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Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV 
"Gündemdekiler" programına verdiği mülakat.

Türkiye ve İsviçre Dışişleri Bakanlıkları 
arasında Siyasi Danışma Mekanizması 
kurulmasına ilişkin açıklama.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Muratbek 
İmanaliev'in ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

AB Komisyonu'ndan bir yetkilinin terör örgütü 
PKK'yı muhatap alan mektubuna ilişkin 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya Özürlüler 
Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajları.

    •  _

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Katılım
Ortaklığı Belgesi'yle ilgili olarak basın
mensuplarına yaptığı açıklama ve sorulara
verdiği yanıtlar (I)
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5 Aralık 2000
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6 Aralık 2000

7 Aralık 2000
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Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Katılım 
Ortaklığı Belgesi'yle ilgili olarak basın
mensuplarına yaptığı açıklama ve sorulara 
verdiği yanıtlar (II).

Türkiye-Hırvatistan Siyasi İstişareler
Toplantısı'na ilişkin bilgi notu.

Bulgar basın organlarında bu ülkede görev 
yapan Türk diplomatları hakkında yeralan 
iddialara ilişkin açıklama.

2001 yılının "Uluslararası Gönüllüler Yılı" 
olarak kutlanmasına ilişkin bilgi notu.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Avrupa 
Konferansı’na katılmak üzere Nice'e 
hareketlerinden önce yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

Türkiye-Yunanistan Diyalog Süreci Çalışma 
Grubu Toplantılarına ilişkin açıklama.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Avrupa 
Konferansı'ndan sonra yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.
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*» Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Nice'de 
düzenlenen Avrupa Konferansı'ndan yurda 
dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

<i Pakistan ve Hindistan Hükümetlerinin 
Keşmir'de karşılıklı olarak ilan ettikleri 
ateşkese ilişkin açıklama.

% Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile 
ilgili makamlarımız arasındaki işbirliğine 
ilişkin açıklama.

8 Aralık 2000

# Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden 
bir heyetin, bazı cