlaşması’nın uygu
lanmasına ilişkin olumlu gelişmeler ile Kosova'da kan akmasının 
durdurulmasından sonra bölgenin yeniden imarı ve yapılandırıl
ması çalışmaları hız kazanmıştır. Saraybosna'da 30 Temmuz 1999

•    ____

tarihinde toplanan Balkan istikrar Paktı Zirvesi bölgenin makus 
talihini değiştirecek tarihi bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu 
zirvede ortaya konan ortak siyasi vizyonun ürünü olan kararların 
hayata geçirilmesi Bosna Hersek ve Kosova'daki yaraların sarıl
masına katkıda bulunmakla kalmayacak, bölgenin Avrupa ve 
dünya ekonomisiyle bütünleşme perspektiflerini de güçlendire
cektir.

Bu gelişmeler ve barış, demokrasi, sürdürülebilir kalkın
manın birbirinden ayrılmazlığına dair inancın giderek güçlenmesi 
bölgemizin ortak refahını arttıracak yeni işbirliği imkânları yarat
maktadır. Güneydoğu Avrupa gibi önemli bir kavşak noktasında 
yer alan ülkelerimiz tarih ve coğrafyanın sunduğu fırsatları çok 
iyi değerlendirmek durumundadırlar. Ortak geleceğimizin 
inşasında öncü ve belirleyici bir rol oynayan siz değerli girişim
cilerimizin bu doğrultudaki çabalarınıza her türlü desteği ver
meye hazırız .

21. Yüzyılın küresel rekabet ortamında dünya
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ekonomisinde ağırlıklı rol oynayabilmenin şartlarından biri de 
bölgesel ekonomik ve ticari işbirliğinin şartlarını geliştirmektir. 
Türkiye, bu çerçevede öncü bir rol oynamaktadır. Türk ekonomisi 
400 milyar dolarlık GSMH ile dünyanın 16. büyük ekonomisidir. 
İstanbul, Güneydoğu Avrupa'yı da içine alan geniş bir 
coğrafyanın fınans ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Türk 
sanayii hemen hemen bütün üretim rakamlarında Avrupa'da ve 
dünyada hızla ön sıralara yükselmektedir. Telekomünikasyondan 
demir-çelik üretimine, müteahhitlik hizmetlerinden tekstil ve oto
motiv sektörlerine kadar geniş bir yelpazedeki birikimlerimizi ve 
tecrübelerimizi ortaklık ve işbirliği anlayışı içinde Bosna Hersek 
ile paylaşmaya hazırız. Bosna Hersek'li işadamlarının 
Türkiye'nin sunduğu bu imkânlardan daha çok yararlanmasını 
temenni ediyoruz.

Gücünü dünya çapında ispat etmiş olan Türk müteahhitlik 
sektörü Bosna Hersek'in yeniden imar ve inşamda daha fazla rol 
oynamak hususunda arzuludur. Türk müteahhitlik sektörü toplam 
40 milyar doları aşan iş hacmiyle 10. sırada yer almaktadır. Orta 
Asya'daki imar ve inşaa faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk müteah
hitleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Binaenaleyh, bu alanda 
büyük bir işbirliği potansiyeli bulunmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında Türkiye'nin 
büyük bir birikimi vardır. Bu birikimin Bosna Hersek'deki iş 
adamlarıyla da paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Önceleri 
küçük çapta başlayan girişimler zamanla büyük işletmelere 
dönüşmekte ve sermaye birikimini hızlandırmaktadır. KOBÎTerin 
gelişmesi bir ülkede demokrasinin ve serbest piyasa 
ekonomisinin güçlenmesine de belirleyici katkılarda bulunmak
tadır. Bu alandaki tecrübelerimizi Bosna Hersek ile paylaşmaya 
hazırız.

Türk Eximbank tarafından Bosna Hersek'e taahhüt edilen 
60 milyon dolar tutarındaki proje kredisi ise Bosna-Hersek'in 
IMF ile yapmış olduğu bir anlaşma uyarınca ticari kredi kul
lanımına getirilen kısıtlama nedeniyle maalesef bugüne kadar
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hayata geçirilememiştir. Resmi makamlar olarak bu konuya bir 
çözüm bulmaya gayret sarfetmeliyiz.

Öte yandan Türkiye, Avrupa Birliği'nin sanayi ürünlerinde 
Bosna-Hersek'e, ilgili konsey yönetmelikleriyle uyguladığı tek 
taraflı ticaret tavizlerinin gümrük birliği yükümlülükleri uyarınca 
Türkiye tarafından da üstlenilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi 
gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede Bosna-Hersek menşeli bazı 
sanayi ürünleri için tarife kontenjanı uygulanması başlatılmıştır.
Tüm Bosna-Hersek işadamlarını bu imkandan yararlanmaya 
davet ediyorum.

Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler belirli bir 
ivme kazanmıştır. İkili ticaret hacmimizde 1994 yılından beri 
istikrarlı bir artış gözlenmektedir. 1997 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 33 oranında artış gösteren ticaret hacmi, 1998 yılında 
da yüzde 32'lik bir artış ile 43 milyon dolara ulaşmıştır.

Bosna-Hersek'in Avrupa ekonomisiyle hızla bütünleşme 
çabalarının doğurduğu ticaret potansiyelini yansıtmayan bu 
rakamı karşılıklı çabalarımızla önümüzdeki dönemde çok daha <j 
üst düzeylere çıkarmalıyız. Halen savunma sanayii ve demiryol
larında başarıyla yürütülmekte olan ikili işbirliğini diğer sektör
lerimize taşımak için gayret sarfetmeliyiz.

Ticaret hacminin arttırılması ve ürün kompozisyonunun 
çeşitlendirilmesini teminen öncelikle kamu ve özel sektör fir
malarımız arasındaki işbirliğinin sorunsuz olarak yürütülebilmesi 
için gerekli hukuki koşulları süratle hazırlamalıyız. Esasen, 
ekonomide küreselleşme beraberinde hukukun evrenselleşmesini 
de getirmektedir. Bu aynı zamanda dünya ekonomisinde rekabet 
edebilmenin de başlıca gereğidir.

Bu çerçevede, 1998 yılında ilgili Bosna-Hersek makam
larına taslağı iletilmiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması’nın kısa bir sürede müzakere edilerek sonuçlandırıl
ması büyük önem arzetmektedir. Bu anlaşmanın imzalanması 
işadamlarımızın karşılıklı olarak işbirliği geliştirmeleri açısından

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık [35]

DI
Şİ

ŞL
ER

İ 
BA

KA
N

LI
Ğ

I
KÜ

TÜ
PH

AN
ES

İ



halen mevcut olan hukuki boşluğu dolduracaktır.

Bugün burada gerçekleşecek Ekonomik Forum vesilesiyle 
iki ülke işadamları birbirlerini ve ülkelerini daha yakından tanıma 
imkanına kavuşacaklardır. İlişkilerimizin lokomotif gücünü oluş
turan özel sektör temsilcilerinin ağırlıklı olarak katıldıkları bu tür 
toplantılar son derece faydalı olmaktadır. Bunun için iki ülke 
arasında yapılacak İş Konseyi toplantılarının düzenli bir progra
ma oturtulmasına önem atfediyorum.

Türk ve Bosna Hersekli işadamlarının birlikte, bölgemizde 
barış, istikrarın kalıcı hale gelmesi ve ortak refahın artırılması 
yönünde yapıcı bir işbirliği ve ortaklık anlayışı geliştireceklerine 
ve geleceğin parlak günlerini birlikte inşa edeceklerine olan 
inancımı ifade ederek, görüşmelerinizde başarılar diler, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK 
ZİYARETLERİ SIRASINDA ONURLARINA VERİLEN 
AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN

METNİ

(Cumhurbaşkanlığı, 6 Aralık 1999, Pazartesi, Saat:20.00)

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin 
Değerli Başkanı ve Üyeleri,
Aziz dostlarım,
Bayanlar ve baylar,

Kosova krizi ve Marmara bölgemizde meydana gelen 
deprem felâketi nedeniyle iki kez ertelemek durumunda kaldığım 
ziyaretimi nihayet gerçekleştirmekten ve kendimi herzaman 
evimde hissettiğim bu güzel ülkeye bir kere daha gelmiş olmak
tan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Öncelikle, arka arkaya yaşadığımız depremler sırasında ve 
sonrasında acımızı paylaşarak gösterdiğiniz duyarlılık ve 
dayanışma ile sağladığınız destek ve yardımın bizler için ne denli 
manâlı bir teselli kaynağı olduğunu belirtmek isterim.

Türkiye ve Bosna-Hersek halkları arasındaki karşılıklı 
takdir, saygı ve muhabbet duyguları yaklaşık beşyüz yıllık oıtak 
geçmişimizden güç almakta, dostluğumuz tarihin derinliklerine 
uzanmaktadır. Yüzyıllarca birlikte yaşamış insanların etnik mil
liyetçilik rüzgârları nedeniyle birbirlerine karşı nefret duyguları 
beslemelerinin körüklenmesinin ortak tarihimize karşı bir haksız
lık olduğunu her zaman vurguladık. Tarihin bizi ayıran değil bir
leştiren yönlerini ön plana çıkarmayı başardığımız takdirde barış 
ve huzur içinde yeni bir gelecek yaratmayı da başarabileceğimize
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her zaman inandık. Türkiye, Güneydoğu Avrupa'da tüm etnik 
grupların barış, huzur ve uyum içinde birarada yaşayacakları bir 
yeni dayanışma ruhunun yaratılmasına özel bir önem atfetmekte
dir. Bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışmalıyız. Bosna- 
Hersek bu bakımdan tarihi bir laboratuvar olmak durumundadır.

Türkiye, Bosna-Hersek'in bağımsız ve egemen bir devlet 
olarak tarih sahnesindeki yerini almasını büyük bir sevinç ve 
coşkuyla karşılamış, başından itibaren bu güzel ülkenin ulus
lararası tanınmış sınırları içerisinde toprak bütünlüğünü, bağım
sızlığını ve bir zenginlik kaynağı olan çok etnili, çok kültürlü 
yapısını muhafaza etmesi gerektiğini savunmuştur. 
Savunageldiğimiz bu ilkeler Dayton Barış Anlaşması'nda da 
ifadesini bulmuştur. Türkiye bu ilkelerin savunulmasını ve 
Bosna-Hersek'e desteğini bundan böyle de aynı kararlılıkla 
sürdürecektir. Dostluğumuzu ve manevi ortaklığımızı birlikte 
geleceğe taşımaya kararlıyız.

Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana 
dört yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu dört yılın bir bilançosunu 
çıkarırken görüş birliğine varılması pek kolay değildir. İyimserler 
olduğu gibi karamsarlar da vardır. Büyük acılar çekilmiştir. Bu 
acıların hemen unutulması kolay değildir. Ancak, zamanın tedavi 
edici gücüne inanmak ve güvenmekten başka da çare yoktur. 
Defaatle vurguladığım gibi, tarihten husumet çıkarmanın hiç kim
seye bir yararı yoktur. Ortak gelecek ancak güç birliğiyle ve bir
likte inşa edilebilir. Biz, işte bu anlayışla iyimserler arasında yer 
alıyoruz. Bunun nedeni mevcut sorunları küçümsememiz değil, 
nereden nereye gelinmiş olduğunu isabetle değerlendirmemizdir.

Dayton Anlaşması bu ülkede kan dökülmesine son ver
miştir. Bunun başlı başına büyük önem taşıdığına ve manâsının 
iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Anlaşmanın sivil hayatı 
ilgilendiren yönlerinin bu dört yıl içinde tam olarak uygulana
mamış olduğu doğrudur. Ama bu bizi umutsuzluğa sevketmemeli 
ve bugüne kadar katedilen mesafe gözardı edilmemelidir. Önem
li olan, eksik kalanların bundan böyle de yapılamayacağı karam-
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sarlığma kapılmadan Dayton temelinde ilerleme iradesinin kay- 
bolmamasıdır. Bosna-Hersek'te yaşanan büyük acılardan sonra 
yepyeni temellerde çok-etnili ve çok-kültürlü bir bir devlet kurul
masının ne denli zor olduğunu biliyorum. Birlikte yaşama ve 
çalışma anlayışının çok kısa bir sürede yerleştirilemeyeceğinin ve 
sabırlı olunması gerektiğinin de bilincindeyim. Ama bunun ola
bilirliği ve Bosna-Hersek'in mutlu geleceğini inşa etmekte siz- 
lerin başarılı olacağı hususunda hiç bir kuşkumuz bulunmadığım 
da kaydetmek isterim.

Kanaatimce, Dayton Barış Anlaşması Bosna-Hersek'in 
Avrupa'nın ortak geleceğinde yer almasını sağlayacak çok etnili 
birlikteliğin temelini oluşturan alternatifsiz bir şanstır ve iyi 
değerlendirilmesi gerekir. Bu anlaşmanın başarısı herkesten çok 
Bosna-Hersek'i oluşturan halkların ve ortak kurumların elindedir. 
Uluslararası toplumun yapacağı, sizlerin geliştireceği birlikte 
yaşama ve birlikte çalışma azmini desteklemekten ibaret olacak
tır. Bu vesile ile Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
üyelerince geçtiğimiz ay imzalanan New York 
Deklarasyonundan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Bu adımı, özellikle üç toplum arasında işbirliği ümit
lerini arttırması bakımından önemle karşılıyoruz. Bosna-
Hersek'te kaydedilen istikrar, emin olunuz ki, tüm bölgeye yan-

• ___

sıyacaktır. Bizzat katıldığım istikrar Paktı zirve toplantısının 
Saraybosna'da yapılması bu açıdan gayet anlamlı olmuştur. 
İstikrar Paktı Güneydoğu Avrupa'da müreffeh ve barış içinde bir 
geleceğe uzanan yol üzerindeki engellerin kaldırılmasını amaçla
maktadır. Eminim ki, İstikrar Paktı'nın hedeflerine el birliğiyle 
ulaşacağız. Bosna-Hersek ve Kosova'da yaşanan acılar bir daha 
tekrarlanmayacaktır.

Bugün yaptığımız görüşmeler çok verimli ve yararlı olmuş
tur. Bugün imzaladığımız yeni anlaşmalarla da ilişkilerimizin 
pekiştirilmesinde önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Türkiye ile 
Bosna-Hersek arasında tarihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişki
lerinin her alanda daha da güçlendirilmesine, ilişkilerimize 
ekonomik, kültürel ve insani alanlarda giderek daha çok muhteva
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kazandırılmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu bağlamda 
karşılıklı arzu ve iradenin mevcut olmasından duyduğum mem
nuniyeti ifade etmek isterim.

Aziz dostlarım,

Kosova'ya 15 Ekim 1999 tarihinde gerçekleştirdiğim 
ziyaret sırasında yapmış olduğum çağrıyı burada bir kere daha 
tekrarlamak istiyorum:"Balkanlar'ın makus talihi artık geride 
kalmalıdır. Tarihte yaşananlardan ders alınır. Tarih yeniden 
yaşanamaz ve yaşanmamalıdır. Ancak, geleceği birlikte yapmak; 
husumetlerden, kinden, nefretten arınmış; Avrupa'yla bütün
leşmiş; demokrat; refah ve barış içinde bir Balkanlar yaratmak 
gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Buradan, Balkanlar'daki 
bütün ülkelere ve halklara çağrıda bulunuyorum: gelin, yeni bir 
tarih yazmak için güçlerimizi birleştirelim; yeni bir Balkanlar'ı 
birlikte inşa edelim. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini tehdit 
altında hissetmeyecekleri, korkudan ve baskıdan uzak biçimde 
birlikte çalışıp birlikte yaşayabilecekleri, hukukun üstünlüğüne
dayanan bir barış ve dayanışma düzenini gelin hep birlikte 
kuralım!"

Bu duygu ve düşüncelerle, kadehimi, Bosna-Hersek'in 
kalıcı barış ile istikrar içerisinde refah ve esenliğe ulaşması ve 
Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki dostluk ve işbirliğinin par
lak geleceği için kaldırıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BOSNA-HERSEK 
ZİYARETİNDEN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 7 Aralık 1999, Salı)

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin davetine ica
betle Bosna-Hersek'e iki günlük bir resmi ziyarette bulundum. 
Bu ziyaretimde bana Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali İrtemçe- 
lik, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkan Vekili Sayın Prof. Suat Çağlayan ile mil
letvekillerinden, üst düzey görevlilerden ve işadamlarımızdan 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Ziyaretim sırasında, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi'nin başkanlığını yürüten Sayın Jelavic, Sayın Radisic ve 
bu meyanda yakın dostum ve kardeşim îzetbegoviç ile görüşme
ler yapma fırsatı buldum. Ayrıca, ziyaret boyunca bana refakat 
eden Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Eşbaşkanı Sayın Haris 
Sladzic ile görüş alışverişinde bulundum.

Ziyaretim, 1995 yılında imzalanan ve Bosna-Hersek'te yeni 
bir dönem başlatan Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasıyla 
ilgili gelişmeleri yerinde gözlemleme imkânı sağlamıştır. NATO 
öncülüğündeki uluslararası güç (SFOR) sayesinde bugün Bosna- 
Hersek'te güvenlik sorunu kalmadığını da büyük bir mem
nuniyetle tespit ettim. Bu uluslararası güç bünyesinde görev 
yapan ve hepimizin gururu olan askerlerimizin bu güven 
ortamının tesisinde önemli katkıları bulunduğunu bir kere daha 
görmekten kıvanç duydum. Kahraman silahlı kuvvetlerimizin her 
ferdi uluslararası barış ve güvenliğe katkılarıyla tüm dünyada 
büyük takdir toplamaktadır. Görüştüğüm Bosna-Hersek
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Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri burada görev yapan askerle
rimizin başarılarından övgüyle sözettiler ve takdir duygularını ve 
teşekkürlerini Türk halkına iletmemi istediler. Barışın hizmetkârı 
olan Mehmetçik’le gurur duyuyoruz.

İyimserliğimizi teşvik eden olumlu gelişmelere rağmen, 
henüz Bosna-Hersek'teki sorunların tümünün bir çözüme kavuş
turulamamış olduğunu ve Dayton Barış Anlaşması'nm tam olarak 
uygulanamadığını da müşahede ettim. Barışı Uygulama 
Kurulunun ve Yönlendirme Komitesi'nin üyesi olan Türkiye 
Dayton Barış Anlaşması'yla ilgili olarak özel bir sorumluluk taşı
maktadır.

Bosna-Hersek'in kalıcı bir barış ve istikrara kavuşabilmesi 
ve tüm kurumlarıyla işleyen bir devlet olarak uluslararası toplum
da hakettiği yeri en kısa zamanda alabilmesi için Dayton Barış 
Anlaşması'nm tam olarak uygulanması gerekmektedir. Bu anlaş- 
ma'nın başka bir alternatifi bulunmamaktadır. Ziyaretim sırasında 
Dayton Barış Anlaşması'nm uygulanmasında, uluslararası 
toplumdan önce Bosna-Hersek halkına ve yöneticilerine büyük 
işler düştüğünü belirttim. Bosna-Hersek'teki en üst seviyedeki 
ortak kurum olan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri arasında da 
bu yönde bir uyum ve irade bulunduğunu tespit etmekten, barışın 
kalıcı hale gelmesi yönünde sağlam adımlar atıldığını görmekten 
büyük memnuniyet duydum.

Ziyaretim sırasında, Bosna-Hersek'te Dayton Barış 
Anlaşması'yla başlayan sürece verdiğimiz desteği teyid ettim ve 
Bosna-Hersek meselesinin başından itibaren izlediğimiz poli
tikaları bir kez daha ortaya koydum. Bosna-Hersek'te barış ve 
istikrar ortamının kalıcı hale getirilmesi en büyük arzumuzdur. 
Türkiye bu yönde elinden gelen katkıyı sağlamaya devam ede
cektir.

Bu ziyaret, tarihi ve manevi bağlarımız bulunan Bosna- 
Hersek'le olan ilişkilerimizin daha da pekiştirilmesi yönünden de 
çok verimli geçmiştir. Ziyaretim sırasında imzaladığımız "Kültür 
Merkezlerinin Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Protokol" ile
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"Terörizm, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla 
Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması"nın ikili ilişkilerimize 
yeni muhtevalar kazandıracağına inanıyorum.

Ziyaretim sırasında Türkiye / Bosna-Hersek İş Konseyi 
tarafından düzenlenen ve her iki ülke işadamlarının katıldığı 
ekonomik forum'da da bir konuşma yaptım.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de 
Balkanlar'a ve bu meyanda Bosna-Hersek'e olan ilgi ve desteğini 
sürdürecektir. Bugün tamamlamış olduğum ziyaretle bölge barış 
ve istikrarına hizmet etme yönündeki güçlü irademiz bir kere 
daha ortaya konulmuştur.
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ÇEÇENISTAN’DA SÜREGELEN ÇATIŞMALARA
İLİŞKİN HÜKÜMET AÇIKLAMASI

Çeçenistan’da süregelen ve ağır can kayıplarına ve yüzbin- 
lerce masum sivilin ızdırabına neden olan çatışmaların çok daha 
vahim boyutlar kazanacağına dair artan işaretler derin bir kaygıy
la karşılanmaktadır.

Rus askeri makamları tarafından Grozni’yi 11 Aralık 1999 
tarihine kadar terketmeyenlerin terörist kabul edilerek buna göre 
hareket edileceği yolunda yapılan ve görüşmelere de kapıyı ka
patan uyarının, RF’nin çok kısa bir süre önce AGİT Zirvesi’nde 
mutabakatını verdiği nihai bildiride yer alan çözüme ilişkin para
metrelerle bağdaştırılmasını mümkün görmemekteyiz.

Böyle bir harekatın, yaş, hastalık ve diğer faktörlere bağlı 
olarak kendi ihtiyarı dışındaki nedenlerle Grozni ’ den ayrılamama 
durumunda bulunan masum sivillerin de hayatlarına malolması 
kabul edilemez bir durumdur.

Siyasi çözüm arayışlarını safdışı eden ve ayırımda bulun
maksızın masum sivillerin hayatına kasdedecek olan bu askeri 
çözüm tarzını, başta kutsal yaşam hakkı olmak üzere temel insan 
haklarını hiçe sayan bir tutum olarak kuvvetle kınar ve herkese 
zararı dokunacak bu yoldan vazgeçilmesini bekleriz.

Bu itibarla, barışçı yöntemlerle siyasi çözüm arayışı yolu
nun açık tutulmasına imkan tanıyacak bir hareket tarzının benim
senmesi çağrısında bulunmaktayız.
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FİNLANDİYA BAŞBAKANI PAAVO LİPONEN'İN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZA MUHATAP 6 ARALIK 1999 TARİHLİ

MEKTUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Finlandiye Başbakanı Paavo Liponen'in Sayın 
Başbakanımıza muhatap 6 Aralık 1999 tarihli mektubu bugün 
Ankara'ya ulaşmıştır. Sözkonusu mektupta, önce, 10-11 Aralık 
1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılacak Zirve toplantısı hakkında 
bilgi verilmektedir. Daha sonra, Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Dışişleri Bakanımız, diğer bütün başvurucu ülkelerdeki muhatap
larıyla birlikte, Zirveye katılan AB Liderleri, AB Komisyonu 
Başkanı ve ODGP yüksek Temsilcisi Solana ile 11 Aralık günü 
bir öğle yemeğine davet edilmektedir. Davetin amacı, Zirvede 
yapılan "tartışmaların sonucunu ilk elden işitmek fırsatını sun
mak" olarak ifade edilmektedir.

Sözkonusu mektup, Finlandiya'nın Türkiye-AB ilişkilerini 
geliştirmek yönünde gösterdiği takdire şayan çabaların bir ifade
sidir. Bu bakımdan teşekkürle karşılanmıştır. Ancak, bu davet 
tarafımıza aday ülke olarak değil, şimdiki statümüz olan başvuru
cu ülke sıfatıyla yapılmaktadır. Adaylık statüsü verilmemiş tek 
başvurucu ülke Türkiye'dir. Helsinki'den Türkiye'nin statüsüyle 
ilgili olarak çıkabilecek sonuçlar hakkında herhangi bir ipucu 
mektupta doğal olarak yer almamaktadır.

Bu davet esasen, evvelce de sözlü olarak tarafımıza 
iletilmişti. O zaman da muhataplarımıza belirttiğimiz gibi, Sayın 
Başbakanımızın bu tür davetlere katılması, ancak adaylığımızın 
resmen kesinleşmesinden ve tarafımıza bildirilip Hükümetimizce 
değerlendirilmesinden sonra daha doğru olacaktır. Anlayışla 
karşılandığını düşündüğümüz bu tutumumuzun amacı Türkiye- 
AB ilişkilerini karşılıklı olarak tatmin edici ve sağlıklı bir çerçe
veye oturtabilmektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN TUSIAD 
YÜKSEK İSTİŞARE KONSEY TOPLANTISINDA

YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

Türkiyemizin özelliklerinde, Türkiyemizin niteliklerinde, 
gerçeklerinde ben her zaman kendimi çok şanslı bir Dışişleri 
Bakanı olarak gördüm. Çünkü dünyanın hangi ülkesine gitsem, 
hangi köşesine gitsem mutlaka bizim insanlarımız, bizimkiler 
benden daha önce oraya ulaşmış. Gidiyorsunuz, sanayicilerimiz 
orada, şirketler kurmuş. Gittiğiniz ülkede Türkiyemizin emek 
gücü, emeği, hüneri dünyaları değiştirmiş. Gittiğiniz ülkede bizim 
yazarımız tanınıyor. Sanatçımız tanınıyor. Gittiğiniz ülkede, 
yanılmıyorsam 28 ülkenin ordularına eğitimi bizim askerimiz 
veriyor ve hakikaten ben bir ülkeye, dünyanın herhangi bir köşe
sine gittiğimde, dost ortamına benden önce insanlarımızın ulaştığı 
mekanlara gitmekteyim. Son günlerimizin konusunda, AB 
konusunda evet biz çok çalıştık. Hakikaten çok çalıştık. Sonuç 
şöyle olur, böyle olur. Biz çok çalıştık ama bu çalışmamızda 
gerçekten sizlerin çok büyük katkısı oldu. Benim konuştuğum 
dostum olan Dışişleri Bakanların bir kısmını siz benden daha iyi 
tanıyorsunuz. İKV gitmiş, Odalar Birliği gitmiş, Türk-İş, Disk 
gitmiş, DEİK'ten arkadaşlarımız aynı şekilde ve tabii ki TUSİAD. 
Müthiş bir çalışma göstermiş ve bütün bunlar hem benim açım
dan bir şans, hem de Türkiyemiz açısından bir şans ve biz artık 
dünyada kendimizi anlatmak, kendimizi tanıtmak konularında bir 
hayli mesafe almışız.

Şimdi şunu itiraf ederek söze başlamak istiyorum. Aslında 
fazla konuşulmaması icap eden günlerdeyiz. Çok konuşmaktan 
pek bir yarar gelmez. Çok konuştuğunuz vakit yanlış da yapa
bilirsiniz veyahut kullandığınız bir kelime bir başka şekilde 
yorumlanıp, sizin istemediğiniz şekilde istismar edilebilir. Bu
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çerçevede, yani aslında çok fazla konuşulmaması gereken gün
lerde olduğumuzun bilinciyle birkaç noktaya değinmek isti
yorum. r_Tt >b i

Bir defa biz hep şunu anlatmaya çalıştık. Türkiyemizin bir 
çaresizlik içinde olmadığım, Türkiyemizin AB meselesine bir 
saplantı gibi bakmadığını, Türkiyemizin AB ile birlikte veyahut 
AB olmaksızın ekonomik, sosyal, demokratik gelişimini hızla 
devam ettireceğini, fakat AB olgusunun çok kıymetli dış 
dinamikler getireceğini vurguladık. Tabii Türkiye'nin burada özel 
bir konumu var. Bizim tarihimize baktığınız vakit, hemen dikkati 
çeken husus şudur. Birçok ülke gibi fakat belki de ülkelerin 
%80'inden, 90'ından daha fazla Türkiye'nin tarihi kendi çevre
siyle etki-tepki ilişkileri içinde oluşmuştur. Evet birçok ülke için 
bu sözkonusudur da, bizim gibi yüzlerce yıl hem Asya'da, hem 
Afrika'da, hem Ortadoğu'da, hem Akdeniz'de, hem Balkanlarda, 
hem Orta Avrupa'da bulunmuş, yaşamış, bugünün 28 bağımsız 
ülkesi ile bu uzun süreçte tarihi paylaşmış olan bir memleket 
açısından dış dinamik fevkalade önem taşıyor. Öyle ki belli 
yüzyıllarda biz kendi dinamiklerimizi, kendi olumlu dinamikle
rimizi dünyaya götürebilmişiz. Biz 15'inci yüzyıldan, 14'üncü 
yüzyıldan başlayarak 18'inci yüzyıla kadar geçen dönemde özel
likle kendi Batımızda ve Doğumuzda feodalizmin egemen 
olduğu, derebeylerinin hakim olduğu, insan sömürüsünün, dinsel 
sömürünün, özgürlük yoksunluğunun en ağır şekilde yaşandığı 
yüzyıllarda ve ortamlarda biz kendi dinamiklerimizi daha eşit
likçi, daha özgürlükçü ve daha insancıl bir düzenin temsilcisi 
olarak oralara taşıyabilmişiz. Gene tarihimiz içinde özellikle 
Batımızdaki dinamikler Türkiyemizin şekillenmesinde etken 
olmuştur. Bunlar çoğu dönemde olumlu etken olmuştur.

Türkiye'de müesseseleşmenin, Türkiye'de siyasallaşmanın 
sürecine baktığımız vakit Batımızdan gelen dış dinamiklerin her 
zaman olmasa bile genellikle Türkiyemize, Türkiyemizin 
gelişimine ciddi bir katkı getirdiğini görmekteyiz. Sanırım AB 
olgusunu böyle bir perspektife yerleştirmemiz lazım. Bir defa 
demin belirttiğim gibi biz muhtaç değiliz. Hele bazen söylendiği
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gibi, ben ona hep takılıyorum, "alternatif, alternatifimiz ne"
sorusu çok yersiz. Şimdi ciddi bir ülke böyle alternatif hesapları
yapmaz. Yani ciddi bir ülke "eyvah ben Amerika'nın peşine

  •

takılamazsam, AB'nin peşine takılacağım, ikisi de boş çıkarsa ben 
ne yaparım. Ortadoğunun peşine takılırım." Böyle, bu tarz müla
hazalar ciddi bir toplumun ve ülkenin düşüncesi değildir. Hafif 
şoven gibi gözükeceğim ama, ciddi bir ülkenin alternatifi bizzat 
kendisidir. Yani alternatif sözcüğü dahi burada doğru kullanılma
maktadır. Bizim öyle alternatif bulmak, o olmadı ötekine gide
yim. Böyle bir kaygımız yoktur. Ama şunu hemen belirteyim. 
Bizim AB ile olan ilişkilerimizin, eğer iyi bir sonuç alınırsa 
Helsinki'de, çok ciddi katkılarının da olabileceği düşüncesinde
yim. Dış dinamik olarak. Biz zaten Türkiye olarak bazı şeyleri 
daha iyi yapıyoruz. Son bir iki sene için konuşmuyorum. Genelde 
süreç olarak biz ekonomide olsun, beraberliğimizin sergilendiği 
görüntülerde olsun, siyasette, demokraside, insan haklarında biz 
zaten iyi işler yapıyoruz ve yapacağız, daha iyisini de yapacağız. 
Fakat şu aşamada eğer biz olumlu sürecimize AB'nin olumlu dış 
dinamiklerini katabilirsek o zaman Türkiye'mizi daha ileri bir 
mantığa, daha ileri bir rasyonele, daha ileri demokrasiye, insan 
haklarına, organizasyon anlayışlarına ulaştırmamızda AB ile olan 
ilişkimizin ciddi bir katkısı olacaktır. Umarım bu bizden esirgen
mez. Umarım bize böyle "işte gene bu defa da olmadı" denmez. 
Yahut adaylık olmayan, yani kabulü mümkün olmayan, adaylık 
olmayan bir adaylık gibi bir durumla karşılaşmayız umarım.

Elbette zaman zaman hatırlamakta fayda var. Kendilerinin 
güvenliği için 40 yıl 45 yıl boyunca, soğuk savaş döneminde bin- 
bir sıkıntıya katlanarak, ekonomik anlamda, sadece ekonomik 
değil, siyaset anlamında, demokrasi anlamında bir uzak karakol
luk görevi üstlenen Türkiye'ye, bu uzak karakolluğun içe yansı
maları nedeniyle belki de bir ölçüde demokrasisinde, insan hak
larında, müesseseleşmesinde geride kalmış olan Türkiye'ye, eğer 
bir gün bir katkı getireceklerse, gün bugündür. Bunu da bilmeleri
ni, değerlendirmelerini beklemekteyiz.

Şimdi şu da söylenebilir. Ne değişti? Malum 97 yılı Aralık
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ayında yapılan AB Zirvesi'nde istemediğimiz, beklemediğimiz 
bir sonuçla karşılaşmıştık. Bu AB'nin genişlemeye dönük bir 
toplantısıydı. Aynen Helsinki gibi ve orada biz istemediğimiz, 
beklemediğimiz hatta herkesin neredeyse sözbirliği etmişçesine, - 
hemen herkesin diyeyim çünkü herkesin değil, birkaç ülke dışın
da- olumsuz yaklaştığı bir deneyim geçirdik. Bugün 1999'un 
Aralık ayındayız. Peki ne değişti. Ne değişti ki bugün biz çok 
daha ciddi, çok daha talepkâr, çok daha iddialı bir şekilde muha
taplarımızla konuşmaktayız ve onlardan gerçekçi olmalarını iste
mekteyiz. Aslında çok şey değişti. Birkaç örnek vermeye 
çalışayım. Mesela 97'de çok güzel bir hükümetimiz vardı. Sayın 
Yılmaz gayet iyi bir Başbakanımızdı. Bizler de koalisyon ortağı 
Hükümet üyesi olarak elimizden geleni yapmaktaydık. Ama 
97'de bizim bir parlamento çoğunluğumuz yoktu. Sadece bizim 
değil bizden önceki Hükümetlerin de. Türkiye öyle bir dönemi 
yaşadı ve bu belli bir süre devam etti ki, hiçbir Hükümet parla
mentoda yeterli desteğe sahip değildi. Ya dıştan destekliydi, ya 
bir başka türlü destekliydi ve icraat bakımından sınırlıydı. Bugün 
Türkiye'de güçlü parlamento desteğine sahip bir hükümet var. 
Bunu anlatmaya çalıştım muhataplarıma. Dedim ki bu bizim için 
alışık olmadığımız bir lüks. Biz bunun çok kıymetini biliyoruz. 
Bu büyük değişiklik. Zira Hükümet olarak muktedir bir Hükümet 
ve karar verdiği konuları gerçekleştirebilen bir Hükümet. Nitekim 
birçok yasada, hatta Anayasa değişiminde gördüğümüz gibi.

Bundan iki yıl önce Türkiye hala bölücü terörün etkisi 
altındaydı. Her gün çok sayıda insanımızın, sivilimizin, askeri
mizin katledildiğini okumaktaydık. Her sabah mutlaka o haber
lerle güne başlamaktaydık. Siyasetçimiz, işadamımız, işçimiz, 
sendikacımız, köylümüz, hepimiz. Şimdi bugün daha değişik bir 
Türkiye'deyiz. Daha hala bitmedi. Daha yapacak çok iş var. 
Ancak ne oluyor. Tabii öncelikle güvenlik güçlerimizin, askeri
mizin fedakarlığıyla, gayretiyle ama Türkiye'yi yönetenlerin de 
ciddi uğraşı ile, bugün artık Türkiye o ölçüde terör altında inleyen 
insanlarını kaybeden bir ülke konumundan çıktı. Herkes bunun 
farkında. Bugün Türkiye'ye bakanlar başka türlü bakıyor. Çünkü 
Türkiye bu büyük belayı belli ölçüde sınırlayabilmiş durumda.
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Ne oldu? O günle bugün arasında? Türkiye komşularıyla daha iyi 
ilişkiler kurdu ve en sorunlu olduğu komşusuyla - Suriye ile- 
teröre karşı birlikte mücadele etme kararını aldı. Anlaşmasını 
yapabildi ve Suriye ile Türkiye bugün kendi ortak coğrafyaların
da terörle birlikte mücadele ediyorlar ve tabii o terör mekaniz
maları vs. hepsi de tarihe karıştı. O coğrafyada tarihe karıştı. 
Yahut gene 97'de bir terör örgütünün başının adeta Türkiye'yle 
alay edermişçesine yanı başımızda karargahını kurması, oradan 
Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini, komutlarını verebilmesi. 
Biz iki sene önce belki de bir gün gelip de o terör örgütü başının 
Türkiye'mizde yargılanacağını hayal dahi edemezdik. Bu oldu 
son iki senede ve tabii örnekler çoğaltılabilir.

işte ciddi davranmak, ciddiyet diye not almışım. Bir S-300 
belası vardı hatırlarsınız. Kıbrıs'a Güney Kıbrıs'a koyacaklardı. 
Türkiye'nin burnunun dibine, KKTC'nin burnunun dibine o S-300 
füzelerini. Onlar da o en tehlikeli olacakları noktada yoklar. 
Türkiye hakikaten farklı bir Türkiye. Bunu Cuma günü karar 
verecek olanların görmesi lazım. Farklı bir Türkiye bugünün 
Türkiye'si. Bugünün Türkiye'si Balkanlarda çok daha fazla mev
cut, Kosova'da mevcut, Bosna'da mevcut. Bugünün Türkiye'si 
Ortadoğu ile barışabilmiş bir Türkiye. Barışma yolunda adım atan 
bir Türkiye. İki sene önceki gibi herkesle kavgalı bir Türkiye 
değil. Bugünün Türkiye'si Asya'da, Uzak Asya'da, Latin 
Amerika'da girişimler yapan bir Türkiye. O günde ekonomi iyiy
di. Bugün binbir zahmete rağmen, binbir güçlüğe deprem felake
tine rağmen bir yandan önce Asya krizi, ardından Latin Amerika 
en son bizi çok çok etkileyen Rusya bunalımı. Bütün bunlara rağ
men bugün bizim ekonomimiz 2000 yılında gene %4 büyümeyi 
düşünebilecek bir durumda. Böyle bir Türkiye bugünün 
Türkiye'si. İki yıl öncesini hatırlayalım. Amerika'dan üç taneydi 
yanılmıyorsam firkateyn satın almış, bunların parasını ödemiş, o 
firkateynlerin askerini de yollamıştık Amerika'ya. Paranın öden
miş olmasına rağmen, iki yıl Amerika o firkateynleri bize ver
miyor. Bu sıkıntılar içindeydik örneğin. Ama ne oldu. O günden 
bugüne evet herkes uğraştı. Benim Bakanlığımın mensupları, 
büyükelçimiz, büyükelçilerimiz uğraştı ve sonuçta bugün
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Amerika ile ilişkilerini işte en son Sayın Clinton'un gezisinde 
olduğu düzeye yükseltebilmiş bir Türkiye bugünün Türkiye'si. 
Bakü-Ceyhan'ı -evet biliyorum daha finansman sorunu var, 
efendim şirketlerin yatırım sorunu var, hepsi var ama- Bakü- 
Ceyhan'ı siyaseten başlatabilmiş bir Türkiye ve size şu kadarını 
söyleyeyim; daha henüz kazma bile vurulmadı Kafkaslarda ama 
Türkiye'nin gücü, etkinliği bir kat daha büyümeye başladı. 
Ortaasya'da büyümeye başladı.

Bugün ekonomimiz o malum G-7'ler tarafından dünyanın 
en güçlü 18 ekonomisi arasına dahil edildi. İki tanesi uluslararası 
kuruluş, 18 tanesi ülke ve 18 ülkeden bir tanesi Türkiye. Şunu da 
hemen eklemek istiyorum. Bugünün Türkiye'si kendisiyle barışık 
olmaya, kendi kendisiyle barışmaya yönelmiş bir Türkiye. Kendi 
içinde kavgalı, kendi kendisiyle kavgalı bir Türkiye'den uzaklaş- 
ma aşamasındayız, insan hakları ve demokrasi. Hep ben onu 
söylüyorum. Evet bizim eksiklerimiz var. Bazı noktalarda gecik
mişliğimiz var. Hiçbir zaman mazeret diye anlatmıyorum. Ama 
bir toplum bu ölçüde, bu boyutta terör saldırıları karşısındaysa, 
aramızdan bazıları, benim gibi, o koşullarda dahi liberal olmak, 
daha demokrat olmak, bunları savunabilir, ancak çok da etkili ola
maz. Bu sadece Türkiye için değil. Dünyanın neresinde olursa 
olsun geçerli. Bunda da mesafe almış bir Türkiye. O konuda 
eksiğimiz var, düzeltmemiz gereken birçok husus var, ama hiçbir 
zaman böyle yalan yanlış, adeta bir moda gibi, efendim 
Türkiye'de insan hakları yok. Türkiye'nin insan hakları "record'ı" 
(o kelimeyi kullanıyorlar) bozuk. Anlatıldığı kadar da değil. 
Anlatıldığı gibi de değil. Türkiye insan hakları konusunda, işte 
azınlık meselelerinde böyle son 10-15 senenin örneği değil. 
Yüzlerce yılın örneği. Bunu hep anlatmamız lazım. Bu konulara 
sadece 5 yıl, 10 yıl, 15 yılın perspektifinden bakmayınız. 
Yüzlerce yılın perspektifine, çizgisine bakınız ve o zaman göre
ceksiniz ki bazı toplumlarda 90 bin insan inancından, farklılığın
dan ötürü sırığa bağlanıp ateşe verilirken -ki 60 bini de kadındır; 
60 bin kadın yakılmıştır- bizim Türkiye'mizde insanlar ayırım 
yapılmaksızın, her türlü özgürlüğüne, dini özgürlüğüne sahip 
olarak yaşamıştır ve yüzlerce yıl yaşamıştır. Biz böyle bir
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Türkiye'yiz. Kendimizi bu özelliklerimizle anlatmaktayız. 
Abartmamaktayız, büyütmemekteyiz. Kimseden üstünlük gibi bir 
iddia elbette serd etmemekteyiz. Bu değişimi demin sunmaya 
çalıştığım gibi, daha hızlandıracak, Türkiye olarak bizi daha 
harekete geçirecek, bize katkıda bulunabilecek bir oluşumun 
eşiğindeyiz. Olur yahut olmaz. Olursa beraberinde birtakım sıkın
tılar da getirecektir. Ben bu sıkıntıların genellikle tahmin 
ettiğimiz kadar ağır olmayacağını düşünenlerdenim. Hani bazen 
deniyor ya işte insan hakları, Kopenhag Kriterleri Türkiye bunun
la nasıl baş edecek. Ben o konularda sanıldığı kadar zorlukla 
karşılaşmayacağımız düşüncesindeyim. Buna karşılık adaylık 
konumunda, özellikle mevzuat yenilenmesinde zannettiğimizden 
çok daha fazla güçlükle karşılaşacağımızı tahmin etmekteyim. Bu 
karar alınırken bizim belli düşüncelerimiz, hassasiyetlerimiz var. 
Fakat son derece rahatız. Mantık planında çok rahatız. Ahlak, etik 
planında çok rahatız. Gerçeklerin planında çok rahatız. Şöyle ki 
AB'ne üye olmak, aday olmak gayet doğal olarak belli kurallara 
uyum sağlamak ve o kuralların gelişimi doğrultusunda, yönünde 
kendimizi geliştirmek. Yani bu çok açık bir olgu ve biz burada 
baktığımızda neyle karşılaşmaktayız. AB'nin üzerinde hassas 
olduğu Kopenhag Kriterleri.

Nedir bu Kopenhag Kriterleri? Bunlara baktığımız vakit 
ortadaki vaka şudur. Bunlar özgürlük gibi, inançlara saygı gibi, 
azınlıkların korunması gibi, ekonomide daha ileri uygulamalara 
geçilmesi gibi hususlardır; Fakat sadece Avrupa'ya özgü, hele 
AB'ne özgü değildir bu kurallar yahut bu değerler, bu değer 
yargıları. Bunlar insanlığın yüzlerce yıllık yürüyüşünde sadece 
Avrupalılar, Batı Avrupalılar aracılığıyla değil, bütün insanlığın 
ortak katkısıyla," hepimizin katkısıyla oluşmuş kurallardır, 
Kopenhag Kriteri diye sözü edilen ölçütler. Türkiye olarak bun
ların bir kısmını zaten uygulamaktayız. AB'ne aday olacağız da 
ondan sonra uygulamaya başlayacağız diye bir şey sözkonusu 
değildir. Biz bunları zaten uygulamaktayız. Zaten geliştirmekte
yiz, gecikmiş olduğumuz noktaları geliştirmeye AB'ne aday olsak 
da olmasak da, üye olsak da olmasak da zaten devam edeceğiz.
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Nerededir sıkıntılar? Biz diyoruz ki; kimseden Türkiye'ye 
bir lütuf beklemiyoruz. Kimsenin bir şey yapmasını, fazladan bir 
yakınlık göstermesini beklemiyoruz. AB'nin mevcut kuralları ne 
ise onların hiç değiştirilmeksizin uygulanmasını istiyoruz. Aynen 
başka adaylara olduğu gibi. Ne fazlası ne eksiği. Eksiğine ihti
yacımız yok. Fazlasını da biz zaten kabul etmeyiz. Ne ise o. Gene 
basından herhalde izleniyor. Ege Denizi'ndeki Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki sorunların çözümü. Çözüm yöntemi. Bizim 
dediğimiz şudur. AB bu konuda ne yapılacağının kararını almış. 
Agenda 2000 belgesinde de bunları yazmış. Biz Türkiye olarak 
bunu uygularız. Bundan da hiç öyle fazla bir sıkıntımız olmaz. 
Ama eğer AB başkaları için yapmadığını sırf Türkiye aday oldu 
diye yapıyorsa, kendi kurallarını değiştirirse Helsinki'de, kuralda 
olmayan bazı fazlalıkları, özellikleri sırf Türkiye geliyor diye 
oraya korsa, işte o zaman olmaz. Kopenhag Kriterleri gelen aday
lar için iyi niyetle yapılmış, iyi niyetle söylenmiş ibareler. Bütün 
adaylar için bundan önce olduğu gibi bunlar elbette olacak. Buna 
bizim itirazımız yok. Ama kalkıp sırf Türkiye olduğu için 
başkaları ile temas ederken, başkaları ile konuşurken, başkalarını 
aday yaparken hiç düşünülmemiş, söylenmemiş şeyler eğer 
Türkiye için söylenmeye yönelinirse o zaman elbette olmaz.

Bir rahatlığımız da şu. Etik açıdan, ahlak açısından. Bu 
özellikle Batı anlayışında, Batının önemli bir kesitinde çok önem
li. Yani Batı Avrupa'nın Batı kültürüyle, Batı etiğiyle yetişmiş bir 
insanına siz mantık düzeyinde haklılığınızı gösteriyorsanız o da 
sizin haklı olduğunuzu görebiliyorsa, o zaman onun ahlak 
anlayışı, onun yetişme tarzı, onun kültürü genelde onun "evet 
haklısın" demesine yol açabiliyor ve biz bütün bu noktalarla hak
lıyız. Fazla bir şey istemiyoruz. İster Agenda 2000 olsun, ister 
Kopenhag Kriterleri olsun herkese ne ise bize de o olsun. Hep 
açık olduk. Şu günlerde biz hep açığız. Bilhassa dikkat ettik. 
Mesela ben 30 Kasım'da bilhassa yazılı olarak tek tek herşeyi 
yazdım. Bütün tutumumuzu bir kağıda yazdım. Bir yazılı demeç 
verdim. Tabii bu burada da olan Sayın Büyükelçiler vasıtasıyla 
ulaştırıldı ve herkes gördü. Biz hiçbir şeyi farklı yoruma tabi ola
cak şekilde söylemedik. Baştan beri hep açık olduk. Örneğin
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Kıbrıs konusu. Bizim açımızdan fevkalade önemli. Kıbrıs 
konusunda benim bütün muhataplarıma bakan muhataplarıma 
söylediğim hep aynı, aynı İngilizce kelimeyi kullandım. Ben 
şaşırtıcı, çarpıtıcı olmak istemem. Ben "misleading" olmak iste
mem sizin karşınızda. Onun için bilin ki Kıbrıs konusu 
Türkiye'nin çok özel bir konusudur. Türkiye'nin garantörü olduğu 
bir konudur. Garantörlük Anlaşması, 59-60 Anlaşmaları. Biz 
Türkiye olarak Kıbrıs'taki tutumumuza veyahut Kıbrıs konusun
daki, özellikle Kıbrıs-AB ilişkilerinde ortaya koyduğumuz huku
ki ve siyasi itirazımıza sahip çıkıyoruz. Bunları hep konuştuk ve 
ne oldu? Sonuçta, şöyle bir güven ortamı oluştu -ki umarım 
bunun bir katkısını görebiliriz Helsinki'de- biliyorlar ki biz ne 
söylemekteysek, inandığımız için söylüyoruz, doğru söylüyoruz, 
ciddi söylüyoruz. Hiçbir beyanımızda müzakere pozisyonu alma
maktayız. Tam olarak inandığımızı, düşündüğümüzü söylemek
teyiz.

Ne olur? Şimdi ne olur dendiğinde ben gene biraz alışılmış 
cevabı vereceğim ama gerçekten bir şey söylemek mümkün değil. 
Ne olacağı bir yerde AB'nin kendi bileceği iştir. AB tarihi bir 
kararın -bu tarihi lafı çok kullanılıyor. Ben fazla kullanmamaya 
çalışırım ama galiba tarihi bir kararın- eşiğindedir. AB kendi 
sınırını Balkanlarda ve Ege'de çizmiş, çekmiş olmanın yarattığı, 
ister istemez yarattığı, potansiyel karşıtlıktan, bölgeyi, Türkiye'yi 
ve Yunanistan'ı kurtarmak durumundadır. Yani biz, Türkiye ve 
Yunanistan olarak AB'nin sınırında karşılıklı konuşlandırılmış iki 
ülke olarak yaşamanın, hatta bizim elimizde olmaksızın ortaya 
çıkardığı, çıkarabileceği ciddi sorunları üstlenmek istememekte
yiz. AB'nin kararını verirken bunu öncelikle düşünmesi lazım. Bu 
çok stratejik bir karar. Önümüzdeki yüzyıla dönük bir karar ama 
siz eğer AB'nin sınırını Balkanlar gibi dünyanın en dertli, en 
sorunlu coğrafyasından çekerseniz, bunu böyle aşağıya indirip 
Ege'yi de ikiye bölerseniz, Yunanistan ve Türkiye'yi de karşılıklı 
konuşlandırılanız, o zaman Yunanistan'ın, Türkiye'nin iyi niyeti, 
bunlar önemli ama siz potansiyel bir karşıtlık durumunu yaratmış 
ve oraya yerleştirmiş olursunuz.
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Bütün bunları anlatmaya çalıştık. Bu tabii bizim sorumlu
luğumuz ama aynı zamanda AB'nin sorumluluğu. Biz Türkiye 
olarak hakikaten yapılması gereken herşeyi yaptık. Politika, dış 
politika, temas, anlatmak, izah etmek, oluşan sualleri cevapla
mak, sadece biz siyasetçiler olarak değil, demin sözünü ettiğim 
gibi, işadamımız, işçimiz, üniversitelimiz, basınımız, herkes elin
den geleni yaptı. Ben Bakanlıktaki son bir-iki toplantıda onu 
söyledim. "Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bir eksiğimiz var mı? 
Bir yanlışımız var mı?" Ve sonuçta bizim vicdanen müsterih 
olmamız lazım ve ben vicdanen müsterihim. Türkiye olarak, 
toplum olarak, hükümet olarak, Bakanlık olarak, elimizden gelen 
herşeyi yaptık. Artık bunun iyi bir sonuç alması bizim hakkımız. 
Ve ben şöyle bakıyorum, Helsinki'de bir karar alınacak, belki de 
bu bir başlangıç kararı olacak. Aslında her yeni başlangıç, her 
başlangıç bir umuttur ve eğer bu olacaksa, bunun gerçekten iyi 
niyetle, gerçekten geleceğe dönük, şartla, koşulla boğulmamış bir 
yaklaşım, bir başlangıç olmasını istiyorum.

Ve son olarak şunu da söyleyeyim, şu genel inancımı da 
belirteyim. Biz aslında iyi gidiyoruz Türkiye olarak. Çok 
eksiğimiz var. Belki ben birçoğumuzdan daha fazla özeleştiri 
yapan bir kişiyim. Ama gerçekten iyi yoldayız ve şunu görüyo
rum bu 21. Yüzyılın eşiğinde, 21. Yüzyıl için malum umudun 
yüzyılı tanımı kullanılıyor, 21. Yüzyıl için ümidin yüzyılı deni
yor. Benim saptamam şudur: 21. Yüzyıl, hem de 21. Yüzyılın ilk 
5-10 yılı, Türkiye'miz için sadece umudun dönemi, yüzyılı 
olmayacaktır, umudun gerçekleştiği dönem olacaktır. 21. Yüzyıl 
Türkiye'miz için sadece ümidin yüzyılı olmayacaktır, ümidin 
hakikate dönüştüğü yüzyıl olacaktır. Bu inançla, bu güvenle he
pinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum, sağolun, var
olun.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın sayın basın mensupları.
Toplantımıza hoşgeldiniz. Olabilecek sorularınızı cevaplandır
maya gayret edeyim.

SORU : Helsinki öncesi Türkiye'nin pozisyonuyla
ilgili olarak bazı tereddütlerimiz var. Şimdi bazı açıklamalar 
yapıldı. Türkiye tarafından kabul edilen yani uygulamaya hazır 
olunduğu anlaşmalar ve anlaşma maddeleriyle ilgili olarak. Şimdi 
bir gündem 2000'den söz ediliyor. Yani Türkiye'nin uygulamayı 
kabul edeceği Amsterdam Anlaşması'nın 5.maddesi zannedi
yorum. Bir de şu anda tabii Kopenhag Kriterleri. Acaba buna bir 
açıklık getirebilir misiniz? Gündem 2000'in hangi unsurları
mesela Kıbrıs, Kıbrıs tam nedir efendim Türkiye tarafından kabul 
edilen?

CEVAP : Biliyorsunuz, AB'nin müktesebatı diye tanım
lanan "acquis"i olarak bilinen bir hukuki, teknik çerçeve var. Bu 
onbinlerce sayfadan oluşan, çok ayrıntılı bir belgeler dökümü. 
Bu, AB üyesi ülkeler tarafından çeşitli alanlarda uyulması 
gereken esasları özetleyen bir ilkeler ve hatta ayrıntılar bütünü. 
Türkiye de AB üyeliği adayı bir ülke olarak, AB'ne tam üyeliği 
hedefleyen bir ülke olarak AB'nin bu hukuki altyapısını teşkil 
eden her türlü esasa uyacağını esasen beyan etmiştir. Bu 
söylediğiniz "Agenda 2000" belgesi, işte Amsterdam Anlaşması, 
Kopenhag Kriterleri vs. hep bu bütünün birer parçasıdır ve 
söylediğim gibi biz de çeşitli zamanlarda yaptığımız açıklamalar
da bunun zaten doğal bir süreç olduğunu ve Türkiye'nin tam 
üyeliğinin gerektirdiği bütün şartlara belli bir zaman süresi içinde
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uyacağını söyledik. Bunu son olarak da Helsinki Zirvesi öncesi 
yapılan açıklamalarda tekrarladık. Dolayısıyla bunlar ifade 
ettiğim gibi çok ayrıntılı ilkeler bütünüdür. Ama işin özü 
Türkiye'nin tabii ki aday olduğunda, daha sonra tam üye olmanın 
öngördüğü her türlü gereği yerine getireceğidir.

SORU : Yunanistan Dışişleri Bakanı dün Türk gazete
cilere bir basın toplantısı yaptı ve bugünkü haberlere göre veto
dan bahsetmemiş. Bu olumlu olarak değerlendiriliyor. Dışişleri 
olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yunanistan'ın tavrı şu an 
için nedir? Nasıl görüyorsunuz?

CEVAP : Biz AB ile olan ilişkilerimize ülkeler bazında
bakmıyoruz, ikili bazda bakmıyoruz. Bu Türkiye ile AB denilen 
örgüt arasındaki bir ilişki bütünüdür. Bu ilişkinin dayandığı bir 
takım esaslar vardır. Bildiğiniz gibi bu 1960'lara kadar, Ankara 
Antlaşmasına kadar gider. Daha sonra Türkiye'nin tam üyelik 
müracaatı, Gümrük Birliğine girmesi, o vesileyle yapılan anlaş
malar, düzenlemeler, karşılıklı taahhütler sözkonusudur. Bizim 
Türkiye olarak AB'ne yönelik bütün taahhütlerimiz yerine geti
rilmiştir ve getirilmektedir. Ama AB'nin bize bu antlaşmalardan 
kaynaklanan taahhütlerini yerine getirdiğini söylemek mümkün 
değildir. Zaten bunu kendi belgeleriyle kabul ediyorlar. Tabii 
bunun AB bakımından sebepleri Birliğin kendi iç işidir. Artık bu 
meseleleri AB'nin kendi içinde halletmesi ve bize AB olarak 
tutumunu, kararını ortaya koyması gerekmektedir. Bunun da 
önümüzdeki Helsinki toplantısında yapılacağını ümid ediyoruz.

SORU : Tekrar bu Gündem 2000 konusuna dönmek
istiyorum. Şimdi yanılmıyorsam orada Kıbrıs'ın adaylığından söz 
ediliyor. Biraz önce yaptığınız açıklamalardan şunu mu anlamak 
gerekiyor. Kıbrıs'la yapılacak müzakerelere karşı çıkmıyoruz 
anlamı mı çıkıyor?

CEVAP : Hayır öyle bir anlam çıkmıyor, hiç şüphesiz.
Bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tam üyelik müracaatına ve 
bu müracaatın maalesef AB tarafından kabul edilebilir bulunmuş 
olmasına çok ciddi itirazlarımız olmuştu. Bu itirazlarımız hala
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geçerliğini muhafaza etmektedir. Kıbrıs meselesinin hangi esaslar 
dahilinde ele alınacağı, adaylık müracaatının hukuki veçhesinin 
ne olduğu bellidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın tümünü 
temsil etmek iddiasında bulunmakta haksızdır. Adada iki eşit ege
men devlet vardır ve bu meselenin geleceği bu iki eşit egemen 
devlet arasındaki müzakereler sonucu ortaya çıkacaktır. AB'ne 
üyelik konusu da bunun bir parçasıdır.

SORU : Bir sorum daha olacak. Başbakana yapılan bir
yemek daveti var. Bu yemekle ilgili olarak biraz detay alabilir 
miyiz? Ne zaman yapılacak tam olarak? Yapıldığı anda 
Türkiye'nin durumu netleşmiş olacak mı? Başbakan ne zaman 
cevap verecek?

CEVAP : Bu konuda hatırlarsanız dün akşam saat
lerinde bir açıklama yaptık ve ayrıntılı bilgi verdik. Bu tür da
vetler bize daha önce de yapıldı. Yani Lüksemburg Zirvesi'nden 
sonraki zirvelerde. Benzer şekilde davet yapıldı. Fakat davetin 
kapsamını, çerçevesini ve şeklini biz tatminkar bulmadığımız için 
icabet etmemiştik. Bu defa da en son olarak Helsinki Zirvesi'nin 
Dönem Başkanı olarak Finlandiya tarafından diğer aday ve müra
caatçı ülkeler meyanında Türkiye'ye de bir davet yapıldı. Zaten 
bunun yapılacağını sözlü olarak da bize ifade ediyorlardı. Fakat 
bu mevcut şekliyle ve çerçevesiyle bizim beklentilerimizi karşıla
maktan uzaktır. Önemli olan bizim için şu aşamada Helsinki'de 
Türkiye'nin tam üyeliğinin tescil edilmesidir. Bunu takiben bu 
konu belki tarafımızdan yeniden değerlendirilebilir.

SORU : Helsinki'de Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin
adaylığına karşı şartlı kabulden söz ediliyor. Yani Türkiye'nin 
adaylığını kabul ediyoruz da, şartları var gibi. Lahey'le ilgili, 
Kıbrıs'la ilgili. Eğer Türkiye'nin adaylığı kabul edilirse ve şartlı 
olursa, Türkiye'nin tavrı ne olacak.

CEVAP : Doğrusunu isterseniz Zirve'ye artık iki gün, üç
gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bu aşamada böyle 
ihtimal hesaplarına girmek, belki bir yarar sağlamaz. Ancak 
bizim adaylık için herhangi bir ön şart koşulmasına ne şekilde
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bakacağımız bellidir. Ortada Türkiye'ye yapılmış bir ayrımcılık 
vardır. Diğer aday ülkelere yapılmayan bir işlem sözkonusudur. 
Bizim beklentimiz AB'ne Türkiye'nin adaylığının resmen kabulü 
ve ilan edilmesidir. Herhangi bir şekilde şarta bağlanmış vs. 
hususların şüphesiz bizim bakımımızdan tatminkar olmayacağı 
açıktır.

SORU: Yemek için gönderilen davetiye.
Zannediyorum ki Türkiye bir başvuru yapan ülke olarak davet 
edildi. Öyle değil mi?

CEVAP : Aday üyeler ve müracaatçı üyeler. Söylediğim
gibi bu formatta daha önce de bize çeşitli toplantılara davet
yapıldı. ;

SORU : Yani diğer ülkelere aday ülkeler diye gönde
rilmiş, Türkiye "applicant" sadece Türkiye'ye "applicant" olarak.

CEVAP: Evet.

SORU : Başka bir konuda bir soru sormak istiyorum.
İki gündür Irak Dışişleri Bakanı Yardımcısı Türkiye'de bulundu, 
Ankara'da ve buradaki görüşmelerle ilgili bir bilgi alabilir miyiz?

CEVAP : Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı 
Büyükelçi El Weis Başkanlığında bir heyet değindiğiniz gibi 
Ankara'ya geldi ve temaslar yaptı. Sayın Müsteşarımızla yapacak 
idi bu temasları. Fakat Müsteşarımız yurtdışında olduğu için ilgili 
Müsteşar Yardımcısı ile bu istişareler yapıldı. Bu istişarelerin 
kendi başına çok bir özel mahiyeti yoktur. Çok önceden karar
laştırılmış, daha önce de örnekleri olan iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları arasında sürdürülegelen olağan, siyasi istişarelerdir. 
Bu tür istişarelerde tahmin edilebileceği gibi iki komşu ülke olan 
Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler ve keza çeşitli bölgesel 
meseleler ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Bunlar önümüzdeki 
dönemde sürdürülecektir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'IN 
CNN-TÜRK TELEVİZYONUNA VERDİĞİ

MÜLAKATIN METNİ

SORU : Helsinki'nin başrol oyuncusunu, daha doğrusu 
Türkiye'nin Dışişleri Bakanını bugün programımıza davet etmek 
istedik. Sağolsun Sayın İsmail Cem kırmadılar bizi geldiler. Şu 
anda Ankara stüdyolarımızdalar. Ancak biz bu sefer Dışişleri 
Bakanına Helsinki'yi sormayacağız. Zira, kendisinin de belirttiği 
gibi, Helsinki'yle ilgili söylenecek herşey hemen hemen söylendi 
ve karar artık yarma, söylenecek sözler yarma kaldı. Biz Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'le bir fotoğraf sanatçısının günlüğünü konuşa
cağız. Zira geçtiğimiz günlerde açtığı 5. sergisinde Dışişleri 
Bakanımız gösterdi ki, şair bir Başbakan'dan sonra bir de 
fotoğrafçı Dışişleri Bakanımız var. Efendim, hoş geldiniz diyo
rum önce size.

CEVAP : Hoş bulduk efendim. Hakikaten böyle bir
günde hep Helsinki, AB konuşmaktan biraz da bunalmışken 
fotoğraftan söz etmek çok güzel.

SORU: Hangisi daha zevkli acaba. Siz hangisini daha
çok seviyorsunuz. Dışişleri Bakanlığını mı yoksa bir fotoğraf 
sanatçısı olmayı mı?

CEVAP : Efendim böyle bir değerlendirme yapmıyo
rum. İkisi birbirini bütünlüyor. Bana göre bir fotoğraf veya sanat 
siyaseti bütünleyen bir olgu. Kimi durumda, daha az sayıda 
örnekte ise siyaset sanatı bütünleyen bir olgu.

SORU: Bu beşinci serginiz sanırım. Bu serginizde
neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Neye önem verdiniz? Nelere

0___________
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dikkat ettiniz?

CEVAP: Şimdi ben genellikle renk uyumu, doğa ve
insan üzerine fotoğraf çekiyorum. Renk kompozisyonları çok 
önemli. Bu sergimde de -geçmişte olduğu gibi- bu unsurlar öne 
çıktı. Fakat şunu da belirteyim, benim bu sergim bir bakıma, bir 
bölümüyle en azından daha önceki sergilerimden seçmeleri de 
içermekte. Bir çeşit, 970'ler desek, neredeyse 25 yılın bir özeti 
gibi.

SORU : Mekan olarak da ilginç. Herhalde Dışişleri
Bakanı olunca bir fotoğraf sanatçısı, sergi de Türk-Japon Kültür 
Demeğinde oluyor. Özel bir anlamı var mıydı? Bir de neden 
acaba böylesine bir zamanlama oldu. Tam Helsinki'nin arifesinde 
biraz sıkıştırmadınız mı? Neden böyle aceleye geldi?

CEVAP : Türk-Japon Kültür Demeği veya bir başka
ortak kültür derneğinde de açılabilirdi. Fakat bu İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'mn Ankara'da bir devamlı sergi mekanı olarak 
gerçekleştirdiği bir salon. Bu salonun açılışını da benim sergimle 
yapmak istediler.

Zamanlama... Zamanlama konusunda özel bir düşüncemiz 
olmadı. Helsinki öncesi olsun, o sırada olsun gibi bir şey olmadı.

■ Tesadüf böyle getirdi.

SORU: Herhalde protokol olarak da en ağır sergi
açılışı sizinkiydi. Zira, Sayın Ecevit'ten MGK Genel Sekreteri’ne 
kadar birçok üst düzey bürokrat, politikacı geldiler. Nasıl buldu
lar serginizi? Konuştunuz mu fotoğraflar üzerine? Mesela 
Ecevit'in en çok beğendiği fotoğrafınız hangisi acaba?

CEVAP: Onu sormadım kendisine. Fakat birkaç
fotoğrafla daha fazla ilgilendi. Hangileri diye düşünüyorum. Bir 
"Siste Boğaz" diye bir fotoğrafım var benim. Onunla ilgilendi. 
Sonra yanılmıyorsam Portekiz'de çekilmiş bir resim var. Bir 
küçük kız çocuğu. Dileniyor denilebilir. Çiklet satıyor ve para 
toplamak için. Yerde oturuyor kız çocuğu ve hemen yanı başında
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başka insanların ayakları gözüküyor. Ve bir yerde iki dünyanın ne 
kadar birbirinden kopuk olduğunu o fotoğraf sergiliyor. Onu 
beğendiğini zannediyorum Sayın Ecevit'in.

SORU : Dışişleri Bakanı olarak fotoğraf çekerken zor
lanmıyor musunuz? Onca protokolün arasında fotoğraf çekmeniz 
zor olmuyor mu? Korumaların arasında.

CEVAP : Doğru, o konuda çok haklısınız. Böyle bir
sıkıntım oluyor. Çünkü ben eskiden sokakta dolaşıp, gönlümce 
fotoğraflar çekebilirdim. Şimdi gittiğim yerde ister istemez ben 
dikkat çekiyorum fotoğraftan önce.

SORU: Sizin fotoğraflarınız çekiliyor değil mi?

CEVAP: Evet, o da oldu. Bir de belirttiğiniz gibi, yalnız
olamıyorum. O da bir zorluk yaratıyor. Ancak insan fotoğraf çek
mek isteyince mutlaka onun yolunu, yöntemini de buluyor.

SORU : Peki siz, mesela bu fotoğraflarınıza bak
tığımızda, en çok hangi tür objektifi kullanıyorsunuz. Dar açılı mı 
bakıyorsunuz, geniş açı mı? Hangisini seviyorsunuz?

CEVAP : 35 mm ile 180 mm arasında. Ben genellikle
eski makineler kullanıyorum. Benim makinelerim çok eski. Bu 
klasik Leica dediklerinden, Leica makinelerimin bir tanesi 1952 
veyahut 55 yapımı. Bir tanesi 65 yapımı. Bir tanesi 73 yapımı. 
Genellikle onları kullanıyorum. Bir de bir on senelik bir makinem 
daha var. Onu da 180 mm için kullanıyorum.

SORU: Siz kendinizi fotoğraflarınızda nasıl bir
sanatçı olarak görüyorsunuz? Arayışlarınız neler? Daha toplum
sal figürlerin üzerinde mi duruyorsunuz. Mesela bu son serginizin 
temasını biraz daha açar mısınız? Fotoğraflarda neye dikkat edi
yorsunuz, neyi görmek istiyorsunuz, neyi göstermek istiyor
sunuz?

CEVAP: Şimdi ben aslında hayatım boyunca sorunlarla
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uğraştım. Veyahut şöyle diyeyim, benim konularım hep güç 
konular oldu. Hem bir yazar, hem gazeteci olarak sürekli insan
ların acısıyla, sıkıntılarıyla, bunların aşılmasının yöntemleriyle 
uğraştım. Toplumsal olaylarla uğraştım ve fotoğraf bana bir yerde 
bir başka boyuta yönelme imkanını verdi ve dikkat ediyorum ben 
fotoğraflarımda mesela bunları yansıtmamaktayım. Benim 
fotoğraflarım böyle sosyal gerçeklerin yansıması özelliğini 
taşımıyor. Daha fazla güzelliğin, doğadaki güzelliğin özellikle, 
getirilmesi, sunulması, güzellikler üzerine bir hassasiyetin oluş
ması. Bu tarz bir yaklaşım oluyor. Fakat son zamanlarda dikkat 
ediyorum, gene belirttiğim gibi, o sosyal gerçekçiliğe dönük bir 
yaklaşımım yok. Ancak insan daha fazla yer almaya başladı 
fotoğraflarımda. Eskiden hemen tümüyle doğaydı. Renk uyum
larıydı. Şimdi insana daha çok yöneldim ve galiba da iyi oldu.

SORU : Acaba sizin bu tür konuları seçmeniz bir kaçış
olabilir mi? Bunca yoğun gündemden, ne bileyim Dışişleri 
Bakanı olarak, hem bir gazeteci olarak. Bir kaçış mı mesela 
fotoğraf sizin için?

CEVAP : Ben hep bir kaçış değil de bir bütünleme
•  •

açısından almaktayım, insan çok boyutlu bir varlık, insan sadece 
siyasetçi değil, sadece bir gerçekçi değil, insan aynı zamanda 
soyut, insan aynı zamanda idealist. Sanırım benim fotoğrafa yak
laşımım bu taraflarda oldu. Yani ideallerin, güzelliklerin ve soyu
tun boyutunda gerçekleşti.

SORU: Ara sıra toplantılarda olsun, görüşmelerde
olsun, "keşke makinem yanımda olsaydı" ya da dış gezilerinizde 
bir protokol ortasındayken mesela "keşke makinem yanımda 
olsaydı, şu da güzel kareymiş" dediğiniz oluyor mu acaba?

CEVAP: O ortamlarda olmuyor. Fakat başka ortamlar
da "Ah bir makinem olsaydı" veyahut "Makinem olsaydı ve kul
lanma imkanım olsaydı" dediğim oluyor. Bu özellikle yurt içinde 
değil de yurt dışında oluyor. Mesela bir toplantıya gittiğimde, o 
toplantıya giderken yolda öyle bir olguyla karşılaşıyorum ki 
"Keşke şunun fotoğrafını alabilseydim" diyorum. Tabii mümkün
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olamıyor. Türkiye'mizde ise öyle sıkıntı pek yok. Fotoğraf maki
nesini hemen her zaman bir şekilde ya arabanın gözünde yahut 
yanımda hazır bulundurmaktayım. Bu bakımdan Türkiye'mizde 
rahatlıkla çalışıyorum.

SORU : Kimi fotoğraflarınız gerçekten bir sanat eseri.
Gerçekten sanat eserinin ötesinde bir resim gibi.

CEVAP : Çok teşekkür ederim.

SORU: Yani onu tartışmak bize düşmez. Acaba baskı
da oynuyor musunuz? Yoksa fotoğrafları siz çektiğiniz, pozla- 
masını yaptığınız süreyle mi değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Ne fotoğraf çekerken, ne de baskısında en
küçük bir oynama yoktur benim fotoğraflarımda. Ayrıca hiçbir 
oynamaya da imkan tanımayan slayt üzerinden çalışmaktayım. 
Yani benim bütün fotoğraflarım karta basılan türden değil, slayt 
olarak, film olarak alman, filmden baskıya giden tarzda 
fotoğraflar. Bunların üzerinde oynamak hemen hemen imkansız. 
Benim bütün fotoğraflarım tabii renklerdir. Hiçbirinde yapay bir 
renk çabası yoktur. Dolayısıyla ben doğala, doğal olana yakın 
çalışmaya yöneldim.

SORU : Sizce fotoğrafların bir milliyeti var mıdır?
Yani fotoğrafları çözümlerken böyle bir tartışma entelektüel 
düzeyde devam ediyor mu? Mesela bir fotoğrafa bakarken bunu 
şu milliyetten birisi çekmiştir ya da bu fotoğraf şunu anlatıyor 
dediğiniz oluyor mu? Nasıl çözümlüyorsunuz? Bir fotoğrafı siz 
nasıl görüyorsunuz bir Dışişleri Bakanı olarak mı bir sanatçı 
olarak mı?

CEVAP : Milliyet konusu zor bir konu fotoğrafta.
Fotoğrafın konusu itibariyle bir milliyet ayırımı veyahut mekan 
ayırımı yapılabilir. Kimi fotoğrafçı çok belirli bir ülkede, o ülkeyi 
yansıtan fotoğraflar çekmiş olabilir. Ama onun dışında biraz zor. 
Şimdi düşünüyorum, mesela gerçekçi fotoğrafta Amerikalılar. 
Gerçekçi fotoğrafın iyisine baktığımızda, iyilerine baktığınızda
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onların Amerikalı olma ihtimali bir gelenek olarak çok kuvvetli. 
Ama günümüzde bakıyorum mesela Brezilyalı fotoğrafçılarda bu 
gerçekçilik çok öne çıktı. Onun dışında, milliyet çok zor. Milliyet 
ayırımı veya milliyeti sezme, fotoğrafçının milliyetini sezmek bir 
hayli zor.

SORU: Peki milliyetten öte acaba görevini ya da bir
politikacı olup olmadığını seçmek mümkün mü? Zira, örneğin 
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş da sizin gibi bir fotoğrafçı. 
O da her gittiği yerde fotoğraf çekiyor. Siz izliyor musunuz 
acaba?

CEVAP: Evet. Sayın Denktaş'ın fotoğraflarım çok iyi,
çok kaliteli bulmaktayım. Sayın Denktaş'la biz böyle birbirimizin 
fotoğraflarını da bir hayli çektik. Özellikle benim Kıbrıs ziyare
tim nedeniyle, Kıbrıs'taki temaslarım nedeniyle. Sayın Denktaş'ın 
fotoğrafları çok kaliteli. Sayın Denktaş da çiçek, renk ve insan, bu 
üç tema üzerinde çalışıyor ve çok da başarılı oluyor.

SORU: Hiç ara sıra acaba dar açı kullanıyor diye
düşündüğünüz oluyor mu Sayın Denktaş'ın?

CEVAP: Yani objektif olarak mı konuşuyorsunuz?

SORU: Evet.

CEVAP : Dar açı. Genellikle insanları evet dar açıyla
çektiğini zannediyorum. Şimdi mesela fotoğrafçı kişiliğinden, 
kimliğinden bahsettiniz, milliyetinden. O milliyet olgusu kolay 
değil. Ancak bazı fotoğrafçıları tarzından tanıyorsunuz. O önem
li. Yani mesela benim sevdiklerimden W. Eugene Smith var 
Amerikalı. Olağanüstü bir fotoğrafçı idi. Onun konularına bak
tığınızda, konuları hep değilse de büyük ölçüde Amerika'nın 
dışından konular. Bu meşhur Minamata yapan. Japonya'da bir 
fabrikanın kimyasal atıkları nedeniyle bir köy olduğu gibi felç 
olmuştu. Çocuklar felçli doğmuştu, insanlar felç olmuştu ve bu 
dünyadan saklanmıştı. 1960'lı yıllardı zannediyorum. Ve bu köyü 
bu W. Eugene Smith keşfetmişti. Onun fotoğrafları bir dergide
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yayınlanmıştı ve o nedenle de neredeyse hayatını kaybetmişti. 
Fabrikanın sahipleri veyahut işletenleri suikast gibi bir şey düzen
lemişti. Mesela kendisi Amerikalı ama konuları dünya savaşının 
son döneminde müthiş fotoğrafları olan, ayrıca bu Minamata'yı 
yapan fotoğrafçı. Veyahut gene benim çok sevdiğim Emst Haas 
diye bir Amerikalı. Onun fotoğrafları da dünyanın her yerinden.

SORU: Türkiye'den kim var acaba?

CEVAP: Bizim gerçekten çok iyi fotoğrafçılarımız var.
Böyle isim isim saymayayım da bir tek kişiyi örnek vereceğim. 
Geleceğim ona. Fakat hepsi çok değerli. Hepsi büyük değer. 
Türkiye'de bir defa Türkiye'miz konu itibariyle fotoğrafa çok 
yatkın bir ülke. Bizim insanımız, bizim köylümüz, bizim 
şehirlimiz, bizim tabiatımız. Türkiye'nin dört bir köşesi de 
fotoğrafa çok yatkın. Tabii bir kişiyi söyleyeceğim, ama hepsi çok 
büyük. Ara Güler. Şu sıra Ankara'da onun da fotoğraf sergisi var. 
Daha henüz gezemedim. Mutlaka gidip gezeceğim. Ara Güler 
muhteşem bir fotoğrafçı. Ondan sonra da hepsi büyük, şimdi isim 
söylemeyeyim.

SORU : Sergiyi Yunanistan'a taşımayı düşünüyor
musunuz? Benzer bir, altıncı serginizi mesela Yunanistan'da 
açmayı düşünür müydünüz?

CEVAP : Şu Helsinki'yi bir görelim de ondan sonra
bakacağız.

SORU: "Duruma göre" diyorsunuz yani.

CEVAP: Evet. Zannederim Berlin'de, ilk Berlin'de ola
cak.

SORU : "Helsinki'de bir terslik olmazsa" diyorsunuz.

CEVAP : O zaman bakarız. Helsinki sonrasında. Ancak
şu anda muhtemelen Şubat ayında Berlin'de açılması sözkonusu. 
Daha tam sonuçlanmadı ama.
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SORU: Fotoğraflarınız satılık mı acaba?

CEVAP: Hayır. İlk sergilerimde kısmen o ihtiyaç doğ
muştu. Çünkü bir sergi salonunda, ticari bir sergi salonunda 
açtığınız vakit, o salonun sergiden bir para kazanması icap edi
yor. Onu da ancak sergilenen ürünü satarak gerçekleştiriyorlar. O 
nedenle, ilk sergilerimde, ilk bir-iki tanesinde zannediyorum satış 
olmuştu. Ondan sonrakilerde yapmadım. Satış istemedim.

SORU : Helsinki'ye fotoğraf makinelerinizi götürüyor
musunuz acaba yarın?

CEVAP : Helsinki'ye gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum.
Gidersem belki de alırım yanıma.

SORU: Peki son olarak Şunu sormak istiyorum.
Bilkent Üniversitesi öğrencileri aralarında yaptıkları bir araştır
mada sizin cumhurbaşkanlığına çok yakışacağınıza karar ver
mişler. Ne diyorsunuz? Sizi de önümüzdeki günlerde aday olarak 
görür müyüz cumhurbaşkanlığında?

CEVAP: Efendim ben kendi işimi iyi yapmaya çalışan
bir Dışişleri Bakanıyım. Kendi işimi iyi yapayım benim için 
yeterli. Tabii öğrencilerin sevgisine teşekkür ederim. Ama ben 
kendi işimi yapıyorum. Onu iyi yapayım benim için yeterli.

SORU : Gerçekten iyi yapıyorsunuz. Kendi işinizi de
iyi yapıyorsunuz, fotoğraflarınız da gördüğümüz kadarıyla 
gerçekten çok güzel. Sayın Cem vakit ayırdınız, böylesine sıkışık 
bir gündemde farklı bir yönünüzle bizleri mutlu ettiniz. Böyle bir 
konuşma fırsatı yarattınız. Başarılar diliyoruz. Hepimizin gözü 
Helsinki'de aslında. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza 
katıldığınız için.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN 
TRT-l’DE VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

SORU: Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakam İsmail Cem
Haber-18’in bu akşamki stüdyo konuğu demiştik. Sayın Bakan 
çok sıcak bir gelişme Yunanistan Başbakanı Simitis de aynen 
sizin daha önce söylediğiniz gibi %50-50 şeklinde bir açıklama 
yapmış. Adaylık sürecine ilişkin. Ne diyorsunuz bu konuda?

CEVAP: Şimdi efendim %50-50 tahminlerimizde tabii
uyuşmuşuz da, söyledikleriyle hiçbir uyuşma noktamız yok. Biz 
baştan beri gayet kategorik baktık ve ölçüleri koyduk. Bize diğer 
adaylara farklı bir yaklaşım olursa bunu bizim kabul etmeye
ceğimizi bildirdik. Şimdi onlar, yani kendileri düşünsün. Tabii bu 
sözü edilen açıklama çok üstü kapalı bir açıklama. Bunun içeriği 
her şey olabilir. Bizim açımızdan kabul edilemeyecek hususlar da 
olabilir. Örneğin Ege sorunlarının çözüm yöntemleri, eğer AB'nin 
mevcut kuralları ise, o ayrı bir konu. Yok eğer buna birtakım 
fazladan bağlayıcı ekler getirilmek isteniyorsa, o da ayrı bir konu 
veyahut işte yol haritası. Yol haritası fikrini biz, ancak adaylık 
bittikten sonra, diğer adaylara uygulanan yöntemler olarak 
görmekteyiz ki, uygulaması da bu.

SORU: Dün de onu söylemiştiniz. Sırf Türkiye aday
oluyor diye.......

CEVAP: Gayet tabii, onun için bizim tutumumuz açık.
Kendileri düşünsün, taşınsın. Neyse yapsınlar. Çünkü bunun 
sonucu sadece bizi etkilemeyecek. Belki bizden çok AB’nin gele
ceğini etkileyecek.

SORU: Sayın Bakan Helsinki'den olumsuz karar
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çıkarsa ne olur? Avrupa cephesinden özellikle Türkiye'nin 
adaylık statüsünü destekleyen ülkeler açısından radikal İslamcı 
akımların güçleneceği yolunda kaygılar var. Peki biz hangi 
arayışlar içine gireriz. Olumsuz bir karar karşısında?

CEVAP: : tahmin 
Ama deü

konu önemli. Birincisi radikal İslam. AB ile bunun hiçbir ilgisi 
yoktur. Türkiyemiz zaten çağı paylaşma yolundaki çizgisine 
devam edecektir. Devam etmesi için de AB'nin desteğine ihtiyaç 
duymamaktadır. AB'den bir olumsuz sonuç çıkarsa, çıkması 
halinde, yahut Türkiye AB'ne. girmezse, kendi iradesiyle katıl
mazsa, böyle radikal akımlar, Türkiye'de güçlenir. Bunlar boştur. 
Bize göre ve bana göre.

Değindiğiniz öteki konuda da benzer bir şey söyleyecek
tim. Şu söylediğiniz, alternatifler. Yok öyle bir şey. Ben bunu hep 
anlatmaya çalışıyorum, ciddi bir ülkenin, ciddi bir devletin alter
natif sözcüğüyle bağlantılı hiçbir yaklaşımı olamaz. Yani mesela 
siz bir Amerika'nın alternatif lafını söylediğini veyahut Rusya'nın 
bir alternatif arayışında olduğunu veyahut Yeni Zelanda'nın bir 
alternatiften bahsettiğini duydunuz mu? Yok böyle bir şey. Bu 
bizim Türkiye'mizde bazı yanlış zihniyetlerin, işte "ben 
Avrupa'nın peşine takılamazsam, eyvah boşlukta kalırım, 
Amerika'nın peşine takılmam lazım, ya da Avrupa'nın peşine 
takılmamışsam benim Orta Doğu’nun arkasından gitmem lazım" 
gibi. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yoktur. Bunlar yanlıştır. Ciddi 
bir ülke alternatif sözcüğünü zaten kullanmaz. Ama ciddi bir 
ülkenin alternatifi olacaksa, o alternatif bizzat o ülkenin kendi
sidir.

SORU: Evet a m a ......olumsuz karar çıkarsa Türkiye
sadece AB ile ayakta durmayacaktır. Farklı yönlere de gidebile
cek güçte ve kapasitede bir ülkedir denmişti. Bu anlamda söylü
yorum, soruyu efendim?

CEVAP: Biz kendimiz zaten yürüyoruz.
Yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bizim Türkiye olarak çok güçlü
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bir konumumuz var. Çok geniş bir coğrafyada etkiliyiz. Türkiye 
olarak biz başkalarına böyle yamanıp, büyüyebilen, yürüyebilen 
bir ülke de değiliz. Lüksemburg sonrasında da aynı şeyi söylemiş
tim. Biz şimdi AB ile bu ilişki gelişemiyor diye kalkıp da yeni bir 
hami aramak falan durumunda değiliz. Zaten biz AB'ni bu şekilde 
görmemekteyiz. O açıdan inşallah olumlu olur. Bu konuyla en 
fazla ilgilenen, işin iç yüzünü takip eden kişi benim ve ben baştan 
beri, bu iş oldu-bitti, işte ibre Türkiye'ye kaydı demedim. Yok 
böyle bir şey. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Yani şu anda AB 
ile Türkiye'nin üzerinde uzlaşacağı bir sonuç ihtimali gerçekten 
%50'den fazla değildir. Bunu da böyle kamuoyunu hazırlamak, 
işte kendimi güvenceye almak gibi kullanmıyorum. Bu benim 
samimi tespitim.

SORU: Siz deprem sonrasında da bu şekilde bir açık
lamada bulunmuştunuz galiba.?

CEVAP: Hakikati söylüyorum. Biz Türkler çok iyi
niyetli insanlarız.

SORU: Biraz da duygu sömürüsü herhalde?

CEVAP: Duygusalız ve gönülden konuşan insanlarız.
Halbuki dış politikada gönülden konuşmaya gelmez. Dış siyasette 
mantıkla, matematikle ve bilgiyle konuşmak lazım. Tekrar ediyo
rum, AB'nin Helsinki Zirvesi'nden Türkiye'nin benimseyeceği bir 
metnin çıkması ihtimali %50'den fazla değildir. Yani burada 
doğrudan bir Yunan vetosu da çıkabilir veyahut Yunanistan'ın 
zorlamasıyla öyle bir metin çıkar ki, ona da biz sağolun, eksik 
olmayın deriz.

SORU: Sayın Bakan olumlu karar çıkarsa %50 di
yoruz ya bu bölümünü olumlu, bir bölümünü olumsuz sayarsak 
ve bu karar olumlu çıkarsa uzun ince bir yol var, kuşkusuz 
karşımızda. Bu süreç kolay olacak mı? Kimilerine göre, ciddi bir 
ödün verme sürecinin başlayacağı şeklinde değerlendirmeler var?

CEVAP: Böyle ödünden falan bahsedenler kompleksli,
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kendine güveni olmayan tahlillerin sonucu. Öyle bir şey yok. Yol 
zor mu? Evet yol zor. Hakikaten güç bir yol. Ben bu güçlükleri de 
genelde zannedilenin dışındaki alanlarda görmekteyim. Yani 
Türkiye'nin insan hakları, Kopenhag Kriterlerinin insan hakları
na, demokrasiye ilişkin bölümleri, buralarda büyük bir sıkıntısı 
olacağını zannetmemekteyim. Birincisi biz zaten geçmişimizden 
günümüze bir hayli yol almış bir ülkeyiz. Kaldı ki bundan son
rasındaki o yolu da alacağız. Zaten alacağız. Üye aday olsak da 
alacağız, olmasak da alacağız. Peki nerede sıkıntımız çıkacak? 
Mesela bir örnek diye söylüyorum, İmar Nizamnamesi'nde belki 
büyük sorunumuz çıkacak veyahut ihalelerdeki yöntemlerde 
büyük sıkıntımız çıkacak. Mevzuat uyumunda sıkıntılarımız çıka
cak.

SORU: 90 bin sayfalık metinlerden söz ediliyor?

CEVAP: Onlarda sıkıntımız çıkacak. Yoksa öyle insan
haklarında çok sıkıntımız olmaz.

SORU: Türkiye'nin Ege dahil Yunanistan'la olan
sorunlarında AB'nce oluşturulan Gündem 2000'in öngördüğü 
yöntemlere uyacağı şeklinde bir açıklama, Yunanistan'ı hafiften 
yumuşatmış gibi göründü. Dün özellikle bu oldu. Yunanistan'la 
Ege de yaşanan sorunları Lahey'e götürmeyi kabul ettik mi? 
Ediyor muyuz? Böyle bir taahhüdümüz var mı?

CEVAP : Yunanistan'la Ege sorunlarının sade tek bir
sorunun değil, tüm Ege sorunlarının barışçı yöntemlerle, yani 
müzakere yoluyla çözülmesi, bunlarda bir çözüm alınamazsa 
Adalet Divam'na gidilebileceği Türkiye'nin 1996 yılında yani 
benim Bakan olduğum dönemden daha önceki dönemde ortaya 
koyduğu bir yaklaşımdır ve biz hiçbir Hükümette bu kararı geri 
almamıştık. Belki 96'dan öncesine de ait olabilir bu. Ben 96'yı 
biliyorum. Bu Türkiyemizin her zaman izlediği politikadır. Yani 
biz Yunanistan'la aramızdaki sorunlarda, yani bu çerçevede 
konuşuyorum, hep müzakere, müzakerede bir sonuç alınmazsa o 
zaman Uluslararası Adalet Divam'na gidilebileceği...
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CEVAP: Hep söyledik, evet hep söyledik.

SORU: Sayın Bakan Batı Avrupa Birliği konusunda
kararlı bir çıkışınız vardı. Avrupa'nın yeni savunma kimliğini 
oluşturma çerçevesinde. Şöyleydi, yanlış yapmak istemiyorum: 
"Türkiye'nin Avrupa güvenlik ve savunma kimliğine katkısı yet
kisi kadar olacaktır" şeklinde. Şimdi yarın başlayacak Helsinki 
Zirvesi'nde de bu konuda ortaya çıkan rapor oylanacak ve 
taraflarca görüşülecek. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? NATO ve Batı 
Avrupa Birliği içindeki konumunu?

CEVAP: NATO içindeki konumumuzu etkilemez.
NATO kendi dışındaki bir organizasyona yani burada AB'nin bir 
organizasyonuna bir katkıda bulunacaksa, bir birikimini ona aça
caksa bunu ancak bütün NATO üyelerinin ortak kararıyla yapa
bilir. Dolayısıyla bizim NATO'da herhangi bir sıkıntımız yoktur. 
Peki, NATO'nun dışında böyle bir güç oluşmakta. Buna şöyle 
bakmaktayım. O güç oluşuyor. Peki bu güç bir şekilde, 
Türkiye'den destek, katkı almak ihtiyacında ise, bizim bu güçteki 
yetkimiz ne ise, bu gücün karar mekanizmalarındaki yetkimiz ne 
ise katkımız da o kadar olur. Yetki ölçümüz fazla ise katkımız 
fazla olur, yetki ölçümüz şu sıra gözüktüğü gibi sınırlıysa, 
katkımız da sınırlı olur. İyi niyetle. Kötü bir niyetle değil ama 
böyle olur. Türkiye 40 yıl Batı'nın bir uzak karakolu işlevini 
taşımıştı. Bunu son derece fedakarane bir şekilde gerçekleştir
miştik. Tabii biz kendi güvenliğimizi de aynı zamanda korumak
taydık. Ancak bizim o 40 yıllık işlevimiz bize çok pahalıya mal- 
oldu. Biz güvenliğimizi sağladık ve Batı Avrupa'nın güvenliğini 
güvence altına aldık. Fakat bunun karşısında ekonomimizde, 
emeğimizde, siyasetimizde, kurumsallaşmamızda, demokratik
leşmemizde, bir yerde o uzak karakolluk işlerinin ne de olsa bazı 
olumsuz yansımalarına muhatap kaldık. Yani biz büyük bir bedel 
ödedik.

SORU: Aslında bunu da haketmedik diyorsunuz
sonuçta.

SORU: Bu da hatta bizim öne sürdüğümüz tezlerden?
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CEVAP: Yani, şunu demek istiyorum. Türkiye'den her
halde aynı şeyi beklemiyorlar. Türkiye'den böyle AB bir organi
zasyon kuracak, "hadi Türkiye gel bize yardımcı ol, askerini ver, 
insanını ver" dediğinde herhalde bugünün Türkiye'sinin soğuk 
savaş dönemindeki o Batı menfaatlerinin, aynı zamanda kendi 
güvenliğinin, ama Batı menfaatlerinin uzak karakolu Türkiye 
olmadığını da herhalde görmekteler.

SORU: Sayın Bakan telefon bağlantılarımız var.
Şimdi bir Almanya'ya uzanalım bakalım orada neler oluyor Zirve 
öncesinde. Revan Altıok telefon hattımızda. Almanya cephesinde 
neler oluyor?

R. ALTINOK: Almanya başından beri, Köln
Zirvesinden bu yana, özellikle Sosyal Demokrat Yeşil hükümetin 
işbaşına gelmesinden sonra net olarak Türkiye'yi AB'ne yakın
laştırma çabasını gösteren bir ülkeydi. Az önce Sayın Bakanın 
değindiği konular, Türkiye'nin soğuk savaş döneminde üstlendiği 
role ilişkin. Örneğin geçen gün parlamentoda Başbakan 
Schöder'in bir açıklaması oldu. Hem NATO çerçevesinde 
Türkiye'ye bir takım yükler yüklenip, hem de bu aşamada 
Türkiye'ye sırt çevirmenin doğru olmadığını ve mutlaka 
Türkiye'ye bir Avrupa perspektifi sunulması gerektiğini bildiri
yordu. Almanya bunu savunuyordu. Ancak Helsinki Zirvesine 
çok az bir zaman kala Berlin hükümeti de kesin olarak Türkiye'ye 
bir adaylık statüsü verilip verilmeyeceği konusunda net bir görüş 
belirtmiyor. Hala muallakta görüyor, konuyu. Ancak mutlaka bu 
Zirve'de Türkiye kendisine ayırımcılık yapılıyor duygusundan 
kurtarılmalı diyor ve bunu özellikle bütünleşen Avrupa'nın 
güvenliği açısından da gerekli görüyor. Özellikle Schroder'le 
Sayın Ecevit arasındaki mektup teatisine çok önem atfediliyor 
burada. Orada Türkiye'nin önündeki uzun yol sürecinde atması 
gereken adımların bilincinde olduğu vurgulanıyor. Nitekim, 
bugün basında da çok geniş olarak ele alındı, Helsinki Zirvesi. 
Hem AB'nin kendi iç işleyişi açısından hem de Türkiye'ye bu 
perspektifin sunulup sunulmaması açısından konu değerlendiril
di. Die Welt gazetesinde yayınlanan bir röportajı vardı, Alman
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Verheugen'in. AB'nin genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi. 
Verheugen Türkiye'ye bu statünün verilmesinin Birlik’in kendi 
çıkarlarının gereği olan bir politik strateji olarak tanımladı ve iki 
hedefi öne çıkardı Verheugen. Adaylık statüsünün tanınmasıyla 
ilgili olarak. İlki Türkiye'yi AB'ne yakın kılacak bu statüyü ve
rerek, ikinci ve daha önemli olan da Ankara'nın bizzat temel bir 
değişimi devreye sokmasını sağlayacak, buna destek verecek di
yordu.

SORU: Sayın Bakan Almanya cephesini değerlendire
lim. Ne diyeceksiniz? Genel olarak Almanya cephesine bakabilir 
misiniz?

CEVAP: Şimdi Almanya öteden beri Türkiye'nin
adaylık meselesine olumlu yaklaşıyor. Ciddi destek vermekte. 
Birçok diğer üye ülkenin yaptığı gibi. Ciddi bir fark, ciddi bir 
mesafe alındı. Ancak bu mesafenin aynen gazete yorumlarında 
olduğu gibi nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum ve onu beklemek 
lazım. Sayın Verheugen'in sözleri de gayet ciddi, doğru sözler.

SORU: Londra bağlantımız hazırmış Övül Tezişler
hattımızda. İngiliz basınında neler var. Son gelişmelere ilişkin 
olarak?

Ö.TEZİŞLER: Genelde tüm basının ortak noktası
Yunanistan'ın geçmişte olduğu gibi, uzun süreden beri devam 
eden vetosunu kullanıp kullanmayacağı üzerinde toplanmış 
durumda. İngiltere'nin saygın fikir gazetelerinden Times, 
bugünkü haber yorumunda Türkiye'nin Helsinki Zirvesi'ni 
başarısızlığa uğratma tehdidinde bulunduğunu öne sürdü ve 
Türkiye'ye aday ülke statüsü tanınmamasınm sonuçlarının pat- 
layıcı bir tesir yaratacağını belirtti. Ingiliz gazetesi bu arada 
muhtemel bir senaryoyu da okurlarına aktardı. Şöyle ki, dışlan
ması durumunda, Türkiye'nin sırtını Avrupa'ya döneceğini, 
NATO üyeliğinden çıkabileceğini, Irak üzerinde devriye uçuşları 
yapan müttefik uçakların topraklarındaki üsleri kullanmasına izin 
vermeyeceğini öne sürdü, bu arada Avrupa Birliği içindeki 
uzlaştırıcıların Yunanistan’ın bu vetosunu kaldırmak için bir
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arayış içinde bulunduğunu kaydetti, Times. Aynı zamanda 
Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmayan isteksizleri, Türkiye'nin 
tam üyeliğinin daha uzun yıllar mümkün olamayacağı hususunda 
ikna etmeye çalıştıklarını yazdı.

SORU: Evet Sayın Bakan Londra cephesi de ilginç.
Gerçekten olumsuz bir karar çıkarsa patlayıcı bir etki yaratır di
yorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?

CEVAP: Biz her konuda olumlu ya da olumsuz
Türkiye'nin menfaati ne ise onu yapacağız. Onun dışında bir 
tanım getirmem.

SORU: Sayın Bakan Helsinki'den çıkacak olumlu bir
karar, Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesiminin AB'ne üyeliğine 
bakışını nasıl etkileyecek?

CEVAP: Değiştirmez.

SORU: Hiç bir şey değişmeyecek diyorsunuz. Evet.
Sayın Başbakan’ın Helsinki'ye gitmesi sözkonusu mu acaba? 
Gündemdeydi bir yemek daveti?

CEVAP: Eğer gerçekten olumlu kesin bir sonuç çıkarsa
gidebilir.

SORU: Ama yarından sonra herhalde değil mi?

CEVAP: Tabii tabii ancak yarın gece belki bir sonuç
alınabilirse, o da belli olmaz. Eğer alınırsa ve Hükümetimiz
tarafından değerlendirilecek ve ondan sonra.

SORU: Evet, yarın önemli karar çıkarsa Bakanlar
Kurulu’ndan.

CEVAP: Çıkmaz. Yarın öğleyin çıkmaz

SORU: Cumartesi günü için?
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CEVAP: En erken yarın gece çıkabilir

SORU: Bakanlar Kurulu toplanması muhtemel midir?

CEVAP: Evet gece veya akşamüstü Bakanlar Kurulu
olabilir.

SORU: Dün Atina'dan bir haber geldi. Abdi ipekçi
Barış ve Dostluk Ödülü Yunanistan Eşbaşkanlığı sizi Abdi İpekçi 
Barış Ödülü'ne layık gördü. Sizin açınızdan ne anlam taşıyor bu?

CEVAP: Efendim anlamlı. Çünkü ben Türkiye'nin
kendi komşularıyla daha barışçı ilişkiler içinde olması ve 
Türkiye'nin menfaatlerinin bu ortamda daha fazla gelişeceği nok
tasından hep hareket ettim ve zannediyorum kısmen de sonuç 
aldım. Bu komşular arasında elbette Yunanistan'da mevcut. 
Dolayısıyla bu çalışmalar nedeniyle tahmin ediyorum, böyle bir 
ödüle layık görmüşler. Teşekkür etmekteyim.

SORU: Geçenlerde bir serginiz vardı. Fotoğraf
serginiz. Nasıl zaman buluyorsunuz. Bunca trafiğin arasında 
fotoğraf çekmeye?

CEVAP: Hala bulabilmekteyim. Gerçi bu sergi, benim
bu serginin özelliği son otuz yılda çektiğim fotoğraflardan oluş
ması. Ancak içlerinde hiç değilse bir yedi-sekiz tane 99'da çe
kilmiş ve sergilenmeye de doğrusu tarafımdan layık görülmüş 
fotoğraflar mevcuttu. Zaman bulabiliyorum.

SORU: Ne kadar güzel. Peki özel bir mekan mı belir
liyorsunuz. Yoksa sadece hayatın içinden ilginizi çeken herhangi 
bir kare mi Sizin için önemli?

CEVAP: Hayatın içinden herhangi bir kare bazı mekan
lara gitmem. En fazlası o. Yani Eğer İstanbul Boğazı'nm etrafın
daysam, mutlaka bir makine yanımda bulunduruyorum veyahut 
Eymir Gölü'nün etrafında özellikle sonbaharda.
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SORU: Evet akşam güneş batarken özellikle.

CEVAP: Güneş batarken ve yaprakların en güzel renk
lerini taşıdığı aylarda, haftalarda mutlaka oraya da gidiyorum.

SORU: Yaprakların en güzel rengi sanıyoruz sonba
harda sarı, yanma bir kırmızı ekleyince bu akşamki büyük heye
canımızı yansıtıyoruz. Birazdan Galatasaray.

CEVAP: Yavaş yavaş daha iç açıcı konulara geldik.
Fotoğraf, Galatasaray.

SORU: Sayın Bakan Helsinki'de mi olmak isterdiniz,
yoksa bu akşamki Galatasaray maçında mı?

CEVAP: Efendim, Helsinki'ye zaten gitmezdim. Yani
gitmem sözkonusu değil, şu durumda. Galatasaray maçlarında 
olmayı her zaman yeğlerim. Fakat çok da gitmedim maça. Çünkü 
maça gidince biraz da heyecanlanıyorum açıkçası. Nedense bili
yorsunuz bu klüpçülük, taraftarlık insan olgunlaştıkça, yaş 
aldıkça azalan bir olay. Ben de maalesef hiç öyle olmadı. Ben 
sanki yaş aldıkça daha da arttı. O nedenle ben genellikle maça git
miyorum. Galatasaray'ın Almanya'daki maçına gitmiştim. 
Muhteşem bir sonuç almıştı. Malum o Herta Berlin 4-1 kazandık. 
O maça da Alman Dışişleri Bakanı beni özel olarak davet ettiği 
için gittim. Davet ederken hayır gelmem. Çünkü ben fazla heye
canlanıyorum, diyemezdim ve evet dedim. Sonuçta gittim. Onun 
dışında özellikle çok zorlu maçlarda pek stad da bulunmayı 
istemiyorum.

SORU: Bu akşam için bir tahmininiz var mı, maçla
ilgili?

CEVAP: Şimdi tabii burada biz gene gönülden konuşa
cağız. Evet gönlümden geçen de Galatasaray'ın kazanması. Ümid 
ederim öyle olur.

      •

SORU: Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, yaklaşık
34 dakikadır bizlerle birliktesiniz. Çok teşekkür ederiz, 
katıldığınız için Haber-18'e.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İNSAN HAKLARI
GÜNÜ VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL 

BEYANNAMESİ NİN KABULÜNÜN 51.YILDÖNÜMÜ 
VESİLESİYLE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesi’nin kabulünün 51 .yıldönümünü kutluyoruz.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden olan 
ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk tanıyan ülkeler 
arasında yeralan Türkiye, demokrasiler camiasının mensubu 
olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası insan hakları 
hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Başta Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi olmak üzere ilgili diğer BM bel
gelerinden Avrupa Konseyi sözleşmelerine ve AGİT tarafından 
kabul edilen muhtelif belgelere kadar uzanan temel insan hakları 
belgeleri bu alanda Türkiye'nin üstlendiği uluslararası taahhüt
lerin çerçevesini çizmektedir. 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları 
  •

Beyannamesi, 1954 tarihli Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, 
1990 tarihli AGİK Paris Şartı ve 1999 tarihli AGİT İstanbul Şartı 
bu çerçevede temel dönüm noktalarını oluşturmaktadır. Bu temel 
belgelerde yeralan değerleri benimseyen Türkiye bu değerlerin 
müdafaasında demokrasiler camiasıyla dayanışma içinde hareket 
etmektedir.

Yeni bir yüzyıla ve binyıla girerken insan hak ve hürriyet
lerinin evrenselliği konusunda küresel boyutta bir mutabakat hasıl 
olmuştur. Esasen, anayasal demokrasiyi ortaya çıkaran uzun tari
hi süreç, aynı zamanda temel özgürlüklerin, insanın insan olarak 
doğuştan sahip olduğu hakların evrenselleşmesi sürecidir.

Bugün artık anayasalar da bir anlamda uluslararası
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toplumun denetimine tabidir. Zira, insanların, malların, ser
mayenin ve fikirlerin giderek daha süratli biçimde sınırları aşa
bildiği küreselleşen dünyamızda uluslararası kamuoyu her geçen 
gün daha somut bir varlık olarak kendini hissettirmekte, insan 
haklarının uluslararası denetimini sağlayan mekanizmalar güç 
kazanmaktadır. însan hakları alanında her ileri adımın yeni bir 
başlangıç noktası olarak görülmesi gerektiğine inanan Türkiye, 
bu doğrultuda anayasal demokrasiler arasındaki dayanışmanın 
güçlendirilmesi için sarfedilen çabalara her zaman katkıda bulun
muş ve uluslararası denetim mekanizmalarına başlangıcından 
itibaren taraf olmuştur.

Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceler altına 
alındığı demokratik hukuk devleti uluslararası barış, refah ve 
istikrarın muhafazası bakımından da hayati bir önem taşımak
tadır. Bu çerçevede, anayasal demokrasiler coğrafyasının 
genişlemesinin uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir katkı 
sağlayacağı hususunda giderek gelişen bir küresel uzlaşma da 
gözlenmektedir. Bu, insanlığın ortak geleceği açısından iyimser
liğimizi teşvik eden bir gelişmedir. Demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü zemininde yükselecek bir dayanışma ruhu, 
barış, hürriyet ve kalkınmanın da teminatı olacaktır.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 
51. yıldönümünü kutladığımız bu tarihi günde tüm dünya vatan
daşlarının insan hakları gününü en halisane duygularımla kutlu
yorum .
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN
YAPTIĞI AÇIKLAMA

SORU : Efendim, adaylık çıktı. Sorunlar var diyorlar.
İlk tepkiniz nedir acaba? Helsinki'ye gidiyor musunuz?

CEVAP : Bize resmen ulaşmış bir şey yok. Helsinki'de
çalışmaların devam ettiği anlaşılıyor. Bizim görüşlerimiz zaten 
yaptığımız açıklamalarda ortaya konmuştur. Bize sorulduğunda 
aynı görüşleri tekrarlamaktayız. Daha resmileştikten sonra 
Hükümet değerlendirecektir. Hükümet değerlendirmeden de ben 
bir açıklama yapmayacağım.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, FRANSA 
CUMHURBAŞKANI JACQUES CHIRAC İLE YAPTIĞI 

TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu akşam Sayın 
Cumhurbaşkanımızı Helsinki'den telefonla arayarak Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne adaylığının resmen kabul edildiğini, bu 
adaylığın herhangi bir özel şarta bağlı olmadığını, Türkiye'nin 
diğer adaylarla eşit hak ve yükümlülüklere sahip olacağını belirt
miş; kararı izah etmek üzere Avrupa Birliği Konseyi Genel 
Sekreteri ve Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Javier Solana'nın Genişlemeden Sorumlu AB 
Komiseri Verheugen ile birlikte birkaç saat içinde Fransa tarafın
dan temin edilen bir uçakla Türkiye'ye geleceğini bildirmiş ve 
Başbakan Ecevit'i Helsinki'ye beklediklerini ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Chirac'a Türkiye'nin AB'ye 
resmen aday olması konusunda sarfettiği gayretler için teşekkür 
etmiş; Sayın Solana'nın vereceği izahatı beklediğimizi belirt
miştir.
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PRESIDENCY CONCLUSIONS

HELSINKI EUROPEAN COUNCIL 
10 AND 11 DECEMBER 1999

INTRODUCTION

1. The European Council met in Helsinki on 10 and 11 
December 1999. It adopted the Millennium Declaration. It has 
taken a number of decisions marking a new stage in the enlarge
ment process. Steps have also been taken to ensure that the Union 
itself will have effective, reformed institutions, a strengthened 
common security and defence policy and a competitive, job-gen
erating, sustainable economy.

2. At the start of proceedings, the European Council and 
the President of the European Parliament, Mrs Nicole Fontaine, 
exchanged views on the main items under discussion, in particu
lar enlargement, institutional reform and employment.

I. PREPARING FOR ENLARGEMENT

The enlargement process
• '

3. The European Council confirms the importance of the 
enlargement process launched in Luxembourg in December 1997 
for the stability and prosperity for the entire European continent. 
An efficient and credible enlargement process must be sustained.

4. The European Council reaffirms the inclusive nature of 
the accession process, which now comprises 13 candidate States
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within a single framework. The candidate States are participating 
in the accession process on an equal footing. They must share the 
values and objectives of the European Union as set out in the 
Treaties. In this respect the European Council stresses the princi
ple of peaceful settlement of disputes in accordance with the 
United Nations Charter and urges candidate States to make every 
effort to resolve any outstanding border disputes and other relat
ed issues. Failing this they should within a reasonable time bring 
the dispute to the International Court of Justice. The European 
Council will review the situation relating to any outstanding dis
putes, in particular concerning the repercussions on the accession 
process and in order to promote their settlement through the 
International Court of Justice, at the latest by the end of 2004. 
Moreover, the European Council recalls that compliance with the 
political criteria laid down at the Copenhagen European Council 
is a prerequisite for the opening of accession negotiations and that 
compliance with all the Copenhagen criteria is the basis for acces
sion to the Union.

5. The Union has made a firm political commitment to 
make every effort to complete the Intergovernmental Conference 
on institutional reform by December 2000, to be followed by rat
ification. After ratification of the results of that Conference the 
Union should be in a position to welcome new Member States 
from the end of 2002 as soon as they have demonstrated their 
ability to assume the obligations of membership and once the 
negotiating process has been successfully completed.

6. The Commission has made a new detailed assessment of 
progress in the candidate States. This assessment shows progress 
towards fulfilling the accession criteria. At the same time, given 
that difficulties remain in certain sectors, candidate States are 
encouraged to continue and step up their efforts to comply with 
the accession criteria. It emerges that some candidates will not be 
in a position to meet all the Copenhagen criteria in the medium 
term. The Commission's intention is to report in early 2000 to the 
Council on progress by certain candidate States on fulfilling the
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Copenhagen economic criteria. The next regular progress reports 
will be presented in good time before the European Council in 
December 2000.

7. The European Council recalls the importance of high 
standards of nuclear safety in Central and Eastern Europe. It calls 
on the Council to consider how to address the issue of nuclear 
safety in the framework of the enlargement process in accordance 
with the relevant Council conclusions.

8. The European Council notes with satisfaction the sub
stantive work undertaken and progress which has been achieved 
in accession negotiations with Cyprus, Hungary, Poland, Estonia, 
the Czech Republic and Slovenia.

9. (a) The European Council welcomes the launch of the 
talks aiming at a comprehensive settlement of the Cyprus prob
lem on 3 December in New York and expresses its strong support 
for the UN Secretary-General's efforts to bring the process to a 
successful conclusion.

(b) The European Council underlines that a political settle
ment will facilitate the accession of Cyprus to the European 
Union. If no settlement has been reached by the completion of 
accession negotiations, the Council's decision on accession will 
be made without the above being a precondition. In this the 
Council will take account of all relevant factors.

10. Determined to lend a positive contribution to security 
and stability on the European continent and in the light of recent 
developments as well as the Commission's reports, the European 
Council has decided to convene bilateral intergovernmental con
ferences in February 2000 to begin negotiations with Romania, 
Slovakia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Malta on the conditions 
for their entry into the Union and the ensuing Treaty adjustments.

11. In the negotiations, each candidate State will be judged 
on its own merits. This principle will apply both to opening of the
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various negotiating chapters and to the conduct of the negotia
tions. In order to maintain momentum in the negotiations, cum
bersome procedures should be avoided. Candidate States which 
have now been brought into the negotiating process will have the 
possibility to catch up within a reasonable period of time with 
those already in negotiations if they have made sufficient progress 
in their preparations.

Progress in negotiations must go hand in hand with 
progress in incorporating the acquis into legislation and actually 
implementing and enforcing it.

12. The European Council welcomes recent positive devel
opments in Turkey as noted in the Commission's progress report, 
as well as its intention to continue its reforms towards complying 
with the Copenhagen criteria. Turkey is a candidate State destined 
to join the Union on the basis of the same criteria as applied to the 
other candidate States. Building on the existing European strate
gy, Turkey, like other candidate States, will benefit from a pre
accession strategy to stimulate and support its reforms. This will 
include enhanced political dialogue, with emphasis on progress
ing towards fulfilling the political criteria for accession with par
ticular reference to the issue of human rights, as well as on the 
issues referred to in paragraphs 4 and 9 (a). Turkey will also have 
the opportunity to participate in Community programmes and 
agencies and in meetings between candidate States and the Union 
in the context of the accession process. An accession partnership 
will be drawn up on the basis of previous European Council con
clusions while containing priorities on which accession prepara
tions must concentrate in the light of the political and economic 
criteria and the obligations of a Member State, combined with a 
national programme for the adoption of the acquis. Appropriate 
monitoring mechanisms will be established. With a view to inten
sifying the harmonisation of Turkey's legislation and practice 
with the acquis, the Commission is invited to prepare a process of 
analytical examination of the acquis. The European Council asks 
the Commission to present a single framework for coordinating
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all sources of European Union financial assistance for pre-acces 
sion.

13. The future of the European Conference will be 
reviewed m the light of the evolving situation and the decisions 
on the accession process taken at Helsinki. The forthcoming 
French Presidency has announced its intention to convene a meet
ing of the conference in the second half of 2000.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN AB HELSİNKİ
ZİRVESİ’NDE TÜRKİYE’NİN AB ADAYLIĞI 

KONUSUNDA ALINAN KARAR SONRASI YAPTIĞI
AÇIKLAMA

Helsinki doruk toplantısında Türkiye'nin oy birliği ile 
Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmiş ve başka 
aday ülkelerle eşit konumda olacağının açık ve kesin bir dille 
ifade edilmiş olması olumlu bir gelişmedir. Böylelikle Türkiye'ye, 
Avrupa Birliği'nde tam üyelik kapısı ön koşulsuz olarak da 
açılmış olmaktadır.

Karar metninde, Türkiye'nin son zamanlarda Kopenhag 
ölçütlerine uyum sağlama yolunda attığı adımlardan takdirle söz 
edilmiş olması da sevindiricidir. Ancak karar metninde, 
Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunlarının en geç 2004 yılında 
Uluslararası Adalet Divam'na götürülmesi gerekeceği biçiminde 
yorumlanabilecek ifadelerdeki ima, bizim için kabul edilemezdir. 
Nitekim Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Finlandiya 
Başbakanı Sayın Lipponen bana bu gece gönderdiği yazılı 
mesajında bunun zorunluluk anlamı taşımadığını, sadece Avrupa 
Konseyi'nin ihtilaflar konusunu yeniden gözden geçireceği tarih 
anlamına geldiğini ifade ederek, konuya açıklık getirmiştir. Sayın 
Lipponen'in 10 Aralık 1999 tarihli yazılı mesajı, bu husustaki 
Avrupa Birliği hukukunun bir parçasıdır.

Hükümetimiz, Yunanistan ile sorunlarımızın barışçıl yol
lardan çözümü konusunda gerekli siyasal iradeyi taşımakta ve bu 
yönde elinden gelen çabayı göstermektedir. Ancak bu sorunların 
çözümünün Avrupa Birliği'ne üyeliğe hazırlık müzakerelerimizin 
başlatılması için bir ön koşul olarak öne sürülmesini de kabul 
etmemiz söz konusu değildir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999 [87]



Kıbrıs'la ilgili görüşmelerden bir sonuç alınamaması duru
munda dahi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs adı altında 
Avrupa Birliği'ne üyelik işleminin uygulanabileceği izleniminin 
verilmesi ise çok sakıncalıdır. Bu konudaki görüşümüz herkes 
tarafından bilinmektedir. Bu tutumumuz değişmeyecektir. 
Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği hiçbir şekilde inkar 
edilemez. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 
özel ilişki ve bağlar, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda izleye
ceği tutuma paralel olarak gelişmeye devam edecektir.

Genelde bu sonuç Türkiye için büyük bir başarıdır. Biraz 
önce Amerika Devlet Başkanı Sayın Clinton beni telefon ile aradı 
ve bu sonucun Türkiye için bir zafer sayılması gerektiğini söyle
yerek bizi kutladı.

Ayrıca Fransa Başkanı Sayın Chirac, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Demirel'i arayarak kutladı. Alman Başbakanı Sayın 
Schröder beni arayarak kutladı. Biraz önce de bildiğiniz gibi üst 
düzey Avrupa Birliği yöneticileri bizi ziyaret ettiler. Avrupa 
Birliği Konseyi Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’ndan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Solana, Genişlemeden 
Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Sayın Verheugen, Sayın 
Solana'nın Özel Müdürü Sayın Navarro, Finlandiya Dışişleri 
Bakanlığı Siyasal Direktörü Sayın Blomberg ve Avrupa'dan 
Sorumlu Uzman Halonen, diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte 
bizi ziyaret etmek ve kutlama için gece uçakla Ankara'ya geldiler 
ve en yetkili ağızlardan Türkiye'nin eşit koşullar altında aday 
olduğunu, bu eşitliğe tam uyum sağlanacağını belirttiler. Bazı 
içimize sindiremediğimiz metinler olabilir, ayrıntılar olabilir. 
Fakat benim kanaatime göre gerçekten adaylığımızın eşit 
koşullarla kabul edilmiş olması, bunun resmen ilan edilmiş 
olması Türkiyemiz için büyük başarıdır.

Tabii önümüzde bazı zorluklar olacaktır, ama o zorlukları 
eskisinden daha kolay aşabilecek durumda olacağız, buna inanı
yorum. Bu yalnız Türkiye için çok önemli bir başarı olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bütün bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren
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bir olay. Çünkü Türkiye, dünyanın en duyarlı bölgesinde anahtar 
ülke durumundadır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakın
laşmanın, bütünleşmenin bu düzeye varmış olması, dolayısıyla 
bütün bölgemizi ve dünyayı ilgilendirecektir.

Avrupa Birliği'ndeki adaylığımızın milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'IN AB 
HELSİNKİ ZİRVESİ’NDE TÜRKİYE’NİN AB ADAYLIĞI 

KONUSUNDA ALINAN KARAR SONRASI BASIN 
MENSUPLARINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

•  •

Once size teşekkür etmek istiyorum. Sabahtan beri doğru 
gazetecilik yapmak için, zamanında haber yetiştirmek için, 
halkımızı bilgilendirmek için elinizden geleni yaptınız ve gerçek
ten çok başarılı oldunuz.

Türkiye'miz açısından tarihi bir gün. Türkiye'miz açısın
dan, hatta biraz daha genişletebilirim, Türkiye'nin zaten içinde 
yer aldığı Avrupa, Avrupa Birliği açısından bir dönüm noktası. 
Bugün Avrupa ile Asya'nın beraberliği yönünde, ı ürkiye'mizin 
tarih boyu temsil ettiği ve halen temsil etmekte olduğu 
medeniyetleri birleştiren, farklılıkları uzlaştıran ve değişik nite
likteki düşünceleri, inançları bir arada yaşatabilen özellikleri 
belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar öne çıkmıştır. Öne 
çıkmaktadır ve önümüzdeki yüzyılın adeta kaderini olumlu bir 
şekilde belirlemektedir.

Ben 21. Yüzyılın Türkiye'miz için sadece bir umut yüzyılı 
değil, ama umudun gerçekleştiği yüzyıl olacağını söylemiştim. 
21. Yüzyılın -hem de yüzyıl dediğimde ilk beş-on seneden 
bahsediyorum- sadece bir ümidin yüzyılı değil, ümidin hakikate 
dönüştüğü yüzyıl olacağını söylemiştim. Bugün bu inancım, bu 
güvenim her zamankinden daha fazla pekişmiştir. Gerçekten 
Türkiye'mizin önüne yeni bir sayfa açıldığı düşüncesindeyim. 
Elbette zorluklar olacaktır. Elbette canımızın sıkıldığı anlar ola
caktır, ama sonuç itibariyle Türkiye zaten içinde kendini 
geliştirdiği olumlu çizgide daha hızlı ve daha zahmetsiz bir 
gelişmeyi sağlayacaktır.
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Bugünün gelişmelerinden kısaca söz etmek istiyorum. 
Önümüze gelen metin elbette bizim dışardan etkili olduğumuz - 
hatırlarsınız çok net on maddeden oluşan bir açıklama yapmıştım 
ve hükümetimizin tutumunu, Bakanlığımızın yaklaşımını anlat
mıştım- o yazılı metin bizim asıl temel yaklaşımımızdı. Fakat 
dışardan bir etki imkanıydı. Bugünkü gelişmeler içinde Avrupa 
Birliği'nin taslağı önümüzde geldiğinde bazı noktalarda 
kaygılarımız oldu ve muhataplarımın önemli bir kesitiyle telefon 
görüşmeleri yaptım, daha sonra Finlandiya Başbakanı beni aradı. 
Bakanlar aradı. Ve belli bir ölçüde dışardan dahi olsa, dahil 
olmadığımız bir müzakere bile olsa belli noktalarda biz kendi 
katkımızı getirebildik. Küçük-büyük, bir-iki tane önemlice 
değişikliği de ısrarlı tutumuz, kesin tavrımız nedeniyle sağlaya
bildik.

Metne baktığımızda birkaç konuya açıklık getirmek istiyo
rum. Bir defa bizim ilk üzerinde durduğumuz, 2004 yılı tanımının 
kullanım biçimi oldu. Şimdi metne çok dikkatle bakıldığında 
görülebilir ki, 2004 yılı Uluslararası Adalet Divanına başvuru 
tarihi değildir. Ama gelişmelerin Avrupa Birliği Konseyi tarafın
dan gözden geçirileceği bir tarihtir. Metni dikkatle okuduğunuzda 
-İngilizce metni- virgülün yerine baktığınızda, bu açık seçik değil 
ama bu gözüküyor, ancak biz burada bunu görmemize rağmen 
değişik yoruma, değişik imaya açık olduğunu gördük. Bir 
kaygımız buydu.

Ama hemen ekleyeyim. Şu ibare, Türkiye'mizin yıllardır 
savunduğu, Ege sorunlarına dönük yıllardır savunduğumuz tezin 
hayata geçmesini ve geçeceğini tescil etmektedir. Biz yıllardan 
beri ne dedik? "Ege'de çok sayıda mesele vardır. Bunlar elbette 
barışçı yöntemler içinde müzakere yoluyla görüşülmelidir." ve 
gene yıllardır "Bu müzakere yolları bu barışçı yöntemin müza
kere ile karşılıklı uyum yollarının tıkanması halinde konunun 
Uluslararası Adalet Divanı'na gidebileceğini" zaten çok önceler
den beri söylüyoruz. Buna karşılık, geçmişte sağlayamadığımız 
bir konu, bir nokta Yunanistan'la birlikte bunları müzakere etme 
imkanıydı. Bütün Ege sorunlarını, bütün barışçı yöntemlerle ve
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elbette müzakereden başlayarak, müzakere ederek çözmek 
Türkiye'mizin -sadece bizim hükümetimize de ait değil bizden 
önceki hükümetlere de ait olan- doğru yaklaşımıydı. Ve bunu, bu 
imkanı şu metin getirmektedir Türkiye'ye.

•  •

Ümidim, yahut isteğim, bu konuları Yunanistan'la karşılık
lı oturduğumuzda en azından büyük bölümüyle, sadece bir kıta 
sahanlığı değil elbette, onun gibi Ege'deki bir çok sorunu oturup 
müzakere yoluyla zaten kendi aramızda -AB üyeliği adaylığı olsa 
da olmasa da- bir çözüm yoluna sokabileceğimiz düşüncesi bende 
hakimdi. Fakat şimdi artık bu kural oldu. Bu kurala göre, Ege'deki 
bütün sorunlar iki komşu ülke arasında müzakere edilecektir. Bu 
bizim açımızdan çok önemlidir ve ayrıca bütür bunların müza
kere bağlamında yöntemler tükendikten sonra 2004 yılında bunun 
gözden geçirilmesi, ondan sonra da gene müzakere yoluyla 
çözümlenmesi ve AB'nin mevcut hükümleri uyarınca, 
Uluslararası Adalet Divam'mn ondan sonra gündemine gelmesi 
ihtimali bizim açımızdan bir sakıncalı durum değildir.

İkinci konu, Kıbrıs'a ilişkin bölümdür. Hatırlarsınız o on 
maddelik açıklamamızda -tabii bu bütün taraflara Türkiye'nin 
kesin tutumu olarak ulaştırılmıştır- açık seçik şunu söyledik. 
Dedik ki "Kıbrıs konusu ile AB konusu arasında biz bir paralellik 
koymayız." Karşılıklı, işte "o olursa öteki olur, ötekinin olması 
için berikinin olması lazım" gibi bir yaklaşımımız olmadığını ve 
olmayacağını biz bütün muhataplarımıza hem sözlü şekilde anlat
tık, hem de hükümetimizin tutumunu resmen yazılı biçimde 
kendilerine ulaştırdık. Buradaki düşüncelere kesinlikle katılmı
yoruz. Bu 9. Paragrafın (a) kısmında, (a) bölümünde New 
York'taki görüşmeleri AB'nin memnuniyetle karşıladığı ve Genel 
Sekreter'i güçlü bir şekilde desteklediği kaydediliyor. Buna bizim 
hiçbir itirazımız yok. B kısmında ifade edilen, AB ile GKRY 
arasındaki ilişkiler sürecine atıfta bulunan bölüme -biz daha önce 
açıkladık, şimdi gene açıklamaktayım- biz buna katılmıyoruz. 
Kıbrıs konusunda bizim itirazımız, GKRY'nin AB'ye başvu
rusuna, siyasi ve hukuki itirazımız geçmişte ne ise bugün de 
aynıdır. Türkiye'nin politikası, iki devlet esasına dayalı -eğer bir
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uzlaşmalı çözüm olacaksa, o zaman iki devlet esasına dayalı- 
politikası devam etmektedir.

Burada bir konuda daha bir yanlış anlamayı önleyebilmek 
için. 12. Paragrafa baktığımızda, burada bir yerde 4. Paragrafa ve
9. Paragrafın (a) bölümüne atıf olduğunu görmekteyiz. Bu önem
li. Çünkü 9. Paragrafın bizim kesinlikle reddettiğimiz (b) bölümü 
aşağıda bilinçli olarak ayrılmıştır. Sadece (a) bölümüne yani 
görüşmelerin başlangıcına AB'nin iyi baktığı ve bunu destek
lediği şeklindeki bölümü bizim için sözkonusudur.

•  •

Once şunu belirteyim, Kıbrıs davamız, her zaman olduğu 
gibi, aynı inançla sürdürülecektir. Aynı temel özelliklerde 
sürdürülecektir ve elbette AB'ne aday olan Türkiye sadece 
Ege'deki sorunları değil, haklı Kıbrıs davamızı da daha etkili 
biçimde, -AB içinde ve dışında daha etkili biçimde- savunmanın 
ek imkanı elde edecektir.

Biz bütün bu AB sürecine, tüm titizliğimizle, Bakanlık 
olarak, Bakanlığımızın bu konuda çok deneyimli arkadaşları
mızla birlikte, çok titiz bir şeklide, kılı kırk yarmak şeklinde - 
özellikle Kıbrıs konusunda- eğildik. Ve biz bu adaylığımızda, 
adaylık sürecimizde, bunun ön tartışmalarında ulusal menfaatle
rimizi her şeyin önünde tuttuk. Halkımızın menfaatini her şeyin 
önünde tuttuk ve aynı titizliği, aynı kaygıyı, aynı çabayı bundan 
sonra da eksiksiz devam ettireceğiz. Bu konuda kimsenin kaygısı 
olmasın.

Nihayet şunu söyleyeyim ve tamamlayayım. Şu kağıtta, 
bizim temel iddiamız olan, temel koşulumuz olan, "biz aday ola
caksak, hiçbir ön koşulu kabul etmeyiz. Biz aday olacaksak 
adaylık sürecimizin Türkiye'ye özgü bir takım koşullara bağlan
masını kabul etmeyiz. Kimseden daha az bir şey, daha bir lütufkar 
bakış kimseye kıyasla beklememekteyiz, ama hiçbir adaydan 
daha fazlasını Türkiye olarak üstlenmeyiz. Objektif, hakkaniyet 
içinde, içtenlikli bir yaklaşım beklemekteyiz" dedik ve bu kağıtta 
bu söylediklerim mevcuttur.
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Bundan sonrasına büyük bir iyi niyetle yaklaşmaktayız.
Bundan sonrasına gerçekten bu birlikteliğin, beraberliğin,
Türkiye'mize çok şey kazandırması ama aynı zamanda AB'ne,
aynı zamanda kendi coğrafyamıza, Ege'ye, Ege'deki komşuluk
ilişkilerimize ve Türkiye'nin dünyadaki konumuna,
Ortadoğu'daki, Orta Asya'daki, Balkanlar'daki konumuna,
Kafkasya'daki konumuna bu adaylık sürecinin ciddi katkılar

•  •

getirmesini beklemekteyiz. Hakikaten rahmetli Ozal'ın deyişiyle 
"ince uzun bir yol". Biz bu yola inançla çıkmaktayız. 
Bakanlığımızdaki bütün arkadaşlarımızla birlikte. Kendilerine 
müteşekkirim. Bakanlığımızın merkezindeki ve yurtdışındaki ele
manları, AB konusundaki virgülü, noktayı, incelikleri, 
Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda şekillendirmek için müthiş 
bir çaba göstermiştir. Kendilerine minnettarım.

Ve bu içtenlikle, bu iyi niyetle, güzel duygularla, bu "ince- 
uzun yolda" bir dönemeci geride bırakmış bulunuyoruz. İnançla, 
iyi niyetle, özgüvenle. Memleketimiz adına, halkımız adına Allah 
utandırmasın. Teşekkür ediyorum.
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STATEMENT OF PRIME MINISTER 
BÜLENT ECEVİT IN HELSINKI

The official recognition of Turkey's candidate status for 
fullmembership to the European union is a landmark event not 
only for Europe, but for the word as well. This candidacy, and in 
due time, fiill-membership to the European Union is Turkey's 
birthright by virtue of Turkey's historical development, its geog
raphy, and its present day attributes as well as the provisions of 
the 1963 Association Agreement.

Moreover, for the last four years, Turkey has been the only 
country to have effected a customs union with the European 
Union without becoming a full member.

The declaration of Turkey as a candidate country on an 
equal-footing with other candidate countries in an unequivocal 
manner and with clarity is a positive development.

Thereby, the road to full-membership for Turkey is opened.

Turkey, through NATO has contributed to the security of 
Europe and the West as a whole throughout the decades of Cold 
War. It carried the heavy economic burden of this responsible role 
with a great sense of duty. Following the end of the Cold War and 
the demise of the bi-polar world, the geo-strategic importance of 
Turkey has further expanded and grown. And, Turkey became a 
pivotal country in the Eurasian process.

The Bosphorus bridges do not only straddle the two sides 
of İstanbul but they also unite the continents of Europe and Asia. 
And this, not only in geographic terms, but in the political and
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cultural senses of the world as well.

The Turks have been Europeans for 600 years. But the 
Turks are not only Europeans. They are also Asian, Caucasian 
and Middle Eastern at once. Turkey is a power in the Eastern 
Mediterranean and the Black Sea basins and the Balkans. It is 
becoming the energy terminal where the gas and oil riches of the 
Caspian Basin and the Caucasus will be transported to world mar
kets.

As such, it is living testimony to the interaction between 
Europe and Asia and the confluence of Christianity, Islam and 
Judaism. Turkey, is the leader country in democracy and secular
ism among the countries having a majority of Muslim population. 
It epitomizes vividly the fallacy of the thoughts that underline the 
thesis of Rudyard Kipling, who said that the East and the West 
would never meet; and those who think like Mr. Samuel 
Huntington that the clash of civilizations is inevitable.

These are precisely why, Turkey's membership to the 
European Union is not just to the benefit of Turkey, but to the 
Union as well.

I am well aware that we have some ground to cover in fur
ther raising the standards in the fields of human rights and democ
racy, as well as remedying a number of shortcomings in our econ
omy. Separatist terrorism which has continued for a long time 
bears the prime responsibility in this regard. The high and heavy 
cost we incurred during the long decades of the Cold War in 
ensuring the security and prospertiy of the West, the Balkans, and 
the Caucasus also played a part.

Yet, whatever the negative effects of such external factors 
may be, surmounting our deficiencies is primarily our own task 
and responsibility.

Indeed, during the six and a half months that elapsed after 
our three-party coalition government took office, we took far-
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reaching strides in expanding human rights and democracy in 
Turkey and in improving our economic performance. By way of 
examples, I wish to cite the following:

- Through a constitutional amendment, the members of the 
State Security Courts are to be chosen solely from amongst civil
ian judges and prosecutors.

- Again by amending the Constitution we have recognized 
international arbitration and facilitated privatization. By the end 
of the year we will complete the necessary legislation that these 
amendments entail.

- We have taken necessary measures to prevent every kind 
of mistreatment.

- We have adopted the legislation rendering the civil ser
vants accountable before courts for any of their offences.

- We have taken effective measures to combat organized
crime.

- We have freed on parole convicted writers and journalists.

- We have passed a repentance law for those involved in 
separatist terrorism.

- Through a new legislative arrangement we have rendered 
more difficult the closure of political parties.

- We have enacted a comprehensive tax reform.

- We have adopted a new legislation reforming our social 
security system.

- We have introduced an extensive reform through a new 
customs law.

- We have taken legislative action to strengthen and stream
line our response to natural disasters.
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- We have prepared a new civil code that will further 
enhance gender equality.

These are only a few examples of what our government has 
achieved in the way of extensive reforms during the past six and 
a half months.

On the other hand, we have started to take necessary meas
ures to dampen chronic high inflation and to decrease as fast as 
we can the high interest rates. We already observe the positive 
results of these measures.

Within a short span of time such as six and a half months, 
we have also been trying to heal the heavy wounds caused by suc
cessive earthquake disasters.

In this context, I would like to express with gratitude our 
appreciation of the support and assistance provided by the inter
national community as a whole and by the EU member states.

These important strides that we were able to achieve in a 
short span of time not only reflect the harmony and the determi
nation that prevails in our government, but also the propensity 
and the quest of the Turkish people to change and modernization.

Some members of the European Union may think that it 
will take many years for Turkey to become a full-member. But, I 
am convinced that given the dynamism of the Turkish people and 
their attachment to democracy, we will achieve this objective in a 
far shorter period.

This will of course require the bona fide and sustained 
efforts on the part of both Turkey and the EU regarding the 
responsibilities and obligations they have thus assumed.

I hope that the decision of the EU Council may serve the 
high interests of Turkey, the European Union, and indeed, human
ity itself.
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CİDDE İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Cidde Başkonsolosluğumuzun bahçesinde 1982 yılında 
açılan ve bugün 800'e yakın öğrencisi bulunan Cidde İlköğretim 
Okulu, açıldığı tarihten 1998-1999 öğretim yılı sonuna kadar pre
fabrike bir binada hizmet vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okulun daha iyi imkanlara 
kavuşturulabilmesini teminen, bir Suudi Arabistan vatandaşı 
tarafından hibe edilen 4 dönümlük arazi üzerinde Suudi 
Arabistan'da ikamet eden vatandaşlarımızın da maddi katkıları ile 
inşa ettirdiği okul binası 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında 
hizmete girmiştir.

Aynı zamanda lise düzeyinde de eğitim verecek olan Cidde 
İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin açılış töreni 11 Aralık 1999 tari
hinde yapılacak olup, açılış törenine başka bir vesile ile aynı ta
rihte Suudi Arabistan'da bulunacak olan Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Keçeciler, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Bener 
Çordan, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz ve 
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü ve eski Riyad 
Büyükelçisi Sayın Türkekul Kurttekin katılacaklardır.

Bu vesileyle arsayı bağışlayan hayırsever Suudi vatandaşı 
ile bu konuda yardım ve kolaylık gösteren Suudi Arabistan 
makamlarına takdir ve teşekkürlerimizi tekrar duyurmak isteriz.
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İSRAİL İLE SURİYE ARASINDAKİ BARIŞ 
GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    •

Orta Doğu Barış Süreci'nde , İsrail ile Suriye'nin 1996 Mart
ayında kesilen barış görüşmelerine yeniden başlayacak olmalarını
memnuniyetle karşılamaktayız.

Orta Doğu Barış Süreci'ni başından beri destekleyen 
Türkiye, Sürecin halen devam eden ve yeniden başlayacak olan 
tüm kanallarındaki görüşmelerin biran önce başarıyla tamamla
narak bölgeye adil ve kapsamlı bir barışın gelmesini arzulamak
tadır.
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DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET KEÇECİLER'İN 
İSLAM KALKINMA BANKASI İLE GÖRÜŞMELERDE 
BULUNMAK ÜZERE CİDDE'Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ

BİLGİ NOTU

İslam Konferansı Örgütü'nün bir yan kuruluşu olan İslam 
Kalkınma Bankası (İKB) ile Afrika'ya Açılım Politikamızın 
uygulanması konusunda yapılabilecek işbirliği imkanlarını sapta
mak amacıyla Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler başkan
lığında bir heyetimizin 11-15 Aralık 1999 tarihlerinde Cidde'yi 
ziyaret etmesi öngörülmüştür.

Bu ziyaret sırasında, Afrika'ya Açılım Politikamız 
çerçevesinde Türkiye ile İKB'nin, Afrika ülkelerine yönelik 
teknik yardım ve burslar ve müteahhitlik hizmetleri hususunda 
işbirliği yapması yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bu şekilde 
Banka'nın sağlayacağı burslarla Türkiye'ye gelecek Afrikalı 
öğrencilere Türkiye'nin eğitim olanağı vermesi, çeşitli alanlarda 
Banka'nın finanse edeceği teknik yardım projelerinin Türkiye'de 
uygulanması ve ayrıca Banka'nın çeşitli Afrika ülkelerinde 
finanse edeceği projelerin Türk müteahhitler tarafından üstle
nilmesi hususları ele alınacaktır.

İKB’yle ayrıca Türkiye'nin Afrika kıtası ile ticaretinin 
artırılmasıyla ilgili yöntemlerin saptanmasına da çalışılacaktır.

Bu ziyaret vesilesiyle, İKB'nin Kosova'nm imarı için açılan 
uluslararası kampanyaya katkısı hakkında bilgi alınması ve 17 
Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla 
Banka'nın Türkiye'ye sağladığı elverişli koşullar içeren 300 mil
yon Dolar tutarındaki kredi yardımından yararlanmak için proje 
hazırlığına yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmalar hakkında
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Banka yetkililerine bilgi verilerek görüş değişiminde bulunulması 
tasarlanmaktadır.

Devlet Bakanı Keçeciler'in, ziyareti sonunda, İKB Başkanı 
Ahmad Mohammad Ali ile ele alınacak tüm konuları kapsayan 
bir Mutabakat Zaptı imzalaması planlanmaktadır.
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STATEMENT BY H.E. MR. RAUF R. DENKTAS, 
PRESIDENT OF THE TURKISH REPUBLIC OF

NORTHERN CYPRUS

At a time when the proximity talks, to which we have been 
invited as two equal parties and which aim at preparing the 
ground for meaningful negotiations, continue in New York, our 
preliminary evaluation in connection with the views announced 
on the Cyprus issue by the Heads of State and Government of the 
European Union at their meeting held in Helsinki is as follows:

We are pleased to note that the EU Council has expressed 
support for the proximity talks process continuing in New York 
which constitutes a new beginning. However, it appears that the 
fact that this process is conducted between two equal parties in 
Cyprus and that the aim is to prepare the necessary ground for 
meaningful negotiations leading to a comprehensive settlement 
has been ignored. We deem it useful to stress, once again, the 
necessity of keeping within the letter and spirit of the statement 
by the UN Secretary-General which has made the start of the 
proximity talks possible.

The other views put forward by the EU Council are in 
direct contradiction with the aim of preparing the ground for 
meaningful negotiations through proximity talks and erode the 
chances of achieving progress towards a comprehensive settle
ment. Furthermore, it is obvious that such an approach will serve 
no other purpose than increasing the intransigence of the Greek 
Cypriot side. Without a comprehensive settlement, we find it 
wrong, unjust and unacceptable to keep the EU membership door 
open to the Greek Cypriot side under the name of "Cyprus".
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We continue to strongly oppose, on the basis of law and 
international agreements, the process conducted by the EU with 
the Greek Cypriot side, under the title of "Cyprus", which is only 
one of the two parties in the island, in contravention of all norms 
of justice and the realities. The EU's support for an overall set
tlement between two equal parties, on the one hand, and its treat
ment of one of the parties as eligible to negotiate in the name of 
Cyprus, on the other, is a contradiction that forces the limits of 
logic and justice.

The EU must carefully refrain from adopting positions that 
undermine the good offices mission of the UN Secretary-General 
and create difficulties for reaching a freely negotiated settlement 
between the two equal parties in Cyprus. Any disregard for these 
issues will not serve the cause of peace, security and stability, not 
only in the island of Cyprus but also in the Eastern Mediterranean 
in general.

The reality of the existence of two equal peoples and two 
sovereign states in Cyprus cannot be disputed. The chances of 
achieving an overall settlement in Cyprus will only increase by 
taking these realities into account. The erroneous position taken 
by EU on the issue of Cyprus will necessitate the furtherance of 
our existing special ties and relationship with our motherland and 
guarantor, Turkey.

In the event that the European Union accepts the full mem
bership of the Greek Cypriot administration in the name of 
"Cyprus", it will shoulder the heavy responsibility of dividing the 
island permanently. We would like to believe that the EU will act 
in full cognizance of its historic responsibility in this respect.

[104] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999



A s r ı n  B u l u ş m a

DÜĞÜMDEN DÜĞÜNE AB adaylığında 
iki pürüz aşıldı. Ecevit bugün gidiyor
Al, Tûrtihrt'n«* »o«v1ıâmT û r V r y t 'n ı n  M ia y U g m ılan «tiı ve Ege
* u r \m j  jru ^ u n
y u m u ^ ı t r t d ı  S o l a n a  a r a c ı

o l a r a k  A n k a r a y *

TSĴ
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Cumhuriyet
Adaylığın koşula bağlanmasına karşı çıkan Türkiye, Egç ve Kıbrıs konusundaki ısrarını sürdürüyor
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ÇEÇENISTAN’DAKI DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Çeçenistan'daki durumun vahametini korumakta olması ve 
çatışmaların yoğunlaşacağına dair işaretler, derin kaygılarımızı 
arttırmaktadır. Bu gece yarısına kadar kenti terkedemeyen veya 
terk etmek istemeyen tüm Grozni sakinlerinin ayırım yapılmak
sızın, şiddet hareketine maruz bırakılacağına dair RF'nin yak
laşımını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Siyasi çözüm arayışına kapıyı kapatacak ve istikrarsızlığı 
kalıcı hale getirecek böyle bir hareket tarzını insan hakları başta 
olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayan bir 
tutum olarak değerlendirmekte ve en güçlü şekilde kınamaktayız.

Siyasi çözüm arayışına katkı getirmek üzere iki gün sonra 
bölgeye gidecek olan AGÎT Dönem Başkanı'nın üstlendiği mis
yonu zorlaştıracak her türlü hareketten behemahal kaçınılmasını 
dilemekteyiz.

Aşırı şiddete başvurmak suretiyle çözüm arayışından 
tümüyle vazgeçilmesini talep ediyor ve gayretlerin barışçı diya
log olanaklarının araştırılması üzerinde yoğunlaştırılması için bir 
kez daha çağrıda bulunuyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN 
CUMHURBAŞKANI FRANJO TUDJMANTN CENAZE 

TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE HIRVATİSTAN’A 
GİDİŞİ MÜNASEBETİYLE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 13 Aralık 1999, Pazartesi, Saat:08.00)

Hırvatistan'ın müteveffa Cumhurbaşkanı Sayın Franjo 
Tudjman'ın cenaze törenine katılmak üzere bugün Zagreb'e gidi
yorum. Tudjman'a karşı bu son vazifeyi ifa ederken bana Devlet 
Bakanı Sayın Fikret Ünlü ile üst düzey görevlilerden oluşan bir 
heyet refakat edeceklerdir.

Hırvatistan'ın değerli Cumhurbaşkanı ve yakın dostum 
Franjo Tudjman'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 
Hırvatistan halkına bu vesileyle şahsım ve Türk milleti adına bir 
kez daha içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Güneydoğu Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan 
Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanması ve bunu takiben müreffeh 
bir toplum seviyesine ulaşması doğrultusundaki çabalara önderlik 
etmiş bulunan Sayın Tudjman'ın bölgede istikrarın tesisine yöne
lik küçümsenemeyecek katkıları ve bu çerçevede oynadığı tarihi 
rol daima takdirle anılacaktır.

Nitekim, Sayın Tudjman, Bosna-Hersek'te savaşı durduran
ve bu ülkede kalıcı bir barışın sağlanmasına imkan sağlayan
Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasında büyük rol
oynamıştır. Bu bağlamda, özellikle Bosna-Hersek
Federasyonu'nun oluşturulmasındaki katkıları son derece önem
lidir.
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Ayrıca sayın Tudjman'ın, Türkiye-Hırvatistan arasındaki 
ilişkilerin sağlam temeller üzerinde geliştirilmesi ve iki ülke halk
larının birbirine yakınlaştırılması doğrultusundaki gayretleri, 
Türk milleti tarafından unutulmayacaktır.

[110] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- A rdık  1999



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN 
CUMHURBAŞKANI FRANJO TUDJMAN’IN CENAZE 

TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE GİTTİKLERİ 
HIRVATİSTAN’DAN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 13 Aralık 1999, Pazartesi, Saat: 19.30)

Hırvatistan'ın müteveffa Cumhurbaşkanı Sayın Franjo 
Tudjman'ın cenaze törenine katılmak amacıyla gittiğim 
Hırvatistan'dan dönmüş bulunuyorum.

Hırvatistan'ın değerli Cumhurbaşkanı ve yakın dostum 
Franjo Tudjman'a karşı ifa ettiğimiz bu son vazifede bana Devlet 
Bakanı Sayın Fikret Unlü ile üst düzey görevlilerden oluşan bir 
heyet refakat etmiştir.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanmasında ve Bosna- 
Hersek Federasyonu ’ nun oluşmasına katkıda bulunarak Dayton 
Barış Anlaşması’na giden yolun açılmasında büyük bir rol 
oynamış olan Tudjman, ülkesinin ve bölgemizin tarihinde önem
li yer edinmiş bir devlet adamıdır.

Bu vesileyle, bir kez daha şahsım ve Türk milleti adına dost 
Hırvatistan halkına başsağlığı dilerim.
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FRANSA CUMHURBAŞKANI JACQUES CHIRAC’IN, 
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE ADAYI 

KABUL EDİLMESİ MÜNASEBETİYLE SAYIN 
CUMHURBAŞKANIMIZA GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

Paris, 11 Aralık 1999

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Dostum
Avrupa Birliği oybirliği ile, Türkiye'ye aday ülke statüsünü 

tanıyarak kardeşlik elini uzatmaya karar vermiştir.
Kanuni Sultan Süleyman ve 1. François döneminden beri 

tarihten kaynaklanan çok yönlü ilişkilerin bir neticesi olarak 
Fransa, bu hedefe ulaşmak için hiçbir gayretten kaçınmamıştır. 
Bu tarihi karardan fevkalade derin bir mutluluk duymaktadır.

Tüm Türk milleti 10 Aralık 1999 tarihini bir son değil 
aksine bir başlangıç noktası olarak görmelidir

Artık yeni bir dönem başlamaktadır, bu da Türkiye'yi 
üyeliğe götürecek bir ortaklıktır. Bu çetin fakat umut dolu yolda, 
Fransa, saygı ve dostlukla, Türkiye'ye eşlik edecektir

Davetinize icabetle 2000 yılı ilkbaharında ülkenize 
yapacağım devlet ziyareti sırasında bu duyguları Türk milletine 
de ifade etmekten memnuniyet duyacağım.

Sayın Cumhurbaşkanı en derin saygılarımın kabulünü rica 
ederim.

En samimi dostluk hislerimle,
Jacques Chirac 

Fransa Cumhurbaşkanı
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'IN
BASIN TOPLANTISI

Efendim önce basınımıza hoşgeldiniz diyorum. Ben bugün 
sadece AB ilişkilerine değineceğim ve o konudaki sualleri cevap
layacağım. O nedenle asıl konumuza yani bu toplantının 
konusuna girmeden önce Çeçenistan'daki vahim durum üzerine 
birkaç şey söylemek istiyorum. Dün Bakanlığımızın basın açıkla
masında belirtildiği gibi Çeçenistan'da son derece tehlikeli, insan
lık dışı denebilecek gelişmeler oldu ve bunların daha da kötüye 
gitmesi sözkonusu. Biz bütün uyarıyı, bütün çabayı yapmaktayız 
ve göstermekteyiz. Elbette söylemeye lüzum yok. Türkiye olarak 
terörün her çeşidine karşıyız. Terör eylemini hiçbir mazeretin 
meşru kılmayacağını, kılamayacağım her zaman söylemekteyiz. 
Ama bütün bir halkı terörist görüp hedef almanın hiçbir anlamı, 
hiçbir meşruiyeti yoktur. Hele Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’nın hepimizin katkısıyla oluşmuş kararı ortadayken, 
hele bu AGİT'in Dönem Başkanı Norveç Dışişleri Bakanı 
Vollebaeck'in Çeçenistan'a gitmesine bir iki gün kalmışken, bu 
tarz bir tehdidin, Çeçen halkının üzerindeki tehdidin bütün insan
lara yönelik bir tehdit olduğu düşüncesindeyiz ve bu konuda 
Türkiye'nin kararlı, inançlı tutumunun bir kez daha bütün 
dünyaya ve bütün ilgililere duyurmaktayız.

Basınımızın sayın üyeleri, Türkiye'mizin önüne yeni bir 
ufuk açılmıştır. Türkiye'miz Atatürk'ün belirlediği çağı paylaş
mak idealinde bir dönemeci daha geride bırakmıştır ve 
Türkiye'miz kendi yenilenme sürecinde yepyeni imkanları ortaya 
koyabilmiştir. Bu dönemde - başlayan bu yeni dönemde- 
önümüze açılan bu yeni tarih sayfasında hepimizin sorumlulukla, 
dikkatle ve hünerle hareket etmesi, hepimizin bu büyük imkanı en 
iyi şekilde nasıl kullanabiliriz onu değerlendirmesi gerekiyor.
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Elbette her imkan beraberinde sorumluluğu da getirmekte. Her 
ödül beraberinde emeği de, emek vermeyi de getirmekte. Türkiye 
olarak ciddiyet, disiplin, akıl ve sevgiyle hareket etmemiz her 
zamandan daha önemli. Bunu yapabildiğimiz ölçüde çocuk
larımıza, torunlarımıza çok daha güzel bir Türkiye bıraka
cağımızın bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bütün bunları 
değerlendirmek ve hakikaten Türkiye'mizin önüne açılan bu geniş 
ufuktan, bu yeni sayfadan halkımız adına, çocuklarımız adına en 
iyi şekilde yararlanmak durumundayız.

Konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum. Türkiye'miz 
çok önemli, çok zorlu bir AB meselesini bugün çözebilmişse 
bunda elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı olmuş
tur. Her zaman desteğini, gücünü vermiştir, bilgeliğini katmıştır, 
Bakanlığımızın çalışmalarına. Bugün şu aşamadaysak, elbette 
Hükümetimizin, sadece bugünkü mevcut Hükümetten bahsetmi
yorum, Hükümetlerimizin AB konusunda kararlı yaklaşımı 
büyük pay sahibidir. Mevcut Hükümetimizin dayanışması, iç 
bütünlüğü, mevcut Hükümetimizi oluşturan Partilerin ve 
Bakanlarımızın birbirine güveni bizim zaman zaman çok zor
landığımız noktalarda doğruyu bulmamıza büyük katkı getir
miştir. Elbette Sayın Başbakanımızın çok uzun deneyimi 
sayesinde, tarihsel kişiliği sayesinde hakikaten önceki gün 
Helsinki'de bir vatandaş olarak iftihar ettim. Medyunu şükran 
olduğumu hissettim. İnanılmaz boyuttaki performansı, konuş
malarıyla biz bu noktaya gelebildik. Büyük Millet Meclisi'mizin 
her zaman AB konusunda akılcı uyarısı, eleştirisi sayesinde bu 
noktaya geldik. Elbette bugün Türkiye'de terör belasının belli 
ölçüde sınırlanmış olması sayesinde biz bu adaylık meselesini 
çözebildik. Silahlı Kuvvetlerimizin olağanüstü fedakarlığı, . 
güvenlik güçlerimizin olağanüstü fedakarlığı, çalışması ve bu 
terör belasını alt etmek için hayatlarını, memleketleri için, millet
leri için feda edebilmiş şehitlerimiz sayesinde Helsinki'de 
başarılı sonuca ulaşabildik. Nihayet elbette T.C. Dışişleri 
Bakanlığı çalışanlarının yıllardır devam eden ve şu son dönemde 
doruk noktalara ulaşan çalışmasıyla, bilgisiyle, fedakarlığıyla 
Helsinki'de sonuç aldık. Halkımızın desteğiyle biz bu noktaya
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vardık ve ben bütün bunlara, bütün bu şahsiyete, bütün 
Bakanlıktaki arkadaşlarıma halkımız adına teşekkürlerimizi sun
maktayım.

Sayın basın mensupları bir kez daha ama belki de son kez 
Helsinki Kararlarına değineceğim. Türkiye'ye ilişkin kararlara 
değineceğim. Onların kısa bir tahlilini sunacağım ve ondan sonra 
artık Helsinki'de şöyle oldu, virgül buraya kondu, şu paragraf 
şöyle bir sonuç yarattıyı geride bırakıp, geleceğe, Türkiye'mizin 
geleceğine bakacağım.

Helsinki Kararında üç unsur var Türkiye'yi ilgilendiren, bir 
tanesi doğrudan doğruya Türkiye'yi ilgilendiren paragraf.

Türkiye'nin adaylığı hiçbir önkoşula zaten bağlanmamıştı. 
Helsinki Türkiye'nin bütün diğer adaylarla eşit koşullarda AB tam 
üyeliğine aday olduğunu saptamıştır. Karara bağlamıştır ve açık
lamıştır. Bizim için asıl önemli olan budur. Çünkü hatırlarsınız. 
Baştan beri şunu söyledim. Ön koşul olması halinde, Türkiye için 
özel koşul olması halinde biz bu işte yokuz. Bunlar olmayacak. 
Başka adaylara kıyasla lütufta bulunulmasını, bize bir imtiyazlı 
muamele yapılmasını hiçbir zaman istemedik, beklemedik ve 
ihtiyacımız yoktur. Ama başka adaylara kıyasla Türkiye'ye, özel 
koşullar getirilmesini kabul etmeyiz. Tutumumuz buydu. Bunu 
iyi anlattık ve Helsinki'de Türkiye'mizi asıl ilgilendiren, doğrudan 
ilgilendiren bu konuda bir tereddüt yoktur.

İki konu daha var. Bir tanesi Türkiye'mizin adı geçmek
sizin Türkiye'mizi yakından ilgilendiren konu. Onu da son kez 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. Malum Helsinki kararı, sınır 
anlaşmazlıklarının çözüm yöntemine atıfta bulunuyor bir mad
desinde, 4. Maddesinde. Ve burada 2004 yılı diye bir tabir, bir 
deyiş var. 2004 yılından neyin kastedildiği, bu bizim ilk başta, 
Helsinki toplantısı devam ederken ciddi şekilde üzerinden ti
tizlendiğimiz bir husustur. Çünkü o maddeyi dikkatli 
okuduğunuzda, 2004 yılının aday ülkelerin zorunlu olarak sınır 
anlaşmazlıklarını Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri için 
konmuş bir tarih olmadığını, böyle bir zorlayıcılığının bulun-
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Dikkatli okuyunca görüyorsunuz ki, 2004 yılı bu tarz 
anlaşmazlıkların çözüme bağlanma sürecinin AB Konseyi, yani 
bakanları, başbakanları tarafından değerlendirileceği bir tarih. 
Yoksa "siz anlaşamadınız, 2004 yılı geldi, hadi bakalım otomatik 
olarak yürüyün Uluslararası Adalet Divanı'na gidin" diyen bir 
tarih değil. Fakat bunu dikkatli okuyunca görüyorsunuz. 
Dikkatsiz okumanız halinde aksi anlam da çıkabiliyor. Bizim o 
tartışmalar sırasında birkaç noktada çok ciddi tavrımız oldu ve 
doğruydu yaptığımız. Hatta İngilizce bir deyim var "non-starter" 
diye. Yani bu olursa hiçbir şey gelişmez bunun üstüne anlamına. 
İlk bize gelen bilgiler, metinleri ben aynen bu tabiri kullanarak 
muhataplarıma, "eksik olmayın, zahmet oldu, tamam, işte bu 
kadar" gibi bir cevap verme gereğini de duydum. AB'ni çok 
önemsememe, Türkiye'nin AB'ne katılmasını çok önemsememe 
rağmen. Bu uyarı belli düzeltmeleri de sağlayabildi. Ancak şu 
dediğim husus, ciddi bir kaygı konusuydu. Gerçi ne olduğu 
gözüküyordu metinde ama bunun istismar edilebileceği de açıktı. 
Bu nedenle biz ciddi tavır koyduk ve bunun üzerine, yani bu 
tavrımız üzerine, Sayın Finlandiya Başbakanı ve Sayın Dönem 
Başkanı aynı zamanda bizim Başbakanımıza resmi bir yazı 
yazarak bu hususun ne olduğunu bir kez daha açıkladı.

#

Tabii şunu da ilave edeyim, Dönem Başkanlarının yazısı 
AB'nin müktesabatına dahildir ve kanun, kural eşdeğerindedir. Bu 
açıklama bizi o bakımdan memnun etti ve orada bir sorun 
kalmadı.

Peki, bu madde Türkiye'yi rahatsız mı ediyor? Onu da açık
lığa kavuşturayım. Birincisi biz Türkiye olarak Uluslararası 
Adalet Divanı'na Ege'de Yunanistan'la aramızdaki sorunların 
götürülmesini kural olarak hiçbir zaman reddetmedik. "Biz çok 
korkuyoruz, çok haksızız" gibi bir yaklaşım içinde olmadık.

Yunanistan'ın yaklaşımı -artık bugün meseleleri inşallah 
geride bırakacağız Yunanistan'la da- geçmişte Yunanistan'ın yak
laşımı "Ben Ege sorunlarını Türkiye ile konuşmam. Ege'de zaten

madiğini, dikkatli okuyunca görüyorsunuz.
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tek bir sorun var: Kıta sahanlığı. Tek bir çözüm yöntemi var, 
Uluslararası Adalet Divanı. Türkiye istiyorsa hemen bu kıta 
sahanlığı sorununu Adalet Divanı'na götürürüz, onun dışında da 
hiçbir şeyi konuşmayız. Hiçbir yöntemi gündeme almayız." 
Geçmişteki Yunan tezi buydu.

Türkiye'mizin tezi, ki Türkiye'mizin tezi derken sadece 
mevcut hükümetin yaklaşımından, bundan önce benim de yer 
aldığım hükümetlerin yaklaşımından söz etmiyorum, daha önce
sine gitmekteyim. Sayın Yılmaz'm 1996'da ortaya koyduğu gayet 
doğru, gayet başarılı yaklaşım ve daha öncelerinden sözedi- 
yorum. Türkiye'miz de diyor ki "Ege'de Yunanistan'la aramızda 
çeşitli sorunlar vardır. Bir tane değil ve bu sorunların çözülebile
ceği değişik yöntemler vardır. Önce müzakere, onun yanı sıra 
uluslararası hakemlik, arabuluculuk ve Uluslararası Adalet 
Divanı." Biz bütün yöntemlerin kullanılabilir olduğu görüşünde
yiz ve biz öncelikle müzakere edelim yaklaşımdayız. Bu madde 
AB belgesi "Agenda 2000"deki maddeyi de içeren, dolayısıyla da 
bütün sorunların, bütün yöntemlerle ele alınabileceğini amir bir 
maddedir. Dolayısıyla Türkiyemiz adına korkulacak, çekinilecek 
bir olgu değildir. Türkiye'miz adına bilakis kendi tezlerini 
güçlendiren bütün Ege sorunlarını ele almayı mümkün kılan, 
hatta belki mümkünün ötesinde çağrıştıran, yolunu açan bir 
maddedir.

Burada şunu da ilave edeyim; bu gibi meseleler bir günden 
İkincisine zaten çözülmez. Bu gibi meseleler yıllar alır, yıllar. Ve 
Türkiye bir AB üyeliği öncesinde Uluslararası Adalet Divanı'nın 
hükümranlığını kabul etmek durumundadır. Tam üye olmazdan 
önce.

Şimdi bu hukuki çerçeve. Fiiliyata gelince, bizim yak
laşımımız şudur; biz Yunanistan'la ciddi bir şekilde ilişkilerimizi 
iyileştirme dönemi yaşamaktayız. Benim düşüncem, Türkiye ve 
Yunanistan olarak, iki komşu olarak AB'ne Türkiye'nin adaylığı 
ile AB sınırının Balkanlar'dan ve Ege'den geçmesi tehlikesini de 
artık geride bırakmış iki ülke olarak biz Yunanistan'la bunları
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•  •  ____

konuşuruz. Oyle "AB kararında şu yazıldı, hadi gel bunu yap, 
Agenda 2000'de şu yazılı, onu yap, hadi mahkemeye" gibi bir 
yaklaşım içinde değil, karşılıklı anlayış içinde bunu çözeriz. 
Sayın Simitis diyor ki, iyimser bir yaklaşımla veyahut iyi niyetli 
bir yaklaşımla demekte ki Sayın Simitis "Tabii Ege'de Yunan 
ulusal menfaati sözkonusudur." Aynı iyi niyetle biz de demekte
yiz ki "Ege'de Türkiye'nin ulusal menfaati sözkonusudur." Şimdi 
birlikte ortak menfaati bulacağımıza inanıyorum.

Bir başka tartışılan husus Kıbrıs'a ilişkin. Türkiye'yi 
herşeyden fazla ilgilendiriyor. Ama orada AB ile AB'ne aday bir 
ülkenin kendi iç meselesini ele alıyor ve Kıbrıs'a ilişkin bir madde 
var. Bu maddeye biz şiddetle karşı çıktık. Bu maddenin kabulü, 
kabul edilmemesi, değişmesi, değişmemesi, aslında bizi etkileye
cek bir husus değil. Çünkü biz baştan beri Kıbrıs konusunda 
dedik ki, -hatırlarsınız, ben yazılı da yaptım bunu ve herkese 
dağıttım; daha önce ikili konuşmalarımda hep aynı şeyin altını 
çizdim- Kıbrıs konusunu biz AB konusundan farklı tutmaktayız 
ve Kıbrıs konusunda Türkiye'mizin politikasını devam ettire
ceğiz. Türkiye'mizin politikasının değişmesi, değişikliğe uğra
ması sözkonusu değildir. Biz Kıbrıs'ta bütün politikamızın 
KKTC'nin varlığı ve devamlılığı üzerine bina edildiğini, bizim 
KKTC ile birlikteliğimizin, beraberliğimizin hiçbir olaydan, 
olgudan etkilenmeyeceğini, GKRY'nin AB adaylığına yaptığı 
başvuru karşısındaki hukuki ve siyasi itirazımızın, tezlerimizin 
devam ettiğini ve edeceğini, kesin ve net bir şekilde onlara zaten 
açıkladık.

Peki o zaman neden karşı çıkıyoruz o bölüme? Hemen onu 
da söyleyeyim, şuna katılmıyorum, evet, doğru Finlandiya 
Başbakanının mektubunda da mevcut. O Kıbrıs paragrafının 
sonuna eklenen cümle, başta söylenenlerin etkisini belli ölçüde 
hafifletiyor ama diplomaside işin bu kadar inceliğine girdiğiniz 
vakit, ya yanılıyorsunuz, ya aldatılıyorsunuz. Dolayısıyla ben o 
olumlu denilen cümleyi pek de önemsemiyorum. Onu da açıkça 
söyleyeyim. Bu paragraf tarafımızdan, şiddetli bir tepkiyle 
karşılanmıştır. Çünkü o paragrafı koymakla AB GKRY'ni büs
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bütün uyuşmaz olmaya, büsbütün anlaşmadan kaçmaya, masadan 
kalkıp gitmeye teşvik etmiştir. Bundan dolayı karşı çıkıyoruz. Bir 
yandan New York'ta aracıyla konuşma süreci devam edecek, bir 
yandan da AB almış olduğu bu kararla GKRY'ne "tamam senin 
işinde bir mesele yok, hadi kalk masadan" demek anlamına gelen 
sözler söyleyebilecek.

Maalesef, gerçek ortadadır. Zaten New York'taki aracıyla 
konuşma sürecine gönülsüz gitmiş olan GKRY, zaten ne yapayım 
da bu masadan kalkıp ayrılayım diye olaya bakan GKRY, bu 
düşüncelerinde AB'nden teşvik görmüştür. AB'nden güç almıştır. 
Korkarım artık Kıbrıs'ta iki tarafın üzerinde uzlaşabileceği bir 
çözüm ihtimali AB'nin bu kararından sonra biraz daha uzak
laşmıştır. Türkiye'nin lehine değil, Türkiye'miz açısından bizim 
aleyhimize bir maddedir. Biz buna gerekli tepkiyi, hem de şiddetli 
tepkiyi gösterdik. Fakat bir yerde kendi içlerindeki bir mesele.

Ve bir yerde -onu söyleyeyim- bu AB adaylığından benim 
beklediğim bir fayda, beklediğimin ötesinde olacak bir fayda 
şudur: Biz Kıbrıs meselesinde, hatta Ege meselelerinde hep 
dışarıdan konuşan taraf olduk. Yani AB platformunda, Ege 
dendiği vakit, Yunanistan gidiyor, güzel güzel bütün düşünceleri
ni anlatıyor, etkisini yapıyor, içinden yapıyor. Biz Türkiye olarak 
bulunmadığımız bir platformdaki, yer almadığımız bir ortamdaki 
konuya dışarıdan bir bakıma müdahale ediyoruz. AB bağlamında 
konuşuyorum. Şimdi bu değişmektedir. Kıbrıs konusu bundan 
önce AB bağlamında ve platformunda bizim olmadığımız, 
Türkiye'nin bulunmadığı bir tartışma çerçevesinde ele alınmıştır. 
Bu değişmektedir artık. Biz artık haklı tezlerimizi, münakaşa ve 
ikna kabiliyetimizi AB platformunun dışından değil, bundan 
böyle içinden yapacağız. Bundan böyle Kıbrıs konuşulacağı vakit 
Türkiye orada olacak. Türkiye konuşacak, AB platformunda 
konuşacak. Ben tek tek hepsiyle zaten konuştum ama yetmiyor. 
Tek tek, İngiltere ile Fransa ile konuşuyorsunuz ama bu AB 
demek değil. AB platformunda biz eşit bir şekilde kendi mese
lelerimizi doğrudan konuşacağız. Haklılığımızı doğrudan ortaya 
koyacağız ve zannediyorum geçmiştekine kıyasla çok daha etkili
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Gene Helsinki'den söz etmişken şunu da söyleyeyim, 
Yunanlı muhatabım Sayın Papandreu'ya da teşekkürüm var. 
Çünkü kendisi, elbette ve her zaman Yunan menfaatlerini korudu, 
savundu, bundan sonra da öyle yapacak. Yani hiçbir şekilde Sayın 
Papandreu Türkiye'ye olan saygısı nedeniyle Yunan menfaat
lerinden bir milim ayrılacak değil. Böyle bir şey beklenemez. Bir 
ara bizde öyle bir iyimserlik vardı hatırlarsınız. Sonra Sayın 
Papandreu geldi, Taksim toplantısında konuştu ve herkes şaşırdı. 
Hiç değişmemiş dediler. Tabii ki değişmeyecek. Kim kendi 
ülkesinin menfaati sözkonusuyken değişir. Elbette onu savu
nacak. Fakat bu çerçeve içinde gerçekten insanlığıyla, kültürüyle, 
bilgisiyle ve Türkiye-Yunanistan dostluğuna, barışına olan 
sağlam inancıyla, Sayın Papandreu Türkiye'nin AB'ne katılma 
sürecinde fevkalade olumlu bir etken olmuştur. Kendisine 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Efendim, şimdi bunlar bir yerde geçmiş. Artık geçmişi 
konuştuk. Ben de bundan sonra böyle 4. Madde üzerine, yok 6-  
7. Madde üzerine konuşacak değilim. Bunlar artık geçmiş oldu. 
Şimdi geleceğe bakmak lazım. Mevlana'nın çok sevdiğim bir 
sözü var. "Dünle birlikte dün oldu ne kadar söz varsa düne ait, 
şimdi yeni şeyler söylemek lazım." Şimdi biz Türkiye olarak 
geleceğe bakıyoruz. Türkiye olarak geleceğimize, AB ile olan 
ilişkilerimizi bakıyoruz. Ve burada ben bir noktanın altını ısrarla 
çizmek istiyorum. Biz son 2,5-3 yılda AB ile dünya ile olan iliş
kilerimizi belli bir ölçüde geliştirebilmişsek, bunun temel nedeni 
dünyaya ve özellikle de kendimize daha doğru bakmamızdır. Biz 
Türkiye olarak kendimizi daha iyi bilebildiğimiz ölçüde, kendi 
tarihimizi, kendi kimliğimizi, insanlığın büyük yürüyüşüne 
getireceğimiz özgün katkımızı daha fazla düşünebildiğimiz 
ölçüde dış siyasette mesafe aldık. Bunu çok önemsiyorum. Yani 
biz AB'nin Türkiye için bir saplantı olmadığını söyleyebildiğimiz 
için. Türkiye'nin dış siyaset ufkunun sadece Batı Avrupa ile sınır
lı tutulamayacak kadar geniş olduğunu kendimize ve dünyaya 
hatırlatabildiğimiz için, bu noktalara gelebildik. Biz

olacağız.
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Türkiyemizin zaten Avrupa'lı olduğunu, AB'ne katılarak bir tescil 
almak gibi, bir tescile kavuşmak gibi bir sıkıntısı olmadığını, 700 
yıldan beri Avrupa'lı olduğunu ısrarla söyleyebildiğimiz için. 
Türkiyemizin, tarihinin büyük katkısını dış siyasete yansıta
bildiğimiz için, bu noktalara gelebildik. Bunlar hep anlayış mese
lesi, bakış meselesi. Biz Türkiyemizin Orta Asya'da, Balkanlarda, 
Kafkasya'da, Ortadoğu'da tarih köklerini gündemin en üst sırası
na çıkarabildiğimiz için, Türkiyemizin konumunu bu coğrafyalar
da güçlendirebildiğimiz için bu noktalara gelebildik. Biz o malum 
tezlerdeki gibi bir medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz 
olmadığını, Türkiye'nin bu medeniyetler çatışmasını bir 
medeniyetler uzlaşmasına dönüştürmekte taşıyacağı büyük işlevi 
anlatabildiğimiz için, bu sonucu alabildik. Bugün aynı şey 
sözkonusu. Bugün de bir defa doğru bakmalıyız, ve bazı husus
ların altını çizmeliyiz. Nasıl bundan 2,5 yıl önce bazı noktaların 
altını çizmek büyük bakış açılarını, vizyonu doğru saptamak bize 
bu gelişmeyi sağlamışsa temelde, bugün de aynı şeyi yapmak 
durumundayız. Bir defa önce şunu ortaya koymak gerekir: 
Türkiyemiz herhangi bir aday değildir. AB'nin herhangi bir adayı 
değildir, Türkiye. Bunu önce kendimiz anlayacağız ve bileceğiz, 
başkaları ancak daha sonra farkeder. Türkiye'nin bütün adaylar
dan çok daha farklı kimliği olan, farklı işlevi olan, farklı özellik
leri olan ve AB'nin mevcut örneklerinden çok değişik bir tarihsel 
birikimi olan, bir farklı tarihsel gelişim sürecini ifade eden bir 
ülke olduğunu, asla unutmayacağız. Yani biz şimdi aday olduk, 
evet, öğrenci gibi, talebe gibi gidelim, ağabeylerimizin bize 
söylediklerini yapalım. Böylece munis, terbiyeli bir talebe olarak 
da konumuzu geliştirelim. Yok böyle bir şey. Türkiye çok özgün 
bir kişiliği, kimliği, bir tarihsel deneyimi AB'ne katmaktadır. 
Bunu hiç unutmayalım. Herhangi bir aday değiliz biz. Türkiye 
gerçekten, Doğu ile Batının, Hıristiyanlık ile İslam’ın farklı insan 
anlayışlarının, medeniyet güzelliklerinin, farklı güzelliklerin sen
tezini yaparak AB'ne girmektedir. Bu bizim özgün kimliğimizdir. 
Bunu hiç unutmayalım. Şimdi biz bir sınava giriyoruz. 
Hocalarımız da bizi beğenirse biz adım adım ilerleyeceğiz. Hayır. 
Biz üzerimize düşenleri elbette yapacağız. Ona da kısaca 
değineceğim. Ama kendimizi hiç gözden kaçırmayalım. Biz her
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hangi bir aday değiliz. Biz farklıyız ve farklı olduğumuz için, 
AB'ne aday olarak alınmaktayız. Yoksa öyle bir Türkiye ki, 
efendim tarihi bir üye ülkenin tarihi gibi, kişisel kimliği, kişisel 
özellikleri bir başka Avrupa ülkesine benzeyen, halkının alışkan
lıkları, o da bir başka AB ülkesine benzeyen böyle bir Türkiye'yi 
zaten hiç kimse iştiyakla kendi içine almazdı. Biz kendi özgün 
kimliğimiz nedeniyle alınıyoruz AB'ne. Burada bir küçük anı: 
"AB Komisyonu'nun en üst düzeydeki bir kişiliğiyle bir konuş
mamız olmuştu. Çok yakın bir geçmişte. Belki bir hafta, belki iki 
hafta önce. Orada ben işte malum bu tezlerden bahsediyorum. 
Türkiye'nin önemine işaret ediyorum. Orta Asya diyorum, 
Kafkasya diyorum. Türkiye'nin 26 ülkeyle tarihi paylaşmış 
bulunduğunu, bunun öneminden bahsediyorum. Türkiye'nin bir 
model olduğundan, bütün İslam dünyası için bir çağdaşlaşma, 
yenileşme modeli olduğundan bahsediyorum. Bunları anlattım. 
İşte Balkanlar dedim, Kosova dedim. Biz Kosova'ya şunca yüzyıl 
önce gittik. Ben orada Hüdavendigar'ın Türbesi'ni ziyaret ettim. 
Kosova şöyle. Bosna başka. Bütün bunları anlatıyorum. Bir yerde 
güldü, dedi ki : "Zaten biz Türkiye'yi bunlardan ötürü aday olarak 
alıyoruz" dedi." Bunu muhatabım gibi bizim de çok iyi bilmemiz 
lazım.

Türkiye AB'ne girmekle kendi kimliğini değiştirecek, 
halkımızın çok güzel bazı özelliklerinden vazgeçecek, başkalarını 
taklit edip, başkalarına benzeyecek değildir. Bu yanlış bakışa da 
hiç kendimizi kaptırmayalım. Yani biz şimdi AB'ne gireceğiz. 
Eyvah ne kimliğimiz kaldı, ne tarihimiz kaldı, ne özelliklerimiz, 
geleneklerimiz kaldı, yok böyle bir şey. Biz bütün bunların en 
güzel yanlarını muhafaza ederek, geliştirerek ve oluşan çok 
kültürlü Avrupa'ya kendi özgün katkımız getirerek AB'ne katıl
maktayız. Orada bir yanlış yapmayalım. Öyle bir düşünceye 
kendimizi kaptırmayalım. Bunlar bana göre çok önemli. Bu bakış 
açılarını bizim sağlam tutmamız lazım. Böyle talebe gibi sıraya 
girmiş öğretmenlerin önünde boynunu da bükmüş, kendini 
beğendirmeye çalışan bir talebe olarak AB'ne girmiyoruz. Elbette 
bizim eksiğimiz var. Elbette geliştirmemiz gereken özelliklerimiz 
var. Bunları daha ileri bir düzeye çıkarabilmemiz, daha hızla
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çıkarabilmemiz için AB çok güçlü, çok önemli bir dış etken, dış 
dinamiktir. Bu fevkalade önemlidir. Ama bu önemli olguyla, bir 
çeşit mahcup ve mazlum talebe kişiliğini birbirine karıştırma
yalım. Bundan sonra neler olacak? Gene biraz ilkesel bir konu. 
Bir defa kimsenin bize dayatmalar getirmesi ve bu dayatmalar 
sonucunda Türkiye'yi cendere içine sokması sözkonusu değildir. 
Türkiye'mize gelip de, bazen çok korkulan, çok endişe edilen, işte 
Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü tehlikeye 
atmak, Türkiye'yi bölmek bunlar yoktur. İki nedenle yoktur. 
Birincisi biz bunu zaten yaptırtmayız. Zaten kimsenin haddi ve 
gücü değildir, bunu Türkiye'ye yapmak. İkincisi zaten AB'nin de 
böyle bir niyeti yoktur. Yani AB gelip de ben Türkiye'ye öyle 
şeyler zorla kabul ettireyim ki Türkiye'yi bölünmeye götüreyim. 
Ulusal bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne zarar vereyim. Böyle 
amaçları, niyetleri de yoktur. Böyle amaçlar ve niyetlerin olması 
zaten bundan sonra mümkün de değildir. Çünkü artık Türkiye 
AB'nin dışındaki bir coğrafya değildir. Bu çok önemli. AB, 
Türkiye'ye bakarken Türkiye'nin konularını ele alırken, karşılıklı 
müzakere ederken bundan böyle kendinden olan, kendi bütünü 
içinde yer alan bir ülkeyle muhataptır. Yani bir yerde dünya 
değişmiştir. Bunu görebilmek lazımdır. Temel bakış değişmiştir, 
bu adaylık olayından sonra. Kaldı ki, biz Türkiye olarak zaten 
hem kendi birikimimizle, hem de AB'nin kendi birikimiyle, 
mesela şu hiçbir zaman zannedilmesin. AB gelecek, evet, 
Türkiye'ye diyecek ki "bakın siz kendi halkınızın bir bölümünü 
azınlık olarak ilan edin, yoksa bu iş yürümez." Yok böyle bir şey. 
AB'nin kendi anlayışı, mevzuatı nedeniyle yok böyle bir şey. 
AB'nin Amsterdam Anlaşması nedeniyle yok. AB'nin Kopenhag 
Kriterleri nedeniyle yok. Bunları, yani bu vehimleri artık bir kö
şeye bırakmamız lazım. Kimsenin böyle bir şey yapmaya gücü 
yok. Böyle bir şey yapmak gibi bir niyeti yok, böyle bir konumu 
yok. Türkiye'nin de bu konularda kendi bütünlüğüne, kendi bir
likteliğine yönelik girişimlerde bulunmak gibi bir zorunluluğu 
elbette yok. Bunların iyi anlaşılması lazım.

Ve şunu söyleyeyim, biz Türkiye olarak zaten bazı eksik
lerimizi, gecikmelerimizi gidermeye başladık ve bunu hızla
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devam ettireceğiz. AB sadece bir olumlu etken olabilir bu süreçte. 
Kimsenin onun dışında bir şey yapmak gibi bir niyeti de yok. 
Evet birkaç kişi çıkar, bizi rahatsız eden demeçler konuşmalar 
yapar, onlar hepsi mümkün. Ama işin özünde, aslında böyle bir 
şey yoktur, olmayacaktır. Zaten Türkiye'miz kendi vatandaşına, 
birey olarak kendi vatandaşına, bireyin özgürlüklerine, her türlü 
genişlemeyi yapmak durumundadır, yapacaktır. Bunu zaten biz 
yapacağız. Geçmişte söylediğim gibi "AB ile adaylık olsa da 
olmasa da yapacağız". Bunu zaten yapacağız. Yani biz bire
yimize, insanımıza, azınlık hakkı vermenin değil, çoğunluk 
hakkını vermenin süreci içindeyiz, mücadelesi içindeyiz. Biz 
insanımızın kişisel özgürlüğünü en geniş çerçeveye aktarmanın 
peşindeyiz. AB'nin herhangi bir ülkesinde bireyin hakkı ne ise, 
vatandaşın özgürlükleri ne ise, biz Türkiye'mizde kendi vatan
daşımıza, kendi insanımıza elbette onu vereceğiz. Onun 
sürecindeyiz. Fakat böyle bir takım azınlıklar yaratmak, bir takım 
yanlış anlayışlar getirmek, böyle bir şey sözkonusu değildir.

AB'nin zor bir süreç olduğu hep söyleniyor. Evet, birkaç 
yönden kendimize çeki- düzen vermemiz lazım. Daha ciddi çalış
mamız lazım. Hazırlanmamız lazım. Hazırlanma demişken şunu 
söyleyeyim, 30 küsur alan var biliyorsunuz. Bakanlığımızda, bu 
alanların hemen hepsinde hazırlıklar geçmiş yıllarda başlamıştır, 
devam etmektedir. Türkiye olarak masaya oturacağız ve bu 32 
konuda ne söyleyeceğiz gibi bir durumda değiliz. Biz bunları 
Bakanlık olarak, tabii başka bakanlıkların katkısıyla -çünkü 
birçok konu da o bakanlıkların alanına giriyor, ekonomi olsun, 
sağlıkta olsun, sosyal yaşamda olsun- onların büyük emeğiyle biz 
bunlarda zaten hazırlıklarımızı yapmaktayız ve yapacağız. Biz 
Türkiye olarak -büyük konuşmayalım ama- ve Dışişleri Bakanlığı 
olarak bunları yapacak, gerçekleştirecek birikime, hünere ve en 
önemlisi azim ve cesarete sahibiz ve bu konuda da hazırlıklıyız.

Şunu söyleyeyim, AB'ne katılmayı, üyeliği -hep soruluyor, 
hangi tarihte, ne kadar süre diye- mümkün olduğunca erkene 
almak istiyorsak, Türkiye olarak elbette çok ciddi çaba göstere
ceğiz. Bir defa, çok önemli bence, daha disiplinli bir toplum ola
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cağız. Bu dağınıklıkla olmaz. Daha verimli çalışan, daha üretken 
olan, daha eşitlikli olan bir toplum olacağız. Bakınız, AB'nin bir 
sosyal şartı var, belgesi var. O sosyal belge AB ülkelerinin işçi
lerine, emeğine, çok geniş bir alan getiriyor. Şimdi biz hem AB'ne 
üye olacağız, en kısa zamanda olacağız, hem de kendi işçimize, 
emeğimize dönük mevzuatı bugünkü haliyle muhafaza edeceğiz. 
Bu olmaz. Bu konularda da çok gerçekçi bakmak lazım.

Zaten -inşallah yanılmıyorum, benim tahminim o dur ki- 
bugün AB üyeliğinde zannettiğimiz gibi en büyük engel, insan 
hakları, demokrasi vs. onlardan çıkmayacaktır. Biz onları çöze
ceğiz. Onları tahmin ettiğimizden daha kısa sürede ve daha zah
metsiz çözeceğiz. Bizim AB'ne girişimizdeki zorluk, ekonomide 
olmayacak. Ekonomide çok sıkıntımız var. Enflasyon malum, 
faizler malum ama ekonomide olmayacak. Bizim sıkıntımız -bana 
göre- mevzuatta olacak, genel mevzuatta. Yani, işçi, işçi konuları 
ne olacak? Bunda olacak. Biz Türkiye olarak bugünkü gibi, 
bugünkü dediğim şu 1-2 yıl değil, taa geçmişten gelip devam 
edegelen. Örneğin AB'ne üye olması için ülkenin her yanına 
dağılmış fevkalade sorumsuz yatırımları yapamayacak Türkiye. 
Eğer üyeliği mümkün olan en kısa zamanda istiyorsak. Yani 
Türkiye fazla da hesabı, kitabı olmadan her tarafa yatırımlarını 
yapmış. Tabii o yatırım ilk yapılırken herkes çok hoşlanmış, 
efendim ne güzel benim vilayetime yatırım geldi demiş, bunu 
getirenleri alkışlamış. Ama o yatırımlar öyle bir şekilde yapılmış 
ki, hiçbirini devam ettirecek doğru dürüst kaynak bulunmuyor ve 
Türkiye'deki yatırımların çok büyük bir bölümü 2020 yılında 
ancak tamamlanacak yatırımlar. Birçok sulama projesi başlamış 
kalmış. Ben kendi dönemimden biliyorum, kültür merkezleri. 
Çok iyi bir düşünce, yapılmış. Örneğin Kayseri'de hala bekli
yoruz. Kayseri'de yıllardır bekliyor öyle. Canım bina bekliyor. 
Bunları Türkiye yapamayacak. Şart bu ve ben bunu olumlu olarak 
görmekteyim. Yani Türkiye kendi devlet yapılanmasında on bin
lerce, yüz binlerce belki odacı, kahveci, çaycı yapamayacak. O 
şekilde bir istihdamı Türkiye yapamayacak eğer AB'nde biz en 
kısa sürede aday olmak istiyor isek.
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Türkiye çok daha verimli ve üretken olacak. Türkiye'nin 
devlet mekanizmaları daha hızla kendini çalıştıracak özelliklere 
sahip çıkacak. Kimse bizi zorlamıyor. Bunu yapmak zorunda da 
değiliz ama AB adaylığının getirisi bu. AB adaylığı, eğer üye 
olmak istiyorsak, en kısa zamanda üye olmak istiyorsak, işte bun
ları yapmamızı gerektirecek ve bir de müthiş bir bilgi birikimini, 
deneyim birikimini bizim kullanımımıza sunacak AB. Yani, biz 
bu sözünü ettiğim benim, rastgele konularda veyahut başka konu
larda "nasıl yaparız" dediğimizde bize hazır çalışma, hazır uzman, 
gelecekler bizim arkadaşlarımızla birlikte çalışacaklar ve 
Türkiye'mizi daha güzele, daha yeniye götürecekler.

Biraz uzun konuştuğumun bilincindeyim. Bilerek konuş
maktayım. Çünkü bu konunun çeşitli özelliklerine değinmek iste
dim. Daha disiplinli bir ülke olacağız. Yani eğer Türkiye'nin 
mahkemelerinde, her duruşmada birtakım insanlar saçsaça 
başbaşa dövüşmekteyse ve bu görüntüler de bütün topluma ve
rilmekteyse o zaman AB'ne kısa sürede üye falan olunmaz. 
Bunları bileceğiz, çeki-düzen vereceğiz. Dağınıklığa, disiplin
sizliğe son vereceğiz. Eğer bunları yapabilirsek -ki ben 
yapacağımıza güveniyorum- ve eğer kendi kimliğimizi, kişi
liğimizi, kendi gücümüzü, tarihimizi, son zamanlarda olduğu 
gibi, dış siyasetin çok önemli bir kaynağı ve dinamiği olarak tut
maya devam edebilirsek ve eğer halkımızın içindeki barışı, 
anlayışı geliştirebilirsek, eğer Türkiye'mizi kendi içinde daha 
barışık bir ülkeye daha hızla dönüştürebilirsek, ben kısa sürede - 
tabii kısa nedir, kaç yıldır, ayrı konu ama- AB'ne tam üye olabile
ceğimize ve bununla sadece kendimize değil, sadece AB'ne değil, 
bölgemize ve dünyaya daha geniş, daha olumlu katkılar 
yapacağımıza güveniyorum ve bu güvenle de teşekkür ediyorum, 
sağolun.

SORU : AB ile Türkiye arasında bu süreç ne zaman 
başlatılacak? Bu sözünü ettiğiniz mevzuat ne zaman 
Türkçeleştirilecek ve Türkiye'nin kendi mevzuatı ile uyumlu hale 
getirilmeye başlanacak? Bunun için ne tür mekanizmalar 
düşünüyorsunuz? AB işlerinden sorumlu ayrı bir bakanlık açıl-
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CEVAP : Efendim, ayrı Bakanlık diye bir konu gelmedi 
hükümetimize. Onun için bilemiyorum. Süreç ne zaman başlaya
cak? Sanırım Ocak ayında başlayacak. Yani, Ocak ayında 
karşılıklı temaslar. Zaten o temaslar var. Ne yapılacak, nasıl 
yapılacak, hangi konular ele alınacak, hangi zamanlama içinde 
ele alınacak? Bunun çalışmaları Ocak ayında başlıyor.

SORU: Avrupa'da Türkiye'nin adaylığı için siyasi konjonk
tür belki eskisinden çok daha uygun gibi görünüyor. En azından 
Pangalos yok, Papandreu var. Hıristiyan Demokratlar yok, 
Schröder var Almanya'da. Portekiz'in dönem başkanlığı döne
minde, bir an önce sürecin hızlanması gibi bir şey görünüyor. Bir 
de hem Türkiye'de bir koalisyon hükümeti var. Yani zaman zaman 
farklı seslerin çıktığı, üstelik DSP'nin içinden de farklı yaklaşım
ların çıktığı yönünde haberler var. Kıbrıs konusunda bir açmaz 
var gibi görünüyor. Artı Türkiye'de bazı çevrelerin AB'ne karşı 
olduğu yönünde haberler var. Bu açmazı nasıl aşmayı düşünüyor
sunuz ve parlamentodan ve diğer kesimlerden Bakanlık olarak 
beklentiniz nedir?

CEVAP : Efendim, parlamentodan ve diğer kesimlerden 
Bakanlık olarak beklediğimiz, yapıcı ve eleştirici olmaları. Yani, 
hem eksiğimizi, yanlışımızı eleştirmeleri hem de temel olarak 
yapıcı bir yaklaşım benimsemeleri. Bizim beklentimiz budur. 
Elbette sıkıntı olacaktır. Hayat sadece mutluluk ve güzellik 
değildir, aynı zamanda zorluk ve sıkıntıdır. Bu olacaktır Türkiye 
ile AB ilişkilerinde. Elbette canımız zaman zaman sıkılacak, 
istemediğimiz şeyler olacak. Bunu beklemek lazım, buna hazır
lıklı olmak lazım, bundan korkmamak lazım ve ergeç üstesinden 
geleceğimizi bilmek lazım.

SORU: Sayın Bakan, Yunanistan'ın Ege sorunlarıyla ilgili 
olarak geçmişteki politikalarından bahsettiniz. Acaba 
Yunanistan'ın Ege sorunlarına yaklaşımının geçmiştekinden fark
lı olduğuna yönelik, yani Papandreu ile yahut başka ortamlarda 
yaptığınız görüşmelerde Atina'nın bu konudaki politikasını

ması düşünülüyor mu, yoksa Dışişleri Bakanlığı mı yürütecek?
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değiştirdiğine yönelik bir izlenim, bir bilginiz var mı?

CEVAP: Hayır efendim. Şimdi AB'nin o malum maddesi 4. 
Maddesi bu konuda bir imkan yaratıyor ve bir de önünü açıyor. 
Yani bu kararı almış bir AB herhalde Ege'de veyahut başka bir 
yerde, başka bir ortamda eğer çok sorun varsa, veyahut ilgililer
den bir tanesinin sorun diye nitelediği konular varsa hayır bunlar 
sorun değildir. Sadece bir tane vardır gibi bir yaklaşımı olamaz. 
Bu bir imkan getiriyor.

İkincisi demin söylediğim gibi biz Yunanistan'la bu mese
leleri artık karşılıklı oturup konuşabilecek bir konuma geldik. Bir 
bilek güreşi olmaktan uzaklaştı olay. Bir ortak menfaate dönüştü. 
Bu çok olumlu. Tabii Yunanlıların da yaklaşımını değer
lendirmek, hassasiyetini dikkate almak lazım Yunanistan ile 
Türkiye birlikte bazı sorunlara eğilebilecek düzeye geldi. Ben 
buradaki gelişmeyi AB'nin bu kararına yahut mahkeme olayına 
bağlamıyorum. Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini geliştirme 
sürecinde benim tahminim bu meseleleri ele alacak ve bunları bir 
doğru çözüme götürecek.

SORU : Yani ortam?

CEVAP : Ortam o noktaya doğru gidiyor. Büyük konuşma
mak lazım. Fakat gidiyor. Evet.

SORU : There are nine aggreements to be signed between 
Turkey and Greece. Do you have already fixed a day or when this 
is going to happen and is there any invitation for Mr. Papandreu 
to visit Ankara?

CEVAP: Bu dokuz Anlaşmanın sekizi imzaya hazır 
vaziyette. Ekonomik Anlaşmada bir konu var. Henüz çözülmemiş 
olan. Onu çözmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ama bir hususta bir 
sorun var. Ekonomik Anlaşmada. Ben Sayın Papandreu ile 
görüştüm, Helsinki'de. Artık böyle çok resmi davetler düzeyini 
geçti bizim ilişkilerimiz. Benim söylediğim şu oldu. Size hangi 
tarih uygunsa, üstelik biliyorsunuz. Yunanistan'da seçim falan da
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var. Çok da çalışıyorlar. Çok meseleleri var. Dedim ki, sizin için 
hangi tarih uygunsa biz hazırız. Zannediyorum, ya bu ayın son
larına doğru veyahut Ocak ayında yapacağız. Ben kendi tarihle
rimi ulaştırdım. Hangi tarihler benim için müsait. Sayın 
Papandreu da çok yönlü çalışan bir Dışişleri Bakanı. Kendi tarih
lerine bakıyor ve Onun uygun göreceği bir zaman kesiti, benim 
için de uygun olacak. Yani aramızda bir mesele yok. İlk fırsatta 
imzalayacağız. Zaten çok çalıştı bizim Bakanlığımız. Yunan 
Dışişleri Bakanlığı da çok çalıştı. Müthiş bir iş yaptılar. 
Fevkalade başarılı bir çalışma yaptılar. Bunu da en kısa zamanda 
imzalayacağız.

SORU : Sayın Bakan ben de bu konuyla ilgili olarak bir şey 
soracaktım. Şimdi Ege sorunlarıyla ilgili olarak Siz Akil Adamlar 
sürecinin yeniden canlandırılmasından söz etmiştiniz. Bu konuda 
bir girişiminiz olacak mı?

CEVAP : Efendim bu konunun iyi bir fikir olduğu 
düşüncesindeyim. O bizden önceki hükümetin bence başarılı bir 
girişimidir. AB ile birlikte. Bunun bir katkı getireceğini, yeniden 
canlandırılmasının bir katkı getireceğini açıklamıştım. 
Muhatabıma da bunu belirtmiştim. Fakat bunu karşılıklı değer
lendirme imkanımız olmadı, bu son günlerde, son haftalarda. 
İlerde herhalde ele alınacak. Eğer Yunan tarafı da bunun akılcı bir
yaklaşım olduğunu düşünürse gerçekleşmemesi için bir neden 
yok.

SORU: Ocak ayı itibariyle çalışmalar başlayacak dediniz. 
Hükümet içinde mutabakat sağlandı mı? Bir eşgüdüm masası, bir 
çalışma grubu kurulacak mı Bakanlıklar arasında? Bir de tanıtı
ma ilişkin bir hazırlık var mı? Az önce Türkiye kendi devlet yapı
landırmasında 10 binlerce, 100 binlerce çaycıyı istihdam ede
meyecek dediniz. Buna yönelik bir tanıtım olacak mı?

CEVAP: Efendim ben kimsenin mevcut görevini kay
betmesini savunmam. Ama zaten bir fazlalık varsa, kesinlikle 
onun büyütülmemesini, arttırılmamasını savunurum ve 
söylediğim şudur. AB belli bir mantıktır. Bu mantığa kimse bizi
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zorlamıyor. Ama mesela diyor ki AB, sen bana üye olmak isti
yorsan, devlet imkanlarının kullanımında şu şu ölçülere dikkat 
edeceksin. Şimdi ben sadece örnek olsun diye konuşuyorum. Bu 
ölçülerde de devletin istihdamında şu özellikleri öne çıkaracaksın. 
Devlet personelinde belirli katkıyı getiremeyecek işleri de sınır
layacaksın. En azından arttırmayacaksın. Bunu da empoze etmi
yor. Diyor ki, eğer üye olmak istiyorsan buna dikkat edeceksin. 
Yani olay budur.

Bir şey daha sordunuz. Eşgüdüm zaten var. Zaten belirt
tiğim gibi, sözünü ettiğim bizim Bakanlığımızın çalışmaları 
sadece Bakanlıktaki arkadaşlarımızın tek başına oturup yazdığı, 
yaptığı çalışmalar değildir. Aslında ağır görev diğer bakanlıklar 
tarafından belirli ölçüde yapılmaktadır konusuna göre. Bu bir 
eşgüdüm içinde olmaktadır, birliktelik içinde olmaktadır ama 
organizasyon, düzenleme, yönlendirme bizim Bakanlığımıza ait
tir.

SORU : Bugüne kadar Yunanistan'ın sorunları çözmede, 
özellikle Ege'deki sorunları çözmede Lahey Uluslararası Adalet 
Divam'na götürmek istediğini biliyoruz. Bugünden sonra sizce 
Yunanistan işleri yokuşa sürmeyecek, yapıcı ve olumlu bir yak
laşımla mı yaklaşacak?

Bir diğer sorum da, şu günlerde Alaattin Çakıcı'nın 
Türkiye'de yargılanması ve cezalandırılmasıyla ilgili Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi'yle ya da AB ile karşı karşıya gelebile
ceğimiz sorunlar var mıdır?

CEVAP : Alaattin Çakıcı konusu Adalet Bakanlığımızın 
konusudur. Bu konuda bizim AB çerçevesinde herhangi bir 
sözümüz olmaz. Kaldı ki AB ile resmi olan ilişkilerimizde böyle 
bir adalet konusunun, benzer bir adalet konusunun da gelmesi 
sözkonusu olmaz.

Ege dediniz. Ege'de hukuk zeminlerinde bu son karar bizim 
tezlerimizi kuvvetlendiren bir karar olmuştur. Bir imkan yarat
mıştır. Bundan bahsettim. Yunanistan'ın da herhalde meseleleri
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birlikte oturup konuşmakta fayda göreceğini tahmin ediyorum. O 
şekilde söyledim. Umarım doğru çıksın.

SORU: Sayın Bakan, Türkiye'de devlet mekanizmasında 
bir takım değişiklikler yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Yeni 
bir tartışma başlayacağa benziyor şu yönde. Genelkurmay 
Başkanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve 
MGK'nun yapısıyla ilgili tartışmalar. Bu konuda neler söyleye
ceksiniz?

CEVAP: Bu konular tarafımızdan abartılıyor, tabii bir konu 
tarafımızdan abartılınca bizim Batı Avrupa'daki muhataplarımız- 
ca da abartılması kaçınılmaz oluyor. Türkiye bir büyük mesele 
önünde falan değildir. Özellikle ben bildiğim kadarını konuşayım, 
MGK'na -ne kadar oluyor, işte üç seneye neredeyse yaklaşacağız, 
2.5 senedir- ben üyeyim. Üye olan az sayıda bakandan birisiyim. 
Ben nihayet kendi gözlemimi, kendi izlenimimi belirtebilirim. 
MGK'nun bu süre içindeki çalışmasında, AB'nin ölçülerini rahat
sız edici hiçbir şey olmamıştır. Türkiye gibi çok yönlü güvenlik 
sorunu olan, bir de bakın biz hep unutuyoruz geçmişi. Bugün 
yavaş yavaş rahata doğru gidiyor Türkiye. İnşallah hep devam 
etsin. Ama unutmayın Türkiye bundan 1-1.5 sene önce terör 
belasıyla cebelleşen, bir komşu ülkesindeki terör mekaniz
malarıyla başetmeye çalışan, bir başka komşusundan kendi 
topraklarına teröristlerin sızmasıyla uğraşan, kendi batısından - 
kendi batısı dediğim, yani batı sınırımızın ötesindeki batıdan- 
terör olayına dönük cesaretlendirme gelen bir ülkeydi. Böyle bir 
ülkede elbette Güvenlik Kurulu önemlidir, elbette güvenlik 
sorunu çok önemlidir. Bugün de geçmiş değildir. Çünkü Türkiye 
coğrafyası itibariyle güvenlik meseleleriyle hep karşı karşıya olan 
bir ülkedir. İşte bakın bir Çeçenistan olayı nasıl bizi düşündür
müştür. Çeçenistan olayı şimdi Gürcistan'ı olumsuz etkileyecek 
midir? Gürcistan'da sıkıntı çıkacak mıdır? Bütün bunlar 
Türkiye'nin hemen her zaman ciddi güvenlik meseleleriyle karşı 
karşıya olacağını göstermektedir. Amerika bir milli güvenlik 
kuruluna sahip. Orada olabiliyor. Bizde de olabilir. Bunu bir defa 
bizim iyi anlatmamız lazım. Şimdi derseniz ki, siz iyi anlata
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madınız mı? Hayır ben iyi anlattım ancak bazı şeyleri zaman 
içinde tekrar tekrar anlatmak lazım etki sağlayabilmesi için, iyi 
anlattığımız için bazı konular artık hiç gözükmüyor etrafta dikkat 
ederseniz, AB'nin kararında. Son kararında Türkiye'nin böyle tüy
lerini diken diken edecek, "ne yapmak istiyor bunlar" dedirtecek 
ibareler, anlayışlar yoktur. Ne oldu da bunlar ortadan kalktı. 
Çünkü anlattık, anlattık, gene anlattık ve akılcı bir şekilde anlat
tık ve yavaş yavaş da anlaşılmaya başladık. Bu konuları da 
konuşuruz. Ben rahatlıkla söylerim, MGK'ndaki tartışmalarda - 
genellikle hani askerler siyasete karışıyor vs.- askerler çoğu 
durumda benden daha liberal düşünceleri savundular. Yani benim 
böyle kendimi muhafazakar gibi hissettiğim zamanlar oldu. 
Nihayet verilen de bir tavsiyedir. Bir bildirimdir. Mecburiyet ve 
zorunluluk değildir. Demek istediğim, bazı konuları biz böyle bir 
abartıyla almazsak veyahut bu konulara değinilmesine "eyvah 
Türkiye'ye kötülük etmek istiyorlar" diye karşılık verir ve bu 
konulara bakmaz isek, benim çok önemsediğim eski Türkçe bir 
kelime vardır "iz'an". Yani herkes "iz'an" içinde davranmaya, 
bakmaya çalışırsa bu tarz konular zannettiğimizden daha az sıkın
tılı olur.

SORU : Dün bir televizyon programına katılan Sayın 
Kamran İnan Türkiye'nin bugüne kadar dış politika ilkesi olarak 
AB'ne üyelik ile Kıbrıs meselesinin birbirinden farklı durumlar 
olduğunu bütün dünyaya net bir şekilde ilettiğini belirtmişlerdi. 
Gelinen noktada ise, bu dış politika ilkesinden bir ölçüde 
sapıldığım ifade ettiler. Siz bu değerlendirme için ne diyorsunuz?

CEVAP : Şimdi efendim Türkiye her ikisini, iki konuyu 
birbirinden ayrı tutmuştur. Halen de tutmaya devam etmektedir. 
Biz baştan konuştuk. Ben ne olur ne olmaz diye 30 Kasım'da 
yazılı açıklama yaptım. Yani biz AB ve Kıbrıs konularını kesin
likle birbirine bağlamayız, bağlamayacağız. Kimse bunu bek
lemesin. Bunları yazdım, bunları tek tek bütün muhataplarımla 
konuştum. Yazılı açıklama da yaptım ki, bugün bana gelip birisi 
eğer "işte efendim ne güzel aday oldunuz. Şu Kıbrıs konusunda
ki tavrınızı da biraz yumuşatsanız" diyemesin. Çünkü peşin
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söyledim bunları. Bunları açık açık söyledim. Yazdık, çizdik. 
Beni bırakın, Sayın Başbakanımız ısrarla bunları söylüyor. Şimdi 
hala efendim Türkiye geçmişte bu ikisini birbirine bağlamazdı. 
Şimdi bağlıyor demek, bana göre haksızlıktır. Bir hususu ilave 
etmek istiyordum, bu konuda. İkisi birbirine bağlı. Zaten biraz 
ciddiyetle baktığımızda göreceğiz ki, AB'ne Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi adaydır. Biz buna karşı çıktık. Dedik ki, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ne kadar AB'ne katılırsa KKTC de o ölçüde 
Türkiye ile beraberliğini daha ileriye götürecektir. Bunu da 
söyledik. Şimdi AB'nin kararının bir paragrafında (Türkiye 
bölümünde değil) diyor ki, "işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - 
yahut kendi diliyle ne diyorsa- bunu biz bazı önkoşullara bağla
madan üye yaparız diyor. Sonra da bir hafifletici cümle getiriyor." 
Şimdi biz buna karşıyız. Ama bizim bunu önleme imkanımız yok. 
Bunu da görmek lazım. İnsafsız olmayalım. Yani kimse 
Türkiye'nin politikalarını değerlendirirken, eleştirirken insafsız 
olmamalı. Haksız olmamalı. Eleştiri elbette. Eleştiriye bizim 
ihtiyacımız var. Fakat burada o kadar açık ki konu. Şunu diyebilir 
bir kişi. Diyebilir ki, AB Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni aday 
olarak kabul etmiş, ona aday muamelesi yapan bir beraberliktir. 
Türkiye dolayısıyla AB'ne aday olmamalıdır. Mertçe bunu söyler. 
Ben de saygı duyarım. Tamam o bir görüştür. Benimkine uyar 
uymaz. Ama bu bir yaklaşımdır. Bunun mantığı vardır ve denir ki, 
madem bu Birlik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap 
almıştır, aday almıştır, Türkiye buraya aday olmamalıdır. Bu 
saygın, mantıklı bir yaklaşımdır. Ama bunu demeksizin böyle bir 
şeyden dolayı, işte Türkiye şimdi paralellik kuruyor. Ben Sayın 
İnan'ı tenzih ederim. Onun için konuşmuyorum. Genelde konuş
maktayım. Ama böyle bir şeyi Türkiye'nin karşısına getirip siz 
böyle yapıyorsunuz. Bunu kabulleniyorsunuz. Paralellik kuruyor
sunuz demek haksızlıktır ve insafsızlıktır.

SORU: Yapmamız gerekenlerden bahsettiniz. Din ve vic
dan hürriyeti alanında Türkiye'nin yeni düzenlemelere gitmesi 
gerekecek mi?

CEVAP: Her konuda Türkiye kendi özelliklerini, kendi
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ihtiyaçlarını, kendi amaçlarını, AB'nin ölçülerini, tam üyeliğin 
gereklerini, bütün bunları birlikte değerlendirip buradan kendi
sine zaman içinde gerçekleştirmek üzere bir yol çizecektir. Bu 
zaman ne kadar kısa olursa üyelik de o kadar kısa zamanda ola
bilecektir.

SORU : Genel mevzuatla ilgili çalışmaların Ocak ayında 
başlayacağını ima ettiniz. Ancak hepimizin de Helsinki'de şahit 
olduğu gibi Sayın Başbakan orada basın toplantısı düzenlediği 
zaman en fazla gelen soru, Güneydoğu sorunu ve idam cezasıyla 
ilgiliydi. Bu konuda herhangi bir çalışma Ocak ayı içerisinde 
başlayacak mı? Ayrıca Helsinki'de yenilenen taslakta elbette 
Türkiye bölünsün veya kimsenin öyle bir niyeti yok. Ancak 
Kopenhag Kriterleri'nden çok ciddi şekilde bahsediliyor ve 
Kopenhag Kriterleri'nin içinde de bir azınlık sorunu var. Bu 
konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim?

CEVAP : Şimdi, efendim idam cezasının kalkması, 
kaldırılması bunun nasıl bir süreç içinde olacağını bilmiyorum. 
Ama idam cezasını uygulamasak bile ki, biliyorsunuz Türkiye 
hem uygulamamaktadır, hem de uygulamayacağını veyahut 
uygulamanın yanlış olacağını hep belirtmiş, hatta taahhüt etmiş 
bir ülkedir. Ancak bunun bir yasal değişim olarak ne zaman gele
ceğini bilmiyorum. Herhalde makul bir süre içinde olur. Zira AB 
üyeliğinde, AB sürecindeki gelişmede, hatta müzakerelerin başla
masında idam cezasını uygulayan ülke olamaz. Müzakerenin 
başlaması için böyle bir cezanın olmaması lazım. Onu o şekilde 
cevaplayayım.

İkincisi Güneydoğu meselesi. Azınlık meselesi. Şimdi 
bakın orada meseleleri doğru anlamak lazım. Kendimizi doğru 
anlatmak lazım. Bir defa Güneydoğu meselesi diye bir mesele 
gelmiş değil. Güneydoğu meselesi diye bir mesele ortaya 
çıkarılmış değil. Ben tek tek bazı bakanların açıklamasından bah
setmiyorum. Resmi platformu konuşuyorum. Bir defa Türkiye'nin 
bu azınlık konusunda kimseden alacağı fazla bir ders yoktur. 
Azınlık konusu, vicdan özgürlüğü konusu Türkiye'miz açısından
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son 10-15 yılın, 20 yılın çıkardığı, getirdiği bir olay değildir. Bazı 
ülkelerde olduğu gibi. Yüzlerce yıldan beri Türkiye'nin bütün 
dünyaya örnek uygulamalarda bulunabildiği bir alandır. Bizim 
tarihsel açıdan onur duyduğumuz bir özelliğimizdir. Şimdi 
efendim azınlık konusu nedir, ne yapılır. Demin de belirtmeye 
çalıştım. Bir defa kimsenin "Hadi şunlar azınlıktır, onların ismini 
ver ve ilan et. Bir de özel haklar ver" demek durumu yoktur ve 
böyle bir şey de yapılmamıştır. Yani ben AB'ne de haksızlık 
etmek istemiyorum. Böyle bir şey gelmemiştir AB'nden. Zaten 
gelemez. Çünkü AB'nin temel anlaşmaları da buna aykırıdır. 
Türkiye'nin eksiği yok mudur. Belki de vardır. Bazı dinsel 
inançların, uygulamasında, ibadetinde bir eksik var mıdır? Yok 
mudur? Bilmiyorum. Eğer eksik varsa onları da düzeltir Türkiye. 
Biz böyle bakmaktayız Şunu da unutmamak lazım. AB içinde 
azınlık anlayışı konusunda çok değişik uygulamalar var. Bundan 
dolayı zaten AB'nin temel anlaşması olan Amsterdam 
Anlaşması'nda azınlık gibi, azınlık tanımları gibi bir şey yoktur. 
Çünkü bakıyorsunuz Fransa'ya, Fransa diyor ki, azınlık ne 
demek? Öyle şey olmaz diyor. Ben de azınlık falan yok diyor. 
Fransa AB'nin çok saygın bir ülkesi. Yunanistan'a bakıyorsunuz. 
Hiç benimle konuşmayın diyor. Azınlık diye bir şey bizde mevcut 
değildir. Bizde Lozan zorunluğu olarak müslüman azınlık vardır. 
Hepsi odur diyor. Şimdi mesela isim vermeyeyim. Fakat birçok 
Avrupa ülkesinin kendi tarihsel özelliklerinden, kendi 
ihtiyaçlarından doğan uygulamalar vardır. Türkiye de böyledir. 
Şimdi bir noktayı ayırmak lazım. Eğer bu yaklaşımlar, bazı uygu
lamalar bireyin özgürlüğüne, bireyin hürriyetine kişinin bireysel 
hürriyetine sınır getirmekteyse, AB ile uyumda, biz o hürriyetleri 
tanımak durumundayız. Bireysel hürriyet ayrı konu, azınlık ayrı 
konu. Türkiye'de kendi özellikleri içinde, kendi vatandaşına, 
kendi bireyine elbette AB ülkelerinde olan hürriyetleri vermek 
durumundadır. Zaten vermeye başlamıştır, bazı alanlarda. Daha 
fazlasını da yapacaktır.

Efendim aslında ben genellikle olayları, gelişmeleri ihti
yatlı değerlendiren bir kişiyim. Önümüzdeki günlerde elbet ihti
yatlı bakacağız. Fakat bugün için bütün o ihtiyat ölçülerini bir

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999 [135]



köşeye bırakıp Türkiye'mizin bir dünya devleti olmak yolunda 
çok önemli bir adım attığını söyleyebilirim. Türkiye'miz bundan 
böyle doğudan güç alacak. Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya orada
ki ilişkilerinin gelişiminden güç alacak ve AB ile ilişkilerinde 
daha öne çıkacaktır. AB ilişkilerinden ve AB içindeki konumun
dan güç alarak Ortadoğu'da, Orta Asya'da, Balkanlarda hatta 
Kafkasya'da daha önde, daha etkin bir ülke olacaktır. Bunu halk 
olarak, millet olarak, basın olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak, 
bizim üzerimizdeki makamlar olarak hep birlikte gerçekleştirdik. 
Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür 
ediyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
DÖNEMSEL NATO TOPLANTILARINA KATILMAK 
ÜZERE BRÜKSEL’E GİDİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 15-16 Aralık tarih
lerinde yapılacak dönemsel NATO toplantılarına katılmak üzere 
Brüksel'e gidecektir.

15 Aralık tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde Kuzey 
Atlantik Konseyi toplantısı yapılacaktır. Aynı gün öğleden sonra 
yine Dışişleri Bakanları düzeyinde NATO-Ukrayna Komisyonu 
Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirilecektir.

16 Aralık günü ise Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa- 
Atlantik Konseyi toplantısı düzenlenecektir.
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AVRUPA ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA 
POLİTİKASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AB Helsinki Zirvesinde ele alınan önemli bir konu Avrupa 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (AOGSP) olmuştur.

Bilindiği üzere, AB bir süredir NATO'nun bir bütün olarak 
katılmayacağı ve AB öncülüğünde gerçekleştirilecek bunalım 
yönetimi, barışı koruma ve destekleme operasyonlarına ilişkin 
ihtimaliyatı esas alan ve AB'nin bu alandaki yeteneklerinin 
geliştirilmesini amaçlayan bu politikanın oluşturulmasına çalış
maktaydı. Bu defa Zirvede bu alandaki çalışmalarda katedilen 
mesafeyi ortaya koymayı amaçlayan bir ilerleme raporu Devlet 
ve Hükümet Başkanlarınca onaylanmıştır.

Türkiye mesuliyetlerinin bilincinde bir Avrupa ülkesi 
olarak kıtanın güvenliğini ilgilendiren meselelerde AvrupalIların 
daha fazla rol ve sorumluluk almalarını ötedenberi 
destekleyegelmektedir. NATO Avrupa güvenlik ve savunmasının 
temel örgütü olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, İttifak 
dayanışma ve birliğinin ve Avrupa ile Kuzey Amerika'daki müt
tefikler arasında mevcut transatlantik bağın korunması önemli 
gördüğümüz hususlardır. Keza, şeffaflık, kapsayıcılık ve Avrupa 
güvenliğinin bölünmezliğinin bu bağlamdaki çalışmalara yön
vermesi gereken temel ilkeler olduğuna inanmaktayız.

✓

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin (AGSK) gelişti
rilmesine, AB'nin üzerinde çalışmakta olduğu AOGSP'ye paralel 
olarak NATO içinde de çalışılmaktadır. NATO ülkeleri Devlet ve 
Hükümet Başkanlarının katılımıyla 23-24 Nisan 1999 tarihlerinde 
Vaşington'da gerçekleştirilen Zirve toplantısında kabul edilen bel
gelerde Türkiye gibi AB'ne üye olmayan Avrupalı NATO mütte-

[138] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999



fıklerinin AOGSP çerçevesinde oluşacak yeni yapılara tam ve eşit 
katılımını temin yönündeki beklentilerimizi dikkate alan bir 
zemin yaratılmıştır. O tarihten bu yana da gerek NATO içinde, 
gerek ikili düzeyde AB ülkeleri nezdinde bu zemin üzerinde yeni 
yapılara tam ve eşit katılımımızı temin edecek düzenlemelerin 
kabulünü mümkün kılacak enerjik girişimler yapılmıştır. 
Çabalarımız ortak üyesi olduğumuz Batı Avrupa Birliğindeki 
(BAB) müktesebatımızın korunması ve hukuki bir temelde daha 
da geliştirilmesi yönünde yoğunlaşmıştır.

Helsinki Zirvesinde onaylanan ilerleme raporunda yer alan 
hususlar AOGSP çerçevesindeki yeni yapılanmada Türkiye gibi 
AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin katılımı 
konusunda halen AB'da hakim anlayışın bizi tatmin edecek nite
likten henüz uzak olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki 
dönemde AGSK'nın geliştirilmesini ilgilendiren çalışmalara yal
nızca AB değil, NATO içinde de devam edilecektir. Önümüzdeki 
dönemde de katılım konusundaki beklentilerimizin karşılanması
na yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz. Haklı görüşlerimizi 
savunmakta ısrarlı olacağız. Temennimiz AB'nin bizim durumu
muzdaki Avrupalı müttefiklerin katılımı konusunda tatminkar bir 
düzenleme belirleme sağduyusunu göstermesi ve bu şekilde tesisi 
öngörülen NATO-AB ilişkilerinin modaliteleri üzerinde muta
bakat sağlanmasında güçlük çekilmemesidir.

Her hal ve karda inancımız 1952 yılından bu yana NATO 
üyeliği ile Avrupa güvenlik ve savunmasına önemli katkılarda 
bulunagelen Türkiye'nin yeni yapılanma içinde hakkı olan yeri 
alacağı yönündedir.
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GÜNEYDOĞU AVRUPA İSTİKRAR PAKTI ÖZEL 
KOORDİNATÖRÜ BODO HOMBACH'IN ÜLKEMİZE 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

•  •  •

Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı Özel Koordinatörü Bodo
Hombach resmi temaslarda bulunmak üzere, 15 Aralık 1999 günü
ülkemize gelecektir.

Hombach, ziyareti sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak ve 17 Aralık 1999 Cuma 
günü İstanbul'da Türk özel sektör temsilcileriyle bir çalışma 
yemeğinde birararaya gelecektir.

Hombach'm ziyareti sırasında, 10 Haziran 1999 tarihinde 
Köln'de yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen ve
ardından Temmuz ayının sonunda Saraybosna'da düzenlenen
  •  ___

Zirve'de hayata geçirilen istikrar Paktı'nın uygulama aşamasına 
geçilmesiyle birlikte meydana gelen gelişmeler gözden geçirile
cek, Türkiye'nin uygulama aşamasındaki beklenti ve temennileri
Özel Koordinatörün dikkatine getirilecektir.

*

Türkiye, kabul edildiği günden bu yana etkin biçimde 
desteklediği istikrar Paktı'nın Balkanlar coğrafyasının 
demokratikleşmesi, yeniden imar edilmesi ve güvenlik 
endişelerinin giderilmesi yönünde atılmış önemli ve kapsamlı bir 
adım olduğuna inanmaktadır.

Öte yandan, Bodo Hombach'ın ziyareti, Türkiye'nin 
önümüzdeki yılın Temmuz ayından itibaren eşbaşkanlığım 
üstleneceği ekonomik konulara ilişkin çalışma masası kapsamın
da ve Paktın öteki alanlarında yapmayı öngördüğü katkıların Özel 
Koordinatörün dikkatine getirilmesine fırsat teşkil edecektir.
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RUSYA FEDERASYONU'NA GİDEN 
VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK SİGORTASI 
YAPTIRMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Rusya Federasyonu'na turist olarak giden vatandaşlarımız
kaza ve hastalık nedeniyle Rusya Federasyonu sağlık hizmetleri
müesseselerine müracaatlarında güçlüklerle ve bu kurumların
zaman zaman aşırı ödemelerde bulunmaları talebiyle karşılaş
maktadırlar.

Vatandaşlarımızın mağdur durumda kalmaması için Rusya 
Federasyonu’na yapacakları ziyaretler öncesinde turizm şirketleri 
aracılığıyla veya bireysel olarak sağlık sigortası yaptırmalarının 
fayda sağlayacağı düşünülmekte ve salık verilmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE-AVRUPA 
BİRLİĞİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 

“HELSİNKİ ZİRVESİ ARDINDAN TÜRKİYE-AVRUPA 
BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ” KONULU PANELİN 

AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu, 15 Aralık 1999,
Çarşamba, Saat: 14.00-15.30)

Değerli konuklar,

Uluslararası ilişkilerin dokusunda meydana gelen köklü 
değişim ve dönüşümler dış politika aktörlerini de 
çeşitlendirmiştir. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin yoğun
luğu artık bir ülkenin dış politika alanındaki etkinliğinin 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Türkiye-AB 
Demeği'nin çalışmalarını bu bağlamda takdirle karşılıyorum. 
AB'nin Helsinki Zirvesi'yle ilgili bu toplantıyı fevkalâde önemli, 
yararlı ve zamanlı bir girişim olarak görüyor, tertipleyenleri kut
luyorum.

Cardıff Zirvesi'nin ardından da Türkiye-AB Derneği 19 
Haziran 1998'de benzer bir toplantı düzenlemişti. O tarihteki 
duygularımızı hatırlıyorum. 1997 aralık ayında yapılan AB 
Zirvesi'nin Türkiye'ye karşı ayrımcılık getiren kararlarının yarat
tığı derin bir hayal kırıklığı içindeydik. Geçtiğimiz elli yıl boyun
ca birlikte müdafaa ettiğimiz ortak değerlere karşı bir haksızlık 
olarak da telâkki ettiğimiz bu ayrımcılığa karşı tepki doluyduk. O 
toplantıda yaptığım konuşmada, "Lüksemburg Zirvesi kararlarıy
la Türkiye'ye karşı yapılmış olan ayrımcılık Türk halkını incit- 
miştir. Bu ayrımcılığa karşı 14 Aralık 1997 tarihli hükümet açık
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lamasıyla gereken tepki gösterilmiştir. Türkiye bu tepkisinde yal
nız da kalmamıştır. Türkiye'ye karşı haksızlık yapıldığı kanaati 
Avrupa'daki dostlarımız tarafından olduğu kadar ABD tarafından 
da paylaşılmaktadır. Avrupa Birliği'nin gelecekteki yapısının da 
şekillendiği bir dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin talihsiz bir 
tıkanıklıkla karşı karşıya kalması tabiatıyla arzu edilmeyen bir 
gelişmedir. Bununla beraber, Türkiye büyük bir devlettir. 
Hisleriyle hareket etmez. Bu kere de serinkanlı davranmaya 
devam edecektir. Zira, dış politikada iyi ya da kötü 'son' yoktur. 
Dış politika, inişleri ve çıkışları olan bir süreçtir. Ulusal he
deflerin gerçekleşmesi bazen zaman alır. Ancak, haklılığımıza 
inancımızı yitirmezsek, yolumuza kararlılıkla devam edersek 
varacağımız yere varmaktan bizi kimse alıkoyamaz" demiştim. 
Bu doğrultuda tarafımızdan her düzeyde yoğun çaba 
sarfedilmiştir. Bu çabalarımızda demokratik ve çoğulcu 
Avrupa'nın dostları bizimle birlikte mücadele etmişlerdir. Bu ağır 
işleyen bir süreç olmuştur. Ancak, her geçen gün ve her zirvede 
gelişme kaydederek Helsinki'ye kadar gelinmiştir. Helsinki'de alı
nan kararla nihayet iki yıl önceki tarihi hata düzeltilmiştir. Bu 
büyük bir başarıdır. Bu başarıda payı olan herkese başta sayın 
Başbakan olmak üzere devletim ve milletim adına teşekkür edi
yorum. Avrupa Birliği üyesi tüm dostlarımıza da teşekkür ediyo
rum. AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahtisaari, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Chirac, Avusturya 
Cumhurbaşkanı Sayın Klestil, Almanya Başbakanı Sayın 
Schröder, İngiltere Başbakanı Sayın Blair, Hollanda Başbakanı 
Sayın Kok, İspanya Başbakanı Sayın Aznar adaylığımız için 
büyük gayret sarfettiler. ABD Başkanı Clinton da bu sonucun 
alınmasında önemli katkılar sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür 
etmek istiyorum.

Değerli konuklar,

Helsinki AB Zirvesi, sadece ülkemiz açısından değil 
Avrupa açısından da tarihi önem taşımaktadır. Zira, Türkiye'ye 
diğer adaylarla eşit hak ve yükümlülüklere sahip adaylık 
statüsünün resmen tanınmasıyla Avrupa Birliği kültürel farklılık-
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lan zenginlik kaynağı olarak gören demokratik, bütünleşmiş 
Avrupa projesine bağlılığını ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin 
din temelinde tarif edilmesi yönündeki eğilimlere dur diyen bu 
karar, son günlerini yaşamakta olduğumuz ve dini, etnik, kültürel, 
ideolojik bölünmeler ve çatışmalarla dolu binyıla da anlamlı bir 
nokta koymuştur. Avrupa'nın tarihinde yeni bir dönem başlamak
tadır. Bu dönem eskisinden farklı olacaktır. Aynı değer ve ideal
leri paylaşan anayasal demokrasilerin dayanışması üzerine bina 
edilmiş bir birleşmiş Avrupa ufukta gözükmektedir. Bu yeni 
Avrupa'yı hep birlikte inşa edeceğiz.

Esasen, İsmet İnönü 1957'de kurulmuş olan ve 1959 yılın
da müracaat ettiğimiz, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik 
Topluluğu'yla 1963'de ortaklık anlaşmamızı imzalarken sadece 
kendimizin değil Avrupa'nın hedeflerine de şu sözlerle işaret 
ediyordu: "Avrupa Ekonomik Topluluğu beşeriyet tarihi boyunca 
insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eserdir. Bu eser, müs
takbel nesillere bırakılacak en büyük mirastır." Ben de 1967 yılın
da Brüksel'de Türkiye-AET Ortaklık Konseyi'nin açılış toplan
tısında yaptığım konuşmada şu hususlar üzerinde durmuştum: 
"Türkiye için Avrupa Ekonomik Topluluğu demokrasi düzeninin 
gerçek bir başarısıdır. Topluluk ile aynı demokrasi anlayış ve ide
aline sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye'nin Altılar'm safında tereddüt
süzce yer almasının sebeplerinden biri de budur. Türkiye, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu gibi ferde öncelik ve ferdi teşebbüse büyük 
değer veren hürriyet ve demokrasi nizamının milletleri refah ve 
mutluluğa götüreceğine inanmaktadır."

Türkiye, bu inanca ve bu hedeflere her zaman bağlı 
kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir. Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne tam üyelik hedefi iki yüzyıla yaklaşan bir çağdaşlaşma 
sürecinin sonucu olan kendi özgür tercihidir. İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden yapılanması çerçevesinde 
oluşturulan tüm Avrupa kurumlarmm üyesi olmuştur. 1963 yılın
da ortak üye olduğu, 1996 yılında gümrük birliği gerçekleştirdiği 
Avrupa Birliği'yle 10 Aralık 1999'da tam üye adayı olarak yeni 
bir dönem başlatmıştır. Bu yeni dönemin öngörülenden daha kısa
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sürede bizi tam üyeliğe götüreceğine yürekten inanıyorum.

Türkiye, sadece büyük bir Avrupa devleti değil geniş bir 
coğrafyanın barış, istikrar ve refahında nazım bir rol oynayan 
büyük bir dünya devletidir. AB içinde de bu büyüklüğüyle oran
tılı sorumlu ve ağırlıklı bir üye olacaktır.

Değerli konuklar,

Helsinki Zirvesi kararındaki ifadeyle Türkiye artık "diğer 
aday ülkelerle aynı kıstaslara tabi olarak birliğe katılmaya 
yönelmiş bir aday ülkedir." Kararda Türkiye'nin katılma öncesi 
stratejisinden yararlandırılması ve bu yolla desteklenmesi de 
kararlaştırılmıştır. Bunun anlamı, Türkiye'nin AB üyeliğine 
hazırlanmak için diğer adaylar gibi birlik fonlarından yarar
landırılacağıdır. Türkiye aynı zamanda topluluğun muhtelif 
programlarına da diğer adaylar gibi katılabilecektir. Ayrıca, bir 
katılma ortaklığı tesis edilecektir. Katılma ortaklığı aday ülkenin 
AB Komisyonu'yla birlikte tam üyeliğe hazırlık için geliştireceği 
bir mekanizmadır. Dolayısıyla, önümüzdeki yeni dönemde atıla
cak adımlar AB Komisyonuyla birlikte saptanacaktır. 
Türkiye'nin amacı, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de 
Avrupa Birliği'nin standartlarını en kısa zamanda yakalamaktır. 
Sadece Kopenhag kriterlerine değil Maastricht Şablonuna ve 
Avrupa Parasal Birliği şartlarına uyum sağlamak için de hazırlan
mak durumundayız. Bu, esasen, Türkiye'nin daha ileriye gitmek, 
daha zenginleşmek, refah ve mutluluğa daha çabuk ulaşmak için 
kendi kendisine koyduğu bir hedeftir.

Türkiye bu hedef doğrultusunda başlatmış bulunduğu 
köklü reform sürecini artık her alanda daha da hızlandırarak 
sürdürmek sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bundan böyle ne 
zaman üye olacağımızı belirlemek biraz da bizim kendi eli
mizdedir. Hukuki alanda Avrupa Birliği’ne uyum için tam üyelik 
müracaatı ve gümrük birliğiyle birlikte başlatılmış olan uyum 
çalışmalarına yeni bir hız kazandırılacaktır. Bu noktada gözden 
kaçırılmaması gereken husus, Türkiye'nin diğer aday ülkelerden 
önemli bir farkı olduğudur. Türkiye, aday ülkeler içinde, AB ile
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gümrük birliğine sahip yegâne ülkedir. Bu da tam üyeliğe giden 
yolda bize büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Topluluk müktesebatına uyum çalışmaları yaparken bir 
yandan da idari yapımızı yeniden gözden geçirmeli, bu çerçevede 
gereken yasal ve anayasal düzenlemeleri yapmalıyız. Avrupa 
Birliği vatandaşa en yakın düzeyde karar alan bir devlet yapısını 
öngörmektedir. Bu esasen bizim de hedefimizdir. Bu hedef 
doğrultusunda daha hızlı adımlar atmalıyız.

Siyasi kriterler alanında atacağımız adımlar da bellidir. 
İnsan hakları standartlarımızı yükseltmek durumundayız. Avrupa 
Konseyi'nin kuruluşundan bu yana üyesi olan Türkiye bu stan
dartların ne olduğunu ve eksikliklerinin neler olduğunu gayet iyi 
bilmektedir. Bu eksiklikleri gidermek için süratle harekete 
geçmeliyiz.

Türkiye, bütün bu uyulması gereken kriterlere uyma irade
sine sahiptir. Bu kriterlere çok kısa bir zaman zarfında uyum 
sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerekir.

Şimdi üzerinde durulması gereken husus, uyum çalışmaları 
çerçevesinde tarafımızdan atılacak adımları bir takvime bağlamak 
ve bunların icabını yapmak için süratle harekete geçmektir.

Değerli konuklar,

Helsinki Kararı'nın bazı paragraflarının bizim açımızdan 
tartışmalı yönleri bulunduğu da bir vakıadır. Ancak unutulmaması 
gerekir ki, bu karar bizim temsil edilmediğimiz 15 üyeli AB 
Konseyi tarafından alınmıştır ve Yunanistan ile diğer 14 üye 
arasındaki müzakerelerin sonucunda oluşmuş bir al-ver dengesini 
yansıtmaktadır. Bununla beraber, tartışmalı unsurlar ihtiva eden 
paragraflara bağlayıcı kesin hükümler konulmamasma özen gös
terilmiştir. Esasen, Finlandiya Başbakanının Başbakan Ecevit'e 
gönderdiği mektupta bu konuya açıklık da getirilmiştir. Kararın 
alındığı 10 Aralık günü beni telefonla arayan Fransa 
Cumhurbaşkanı Chirac da bana "Türkiye'nin şarta bağlı olmadan
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aday ülke ilan edildiğini" bildirmiştir.

Kıbrıs paragrafı üzerinde durmak istiyorum: Bu paragrafta 
son cümle gereken dengeyi kurmaktadır. Unutulmasın ki, ortada 
bir siyasi gerçek vardır. O da, Kıbrıs konusunda New York'ta 
dolaylı görüşmeler başlatılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde bir 
çözüm bulunmadığı takdirde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
AB'ye girmesi AB açısından büyük bir sorunun kendi bünyesine 
ithal edilmesinden başka bir anlam taşımayacaktır. Hatırlanacağı 
üzere, AB 1997'de "Kıbrıs"ı şartsız aday yaparken, biz buna karşı 
çıkmış ve "hangi Kıbrıs'ı?" diye sormuştuk. Bir yıl sonra bu soru
muzda ne kadar haklı olduğumuzu bazı ülkeler anladı. Fransa, 
Almanya, Hollanda ve İtalya Kasım 1998'de ortak bir deklaras
yon yayınlayarak "Kıbrıs"m çözümden önce AB'ye üye olamaya
cağını açıkladılar. Bu kere de sağduyunun galip geleceğinden ve 
bu davadaki haklılığımızın herkes tarafından anlaşılacağından 
hiçbir kuşkumuz yoktur. Esasen, Lüksemburg Zirvesi kararlarıy
la karşılaştırıldığında Helsinki Zirvesi kararlarında bunun işaret
leri görülmektedir. Ayrıca, Helsinki kararlarından hemen sonra 
hükümetimiz tarafından yapılan açıklamayla Kıbrıs konusundaki 
tutumumuz bir kere daha ortaya konulmuştur. Türkiye, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan böyle de bu davadaki haklılığını anlat
maya muktedir olacaktır.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan bahseden dördüncü pa
ragrafa gelince, Yunanistan aramızdaki sorunların uluslararası 
Adalet Divanı'na götürülmesi için kesin bir tarih saptanmasını 
istedi ve hatta bu bağlamda 2000 yılının sonunun zikredilmesini 
talep etti. AB bunu kabul etmedi ve müzakereler neticesinde 
Yunanistan'ın ortaya attığı bu konuyu 2004 yılında bir kere daha 
ele almayı kararlaştırdı. Mesele bundan ibarettir.

Bütün bunları söylemekten amacım, "o kazandı bu kaybet
ti" gibi değerlendirmeler yapmak değildir. Aksine, biz iyi 
niyetliyiz. Biz herkesin ve özellikle de barışın kazanmasını isti
yoruz. Tüm sorunların barışçı yollardan diyalogla çözümünü her 
zaman savunduk. Yalnız sorunlara bulunacak çözümler makul ve

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999 [147]



haklı bir temele dayanmalı, çözüm aranırken de iyiniyet sahibi 
olunmalıdır. Halen gerek Kıbrıs konusuyla gerek Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki meselelerle ilgili olarak devam eden bazı 
süreçler mevcuttur. Mesele iyi niyetle bu süreçlere sahip çıkmak
ta yatmaktadır.

Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı yaşanan felâketlerden 
sonra halkları arasında kendiliğinden gelişen olumlu atmosferden 
ve iki devlet arasında iyiniyetle başlatılmış olan diyalogun iler
lemesinden yararlanarak kısa zamanda daha zor konuları da bir
likte ele alacak duruma gelebileceklerine inanıyoruz. Helsinki 
Kararı öncelikle BM Şartı'nda derpiş edilen uyuşmazlıkların 
barışçı çözüm yolları -ki diyalog bunların başında gelmektedir- 
başlanılarak sorunlara çözüm aranmasını öngörmektedir. Bu 
mümkün olmadığı takdirde, uluslararası Adalet Divanı'na 
gidilebileceğinden bahsetmektedir. Ancak unutulmaması gerekir 
ki, uluslararası Adalet Divanı'na gidebilmek için bile iki ülkenin 
birlikte karar vermesi icabetmektedir.

Kıbrıs konusuna gelince, görüşlerimiz tüm dünya tarafın
dan bilinmektedir. Tarafların eşit egemenliği, çözümün 
anahtarıdır. Dolaylı görüşmeler yeni bir formatta başlamıştır. 
Kıbrıs Rum tarafı Helsinki kararını bu görüşmeleri sabote etmek 
için kullanmadığı ve iyiniyetle müzakereleri sürdürdüğü takdirde 
Kıbrıs konusunda tarafların eşit egemenliği zemininde adil ve 
yaşayabilir bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz.

Değerli konuklar,

Yeni bir yüzyıla girmek üzereyiz. Her başlangıçta olduğu 
gibi umut doluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki 
medeniyetçilik kavgası yeni bir aşamaya ulaşmıştır. 
Demokrasimizi istikrara kavuşturarak ve daha iyi işleterek, insanı 
merkez alan kalkınma hamlelerimizi daha büyük bir şevkle 
devam ettirerek en kısa zamanda Avrupa Birliği'ne tam üye ola
cağız. Bununla da kalmayacağız, dünyadaki ilk on ülke arasında
ki yerimizi de alacağız. Bu yıl dış politika alanında birçok 
başarıya imza attık. Bunlardan ikisi gelecek yüzyıldaki büyük,
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demokrat ve müreffeh Türkiye'nin ortaya çıkmasında belirleyici 
olacaktır. AGİT Zirvesi sırasında imzaladığımız Bakü-Ceyhan 
petrol ve Hazar geçişli doğalgaz boru hatlarıyla Avrupa Birliği 
tam üyeliğine adaylığımız önümüzdeki yüzyılın başında 
Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacaktır. Bu tarihi bir fırsattır. Bu fır
satı en iyi biçimde değerlendirmek durumundayız. Kaybedecek
vaktimiz yoktur.

Bu düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN, 
GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ MÜFTÜSÜ İBRAHİM 

ŞERİF İN YUNANİSTAN ALEYHİNE AÇMIŞ OLDUĞU 
DAVAYA İLİŞKİN KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Gümülcine seçilmiş 
Müftüsü İbrahim Şerifin Yunanistan aleyhine açmış olduğu 
davaya ilişkin olarak 14 Aralık günü verdiği kararda, Mahkeme 
heyeti, Yunanistan'ı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
düşünce, inanç ve din özgürlüğünü güvence altına alan 9. ve 
zararın adli tazminini öngören 41. maddelerini ihlalden oybir
liğiyle mahkum etmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim 
Şerif, Yunan makamlarının Müftülük sıfatını gayri kanuni olarak 
kullandığı gerekçesiyle aleyhine açtıkları davayla ilgili olarak 
Yunanistan'daki iç yargı yollarını tüketerek, 29 Eylül 1997 tari- 
hinde Yunanistan aleyhine Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne 
başvurmuştu. Avrupa insan Hakları Mahkemesi, başvuruyu 26 
Ocak 1999 tarihinde görüşmüş ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin din, vicdan ve ifade özgürlükleriyle ilgili mad
delerinin Yunanistan tarafından ihlali bakımından kabul edilebilir
bulmuştu. Mahkeme, bu kez başvuruyu esas açısından incele
yerek dünkü kararı almıştır.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın 1913 tarihli 
Atina Anlaşması'yla öngörülmüş ve 1923 tarihli Lozan 
Anlaşması'yla garanti altına alınmış bulunan dini liderlerini 
seçme hakkı, 1990 yılından bu yana ihlal edilegelmektedir.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin bu kararının, inanç 
ve ibadet alanında Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik olumsuz
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uygulamalara son verilmesini sağlayacağı ve İbrahim Şerif gibi 
hakkında açılan sayısız davalardan dolayı toplam 100 aydan fazla 
hapis cezasına çarptırılmış bulunan İskeçe Müftüsü Mehmet 
Emin Aga'ya yönelik olumsuz tutumun da gözden geçirileceğini
umuyor ve bekliyoruz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN KUZEY 
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
SAYIN RAUF R. DENKTAŞ İLE DÜZENLEDİKLERİ

BASIN TOPLANTISI

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: Sayın
basın mensupları ilginize teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'a 
teşekkür ediyorum. Biz kendilerine New York’ta 15 gündür yap
mış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi verdik, kendileri de lüt
fettiler Helsinki olayını ve orada KKTC ile ilgili kararlı tutum
larını anlattılar. Çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz.

Ben gazetelerde, "New York'a gidilmeli miydi, gidilmemeli 
miydi? Bu, Helsinki’yle bağlantılıydı, hata olmuştur veya şu 
olmuştur, bu olmuştur" diye haberler görüyorum. Açıkça şunu 
söyleyeyim: İlk defa olarak Birleşmiş Milletler'in önüne 
KKTC'nin, Rum Cumhuriyeti ile konfederasyon yapma istemi ve 
konfederasyon şekli konmuştur. Uzun müzakereler yapılmıştır ve 
bu görüşmeler Ocak ayı içerisinde tekrar devam edecektir. 
Dolayısıyla biz, Rumlar'ın siyasetini ve niyetini biliyoruz, ama 
dünya konfederasyonu dinlemeye başlamıştır ve dinleyecektir. 
Çünkü, iki devletin varlığı gerçektir, bu ortadan kalkmaz ve 
kaldırılamaz. Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde 1960 Anlaşmalarından 
kaynaklanan hakları vardır, bunları kimse ortadan kaldıramaz. 
Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın Helsinki'de yaptığı temaslarda bu 
haklara dayanarak, KKTC'yi koruma ve kalkındırma yönündeki 
girişimlerini halkımız şükranla karşılamıştır.

New York görüşmelerinde, ortaya çıkan bazı hususları 
dikkatinize getirmek istiyorum. Rum tarafı devamlı surette ve 
etrafı taciz edecek bir şekilde her atılacak adıma, yazılacak her 
kağıda muhakkak kendi istediklerini yazdırmak için bir gayret
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içerisindedir ve bunlarla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Biz, 
kendilerini davet ettik, tekrar davet ediyoruz. Kıbrıs'ın ikiye 
bölünmüş olması, ortaklaşa kurulmuş olan bir cumhuriyeti Rum 
Cumhuriyeti'ne dönüştürmek için silaha sarılmış olmalarının 
doğal bir sonucudur. Bunu kabul ettikleri an, eski kurucu ortak
larından Türk tarafının devlet kurma hakkını kendileri de teslim 
edecekler ve rahat edeceklerdir. Bizim görevimiz Kıbrıs'ı Türkiye 
ve Yunanistan arasında bir barış köprüsü yapmaktır. 1960 
Anlaşması'm yapmış olanların öngördüğü hedef bu idi, ama şimdi 
görüyoruz ve biliyoruz ki, 60 Anlaşması'm yaptıkları gün 
Makarios ve Yunanistan'dan kendisini destekleyenler bu anlaş
mayı yıkmak için gizlice silahlanmışlar ve 1963'te, Miloseviç'in 
Kosovalılar'a yaptıklarını bize yapmak suretiyle, bir ortaklık 
devletinin adına sahip çıkmışlardır.

Şimdi New York'ta bir diplomat yanıldı ve bize şöyle bir 
şey dedi, "Sizin tanımamamızın nedeni, Türk süngüsü altında 
devlet kurdunuz da ondandır. Yoksa tam teşekküllü bir devlete 
sahipsiniz biliyoruz, ama Türk askerinin gölgesinde kurduğunuz 
için tanımıyoruz." Kendisine tarihi hatırlattık, 1963 yıkımı 
Makarios'un silahları tarafından yapılmıştır, bir cinayet işlen
miştir, başarısız bir darbe yapılmıştır, iki kesimliliğe ve ortaklığa. 
Yunanistan'dan gelen 20 bin asker de kendisine yardımcı olmuş
tur, bu ismi alsın ve kaçsın diye. Dolayısıyla kanunsuzluk oradan 
başlar, eğer dünya ve diplomatlar bu gerçeği görürlerse, Kıbrıs 
meselesinin halli o kadar daha kolaylaşacaktır.

Bizim New York'ta vermiş olduğumuz mesaj: "Kıbrıs 
Türk'ü hiçbir şart altında Rumlar tarafından kolonize edilemez, 
edilmeyecektir ve bunun bilinci içerisinde konuya yaklaşınız, 
konuya teşhis koyunuz". Zannedersem New York ziyaretimiz 
yararlı olmuştur. Çünkü birçok gerçek hem basında yazılmıştır, 
hem de diplomatlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde büyük bir 
açık kalplilikle ortaya konmuştur. Verecekleri cevap şudur: 
"Aman ne olur anlaşınız." Biz, anlaşmaya yıllardır hazırız, anlaş
mayan taraf Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adını alıp kaçmış olan, 
bunun arkasına saklanarak Kıbrıs üzerindeki Türk haklarını
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ortadan kaldırmak isteyen ve Kıbrıs'ı bir Rum Cumhuriyeti'ne 
dönüştürmek isteyen Rum tarafıdır. Ümit ederiz ki, şimdi 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adım atmış olmasıyla daha güçlü, 
daha itibarlı, daha ağırlıklı bir Türkiye'nin de katkısıyla, Avrupa 
bu gerçekleri görür ve Kıbrıs'ta iki tarafın konfederal bir çatı 
altında barışa ulaşması için yardımcı olur.

SORU: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı pro
tokolünde Kıbrıs'la ilgili maddeler sizi rahatsız etti mi?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ:
Kıbrıs'la ilgili maddelerde, biliyorsunuz, en sonunda, zamanı 
geldiğinde tüm etrafıyla değerlendirilecektir durum diye bir şey 
vardır ki, şimdiye kadar Rumlar yolu tamamen açık görüyorlardı. 
Halbuki şimdi önlerine bir soru işareti çıkmıştır: Demek ki, bazı 
değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler de herhalde, 
New York'ta başlamış olan daha sonra devam edecek olan 
görüşmelerin ışığında ve Türkiye'nin de yapacağı kulisler ışığın
da olacaktır.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT: Sayın
Cumhurbaşkam'mn belirttikleri gibi sonuç bildirgesinde ilgili 
bütün faktörler gözönünde tutulacaktır ifadesi kullanılıyor. İlgili 
faktörlerin de başında herhalde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC 
geliyor.

SORU: BM Güvenlik Komseyi'nin Kıbrıs'taki BM Barış 
Gücü'nün görev süresini uzatması bekleniyor. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: Son
karar nedir ben bilmiyorum. Ancak orada bunun mücadelesi ve
rilmiştir. Her sene Birleşmiş Milletler askerlerinin 6 aylık görev 
süresi uzatılacağında Kıbrıs Hükümeti izin verdi, müsaade etti 
diye bir ibare vardır. Bu nedenle Türkiye ve biz, bu kararı 
tanımıyoruz, ancak BM askerleri Kuzey'de misafirimiz olarak 
göreve devam edebilirler diyerek uysallık gösterdik, iyilik yaptık 
ve bugüne kadar geldik.
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Şimdi biliyorsunuz, New York'a gitmek için çok büyük 
mücadele verildi. Toplumlararası görüşmeler form atı ortadan 
kaldırıldı. Çünkü Kıbrıs Rumları bundan istifade ederek, bizi 
cemaat seviyesinde tutup, kendi kendilerini hükümet olarak lanse
ettiler yıllarca.

Dolayısıyla bu yeni formatlar, yeni gelişmeler ışığında 
artık bu kararı da değiştirin diye biz bu sefer karşılarına çıktık. 
Karar çok daha uzundu, istemediğimiz ve hakikaten "içerisinde 
bunlar da girseydi bir daha görüşmeye gelmeyiz" dediğimiz 
şeyler vardı, onlar çıkarılmıştır. En son şekli nedir bilmiyorum. 
Ama dedik ki, "Eğer yine Kıbrıs Hükümeti'ne atıf varsa, o zaman 
biz size 1 ay müddet veriyoruz, 1 ay zarfında bizimle askerleriniz 
arasındaki münasebeti kanunlaştıracak bir temasa geçelim, bir 
uzlaşma yapalım veyahut da biz bazı kısıtlamalar getiririz asker
lerinize" dedik. O yönde çalışmalar devam etmektedir. 
Dolayısıyla adımlar atılıyor, taşlar oynuyor. Niçin? Çünkü 
Türkiye de kararlıdır, biz de kararlıyız. Herkese söyledim, tekrar 
ediyorum: Kıbrıs Rum'u bizim hükümetimiz değildir, hüküme
timiz olamaz. Bunlar Kıbrıs Hükümeti ünvanını silah zoruyla alıp 
kaçan yol kesicileridir. Bunların bize hükmetme hakları yoktur. 
Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokrasiye önem veren 
bütün ülkelerin bu gerçekleri artık görmesini istiyoruz.

SORU: Clinton’un yapmış olduğu basın toplantısı sırasın
da ABD senaryolarından bahsedilmişti. “Böyle bir senaryo bana 
gelmedi, ama gittiğimizde varsa görürüz” demiştiniz. Bir kere 
bunu sormak istiyorum. Bir de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girme süreciyle ilgili hiçbir baskı havası var mıydı, önünüze 
böyle bir şey konuldu mu? Sayın Ecevit Kıbrıs meselesini ülke 
politikası, parti politikası haline getirmiş birisi. Kıbrıs'da 
harekatın düzenlenme emrini vermiş birisi. Bu bağlamda Sayın 
Ecevit'in Türkiye'nin Başbakanı olmasını bir şans olarak görüyor 
musunuz Kıbrıs süreci için?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: Ben
Sayın Ecevit adına, 'parti politikası haline getirdi' sözünü kabul
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etmiyorum. Kıbrıs'la ilgili bir milli politika vardır, milletin poli
tikası vardır. Bunu her yerde görüyoruz. O politika uygulanmıştır 
ve uygulanmaktadır, büyük bir bahtiyarlık içerisindeyiz.

Şimdi Amerikan senaryosu diye biz bir senaryo görmedik. 
Ama Amerikalılar görüşmelerin devamı için tabiatıyla devamlı 
suretle bize gittiler, geldiler, fakat yeni bir senaryo yok. Helsinki 
konusunda, "Aman şunu yapın da Türkiye Helsinki'de başarı 
sağlasın" diye kimse gelip bize birşey söylememiştir, ama gözle 
görünen bir vakıadır ki, AGİT ile Helsinki arasına bu görüşmeleri 
sıkıştırdılar. Bu işte bir senaryodur, bir manevradır. Ama bu bizi 
etkilememiştir.

Ben size şunu söyleyeyim: Biz Kıbrıs'ta hürriyetimizi, 
devletimizi, toprağımızı, geleceğimizi Anavatanımız'a ve mil
letimize güvenerek koruyacak durumdayız ve koruyoruz, ana
vatan ile birlikte. Ama hiçbir zaman Kıbrıs meselesini, 
Anavatımmız'ın yüksek çıkarları bahis konusu olduğunda bir mil 
taşı yapmayız Türkiye'nin boynuna, ama hürriyetimizden, hak
larımızdan, devletimizden de vazgeçmeyiz.

SORU: New York görüşmeleri sırasında her iki taraf da 
farklı görüşler ortaya koydu. Bu görüşlerde ısrarlı olunacak mı?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: 
Onların Genel Sekreter'e söyledikleri bize söylenmemiştir, bizim 
Genel Sekreter'e söylediklerimiz de bu safhada onlara söylen
memiştir. Şimdi gelecek toplantıya kadar Genel Sekreterlik, 
yardımcılarıyla bir değerlendirme yapacaktır. Herkese söyledim, 
Kıbrıs meselesi nedir teşhisi konmadan meseleyi halletmeye 
çalışmak, bugüne kadar nasıl mümkün olmamışsa, bundan sonra 
da zor olacaktır. Biz teşhis istiyoruz, gerçeklerin görülmesini ve 
kabul edilmesini istiyoruz. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti var güneyde, 
bunların kuzeye geçme ve kuzeyi idare etmeye hakları 
olmadığının kabul edilmesini istiyoruz. Hukukun üstünlüğü de 
buna amirdir, insanlık da buna amirdir, gerçekler buna amirdir. 
Bunların anlaşılmasını istiyoruz. Ben Türk basınından bu yönde 
çok daha etkin yazılar da bekliyorum, teşekkür ediyorum Kıbrıs'la
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çok yakından ilgilisiniz, daima ilgili oldunuz, Ama 'Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti vardır, var olacaktır ve güneydeki Rum 
Cumhuriyeti, kuzeyde söz hakkına sahip değildir tezini' devamlı 
sürette gündemde tutmanın yararı var ve gereklidir diye düşünü
yorum, Bunu New York'taki lobicilerimiz de söylüyor ve Türk 
basınına bakıyorlar. Kıbrıs meselesi geldiğinde raporlar vardır; 
"Türk basını bu konuda fazla bir şey yazmadı, dolayısıyla 
hükümet üzerinde baskı yoktur, yani biz bildiğimiz yolda devam 
edelim" diye. Basının rolü, siz benden daha iyi biliyorsunuz çok 
önemlidir, aman, Kıbrıs'ı unutmayınız. Çünkü Kıbrıs, Rum'a git
mez ama, giderse Rum'a, Yunan'a, Türkiye açık denizlere, açık bir 
ülke olmaktan çıkar. Rahmetle andığım İnönü'nün, Korutürk'ün 
sözleridir.

SORU: Helsinki Zirvesi'nde Güney Kıbrıs için öngörüleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: Biz
bu meseleyi en kısa zamanda halletmek için uğratık, uğraşan 
tarafız. Ama Kıbrıs Hükümeti ünvanmı alan taraf, bu ünvan altın
da parasal açıdan, iktisadi açıdan, siyasi açıdan bunu silah olarak 
kullanmıştır aleyhimize, zengileşmiştir ve dönüp bize bak
mamıştır, barışa ihtiyaç duymamıştır. İşte biz, onun için istiyoruz 
bazı taşlar oynasın ki görsünler, dünyayı devamlı surette kandır
mak mümkün değildir ve BM askerlerinin kararından sonra bizim 
Kıbrıs'da alacağımız tedbirler inşallah kendilerine devamlı sürette 
dünyayı kandıramayacaklarını gösterir.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Elbette Kıbrıs’daki 
durumun belirginlik kazanmasını, iki tarafı da tatmin edici bir 
sonuca bağlanmasını çok istedik. Ancak bunu hızla gerçekleştire
bilmenin çok basit koşulu vardır, o da Kıbrıs Adası'nda iki ayrı 
devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesidir. Bu gerçek kabul 
edildikten sonra her konuda anlaşmaya varmak kanımca çok 
kolay olur.

Bu konuda Helsinki Bildirgesi'nde umut verici bir ifade yer 
alıyor. îşte Kıbrıs konusunda politik çözüm istiyoruz, herkes
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istiyor zaten. Ama bu çözüm bulunamasa da Kıbrıs adına Güney 
Kıbrıs Yönetimi'ni üyeliğe alırız, fakat bunu yapmadan önce ilgili 
bütün faktörleri gözününde tutarız diyorlar. Yani Türkiye'ye rağ
men ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne rağmen birşey yap
manın kolay olmayacağını nihayet algılamış bulunuyorlar. Bu 
sevindirici, umut verici bir gelişmedir.

Bildiğiniz gibi, bizim bu üyelik çağrısını ve yemek daveti
ni kabul etmemizde bildiriye ek olarak Dönem Başkanı 
Finlandiya Başbakanı Sayın Lipponen'in bize 10 Aralık gecesi 
gönderdiği mesaj önemli etken olmuştu. Orada da 4 yıl uğraştık
tan sonra bir sonuç alınamamışsa, Uluslararası Adalet Divam'na 
götürülmelidir sözünü izah edici bir ifade getirdi Sayın Lipponen. 
Bunun mutlaka 4 yıl sonra mahkemeye başvurma anlamını taşı
mayacağını, durumun yeniden değerlendireceğini ifade etti. Onun 
üzerine dün Yunanistan Başbakanı Sayın Simitis rahatsız oldu 
anlaşılan bu mektup açığa çıkınca, yayınlanınca dedi ki, "O mek
tubu Sayın Lipponen AB Dönem Başkanı sıfatıyle değil, 
Finlandiya Başbakanı sıfatıyla vermiştir, göndermiştir." Fakat 
aynı gün yani dün, Avrupa Parlamentosu'nda Sayın Lipponen'in 
bir konuşması oldu, o konuşmasında Sayın Lipponen o mektubu 
kendi adına değil, Avrupa Birliği adına gönderdiğini, hatta bir de 
üst düzey delege ile bunu desteklediğini açıkça ifade etti.

SORU: Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olarak 
kabul edilmesi durumunda tavrınız ne olacak?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: 
Dengeler meselesidir. Avrupa Birliği'nin böyle bir hata 
yapacağını biz sanmıyoruz, beklemiyoruz. Sabırlı olmaları 
gerekir. Güneyi almak suretiyle, kuzeyi dışta bırakmak demek, 
Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs ve üye olmayan Kıbrıs diye 
ikiye ayrılmasını kayda geçirmek demek olur. Bunu yapacaklarını 
sanmıyorum.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT. Bu yapıldığı zaman 
doğal olarak, kaçınılmaz olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 
bütün Kıbrıs'ı yönetme durumunda olmadığı da kabul edilmiş
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olur. Çünkü o zaman bir boşluk doğacaktır Kuzey Kıbrıs'ta. Bu 
boşluk aslında yoktur, orada ciddi, gerçek kökleşmiş bir devlet 
vardır. Eğer Kıbrıs'ın sadece bir yarısını veya bir bölümünü ala
cak olurlarsa Avrupa Birliği'ne, öbür bölümünün ayrı bir devlet 
olduğunu fiilen istemeseler de kabul etmiş olacaklardır.

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ:
Kıbrıs'ta birleşmemizi istiyorlarsa, birleşmenin yolu, Türkiye 
Avrupa Birliği'ne üye yoluna çıktığına göre, bizi de Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti olarak karşılarına alıp 'üyelik ister misiniz, 
hangi şartlarda istersiniz, güvenliğinizi koruyacak tedbirler ne
lerdir' gibi bir müzakere başlatılması gerekir. Belki bunun için 
bizim müracaat etmemiz gerekir. Bütün bunlar, Türkiye'nin AB 
adaylığından sonra gündeme gelen yeni unsurlardır. Bunları sü
ratle KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti olarak değerlendireceğiz.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Efendim şunu da ekle
mek istiyorum: Biz, Helsinki sürecinde her vesileyle Kıbrıs'la 
ilgili tavrımızda, tutumumuzda bir değişikliğin söz konusu 
olmadığını ve olmayacağını açıkça ifade ettik. Tavrımız bilinerek 
bize adaylık statüsü verildi.

SORU: Yapılacak müzakerelerin yeri konusunda bir 
netleşme var mı, Ada’da mı olacak?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ:
Ada'da olmayacak, ama nerede olacağı henüz tespit edilmedi. 
Daha sonra temas edecekler, tespit edecekler.

SORU: Tarih konusunda bilgi verebiliyor musunuz 
efendim?

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ: Ocak
sonu dendi, tam bir tarih yok.

Teşekkür ederiz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜLKEMİZİ ZİYARET 
ETMEKTE OLAN GÜNEYDOĞU AVRUPA İSTİKRAR 
PAKTI ÖZEL KOORDİNATÖRÜ BODO HOMBACH’I

KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ülkemizi ziyaret etmekte olan Güneydoğu Avrupa İstikrar 
Paktı Özel Koordinatörü Bodo Hombach bugün Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Bodo Hombach İstikrar Paktı çalışmaları hakkında bilgi 
sunmuş, bu çerçevede, Pakt’m somut projeleri devreye sokma 
aşamasına geldiğini; Mart ayında bir katkı konferansı düzenleye
ceklerini; bilahare daha süratli bir çalışma programını uygula
maya koyacaklarını; Türkiye'nin bölgede özel bir önem ve ağır
lığının bulunduğunu; Pakt’ın başarıya ulaşmasında Türkiye'nin 
belirleyici ve öncü bir rolü olacağını; Helsinki Zirvesi'nde 
Türkiye'ye adaylık verilmesinin bölge için son derece önemli 
olduğunu; zira, AB-Türkiye ortaklığının İstikrar Paktı'nın temel 
dayanağını oluşturacağını; ayrıca, Türk özel sektörünün projelere 
aktif katılımının önem taşıdığını; Türkiye'nin bölge ülkelerinin 
siyasi alandaki reformlarının gerçekleştirilmesi bakımından 
önemli katkılar getirebileceğini; hatta, bölgenin dönüşüm 
sürecine liderlik edebilecek tek ülke olduğunu; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuyla yakından ve ayrıntılarıyla ilgilen
mesinin kendisini cesaretlendirdiğini; bölgede şahsi ağırlığı olan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza gelişmelerle ilgili olarak gerektiğinde 
rapor vereceğini ifade etmiştir.

  •    ___

Cumhurbaşkanı Demirel, istikrar Paktı'nın Balkanlar için
tarihi bir fırsat teşkil ettiğini; Güneydoğu Avrupa bölgesinin 
Avrupa bütünleşmesine her bakımdan dahil edilmesinde bu 
Pakt’m belirleyici bir rol oynayacağını; Pakt'ın mutlaka başarıya
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ulaşması gerektiğini; derin bir hayal kırıklığına yol açacağından 
başarısızlığın akla getirilmesinin dahi doğru olmayacağını; 
Güneydoğu Avrupa coğrafyasının demokratikleşmesi, yeniden 
imar edilmesi ve güvenlik endişelerinin giderilmesi yönünde 
atılmış önemli ve kapsamlı bir adım olan İstikrar Paktı nın 
başarısı doğrultusunda üzerimize düşen sorumlulukların gereğini 
yerine getirmeye kararlı olduğumuzu vurgulamıştır.
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KIBRIS’TAKİ BM BARIŞ GUCU’NUN GÖREV 
SÜRESİNİN ALTI AY DAHA UZATILMASINA 

İLİŞKİN AÇIKLAMA VE BM GENEL SEKRETERİ’NİN 
BARIŞ GÜCÜ KONUSUNDAKİ RAPORUNA EK TEŞKİL

EDEN “ADDENDUM”UN METNİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 Aralık 1999 ta
rihinde Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin altı ay 
daha uzatılmasına ilişkin bir karar kabul etmiştir.

Kararda, Türkiye'nin, Kıbrıs'a dair hukuki ve siyasi gerçek
lere aykırı olması sebebiyle öteden beri kabul etmediği sözde 
"Kıbrıs Hükümeti" ile Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına 
yapılan atıflar yine muhafaza edilmiş, üstelik konuyla ilgisi 
bulunmayan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumu 
nedeniyle sürüncemede kalmaya devam eden kayıp şahıslar 
konusuna da değinilmiştir. Bu unsurların tarafımızdan kabulü 
mümkün değildir.

Ancak, kararın Kıbrıs meselesinin geleceği bakımından 
büyük önem taşıyan ve Türk tarafının görüşlerinin nihayet BM 
Güvenlik Konseyi indinde de anlayış ve teyid gördüğünü 
gösteren yeni bir boyutu bulunmaktadır. Asıl anlamlı olan bu 
gelişmedir.

Bu gelişme, BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü konusun
daki raporuna ek teşkil eden "addendum"unun yeni içeriğidir. Bu 
ek raporla, Türkiye'nin, BM Barış Gücü'nün Ada'nın iki kesi
minde ancak Ada'daki iki tarafın onaylarının olması halinde 
faaliyet gösterebileceği yolundaki Kıbrıs Türk tarafının tutumunu 
desteklediği ve bu anlayış doğrultusunda Kıbrıs Türk makam
larının BM Barış Gücü'nden, Kuzey Kıbrıs'taki faaliyetlerinin
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modalitelerini saptamak amacıyla kendileriyle çalışmalarda 
bulunmasını talep edeceği BM belgelerinde ilk defa resmen 
kayda geçirilmektedir.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu resmi belgesiyle, Ada'da iki 
eşit tarafın bulunduğu, bu tarafların eşit yetki sahibi oldukları, bu 
itibarla BM Barış Gücü'nün faaliyetlerinin iki tarafın makam
larınca ayrı ayrı belirlenmesi gerekeceği kabul ve tescil edilmiş 
olmaktadır. BM Güvenlik Konseyi'nin Ada'nın gerçeklerine 
uygun bu çizgisinin sürmesi ve bu çizginin Güvenlik Konseyi 
çalışma ve kararlarına ileride tam olarak yansıması, Kıbrıs'ta 
çözüm arayışlarını kolaylaştıracaktır.

“REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE 
UNITED NATIONS OPERATION IN CYPRUS

(For the period from 10 June 1999 to 29 November 1999)

Addendum

In paragraph 22 o f my report o f 29 November 1999 
(S/1999/1203), I recommended that the Security Council extend 
the mandate o f the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
(UNFICYP) for a further period o f six months and I indicated that 
I would report to the Council on my consultations with the parties 
concerned on the matter. I wish to inform the Council that the 
Government o f Cyprus as well as the Governments o f Greece and 
the United Kingdom o f Great Britain and Northern Ireland have 
indicated their concurrence with the proposed extension. The 
Government o f Turkey has indicated that it concurs with and sup
ports the position o f the Turkish Cypriot party, namely that UNFI
CYP can operate on both sides o f the island only on the basis o f 
the consent o f both parties and that the Turkish Cypriot authori
ties will accordingly request UNFICYP to work with them to 
develop modalities o f UNFICYP's operations in northern 
Cyprus. "
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI'NIN NATO KONSEYİ BAKANLAR 

TOPLANTISI BİLDİRİSİ VE ÇEÇENİSTAN'D AKİ 
GELİŞMELERE İLİŞKİN SORUYA CEVABI

Dün yapılan NATO Konseyi Bakanlar Toplantısı’nda 
Çeçenistan'daki gelişmeler de ele alınmıştır. Toplantı sonunda 
yayınlanan bildiride, Rusya'nın Çeçenistan'da silahsız sivillere 
yönelik tehdidi kınanmıştır. Ayrıca, sivil kayıplar ile yerlerinden 
edilmiş kişilerin çektikleri acılardan duyulan derin endişeye işaret 
edilerek, Rusya'nın giriştiği eylemlerin uluslararası kuruluşlarda 
yüklendiği sorumluluklarla bağdaşmadığı vurgulanmıştır.

Sözkonusu bildirinin oluşmasında, hem Sayın Bakan, hem 
de diğer heyet üyelerinin yaptıkları konuşmaların ve müda
halelerin payı olmuştur. Bu bildiri, Çeçenistan sorununa ve bölge 
istikrarına NATO tarafından atfedilen önemin bir göstergesidir.

Çeçenistan'da uzun süredir devam eden çatışmaların insani 
planda açtığı ağır yaraları daha da derinleştirmesinden ve bunun 
esasen kırılgan nitelikteki bölge istikrarına yönelik tehdidi artır
masından duyduğumuz ciddi kaygıları her vesile ile ikili ve çok 
taraflı forumlarda ortaya koymaya devam etmekteyiz.

Çeçenistan sorununun, kontrolden çıkacak bir gelişme 
seyri izleyerek, kendine özgü koşulları itibarı ile istikrarsızlık 
potansiyeline sahip bölgemizi, gerginlik ortamına sürüklemesine 
müsaade edilmemesi gerektiği anlayışını taşımaktayız.

Bir bölge ülkesi olarak, bölge barış ve istikrarını tehlikeye 
düşürecek ve kimsenin yararına olmayacak hareketlerden kaçınıl
ması gerektiği inancındayız.
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CUMHURBAŞKANIMIZIN, l  
ET GERÇEKLEŞTİRMEKTE 
lVUNMA BAKANI RUDOLF S 

KABULÜNE İLİŞKİN ACI

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmekte olan Almanya Savunma Bakanı Rudolf 
Scharping'i bugün kabul etmiştir. Kabulde Milli Savunma Bakanı 
Sabahattin Çakmakoğlu da hazır bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede, Helsinki Zirvesi'nde 
Türkiye'nin AB'ye tam üye adaylığının resmen kabul edilmesine 
ilişkin kararın Türk kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını, 
bu konuda Türkiye'ye verdikleri destek için Şansölye Schröder'e 
ve Alman Hükümetine müteşekkir olduğumuzu, bu kararın 
önümüzdeki dönemde Türkiye -AB ilişkilerine olduğu kadar 
Türk-Alman ilişkilerine de olumlu katkılarda bulunacağını belirt
miştir. Cumhurbaşkanı Demirel, iki ülke ve iki halk arasındaki 
geleneksel dostluğun büyük önem taşıdığını, Almanya'nın hali
hazırda Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve 
Türkiye'deki yabancı yatırımcılar içinde en ön sıralarda yer 
aldığını, Almanya'da yaşayan 2,5 milyon Türk vatandaşının Türk- 
Alman dostluğuna olduğu kadar Almanya'nın ekonomik kalkın
masına da önemli katkılarda bulunduğunu, dost ve müttefik iki 
ülkenin Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya 
kadar tüm Avrupa ve dünya meselelerinde birarada ve uyum 
içinde hareket ettiklerini, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 
yürürlüğe koyacağı bir dizi yatırım projesine Alman sermayesinin 
ve yatırımcılarının katılmasını beklediğimizi, Türkiye ile 
Almanya arasında her alanda mevcut işbirliğinin bundan sonra 
gelişeceğine inandığını ifade etmiştir.
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Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca, 2000 yılına gi rken 
Türkiye'nin geleceğe güvenle ve iyimserlikle baktığını. 3'ye 
tam üyelik kapısının aralanmasının geniş bir coğrafyanın b ş ve 
istikrarı bakımından rolünü daha etkin biçimde oyı nası 
imkanını yarattığını, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yen: akış
açısının Türkiye'nin bu rolünü güçlendirdiğini, önüm deki 
dönemde Türkiye'nin AB'ne tam üyelik için gerekli şart her 
alanda yerine getirmek amacıyla elinden gelen bütün yreti 
göstereceğini söylemiştir.

Almanya Savunma Bakanı Scharping, Türkiye'ye 1997'de 
yaptığı ziyaretten bu yana önemli gelişmeler kaydedildiğini mem
nuniyetle müşahede ettiğini; yeni Alman Hükümetinin Türkiye 
ile ilişkilerin geliştirilmesine ve geçmişteki bazı yanlış anla
maların düzeltilmesine büyük önem verdiğini; Türkiye'ye adaylık 
statüsü tanınarak AB'ne tam üyelik kapısının açılması doğrul
tusunda harekete geçtiklerini; Helsinki'de bu kararın nihay alın
mış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını; rica, 
Almanya'daki Türk vatandaşlarının lehine çifte vata aşlık
alanında bazı düzenlemeler getirdiklerini; Karadeniz Tl > zası, 
Hazar Havzası, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun İst arın
da Türkiye'nin belirleyici bir ülke olduğunu; Almanya'nın ihte-
ki dostluğu geleceğe de taşımaya ve stratejik bir ortal arak
gördüğü Türkiye ile gelecekte de birlikte çalışmaya ararlı
olduğunu; yeni fırsat ve imkanların bundan böyle ikili planda
olduğu gibi AB zemininde de birlikte değerlendirilmesine gayret 
sarfedeceklerini; laik, demokratik, açık bir toplum olan bir 
Türkiye'nin bölgesinde en önemli barış ve istikrar unsuru, Avrupa 
refah ve güvenliğinde de önemli bir ortak olduğunu belirtmiştir.

Scharping ayrıca, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası’nın geliştirilmesinde NATO üyesi olan fakat AB'ye üye 
olmayan ülkelerin de aktif katılımını arzu ettiklerini; zira, bu poli
tikanın NATO'nun zayıflamasını değil, güçlendirilmesini sağla
yacak şekilde geliştirileceğini; bu çerçevede Türkiye ile yakın 
işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini; Türkiye'nin 
Balkanlar'da barış ve istikrara çok önemli katkılarda bulun
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duğunu; bu çerçevede Türkiye'yle bilhassa Kosovada yakın 
işbirliği içinde olduklarını ifade etmiştir. Scharping Türkiye ile 
ekonomik işbirliğini geliştirmeye büyük önem atfettiklerini de 
belirterek, AB’ye aday ülke olan Türkiye'nin topluluğun bütün 
mali imkanlarından yararlanacağını, bu çerçevede iki ülke 
işadamlarının ortaya çıkan yeni fırsatlardan birlikte yararlan
malarının teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, MAKEDONY/ 
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN BOI S 

TRAYKOVSKİ İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞME S s E
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Makedonya Cumhurbaşkanlığı 
görevine seçilen Boris Traykovski ile bugün bir telefon görüşme
si yapmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede, Traykovski'yi 
yeni görevinden dolayı tebrik etmiş ve iyi dileklerini iletmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'IN İKTİSADI 
KALKINMA VAKFI TEMSİLCİLERİNİ KABULÜNDE

BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

SAYIN BAKAN: Efendim, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Başkanma, heyetine, Sayın Başkan Yardımcısı -bizim 
arkadaşımız aynı zamanda- Emekli Büyükelçi Sayın Yıldırım 
Keskin'e bu ziyaret nedeniyle teşekkürlerimi sunmaktayım.

AB hiç kuşkusuz bir devlet olayı, hükümet olayı değil. AB 
büyük ölçüde sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, sivil gi
rişimlerin olayı. Ve Türkiye'mizin AB ile ilişkilerinin 
gelişmesinde İktisadi Kalkınma Vakfı'nın çok özel bir konumu 
var. Bu Vakıf sadece bize birçok konuda yardımcı olmakla 
kalmadı, aynı zamanda Türkiye'mizin haklı tezlerinin AB ülkele
rine ve AB Komisyonuna duyurulmasında, tanıtılmasında, 
anlatılmasında gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı. Ben her 
şeyden önce bu açıdan Türkiye'mizin AB ile olan ilişkilerinde 
ulaşılmış noktaya varabilmemiz için İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 
önemli katkılarına teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle bun
dan sonrasında çok daha yoğun bir işbirliğine hazırlanmaktayız 
ve katkılarının bundan sonra devam etmesini rica etmekteyim. 
Tekrar hoş geldiniz efendim.

MERAL GEZGİN ERİŞ: Sayın Bakanım çok teşekkür 
ederiz, bize zaman ayırdınız, bizi kabul ettiniz. Sayın Dışişleri 
Bakanımıza Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye adaylık statüsü ve
rilmesi aşamasına gelinceye kadar göstermiş olduğu olağanüstü 
başarılı çabaları için hem teşekkür etmek hem de elde edilen 
sonuç dolayısıyla kendilerini kutlamak için buradayız.

Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için çok tarihi bir döne
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meçtir. Helsinki Zirvesi’nde Türkiye'ye tanınan adaylık statüsü 
herhangi bir koşul içermeyen, diğer adaylarla eşit olanakları 
Türkiye'ye sunan ve eşit kriterlere dayanarak değerlendirilecek 
bir adaylık statüsüdür. Herhangi bir adaylık statüsü değildir. 
Türkiye'nin bu kadar güçlü bir sonucu elde etmiş olmasında Sayın 
Dışişleri Bakanımızın kişisel olarak ve bütün ekibiyle çok büyük 
katkıları olmuştur. Bu katkılarından dolayı hem bu konuyla ilgile
nen, bu konuyu kendisine ana görev edinmiş bir kurumun 
Başkanı olarak hem de bir yurttaş olarak şükranlarımızı sunmak, 
kendilerini kutlamak istedik. Bu işin Sayın Bakanımız tarafından 
ne kadar dirayetle ve ciddiyetle ele alındığının bilincinde olarak, 
bundan sonraki çalışmalarda bizim katkılarımızın ne olabileceği 
konusunda da düşüncelerimizi kendisine arzetmek için buradayız.

Biz emininiz ki, Türkiye tam üyelik sürecini bu adaylık 
öncesi süreçte gösterdiği, zor dönemde göstermiş olduğu başarılı 
tempo ve çalışmayla gösterecektir ve tam üyelik de daha çabuk 
gerçekleşebilecektir. Bu birikimin ve bu enerjinin, bu iradenin 
hükümette mevcut olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. 
Ayrıca da Bakanlığın bu konudaki yetkin konumu bize cesaret 
veriyor. Bu çalışmalara ilişkin fikir alışverişi içerisinde bulu
nacağız.
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KOSOVA’DA KURULAN UNMIK BÜNYESİNDEKİ 
“EKONOMİ POLİTİKASI OFİSİ” YÖNETİCİLİĞİNE 

BÜYÜKELÇİ ŞÜKRÜ TUFAN'IN ATANMASIYLA İLGİLİ
BİLGİ NOTU

1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararınca Kosova'da 
kurulan Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) 
bünyesindeki "Ekonomi Politikası Ofisi" yöneticiliğine 
Büyükelçi Şükrü Tufan atanmıştır. Aralık ayının ilk haftası içinde 
sözkonusu görevine başlayan Büyükelçi Tufan doğrudan BM 
Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Bernard Kouchner'e bağlı 
olarak çalışmaktadır.

Balkan bölgesine ve bölgeye ilişkin sorunlara yakından 
vakıf olan Büyükelçi Tufan'm UNMIK yönetim kadrosunda 
görev alması, Kosova'da barış, istikrar ve refahın yeniden sağlan
ması çalışmalarında Türkiye'nin oynadığı aktif rolü yansıtmak
tadır.

1993-1996 yılları arasında Türkiye'nin Saraybosna 
Büyükelçiliği, 1996-1998 yılları arasında da Rabat Büyükelçiliği 
görevlerini yürüten Büyükelçi Tufan, UNMIK nezdindeki 
görevine atanmadan önce Türkiye'nin Kosova'ya yönelik yardım
larına ilişkin Koordinatör görevini yürütmekteydi.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN, DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI 2000 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI’NI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL 
KURULU'NA TAKDİMİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN

METNİ

Sayın Başkan;
Değerli Milletvekilleri,

Bakanlığımızın 2000 Malî Yılı Bütçe tasarısını onay
larınıza sunmak üzere huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyo
rum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 16 Kasım 1999 günkü toplan
tısında kabul edilen taslağın bu defa da Yüce Heyetinizin onayı
na mazhar olacağını ümit ediyorum.

Bu vesileyle geçtiğimiz yıl dış ilişkilerimiz alanında mey
dana gelen belli başlı gelişmeler ile bunlara ilişkin düşünce ve 
değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacak olmaktan ayrı bir onur ve 
haz duyuyorum.

1999 yılının dış politika alanında yüklü ve yüklü olduğu 
kadar da başarılı bir yıl olduğu her türlü tevazu ölçüleri içinde 
dahi belirtilebilir. Tüm olgu ve oluşumlar arasında özellikle vur
gulanması gereken husus, Türkiye'nin geride bırakmakta olduğu
muz yılda dört yönden genişleyen coğrafyasında çağdaşlaşmanın 
öndegelen ülkesi olma konum ve özelliğini güçlendirmeye devam 
etmiş olması keyfiyetidir.

Bu nitelik ve özelliğimizi koruyabilmek ve geleceğe daha 
da güçlü bir şekilde taşıyabilmek amacıyla dış politikamızı, 
yöremizdeki oluşumların önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ala
cağı yön doğrultusunda şekilleneceğinin bilinci içinde oluştura
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cağız. Bu bağlamda Türkiye, ayrıca, bölgesinin yeni yüzyıldaki 
şekillenmesine güvenlik, istikrar, refah ve işbirliği yönünden 
katkıda bulunmayı ve çağdaş bir yaşamın simgesi olma özelliğini 
de güçlendirerek sürdürecektir.

Geride bırakmakta olduğumuz yılı bu anlayış ve yaklaşım 
çerçevesinde değerlendirmek istiyorum.

Ancak, izninizle daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 
16 Kasım'da yapılan görüşmelerden beri geçen yaklaşık bir ay 
içinde meydana gelmiş olan ve bazıları ülkemizin geleceğini 
köklü bir şekilde etkileyecek olan bir kaç gelişmeye değinmek 
istiyorum.

Takvim sırasıyla ele aldığımızda sözünü ettiğim dönem 
içindeki ilk önemli gelişme, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilâtı'nın (AGİT) 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen İstan
bul Zirve Toplantısı'dır. Zirve’nin, gerek alman sonuçlara 
katkılarımız; gerek gerçekleştirmiş olduğumuz kusursuz organi
zasyonla uluslararası toplum önündeki beğeni ve saygınlığımızı 
arttırdığını hiçbir abartı payı olmaksızın söyleyebiliriz.

Bu süre içindeki diğer kaydadeğer gelişme, ABD Başkanı 
Clinton'un ülkemize yaptığı ziyarettir. Bu ziyaret, karşılıklı yakın 
dostluk ve ittifak ilişkileriyle birbirine bağlı olan iki ülke arasın
daki ilişkilerin "stratejik ortaklık" olarak tanımlanan niteliğinin 
pekişmesine katkıda bulunmakla kalmamış, Başkan Clinton'un 
başta Yüce Meclisimize hitabı olmak üzere kamuoyuna açıkla
malarıyla ABD'nin Türkiye'ye bakış açısının uluslararası alanda 
açık ve seçik bir şekilde duyulmasına da vesile oluşturmuştur.

Vurgulanması gereken bir diğer önemli olay da AGİT 
Zirve Toplantısı’nın marjındaki etkinlikler kapsamında Bakü- 
Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı'na ve Hazar Geçişli Doğal 
Gaz Boru Hattı'na ilişkin bir seri belgenin İstanbul'da imzalanmış 
ya da parafe edilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, Azerbaycan- 
Gürcistan-Türkiye arasında Hükûmetlerarası Anlaşma imzalan
mış; Geçiş Ülkesi Anlaşması, Türkiye'nin Garanti Anlaşması ile
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boru hattının Türkiye bölümünün yapımına ilişkin Anahtar 
Teslimi Anlaşması parafe edilmiştir. Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan 
İstanbul Deklarasyonu da Hazar Havzası ve Orta Asya petrolünün 
çevresel açıdan güvenli ve ticarî açıdan da uygun boru hatlarıyla 
Doğu-Batı koridoru çerçevesinde gerçekleştirilmesini ve projenin 
2004 yılında tamamlanmasını sağlayacak gerekli önlemlerin alın
masını öngörmektedir. ABD Başkanı Clinton tarafından da 
gözlemci sıfatıyla imzalanan bu belgenin önem arzeden bir diğer 
yönü de, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından dünya pazarlarına 
ulaştırılmak üzere Kazakistan'ın önemli miktarda petrol sevket- 
mek yönündeki arzusunu dile getirmiş olmasıdır. Hazar Geçişli 
Doğal Gaz Hattı'nın Uygulanmasına İlişkin İlkeleri İçeren 
Hükûmetlerarası Deklarasyon ise, Azerbaycan, Gürcistan, 
Türkmenistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalan
mış olup, Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve daha sonra da 
Avrupa'ya doğal gaz şevkini öngörmektedir. ABD Başkanı 
tarafından yine gözlemci sıfatıyla imzalanmış olan bu belgeyle 
taraflar, Hükûmetlerarası ve Geçiş Ülkesi Anlaşmaları ile diğer 
proje belgelerinin gerçekleştirilmesini, proje sponsorlarına elve
rişli koşulların oluşturulmasını ve projenin 2002 yılının son 
çeyreğine kadar tamamlanması için gerekli desteği vereceklerini 
kabul etmişlerdir. Bu belgelerin imzalanmasıyla Türkiye, enerji 
terminali olma yönünde önemli bir atılımı gerçekleştirmiş olmak
tadır.

Şimdi, bu belgelerdeki yükümlülüklerimizi en kısa zaman
da yerine getirmek suretiyle, bir yandan enerji gereksinmeleri
mizi çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlayacağımız gibi, güvenilir 
iş ortağı olduğumuzu bir kere daha kanıtlayacak ve aynı zamanda 
da kaynak ülkelerin egemenlik ve bağımsızlıklarının pekişmesine 
anlamlı yeni bir katkı oluşturacağız.

Dördüncü ve belki de ulusumuzun yazgısını da köklü bir 
şekilde etkileyebilecek nitelikteki bir diğer gelişmeyi, Avrupa 
Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 10-11 Aralık 1999 ta
rihlerinde Helsinki'deki Zirve Toplantısı’nda aldıkları karar oluş
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turmaktadır. Bu kararla, tarihi hedefimiz olan tam üyelik yolu, 
öteki adaylarla eşit koşullarda açılmış olmaktadır. Burada, 1963 
Ankara Anlaşması'nın hazırlık çalışmalarından, bu kararın alın
masına kadarki aşamalarda emeği geçenleri şükranla anmayı ifası 
zevkli bir borç biliyorum.

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Avrupa 
Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı’nda 
ülkemizin tam üyelik adaylığının tesciliyle Türkiye-AB ilişkileri 
tarihi bir dönemeci gerisinde bırakmıştır.

Helsinki Zirvesi kararları birkaç bakımdan tarihi önemi 
haizdir. Bir defa, adaylığımızın diğer aday ülkelerle aynı temelde 
ve koşullarda kabul edilmesi, Batı Avrupa'da bazı çevreler 
tarafından istismar edilen AB'nin genişleme sürecindeki konumu
muzla ilgili tartışmalara artık son vermiş bulunmaktadır. İkincisi, 
inişleri ve çıkışlarıyla 1963 yılından bu yana sürmekte olan 
Türkiye-AB ortaklık ilişkileri adaylığımızın tescili sayesinde 
bundan böyle tam üyelik yönünde ilerlemektedir. Helsinki Zirvesi 
ayrıca, iki yıl önce Lüksemburg Zirvesi'nde yapılan hatayı düzelt
mek suretiyle, Türkiye'nin tam üyelik adaylığı statüsünü, diğer 
adaylarla eşit koşullarda ve temelde olmak üzere, tescil ederek 
yapılan haksız ayrımcılığa son vermiştir.

Helsinki Zirvesi kararları sadece Türkiye'mizin başarısı 
değildir. Bu karar aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de başarısıdır. 
Türkiye'nin AB'ne katılması hiç şüphesiz ülkemize çok şey 
kazandıracaktır. Büyük Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşmak yolunda bize büyük katkı sağlaya
caktır. Ancak, Türkiye'nin, Avrupa Birliği’ne katılması, aynı 
zamanda, son günlerini idrak etmekte olduğumuz yüz yılın bu en 
büyük toplumsal uygarlık projesine de büyük katkılar getirecek
tir. İnsanlık tarihi boyunca pek çok uygarlığa ve inanca beşiklik 
etmiş olan bölgemizin birleştirici ve uzlaştırıcı değerleri Türkiye 
sayesinde Avrupa Birliği'ne taşınacaktır.

Artık görülmüştür ki, Türkiye'siz Avrupa ve Avrupa'sız 
Türkiye olamaz.
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Helsinki Zirvesi'nde alınan kararlar yazılı ve görsel 
basınımızda ve kamuoyumuzda her yönüyle irdelendi ve 
tartışıldı. Kararın içeriği hakkında Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Başbakanımız ve tarafımdan kapsamlı açıklamalar esasen 
yapılmış bulunuyor. Dolayısıyla, zamanınızı fazla almadan 
sadece üç noktayı belirtmekle yetineceğim.

Zirve'de bizim için alman en önemli karar, ülkemizin 
adaylığının diğer adaylarla eşit temelde ve koşullarda ve hiçbir 
tartışmaya yol açmayacak biçimde resmen ve hukuken tescil 
edilmesi olmuştur. Böylece ülkemizin 36 yıldan beri sürmekte 
olan Avrupa Birliği’yle bütünleşme süreci, artık geriye dönülmez 
bir biçimde çok önemli ve yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır.

Adaylık süresinin olanaklar ölçüsünde kısa bir sürede 
aşılarak, tam üyeliğimizin gerçekleşmesi için, gerçek bir aday 
olduğumuzun bilinci içinde bütüncül politikalar oluşturmamız ve 
içine girdiğimiz bu süreci disiplini ve eşgüdümlü bir çalışmayla 
tamamlamamız gerekmektedir. Önümüzdeki kısa ön hazırlık 
döneminde Türkiye'nin neler yapacağı, AB'nin bunlara nasıl bir 
destek vereceği saptanacak ve üyeliğe yaklaşım stratejisi ortaya 
konacaktır. Öncelik vereceğimiz alanların, gücümüzü yoğun
laştıracağımız öncelikli hedeflerin sür'atle ve isabetle belirlen
mesi gerekecektir. Bu süreç içerisinde Türkiye, kendi mevzuatını 
daha ileri bir rasyonele getirme kararlılığını ortaya koyacaktır. 
Türkiye, hadiseleri, bu değişim süreci içinde algılayacak ve üze
rine düşeni süresi içinde yerine getirecektir.

2000 yılı Ocak ayından itibaren AB ile tam üyelik sürecini 
başlatıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak AB Komisyonu ile birlikte, 
ilgili ulusal mevzuatımızda gerekli uyarlama faaliyetini gerçek
leştirmek için Topluluk mevzuatını tarama süreci başlayacaktır. 
Buna paralel olarak kazanım uyumunu hangi alanlarda ve ne 
kadar sürede gerçekleştirebileceğimizi ortaya koyan bir ulusal 
program hazırlanacaktır. Tüm bu faaliyetler paralelinde Avrupa 
Birliği maddi yardım sağlayacaktır. Türkiye AB ile 4 yıldır güm
rük birliği deneyimi yaşamaktadır. Tam üyeliğin en önemli gerek
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lerinden birini oluşturan gümrük birliğini daha hiçbir aday ülke 
gerçekleştirememiştir. Bu alanda Türkiye'nin gözardı edilemez 
bir birikimi ve avantajı bulunmaktadır. Bu birikimimizin adaylık 
sürecinde göstereceğimiz performansı olumlu yönde etkileye
ceğine inanıyorum. Türkiye'mizin Avrupa Birliği'ne tam 
üyeliğinin alacağı süre, büyük ölçüde üzerimize düşen çalışmaları 
tamamlayabileceğimiz zamana bağlı olacaktır.

Son bir ay içindeki gelişmeler bağlamında değinilmesi 
gereken diğer iki olay ise, Kıbrıs'la ilgili olarak New York'ta 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nce düzenlenen aracıyla 
konuşmalarda sağlanan ve BM Kıbrıs Barış Gücü’nün görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararma da yan
sıyan başarı ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
konusundaki görüşlerimizin, NATO Bakanlar Konseyi toplan
tısındaki uğraşlarımız sonucunda Ortak Bildiri'de büyük ölçüde 
ifadesini bulmuş olmasıdır.

Bu iki hususa kısa da olsa değinmek istiyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş'm, ilk turu New York'ta 3-14 Aralık tarihlerinde gerçek
leştirilen aracıyla konuşmalarda, görüşmeler için zeminin, eşit 
statü temelinde hazırlanması yönünde gösterdiği çabalar, 
Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

Sayın Denktaş, bu konuşmalarda Kıbrıs'ta kalıcı bir 
uzlaşının ancak Ada'daki gerçekler temelinde şekillenebileceği 
yolundaki ortak görüşlerimizi açıklamış, iki devletli konfederas
yon önerisini masaya getirmiş, Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerine 
ilişkin düşüncelerini BM Sekretaryası ile ayrıntılı olarak pay
laşmıştır. Sayın Denktaş'm aracıyla konuşmalara yapıcı bir 
anlayışla katılması, ilgililerce memnuniyetle karşılanmıştır. 
Varılan aşamada görüşlerimizin muhataplarımızca daha iyi 
anlaşıldığı, kalıcı bir çözüm için Ada'da iki ayrı eşit ve egemen 
devletin varlığının kabulü gereğinin daha iyi kavrandığı 
görülmektedir.
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Bu çabaların ilk meyvesi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücünün 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak BM Güvenlik 
Konseyi’nce alınan karara eklenen "addendum" ile Barış 
Gücünün Ada'nın iki kesiminde ancak iki tarafın onaylarının 
olması halinde faaliyet gösterebileceğinin ilk kez BM bel
gelerinde resmen kayda geçmiş olmasıdır. Böylece, BM Barış 
Gücün’ün faaliyetlerinin iki tarafın makamlarınca ayrı ayrı belir
lenmesi gerekeceği tescil edilmiş, dolayısıyla, KKTC'nin Ada'da 
eşit yetki sahibi olduğunun kabulü yönünde bir adım atılmıştır.

Türkiye, Kıbrıs'ta çözüme giden yolu, Ada'daki iki devletin 
ilk aşamada aralarındaki temel sorunları çözmeleri, ardından 
ortak bir işbirliği yapılanmasına gitmeleri şeklinde görmektedir. 
Bu doğrultuda, Sayın Denktaş'ın 31 Ağustos 1998 tarihinde ulus
lararası camiaya sunduğu Kıbrıs'ta iki devletli bir konfederasyon 
kurulması önerisinin, gelecek yıl yapılması beklenen görüşmelere 
temel olmasını ümid ediyoruz.

Bu vesileyle Kıbrıs politikamızla ilgili birkaç hususu teyi- 
den vurgulamak isterim.

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her alan
da verdiği desteği arttırarak devam ettirmekte kararlıdır. KKTC, 
sağlıklı demokratik yapısı ile varlığını daima devam ettirecek, 
Kıbrıs Türk halkı, sürdürdüğü özgürlük ve eşitlik mücadelesinde 
Türkiye'yi hep yanında bulacaktır.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm, Ada'daki mevcut gerçek
lerin kabulünden geçmektedir. Ada'da iki ayrı halk, demokrasiyle 
yönetilen iki ayrı devlet bulunmaktadır. GKRY'nin 1956-60 
Anlaşmalarına aykırı olarak AB'ne tek taraflı yaptığı başvuru 
Ada'da iki eşit tarafın var olduğu gerçeğini değiştirmemiş, aksine 
daha da pekişmesine yol açmıştır.

Aynı şekilde, Türkiye'nin AB'ne adaylığı, AB Helsinki 
Zirvesinde alman, Rum yönetiminin AB'ne üyeliği için Kıbrıs 
sorununun çözümünün bir koşul olmadığına ilişkin karara iti
razımızı engellemez. Aksine, Türkiye'nin AB'ne adaylığı, haklı
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hukuki ve siyasi itirazlarımızı AB platformuna eşitlik zemininde 
taşıyabilmemizi sağlayacaktır.

Kuzey Atlantik Konseyi'nin (KAK) 15 Aralık'ta düzenle
nen toplantısında ülkemiz bakımından da büyük önem taşıyan 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) konusu ele alındı. 
Esasen bu konudaki görüşlerimizi çeşitli vesilelerle ve ayrıntılı 
biçimde müttefiklerimize iletmiştik. Bu konuda Vaşington 
Zirvesi"de alman kararın temel oluşturduğu görüşümüzde bir 
değişiklik olmamıştır. Hatırlayacağınız üzere NATO, bu alanda 
alacağı müteakip kararları AB'nin gerçekleştireceği paralel 
düzenlemelere bağlamıştı. Ancak, AB henüz tatminkar bir 
çerçeveyi ortaya koyamamıştır.

Toplantıda yaptığım konuşmada özellikle Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Kimliği'nin geliştirilmesinde NATO'nun öncelikli 
rolüne halel getirilmemesi gereğini vurguladım. Ayrıca, bu husus
taki gelişmelerin AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin tam 
katılımı olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını da çizdim.

AB üyesi olmayan diğer müttefikler de benzer görüşler 
belirttiler. AB üyesi müttefiklerimizin çoğunluğunun da AB için
deki yeni yapılanmaların saydam ve dışlayıcı olmayan biçimde 
gerçekleştirilmesi gereğini teslim etmeleri memnuniyet verici 
olmuştur.

Çabalarımız, toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride 
İttifakın Avrupa güvenlik ve savunmasındaki tarafımızdan büyük 
önem atfedilen nazım konumunun önümüzdeki dönemde de 
geçerliliğini aynen sürdüreceğinin vurgulanmasını sağlamış, bu 
çerçevede özellikle AGSK'nin daha da geliştirilmesinin, İttifakın 
bu öncelikli rolüne halel getirmeyeceği hususunun altının 
çizilmesi temin edilmiştir.

Bu bağlamda, ayrıca, AGSK'nin geliştirilmesi ve uygulan
ması sürecine Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı NATO 
müttefiklerinin layıkı veçhile katılmasının gerek bu sürece, gerek 
İttifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesine büyük katkı sağlaya
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cağının tüm müttefikler tarafından bir kere daha kuvvetli ifade
lerle vurgulanması sağlanmış ve önümüzdeki dönemde ülkemizin 
de aralarında yer aldığı halihazırda AB üyesi olmayan Avrupalı 
müttefiklerin anılan sürece katılmalarını temin edecek düzen
lemeleri yapması için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunulmuştur.

• • •
Ote yandan, yine bu bağlamda, ittifak imkan ve yetenek

lerinin olası AB önderliğindeki harekatlara tahsisinin ancak İtti
fak bünyesinde her bir durumda ayrı ayrı ve oydaşmayla alınacak 
kararlarla mümkün olabileceği sarahaten vurgulanmıştır. 
Böylelikle, Vaşington Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanları 
tarafından yayımlanan bildiri ile onaylanan gözden geçirilmiş 
Stratejik Konsept arasında kurulan dengenin bu defa Dışişleri 
Bakanları düzeyinde ve tek bir belge içerisinde kayda geçirilme
si sağlanmıştır.

Bu konudaki önemli hususlardan bir diğeri de, önümüzde
ki dönemde İttifak bünyesinde AGSK'nın geliştirilmesine ilişkin 
çalışmaların nihai safhaya ulaştırılabilmesinin ancak halihazırda 
AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin başta AGSK'ın gelişti
rilmesi ve uygulanması sürecine katılımlarına ilişkin düzenleme
ler dahil, AB bünyesinde kaydedilecek gelişmelere bağlı ola
cağının açıkça vurgulanmış olmasıdır.

AGSK çerçevesinde ayrıca, AB bünyesinde geliştirilmesi 
öngörülen hedef yeteneklere ülkemizin halihazırda yapmakta 
olduğu ve gelecekte yapacağı katkıların taşıdığı ve taşıyacağı 
önemin Dışişleri Bakanları düzeyinde altı çizilmiş, bu yetenek
lerin geliştirilmesinin NATO'nun duplikasyonu anlamına 
gelmeyeceği gibi bir Avrupa ordusu oluşturulması sonucunu 
doğurmayacağı da kaydedilmiştir.

Sonuç olarak NATO Bakanlar Toplantısının AGSK 
konusunda varılan nokta ülkemiz açısından tatminkar bir nitelik 
taşımaktadır.

Uluslararası ilişkiler alanında kısa sayılabilecek bir zaman 
diliminde elde edilmiş olan başarıların temelinde, özgüvenimiz;
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Türkiye olarak kendimizi daha doğru bir tarih perspektifine, bir 
zaman perspektifine oturtabilmiş ve dolayısıyla da kendimizi 
daha doğru algılayabilmiş olmamız yatmaktadır.

Şimdi 1999 yılı içinde meydana gelmiş bulunan bu ve diğer 
gelişmelere daha yakından bakmak ve geleceğe ilişkin 
düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Yukarıda saydığım gelişmeler ve başarıların sağlanmasına 
kaydadeğer etkisi bakımından terör örgütü elebaşısının yakalan
mış olmasının ve uluslararası normlara da uygun bir şekilde 
yargılanmış olmasının altının çizilmesi gerekir. Terör örgütü ele
başısının yakalanıp, yargılanması kadar terör eylemlerinin 
önünün alınabilmiş olmasının uluslararası saygınlığımıza ve 
gücümüzün çeşitli yönlerden algılanıp, değerlendirilmesine 
katkısı da belirtilmelidir. Burada, Dışişleri Bakanlığı'nın genelde 
yargı sistemimiz hakkında ve özelde terör örgütü elebaşısının 
yargılanmasının adil, açık ve normlara uygun bir şekilde yapıldığı 
hususunda dünya kamuoyunda mevcut olumsuz önyargının gide
rilmesi ve gerçek durumu yansıtan genel ve yaygın bir kanının 
oluşmasına yönelik yoğun çalışmalarının belirtilmesi gerekir. Bu 
çalışmalarımıza diğer kurum ve kuruluşlarımızın sağladıkları 
anlamlı katkıları da teşekkürle kaydetmek isterim.

Komşularımızla ilişkilerimize bakıldığında somut sayıla
bilecek bir ilerlemenin meydana geldiği görülmektedir. Bu 
bağlamda Yunanistan'la yeni bir dönem başladığını memnunlukla 
gözlemlemekteyiz. Bu noktaya ulaşmamızda, Yunanistan'a yöne
lik son yıllardaki açılımlarımıza nihayet farklı bir açıdan bakma 
olgunluğunu ve cesaretini gösteren ve "Komşumuzun gücünün 
bizim gücümüz olduğuna inanıyorum" diyebilen vizyon sahibi 
meslektaşım Yorgo Papandreu'yu anmak isterim. Yunanistan'ın 
bu noktaya gelebilmiş olmasında önceki dönemdeki yanlış poli
tikalar ile uygulamalarının bir etkisinin olduğu da unutulmadan, 
iki ülkeyi kısa aralıklarla sarsan depremin açığa vurduğu halklar 
arasındaki yakın duygular temelinde politika oluşturulması, artık 
demokrasinin de bir gereği olarak su yüzüne çıkmıştır. Gelinmiş
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olan bu olumlu noktada esas olan, Hükümetlerin asılsız nedenler
le halkların tutumlarını olumsuz yönde etkileyecek beyan ve 
uygulamalardan kaçınmalarıdır. Ankara'da esasen mevcut olan 
yapıcı iradenin son zamanlarda Atina'da da yankı bulmasıyla iki 
ülke arasında işbirliği alanlarının belirlenmiş olması ve bu alan
lara ilişkin belgelerin kısa sürede imzalanma aşamasına geti
rilebilmiş olması memnunluk ve gelecek bakımından ümit veren 
bir gelişmedir. Sayın Papandreu'yu yeni yılın ilk ayında 
Türkiye'ye davet ettim. Ziyareti vesilesiyle anlaşmaların imzalan
ması aşamasına geçebileceğimizi umuyorum.

Biz, Yunanistan'la sürdürmekte olduğumuz ortak çalışma 
kapsamına henüz alınmamış daha özlü konuların da gündeme 
ithal edilebileceği ve hatta sür'atle ithal edilmeleri ve bunların da 
iki ülkenin karşılıklı hak ve çıkar dengesine dayalı, kalıcı bir 
çözüme ortak çalışma yoluyla kavuşturulabileceği inancını taşı
yoruz. Bu inanç ve siyasal iradeyle de iki ülke ilişkilerini et
kileyen tüm sorunların ortak çalışma yoluyla çözümlenmesi için 
üzerimize düşeni yerine getirmek hususunda kararlıyız.

Komşumuz Rusya Federasyonu ile işbirliği ilişkilerimizi, 
mevcut potansiyelimizle uyumlu şekilde, ortak yarar anlayışı ve 
karşılıklı güven zemini üzerinde geliştirmeye önem ve öncelik 
atfetmekteyiz. Bunun bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulu
nacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'nun ve 
bölgemizin istikrarını tehdit eden bir nitelik kazanan Çeçenistan'- 
daki çatışmaların tırmanmasını endişeyle izlemekteyiz. Sorunun 
Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğü içinde ve mutlaka 
barışçı yollarla, insani sorunlara özel önem gösterilmek suretiyle 
bir çözüme kavuşturulabileceği görüşündeyiz. Bundan böyle sivil 
halkın çatışmalardan zarar görmemesi için ivedilikle önlem alın
ması içten dileğimizdir. Çatışmaların şimdiye kadar etkilediği 
sivil halka da uluslararası yardım kesintisiz sağlanmalıdır. Türk 
Kızılayı da bu çerçevede üstüne düşeni yapmaktadır.

Rusya ile aramızda kuşkunun güvene, rekabetin de işbirliği 
anlayışına dönüştüğü bir atmosferin geliştirilmesinin, ilişkileri
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mizin daha sağlıklı bir zemine taşınmasını sağlayacağına inanı
yoruz. Bu çerçevede, Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik 
bölücü terörün cesaretlendirilmemesi de ikili ilişkilerimizin 
ihtiyaç duyduğu güven ortamı bakımından önemli bir unsuru 
teşkil etmektedir. Bu itibarla, başta üst düzey olmak üzere, her 
düzeyde sürekli ve düzenli siyasi diyaloğun elzem olduğu 
kanaatindeyiz.

Öte yandan, ilişkiler dokumuzda önemli bir yer teşkil eden 
ve Rusya'daki krizden etkilenmiş olan ekonomik alandaki işbir
liğimizin yeniden olumlu bir çizgiye oturtulmasına büyük önem 
atfetmekteyiz. Bu amaçlar doğrultusunda Sayın Başbakanımızın 
iki yıllık bir aradan sonra Rusya Federasyonu'na Kasım ayında 
gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yapılan görüşmeler, esas 
itibariyle, iki tarafta da karşılıklı çıkar ve yararları gözetecek bir 
çerçevede ve potansiyelimizle mütenasip şekilde işbirliğinin 
geliştirilmesi yönünde ortak siyasi iradenin mevcut olduğunu 
ortaya koymuştur.

Bu bağlamda, ülkemizin enerji ihtiyaçlarının karşılanması
na yönelik çabalarımız çerçevesinde Rusya Federasyonu'ndan 
alacağımız ilave doğal gazın "Mavi Akım Projesi" kapsamında 
Karadeniz'den naklini öngören projeye ilişkin Ek Protokol, 27 
Kasım 1999 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır. Böylece bu pro
jenin de gerçekleştirilmesi yönünde ilave bir adım atılmış olmak
tadır.

Suriye ile geçen yıl yaşanmış olan gerilimin ardından imza
lanmış olan Adana Mutabakatı'yla ilişkilerimizin öncelikli 
konusu ve bu hususta yapılacaklar bir belgeye bağlanmıştır. 
Suriye, bu belgeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirdikçe Türkiye, ilişkilerin komşulara yakışan ve karşılıklı 
yarar sağlayan bir düzeye getirilmesi için üzerine düşeni 
yapacağını çeşitli vesilelerle açıklamıştır. Bu yaklaşımımızı Eylül 
ayında Birleşmiş Milletler çalışmaları vesilesiyle gittiğim New 
York'ta buluştuğum Suriyeli meslekdaşıma da belirttim. 
Görüşmede, ilişkilerimizin tüm yönlerine egemen olacak ilkeleri
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ve gündemi belirlemek ve bir belge hazırlamak üzere kurulması 
kararlaştırılan komitenin oluşumu tamamlanmak üzeredir.

İran'la ilişkilerimizde, zaman zaman maalesef gözlediğimiz 
aksamalara karşın hissedilebilir bir ilerleme sağlanmıştır. İran 
topraklarının Türkiye'nin güvenliği aleyhine kullanılamayacağı 
yönünde İran üst düzey yöneticilerince verilen güvenceler ışığın
da, bu işbirliğimizin etkin sonuçlar vermesi daha da önem kazan
mış bulunmaktadır. Bölgenin iki büyük ülkesi Türkiye ile İran'ın 
iyi ilişkiler içinde bulunmalarının yararı bu iki ülkenin sınırlarıy
la kısıtlı değildir. Biz, Türkiye ile İran'ın iyi ilişkiler içinde bulun
malarının olumlu yansımalarının, bölgemizden başlayarak bunun 
ötesine yayılan bir coğrafi alanda da hissedileceği düşüncesinde
yiz. Önemsediğimiz bu ilişkilerin geliştirilmesi hususunda eli
mizden gelen çabayı göstermekteyiz. İran'ın da geliştirilmesini 
içtenlikle arzu ettiğine inandığımız ilişkilerimizin karşılıklı olarak 
istenen düzeye çıkartılması için başta içişlerine karışmama olmak 
üzere uluslararası ilişkilere egemen olması gereken temel ilkelere 
saygılı olunmasının yeterli olacağı düşüncesindeyiz.

Irak tarihsel bağlarla bağlı olduğumuz komşumuz ve Orta 
Doğu'nun önemli bir ülkesidir. Kuveyt'i işgalinden bu yana Irak'ta 
olağanüstü bir durum hüküm sürmektedir. Irak halkının çektiği 
acılar bir yana, ülkemiz üzerinde de bu durumun ciddi etkileri 
olmuştur. Herşeyden önce, önemli bir ekonomik pazarı kaybetmiş 
bulunuyoruz. Ülkemiz, Irak'a uygulanan ambargodan büyük 
boyutlarda ekonomik zararlar görmüştür. Bu zararlarımızın gide
rilmesine yönelik bir formül bulunması amacıyla Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdindeki girişimlerimiz 
sürdürülmektedir. Zararlarımızın, Birleşmiş Milletler Şartı'nm 50. 
maddesinin ruhu çerçevesinde Yaptırımlar Komitesi'ne 1996 
yılında yaptığımız ve bu yıl yenilediğimiz başvuru temelinde en 
iyi biçimde giderilebileceğini düşünüyoruz.

Bu ülkenin bölgenin istikrar, barış ve refahına katkıda 
bulunacak biçimde yeniden uluslararası toplumla bütünleşmesi 
samimi arzumuzdur. Irak yönetimini Birleşmiş Milletler
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Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymaya bu nedenle de 
teşvik ediyoruz.

Irak'ın toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemen
liğinin korunması, Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtilen bir 
yükümlülüktür. Ancak, Irak yönetimi de Güvenlik Konseyi karar
larının çizdiği çerçeveyi tamamen doldurmak sorumluluğunu, 
bunun ambargonun kaldırılmasını sağlayacağını da dikkate alarak 
yerine getirmelidir. Bağdat'ın bu yönde atacağı bir adım, Irak 
yönetiminin herşeyden önce kendi halkına olan yükümlülüğü ye
rine getirmesi bakımından bir zorunluluktur. Irak nüfusunun 
üçüncü büyük unsuru olan Türkmenlerin, ülke içinde barış ve 
refah içerisinde, saygın Irak vatandaşları olarak yaşayabilmeleri 
bizim açımızdan önem taşıyan bir diğer husustur.

Öte yandan Türkiye, Kuzey Irak'ta yaşayan halkın sorun
larının, Irak içerisinde barışçı yöntemlerle ve diyalog yoluyla, 
Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümlenmesini 
beklemektedir. Bu arada, terörist örgütün mevcut otorite 
boşluğundan yararlanarak Kuzey Irak'a yerleşmeye çalışmasını 
önlemeye yönelik önlemlerin etkin biçimde uygulanmasına 
devam edilecektir.

Türkiye, Orta Doğu'da başta Mısır, Ürdün, Körfez ve 
Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle de iyi 
ilişkiler geliştirmesinin, aynı zamanda bölgenin refah, istikrar ve 
güvenliğine de katkıda bulunacağı bilinciyle hareket etmekte 
politikasını bu anlayış ve yaklaşımla oluşturmaktadır.

Son dönemde Orta Doğu Barış Sürecine hakim olan 
iyimser hava sonucunda, İsrail-Filistin kanalında Sharm El Sheik 
Mutabakatı'nın imzalanarak, Ekim 1999'da Nihai Statü 
Görüşmeleri'ne başlanılması, bunun ardından da İsrail ile Suriye 
arasında 1996 yılında kesilen görüşmelere 15 Aralık'ta 
Vaşington'da yeniden başlanmış olması memnuniyet ve umut 
vericidir. Türkiye olarak biz, bölgemize istikrar, huzur ve işbirliği 
havasının yerleşmesine yardımcı olabilecek bu gelişmeleri içten
likle destekliyoruz.
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Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi, ekonomik, teknolojik, 
bilimsel ve askeri ilişkiler uygun bir gelişme eğilimi içindedir. 
Bunda, Orta Doğu Barış Süreci'nde meydana gelen önemli 
gelişmeler kadar, iki ülkenin devlet yapılarının, siyasal sistem
lerinin, ekonomik yapıları dahil çeşitli açılardan birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikte olmalarının büyük rolü olmuştur. İki ülke 
ilişkilerindeki gelişmenin, bölgenin barış ve istikrarına da katkıda 
bulunacağına inanıyoruz.

Türkiye, Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999'da mey
dana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de 12 
Kasım günü vukubulan Düzce merkezli depremle sarsılmıştır.

Öncekinde olduğu gibi bu depremin ardından da 
Bakanlığımızda bir değerlendirme toplantısı yapılmış, bir 
Büyükelçi başkanlığında oluşturulan eşgüdüm heyeti, yabancı 
arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemesinin süratle 
deprem bölgesine sevkedilmesi çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere Atatürk Havalimam'na intikal etmiştir. Marmara depremi 
sonrasında oluşturulan Deprem Kriz Masası yeniden faaliyete 
geçirilmiş; başta çadır, konteyner, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, 
kışlık giysi olmak üzere, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 
insani yardım malzemelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yoğunlaştırılarak sürdürülmüştür.

Uluslararası toplum, ikinci deprem felaketi sonrasında da 
ülkemizi yalnız bırakmamıştır. 32 ülkeden 1289 arama/kurtarma 
ekibi görevlisi, 11 ülkeden tıbbi malzeme, 3 ülkeden sağlık per
soneli ve 36 ülkeden insani yardım malzemesi gönderilmiştir. 
Gelen yardım malzemeleri belirli merkezlerde toplanarak, ihtiyaç 
duyulan bölgelere sevkedilmektedir.

0

Uluslararası toplumun 12 Kasım depremi sonrasında da 
gösterdiği dayanışma ve yakınlığı şükranla anıyorum.

Şimdi, Türkiye'nin yakın çevresinden başlayarak çeşitli 
bölgesel konulara ve Türkiye'nin bunlara yönelik yaklaşımlarına 
değinmek istiyorum.
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Balkanlar, Soğuk Savaş sonrası dönemde öndegelen çal
kantılı bölgelerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Eski 
Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar 
yumağı bağlamında, Bosna-Hersek'te çatışmaların önünün alı
narak trajediye süreli de olsa bir çözüm getirilmesini takiben 
uluslararası toplumun gündemine yerleşen ve bölgeyi olduğu 
kadar Avrupa genelinde barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eder bir 
boyut kazanan Kosova krizi, NATO'nun kararlı hava harekatı 
sayesinde kontrol altına alınabilmiş ve BM Güvenlik Konseyi'nin 
1244 sayılı Kararı ile Kosova'da yeni bir dönem başlamıştır.

Aynı zamanda bir Balkan ülkesi olan ve bölgeyle tarihi, 
insani ve kültürel bağları bulunan Türkiye, başından itibaren, 
Kosova sorununun diplomatik yoldan çözümü konusunda ikili ve 
uluslararası planda büyük çaba sarfetmiş ve sarfetmektedir. 
Ülkemiz, özetle, soruna ilişkin çözümün mevcut statünün 
ötesinde geniş bir özerkliği içermesini ve bulunacak çözümde 
soydaşlarımız dahil Kosovalı bütün toplulukların meşru hak
larının en ileri düzeyde güvence altına alınmasını istemiştir. 
Burada Kosova'daki Türklerin kazanılmış haklarının korunup 
geliştirilmesinin yöreye yönelik politikamızın temel noktaların
dan biri olduğu vurgulanmalıdır.

Ülkemiz, aktif katkıda bulunduğumuz NATO hava harekatı 
sırasında Kosovalı mültecilere kapılarını açan ilk ülkelerden biri 
olmuştur.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kosova'yı ziyaretim sırasında 
Priştine ve Prizren'de açılan Türk Eşgüdüm Büroları halen 
faaliyetlerine yoğun şekilde devam etmektedir. Bürolarımız, 
Kosova'ya gönderilen yardımların eşgüdüm içinde dağıtımını 
sağlamakta, soydaşlarımızın sorunlarının giderilmesinde yardım
cı olmaktadırlar. Öte yandan, KFOR olarak adlandırılan ulus
lararası askeri güç bünyesinde görev alan 994 personelden oluşan 
bir mekanize piyade taburumuz görevini sürdürmektedir. 
Kosova'da konuşlanan BM Uluslararası Sivil Polis Gücü'nde 
halen 49 Türk polisi, BM ve AGİT bünyesinde de 5 uzman ve
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yetkilimiz görevli bulunmaktadır.

Kosova'daki soydaşlarımızın 1974 Anayasasından kay
naklanan haklarının muhafazası ve hatta bu hakların daha da ileri 
götürülmesi amacıyla yoğun çaba sarfedilmektedir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın geçen ay yaptıkları ziyaret, Kosovalı 
Arnavutların kardeşi olan Kosovalı soydaşlarımızın kazanılmış 
statü ve haklarının korunması bakımından da çok yararlı olmuş
tur.

Kosova'da genel güvenlik durumu iyiye doğru gitmekle 
birlikte, Kosova'da yaşayan değişik topluluklar arasında görülen 
hoşgörüsüzlük ve etnik gerginlik ciddi bir sorun olma niteliğini 
korumaktadır. Bu durum, Kosova'da BM Genel Sekreteri’nin 
Özel Temsilcisi’nin başkanlığındaki BM Misyonu UNMIK'm 
büyük zorluklarla karşılaşmasına neden olmakta ve bölgede 
çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin yerleştirilmesi hedefinin 
önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır.

Kosova'da karşılaşılan tüm sorunların aşılabilmesinin, 
özellikle çok etnili bir Kosova hedefine ulaşılabilmesinin uzunca 
bir zaman alabileceği görülmektedir. Bu da uluslararası toplumun 
kararlı ve sabırlı davranmasını, UNMIK'ın görevlerini etkin şe
kilde yerine getirmesi için de gerekli mali kaynağın sağlanmasını 
zorunlu kılmaktadır.

Kosova’nın önümüzdeki dönemde de Balkanlar’m barış ve 
istikrarı açısından önemli konumunu koruyacağı anlaşılmaktadır. 
Bu duyarlı yöreye yakın ilgimiz ve Kosova'daki uluslararası 
askeri ve sivil mevcudiyete katkımız da olanaklarımız ölçüsünde 
devam edecektir.

Kosova'da huzurun ve nihai statüyü içeren siyasi çözümün 
sağlanmasına yönelik yukarıda değindiğim çabalar devam etmek
le birlikte, Kosova krizi Balkanlar bölgesindeki sorunlara mün
ferit yaklaşımların aldatıcı ve yanıltıcı olabileceğini ve bölgeye 
yönelik geniş çaplı bir istikrar paketi geliştirilmediği takdirde bu 
tür sorunlarla gelecekte de karşı karşıya kalabileceğimizi göstermiştir.
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Türkiye, bu değerlendirme ışığında, bölge ülkelerinin 
tümünün katıldığı, bölgeden kaynaklanan tek işbirliği forumu 
olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde aktif ve etkin bir rol 
oynamıştır. Süreç çerçevesinde 2 Aralık 1999 tarihinde Bükreş'te 
katıldığım Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda nihai hale getirilerek 
paraflanan "Balkanlar’da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, 
Güvenlik ve İşbirliği Şartı" tasarısı da bu süreç içerisinde 
oynadığımız rolün öneminin bir göstergesi sayılabilir. Şart1 m 
önümüzdeki Şubat ayında yapılacak GDAÜ Zirvesi sırasında 
Devlet/Hükümet başkanları düzeyinde imzalanması öngörülmek
tedir.

Diğer taraftan, çeşitli barışı koruma operasyonlarında 
görev alması öngörülen ve ülkemizin girişimiyle oluşturulan 
Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü 11 Eylül 1999 tari
hinde bir Generalimizin komutasında Filibe'de faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin girişimiyle gerçekleştirilen ve 10 
Haziran 1999 tarihinde Köln'de düzenlenen Dışişleri Bakanları 
toplantısında kabul edilen "İstikrar Paktı", 30 Temmuz'da gerçek
leştirilen Saraybosna Zirvesi ile resmen hayata geçirilmiştir. 
Katıldığımız bu girişim, Türkiye'nin başını çektiği işbirliği 
sürecini tamamlayıcı bir nitelik arzetmekte ve bünyesinde bölge 
ülkeleri için yararlı unsurlar barındırmaktadır.

Bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı platformlarda etkin 
işbirliğini sürdürmeyi amaçlayan Türkiye, Balkanlar’da istikrarın 
kalıcı kılınarak demokrasinin yerleştirilmesini, bölge ülkelerinin 
ekonomik açıdan yeniden yapılanmalarını ve güvenlik gereksi
nimlerinin karşılanmasını amaçlayan İstikrar Paktı'nı da aktif 
biçimde desteklemekte ve Paktın bölgede yeni bölünmelere yol 
açmayacak, güvenlik alanında NATO'nun merkezi konumunu 
muhafaza edecek, duplikasyona yol açarak GDAÜ İşbirliği 
Sürecini baltalamayacak ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişki
lerini dikkate alacak biçimde uygulanmasına katkıda bulunmak 
için çaba göstermektedir.
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Türkiye, Bosna-Hersek sorununun başından itibaren 
izlediği aktif politika ve Bosna-Hersek Federasyonu'nun kurul
masında oynadığı rol ile barışın sağlanmasına önemli katkıda 
bulunmuştur. Türkiye, ayrıca Federasyon’un operasyonel bir 
yapıya kavuşturulması ve Boşnaklar ile Hırvatlar arasındaki 
sorunların ve güvensizliğin azaltılması için desteğini sürdürmek
tedir. Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüş
leri başta olmak üzere hâlâ çözüme ulaştırılamamış bir dizi sorun 
gündemdeki yerini korumakta, etnik gruplar arasında karşılıklı 
kuşkular ve güvensizlik duyguları devam etmektedir.

Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna-Hersek'i 
ziyaretleri, bir yandan ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkile
rimizin pekiştirilmesine; öte yandan da Dayton Barış 
Anlaşması'nın uygulanmasına verdiğimiz desteğin, Bosna- 
Hersek'in uluslararası tanınmış sınırları içinde bağımsızlık ve 
toprak bütünlüğünün, bu meyanda çok etnili, çok kültürlü ve çok- 
dinli yapısının korunmasına verdiğimiz önemin ve Bosna- 
Hersek'teki üç halka etnik ayırım yapmaksızın eşit yak
laştığımızın bir kez daha vurgulanmasını sağlamıştır.

Öte yandan, Türkiye hemen hemen tüm Balkan ülkeleriyle 
mevcut olumlu ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınabilmesini 
teminen çaba sarfetmekte, bu çerçevede özellikle Bulgaristan, 
Romanya, Makedonya ve Arnavutluk'la çok yönlü ilişkiler 
geliştirilmektedir. Bunlara ilaveten, Bulgaristan ve Romanya ile 
başlatılan üçlü işbirliği mekanizması da memnunluk verici bir 
düzeyde sürdürülmektedir.

Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir kavşak noktası 
oluşturan ve doğal kaynaklarıyla insan gücü bakımından önemli 
bir potansiyele sahip olan Kafkasya, Türkiye'nin önem ve öncelik 
verdiği bir bölgedir. Bu bölgeyle tarihi ve kültürel bağlarımız, 
ilişkilerimize özel bir boyut kazandırmaktadır.

W

Bölgesel sorunlara kalıcı ve barışçı çözümler bulunması, 
bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve kutuplaş
maların önlenerek bölgesel işbirliğinin arttırılması Kafkasya'ya
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Türkiye açısından, Kafkasya bölgesinde barış ve güven
liğin önündeki en önemli engeller, Yukarı Karabağ anlaşmazlığı 
ve Abhazya sorununun henüz çözümlenmemiş olmalarıdır. Bu 
durum, bölgesel işbirliğinin tesis edilmesini ve bu ülkelerin 
ekonomilerinin uluslararası piyasayla bütünleşmesini engelle
mektedir.

Yukarı Karabağ sorununa Azerbaycan'ın toprak bütün
lüğüne ve yöre halkının haklarına saygı temelinde nihai bir 
çözüm bulunması gerekmektedir. Türkiye, Minsk Grubu'nun 
faaliyetlerine aktif olarak katılmaya devam etmekte ve çözüm 
sürecine destek vermektedir. Bunun yanı sıra, taraflar arasında 
Devlet Başkanları düzeyinde başlatılan doğrudan görüşmelerin 
sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağı görüşündeyiz. 
Türkiye, Azerbaycan'ın kabul edebileceği bir çözümü destekleye
cektir.

Ermenistan'ın tarihi olayları kendine özgü bir anlayışla 
uluslararası alanda kabul ettirmeye yönelik çabaları, bu ülkeyle 
olan ikili ilişkilerimizin normalleştirilmesine engel oluşturmak
tadır. Ermenistan'ın, ilişkilerimizde geleceğe yönelik olumlu bir 
bakış açısını benimsemesi ve Yukarı Karabağ anlaşmazlığının 
çözümüne yönelmesi, ilişkilerimizin normalleştirilmesini kolay
laştıracaktır. Bu yöndeki bir gelişmenin herşeyden önce 
Ermenistan'ın bağımsızlığını pekiştireceği ve bölgede işbirliği 
ortamının oluşmasına katkıda bulunacağı önem ve özenle göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Bölgenin barış ve güvenliğini engelleyen bir diğer sorun 
ise Abhazya'dır. Türkiye bu sorunun Gürcistan'ın toprak bütün
lüğü içinde, barışçı yöntemlerle ve diyalogla çözülmesi gerektiği
ni düşünmektedir. Sözkonusu soruna çözüm bulmak amacıyla 
yürütülen Cenevre süreci çerçevesinde Gürcü ve Abhaz tarafları 
arasında "Güven Arttırıcı Önlemler" başlığı altında 7-9 Haziran 
1999 tarihleri arasında, BM'nin gözetimi altında AĞIT ile 
BMGS'nin Dostları Grubu'nun (ABD, RE, Almanya, Fransa ve

yönelik politikamızın temel hedefidir.
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İngiltere) katılımıyla evsahipliğimizde düzenlenen İstanbul 
Toplantısı, taraflar arasında diyalogun sürdürülmesi ve karşılıklı 
güven arttırıcı önlemlerin alınması açısından önemli bir gelişme 
olmuştur.

Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri'nin (OAC) bağım
sızlıklarının pekiştirilmesi, egemenliklerinin güçlendirilmesi, 
demokratik, laik, hukuk devleti ve serbest piyasa ekonomisi 
ilkelerine dayalı bir toplum düzenini benimsemeleri ve ekonomik 
açıdan kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini hedef alan bir 
dış politika izlemektedir. OAC ile ilişkilerimiz dış politikamıza 
siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni boyutlar kazandır
makta, bölgemizde ve dünyada meydana gelen diğer gelişmelerle 
birlikte ülkemizin rolünü ve ağırlığını arttırmaktadır.

• _

izlenen bu politika uyarınca, OAC ile siyasi ve ekonomik 
ilişkilerimiz bir yandan 1991 yılından beri sürdürülen karşılıklı 
yüksek düzeyli ziyaretler, bir yandan da imzalanan 300 civarında 
anlaşma temelinde olumlu bir şekilde gelişmektedir.

OAC ile ilişkilerimizin ve işbirliğimizin süratle 
gelişmesinde, Türkiye ile bu ülkeler arasında tarihten ve kültür
den kaynaklanan özel bağların yanı sıra, bölgenin önemli 
ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarına sahip olması, ayrıca, 
eğitim ve kültür alanlarında geniş işbirliği fırsatlarının mevcu
diyeti büyük rol oynamıştır.

Türkiye, bugün, OAC'nin büyük bir çoğunluğunda en 
büyük yatırımcı, en büyük ticaret ortağı ve en fazla yardım 
sağlayan ülke konumundadır. Diğer yandan, bu ülkelerle eğitim 
alanındaki mevcut geniş ve kapsamlı işbirliğini, geleceğe yönelik 
çok büyük bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Dost ve kardeş Orta Asya Cumhuriyetleri, her açıdan yeni 
bir yapılanma içinde bulunmaktadırlar. Bağımsızlığın 
sürdürülmesi çabalarına ek olarak yeni siyasi, ekonomik ve sosyal 
modellere geçiş amacıyla zorlu bir mücadele vermektedirler. Orta 
Asya Cumhuriyetleri'yle geçmişi derinlere uzanan kardeşlik ve
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dostluk bağları olan Türkiye, herhangi bir ardniyet beslemeden 
onlara bu yaşamsal çabalarında olanakları oranında yardım ve 
destek sağlamaktadır. Öte yandan, bazı kardeş Orta Asya 
Cumhuriyetleri'nin yaşamış oldukları terör eylemlerini kınıyoruz. 
Bu olayların sona ermiş olduğunu memnunlukla gözlemliyor ve 
yinelenmemesini içtenlikle diliyoruz.

Türkiye ile OAC arasındaki yakın ve kapsamlı işbirliği ve 
dayanışmanın, bölgesel barış, istikrar, işbirliği ve refaha da 
hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, zengin doğal kay
nakları ve insan gücüyle Orta Asya'nın istikrarının korunmasının, 
aynı zamanda uluslararası toplumun çıkarları bakımından da 
yararlı olacağı şüphesizdir. Zira, 50 milyon nüfusuyla bu bölge, 
sadece siyaseten değil, ekonomik açıdan da dikkate alınması 
gereken bir gerçektir.

Soğuk Savaş sonrası dönemin ortaya çıkardığı fırsat ve 
tehditlerin kesiştiği bir coğrafyada yer alan Türkiye, bu hassas 
konumunun üzerine yüklediği sorumlulukları yerine getirirken, 
bugüne kadar ortak değerler temelinde anlayış birliğine sahip 
olduğu ve İttifak ilişkisi içinde bulunduğu Batı ile işbirliğine de 
özel bir önem vermektedir.

Bu çerçevede, ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimize 
değinmek istiyorum.

Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Hazar 
havzalarındaki yeni stratejik ortamın gereklerini dikkate alarak, 
müttefiklik ilişkilerini, halen müşterek değer ve çıkarlar doğrul
tusunda, "stratejik ortaklık" kavramı temelinde geliştirmekte
dirler.

1999 yılı, Türkiye-ABD ilişkileri bakımından stratejik 
ortaklık anlayışının yerleşmesini sağlayan bir dizi yüksek düzeyli 
ziyarete sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan ayın
da NATO Zirvesi marjında, Sayın Başbakanımızın Eylül'de resmi 
bir çalışma ziyareti çerçevesinde ve de ABD Devlet Başkam'nın 
AGİT Zirvesi öncesindeki resmi ziyareti vesilesiyle yapılan kap
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samlı görüşmeler, ikili ilişkilerin genişletilip derinleştirilmesi 
iradesini pekiştirmiş, işbirliğine dinamizm kazandırmıştır.

Bu bağlamda, Başkan Clinton'un, "21. yüzyılda Türkiye ile 
ABD'nin stratejik ortaklığı, dünya meseleleri karşısına iki ülkenin 
işbirliği içinde davranmaları yönünde ABD'nin kararlılığı, 
Türkiye'nin geniş coğrafyasındaki ülkelerin hür ve liberal 
dünyayla ilişkilerinin pekiştirilmesinde iki ülkenin müştereken 
oynayacağı roller, 21. yüzyılda dünya siyasetinin Türkiye'nin 
izleyeceği politikalardan önemli ölçüde etkileneceği, Avrupa'nın 
kendisiyle aynı hedefler doğrultusunda gayret sarfeden Türkiye'yi 
bünyesine alma zorunluluğu" şeklinde verdiği mesajlarla iki ülke 
arasındaki stratejik ortaklık anlayışı kuvvetle vurgulanmıştır.

ABD'yle Aralık 1997'de benimsenen kapsamlı gündem 
çerçevesinde, savunma ve güvenliğe ilaveten, enerji, ekonomi ve 
ticaret, bölgesel işbirliği ve diğer alanları da kapsayan sürekli ve 
verimli bir diyalog sözkonusudur.

ABD, Türkiye'nin AB'ye üyelik başvurusuna, Hazar petrol 
ve doğal gazının Türkiye üzerinden Akdeniz'e nakledilmesi pro
jelerine ve terörle mücadelesine açık destek vermiştir ve vermek
tedir. Bu yardım ve desteğe burada huzurlarınızda bir kere daha 
teşekkür ederim.

• •
Ülkemiz ile ABD arasında çok yönlü ekonomik ve ticari 

ilişkilerin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için her iki ülkede de 
siyasi irade mevcuttur. Sayın Başbakanımızın ABD'yi ziyareti 
sırasında imzalanan "Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin 
Geliştirilmesine ilişkin Çerçeve Anlaşması"yla ikili ticaretin art
tırılması ve yatırımların teşvik edilmesi süreci başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler, 
kollektif savunmanın yanı sıra, bölgesel barış ve istikrarın 
sağlanmasına matuf bir güvenlik işbirliği boyutu da kazanmış 
bulunmaktadır.

• •
Ülkemizin coğrafi konumunu ve jeopolitik gerçeklerini
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dikkate alan Türk dış politikasının ana hedeflerinden biri, 
Avrupa'nın yeniden yapılanan kurumsal mimarisi çerçevesinde 
Türkiye'nin Batı dünyasıyla tam bütünleşmesini sağlamaktır. Bu 
amaçla, Avrupa ülkeleriyle, ikili planda ve Avrupa entegras
yonunun kurumlan çerçevesinde ilişkilere ivme kazandırılmasına 
gayret edilmektedir.

Avrupa ülkeleriyle ikili temaslarımız ve üst düzey karşılık
lı ziyaretler giderek daha da yoğunlaşmaktadır. Bazı Batı Avrupa 
ülkeleriyle ilişkilerimizde son yıllarda yaşanan iniş ve çıkışlara 
rağmen, genel olarak karşılıklı çıkarların gerektirdiği düzey 
korunmuştur.

Geçtiğimiz dönemde, Avrupa ülkelerinden Almanya, 
Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Belçika, Hollanda, 
İsveç, İrlanda, Danimarka ve Finlandiya ile gerek Bakanlar 
düzeyinde, gerek teknik düzeyde ziyaret ve görüşmeler gerçek
leştirilmiştir.

Üst düzey temaslardaki olumlu gelişmelere karşın, 
Avrupa'da bilinen çevrelerin sözde sorunlarla Türkiye'ye yönelt
tikleri eleştirilerin sürdüğü de maalesef gözlemlenmektedir. 
Türkiye'nin görüntüsünü bozmaya yönelik bu çaba ve girişimlere 
karşı sürekli bir şekilde mücadele verilmektedir. Bu çok yönlü 
mücadelemizin bir boyutunu oluşturan yayınlarımız şimdiden 
olumlu bir etki yaratmış bulunmaktadır.

Birçok Avrupa ülkesinde yaşayan ve bu ülkeler ile aramız
da dostluk köprüsü oluşturduğunu düşündüğümüz vatan
daşlarımızın sorunlarının çözümü doğrultusunda ilgili ülkeler 
nezdindeki girişimlerimiz devam etmektedir. Özellikle 
Avrupa'daki vatandaşlarımızı hedef alan yabancı düşmanı ve ırkçı 
saldırılar konusunda ilgili hükümetler uyarılmakta, yasal 
olanaklar değerlendirilmekte ve vatandaşlarımızın huzuru için 
gerekli tedbirlerin alınması talep edilmektedir.
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İki milyonun üzerinde vatandaşımızın yaşadığı ve bizim 
açımızdan Avrupa ülkeleri arasında özel konuma sahip bulunan 
Almanya ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi hedeflenmekte
dir. Almanya'da Ekim 1998'de yapılan seçimlerden sonra kurulan 
Schröder Hükümeti'yle gerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi, gerek 
Avrupa kuramlarında işbirliği yapılması amacıyla samimi bir 
işbirliği yürütülmektedir.

Bu bağlamda, Schröder Hükümeti'nin Türkiye'nin AB 
adaylığı konusunda benimsemiş olduğu olumlu politikayı kaydet
mek ve Almanya Dışişleri Bakanı Sayın Fischer ile Temmuz ve 
Ekim aylarındaki karşılıklı ziyaretlerle geliştirdiğimiz diyalogun 
da gerek ikili, gerek AB ile kurumsal ilişkilerimiz üzerinde olum
lu yansımaları olduğunu kaydetmek isterim.

Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimize yeni açılımlar 
kazandırılması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 
"Ortak Eylem Planı" mekanizmasının kurulmasına öncelik ve
rilmektedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat 
1998'de Fransa'ya yaptıkları devlet ziyareti sırasında mutabakata 
varılan "Türkiye-Fransa 2000 Eylem Planı" iki ülke arasında her 
alandaki ilişkilerde somut ilerlemeler kaydedilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Keza, 1998 yılında İspanya ile ülkemiz arasında 
imzalanan ortak eylem planının uygulanmasına da başlanmıştır. 
Bu ortak eylem planlarının, zamanla diğer Avrupa ülkelerine de 
teşmil ettirilmesi öngörülmektedir.

İtalya ile çok yönlü ilişkilerimizde, özellikle Kasım 
1998'de terörist başının İtalya'ya gitmesi ve bunu takip eden 
gelişmeler, bu ülkeyle aramızda bir kriz dönemi yaşanmasına yol 
açmıştır. İtalya Başbakanı D'Alema'nm 1999 Temmuz ayı sonun
da Sayın Başbakanımıza göndermiş olduğu ılımlı dostluk 
mesajıyla ilişkilerde düzelme kaydedilmiş, İtalya Dışişleri Bakanı 
Dini'nin 16 Eylül 1999 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret Türk- 
İtalyan ilişkilerindeki gerginlik döneminden çıkılması bakımın
dan önemli bir adım teşkil etmiştir. İtalya ile ilişkilerimizin 
yeniden normale avdet etmekte olduğunu memnunlukla kaydet-
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Avrupa Birliği üyelerinden İsveç, Finlandiya ve Danimarka 
ile belirli konularda tam örtüşmeyen yorumlardan kaynaklanan 
bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde önemli bir mesafe alınmış 
olduğunu vurgulamak gerekir. Bu pürüzlerin giderilmesine yöne
lik çabalarımız bağlamında, 25 ve 26 Kasım 1999 tarihlerinde 
Stokholm ve Kopenhag'a yaptığım ziyaretlerin olumlu 
sonuçlarının etkilerinin, Helsinki Zirvesi'nde alman olumlu kararı 
kolaylaştıran bir katkıda bulunduğunun kaydedilmesi gerekir.

Tarihinin, coğrafyasının ve ekonomik potansiyelinin gerek
leri doğrultusunda çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politika 
izleyen Türkiye, ekonomik açıdan yeni pazarlara girme imkanını 
arttırmak, siyasal açıdan ise, görüşlerini küresel planda daha 
geniş çevrelere anlatabilmek ve özellikle destek sağlayabilmek 
amacıyla, son dönemde yeni bazı bölgelerle ve bu meyanda Uzak 
Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerini canlandır
mak ihtiyacını hissetmiştir.

Burada, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ilişkilerimizin gelişti
rilmesine atfettiğimiz önemi vurgulamak isterim. Ülkemiz ile 
ÇHC arasında önemli bir potansiyel vaat eden ilişkilerimiz her iki 
tarafta da mevcut kuvvetli bir siyasi irade zemininde hızlı bir 
gelişme sürecine girmiştir. Bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişki
lerimizin hukuki çerçevesi tamamlanmış olup, gerçekleştirilen 
karşılıklı üst düzey ziyaretler ekonomik ilişkilerimizin gelişti
rilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadır.

Çin Parlamento Başkam'mn yıl içindeki ziyaretiyle ivme 
kazanan ilişkilerimizin, gelecek yıl gerçekleşmesini beklediğimiz 
Çin Cumhurbaşkam'mn ziyaretiyle daha da ileriye götürüleceğine 
inanıyoruz. Bu büyük dostumuzla ilişkilerimizin uluslararası 
ilişkilere egemen temel ilkeler çerçevesinde geliştirilmesine 
önem atfediyoruz.

ÇHC ile ekonomik ilişkilerimizin işbirliği ortaklığına 
dönüştürülmesi gerek bölgesel, gerek uluslararası refah ve

mekteyiz.
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istikrara olumlu katkıda bulunacaktır.

Dış politikamız ve ulusal güvenliğimiz açısından önem 
arzeden NATO, yeni yüzyıla Soğuk Savaş sonrasında siyasi ve 
güvenlik mimarisine uyum sağlamış, eskisinden güçlü ve işlevsel 
bir örgüt olarak girmektedir. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan 
NATO Vaşington Zirvesi'nde, İttifakın uyum çalışmalarının 
sonuçlarına ilişkin önemli belgeler kabul edilmiş ve ileriye yöne
lik kararlar alınmıştır.

ittifaka bu yıl Mart ayında üye olan Polonya, Macaristan ve 
Çek Cumhuriyeti'nin ilk katıldıkları zirve niteliğini taşıyan 
Vaşington'da ayrıca, İttifakın "açık kapı" politikası teyid edilmiş 
ve NATO üyeliğine ilgi izhar eden ülkelere yönelik "Üyelik 
Eylem Planı" kabul edilmiştir. Türkiye, genişlemeyi bir amaç 
olarak değil, Avrupa'da kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması 
yönünde bir araç olarak görmekte ve bu çerçevede Balkan 
ülkelerinin üyeliklerine öncelik verilmesi gerektiğini vurgula
maktadır.

Hükümetimiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstün
lüğü alanlarının yanı sıra, terörizm ve ırkçılıkla mücadele alan
larında da geniş katılımlı bir forum teşkil eden ve en eski 
üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi'yle ilişkilere önem atfet
mektedir. Türkiye'nin Avrupa Konseyi içindeki önceliği, bu kuru
luşla olan ilişkilerimizin olumsuz nitelikteki tek yönlü eleştiriler
den arındırılarak karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı bir konu
ma getirilmesidir. Bakanlığımızın bu çalışmalarına, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Heyetimize mensup Sayın 
Milletvekillerimiz, Parlamenter Meclis faaliyetlerindeki çalış
malarıyla değerli katkılarda bulunmaktadırlar.

içinde bulunduğumuz yılda 50. kuruluş yıldönümünü kut
layan Avrupa Konseyi, kuruluşundan bu yana geçen sürede, 
demokrasi ve insan haklarının tüm Avrupa'ya yayılmasında 
büyük rol oynamıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
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hazırlık çalışmalarında yer alan ve insan hakları konusundaki tüm 
Avrupa Sözleşmeleri ile BM çerçevesinde yapılan önemli birçok 
sözleşmeye taraf olan Türkiye, insan hakları ve temel özgürlükler 
alanında diğer demokrasilerle aynı değer ve amaçları paylaşmak
tadır. Bu yaklaşımla, insan hakları standartlarının en yüksek dü
zeye getirilmesi amacıyla son zamanlarda idari ve yasal alanda 
birçok önemli adım atılmıştır. Yeni adımların atılmasına yönelik 
çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 
sonuçlandırılmasıyla, ulusumuzun tüm kesimlerinin özlemini 
çektiği daha çağdaş bir düzeye erişme hedefine de yaklaşılmış 
olacaktır.

Türkiye, uluslararası barışın ve güvenliğin korunması ve 
refahın arttırılması amacıyla yarım yüzyılı aşan süreyle 
Yasası'nda yer alan idealler ve hedefler yönünde faaliyetlerini 
sürdüren Birleşmiş Milletler'in, barış güçlerinden sürdürülebilir 
kalkınmaya, uyuşturucu maddeler, örgütlü suçlar ve terörizmle 
mücadeleden kadın, çocuk ve insan haklarına, sosyal kalkın
madan çevre sorunlarına kadar çok farklı konulardaki faaliyet
lerinin öneminin bilinci içinde bu çalışmalara gerek uluslararası 
gerek ulusal düzeyde gereken katkıları yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olan ve başından beri 
Örgüt'ün Yasası'ndaki ilke ve hedefleri korumak ve yüceltmek 
için çalışan ülkemiz, uluslararası barış ve güvenliğin korunması 
ve devam ettirilmesi ve dünyada yoksulluğun ortadan kaldırıla
bilmesi amaçlarına daha iyi hizmet edebilmek için 2001-2002 
dönemi itibariyle Güvenlik Konseyi'ne adaylığını açıklamıştır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in XXI. yüzyılın sorunlarını ve 
beklentilerini daha iyi göğüsleyebilecek bir konuma ulaşması için 
1997 yılında başlatılan reform sürecinin bir an önce tamamlan
masını dilemekte ve Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki gayretleri
ni tamamiyle desteklemektedir.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofı 
Annan'ın AĞIT Zirvesi'ne katıldıktan sonra resmi bir ziyaret kap
samında Ankara'ya gelmiş olduğuna değinmek isterim. Bu
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ziyaret, BM Genel Sekreteri'nce yurdumuza uzunca bir aradan 
sonra gerçekleştirilmiş olması ve Sayın Annan'la gündemdeki 
çeşitli konuların ele alınmasına olanak sağlayan bir fırsat oluştur
ması açılarından önemli ve faydalı olmuştur.

Türkiye, kurucu üyelerinden olduğu Uluslararası 
Denizcilik Orgütü'nün (IMO) faaliyetlerine 1958 yılından bu 
yana aktif olarak katılmakta olup, bu yıl ilk kez Konsey üyeliğine 
adaylığını koymuş ve 19 Kasım'da yapılan seçimlerde 124 geçer
li oyun 76'sını alarak Konsey üyeliğine seçilmiştir. Konsey 
üyeliğimizin, başta Türk Boğazları olmak üzere denizlerde seyir 
ve çevre güvenliğine ilişkin birçok önemli konunun görüşüldüğü 
IMO'daki konumumuzu ve katkılarımızı güçlendireceğini ve 
Örgüt içerisinde görüşlerimize daha fazla destek bulunmasına 
zemin hazırlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri bölgesel işbir
liğine büyük önem vermiştir. Bu anlayışla, öncülüğümüzde oluş
turulmuş bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8, kapsadıkları coğrafi alanlar
da ekonomik işbirliğini geliştirerek gerek üye ülkelerde gerek ait 
oldukları bölgelerde barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine 
katkıda bulunmaktadırlar. Bu bölgesel örgütler içindeki aktif tutu
mumuzun devam ettirilmesine önem atfetmekteyiz. Bu bağlamda, 
somut projelerin hayata geçirilmesi suretiyle ülkemiz ekonomi
sine katkı sağlamayı amaçladığımızı belirtmek isterim.

Türkiye, farklı kültürlere sahip ülkeler arasında işbirliğinin 
uluslararası barışa katkıda bulunan en önemli araç olduğuna, 
kültürel işbirliği sayesinde ülkeler arasında köklü ve sağlam iliş
kiler kurulabildiğine ve değişik kültürlere ait bireyler arasında 
sağlıklı bir etkileşim ortamı yaratıldığına inanmaktadır.

Türkiye, bu anlayışla, gerek ikili, gerek çok taraflı kültürel 
ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiği gibi, Türk kültür var
lığının korunması için de yoğun çaba göstermektedir. Diğer yan
dan, ülkemizden yasadışı yollarla çıkarılan arkeolojik eserler ve 
kültür hâzinelerimizin takibi ve iadesinin sağlanması için ikili ve
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Ülkemiz, UNESCO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, 
Akdeniz Forumu, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Türk dili 
konuşan devlet ve topluluklar arasında ortak kültür ve tarih 
mirasının ve kültürel ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla kurulmuş olan "Türk Kültürü ve Sanatları Ortak 
Yönetimi" (TÜRKSOY) gibi uluslararası forumlarda çok taraflı 
kültürel işbirliği faaliyetlerine aktif şekilde katkıda bulunmak
tadır.

Diğer yandan, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba 
topluluklarının gerek demokrasiye ve serbest pazar ekonomisine 
geçiş süreçlerinin hızlandırılması, gerek bu Cumhuriyetler ve 
topluluklar ile ülkemiz arasındaki kültürel, ekonomik ve siyasi 
ilişkilerin geliştirilmesi açısından, burslu eğitim projesine özel bir 
önem atfetmekteyiz.

Öte yandan, bu yıl içinde gerçekleştirilmekte olan 
"Osmanlı Bilim ve Kültür Mirasının 700. Yıldönümü" kutla
maları çerçevesinde Bakanlığımızca çeşitli etkinlikler düzenlen
mektedir. Bu kapsamda öngörülmüş olan bazı faaliyetler ise 
deprem felaketi nedeniyle 2000 yılına ertelenmiştir.

Zamanında yurtdışına geçici işçi olarak giden vatan
daşlarımız ve onların çocukları halen bulundukları ülkelerin yer
leşik unsurları haline gelmekle kalmamışlar, istihdam edilmenin 
ötesine geçerek, istihdam eden konumuna gelmişlerdir.

Bulundukları ülkelerde giderek önemli bir ekonomik ve 
hatta siyasal varlık haline gelmekte olan vatandaşlarımızın kon
solosluk hizmetlerinin aksamadan yerine getirilebilmesi için 
çağın getirdiği teknolojik olanaklardan mümkün olan en üst 
seviyede yararlanılmaktadır.

Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde başarılı olmaları, 
üstün ve saygın mevkiler elde etmeleri en büyük arzumuzdur. 
Ayrıca, aralarındaki iletişim ağını genişletmeleri ve dayanışmayı

çok taraflı düzeyde girişimlerimiz sürdürülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999 [201]



güçlendirmeleri, özellikle yaşadıkları ülkelerde çıkarlarının 
korunması açısından gereklidir. Kendilerinin bu yoldaki 
çabalarını olanaklarımız ölçüsünde desteklemekte, vatan
daşlarımızın anavatanla bağlarının korunması, ihtiyaçlarının 
karşılanması ve kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi için 
özveriyle çalışmaktayız.

Türkiye'nin Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Akdeniz ve 
Orta Doğu gibi uluslararası politikada büyük önem taşıyan bir 
coğrafyada merkezi bir konumda bulunması ve bu bölgelerle 
güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olması, ülkemizin yurtdışı 
tanıtımında dış politika ve konjonktürel önceliklere uygun çok 
boyutlu ve etkin bir tanıtım stratejisi izlenmesini gerektirmekte
dir.

Tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'nin temel dış politikalarına 
ve önceliklerine uygun olarak yürütülmesinde Bakanlığımın özel 
bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğun daha etkin bir 
şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 1995 yılında Bakanlığımız 
bünyesinde gerekli yapılanma gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, tanıtımda sivil toplum örgütlerinin rolünü ve 
ülkemizdeki bu tür örgütlerin de etkin bir şekilde temsil edildiği 
yeni bir yapılanmaya duyulan ihtiyacın altını çizmek isterim. 
Öncelikle imaj sorunu nedeniyle karşılaşılan güçlüklerin gide
rilmesi ve siyasi tanıtım mekanizmalarının etkin bir şekilde kul
lanılması ve buna paralel olarak gerekli koordinasyonu ve işbir
liğini sağlayacak, ayrıca ilave mali kaynak yaratabilecek bir 
yapılanmanın oluşturulması konularında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Nisan ayında İstanbul'da başkanlığımda bir 
toplantı düzenledik. Yine bu çerçevede, bir "Dış Hizmetler Fonu" 
oluşturulması yönünde Yüce Meclisimize sunulacak bir yasa 
tasarısının hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz.

Öte yandan, ülkemizin genel tanıtımının yanı sıra, son bir- 
buçuk yıldır benimsediğimiz bir strateji çerçevesinde çeşitli 
sorunlarımıza ilişkin görüş ve politikalarımızın anlatılması için 
birçok kitap ve broşürler bastırarak, bunların en geniş şekilde
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dağıtımını sağladık.

Ayrıca, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerden yönetim, 
parlamento, basın, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları gibi 
kesimlerden Türkiye'ye ziyaretler ve temasları teşvik ederek, bu 
ülkelerle Türkiye arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve 
Türkiye'nin ilk elden tanıtılmasına gayret göstermekteyiz.

Ülkemizin uzun vadeli tanıtım stratejisi çerçevesinde ise 
özellikle ABD'nin önde gelen üniversiteleri ile Avrupa'daki yük
sek öğrenim kurumlarında Türkiye ile ilgili vakıf kürsü, enstitü ve 
"think-tank" mahiyetinde araştırma merkezleri kurulmasını teşvik 
etmekteyiz.

Karmaşık bir niteliğe sahip uluslararası ilişkiler ve 
gelişmelerin akılcı biçimde izlenebilmesi ve dış politikanın belir
lenmesi sürecinde sağlıklı bir bilgi birikimi oluşturulabilmesi için 
bilimsel araştırmalara dayalı verilere, tahlil ve değerlendirmelere 
gereksinim olduğu kuşkusuzdur. Günümüzün önde gelen 
ülkelerinde uzun yıllardır yararlanılan bu uygulama, Stratejik 
Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) Mayıs 1995'de faaliyete geçme
siyle Bakanlığımızda başlamıştır.

Mütevazi bir kadro ve kısıtlı mali olanaklarla çalışmalarını 
sürdüren SAM, Bakanlık dışı bağımsız görüş, değerlendirme, 
yorum ve seçenekleri karar vericilerin dikkatine sunmak amacıy
la, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, bölgesel uyuşmazlık
lar ve sorunlar üzerine araştırmalar yürütülmesini sağlamakta, 
seminerler, konferanslar ve beyin fırtınası toplantıları düzenle
mektedir.

SAM, Mart 1996'dan bu yana İngilizce olarak 
"Perceptions" isimli üç aylık bir dergi yayımlamaktadır. 
Türkiye'nin tezlerinin ve mesajlarının bilimsel ve objektif 
biçimde dünyadaki seçkin üniversiteler, araştırma kurumlan, 
akademisyenler ve siyasetçiler başta olmak üzere geniş bir çev
reye aktarılmasını sağlayan dergi, bu alandaki boşluğun doldurul
masında önemli bir rol oynamaktadır.
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Merkez, ayrıca, düzenlediği seminer, konferans ve toplantı 
içeriklerini, çeşitli konulardaki bilimsel rapor, araştırma ve çalış
maları da "SAM Papers" isimli İngilizce ve "SAM Notları" isim
li Türkçe yayınlarıyla yerli ve yabancı okuyuculara iletmektedir.

Uluslararası alandaki ilişkilerimizin yoğunluğu ve çeşitli
liğine ek olarak, uluslararası politikada hemen her an yeni 
gelişmelerin ortaya çıkması, Bakanlığımın, farklı durumlara anın
da müdahale edebilecek, hatta bunlara ön alabilecek yetenekte 
bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın yapısı, 
personel durumu ve çalışma yöntemlerinin, görevin özelliklerine 
uygun bir dinamizm içinde olmasını sağlamak hedefimizdir.

Bu çerçevede, uluslararası gelişmelere paralel olarak 
Dışişleri Bakanlığı da yapısal değişiklikler gerçekleştirmek duru
mundadır. Bu değişiklikler, yeni ortaya çıkan şartlara göre, bazen 
iç teşkilatlanmanın şekli, bazen de dış temsilciliklerin yer, sayı ve 
niteliği ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır.

Yapılanma açısından gerçekleştirilen çalışmalara paralel 
olarak üst yönetim ve Büyükelçiler düzeyinde yapılan atamalarla, 
Bakanlığımız personel hareketlerindeki tıkanıklık bir ölçüde 
giderilmiştir. Diğer taraftan, Merkez'deki Büyükelçilerin bir 
bölümüne çeşitli konularda "Koordinatörlük" görevleri verilmesi 
uygulaması sürdürülmektedir.

1998 yılında başlatılan, bazı Başkonsolosluklara 
Büyükelçilik yapmış olan Meslek Memurlarının atanması uygu
laması da devam etmektedir. Birçok ülkede yerleşmiş olan bu 
uygulamayla Büyükelçilik atamalarında karşılaşılan tıkanıklığın 
aşılmasına da katkıda bulunulmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü yapısı; merkezde 7 
Müsteşar Yardımcılığı, 15 Genel Müdürlük, 32 Genel Müdür 
Yardımcılığı, 6 Müstakil Daire Başkanlığı ve 88 Daire ile, yurt- 
dışında 160 temsilcilikten oluşmaktadır.

Türkiye'nin yurtdışında 92 Büyükelçiliği, 11 Daimi
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Temsilciliği ve 57 Başkonsolosluğu bulunmaktadır (Kabil 
Büyükelçiliği ve Musul Başkonsolosluklarının faaliyeti geçici 
olarak durdurulmuştur).

Temsilciliklerimizin, sağladıkları yarar, maliyet ve 
gereklilik açısından tabi tutuldukları değerlendirme sonucunda 
FAO nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz, Mogadişu 
Büyükelçiliğimiz ile Napoli, Leipzig, Johannesburg ve Mezar-ı 
Şerif Başkonsolosluklarımızın kapatılması kararlaştırılmış, bu 
nihai düzenleme 13.04.1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, temsilciliklerimizin sayısının, 
Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konum ve uluslararası düzeyde 
oynamak istediği rol ile doğrudan bağlantılı olduğunu, gelişme ve 
ihtiyaçlara göre yeni temsilcilik açılmasının her geçen gün 
değişmekte olan uluslararası şartlara uyum sağlamanın da bir 
gereği olduğunu hatırda tutmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
anlayışla yapılan bir çalışma neticesinde uzun vadeli bir plan 
hazırlanmış ve 2004 yılı sonuna kadar 17 ilave Büyükelçilik veya 
Başkonsolosluk açılmasına ihtiyaç bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu çerçevede 2000 yılı içinde 5 temsilcilik açılması 
öngörülmüş olup, bu husustaki yasal süreç önümüzdeki dönemde 
işletilecektir.

Öte yandan, yerleşik temsilciliğimiz bulunmayan ülkelerle 
ilişkilerimiz, diğer bir Büyükelçiliğimizin bu üçüncü ülkeye de 
akredite edilmesi yoluyla yürütülmektedir. Sözkonusu uygulama 
özellikle Latin Amerika ve Afrika gibi çok sayıda ülkenin bulun
duğu bölgelerde etkili olmamakta, Büyükelçilerimizin akredite 
oldukları ülkeleri ziyaret etmek için bulundukları ülkedeki mesai
lerinden bir süre için ayrılmaları gerekmekte, mesainin aksama
ması için kısa tutulan ziyaretlerden de verim alınamamaktadır. Bu 
itibarla yerleşik temsilciliğimiz bulunmayan ülkelerle ilişkileri
mizin merkezde görevli Büyükelçiler aracılığıyla yürütülmesinin 
bu soruna bir çözüm teşkil edeceği düşünülmüştür. Bu hususun 
uygulamada başarıyla gerçekleştirilebilmesi, ilgili harcama
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kalemlerinde normal şartlarda dahi yetersiz olan ödeneklerin art
tırılmasına bağlı bulunmaktadır. Gerekli ödenekler sağlandığı 
takdirde, hem yerleşik temsilciliğimiz bulunmayan birçok ülke ile 
ilişkilerimizin bağımsız yerleşik temsilcilik kurulmadan bir 
ölçüde yürütülmesi mümkün olabilecek hem de önemli ölçüde 
tasarruf sağlanmış olacaktır.

Bakanlığımın görevlerini etkin şekilde yerine getirme 
çabalarının önünde duran en büyük engel personel sıkıntısı 
olmaya devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı, yurtiçinde ve yurt- 
dışında, 882'si meslek memuru olmak üzere toplam 1608 kişiden 
ibaret bir memur kadrosu ile çalışmak zorundadır. Sözkonusu 882 
meslek memurundan 488'i merkezde, 484'ü ise yurtdışında 
görevli olup, 160'ı misyon şefidir. Üstlenilen ağır sorumluluğun 
yerine getirilebilmesi az sayıdaki memurun özverili çalışmaları 
ve üstün çabaları ile mümkün olabilmektedir.

Dış temsilciliklerimizde görevli ve sayıları 2178'i bulan 
sözleşmeli personelin ücret sorunu şimdiye kadar özellikle vurgu
lamakta olduğumuz bir sorun teşkil etmekteydi. Ancak, son dört 
yıldır arttırılmayan sözleşmeli personel ücret tavanları nihayet 
makul bir düzeye çıkartılabilmiş ve dış misyonlarımızda önemli 
bir işlevi yerine getiren bu kategorideki personelimizin mağ
duriyeti bir ölçüde giderilebilmiştir. Bu gelişmeyi memnuniyetle 
karşıladığımızı belirtmek isterim.

Memurlarımızın tabi oldukları ağır çalışma şartlarına 
karşılık, zor yaşam koşulları ve maddi imkansızlık içinde bulun
maları, kendilerinden sürekli fedakarlık beklenmesi ve üzer
lerindeki iş yükü Bakanlığıma nitelikli personel alimim son 
derece güçleştirmektedir. Üniversiteden mezun olup, çok iyi dere
cede yabancı dil bilen, hatta yurt dışında master öğrenimi görmüş, 
özetle kendini çok iyi yetiştirmiş olan gençler kendilerine sunula- 
bilen olanakların yetersizliği karşısında çoğunlukla tercihlerini 
özel sektörden yana kullanmaktadırlar. Bu niteliklere sahip genç
lerin arasından Dışişleri Bakanlığının sınavına girenlerin sayısı, 
tüm tanıtım çabalarımıza karşın maalesef artırılamamaktadır.

[2 0 6 ] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999



Personel sayımızdaki artış, ihtiyaca, hizmetteki gelişmelere 
ve teşkilattaki genişlemeye paralel değildir. Bu duruma çare 
arayışı içinde, personelin bir yandan sayı olarak arttırılması, diğer 
yandan da, mümkün ölçüde yüksek vasıflı eleman istihdam 
edilmesi amacıyla büyük gayret sarfedilmektedir.

Acil çözüm bekleyen bir diğer sorun ise, yurtdışı sürekli ve 
geçici görevlendirmelerde memurlara verilen gündeliklerin yeter
sizliğidir. En son 1994 yılı başında artırılan gündeliklerin yurt- 
dışına giden mensuplarımızın iaşe ve ibatelerinin ülkemizin 
itibarını zedelemeyecek asgari bir düzeyde karşılanabilmesini 
teminen yeniden gözden geçirilmesi ve otel katkı paylarının 
artırılması büyük önem arzetmektedir.

Bakanlığımızın merkez ve yurt dışı teşkilatının çalışması 
ve haberleşmesi esas itibariyle bilgisayarla yapılmaktadır. Ancak 
bu çalışmaların ve haberleşmemizin bilgi çağının gerektirdiği 
şartlara yükseltilmesi, yenilenmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
Bakanlığımız merkez ve dış teşkilatında bir internet sistemine ve 
çeşitli alanlardaki çalışmalarında otomasyona geçilmesi, her gün 
artan veri ve bilgi girişinin daha sağlıklı bir şekilde tasnif edilerek 
sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ulusal politikalarımız ve 
milli güvenliğimiz açısından zaruri görülmektedir. Bilgisayar sis
temindeki bu yenilikler Bakanlığımızın yeni personel ihtiyacına 
ilişkin baskıyı da bir ölçüde azaltacaktır.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle bilgisayarların kısıtlı bir 
ömrü olduğu malumlarıdır. Bakanlığımızdaki bilgisayarların 
önemli bir kısmı ekonomik ömrünü doldurmuştur. Bunların her 
yıl yüzde onunun değiştirilmesi dahi, bugünkü şartlarda, her yıl 
asgari 700 bin Dolarlık bir harcamayı gerektirmektedir.

Haberleşme personelimiz için sağlanan maddi imkanların 
yeterli olmadığını ve geçen yıl açtığımız haberleşme teknik per
soneli sınavına bu nedenle sadece yedi kişinin katılmış olduğunu 
belirtmeliyim.

Bakanlığımın 2000 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 169 trilyon 
474 milyar TL olarak onayınıza sunulmuş bulunmaktadır.
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Bu meblağın 75 trilyonu personel giderleri, 31 trilyonu 
diğer cari giderler, 3,5 trilyonu yatırımlar ve 59 trilyon 974 mil
yarı transfer harcamalarıdır.

1999 yılı rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2000 Mali Yılı 
Bütçemizin % 46,45 oranında bir artış kaydettiği görülmektedir. 
Bir önceki yılda bu artış oranı % 54,16 olmuştu.

•  •    ___

Ote yandan, Bakanlığım Bütçesinin 19 trilyon 250 mil
yarlık bölümü Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yurtdışında görevlendirilen öğretmen ve din 
görevlilerinin maaşlarıdır. Bu rakam çıkartıldığında, 
Bakanlığımın gerçek Bütçesi 150 trilyon 224 milyar olmaktadır. 
Bir başka ifadeyle, Bakanlığımın ihtiyaçları için 2000 yılında kul
lanabileceğimiz rakam bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yurtdışı resmi seyahatlerinin ve ülkemizde kabul edecekleri 
yabancı devlet başkanlarının ziyaret giderlerinin de Bakanlığımız 
bütçesinden karşılanmakta olduğu malumunuzdur.

Bu vesileyle şu hususu da dikkatinize sunmak isterim: 
Bakanlığım Bütçesinin Genel Bütçe içindeki payı 1998 yılında 
binde 5, 1999 yılında ise binde 4,9 idi. Bu oran 2000 yılı 
Bütçesinde ne yazık ki binde 3,6'ya düşmüştür.

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışına dönük 
yapısı ve görev alanının özelliği dolayısıyla, harcamalarımızın 
yaklaşık % 92'si yurtdışında ve döviz olarak yapılmaktadır. Türk 
Lirasının değerindeki sürekli düşüş nedeniyle fiilen harcayabile
ceğimiz miktar da sürekli olarak azalmaktadır. Bu açıdan 
karşılaştırıldığında, Bakanlığımızın 2000 yılı bütçesi 1999 bütçe
sine göre reel olarak % 6,7 oranında, 1998 bütçesine göre ise reel 
olarak % 11 oranında azalmıştır. C

Bu hususun bir ölçüde telafi edilmesini ve bazı kalemlerde 
hizmetin aksamasına neden olabilecek azalmaların önlenmesini 
teminen, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan talep etmiş bulunduğu
muz 18,8 trilyon TL tutarındaki ilave ödeneğin bütçemize eklen
mesini bekliyoruz.
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Ben ve Bakanlığım mensupları ülkemizin karşı karşıya 
bulunduğu ekonomik sorunların ve bunların çözümü için 
öngörülen önlemlerin bilincindeyiz. Bütçe olanaklarımızı diğer 
bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleriyle karşılaştırmak da 
istemiyoruz. Ancak, bize sağlanan bu mali olanakların 
Bakanlığımdan beklenen hizmetlerin yerine getirilmesinde 
fevkalade yetersiz kalacağını da dikkatlerinize sunmak isterim.

Bakanlığım halen ikisi Balgat'ta, biri Tandoğan'da ve biri 
de Gazi Osman Paşa'da olmak üzere dört ayrı binada hizmet ver
mektedir. Ayrıca, muhafazasını onurla üstlendiğimiz Cumhuriyet 
arşivimiz de Devlet Bakanlıklarına tahsis edilen binanın bodrum 
katını işgal etmektedir. Fiilen İstanbul, Diyarbakır ve Malatya'da 
temsilci bulundurulmaktadır. Buna ilaveten İstanbul'daki temsil
ciliğimizin yanı sıra, D-8 Sekreteryası ile KEİ Sekreteryası'mn 
giderleri de Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Balgat Merkez Binamızdaki yerleşim sorunlarımız had 
safhadadır. Koridorlar dahi bölünmüş ve büro haline getirilmiştir. 
Yerleşim sorunumuza kalıcı bir çözüm bulabilmek için bugüne 
kadar harcadığımız çabalar henüz bir sonuç vennemiştir. Buna 
rağmen, çabalarımızı ısrarla sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, 
yapımı yedi yıldır sürdürülen ek binamızın inşaatı Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığınca yeniden ihale edilmiştir. Dileğimiz, bu 
inşaatın en kısa sürede bitirilmesidir.

Yurtiçindeki bu yerleşim çabalarımıza paralel olarak, yurt- 
dışındaki temsilciliklerimizin de ülkemizi layıkıyla temsil edecek 
konuma getirilmesi çabalarımız sürdürülmektedir. Bu bağlamda, 
doğrudan satın alma, inşa etme veya Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu'nun Bakanlığımıza ve Maliye Bakanlığı'na tanıdığı yetki 
çerçevesinde temsilciliklerimiz için kira bedeli tertibine konul
muş ödenekten taksitle ödenmek üzere bina satın alınması için 
uzun süreli sözleşmelerin yapılması yoluna gidilmektedir. 
Örneğin, geçtiğimiz yıl içinde Viyana'da AGİT Daimi 
Temsilciliğimiz ile Lyon Başkonsolosluğumuz için bu yöntemle 
binalar satın alınmıştır. Bütçemize ilave külfet getirmeden bu 
hususun gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç bulunan merkezlerde 
araştırmalar sürdürülmektedir. Esas olan devletimizi yurtdışında
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kiracı olmaktan kurtarmaktır.

2000 yılı inşaat, büyük onarım projelerimizden başlıcaları, 
Berlin, Bakü, Beyrut, Almatı, Islamabad, Kanberra, Saraybosna, 
Üsküp Büyükelçiliklerimiz, Kazan Başkonsolosluğumuz 
binalarının inşaatları, Kahire, Duşanbe, Paris, Viyana, Roma, 
Ottava Büyükelçiliklerimiz binalarının onarımlarıdır.

FAO Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ile Napoli ve 
Leipzig Başkonsolosluklarımızın tasarruf gerekçesiyle kapatıl
malarını izleyerek, yurtdışındaki Temsilciliklerimizin sayısı 160'a 
düşmüştür. Temsilciliklerimizin kançılarya binalarından 90'ı 
devlet malı, 70'i kiralık, ikametgah binalarının ise 97'si devlet 
malı, 63'ü ise kiralık binalarda hizmet vermektedir. Bu 160 
Temsilciliğimizin görevlerini hizmetin gereklerine ve ülkemizin 
itibarına uygun bir biçimde sürdürebilmelerinin, gerekli ödenek
lerin zamanında, eksiksiz olarak gönderilebilmesiyle mümkün 
olabileceği takdir buyurulacaktır.

Bütçemize ağır bir yük getirmekle beraber, yurtdışında 
görevli personelimizin can güvenliklerinin sağlanabilmesi için 
yıllardır sürdürdüğümüz çabalara da kesintisiz olarak devam 
etmekteyiz. Temsilciliklerimiz, Bütçemize tahsis olunan ödenek
ler çerçevesinde, terör tehdidine ve saldırılara karşı gereken her 
türlü fiziki güvenlik önlemleriyle korunmaya çalışılmaktadır. 
Ancak, salt güvenlik nedeniyle Temsilciliklerimize alman zırhlı 
makam ve servis taşıtları için 2000 yılında öngörülen tahsisatla, 
anılan yıl için planlanan toplam 44 taşıtın satın alınmasına imkan 
bulunmayacaktır.

Dış Temsilciliklerimizin güvenlik ve koruyucu sistemleri,
teknik ve elektronik donanımlarının bakım ve geliştirilmesi ile
işlevlerini yerine getirebilmeleri için, 2000 mali yılında da bu
alandaki bütçe talebimizin azami düzeyde karşılanmasına önem 
atfetmekteyiz.

Saygılar sunarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRİSTİYAN DİNİNE 
MENSUP VATANDAŞLARIMIZIN KUTSAL NOEL 

BAYRAMLARI MÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI
MESAJ

Önümüzdeki günlerde Hıristiyan dinine mensup vatan
daşlarımız ve tüm Hıristiyan âlemi kutsal noel bayramlarını idrak 
edeceklerdir. Bu kutsal bayram herkesi barış, sevgi ve kardeşlik 
duygularını hatırlamaya davet etmektedir. Esasen, evrensel 
barış, sevgi ve kardeşlik tüm semavi dinlerin ortak mesajıdır.

Hangi din veya inanca mensup olursa olsun insanların 
uyum içinde bir arada yaşadıkları; cami'nin, kilise'nin ve 
havra'nın yanyana varlıklarını sürdürdükleri bu toprakların 
insanlık onurunu herşeyin üstünde tutan eşsiz hoşgörü geleneğine 
tüm vatandaşlarımız yürekten bağlıdır. Atalarımızdan 
devraldığımız en kutsal miras olan bu gelenek, Cumhuriyet'in ırk, 
dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeyen eşitlik ilkesine dayalı 
anayasal vatandaşlık anlayışıyla daha da pekişmiştir.

Hz. İsa'nın 2000. Doğum yıldönümünün tüm insanlık için 
barışa ve hayırlara vesile olmasını bu mübarek ramazan ayında 
Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Hıristiyan dinine mensup vatan
daşlarımızın ve tüm Hıristiyan âleminin kutsal Noel bayramlarını 
en iyi dileklerimle kutluyorum.
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ÇEÇENİSTAN A YAPILAN İNSANİ YARDIMLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Hükümetimiz, Çeçenistan'da süregelen çatışmalardan ciddi 
şekilde etkilenerek, civar bölgelere sığınmak zorunda kalan 
masum sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı 
olmak amacıyla, Kızılay aracılığıyla sağladığı ilk parti insancıl 
yardım malzemesini Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye 
uçağıyla 25 Kasım 1999 tarihinde Vladikavkaz'a sevketmişti.

Bu defa, çatışmalar nedeniyle, yurtlarını terkedip, komşu 
ülke Gürcistan'a sığınmak zorunda kalan masum sivil Çeçen 
halkının zor yaşam koşullarını bir ölçüde hafifletebilmek amacıy
la, özellikle içinde bulunduğumuz kış şartları da gözönüne alın
mak suretiyle, Hükümetimizce sağlanan ikinci parti insancıl 
yardım malzemesinin Kızılay aracılığıyla Gürcistan'a 
sevkedilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Gürcistan resmi makamlarıyla eşgüdüm içinde sığın
macılara dağıtılması öngörülen ve üç TIR'dan oluşan yardım 
malzemesi 25 Aralık 1999 Cumartesi günü Ankara'dan yola çıka
caktır.

Temennimiz, Çeçenistan'daki çatışmaların insani planda 
yol açmış olduğu yaraların daha da derinleşmemesi, bunun için de 
soruna askeri bir çözüm bulma anlayışının terkedilerek derhal 
ateşkes ilan edilmesi ve siyasi bir çözüm için diyalog arayışına bir 
an önce başlanmasıdır.

Çatışmaların sürmesinin bölgenin barış, istikrar ve güven
liğine olumsuz yansımaları olacağının gözden uzak tutulmaması 
gerektiğine inanıyor, bu hassas ortamda komşu bölge ülkelerinin
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istikrar, güvenlik, toprak bütünlükleri ve egemenliklerine titizlik
le saygı gösterilmesine atfettiğimiz önemi bu vesileyle vurgula
mak istiyoruz.
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VENEZUELADA MEYDANA GELEN SEL 
FELAKETİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Venezuela'da meydana gelen ve büyük sayıda can ve mal 
kaybına yolaçan sel felaketi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Bakanımız tarafından Venezuela'lı muhataplarına birer 
başsağlığı mesajı gönderilmiştir.

Venezuela'nm bu doğal felaket nedeniyle acil yardım talebi 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda değer
lendirilerek Kızılay Genel Müdürlüğü'nce Venezuela'ya acil 
nakdi yardımda bulunulmasına karar verilmiştir. Nakdi 
yardımımız Karakas Büyükelçiliğimiz kanalıyla Venezuela 
makamlarına ulaştırılacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
ÇHC’DE MÜNTEŞİR “GUANGMING DAILY” 

GAZETESİ İÇİN YAYINLADIKLARI YENİ YIL MESAJI

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Asya kıtasının 
batı ve doğu uçlarında yer alan, aralarında tarihten kaynaklanan 
geleneksel dostluk ilişkileri bulunan iki ülkedir. ÇHC'nin 
Türkiye tarafından 1971 yılında tanınmasından bu yana iki ülke 
arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir izlemiştir. Türkiye'nin, toprak 
bütünlüğü ve egemenliğine büyük önem verdiği ÇHC ile arasın
da herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Türkiye, muazzam insan ve ekonomik kaynakları, köklü 
tarihi ve büyük gelişme potansiyeliyle 21. yüzyılın en önemli 
aktörlerinden biri olan Çin'in bilhassa son 20 yıl içinde izlediği 
başarılı politikalarla hızla kalkınarak bir dünya gücü haline 
gelmesini ilgi ve memnuniyetle takip etmektedir.

Esasen bulundukları coğrafyalarda son derece etkin ko
numlarda olan Türkiye ve Çin'in siyasetten ekonomiye, kültürden 
sanayi, bilim ve teknolojiye kadar hemen her alanda geniş işbir
liği potansiyellerinin bulunduğuna inanıyorum. Bu çerçevede, 
Türkiye ve Çin gibi iki dünya devletinin aralarındaki 800 milyon 
dolarlık ticaret hacminin gerçek potansiyeli yansıtmaktan çok 
uzak olduğunu ve 21. yüzyıla girerken bu rakamın dengeli bir şe
kilde hızla artırılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Öte yandan, özellikle her düzeydeki karşılıklı ziyaretlerle 
son birkaç yıl içinde ivme kazanan Türkiye-ÇHC ilişkilerinin 
bazı önemli veçhelerinin de altını çizmek istiyorum. Öncelikle, 
THY'nin Mayıs 1999'da İstanbul-Beijing doğrudan seferlerine 
başlaması kuşkusuz fevkalade önemli bir olaydır. Keza, Çin'in 
Xian kentinden başlayarak Orta Asya Cumhuriyetleri ve
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Kafkaslar ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşım koridorunun 
yeniden canlandırılmasını hedefleyen yeni İpek Yolu büyük 
önemi haiz bir projedir. Ayrıca, ahiren, dünyanın en gelişmiş 20 
ekonomisine sahip ülkelerin oluşturduğu ve küresel ekonomik 
meselelerin görüşüldüğü G-20 Grubu iki ülke için büyük önem 
arzeden bir başka ortak işbirliği platformunu teşkil etmektedir.

Bu vesileyle, üst düzey ziyaretlerin iki ülke siyasi ilişki
lerinin derinleştirilip çeşitlendirilmesine, iki ülke halklarının 
dostluklarının pekiştirilmesine çok olumlu katkılarda bulun
duğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu bağlamda, ÇHC 
Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Sayın Li Peng'in
Nisan 1999 ayı içinde ülkemize yaptığı ziyaret son derece başarılı• •
ve verimli geçmiştir. Ote yandan, ÇHC Cumhurbaşkanı Aziz 
Dostum Sayın Jiang Zemin'i 2000 yılının ilk ayları içinde 
Türkiye'de ağırlamayı iştiyakle bekliyorum.

Aralarındaki uzak coğrafi mesafeye rağmen Türkiye ve Çin 
birçok özellikleri itibariyle birbirine yakındırlar. Her iki ülke de 
sömürgeciliğe ve yarı sömürgeciliğe son vererek bağımsızlık
larını elde etmişlerdir. Keza, Türk ve Çin milletleri azim ve sebat
la çalışarak ülkelerini kalkındırıp çağdaş uygarlıklar düzeyine 
ulaştırmada büyük mesafe katetmişlerdir. Bunu yaparken kendi 
zengin kültür, tarih ve geleneklerini korumayı başarmışlardır.

20. yüzyılın son çeyreğinde iki ülkede yaşanan dinamik 
süreç yeni bir binyıla umut içinde girmemiz için yeterli unsurları 
bünyesinde barındırmaktadır. Dost Türkiye ve ÇHC'nin yeni bir 
binyıla girerken sadece aralarındaki iyi ilişkileri ve işbirliğini 
geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgelerinde birer barış, 
istikrar ve refah unsuru olma özelliklerini sürdüreceklerinden 
eminim. Bu bağlamda, Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini her alanda 
geliştirmeye, küresel ekonominin sunduğu yeni fırsatları birlikte 
değerlendirmek için işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğuna 
bir kez daha işaret etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Türk milleti adına 
dost Çin halkının yeni yılını ve binyılını kutlar, refah ve esenlik 
dolu günler dilerim.

[216] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999



CEZAYİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMLE İLGİLİ
BİLGİ NOTU

Cezayir'in Kuzey Batı kesiminde Oran şehri yakınlarında 
22 Aralık günü 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk 
belirlemelere göre, 25 ölü ve 80 yaralı, ayrıca önemli ölçüde 
maddi zarar olduğu bildirilmiştir.

Kısa bir süre önce deprem felaketini yaşamış bir ülke 
olarak Türkiye, dost ve kardeş Cezayir halkına olanakları 
ölçüsünde elden gelen yardımda bulunmaya hazır olduğunu 
bildirmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımızın girişimi üzerine, 
Kızılay önümüzdeki günlerde ayni veya nakdi yardım yapılması 
için gerekli önlemleri almaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Bakanımız Cezayirli muhataplarına birer başsağlığı mesajı gön
dermişlerdir.

Deprem felaketinin Cezayir halkında yolaçtığı yaraların en 
kısa zamanda giderilmesini diliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları,

Yılın ve yüzyılın son basın toplantısına hoşgeldiniz. 
Toplantımıza yüzyıllardan bahsederek dramatik bir hava vermek 
istemiyorum ama zikretmeden de geçemiyoruz anlaşılan.

Dış politikada sizlerin de müşahede etmiş olabileceğiniz 
üzere son birkaç haftadır sakin bir döneme girdik. Özellikle 
Helsinki Zirvesi’ne giden çok yoğun bir mesai döneminden sonra, 
belki tatil mevsiminin de etkisiyle tempomuz biraz yavaşladı. 
Bunu sizlerin azalan telefonlarınızdan da bir ölçüde çıkarabiliyo
rum. Herhalde yeni yılla beraber ziyaretler, temaslar, çalışmalar 
yine eski temposuna dönecektir. Bu sakin görünen ortam içinde 
sorularınızı cevaplamaya hazırım.

SORU : Bugün bazı gazetelerde Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Papandreu'nun Türkiye ile AB arasında başlayan bu yeni 
süreçte Yunanistan'ın Türkiye'ye yardımcı olabileceği yönünde 
haberler yer alıyor. Türkiye böyle bir yardıma nasıl bakıyor? 
Değerlendirir misiniz? Hangi konularda yardımcı olabilirler bize?

CEVAP : Galiba, bu soruya verilebilecek en doğru cevap, 
aslolanın bizim kendimize yardımcı olmamız gerekeceğidir. 
Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde Helsinki Zirvesi ile yeni bir 
döneme girilmiştir. Bu dönem Türkiye bakımından yeni ufuklar 
açmaktadır, yeni fırsatlar yaratmaktadır. Türkiye'nin önüne 
gelmiş bulunan bu fırsatlardan istifadesi, bu kapıdan içeriye 
girmesi bakımından hiç şüphesiz yapması gerekenler, atması
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gereken bir takım adımlar olacaktır. Türkiye bunların hazırlığını 
zaten uzun dönemden beri yapmaktadır. Bir kısmını tamam
lamıştır. Bizim Türkiye olarak Avrupa ile bütünleşme sürecimize 
katkı yapacak olan bütün dostlara, müttefiklere hiç şüphesiz 
teşekkürümüz olabilir. Ama Türkiye de çok önceden çizmiş 
olduğu bu yolda kendi çizgisinde yürümeye devam edecektir.

SORU: İki sorum olacak. Bunlardan bir tanesi birinci 
soruyla bağlantılı. Papandreu'nun Ocak ayında Türkiye'ye gele
ceği söyleniyordu. Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in de 3 Şubat gibi 
Atina'ya gitmesinden bahsediliyor. Mesela Türk-Yunan gazeteci
ler seminerine katılıp oradan da resmi görüşmelere geçeceği 
söyleniyor. Bu konuda bilgi var mı?

İkincisi de gazetelerde son günlerde Paris Büyükelçiliğinin 
onarımı yönünde çeşitli spekülasyonlar olduğu, Masrafların çok 
yüksek tutulduğu iddia ediliyor. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığı’mn bir görüşü var mı?

CEVAP: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde 
bildiğiniz gibi geçtiğimiz üç-beş ay zarfında bir kıpırdanma 
olmuştur. Olumlu yönde bazı gelişmeler kaydedilmiştir. İki ülke 
Dışişleri Bakanları arasında kurulan bir diyalog mekanizması 
çerçevesinde kısıtlı da olsa bazı adımlar atılmıştır. Ümitvar 
mesafeler kaydedilmiştir. Bu çerçevede, bildiğiniz gibi, iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında bu yılın ortalarından bu yana bazı 
anlaşma metinlerinin hazırlanması ve nihai hale getirilmesi için 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu konuda gerek Ankara'da gerek 
Atina'da hem Dışişleri Bakanlıkları heyetleri arasında, hem de 
bilahare uzmanlarla takviyeli heyetler halinde çeşitli görüşmeler 
yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda çok sayıda anlaşma imza
ya hazır hale getirilmiştir. Bildiğiniz gibi, Sayın Bakanımız daha 
önce yaptığı konuşmalarda, bu anlaşmaların imzasının da bir 
vesile olabileceği bir şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın 
Papandreu'yu Türkiye'de görmekten memnun olacağını ifade 
etmiştir. Sayın Papandreu da bu daveti ilke olarak kabul ettiğini 
gösteren açıklamalar yapmıştı. Bunun sonucu olarak kendisini
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Ocak ayının ikinci yarısında Ankara'da ağırlayacak şekilde bir 
hazırlık yapıyoruz. Bu ziyaretin tarihi iki taraf arasında kesin
leştin ldiğinde ayrıca resmen de açıklarız. Bunu takiben Sayın 
Bakanımızın da Yunanistan'a bir iadeyi ziyarette bulunması ve 
belki de hazır hale getirilen anlaşmaların bir kısmının bu ikinci 
ziyaret vesilesiyle Atina'da imzalanması sözkonusudur.

Değindiğiniz ikinci konuya gelince, Paris 
Büyükelçiliğimizin ikametgah binasının onarımı konusunda 
basında bazı hususlar yer aldı, işaret ettiğiniz gibi. 
Büyükelçiliğimizin ikametgah binası Paris'e yolu düşen 
arkadaşlarımızın da yakından bileceği üzere, 18. yüzyıldan kalma 
iki katlı taş bir bina ve dönemin tüm iç ve dış mekan mimari özel
liklerini taşıyan, kıymetli eski bir saray olan bir binadır. 
Fransa'da, Fransız makamlarınca korumaya alınmış olan önemli 
tarihi ve ulusal eserler arasında yer almaktadır. Tarihi yapıların 
belirli sürelerde önemli ölçüde restorasyonunun yapılması, o 
yapının sağlam bir şekilde döneminin tüm mimari niteliklerini 
taşıyarak yaşatılması bakımından zorunluluk arzetmektedir. Bu 
yapılmadığı takdirde, takdir edileceği üzere, binanın kısa zaman
da kullanılamaz bir hale dönüşmesi tehlikesi mevcuttur.

Paris Büyükelçiliğimizin ikametgah binası 1974 yılından 
bu yana ikametgah hüviyetiyle kullanılmaktadır ve o tarihten bu 
yana da ciddi bir onarandan geçmemiştir. Biliyorsunuz bu tür eski 
binaların onarım ihtiyaçları belli dönemler itibariyle ortaya çık
makta ve bu onarımlar da binaların yapısından kaynaklanan 
nedenlerle zor, zahmetli ve bazen de masraflı olmaktadır. Fakat 
tabii ki bunlar bizim tarihi ve kültürel mirasımızın bir parçasıdır 
ve Türkiye'nin de yurtdışındaki vitrinlerini teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla bu onaranların zaman geçirilmeksizin ve geriye 
dönülmez bir kayıp ortaya çıkmadan yapılması büyük önem 
arzetmektedir.

Tarihi değeri itibariyle temsil ve tanıtma açısından da 
Büyükelçiliğimizin çalışmalarına önemli ve tamamlayıcı bir 
katkıda bulunan bu ikametgah binası bugüne kadar zaman zaman
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bazı küçük tadilatlara uğramış olsa da büyük oranda özgün duru
munu koruyabilmiştir. Fakat yapıda bulunan her malzemenin belli 
bir teknik ömrünün bulunması nedeniyle başta ısınma ve elektrik 
tesisatı olmak üzere teknik donanımlar çok sık ve onarılamayacak 
ölçüde arızalanmakta, onarım için gereken eski teknik malzeme
ler zaman aşımından dolayı kolayca temin edilememektedir. 
Mevcut haliyle binanın bir çok malzemesi ömrünü doldurmuş 
bulunmaktadır. Çatılar akmakta, pencere doğramaları çürümüş 
durumda, kemer ve şapkaları iflas etmiş, teknik tesisatı keza 
durma noktasına gelmiş bir binadır. Bu nedenlerden dolayı bir 
yandan içinde oturulması zorlaşmış, bir yandan da temsil gerek
lerinin yerine getirilmesi giderek imkansız hale gelmiştir. 
Dolayısıyla böylesine güzel ve değerli bir yapının daha uzun yıl
lar yüklendiği tarihi eser misyonuna da uygun olarak yaşatılması 
için acilen restore edilmesi ve çatısından, dış cephesinden, iç 
mekanlarından, teknik ve elektrik sisteminden, bahçesindeki 
heykellere ve ağaçlara kadar ince bir titizlikle tek tek elden geçi
rilerek bakımının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Zaten yurt 
dışındaki bu tür tarihi yapılarda, eğer biz bu onarımları, restoras
yonları zamanında yapmazsak mahalli makamlardan ve 
kamuoyundan bir baskı altında kalmamız kaçınılmaz olur. 
Biliyorsunuz o ülkelerde bu tür tarihi ve kültürel değerlere çok 
fazla ehemmiyet verilir. O kadar ki, yine bilenleriniz olabilir, 
Paris Büyükelçiliğimizin ikametgahının kütüphanesinde çok 
kıymetli antik kitaplar vardır 100-200-300 yıllık bu kitapların 
envanteri Paris Belediyesi’nce tutulur. Paris Belediyesi bu ki
tapların durumuna, geleceğine her zaman çok büyük ilgi gösterir
ler.

Bütün bu nedenlerle bu ikametgah binasının ciddi ve kap
samlı bir onarımdan geçirilmesi kararı 4 Ocak 1999 tarihinde 
alınmıştır. Fakat onarım için gerekli ödenek tahsisi Maliye 
Bakanlığı ve Sayıştay formalitelerinden sonra ancak Kasım 
1999'da alınabilmiştir. Bu çalışmalar esas itibariyle üç bölüme 
ayrılmaktadır. Birinci bölüm aciliyet gerektiren onarımlardır. 
Bunlar çatı aralarının izolasyonu, cephenin temizlenmesi, dış 
doğramalar, su geçirmezlik, bina kemer ve şapkalarının onarım-
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larının yapılması ve binanın sağlamlaştırılmasını kapsamaktadır. 
İkinci bölüm teknik düzeyde çalışmalardır. Su geçirmezlik, duvar 
ve yer kaplamaları, tesisatın tamamı, mutfağın onarımı, nem ve 
kaçak su sorunlarının yok edilmesi amacıyla merdiven boşluk
larının izolasyonu gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Mimari nite
likteki çalışmaları içeren üçüncü ve sonuncu bölüm ise elektrik 
tesisatındaki değişikliklerle birlikte duvarların, yer döşemelerinin 
ve tavanların onarımından oluşmaktadır.

Hiç şüphesiz ikametgah binasında böyle kapsamlı ve uzun 
bir onanma geçilecek olması bu binanın içinde oturan 
Büyükelçimiz bakımından da günlük yaşam itibariyle birtakım 
sıkıntılar getirecektir. Büyükelçimizin böyle sıkıntıları da göze 
alarak, kapsamlı ve uzun bir onarıma girişecek olmasını da 
zannederim takdirle not etmek gerekir.

SORU: Papandreu'nun olası ziyaretinden bahsettiniz. Sayın 
Cem'in gidişi için tahmin edilen bir tarih var mı? Sayın Cem'in 
ziyaretinin Uluslararası Dünya Forumu toplantısıyla bir bağlan
tısı olacak mı, ya da aynı tarihlere mi denk gelecek? Bir de imza
lanması beklenen anlaşmalar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

CEVAP : Sayın Bakanımızın iadeyi ziyaret tarihi henüz 
belli değil bildiğim kadarıyla. Bilemiyorum takvimler elverirse 
Şubat ayı olabilir, belki daha sonra olabilir. Ama böyle bir iadeyi 
ziyaretin çok fazla gecikmeden yapılması konusunda bildiğim 
kadarıyla Sayın Bakanımızın bir arzusu vardır.

imzalanacak anlaşmaların, metinlerin sayısı 10 adet. 
Bunların 9 tanesi üzerinde görüşmeler bitmiş ve metinler de nihai 
hale getirilmiş bulunmakta. Bunlar turizm, çevre, ticaret, kültür, 
bölgesel işbirliği, örgütlü suç ve sıradışı göç, uyuşturucu kaçak
lığı ve terörizme mücadele konularıdır. Bir de daha önce ifade 
ettiğimiz gibi, çifte vergilendirmenin önlenmesi konusundaki 
anlaşmanın henüz son şekli üzerinde anlaşmaya varılmış değildir. 
Fakat bunun da teknik düzeydeki bir-iki noktanın hallini takiben 
önümüzdeki ay içinde nihai hale getirilmesi beklenmektedir.
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SORU: Fransa'nın Ankara'daki Büyükelçisinin çekilmesi 
ve Belgrad'a atanması yolundaki haberlerle ilgili size herhangi bir 
açıklama yapıldı mı? Fransız Büyükelçisi daha yeni gelmişti 
buraya. Ancak yerine atandığı kişi Yugoslavya'da casusluk yap
tığı iddiasıyla görevden alındı. Bununla ilgili Ankara'da, Dışişleri 
Bakanlığı ile bir temas oldu mu?

CEVAP: Büyükelçilerin atanması, geriye alınması
konusunda usulüne ilişkin olarak Bakanlığımıza bir bildirim 
yapıldı mı yapılmadı mı bunu bilmiyorum. İlgili dairemizden 
tahkik etmem gerekir. Bunun dışında bu konuda söyleyebile
ceğim bir şey yok.

SORU : AB adaylığının ardından Ankara'da nasıl organize 
olunacağına dair bir tartışma başlamıştı. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığının daha geniş bir kadroyla çalışmaları sürdürmesi 
yönünde bir sonuç ortaya çıktı gibiydi. AB'ne ilişkin çalışmalar 
nasıl devam ediyor?

Bir de geçen hafta basında yer alan haberlerde MGK'nun 
yapısına ilişkin bir bilgi notundan söz edildi. Burada MGK'nun 
ikinci planda kalmasının önerildiği şeklinde haberler çıktı. AB 
çerçevesinde bunu da yanıtlarsanız sevinirim.

İkincisi de Çeçenistan'daki gelişmeleri Ankara nasıl takip 
ediyor ve ne gibi girişimlerde bulunuyor?

CEVAP : Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin AB'ne 
adaylığının tescil edilmesiyle birlikte, tabiatıyla Türkiye'nin de bu 
yeni dönemin getireceği şartlara, geçiş dönemine kendini adapte 
etmesi bakımından alacağı bir takım önlemler var. Bu önlemlerin 
de alınması bir çabayı, bir kadroyu, bir lojistik desteği 
beraberinde getiriyor. Bizim Bakanlığımızda bildiğiniz gibi bu 
konularla görevli bir Genel Müdürlük mevcuttur bir Müsteşar 
Yardımcımızın nezaretinde. Bu birimimiz esasen çok uzun sene
lerden beri bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. Ama tabii ki, 
söylediğim gibi, yeni dönemin getireceği yeni iş hacmi gözönüne 
alındığında bir şekilde yeniden yapılanma, personel ve lojistik
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takviyesi gibi hususlar Bakanlık bünyesinde kaçınılmaz olarak 
gündeme gelmektedir. Biz bunun zaten bilincindeydik. Zaten 
bunu öngördüğümüz için bu konudaki planlama çalışmalarımız 
çok önceden başlamıştı. Helsinki Zirvesi'nden sonra da bunlara 
ağırlık verdik. Şu anda ilk aşamada sizlere ifade edebileceğim, 
mevcut Genel Müdürlüğümüzün gerek personel sayısı, gerek 
diğer imkanlar bakımından takviye edilmesidir. Genel 
Müdürlüğün bünyesinin genişletilmesidir. Bağlı genel müdür 
yardımcılıklarının sayısının arttırılması ve dolayısıyla yeni per
sonelle takviyesi ve yine buna bağlı olarak kaçınılmaz bir şekilde 
de mekan sorununa geçici de olsa çözüm bulunması bakımından 
bir mekan arayışıdır. Bu konudaki çabalarımız oldukça ileri bir 
noktaya gelmiştir. Belki önümüzdeki yılın ilk haftalarında bu 
konuda belki size daha kesin, daha ayrıntılı bilgi sunma 
imkanımız olur.

SORU: AB bölümü ayrı bir mekana mı, Bakanlık olarak
mı?

_     •

CEVAP: ilk aşamada belki AB konularıyla uğraşacak bi
rimimiz için bir ilave mekan yaratılması. Tabii Bakanlığımızın 
genelde bir bina sıkıntısı vardır biliyorsunuz. Mevcut haliyle bile 
binamız ve ek binalarımız ihtiyacımızı karşılamamakta. 
Dolayısıyla genel bir sıkıntı zaten mevcut. O genel sıkıntının 
içinde bir de özel sıkıntı ortaya çıkacak ve bunun için de bir şe
kilde bir geçici çözüm bulunacak.

SORU : Bir de MGK ve Çeçenistan vardı.

CEVAP : MGK konularına izninizle ben hiç girmeyeyim. 
Bu konularda yorum yapmak herhalde münasip olmaz benim 
bakımımdan.

Çeçenistan konusunda ise son birkaç hafta zarfında çok 
çeşitli açıklamalar yaptık ve görüşlerimizi sarahatle ortaya koy
duk. Bunun özü, Kafkasya'da Çeçenistan'da meydana gelen 
gelişmelerden ve bu gelişmelerin yarattığı ağır insancıl sorunlar
dan Türkiye'nin büyük üzüntü duyduğu ve bu meseleye bir şe
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kilde siyasi bir çözüm bulunması çabalarının yoğunlaştırılması 
gerektiği merkezinde toplanmaktadır. Ayrıca, Türkiye 
Çeçenistan'da ortaya çıkan sorunun insancıl veçhelerine bir 
ölçüde bir yardımda bulunabilmek amacıyla da çabalar harca
maktadır. Hatırlayacağınız üzere, bu konuda 25 Kasım tarihinde 
ilk parti bir yardımı bir askeri nakliye uçağıyla Vladikavkas'a 
sevketmiştik. Daha sonra buna ilaveten üç TIR'dan oluşan bir 
başka insancıl yardım malzemesi de Gürcistan resmi makam
larıyla işbirliği halinde 25 Aralık 1999 günü Ankara'dan bölgeye 
yola çıkarılmıştır. Türkiye'nin imkanları ölçüsünde Çeçenistan'- 
daki insanların zor durumlarına yardım çabaları devam edecektir. 
Hiç şüphesiz temennimiz bu meseleye, bu insancıl acıların daha 
da derinleşmesine fırsat yaratılmadan bir an önce diyalog yoluyla 
bir çözüm bulunmasıdır.

SORU: Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB Genel 
Müdürlüğü’nün kapsamının genişletilmesi, personelin arttırıl- 
masıyla ilgili söylediklerinize ters düşen hükümetin AB ile ilgili 
bazı bakanlıklarının ve bazı siyasi parti liderlerinin açıklamaları 
var. Onlar bunun bir Müsteşarlık, bir Bakanlık veya bir Genel 
Sekreterlik düzeyinde Başbakanlık bazında çalışmasını savunu
yorlar. Dışişleri Bakanlığı bu konuda hükümetten net bir sinyal 
aldı, bu çalışmalara başladı mı? Yoksa siz ne olur ne olmaz diye 
mi başladınız?

CEVAP: Bizim Bakanlık olarak hiç şüphesiz belli bir 
sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğumuzu mevcut şartlara 
göre bihakkın yerine getirebilmek amacıyla yapmamız gerektiği
ni düşündüğümüz işlemleri yerine getiriyoruz.

SORU : AB genel mevzuatı ile Türk mevzuatının tarama 
yöntemiyle karşılaştırılmasına Ocak ayında başlanacağına dair 
söylemler var. Bunun tarihi kesinleşti mi?

İkincisi, bir de AB mevzuatında yer alan ve Adalet 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını ilgilendiren düzenlemelerle 
ilgili olarak her iki bakanlıkta çalışma başladı mı?
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CEVAP : Bu konuda hatırlarsınız 23 Aralık günü gayet 
ayrıntılı bir bilgi notu gönderdik basınımıza ve Türk mevzuatı ile 
Topluluk müktesebatının uyumlu duruma getirilmesi konusunda 
mevcut durum ve bundan sonraki çalışmalar hakkında bilgi 
verdik. Özetlemek gerekirse, bu konudaki çalışmalar çok önceden 
zaten başlamıştır ve bu mevzuatın AB müktesebatına uydurul
ması bakımından önemli bir mesafe de alınmıştır. Tabii yapılması 
gereken daha çok işlem de mevcuttur. Bunlar da ilgili devlet kuru
luşlarımızın görev alanları itibariyle o birimler tarafından yapıl
maktadır. Bizim bu çerçevede sorunuzda değindiğiniz Adalet 
Bakanlığı olsun, DPT, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi diğer 
birimlerimizle her zaman temasımız ve koordinasyonumuz mev
cuttur.

SORU: AB için Genel Müdürlüğün daha fazla
genişletilmesini söylediniz. Basında çıkan haberlerde yeni bir 
Büyükelçiler Karamamesi'nin çıkacağı yönünde haberler var. 
Yeni kadrolar bu kararname ile beraber mi olacak? Ona yetişecek 
mi? Bir de kararname ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Bu iki konunun birbiriyle alakası yok. Birisi 
Bakanlığımızın bir idari tasarrufu, personel hareketleri, diğeri...

SORU : Brüksel'den kaydırma ya da başka birimlerden 
geçiş...

CEVAP : Bu iki konuyu birbirine karıştırmamak lazım. 
Söylediğim gibi bunlar tamamen ayrı işlemlerdir. Kaldı ki, 
bildiğiniz gibi bu personel hareketleri, tayinler, vs.ler konusu 
bizim basın toplantımızın kapsamı dışında kalıyor.

SORU: Genel Müdürlük adını mı alacak yoksa başka bir 
bünye mi olacak? İsmi ne olacak?

CEVAP: Halen bir Genel Müdürlük var zaten.

SORU : Genişletilecek mi?
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CEVAP : Genel Müdür Yardımcılıklarının sayısı arttırıla
cak.

SORU : Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik. Onun 
pozisyonu ne olacak? Bu yeni birim Dışişleri Bakanlığına mı 
bağlı çalışıyor yoksa Mehmet Ali Bey'e mi bağlı? Onun da 
AB'den, koordinasyondan sorumlu sıfatı var.

CEVAP : Gayet tabii Dışişleri Bakanlığına bağlı. O bakım
dan bir değişiklik yok. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bir Genel 
Müdürlük biraz daha takviye edilmiş bir hal alıyor.

SORU: Peki efendim Mehmet Ali İrtemçelik'in pozisyonu 
ne olacak?

CEVAP: Bunlar siyasi konular. Bakanların görev dağılımı, 
yetki alanları, sorumluluk alanları Sayın Başbakan'm yetkisinde, 
takdirinde bir konudur.

SORU : Bu genişleme talimatını Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem verdi değil mi? Doğal olarak o vermiştir.

CEVAP : Gayet tabii Bakanlıkta olup biten her şey Sayın 
Bakanımızın bilgi ve nezareti dahilinde yapılıyor.

SORU: Mehmet Ali İrtemçelik'le Dışişleri Bakanlığı 
arasında görev dağılımı nasıl olacak? Bunu biraz netleştirebilir 
misiniz? O sonuçta hükümetin bir bakanı ama AB konusunda, 
AB ile ilgili iki ayrı bakanlık oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir görev 
dağılımı yapılmazsa, herkes birbirinin görev alanına girmiş ola
cak bir süre sonra. Artı spekülasyonlar da var bu konuda zaten. 
Tam olarak nasıl bir ayrım sözkonusu?

t
CEVAP: Efendim, zaten eskiden de Avrupa işlerinden 

Sorumlu bir Devlet Bakanımız var idi. Sayın irtemçelik bu göre
vi zaten daha önceden de sürdürmekteydi. Dolayısıyla o bakım
dan ben doğrusunu isterseniz bir yenilik görmüyorum kendi 
bakımımdan, ama söylediğim gibi bunlar hükümetin konularıdır.
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Bakanlar arasında yetki dağılımı, bakanlar arasındaki ilişkiler, vs. 
gibi konular benim buradaki konumumu aşan meselelerdir.

SORU : Yeni dönem başkanı Portekiz'den genişlemeden 
sorumlu Devlet Sekreteri'nin gelmesi gündemde. Bu konuda 
kesin bir bilgi var mı elinizde?

CEVAP : Yeni dönemde tabii ki Türkiye'nin adaylığının 
tescil edilmiş olması noktasından hareketle AB ülkeleri ile diplo
matik ilişkilerimizde önemli bir artış olacağını söylemek gerekir. 
Bu çerçevede, Dönem Başkam olarak herhalde Portekiz'le de 
temaslarımız yoğun olarak cereyan edecektir. Portekiz'den 
Türkiye'ye yüksek düzeyde bazı ziyaretlerin olması da mümkün 
ve muhtemeldir. Fakat bunlar henüz kesinleşmediği için çok fazla 
ayrıntıya giremiyorum.

—_  •
SORU: Anladığımız kadarıyla İsrail, Suriye ile yaptığı

görüşmeler ile ilgili olarak Türkiye'ye bazı güvenceler vermiş. 
Yani bu konuda aramızdaki ilişkileri etkilemeyecek yönünde. 
Acaba bu konuda Bakanlık olarak bazı endişeleriniz var mı?

Bir de son olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler ne 
durumda? Ne yapıldı son dönemde? Çünkü Öcalan ile ilgili muta
bakattan sonra ilişkilerin geliştirileceği söylendi, nitekim bazı 
ziyaretler yapıldı özellikle ekonomik işbirliğine yönelik olarak, 
ancak son dönemde ben kişisel olarak bir şey duymadım. Yani 
nedir durum?

SORU : Buna bir follow-up sorabilir miyim?

CEVAP : Buyurun.

SORU: Demirel'in bir sözü vardı "su pazarlığı kanla yapıl
maz" diye. Şimdi kan, terör Suriye ile Türkiye arasında bittiğine 
göre, Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması sağlandığına göre Suriye 
ile bu çerçevede herhangi bir su pazarlığı ya da su görüşmesi 
yapılması sözkonusu mudur?
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CEVAP: Önce belki terminolojiye bir düzeltme getirmem 
gerekir sizin sorunuzdan başlamak gerekirse. Bizim kimseyle su 
konusunda yapacağımız bir pazarlık yok. Bu konuyu Türkiye'nin 
vazettiği ilkeler ve esaslar çerçevesinde zaman ve ortam 
elverdiğinde ele alabileceğimizi zaten söyledik, bunu bu 
çerçevede değerlendirmek gerekir.

İsrail ile Suriye arasında yürütülmekte olan müzakere 
konusundaki görüşlerimizi ise biz resmi açıklamalarımızla ortaya 
koyduk. Kendisi de bir bölge ülkesi olan Türkiye, yıllardır 
kanayan bir yara haline gelmiş olan Orta Doğu meselesinin 
barışçı ve kalıcı bir çözüme ulaştırılmasını hiç şüphesiz 
samimiyetle arzu etmektedir. İsrail ile Suriye arasındaki müza
kereler de Ortadoğu Barış Süreci'nin bir parçasını teşkil etmekte
dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ziyaretinde de ifade etmiş 
olduğu gibi, Türkiye'nin bu görüşmelerden bir rahatsızlık duy
ması için hiçbir sebep yoktur. Tam tersine biz bu görüşmeleri 
destekliyoruz. Bu konudaki gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail 
makamlarıyla da olağan temaslarımız devam ediyor.

Suriye ile bizim ikili ilişkilerimiz konusuna gelince, 
bildiğiniz gibi, bu ülkeyle çok gergin bir dönem yaşadık. Bunun 
ayrıntılarına girmek yersiz. Herkesin malumu gelişmeler. En son 
iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında Adana'da varılan muta
bakattan sonra bildiğiniz gibi, Suriye ile Türkiye ilişkilerinde yeni 
bir dönem başladığını varsaymak istiyoruz. Bu konuda Suriye ile 
ilişkiler bağlamında birtakım olumlu sayılabilecek adımlar da 
atılmaktadır, gelişmeler de olmaktadır. Ümidimiz önümüzdeki 
dönemde bu olumlu gelişmelerin seyrinin, hızının daha da artarak 
sürmesidir. Hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin iki komşu 
ülke arasında olması gereken normal seyrine oturması, her iki 
ülke halkının da yararınadır.

SORU: Çeçenistan'la ilgili sormak istiyorum. Bir bölüm 
mültecinin Gürcistan'a geçtiği anlaşılıyor. Türkiye'nin insani 
yardımları da sürüyor. Acaba Gürcistan'la yapılan temaslarda bu 
Çeçenlerden bir bölümünün Türkiye'de daha önce kurulu olan -bu
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Trakya bölümünde de var- mülteci kamplarına yerleştirilmesi gibi 
bir istek geldi mi? Böyle bir istek geldiğinde bizim tutumumuz ne 
yönde olur?

CEVAP: Çeçenistan konusu, biraz önce değindiğimiz gibi, 
özellikle insancıl boyutunun büyümesi nedeniyle bizim de 
endişelerimizi arttıran bir istikamette seyretmektedir. Bütün ben
zer ihtilaflarda olduğu gibi, Çeçenistan ihtilafının da çevre 
ülkelere, bölge ülkelerine, komşu ülkelere olumsuz yansımalar 
yapması ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır. Gürcistan'a da bu 
bağlamda Çeçenistan'dan bir mülteci girişinin devam etmekte 
olduğunu biliyoruz. Gürcistan tabii imkanları kısıtlı, sınırlı bir 
ülkedir. Bu sınırlı imkanlarla bu soruna kendi topraklarında 
insancıl açıdan bir cevap vermek gayreti içindedir. Hiç şüphesiz 
bu meselenin boyutlarının büyümesi mülteci sorununu da ağır
laştıracaktır ve bu başka sorunları beraberinde getirecektir ve 
böylece bir tırmanmaya gidilecektir. Dolayısıyla yine hep 
söylediğimiz gibi bu meselelerin boyutunun büyümeden diyalog 
yoluyla bir çözüm bulunması araştırmalarının yoğunlaştırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bizim, söylediğim gibi, Çeçenistan'da 
zor durumda kalan insanlara kendi imkanlarımızla, kendi imkan
larımız dahilinde yaptığımız yardımlar olmuştur. Bu yardımlar 
devam etmektedir. Bunun ötesinde bu konuda bende sizlere 
aktarabileceğim bir bilgi yok.

Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seneler diliyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN
YENİ YIL MESAJI

Sayın yurttaşlarım:

1999 yılı ulusumuz için, hem acılarla yüklü hem de kıvanç 
verici gelişmelerle dolu bir yıl oldu.

Depremler yüzünden on binlerce yurtdaşımızı yitirdik.

Onbinlerce yurtdaşımız yaralandı. Yüzbini aşkın yurt- 
daşımız evsiz-barksız veya işsiz kaldı.

Ama, Devletimizin ve halkımızın elbirliğiyle, tüm 
depremzedelerin geçici konut gereksinmesi kısa sürede karşı
landı.

Kimse aç ve açıkta bırakılmadı.

Hasar gören konutların, işyerlerinin onarımı için veya yeni 
evler edinmek isteyenler için geniş olanaklar sağlandı.

Esnafa, sanatkara, çiftçiye, girişimciye her türlü vergi ve 
kredi olanakları sağlandı.

Tüm gereksinmeleri karşılayacak sayıda pre-fabrike konut 
dört ayda tamamlandı. Ayrıca bazı tatil yerlerindeki sosyal konut
lar da depremzedelere sunuldu. Depremzedelerin tüm gereksin
meleri karşılandı.

Artık hiç kimsenin kışı açıkta geçirmesine gerek yoktur.
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İsteyenlere de, bir yıl için ayda yüz milyon liralık geçim 
veya özel barınma yardımı sunuldu.

Devletimiz, halkımız, ilgili kamu kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri olağanüstü bir dayanışma örneği verdiler.

Dost ve yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da 
depremzedelerin yardımına koştular.

Sağlık kuruluşlarımız da, yerli-yabancı sağlık ve kurtarma 
ekipleri de büyük özveriyle çalıştılar.

Hükümetimiz adına hepsine yürekten şükranlarımızı 
sunuyorum.

Depremde yaşamlarını yitirenlere, Allahdan rahmet, 
yaralananlara şifa diliyorum.

Allahın Ulusumuzu ve tüm insanlığı böyle felaketlerden 
esirgemesini diliyorum.

1999 yılı, aynı zamanda, ülkemiz, ulusumuz için büyük 
başarılarla dolu bir yıl oldu.

Uzun yıllardan beri ilk kez siyasal istikrara kavuştu. Üç 
partili koalisyon Hükümeti, Büyük Millet Meclisi’yle dayanışma 
içinde, çok verimli, uyumlu ve hızlı bir çalışma yaptı.

Yaklaşık altı ayda, birçoğu reform niteliğinde, sayısız yasa 
çıkarıldı, anayasa değişiklikleri yapıldı.

Yüksek enflasyon sorununu temelinden çözecek ve Türk 
toplumunun dinamizmini harekete geçirerek ekonomimizi esen
liğe çıkaracak ve halkımıza hakça bir düzenin yolunu açacak 
kararlı adınlar atılmaya başlandı.

Bunların olumlu sonuçları bir-iki yılda görülecektir.
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Yine 1999 yılında, bölücü terör örgütünün başı yakalandı; 
bölücü akımın ve terörün gerek iç gerek dış kaynakları büyük 
ölçüde kurutuldu.

Demokrasimizin eksiklikleri giderilmeye başladı.

Aynı zamanda, Türkiye’nin Avrupa Birliğinde üyeliği yo
lunda önemli bir aşama gerçekleştirildi.

Devletimizin ve Ulusumuzun dünyadaki saygınlığı yüksel
di.

Halkımızın hem Devlete hem de kendine güveni arttı.

îkibinli yıllara büyük umutla giriyoruz.

Eşsiz önder Atatürk, Türk ulusuna, çağdaş uygarlığın 
üstünü hedefi olarak göstermiştir.

İkibinli yıllarda bu iddialı hedefe erişebileceğimize inanı
yorum.

Yeni yılda ve yeni yüzyılda, Ulusumuza ve tüm insanlığa, 
barış, huzur ve hakça refah dilerim.

Saygılar sevgiler sunarım.
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MARMARA DENİZİNDE KARAYA OTURARAK 
AKARYAKIT SIZDIRAN "VOLGA NEFT 248" İSİM

RUS TANKERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

29 Aralık 1999 Çarşamba günü. Ambarlı mevkiinde demir
li bulunan, 126 metre boyunda, 4.440 grostonluk "Volga Neft 
248" isimli bir Rus tankeri saat 04.00 civarında şiddetli fırtına 
nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi, gövdesinde 
oluşan kırık nedeniyle ortadan ikiye bölünmüş ve ön kısmı bat
mıştır. Gemide bulunan 15 personel hava muhalefetine rağmen 
can kaybı olmadan süratle tahliye edilmiştir.

Fueloil yüklü olan gemiden ilk aşamada 900 ton kadar 
fueloil sızdığı ve Marmara Denizi'nde önemli bir kirlilik riskine 
yol açtığı belirlenmiştir. Olumsuz hava koşullarına rağmen, sızan 
fiıeloilin yayılmasının engellenmesi ve temizlenmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir.

Sözkonusu kaza, Türk Boğazları'nın bir petrol yolu olarak 
kullanılamayacağı doğrultusundaki görüşlerimizi bir kez daha 
teyid etmiştir. Ayrıca, sözkonusu kaza Türk Boğazları'nı ve diğer 
deniz alanlarımızı kullanan gemilerin uluslararası standartlar 
çerçevesinde yeterliliklerine ilişkin denetimlerin giderek 
sıklaştırılmasının seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin korun
ması bakımından önemini de ortaya koymaktadır. Hiçbir geminin, 
İstanbul'un ve halkının güvenliğini, çevre temizliğini ve sağlığını 
tehdit etmeye hakkı yoktur.
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ABD BAŞKANI BILL CLINTON’UN, YENİ YIL 
MÜNASEBETİYLE VAŞİNGTON'DAKİ RONALD 

REAGAN ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ'NDE
YAPTIĞI KONUŞMANIN ATATÜRK’LE

İLGİLİ BÖLÜMÜ

I said at the opening of my remarks that 2000 years ago, 
those of us who are Christians believe the new era began with a 
bright light in the sky. You should all know that when darkness 
falls tonight for the very last time in this millennium, the bright
est light in the sky will be the constellation Orion. From 
December to April, it is the only star system visible from every 
inhabited point on Earth. Scientists tell us that the light from one 
of those stars began its journey here almost exactly 1000 years 
ago.

In the time it took the light from Orion to reach the Earth, 
Leif Erikson sailed; Gutenberg printed; Galileo dared; 
Shakespeare wrote; Elizabeth ruled; Mozart composed; Jefferson 
drafted; Bolivar liberated; Lincoln preserved; Einstein dreamed; 
Ataturk built; Roosevelt led; Gandhi preached; Mother Teresa 
healed; Mandela triumphed. A pretty good space of travelling 
light.

Now that light shines upon all of us. For all the billions of 
people who came before, it has been left to this generation to lead 
the world into a new millennium, to use our freedom wisely, to 
walk away from war and hatred toward love and peace. When 
people look back on this day a hundred years from now, may they 
say that is exactly what we did; that in the 21 st century our chil
dren went further, reached higher, dreamed bigger and accom
plished more because love and peace proved more powerful than
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hatred and war.

One of America's most popular authors of children's books 
is Theodor Geisel, who wrote under the name of Dr. Seuss. One 
of the very last books he wrote was called, "Oh, The Places You'll 
Go." I want to end today with words he wrote in that book, look
ing ahead at the world our children should inherit. Listen to this 
and help to make it so.

"And will you succeed? Yes, you will, indeed, ninety-eight 
and three-quarters percent guaranteed. Kid, you'll move moun
tains. So be your name Buxbaum or Bixby or Bray, or Mordecai, 
Ali, Van Allen, O'Shea - you're off to great places. Today is your 
day. Your mountain is waiting, so get on your way." Good luck to 
the children here and Godspeed in the new millennium. Thank 
you very much
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HELSİNKİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI 
ZİRVESİ SONRASINDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

HAKKINDA BİLGİ NOTU

I. AB GENİŞLEME SÜRECİ VE TÜRKİYE’NİN 
ADAYLIĞI

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin temeli, 1963 ta
rihli Ortaklık Anlaşmasına dayanmaktadır. Üç safhadan 
geçerek Avrupa Topluluğu’yla tam bir entegrasyon oluş
turulmasını amaçlayan bu Anlaşmanın nihai hedefi, 
Türkiye'nin tam üyeliğidir. Anlaşmanın dibaçesi ve özel
likle 28. maddesi bu konuda açık hüküm içermektedir.

Türkiye, 1987 yılında AB'ne tam üyelik başvurusu yap
mıştır. Bu başvuru, Roma Antlaşması'nın 237. maddesine 
dayandırılmıştır. Başvuru AB Konseyi tarafından kabul 
edilebilir bulunmuş ve görüş hazırlaması için Komisyon'a 
havale edilmiştir. Komisyon görüşünü 1989 yılında yayın
lamıştır. Görüşte, Türkiye'nin tam üyeliğe ehil olduğu teyid 
edilmiş, ancak, AB'nin yeni bir genişlemeye henüz hazır olma
ması ve Türkiye'nin de üyelik için gerekli koşulları esasen ye
rine getirememiş bulunması nedeniyle, bu aşamada olumlu 
cevap verilemeyeceği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki gerçekler Türkiye'nin tam üyelik hakkının 
hukuki açıdan yadsınmasının mümkün olamayacağının 
göstergeleridir. Esasen, aksi bir durum varit olsaydı, AB'nin 
Türkiye'nin 1987 başvurusunu kabul etmemesi gerekirdi.

Ortaklık Anlaşmamızın ikinci safhasını oluşturan Gümrük 
Birliği 31 Aralık 1995'de öngörülen vadesinde tamamlanmıştır. 
Öte yandan, entegrasyonun tamamlanacağı son aşamayla ilgili 
düzenlemeler de bu vesileyle hayata geçirilmiş ve Türkiye ile AB
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Sovyetler Birliği'nin 1989'da yıkılmasından sonra ortaya 
çıkan yeni dünya düzeninde AB de kendine düşen rolü üstlen
miştir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin tam üyelik başvu
rularının kabul edilmesine dair ilke kararı bunun sonucudur. 
Anılan ülkelerin başka bir sistemden gelmeleri olmaları ve 
ayrıca siyasi ve ekonomik açılardan geri konumda bulunmaları 
kararın alınmasına engel teşkil etmemiştir. Bu bağlamda, bu 
kararın tümüyle siyasi içerikli olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Türkiye, anılan ülkelerle müzakerelerin ve tarama 
sürecinin başlatılması kararının alındığı Lüksemburg 
Zirvesi'nde ayırımcı bir muameleye tabi tutulmuştur. 
Yukarıdaki hukuki gerçeklere rağmen, Türkiye, aday yapıl
mak için tam üyelik şartlarına uymak yükümlülüğüyle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bunun üzerine, Türk Hükümeti 14 Aralık
1997 tarihli açıklamasıyla, ülkemize yönelik ayırımcı muamele 
sürdükçe, AB'nin önşart olarak ileri sürdüğü alanlarda siyasi 
diyaloga girmeyeceğimizi bildirmiştir. Bu açıklama, her 
zaman temel bir tercih olmuş olan Türkiye-AB ilişkilerinin 
hedefinden saptırılmasına yönelik bir politika olarak değil, 
ilişkilerde gözetilmesi gereken ilkelere dikkat çeken ve karşı 
tarafı hatalarını düzeltmeye davet eden bir çağrı niteliğindedir. 
Nitekim, önşart olarak vazedilen üç alan dışında ilişkilerimiz nor
mal mecrasında sürdürülmüştür.

AB genelde bakıldığında, Lüksemburg'da yaptığı hatanın 
bilincine kısa sürede varmış ve bundan dönüş imkanlarını her 
yeni Zirve sırasında gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, Haziran
1998 Cardiff Zirvesi'nde adaylığımızı zımnen de olsa kabul 
eden bir gelişme sağlanmıştır. Buradan hareketle, adayların 
tam üyeliğe hazırlanma durumunu incelemek üzere kurulmuş 
olan ve Komisyon'un her aday için ayrı raporlar sunmasını 
öngören devrevi gözden geçirme mekanizmasına Türkiye de 
dahil edilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'yi tam üyeliğe hazır
lamak için Komisyon tarafından sunulan "Avrupa Stratejisi"

arasındaki ilişkiler en ileri safhaya taşınmıştır.
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onaylanmış, bu Strateji'nin Türkiye'nin önerileriyle zenginleşti
rilebileceği vurgulanmış ve hayata geçirilmesi için 
Komisyon'dan gerekli mali desteği temin etmesi amacıyla 
çözüm yolları üretmesi istenmiştir.

Cardiff Zirvesi'ni izleyen dönemde Türkiye için 
vazedilen adaylığın aslında sanal olduğu ortaya çıkmıştır. Zira, 
Komisyon, yukarıda belirtilen faaliyetlere giriştiği andan 
itibaren, ne üye ülkelerden beklediği desteği bulabilmiş, ne 
de kendisi gerekli iradeyi çabalarının arkasına koyabilmiştir. 
Hukuki çerçeve varolmakla birlikte, Türkiye'nin aday yapılması 
hususunda üye ülkelerin hiçbirinde siyasi irade bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Bunda özellikle Almanya'nın o dönemdeki 
hükümetinin ilkesel tutumunun önemli bir payı bulunmak
tadır. Yunanistan'ın vetolarının da tabiatıyla unutulmaması gerek
mektedir.

Almanya'daki iktidar değişimi, bu ülkenin tutumunu 
yumuşatmış ve adaylığımıza bakış açısını kültürel farklılık
lara değil, siyasi kriterlere yönlendirmiştir. Kopenhag 
Kriterleri olarak adlandırılan bu değerler, esasen Türkiye'nin de 
Batı'nın bir parçası olarak paylaştığı ilkelerdir. Almanya'nın 
tutumu böylece yapılabilir bir çerçeveye indirgendiğinde, iler
leme sağlanması nisbeten kolay olmuştur. Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit'in 26 Mayıs 1999 tarihinde Şansölye Schröder'e 
yazdığı ve bu anlayışı yansıtan mektup ile Şansölye'nin buna 
cevabi mektubu, Helsinki Zirvesi Kararı’na giden yolun 
başlangıcını oluşturmuştur.

Helsinki'ye giden yolda diğer başlıca önemli mer
haleler, 4-5 Eylül tarihlerinde Finlandiya'nın Saariselka 
kentinde yapılan AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısında 
alman olumlu kararlar, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
13 Eylül günü Brüksel'de meslekdaşlarıyla yaptığı önemli 
toplantı, Komisyon'un 13 Ekim tarihinde yayınladığı ikinci 
Türkiye İlerleme Raporu, Sayın Dışişleri Bakam’nın üye ülke
ler nezdindeki ikili temasları ve nihayet AGİT Zirvesi münase
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betiyle İstanbul'da AB'li meslektaşlarıyla 19 Kasım günü 
gerçekleştirdiği çalışma yemeğidir.

Helsinki Zirvesi öncesinde bu çabaların sonucu olarak 
Yunanistan dışındaki üye ülkelerin adaylığımıza mutabakat
ları kesinleştirilmiştir. Yunanistan da Zirve sırasında cereyan 
eden güç ve uzun müzakereler sonucunda kısmen 
yumuşatılmış ve Zirve'de adaylığımız bu kere siyasi açıdan 
da teyit edilmiştir. Bir başka deyişle, hukuki zeminde zaten 
yadsınamayan, ancak siyasi irade oluşmadığı için haya
ta gerçek anlamda geçirilemeyen adaylığımız, artık her yön
den kesinleşmiştir.

• •
II. HELSİNKİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKAN- 

LARI ZİRVESİ SONUÇLARI

Gerek Türkiye'nin kararlı tutumu, gerek bazı AB üyesi 
ülkelerin Türkiye'nin adaylık statüsünün tescili yönündeki 
gayretleri, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan 
AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde somut 
sonuçlar vermiştir. Zirve'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
aday ülke olarak oybirliğiyle kabul ve ilan edilmesi ve diğer 
aday ülkelerle eşit konumda olacağının açık ve kesin bir dille 
ortaya konması, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır.

Helsinki kararlarına göre, Türkiye, diğer aday ülke
ler gibi bir katılım öncesi stratejisinden yararlanacaktır. 
Böylece, Türkiye Birlik programları ve ajansları ile aday ülke
lerle yapılan toplantılara katılma imkanına sahip olacaktır. 
Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki AB Konseyi kararları 
çerçevesinde bir katılım ortaklığı hazırlanmasını 
öngörmektedir. Bu ortaklığın aynı zamanda, siyasi ve 
ekonomik kriterler ile üye ülke olmanın gerektirdiği yüküm
lülükler ışığında ve AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin 
ulusal programla birarada, katılım hazırlıkları üzerinde 
yoğunlaşacağı belirtilmiştir. Komisyon ayrıca, Türk mevzu
atının Birlik müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla, analitik 
inceleme sürecini hazırlamakla görevlendirilmiş, ayrıca katılım
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öncesine yönelik tüm AB mali kaynaklarını tek bir çerçeve içinde 
sunmaya çağrılmıştır.

III. KOPENHAG KRİTERLERİ VE TÜRKİYE

Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının resmen tescil 
edilmesinin ardından üyelik müzakerelerinin açılması için 
Türkiye'nin yerine getirmesi gereken koşullar öncelik kazan
mıştır. "Kopenhag Kriterleri" olarak adlandırılan ve tam üye
lik ölçütlerini içeren Haziran 1993 AB Kopenhag Zirvesi 
Başkanlık Sonuçları Belgesi'nin ilgili paragrafı şöyledir:

"Üyelik, aday ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, 
insan hakları ve azınlıkların korunmasını ve saygı görmesini 
teminat altına alan kuramların istikrara kavuşturulmuş
olmasını; işleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiyetini; AB 
içindeki rekabet ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesini 
gerektirmektedir. Üyelik, adayın, siyasi, ekonomik ve parasal 
birliğe katılım da dahil olmak üzere, üyeliğin gerektirdiği 
yükümlülükleri üstlenebileceğini varsayar."

Kopenhag Kriterleri ’ nin ayrıntılı bir analizinin yapıldığı 
ve içeriklerinin açıklandığı herhangi bir Komisyon belgesi 
veya Konsey kararı mevcut değildir. Esasen çağdaş
demokrasilerin temellerini oluşturan bu kriterler, merkezi planla
ma modelini terk etmeleri için Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri'ne tatbik edilmek üzere ortaya konan genel ilke
lerdir. Bu niteliğiyle sözkonusu Kriterler Birlik’e tam üye
lik için aday durumunda bulunan ülkelerin hazırlık durum
larının düzeyinin belirlenmesi için bir araç olarak kullanıl
maktadır.

Haziran 1998 Cardiff Zirvesi'nde aday ülkelerin
hazırlık durumunu gösteren Komisyon değerlendirmesinin yıl
lık olarak yapılması kararı alınmış ve bunun uygulaması olarak 
Komisyon 1998 ve 1999 yılları sonunda, ülkemiz de dahil olmak 
üzere, aday ülkelerle ilgili olarak raporlar yayınlamıştır. 
Sözkonusu raporlarda da ülkelerin üyeliğe hazırlık durumu
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1.Siyasi Kriterler

Siyasi kriterlerin başında aday ülkelerde demokrasinin 
etkin bir biçimde işlemekte olması gelmektedir. AB'nin 
temelini oluşturan Maastricht Antlaşması'nın gözden geçi
rilmesi suretiyle hazırlanan ve 1 Mayıs 1998'de yürür
lüğe giren Amsterdam Antlaşması'nın "6". maddesinde, 
"Birlik, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgür
lüklere ve kanun hakimiyetine saygı ilkeleri üzerine bina 
edilmiştir," denmektedir. Birlik’e yeni üyelerin katılımına 
ilişkin 49. Madde de, Maastricht Antlaşması'nın "O" maddesi 
değiştirilmek suretiyle, yukarıda değinilen 6. Maddeye atıfta 
bulunulmuş ve bu maddenin gereklerine uymak Birlik’e katıl
manın açık bir önkoşulu haline getirilmiştir.

Komisyon aday ülkelerin siyasi kriterleri ne ölçüde 
karşıladıklarını değerlendirirken, sadece siyasi kurumlar ve 
bunlar arasındaki ilişkilerin tanımıyla yetinmemekte, 
demokrasinin gerçek hayatta nasıl uygulandığını, bu 
çerçevede ifade özgürlüğünün kullanım düzeyi ile siyasi par
tiler, hükümet dışı kuruluşlar ve medyanın demokratik hak ve 
özgürlüklerden ne ölçüde yararlandıklarını da incelemeye tabi 
tutmaktadır.

a) Demokrasi ve Kanun Hakimiyeti:

Birlik’e üye olmak isteyen ülkelerin sadece demokrasi ve 
kanun hakimiyetine bağlı olmaları yeterli olmamakta, bun
ları günlük hayatta etkin bir biçimde uygulamaya koy
maları da beklenmektedir. Bu çerçevede, çoğulcu bir siyasi 
yapının mevcudiyeti, farklı siyasi partilerin serbest seçimler 
yoluyla iktidara gelebilmeleri, seçimlerin serbest ve adil bir 
biçimde yapılması ve muhalefetin rolünün tanınması şartları 
aranmaktadır. Ayrıca, aday ülkelerde demokrasinin yerleştirilme
si ve kamu kuruluşlarının düzgün işlemesini sağlayacak kurum
sal istikrarın mevcudiyeti, bu çerçevede kanun hakimiyetinin

değerlendirilirken Kopenhag Kriterleri temel olarak alınmıştır.
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uygulanmasındaki eksiklerin giderilmesi, nitelikli hakimlerin 
sayısının artırılması ve bunların bağımsızlıklarının teminat altı
na alınması, polisin aldığı ücretlerin yükseltilmesi ve bunların 
daha iyi eğitim ve disiplin düzeyine kavuşturulması isten
mekte ve mahalli yönetimlerin özerkliğinin daha sağlam 
hukuki temellere bağlanması gereği vurgulanmaktadır.

b) insan Hakları:

Temel insan haklarına saygının tüm aday ülkelerde 
güvence altına alınmış olması şartı aranmaktadır. Adayların 
tümünün Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler 
Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel 
başvuru hakkını tanıyan Protokolü imzalamış olmaları bek
lenmektedir. İfade özgürlüğü ve dernek kurma serbestisin in 
bulunması ve radyo ve televizyon kuruluşlarının 
bağımsızlığının güçlendirilmesi istenmektedir.

c) Azınlıklara Saygı:

Azınlıkların topluma yeterli ölçüde intibak etmeleri 
demokrasinin istikrarı bakımından elzem görülmektedir. 
Ulusal azınlıkların korunmasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi 
Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi ve
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 1993'de kabul
ettiği 1201 sayılı tavsiye kararı mevcut bulunmaktadır. 
Çerçeve Sözleşmesi azınlık gruplarına mensup bulunan kişilerin 
haklarını güvence altına almakta, bağlayıcılığı bulunmayan 
AKPM Tavsiye Kararı ise azınlıkların toplumsal haklarının 
tanınmasını tavsiye etmektedir. Bu metinler ışığında aday ülke
lerde azınlıkların parlamentoda temsili, hükümette üye
bulundurmaları, yerel yönetimlere katılmaları, ilk ve orta öğre
timde kendi dillerinde eğitim görmelerine olanak tanınması ve 
idare ve yargıda kendi dillerini kullanma haklarının yasal 
olarak verilmesi gibi kriterler ışığında, genel olarak azınlıkların 
toplum hayatına intibak derecesi üzerinde durulmaktadır.
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2. Ekonomik Kriterler

Ekonomik alanda tam üyelik, işleyen bir piyasa 
ekonomisinin ve AB'nin içindeki rekabet ve piyasa güçleriyle 
baş etme kapasitesinin bulunmasını gerektirmektedir.

•   ____

a) işleyen Piyasa Ekonomisi:

Bu kritere göre aday ülkelerde aşağıdaki koşulların varlığı 
aranmaktadır :

- Piyasa güçlerinin serbestçe hareket etmeleriyle oluşacak 
arz ve talep arasında genel bir denge bulunması, fiyatların ve 
ticaretin serbestleştirilmesi.

- Piyasaya giriş (yeni şirket kurma) ve çıkış (iflaslar) 
önünde önemli engeller bulunmaması.

- Mülk edinme hakkı dahil olmak üzere, hukuki sis
temin mevcut bulunması, kanunların ve sözleşmelerin uygu
lanabilir durumda olması.

- Tatminkar düzeyde fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu 
finansmanı ve dış ödemeler dengesi dahil olmak üzere, makro 
ekonomik istikrara ulaşılmış olması.

- Ekonomik politikanın gerekleri hususunda geniş 
ölçüde toplumsal konsensüsün bulunması.

- Tasarrufları yatırımlara yöneltebilecek yeterli ölçüde 
gelişmiş fınans sektörünün bulunması.

  •

b) AB içindeki Rekabet ve Piyasa Güçleriyle Baş Etme 
Kapasitesi:

Bu kriterin yerine getirilebilmesi için gerekli olan şartlar 
ise şöyledir :
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- Ekonomik ajanların istikrarlı ve öngörülebilir bir 
atmosfer içinde kararlarını verebilmeleri için yeterli 
düzeyde bir makro istikrara kavuşmuş, işleyen piyasa 
ekonomisinin bulunması.

- Enerji arzı, telekomünikasyon ve ulaştırma altyapıları, 
eğitim, araştırma ve bu alanda ileriye dönük gelişmeler 
dahil olmak üzere, uygun maliyetli insani ve fiziki ser
mayenin yeterli düzeyde olması.

- Hükümet politikalarının ve yasaların ticaret politikası, 
rekabet politikası, devlet yardımları, KOBİ'lere destek poli
tikaları aracılığıyla rekabeti etkileme derecesi.

- Bir aday ülkenin katılımdan önce AB ile ticari en
tegrasyonunun derecesi ve kapsamı. Bu kriter AB'ne üye ülke
lerle mevcut ticaretin miktarı ve ürünlerin niteliğiyle de bağlan
tılıdır.

- Küçük ve Orta Ölçekli firmaların oranı. Sözkonusu fir
malar hem piyasaya girişin serbestleştirilmesinden daha fazla 
yararlanabilmekte, hem büyük firmaların piyasadaki 
hakimiyeti ekonominin uyarlanmasında daha fazla isteksizliğe 
yol açabilmektedir.

Aday ülkeler incelemeye tabi tutulurken, yukarıdaki 
koşulların yanı sıra bunların KDV oranlarının uyumlaştırıl
masına bakılmakta, kamu alımları, banka ve sigortacılık gibi 
alanlarda Tek Pazar'a girme kapasiteleri İncelenmekte, ayrıca 
ürünlerini AB'nin teknik gereksinmelerine uygun olarak üretip 
üretmedikleri değerlendirilmektedir.

3. Üyeliğe İlişkin Olarak Üstlenilmesi Gereken Diğer 
Yükümlülükler

Kopenhag Kriterleri, yukarıda özetlenen siyasi ve 
ekonomik kriterlere ek olarak, aday ülkelerin siyasi, ekonomik ve 
parasal birliğe katılım da dahil olmak üzere, üyeliğin getirdiği
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yükümlülükleri üstlenebileceğini varsaymaktadır. Bu yüküm
lülükler aşağıda özetlenmiştir:

a) Siyasal, Ekonomik ve Parasal Birliğin Amaçları :

AB'ne tam üye olmak için başvuran ülkeler siyasal, 
ekonomik ve parasal birlik de dahil olmak üzere, AB 
Antlaşmasının amaçlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Özellikle ekonomik ve parasal birliğe katılım 
konusunda adayların yapısal reformlarını gerçekleştirmeleri 
ve uzun dönemde makro ekonomik istikrara kavuşmaları gerek
mektedir. Avrupa Para Birliği'nin ikinci aşamasıyla ilgili 
olarak Topluluk müktesebatının benimsenmesi gerekmekte 
ve bu çerçevede, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlan
mış olması, ekonomik politikaların eşgüdümlü olarak yürütülme
si ve AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı’nın ilgili hükümlerine 
sadık kalınması, kamu sektörü açıklarının Merkez Bankası 
tarafından doğrudan finansman yoluyla kapatılmasından 
vazgeçilmesi ve kamu kuruluşlarının banka kaynaklarından 
ayrıcalıklı olarak yararlanmalarının önüne geçilmesi gerek
mektedir. Adayların AB'nin dış ödeme mekanizmasına katıl
maları beklenmekte ve aşırı devalüasyon yapmamaları gerekmek
tedir.

b) Topluluk Müktesebatının Benimsenmesi :

AB müktesebatındaki tedrici genişlemeye işaret 
edilmekte ve bunlar Tek Pazar, Ortak Dış ve Savunma 
Politikası, Avrupa Para Birliği ve Adalet ve içişleri Alanında 
İşbirliği konuları olarak belirtilmektedir. Burada dikkati çeken 
bir husus, AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının Birlik’in 
daha önceki genişlemeleri kapsamında aldığı bir karara işaret 
edilmesidir. Bu karara göre Topluluk müktesebatının kısmen be
nimsenmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Topluluk mük- 
tesebatının benimsenmesi konusundaki kriterler şöyledir:

- Bir üyenin Topluluk müktesebatım benimseme ka
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pasitesi, öncelikle o ülkenin AB'ne karşı olan mevcut 
yükümlülüklerini yerine getirmede gösterdiği başarıyla
ölçülecektir.

- 1995 yılında kabul edilen tek pazarla ilgili Beyaz Kitap 
Topluluk müktesebatının kilit unsurlarını sektörler itibariyle 
ortaya koymuştur. Bunların belirgin bir takvime ve izleme 
prosedürüne bağlanarak ulusal mevzuata konması gerekmektedir.

- Beyaz Kitabın kapsamı dışında kalan tarım, çevre, 
enerji, ulaştırma ve sosyal politikalar alanındaki Topluluk 
müktesebatının da benimsenmesi gerekmektedir.

c) Topluluk Müktesebatının Uygulanması için idari 
ve Yargı Mekanizmasının Düzeyi:

Topluluk müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması için 
aday ülkelerde idari ve adli teşkilatlanmanın yeterli ölçüde 
bulunması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, özellikle 
Topluluk müktesebatı konusunda eğitim görmüş yeterli 
sayıda yargıç bulunması gerekmektedir. Ayrıca, her aday ülke
den Topluluk müktesebatını uygulayacak idari ve adli mekaniz
maların faaliyetlerini sıkı bir şekilde uygulanacak bir 
takvime bağlamaları istenmektedir.

IV. TÜRKİYE’NİN KOPENHAG KRİTERLERİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

AB Komisyonu, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri için 
yaptığına benzer biçimde, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri 
ışığında değerlendirilmesini, Cardiff Zirvesi'nde alınan karar 
uyarınca, 1998 ve 1999 yılları sonunda aday ülkelerin üyeliğe 
hazırlık durumlarını inceleyen raporlar çerçevesinde yapmıştır.

Sözkonusu raporların ilki 1998 Ekim ayında yayınlan
mıştır. Komisyon, Türkiye'yi Kopenhag Kriterleri ışığında 
değerlendiren 1999 yılı raporunu da 13 Ekim günü açık
lamıştır. Bu raporda yapılan değerlendirmeler özetle aşağıdadır:
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Belgenin ilk bölümünde son bir yıldır ülkemizde meydana 
gelen iç siyasi gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin kaydettiği 
seyir anlatılmaktadır.

Siyasi kriterler bakımından en büyük eleştiriler 
insan hakları konusunda yapılmaktadır. Bu alanlarda bazı 
iyileştirmeler olduğu kaydedilmekle birlikte, son bir yıllık 
dönemde ülkemizde bu konuda genel bir gelişmenin gözlen
mediği öne sürülmektedir.

Adli alandaki yenilikler ve TBMM'ne sunulan yasa taslak
larına değinilmektedir.

İşkence, kaybolma ve yargısız infaz olaylarının, siste
matik bir biçimde olmamasına karşın, zaman zaman görüldüğü 
iddia edilmektedir.

%

Resmi yetkililerin olumlu yönde açıklamalarına 
karşın ifade özgürlüğünü kullanmadaki koşulların "endişe 
verici" durumda bulunduğu ileri sürülmektedir.

Basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarda son bir yıl 
zarfında olumlu bir gelişme kaydedilmediği, toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapma özgürlükleri bakımından da ilerleme 
bulunmadığı iddia edilmektedir.

Azınlık hakları başlığı altında sözde "Kürt" konusu işlen
mektedir.

Kıbrıs konusunda son bir yıldaki gelişmeler özetlen
mektedir. Bu çerçevede G-8 girişiminde ve BM gözetimindeki 
süreçte garantör ülke olarak Türkiye'nin yapıcı ve faal bir rol 
oynayabileceğinden söz edilmektedir.

Siyasi kriterlere ilişkin genel değerlendirmede, 
Türkiye'nin bunlara uymadığı belirtilmektedir. İnsan hakları 
ve azınlıkların korunmasında Türkiye'nin ciddi eksiklikleri 
bulunduğu, işkencenin hala yaygın olduğu ve ifade özgürlüğünün
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sürekli kısıtlandığı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun siyasi alanda 
önemli bir rolü bulunduğu ileri sürülmektedir. Bazı alanlarda 
ilerlemeler görülmekle birlikte, bu olumlu havanın Öcalan'ın 
idam edilmesiyle kaybolmamasının ümit edildiği açıklanmak- 
tadır.

Ekonomik kriterler açısından yapılan değerlendirmede ise, 
son bir yıldaki gelişmeler kronolojik olarak anlatılmaktadır. Bu 
çerçevede, enflasyonun düşme trendine girdiği, bankacılık 
alanında gelişmeler görüldüğü, ancak henüz işleyen bir piyasa 
ekonomisinin varlığından söz edilemeyeceği belirtilmektedir.

Gümrük Birliği’nin getirdiği rekabet koşullarına uyuta
bilmesinin Türk ekonomisinin potansiyel gücünü gösterdiği, 
ancak makro ekonomik istikrarın yeterli düzeyde bulun
madığı yorumu yapılmaktadır.

Üyeliğin getireceği yükümlülükleri üstlenebilme başlığı 
altında, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu irdelenmekte ve 
genellikle olumlu değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu 
çerçevede, Türkiye'nin sadece gümrük birliği kapsamındaki 
müktesebat uyumunu yapmak zorunda olduğu, bunun da 
çoğunu gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Bu konuda olumsuz 
yönde iki gözlem yapılmaktadır. Birincisinde, deniz taşı
macılığı bölümünde GKRY bandıralı gemilere getirdiğimiz 
kısıtlamaların endişe verici olduğu söylenmektedir. Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası bölümünde ise, 1998 raporunda olduğu gibi, 
ülkemizin bu alandaki ortak tutumlarla uyum içinde olmayı 
istemediği öne sürülmektedir. Müktesebat uyumu konusunda 
son olarak, bu konudaki ilerlemenin Türkiye'nin tam üyeliğiyle 
ilgili olarak belirgin bir işarete bağlı bulunduğu, bunun 
ODGP'ne uyumu da olumlu yönde etkileyebileceği 
kaydedilmektedir. Nitekim, adaylığımızın Helsinki Zirvesi'nde 
tescilinden sonra Türkiye, diğer aday ülkelere yapıldığı gibi, 
ODGP danışma mekanizmasının içine dahil edilmiştir.
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V. HELSİNKİ ZİRVESİ SONRASINDA YAPILMASI 
GEREKEN ÇALIŞMALAR

Helsinki Zirvesi'nde ülkemizin adaylığının tescil 
edilmesiyle birlikte, diğer aday ülkelere yapıldığı gibi 
Türkiye için de somut eylemlere geçilmesi öngörülmekte
dir. Helsinki'de alman kararla AB ile ilişkilerimiz yeni bir döneme 
girmektedir. AB ile geçmişte zaman zaman hasım, rakip veya en 
azından üçüncü ülke sıfatıyla sürdürdüğümüz ilişkiler artık 
müttefikten de öte bir şekil alacaktır. Böyle bir duruma hazır
lanmak için toplumda yeni bir zihniyetin oluşması gerekmek
tedir. Bu çerçevede, ülke çapında bilgilendirme, eğitim ve 
örgütlenme yönünde bir seferberlik başlatılmasına gerek bulun
maktadır.

Helsinki Zirvesi sonuçları kapsamında, önümüzdeki 
dönemde yapılması gerekecek başlıca işler şöyledir:

* Komisyonla yakın temas içinde bir Katılma Ortaklığı 
ve aynı doğrultuda AB müktesebatının üstlenilebilmesi için 
bir Ulusal Program hazırlanması, bu çerçevede bir tarama 
sürecinin gerçekleşmesi.

* Kopenhag Kriterlerinin ve özellikle siyasi olanlarının 
yerine getirilmesi için Anayasa ve ilgili yasalarda gerekli 
değişikliklerin yapılması, idari ve yargı reformuna gidilmesi.

* Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile uyumlu çalış
maların yürütülmesi.

a. Katılma Ortaklığı

AB'ne tam üyelik sürecinin temel stratejisi konumunda 
bulunan Katılım Ortaklığı, aday ülkenin AB müktesebatına 
uyum sağlamasını öngörmekte ve hangi alanda nelerin yapıla
bileceğini belirli bir zaman dilimi içinde değerlendirmektedir.

Aday ülke ile yapılan görüşmeler yoluyla birlikte hazır-
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lanmakla beraber, Komisyon tarafından yazılan Katılım 
Ortaklığı’nın metni, kısa ve orta vadede hangi hususların yerine 
getirilmesi gerektiğini belirlemektedir. Sözkonusu metin AB 
Bakanlar Konseyi tarafından onaylanmaktadır. Genelde kısa 
vadeden kasıt, bir yıl içinde aday ülkenin tamam
layabileceği veya düzene koyabileceğine kanaat getirilebilecek 
alanlardır. Orta vade bir yıldan fazla sürecek olmakla birlikte, 
belirlenecek alanlarda gerekli faaliyetlere hemen başlanması 
beklenmektedir. Bütün bunlar her adayın özel koşulları
ve özellikleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Katılım
Ortaklığı’nda mali destek de yeralmaktadır.

Katılım Ortaklığı’m izleme mekanizmaları olarak Ortaklık 
Konseyi, Ortaklık Komitesi ve kurulabilecek diğer alt komiteler 
bulunmaktadır. Katılım Ortaklığı yılda bir kez gözden geçiri
lerek, koşullar doğrultusunda gerektiğinde değiştirilebilmektedir.

Türkiye ile ilgili Katılım Ortaklığı, Kopenhag
Kriterleri ile uyum derecesini değerlendirdiğinden, 
Komisyonun ilerleme Raporu’nu temel alarak hazırlanacaktır.

b. AB Müktesebatının üstlenilebilmesi için bir Ulusal 
Program

Ulusal Program’ın hazırlanması yükümlülüğü Komisyon'la 
yürütülecek görüşmelerden sonra aday ülkeye düşmektedir. Bu 
Program'da aday ülke, Katılım Ortaklığı’nda belirlenen alanlar
daki hususları nasıl ve hangi süre içinde yerine getireceğini 
ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır. Böylece Ulusal 
Program, Katılım Ortaklığı’m tamamlamaktadır.

c. Tarama (screening) süreci

Helsinki Sonuç Bildirisi’nde müktesebat ile ilgili "analitik 
inceleme" ifadesi, diğer aday ülkeler için uygulanan tarama 
(screening) süreci anlamındadır. Tarama sürecinde adaylara 31 
alanda AB müktesebatının kabul edilip edilemeyeceği, 
geçiş süreleri isteyip istemedikleri, müktesebata uygun
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yasaları bulunup bulunmadığı, yoksa bunları ne zaman çıkar
mayı öngördükleri, bu yasaları uygulayacak kurum ve mercilere 
sahip olup olmadıkları gibi hususlar sorulmaktadır. Sözkonusu 31 
alan, enerjiden, tarıma, dış politikadan, kişilerin serbest 
dolaşımına kadar AB'nin tüm müktesebatım kapsamaktadır. 
Müzakere sürecini 1998'de başlatan ülkeler için hazırlanan 
karşılaştırmalı bir not (Ek: 1) ve Türkiye'nin Gümrük Birliği 
çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirdiği mevzuat uyumu 
çalışmalarına ilişkin bir çizelge (Ek: 2) bilgi için ilişiktedir. 
Tarama süreci aday ülkeleri müzakerelere hazırlamakta 
olduğundan, adaylardan alınan yanıtlara göre, 15'ler oybirliğiyle 
karar alarak, daha sonra sözkonusu alanlarda katılma müza
kerelerini başlatmaktadır.

d. Topluluk Programları ve Ajanslarına iştirak

Helsinki zirve sonuçları uyarınca, Türkiye artık diğer aday 
ülkelerin katılabildikleri Topluluk Programları ve Ajanslarına 
iştirak edebilecektir. Böylece şimdiye kadar sadece birkaç 
programla sınırlanmış olan bu katılımımız, çok çeşitli alan
lardaki programlara yayılmış bulunmaktadır. Sivil toplum 
örgütleri dahil toplumun tüm kesimleri bu faaliyetlerden 
doğrudan yararlanabilmektedir. Oldukça geniş ve yaygın olan bu 
faaliyetleri düzenleyebilmek ve eşgüdüm sağlayabilmek için 
aday ülkelerde bir ajans kurulmaktadır. Bu işlem genelde bir 
yasayla gerçekleşmektedir. Bu konuda ülkemizde de çalış
malara başlanmıştır.

Türkiye bundan böyle diğer aday ülkelerin davetli 
oldukları toplantılara da katılabilecektir. Bu toplantılar Bakan 
veya daha alt seviyelerde ve dış politikadan sağlığa kadar çeşitli 
konularda düzenlenmektedir.

e. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'na (ODGP) uyum

Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının resmen tescil 
edilmesiyle birlikte Türkiye ODGP ile uyumlu çalışmalar yürüt
mek durumunda olacaktır. Böylece AB'nin almış olduğu kararlar
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ve açıklamalara Türkiye'nin de katılması kadar, çeşitli forumlarda 
birlikte hareket edebilmek için AB'nin Türkiye'yi davet etmesi 
beklenmektedir.

Dönem Başkanlığı Türkiye'nin, resmen aday olduğu 
cihetle, ODGP kapsamına sokulduğunu, bu bağlamda 14 
Aralık 1999 tarihinde çalışmaya başlayan "Haberleşme Ağı" sis
temine Türkiye'nin de bağlanacağını, böylece, Türkiye'nin 
AB'nin ODGP kapsamındaki bütün yazışmalarından anında 
haberdar olacağını, ayrıca ODGP konularıyla ilgili olarak 
Türkiye'nin Ankara'da bir "ODGP Muhabiri" ve Brüksel'de bir 
"ODGP Temas Noktası" ataması gerekeceğini, bu iki unsurla 
birlikte Türkiye'nin "Ortak Avrupa Muhabirleri" Sistemine 
bütünüyle girmiş olacağını belirtmiştir.

Türkiye'nin Avrupa Konferansı’na katılımı konusu 
da önümüzdeki dönemde gündeme gelecektir. Helsinki 
Zirvesi sonuçlarına göre gelecek toplantının Fransa Dönem 
Başkanlığında (2000 yılının ikinci yarısında) düzenlenmesi 
öngörülmektedir.

Helsinki Zirve Sonuçları’nda, AB'nin tüm katılım öncesi 
yardımlarının tek bir çerçeve altında toplanması da karara 
bağlanmıştır. Bu diğer aday ülkelere de uygulanan bir düzen
lemedir. Mali işbirliğinin üst düzeyde takibi ve bunlarla ilgili 
projelerin belirlenip sunulması da gerekecektir. Aday ülke
ler bu konuda çeşitli bürokratik sıkıntılarla karşılaşmak
tadırlar. Bu nedenle, projelerin zamanlıca kabulü ve 
uygulanmasının sağlanması gibi hususlar önem taşıyacaktır.

Yukarıda izah olunan süreç için ilk aşamada yapıl
ması gereken işler, haliyle genişletilebilecek olmakla birlik
te, diğer aday ülkelerin geçirdikleri evre dikkate alınmak 
suretiyle aşağıda sunulmuştur.

* Katılım Ortaklığı, Ulusal Program ve tarama süreci gibi 
konularda AB Komisyonu ile sürdürülecek temaslarda aday 
ülkeler tek sorumlu bir Baş Müzakereci atamışlardır. Baş
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Müzakereci’nin düzeyi aday ülkeler arasında farklılık göstere
bilmektedir. Bu, merkezde görevli bir Büyükelçi veya siyasi 
sorumluluğa sahip bir şahsiyet olabilmektedir. Bu kişinin, duru
ma göre yetkisinin tam olabilmesi için siyasi düzeyde Başbakan 
ve Dışişleri Bakanına doğrudan sorumlu olması sağlanmıştır.

* Diğer önemli bir konu, ülke içinde ilgili Bakanlık 
ve kuruluşlarla eşgüdümün sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Baş 
Müzakereci’nin başkanlığında ilgili her kurumdan yabancı dil 
bilen ve bulundukları kurumda gereken yetkilerle donatılmış 
bir yetkilinin atandığı, bunların da yine üst düzeyde, tek 
muhatap ve sorumlu olmalarının sağlandığı görülmektedir. 
Böylece, bu kurum temsilcileri Baş Müzakereci’ye kendi 
alanlarındaki gelişmelerle ilgili olarak raporlar verebilmekte, 
aldıkları talimatı da yerine getirebilecek konumda olabilmekte
dir.

* Aday ülkeler başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, 
her Bakanlığın AB ile ilgili kısmını takviye etmişlerdir. 
Aynı şekilde, Brüksel'deki Daimi Temsilcilikleri de 
güçlendirilmiştir. Bu arada, üye ülkelerde olduğu gibi aday 
ülkelerde de Dışişleri Bakanlığı’na ek olarak, fakat ona 
yardımcı olacak şekilde ve daha kıdemsiz olmakla beraber, 
yine de Parlamento’ya mensup ve siyasi sorumluluğu bulunan 
bir Bakan veya Bakan Yardımcısı’nin atandığı görülmüştür.

* Katılım sürecinin izlenmesi için aday ülkelerle Ortaklık 
Konseyi, Ortaklık Komitesi ve Alt Komiteleri sürekli ve sık 
toplanmaktadır. Taraflar, özellikle kurulacak alt komitelerde 
biraraya gelmekte, Ortaklık Komitesi’ne ve yılda bir kez 
toplanan Ortaklık Konseyi’ne bilgi vermektedirler. Böylece 
toplu bir denetim ve izleme mekanizması çalıştırılmaktadır.

* Bu arada Avrupa Parlamentosu ile de daha 
yakından temas halinde bulunulmaktadır. Özellikle, mali 
işbirliğinde söz sahibi olan kurumun sürekli ve doğru bil
gilendirilmesi önem taşımaktadır.
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* Sözkonusu bütün bu faaliyetler ve hazırlıklar için aday 
ülkeler çalışmaların daha hızlı ve esnek yürütülebilmesi için ayrı 
bir bütçe oluşturmuşlardır.

* Öte yandan, aday ülkelerde yanlış anlamaları ve eleşti
rileri önlemek için AB ile başlattıkları yeni süreç hakkın
da kamuoyunu bilgilendirme ve destek sağlama sefer
berliğine geçmişlerdir. Böylece konunun, bürokrasi düzeyin
deki dar bir alandan çıkılarak, yaygınlaştırılmasına 
çalışılmıştır.

Görüldüğü üzere, yukarıda başlıkları verilen süreç
oldukça kapsamlı ve teknik çalışmalar gerektirmektedir. 
Bununla birlikte Türkiye, bu süreçte önemli bir avantaja da 
sahiptir. Dördüncü yılını tamamlayan Gümrük Birliği 
dolayısıyla, Türkiye Topluluk müktesebatının en önemli 
alanlarından birini teşkil eden bu konuda AB ile uyum 
çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Türkiye diğer aday
lara göre AB ile Gümrük Birliği'ni başarıyla gerçekleştire
bilmiş tek ülke durumundadır. AB ile mevcut ilişkilerimiz 
çerçevesinde, AB kurumlan ve bilhassa Komisyon ile ilgili kuru
luşlarımız arasında esasen yakın işbirliği mevcuttur. Bu işbir
liği önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edecek ve karşılık
lı temaslar büyük ölçüde artacaktır.

VI. SONUÇ

Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin tam üyelik adaylığının 
tescili ile 36 yıldan beri sürmekte olan AB ile bütünleşme 
süreci yeni ve önemli bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu 
dönemde Türkiye gerek siyasi, gerek ekonomik ve toplumsal 
alanda atması gereken adımların bilincindedir ve bu yönde 
elinden gelen çabayı göstermektedir. Bu çerçevede toplumun 
arkasında olduğu AB'ne tam üyelik hedefimizin, herkesin 
dileği olan en kısa sürede gerçekleşmesi, yukarıda sayılan 
adımların tarafımızdan etkin ve hızlı bir biçimde atılmasına 
bağlıdır. Tam üyelik hedefimize, bu çalışmalarda gösterilecek 
başarı oranında yakmlaşılacaktır.
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EK - 1

AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN TARAMA VE
KATILMA MÜZAKERELERİ SÜREÇLERİ

KATILMA MÜZAKERELERİ
İİzleme Konuları POL MAC] ÇEK 1SLOVİ EST GKRY
|l. Mallann Serbest Dolaşımı AL AL AL AL AL AL
|2. Kişilerin Serbest Dolaşımı P P P P P P
|3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı F F F F F F
|4. Sermayenin Serbest Dolaşımı F1 F1 F1

F 1
Fİ F1

|5. Şirketler Hukuku AL AL AL AL AL AL
6. Rekabet Yasası AL AL AL AL AL AL
|7. Tarım P P P P P P
8. Balıkçılık AL X X X AL AL
9. Ulaştırma Politikası F F F F F F
10. Vergi Politakası F F F F F F
11. Ekonomik ve Parasal Birlik

F 1

F1 F1
F 1 F 1 F 1

12. İstatistik X X X X X
X

113. Sosyal Politika ve İstihdam F1 F1 F1 F1 F1 F1
14. Enerji F2
15. Endürstri Politikası x ; X I X X X ı X
16. Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler x 1■ X X 1I x j X X

117. Bilim ve Araştırma X x  1 X x X ' X
18. Eğitim X X 1 X x  1 X X
19. İletişim ve Bilgi Teknolojileri X X X x X X
20. Kültür ve Görsel Politika AV AV AV AV AV X
21. Bölgesel Politika P P P P P p 1
22. Çevre F F F F F F '
23. Tüketicilerin Korunması X X X

X X X
24. Adalet ve İçişlerinde İşbirliği P P P P P P |
25. Gümrük Birliği AL AL AL AL AL X
26. Dış İlişkiler AL AL AL AL AL X
27. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası AV AV AV AV AV AV 1
28. Mali Kontrol P P P P P P
29. Mali ve Bütçe Kanunları P P P P P P 1
30. Kurumlar ★ ★ ★ ★ ★ ★

|31. Diğer Kanunlar ★ ★ ★ * ★ ★

AÇIKLAMALAR:

- X, Görüşmesi tamamlanmış konulan, AV, Avusturya Dönem Başkanlığı Sırasında 

10 Kasım 1998’de, AL, Alman Dönem Başkanlığı sırasında görüşülmeye başlanmış konu-
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ları, F, Fin Dönem Başkanlığı sırasında, P, Portekiz Dönem Başkanlığı sırasında müzakere 

edilecek konuları incelemektedir.

- *, Şu an için sözkonusu başlıklarda herhangi bir Topluluk Mevzuatının bulun

madığını, dolayısıyla tarama sürecinin işletilmediğini göstermektedir. Birlik A nlaşm asın ın  

kurumsal hükümleri kapsamında yapılacak değişiklikler çerçevesinde, “Kurumlar” başlığı 

altında uyum gündeme gelecektir. “Diğer konular” başlığı altında ise, M D A Ü ’lerle 

sürdürülen müzakereler kapsamında, ihtiyaç duyulabilecek  hususların incelenm esi  

öngörülmektedir.

- Fİ, 30 Eylül 1999 tarihinde başlayan konuları göstermektedir.

- F2, 30 Eylül 1999 tarihinde başlaması öngörülen, fakat Avusturya ve  

A lm anya’nın itirazları sebebiyle durdurulan müzakereleri göstermektedir.

- Tarama süreci, 7 numaralı başlık olan “Tarım” hariç, Bulgaristan, Litvanya, 

Letonya, Romanya, Slovenya ve Malta ile Temmuz ’99 itibariyle tamamlanmıştır.
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EK-II
• • • w

TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK BİRLİĞİ < 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MEVZUAT UYUM

İLİŞKİN ÇİZELGE

Toplam I % I İncelenen 
Mevzuat İncelenen

1 I Malların Serbest 
Dolaşımı

468 51.7 242

Uyumlu I Uyum I Kısmen 
Çalışmalan| Uyumlu 

süreler 
5 I 7 I 108

Mukabil Türk 
Mevzuatı 

Bulunmayanlar 
25

Sadece Uye 
Ülkeleri 

İlgilendirenler]
97

2 | Kişilerin Serbest 
Dolaşımı

3 I Hizmetlerin Serbest 
Dolaşımı

4 | Sermayenin Serbest 
Dolaşımı

5 | Şirketler Hukuku
6 I Rekabet & De^et 

Yardımlan
7 I Ortak Tanm 

Politikası
8 |Ortak Balıkçılık 

Politikası
9 | Ortak Taşımacılık 

Politikası
10 ¡Vergilendirme 
111 Ekonomik ve Parasal

B i r l i k

12] İstatistik_______
131 Sosyal Politikalar 

ve İstihdam
141 Enerji_____
15¡Sanayi Politikaları
16 KOBİ’ler_______
17¡Bilim ve Araştırma 
181 Eğitim ve Staj 
191 Telekomünikasyon
20 Kültür, Görsel-İşitsel
21 ¡Bölgesel Politikalar
22 ¡Çevre_________
23İTüketicinin Korun.

ve Sağlık 
24 ¡Adalet ve İçişleri 
251 Gümrük Birliği
26¡Dış İlişkiler_____
27|Or.Dış ve Güvenlik

Politikası_______
281 Mali Kontrol & Mali 
29|ve Bütçesel İşler 

¡Toplam

İncelenenler 
içerisinde % Pay

101

103

29
53

191

270

124

140
56

170
114

153
14
10
38
31
86

31
174
18

159
121
327
250

33

3277

40.6

95.1

100

100
98.1

88.5

100

83.1

92.9
98.2

90.6
99.1

17 
100 
100 
89.5 
100 
86 
100 
32.3 
97.7 
100

0 
80.2

57.6

60.2

41

98

29
52

169

270

103

130
55

154
113

26
14
10.
34
31
74

10
170
18

97

19

1972

1

16

16

10

0
8

13

12
T

1

37
T

22

£
19

0

206

10

1

12
î
8

8

0
48

124

21

43

52

59

32

38

15
60

1
İî
8

1
57

547

8

8

34

55

38

55

37

49

19
11
22

82

29

511

100,00 | 10,40 | 6,30 27,70 | 25,90

11

21

47

173

78

65
38

8

1

1

0
19

584

29,60
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E K -III

Durıım Başlık

Tamamlananlar 18 Adet
İlerleme Raporuna Eklenenler 13 Adet 3 Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

4 Sermayenin Serbest Dolaşımı
5 Şirketler Hukuku
6 Rekabet & Devlet Yardımları
7 Ortak Tarım Politikası
8 Ortak Balıkçılık Politikası
11 Ekonomik ve Parasal Birlik
12 İstatistik
15 Sanayi Politikaları
16 KOBI'ler
17 Bilim vs Araştırma
18 • Eğitim ve Staj
20 Kültür, Görsel-İşitsel

Diğerleri 5 9 Ortak Taşımacılık Politikası
10 Vergilendirme
13 Sosyal Politikalar ve İstihdam
19 Telekomünikasyon
23 Tüketicinin Korun. Ve Sağlık

Yazışmalan Sürenler 9 1 Mallann Serbest Dolaşımı
2 Kişilerin Serbest Dolaşımı
21 Bölgesel Politikalar
22 Çeve
24 Adalet ve İç İşleri
25 Gümrük Birliği
28 Mali Kontrol
29 Mali ve Bütçesel İşler

Kurum/Kuruluşlara lletilemeyenler 2 26 Dış İlişkiler
27 Or.Dış ve Güvenlik Politikası

Toplam | 29
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A r a l ik  A y i D iş P o l İt İk a  G e l İş m e l e r İ

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- Finlandiya'nın Dönem Başkanlığında 10-11 Aralık 1999 
tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi'nde, Türkiye'nin oy birliği ile Avrupa 
Birliği'ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmesi ve diğer aday 
ülkelerle eşit konumda olacağının açık ve kesin bir dille ifade 
edilmesi, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır.

Helsinki kararlarına göre, Türkiye, diğer aday ülkeler gibi 
bir katılım öncesi stratejisinden yararlanacaktır. Böylece, 
Türkiye, Topluluk programları ve ajansları ile aday ülkeler ve 
Birlik arasında katılım süreci çerçevesinde yapılan toplantılara 
katılma imkanına sahip olacaktır. Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki 
AB Konseyi kararları çerçevesinde bir Katılım Ortaklığı hazır
lanmasını öngörmektedir. Bu ortaklığın aynı zamanda, siyasi ve 
ekonomik kriterler ile, üye ülke olmanın gerektirdiği yüküm
lülükler ışığında ve AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin 
ulusal program ile birarada, katılım hazırlıkları üzerinde yoğun
laşacağı belirtilmiştir. Komisyon ayrıca, Türk mevzuatının 
Topluluk müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla, müktese- 
batın analitik incelemesi sürecini hazırlamakla görevlendirilmiş, 
öte yandan, katılım öncesine yönelik tüm AB mali kaynaklarının 
eşgüdümü için tek bir çerçeve içinde sunmaya davet edilmiştir.

Öte yandan, ülkemizin AB'ne adaylık statüsü ile ilgili 
olarak Başkanlık Sonuç Bildirisi'ndeki yazım konusunda Fin 
Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Aralık 1999 tari
hinde Bakanlığımıza ulaşan metinde yeralan hususlarla ilgili 
olarak AB'nin görüşlerine açıklık kazandırmak üzere, Finlandiya 
Başbakam'mn, AB Dönem Başkanı sıfatıyla gönderdiği mesaj ile 
Sayın Başbakanımızın buna cevabı, Helsinki belgelerini tamam
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layıcı (integral part) olarak kabul edilmiştir.

- AB Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi Javier Solana, AB 
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen 
ve AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
işler Müsteşar Yardımcısı Jaako Blomberg, 10 Aralık 1999 günü 
akşamı ülkemize gelmişlerdir. Konuk heyetle önce Dışişleri 
Bakanlığımızda bir toplantı yapılmış, ardından Başbakanlıkta 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit başkanlığındaki heyetimizle 
temaslar gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KONULARI

- AB Helsinki Zirvesinde onaylanmak üzere Avrupa Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikasının (AOGSP) güçlendirilmesi 
amacıyla AB Dönem Başkanı Finlandiya tarafından hazırlanan 
ilerleme raporunun, bu beklentilerimize yeterli bir cevap oluştur
maktan ve önümüzdeki dönemde sürdürülecek çalışmalar için 
uygun bir zemin teşkil etmekten uzak kaldığı tespit edilmiştir.

Raporda, özetle;

- Avrupa'yı ilgilendiren güvenlik meselelerinde halen 
BAB'da katılmakta olduğumuz 2 l'li formattaki danışmalara 
imkan verecek bir düzenlemeden bahsedilmemekte,

- NATO imkan ve yeteneklerinin kullanılacağı operasyon
lara, operasyon kararı AB'de alındıktan sonra, icra safhasında 
katılabileceğimizin mümkün olacağı belirtilmekte; bu şekilde, 
eşit haklara sahip olduğumuz NATO'nun imkan ve yeteneklerinin 
kullanılmasının sözkonusu olacağı bir ihtimalde planlama ve 
karar alma sürecine ortak edilme beklentimize yeterli karşılık ve
rilmemekte,

- AB'nin kendi imkanlarıyla icra edeceği operasyonlara 
davet edileceğimiz ifade edilmekte; bu da, katılımımız bir davete 
bağlandığından, elverişsiz bir düzenleme oluşturmaktadır.
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Ayrıca, Petersberg türü görevler (insani yardım ve kurtar
ma görevleri, barışı koruma görevleri, barışı destekleme dahil 
bunalım yönetiminde kullanılan muharip kuvvetlere ait görevler) 
için geliştirilecek (50-60 bin kişilik kolordu düzeyinde güç teşkili 
dahil) askeri yetenekler ve tesis edilecek yeni daimi organlarda 
(siyasi ve güvenlik komitesi, askeri komite, askeri yazmanlık) 
bize hiç değilse bu aşamada yer verilmemiştir.

Aynı maddenin farklı paragraflarında ele alınmak suretiyle 
AB üyesi olmayan Avrupalı müttefikler ile AB'nin diğer ortakları 
arasında kısmen bir ayırıma gidilmiş olması olumlu telakki 
edilebilecek bir unsur olmakla birlikte, bunun uygulamaya nasıl 
yansıyacağı cayi sualdir.

Rapora dair görüşlerimiz Helsinki Zirvesi öncesinde 
muhataplarımıza iletilmiş; raporla ilgili yazım değişiklikleri öne
rilmiş; ancak, bu öneriler ne yazık ki dikkate alınmamıştır.

Sonuç olarak, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde düzenlenen 
Helsinki Zirvesi'nde onaylanan raporda, AB'nin öngördüğü 
düzenlemelerde asıl karar alma yetkisi AB üyeleriyle sınırlı tutul
makta; ancak "6"larla istişare ve işbirliğine gitme niyeti ifade 
edilmekte ve BAB'daki kazanımlarımız yeni yapılanmaya yan- 
sıtılmamaktadır.

- Brüksel'de 15 Aralık 1999 tarihinde düzenlenen Kuzey 
Atlantik Konseyi (KAK) Dışişleri Bakanları toplantısında, 
Vaşington Zirvesinde alman kararların bu konuda temel oluştur
duğu; Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin (AGSK) gelişti
rilmesinin NATO'nun öncelikli rolüne halel getirmemesi gerektiği 
ve bu gelişmelerin AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin 
katılımı olmadan gerçekleşemeyeceği yoğun çabalarımız sonu
cunda kuvvetle vurgulanmıştır.

AGSK konusunda Vaşington Zirve Bildirisi ile Stratejik 
Konsept arasında kurulan denge, ülkemizce önem verilen husus
lar da vurgulanmak suretiyle, bu kez Dışişleri Bakanları 
düzeyinde tek bir metin halinde kayda geçirilmiş ve ileride
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tarafımızdan yararlanılabilecek bir referans belgesi niteliğini 
kazanmıştır.

Bu çerçevede, Bildirinin AGSK paragraflarında;

- AB üyesi olmayan müttefiklerin AGSK'nın geliştirilmesi 
ve uygulanması sürecine katılımlarının önemi vurgulanarak, bu 
katılımın gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yapması yo
lunda AB'ye çağrıda bulunulmuş,

- İttifak imkan ve yeteneklerinin kullanılacağı AB 
öncülüğündeki harekatlar için NATO içinde "case-by-case" ve 
oydaşmayla karar alınacağı açıkça belirtilerek, AB'nin bu imkan 
ve yeteneklerden otomatik olarak yararlanma çabaları bertaraf 
edilmiş,

- İttifak bünyesinde AGSK'nın geliştirilmesine dair çalış
maların nihai safhaya ulaştırılabilmesinin, AGSK'nın gelişti
rilmesi ve uygulanması sürecine AB üyesi olmayan Avrupalı 
müttefiklerin katılımlarına ilişkin düzenlemeler dahil, AB 
bünyesindeki gelişmelere bağlı olacağı vurgulanmış,

- AB bünyesinde geliştirilmesi öngörülen hedef yetenek
lere ülkemizin ve diğer AB üyesi olmayan müttefiklerin yapmak
ta oldukları ve gelecekte yapacakları katkıların önemi Dışişleri 
Bakanları düzeyinde vurgulanmıştır.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- 20-21 Aralık 1999: AFC Savunma Bakanı Rudolf 
Scharping beraberinde bir heyetle ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Scharping ziyareti sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız tarafından kabul edilmiş, Sayın Genelkurmay 
Başkanı, Sayın Bakanımız, Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik 
ve Milli Savunma Bakam ile görüşmelerde bulunmuştur.

Scharping'in temasları sırasında diğer konular meyamnda 
ülkemizde insan haklarının durumu ve Leopard-II tanklarının
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Türkiye'ye satışı konuları üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. 
Scharping’in ziyareti bir Alman Savunma Bakam'mn Türkiye'ye 
uzun bir süreden sonra yaptığı ilk ziyaret olması bakımından da
önem taşımıştır.

YUNANİSTAN

- Kasım ayında toplanan ve iki ülke arasında Ekim ayında 
yapılan üçüncü tur görüşmelerden sonra teati edilmiş bulunan 
ikili anlaşmaları müzakere ederek oluşturmakla görevli çalışma 
gruplarının sonuçları 8 Aralık günü Atina'da yapılan iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinden oluşan Steering Committe 
toplantısında değerlendirilmiş ve turizm, çevre, ekonomik işbir
liği ve terörizm ve bağlantılı konularda sekiz anlaşma imzaya 
hazır hale getirilmiştir.

- Yunanistan Cumhurbaşkanı Stefanopulos Portekiz 
Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio'nun davetine icabetle 1-4 Aralık 
1999 tarihlerinde Portekiz'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

- 2 Aralık tarihinde Brüksel'de toplanan Schengen Ortak 
Komitesi'nin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren Yunanistan'ın 
Schengen Antlaşması'na tam taraf olmasına karar verdiği, bu 
karar uyarınca Yunanistan'ın AB ülkeleri ile iç sınırlarının ortadan 
kalkacağı Yunan basınında kaydedilmiştir.

- AB dönem başkanı Finlandiya Başbakanı Paavo 
Lipponen, Helsinki Zirvesi öncesinde AB başkentlerine yaptığı 
ziyaretler çerçevesinde 2 Aralık tarihinde Yunanistan'ı ziyaret 
etmiştir.

- Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'un 14 
Aralık tarihinde Makedonya Savunma Bakanı Nikola Kljusev'in 
davetine icabetle Makedonya'ya gitmiş, ziyaret sırasında iki ülke 
arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

- Arnavutluk Başbakanı Ilir Meta, Başbakan sıfatıyla yurt- 
dışına ilk resmi ziyaretini Simitis'in davetine icabetle 22-23
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- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gümülcine Seçilmiş 
Müftüsü İbrahim Şerifin Yunanistan aleyhine açmış olduğu 
davaya ilişkin olarak 14 Aralık günü verdiği kararda, Yunanistan'ı 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce, inanç ve din 
özgürlüğünü güvence altına alan 9. ve zararın adli tazminini 
öngören 41.maddelerini ihlalden oybirliğiyle mahkum etmiştir.

KIBRIS

- Kıbrıs'taki taraflar arasında aracıyla konuşmalar 3-14 
Aralık 1999 tarihlerinde New York'da yapılmıştır. Geçmişteki 
süreçlerle bağlantısı olmayan yeni bir temel üzerinde başlayan bu 
görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, başta eşit 
statü olmak üzere ambargolar, AB'ne üyelik gibi başlıkları da 
içerecek şekilde bütün temel konular üzerinde görüşlerini açık
lamış, konfederasyon önerisini çözüm modelimiz olarak ortaya 
koymuştur. Aracıyla konuşmaların ikinci turunun 31 Ocak 2000 
tarihinde Cenevre'de başlaması öngörülmektedir.

- 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB 
Zirvesi'nde, Kıbrıs ile yürütülecek katılım müzakereleri sonuç
landırıldığında, Kıbrıs'la ilgili görüşmelerden bir sonuç alınama
ması durumunda, "bütün ilgili etkenler göz önünde tutularak" 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs adı altında Avrupa 
Birliği'ne üye olarak alınabileceği karara bağlanmıştır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş bu konuda yaptığı 
açıklamada, başlatılan aracıyla konuşmalar sürecinin Kıbrıs'ta iki 
eşit taraf arasında yürütüldüğünü ve amacının, kapsamlı bir 
çözüme yol açacak anlamlı müzakereler için gerekli zeminin 
hazırlanması olduğunu, Zirve bildirisinde yer alan hususların bu 
amaç ile doğrudan çeliştiğini ve kapsamlı bir çözüme doğru der
lenmesi şansını zayıflattığını, böyle bir yaklaşımın Rum tarafının 
uzlaşmazlığını daha da arttırmaktan başka bir amaca hizmet 
etmeyeceğini, kapsamlı bir çözüme varılmaksızm Kıbrıs adı altın
da Kıbrıs Rum tarafına AB'ne üyelik kapısının açık tutulmasını

Aralık 1999 tarihlerinde Yunanistan'a gerçekleştirmiştir.
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yanlış, haksız ve kabul edilemez olduğunu, Kıbrıs'ta iki eşit halk 
ve egemen devlet bulunduğu gerçeğinin inkar edilemeyeceğini, 
AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği bu yanlış tutumun garantör ülke 
ve anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki özel bağların ve ilişki
lerin daha da geliştirilmesini zorunlu kıldığını vurgulamıştır.

Bu konuda Sayın Başbakanımız da, yaptığı açıklamada, 
Kıbrıs Rum tarafına, çözüme bağlı olmaksızın AB'ne üye olabile
ceği izleniminin verilmesinin çok sakıncalı olduğunu, bu konuda
ki görüşümüzün herkesçe bilindiğini ve bu tutumumuzun 
değişmeyeceğini, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinin 
hiçbir şekilde inkar edilemeyeceğini ve Türkiye ile KKTC arasın
daki özel ilişki ve bağların, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda 
izleyeceği tutuma paralel olarak gelişmeye devam edeceğini 
belirtmiştir.

- BM Güvenlik Konseyi 15 Aralık'da Kıbrıs'taki BM Barış 
Gücü'nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasına ilişkin bir 
karar kabul etmiştir. Kararda Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilişkin siyasi ve 
hukuki gerçeklere aykırı olması nedeniyle öteden beri kabul 
etmediği, sözde "Kıbrıs Hükümeti" ile Güvenlik Konseyi'nin 
ilgili kararlarına yapılan atıflar yine muhafaza edilmiştir. Ancak, 
kararla ilgili asıl önemli gelişmeyi BM Genel Sekreteri'nin Barış 
Gücü konusundaki raporuna ek teşkil eden "addendum"un yeni 
içeriği oluşturmuştur. Bu ek raporla, Türkiye'nin, BM Barış 
Gücü'nün Ada'nın iki kesiminde ancak Ada'daki iki tarafın onay
larının olması halinde faaliyet gösterebileceği yolundaki Kıbrıs 
Türk tarafının tutumunu desteklediği ve bu anlayış doğrultusunda 
Kıbrıs Türk makamlarının BM Barış Gücü'nden, Kuzey 
Kıbrıs'taki faaliyetlerinin modalitelerini saptamak amacıyla 
kendileriyle çalışmalarda bulunmasını talep edeceği BM bel
gelerinde ilk defa resmen kayda geçirilmiş ve BM Güvenlik 
Konseyi'nin bu resmi belgesiyle, Ada'da iki eşit tarafın bulun
duğu, bu tarafların eşit yetki sahibi oldukları, bu itibarla BM Barış 
Gücü'nün faaliyetlerinin iki tarafın makamlarınca ayrı ayrı belir
lenmesi gerekeceği kabul ve tescil edilmiştir.
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RUSYA FEDERASYONU

- RF Devlet Duması Seçimleri 19 Aralık'da yapılmıştır. 
Seçmenlerin % 61.5'inin oy kullandığı, toplam 28 siyasi parti ve 
blokun katıldığı ve uluslararası gözlemcilerce de açık ve adil 
olduğu yönünde görüş beyan edilen Devlet Duması 
Seçimleri'nde, Duma'da temsil edilmek için aşılması gereken ülke 
genelinde yüzde 5'lik oy barajını aşan partilerin aldıkları oy oran
ları ve Duma'da elde ettikleri sandalye sayısı aşağıda sunulmuş
tur:

Sandalye sayısı Oy oranı

Komünist Parti 67 % 24.29
Birlik Partisi 64 % 23.32
Anavatan-Tüm Rusya 37 % 13.33
Sağcı Güçler Birliği 24 % 8.52
Jirinovski Bloku 17 % 5.98
Yabloko 16 % 5.93

- Duma Seçimlerini izleyen günlerde, bu kez Başkan 
Yeltsin'in, görev süresinin dolmasından önce, 31 Aralık 1999 
günü görevinden ayrıldığını açıklaması bir diğer önemli 
gelişmeyi teşkil etmiştir. Anayasa uyarınca, Başbakan Vladimir 
Putin, vekaleten Devlet Başkanlığı görevini devralmış olup, 26 
Mart 2000'de yapılması kararlaştırılan Başkanlık Seçimleri'ne 
kadar bu görevi yürütecektir.

- Aralık 1999 içinde Rusya'nın Çeçenistan'daki askeri 
operasyonu devam etmiştir. Başkan Yeltsin tarafından 3 Aralık'da 
yapılan bir açıklamada, Çeçenistan'ın Rusya'nın bir parçası 
olduğu ve olmaya devam edeceği ve Rus askerlerinin daimi 
olarak Çeçenistan'da bir mevcudiyetinin bulunacağı belirtilmiştir. 
15 Aralık itibarıyla Rus askeri birlikleri Grozni'ye girerek şehre 
saldırıyı başlatmışlar ve özellikle 25 Aralık tarihinden itibaren 
harekat Grozni'nin alınması üzerinde yoğunlaşmıştır.

• •    • •
- Ote yandan TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1999 [267]



Başkanı Sayın Pişkinsüt başkanlığında bir parlamento heyetimiz 
8-14 Aralık 1999 tarihlerinde, Çeçen mültecilerin durumlarının 
yerinde incelenmesi amacıyla Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştir
miş ve Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze tarafından kabul 
edilmenin yanısıra, çeşitli Gürcü yetkililerle görüşmeler yapmış 
ve Çeçen mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Şatili, 
Akhmeta/Pankisi vadisi yörelerini ziyaret etmiştir.

- Türk Kızılayı 25 Aralık 1999 tarihinde, Gürcistan'daki 
Çeçen sığınmacıların içinde bulunduğu zor yaşam koşullarının 
hafifletilmesi amacıyla, ikinci bir parti insani yardım malzemesi
ni Gürcistan'a göndermiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- 12 Aralık 1999 tarihinde Azerbaycan'da, ülkenin bağım
sızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana ilk kez yerel seçimler 
düzenlenmiştir. Seçimler ülke genelinde 74 arazi ve 4.683 mıntı
ka seçim bölgesinde yapılmıştır.

Yerel seçimlere, 11 Ekim 1998 Cumhurbaşkanlığı seçim
lerini boykot eden önde gelen muhalefet partilerinden 
Azerbaycan Halk Cephesi Partisi ile Müsavat Partisi de katılmış; 
buna karşılık, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan
muhalif Azerbaycan Milli İstiklal Partisi seçimleri boykot 
etmiştir.

Seçimler TBMM'den bir grup milletvekilimiz, AK temsil
cileri tarafından ve diğer bazı gözlemcilerce de izlenmiştir. 
Seçimler genelde sakin ve olaysız geçmiştir. Ancak çeşitli bölge
lerde seçimlerde usulsüzlükler olduğu iddiaları basında 
yeralmıştır.

- Minsk Grubu Eşbaşkanları 10-15 Aralık 1999 tarihlerinde 
bölgeyi ziyaret etmişlerdir. Eşbaşkanlar 10 Aralık günü 
Ermenistan'a varmışlar, Cumhurbaşkanı Koçaryan, Başbakan 
Sarkisyan, Dışişleri Bakanı Oskanyan, Savunma Bakanı 
Vagharshak Harutyunyan'la görüşmüşlerdir. Eşbaşkanlar ziyaret
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lerinin "fact-fınding mission" olduğunu kaydetmişlerdir.

Eşbaşkanlar 12 Aralık günü Hankenti'ne geçmiş ve "YKC" 
Cumhurbaşkanı Gukasyan'la görüşmüşlerdir. Görüşmeye, "YKC" 
Meclisi Başkanı Oleg Yesayan, "Başbakan" Anushavan 
Danielyan, "Dışişleri Bakanı" Naira Melkumyan, "Savunma 
Bakam" Seiran Ohanian, Meclis Dış İlişkiler Daimi Komitesi 
Başkanı Boris Aroushanian da katılmıştır. Melkumyan, 
Eşbaşkanların yeni öneri getirmediklerini, eski önerinin (ortak 
devlet) ihtilafın çözümüne yönelik tüm unsurları içerdiğini, ancak 
Azerbaycan'ın vaktiyle öneriyi reddetmiş olması çerçevesinde 
bazı ufak-tefek değişikliklerin yapılabileceğini, "ortak devlet" ter
minolojisinin bırakılabileceğini, bununla birlikte çözüm for
mülünün aynı kalacağını söylemiştir.

Eşbaşkanlar 14 Aralık günü Azerbaycan'daki temaslarına 
başlamışlar, bu çerçevde Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı 
Guliyev, YK Azerileri lideri Nizami Bahmanov ile 
görüşmüşlerdir. Aliyev, Eşbaşkanların yeni öneri hazırlamaların
dan memnuniyet duyacağını, Koçaryan ve kendisinin işgal altın
daki toprakların ve mültecilerin durumunun ciddiyetinin farkında 
olduklarını, sorunun karşılıklı taviz verilmeden çözümlenemeye
ceğini ifade etmiştir. Dışişleri Bakanı Guliyev, ihtilafın BMGK 
kararları ve 1996 Lizbon Zirvesi ilkeleri esasında çözümlen
mesinden yana olduğunu, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri 
arasında doğrudan görüşmelerin umut doğurduğunu, ancak 
sözkonusu görüşmelerin sorunun çözümü yönünde AGİT'in 
işlevini ortadan kaldırmayacağını dile getirmiştir.

- Öte yandan, AGİT Dönem Başkanı Norveç Dışişleri 
Bakanı Knut Vollabaek, 14 Aralık günü, Dağıstan'a yapacağı 
ziyaret öncesinde Bakü'ye uğramış, Cumhurbaşkanı Aliyev ile 
görüşmüştür. Görüşmede YK sorunu, Çeçenistan'daki son durum 
ve diğer bölgesel sorunların ele alındığı bildirilmektedir.

- Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Parlamento 
Başkanları, Fransa Senatosu Başkanı Christian Poncelet'nin 
himayesinde 14-15 Aralık 1999 tarihlerinde Paris'te biraraya
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gelmişlerdir. Sözkonusu toplantı, tarafların Paris ve Tiflis'te 
gerçekleştirdikleri toplantıların ardından üçüncüsünü teşkil 
etmektedir.

BALKANLAR

- Sayın Bakanımız 1 Aralık 1999 tarihinde Makedonya'yı 
ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında ülkemizin katkılarıyla 
restore edilen Kalkandelen'deki Harabati Baba Tekkesi 
Şadırvanının açılışı yapılmış, Makedonya ile ikili ilişkilerimiz 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Sayın Bakanımız, 2 Aralık 1999 tarihinde Bükreş'te 
düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri 
Bakanları Toplantısına katılmıştır. Toplantıda, Güneydoğu 
Avrupa'da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği 
Şartı Dışişleri Bakanları tarafından parafe edilmiş, Güneydoğu 
Avrupa İstikrar Paktı Bildirisi kabul edilmiştir.

- Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı Özel Koordinatörü 
Bodo Hombach, 15-17 Aralık 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Özel Koordinatör Hombach ile Bakanlığımızda heyetler- 
arası görüşmelerde bulunulmuş, Hombach Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş, İstanbul'da özel 
sektör temsilcileriyle biraraya gelmiştir. Ziyaret sırasında 
Türkiye'nin İstikrar Paktı’na ilişkin görüş ve düşünceleri Özel 
Koordinatöre doğrudan iletilmiş, Pakt’a katkı sağlamak amacıyla 
tarafımızdan hazırlanan projeler hakkında kendisine bilgi ve
rilmiştir.

- Kosova'daki öndegelen üç Arnavut partisinin liderleri 
Rugova, Thaci ve Qosja, Kosova'nın geçici yönetiminin UNMIK 
ile paylaşımını öngören bir anlaşmayı 15 Aralık günü imza
lamışlar, UNMIK Başkanı Kouchner de anlaşmayı şahit olarak 
imzalamış ve kabul etmiştir. UNMIK Başkam'mn yürütme ve 
yasama yetkisi korunan anlaşmayla, 31 Ocak 2000 itibariyle 
işlevsel hale gelecek bir "ortak geçici idari yapı" (OGÎY) kurul
muş, Kosova'daki tüm paralel yapılanmaların lağvedilerek
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OGİY'e entegre edilmeleri, Kosova'nın bütün topluluklarının 
geçici yönetimde "adil bir temsil" çerçevesinde yer almaları ve 
Kosovalıların en üst düzey danışma organı olan Kosova Geçiş 
Konseyi'nin bu konumunu koruması öngörülmüştür. Kosovalı 
soydaşlarımızın da geçici yönetimde temsil edilmeleri için çaba 
gösterilmektedir.

Anlaşma uyarınca, UNMIK'ten dört, Arnavut toplumundan 
üç ve Sırp toplumundan bir temsilcinin katılımıyla kurulacak 
Geçici İdari Konsey (GİK), yasama ve politika oluşturma alanın
da önerilerde bulunabilecek ve idari departmanlar için yürürlük
teki mevzuatı uygulamada izlenecek ilkeleri belirleyecektir. 
GİK'de kararlar oydaşma ya da 3/4 çoğunlukla alınacak, ancak 
UNMIK Başkam'nın bu kararları veto etme yetkisi olacaktır. 
Ayrıca, güvenlik dışında çeşitli alanlarda tüm Kosova çapında 
faaliyet gösterecek 14 idari departman kurulacak, faaliyet alan
larına göre ilgili UNMIK Başkan Yardımcısı'na bağlı olacak bu 
organlar, UNMIK Başkanı tarafından atanacak biri Kosovalı, 
diğeri de UNMIK görevlisi iki Eşbaşkanın yönetiminde, GÎK 
tarafından belirlenen siyasi ilkeler doğrultusunda idari görev ifa 
edecektir. Belediyelerin idaresi de UNMIK Belediye yöneticisi 
Başkanlığında, üyeleri bu yönetici tarafından atanacak belediye 
idare kurulları tarafından üstlenebilecektir.

Kouchner, anlaşmayı, Kosova için tarihi bir adım ve kap
samlı özerklik yolundaki sürecin başlangıcı olarak nitelemiştir. 
Kosovalı Sırp liderler ise, GİK'de Suplara yer olmadığını, 
Kosova'daki Sırp ceplerinde olağan yaşam koşulları sağlanmadan 
Arnavutlarla hiçbir hükümette yer alamayacaklarını açık
lamışlardır.

Sayın Bakanımız tarafından UNMIK Başkanı Kouchner'e 
gönderilen 24 Aralık tarihli bir mektupla, Kosova'nın geçici yöne
timinin UNMIK ile paylaşımı konusunda üç Arnavut lider 
tarafından 15 Aralık'ta imzalanan ve Kouchner tarafından kabul 
edilen anlaşmayla ilgili endişe ve beklentilerimiz dile geti
rilmiştir. Mektupta, Anlaşmayı özellikle Arnavut liderlerin geçici
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bir idari yapı bünyesinde biraraya getirilmesi ve paralel yapılan
maların lağvedilmesi bakımından olumlu karşıladığımız, ancak, 
anlaşmaylı oluşturulan Geçici İdari Konsey'de (GİK) Sırplar 
dışında, Türk ulusal azınlığı dahil hiçbir azınlık temsilcisine yer 
verilmemesini endişe verici bir gelişme olarak gördüğümüz, 
Kosova'da kalıcı bir barışın ancak, 1974 Anayasasında 
öngörüldüğü gibi, tüm toplumların eşitliği temelinde bir düzenle
meyle sağlanabileceğine inandığımız vurgulanmış ve Arnavutlar 
ile Sırpların yanısıra Kosova'daki diğer ulusal toplumların meşru 
temsilcilerinin de GİK'e davet edilmeleri çağrısında bulunulmuş
tur.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

- Nihai çözüm müzakerelerinde Aralık 1999 başında, 
Filistin heyetinin, İsrail'in müzakereler sırasında yerleşim 
faaliyetlerini devam ettirmesini eleştirdiği, İsrail heyetinin, nihai 
çözümde taraflar arasındaki ekonomik işbirliğine ilişkin görüş
lerini açıkladığı ve bu çerçevede, ekonomik ayrılık (separation), 
ekonomik bağımlılık ve serbest ticaret bölgesi olmak üzere 3 
seçenek sunduğu, nihai çözüm müzakerelerinde, Şubat 2000'de 
imzalanması beklenen çerçeve anlaşmasında Kudüs, sınırlar ve 
mültecilerle ilgili nihai kararların yer almaması konusunda muta
bakat sağlandığı bildirilmiştir.

- Başbakan Barak ile Arafat'ın, Ramallah'ta bir görüşme 
yaptıkları, iki liderin FUY topraklarındaki bu ilk buluşmasında, 
nihai statü görüşmelerinde ilerleme sağlanması için yapılması 
gerekenlerin, Sharm El-Sheikh anlaşmasında belirtilen taahhüt
lerin anlaşmada mutabık kalınan zaman zarfında hayata geçi
rilmesi, ikinci aşama tahliye, üçüncü grup Filistinli mahkumların 
serbest bırakılması, İsrail'in mali ve ekonomik yükümlülüklerini 
yerine getirmesi ve yeni yerleşim birimleri inşasına son verilme
si gibi konuların ele alındığı bildirilmiştir. Barak'ın Arafat'a, 
İsrail-Suriye görüşmelerinin, Filistin kanalına herhangi bir menfi 
etkisi olmayacağına dair güvence verdiği bildirilmiştir.

- İsrail ve Filistin heyetleri arasında yapılan görüşmede,
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ikinci aşama tahliye hakkında uzlaşma sağlandığı, buna göre, Batı 
Şeria'nın %5'inin 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Filistin Ulusal 
Yönetimi'ne devredildiği, %2'lik oranın FUY'un mutlak idaresine 
(A), %3'lük alanın ise sivil yetkilerin FUY'a ait olduğu B 
statüsüne geçtiği, ayrıca, %6,1 oranındaki 3. aşama tahliyenin 20 
Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

- ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın Aralık ayı başında 
bölge ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında ortaya çıkan yeni bir 
gelişme olarak, İsrail ile Suriye arasında 1996 yılında kesilen 
görüşmeler 15-16 Aralık'da Washington'da yeniden başlamıştır. 
Görüşmelerde meselelerin esasına girilmediği belirtilmekle bir
likte, ABD'li yetkililerin, İsrail-Suriye barış anlaşmasının %80'i 
üzerinde uzlaşma sağlandığını, Suriye'nin, İsrail'in güvenlikle 
ilgili taleplerinde esneklik göstermeye hazır olduğunu, ancak 
Golan'da hiçbir tavize yanaşmadığını, Barak'ın Golan'ı tamamen 
iade edeceğini, taslak anlaşmanın kısa sürede tamamlanabileceği
ni ve Lübnan'ın da en geç bir ay içinde görüşme masasına otura
cağını değerlendirdikleri bildirilmiştir.

ABD Başkanı Clinton, İsrail-Suriye zirvesinin bitiminde 
yaptığı açıklamada, görüşmelere İsrail Başbakanı Barak ve Suriye 
Dışişleri Bakanı Shara'nın katılımıyla 3 Ocak 2000 tarihinde yine 
Vaşington'da devam edileceğini bildirmiştir. Tarafların, 
görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştirilmesi ve 
242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları temeline 
dayanan kapsamlı bir barışa varılması için çaba göstermeyi karar
laştırdıklarını kaydeden Clinton, iki ülkenin de ABD'nin 
görüşmelere katılmasını istediklerini ifade etmiştir. Clinton, 
İsrail-Lübnan müzakerelerinin de yakında başlayacağını sözlerine 
eklemiştir.

ABD Dışişleri Bakanı Albright, düzenlediği basın toplan
tısında tarafların barış konusunda ciddi ve kararlı olduklarının 
görüldüğünü belirtmiştir.
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ORTA ASYA

- Özbekistan'da 5 Aralık'da yapılan Parlamento seçimleri 
sonuçları 10 Aralık 1999 tarihinde Merkezi Seçim Komisyonu 
tarafından açıklanmıştır. Birinci ve ikinci tur seçimleri sonucunda 
250 üyeli Ali Meclis'teki sandalyelerin partilere göre dağılımı 
şöyledir:

Özbekistan Demokratik Halk Partisi: 48
Fedakarlar Milli Demokratik Partisi: 34
Vatan Terakkiyeti Partisi: 20
Adalet Sosyal Demokrat Partisi: 11
Milli Tikleniş Partisi: 10
Yerel makamlarca belirlenen adaylar: 110
Girişim gruplarınca belirlenen adaylar: 16

- Türkmenistan'daki Meclis seçimleri 12 Aralık'da 
yapılmıştır. 50 sandalyelik meclis için ilk kez tüm seçim böl
gelerinde birden fazla aday gösterilmiş ve seçime 104 aday 
katılmıştır. Seçimlerde, 2 milyon 217 bin seçmen toplam 1560 
sandıkta oy kullanmıştır.

Halk Maslahatının 28 Aralık'daki toplantısında, Devlet 
Başkanı Türkmenbaşı'nın görev süresi tarih belirlenmeksizin uza
tılmıştır. Türkmenbaşı ömür boyu başkanlık yapması yönündeki 
ısrarlı teklifleri kabul etmemiş ve görevini istediği zaman bırak
masına olanak tanıyan bir formül ile görevinin süresiz olarak uza
tılması yoluna gidilmiştir.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN

Hindistan-Pakistan ilişkileri, 25 Aralık'da Katmandu-Yeni 
Delhi seferini yapmakta olan Hindistan Hava Yollarına ait IC-814 
sefer sayılı Airbus-300 tipi yolcu uçağının 5 hava korsanı tarafın
dan kaçırılmasıyla birlikte yeni bir sıkıntılı döneme girmiştir.

Hindistan Hava Yolları uçağını kaçıran hava korsanları 
Hindistan'da tutuklu bulunan Keşmirli 36 "özgürlük savaşçısının
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serbest bırakılmasını, tutuklu bulunduğu sırada ölen 1 "özgürlük 
savaşçısı"nın cenazesinin teslim edilmesini ve ayrıca 200 milyon 
dolar tutarında fidye ödenmesini istemiştir.

Uçak kaçırma eyleminin başından itibaren Hindistan 
makamları olayın ardında Pakistan'ın bulunduğunu ileri sürmüş, 
buna karşılık Pakistan makamları tarafından yapılan açıklamalar
da, eylemin Hindistan tarafından düzenlendiği iddia edilmiştir.

Uçak kaçırma eyleminin ilk günlerinde hava korsanlarıyla 
hiç bir şekilde müzakere yapılmayacağını açıklayan Hindistan 
makamları, daha sonra bu tutumlarını değiştirerek, Kandahar'a bir 
heyet göndermiştir. Sözkonusu heyetin BM aracılığıyla hava kor
sanlarıyla yaptığı görüşmeler sonunda, Keşmir'in Hindistan'ın 
yönetimi altında bulunan bölümündeki şiddet hareketlerini 
destekleyen "Hareket-ul Mücahidin" adlı örgütün lideri olan ve 
Hindistan'da tutuklu bulunan Mevlana Azhar Masood ile anılan 
örgütün üyesi olan Mushtaq Ahmed Zargar ve Ahmed Omar 
Saeed Sheikh adlı kişilerin Hint makamlarınca Kandahar'da hava 
korsanlarına teslim edilmesi karşılığında Hindistan Hava Yolları 
uçağının ve rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya 
varılmıştır.

Uçak kaçırma eylemi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jasvvant 
Singh'in, beraberinde sözkonusu 3 kişi olduğu halde Kandahar'a 
giderek, rehineleri teslim almasıyla birlikte, 31 Aralık'da sona 
ermiştir.

DOĞU TİMOR

Doğu Timor'da yeni oluşturulan Ulusal Danışma Konseyi 
11 Aralık 1999 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

12 Aralık 1999 tarihinde ise, Doğu Timor'daki Endonezya 
yanlısı milis güçlerinin lideri Joao da Silva Tavares ile Timor 
Direnişi Ulusal Konseyi'nin (CNRT) lideri Xanana Gusmao 
arasında bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede Tavares, 13 
Aralık'tan itibaren Doğu Timor'daki Endonezya yanlısı, bağım
sızlık karşıtı milis güçlerinin resmen dağıtılacağını açıklamıştır.
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The Washington Post

Styles
SATURDAY, OCTOBER 30, 1999

Citvscaoe

Embassy Row's 
Modem 
Turkish Delight
By BENJAMIN FORGEY
Washington Post Staff Writer

It is hard to imagine a more challenging context for a new 
building that the stretch of Massachusetts Avenue NW known as 
Embassy Row.

There are few surviving streets on Earth where the archi
tecture is so consistently elegant and yet so thoroughly varied. No 
single building is quite like another, and yet, for the most part, the 
ensemble is harmonious.

Richly harmonious. It took an extraordinarily wealthy and 
desirous clientele to pay for the superb materials, fine workman
ship and architectural skills necessary to produce the splendid
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array. This happened long ago, in the first decades of the 20th 
century. Adding to such a distinctive, time-warped setting in the 
last decade of the century is at best a chancy proposition.

Nonetheless, it has just been done, and with considerable 
distinction. The new Turkish Embassy at 2525 Massachusetts 
Ave. NW is a handsome, smart addition to the distinguished 
neighborhood. It looks as if it belongs and, at the same time, it 
does not blend anonymously into the background.

The architectural character of the new building is intrigu
ing forceful yet relaxed, official without being stuffy. You cannot 
pinpoint a style. The building is a sort of period piece without a 
definite period, and while that definition sounds vaguely awful, 
the actual results, in the full light of the morning sun, look really 
good.

Ambivalence was built into the design. "The most impor
tant thing," says Patrick Burkhart of the Washington architecture 
firm of Shalom Baranes Associates, "was to achieve a certain 
sense of mystery expressive of East-West relations, a melding of 
two very different cultures. We didn't want it to be immediately 
identifiable as this or that."

The tactic worked. Americans will see a bit of 19th centu
ry Italianate style in the two tower pavilions that are the building's 
most prominent exterior features. We will recognize echoes of 
Frank Lloyd Wright and early 1900s Prairie houses in the mas
siveness of the facades, the asymmetry of the composition and the 
emphatic, broad caves.

Turkish citizens, on the other hand, are likely to discern 
reminders of certain 100 year old streets in Istanbul or even spe
cific structures in the capital city of Ankara. "When I first saw this 
embassy, I thought immediately of the First National Assembly 
building in Ankara," says embassy counsellor H. Avni Botsali.

Fitting new buildings into sensitive urban contexts in pret
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ty much a trademark of the Baranes firm. In the early '80s Shalom 
Baranes was one of the young architects equipped by training and 
temperament to negotiate conflicts between the city's tough 1978 
preservation law and a commercial building boom downtown. 
Additions to the historic Southern and Homer buildings are 
among the firm's successes of the decade.

The Turkish Embassy shows the firm operating at peak 
contextual from. While looking at the finished building, you can 
almost hear the Baranes brain asking questions that turn potential 
obstacles into opportunities. Does Turkey's demand for office 
space threaten to overwhelm the avenue's residential scale? Are 
there certain conventions in the surrounding architecture we can 
use to make our office building better fit this environment? Are 
there elements in the embassy's program that we can exploit for 
expressive purposes?

Yes-yes-yes, come the responses. Much of this big building 
is underground. Divided into two pavilions with a hyphen-like 
glass and-metal connector, the aboveground portion respects both 
the rhythm and scale of Embassy Row. The pavilions themselves 
correspond to the everyday and the ceremonial aspects of 
embassy life the consular offices are located in the smaller, east
ern tower, and the ceremonial entrance is in the larger; western 
one. (The line for embassy parties forms on the left.)

In other words, the architects got the big things right. What 
makes the building quite special, however, is that most of the lit- 
tler things are right, too. The proportions of the towers and of 
window-to-wall (despite high security requirements) are intrinsi
cally pleasing. The scale of the exterior walls is beautifully bro
ken down from large to medium to small. Vertical is satisfyingly 
played against horizontal, positive against negative, solid against 
void.

And the materials are of a quality to match those of the ear
lier era beautiful in themselves and beautifully put together. Inset 
panels, windows, piers, grilles, sills the works are expertly done
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in combinations of warm Kasota stone, iron-spot bricks and gran
ites and slates of varying colors and finishes.

The abundance continues inside. Wood-paneled walls (on 
the ceremonial side of the building) and marble or slate floors in 
geometric patterns lead visitors downward. There is a huge, some 
what frightening bust of Mustafa Kemal Atatiirk, modern 
Turkey's founding father, at the end of a sequence of stairs.

You turn right at Atatiirk and descend again to the main 
ceremonial room with its high, vaulted ceiling a rather graceful 
progression that almost disguises the fact that, to get to the main 
event, you have to go rather deep underground. Total disguise is 
impossible, of course. Baranes and colleagues squeezed in sky
lights at every opportunity, but many of the spaces (offices espe
cially) inevitably suffer from that subterranean feel.

The Turkish government began planning the new facility 
back in the mid'80s. The property sits in both the Sheridan- 
Kalorama and Massachusetts Avenue historic districts, and it took 
more than a decade of legal battles with neighbourhood and 
preservationist groups before the Turkish government finally 
received permission to proceed with construction.

There is no question the new building is a squeeze. The 
hole in the ground for construction looked deep enough to accom
modate the foundations of the Brokkly Bridge. All the same, there 
is no disputing that the architecture of the new building is far 
superior to that of the modest town house that it replaced.

In researching the Turkish side of the architectural equa
tion, Baranes, Burkhart and colleagues settled upon examples of 
a sort of hybrid style practised by Turkey's vernacular elements 
with high-style European motifs, it was an attempt to develop an 
architecture that was at once cosmopolitan and distinctly Turkish.

There is a certain irony to the use of such precedents to 
build a contemporary Turkish embassy. After Atatürk's rise to
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power in the early 1920s, this first Turkish national style was 
superseded by an architecture more in keeping with historical 
progressive, modernizing aims. Symbolically, a modern building 
in Washington might have be.en more appropriate.

But it would have been much, much riskier, and probably 
less wise. This particular site, hemmed in by buildings of extraor
dinary eclecticism and high quality, is extremely sensitive to 
change. The design by Baranes and company, with its skilfully 
interwoven stands, does honor both to Turkey and to this rare 
stretch of Massachusetts Avenue.
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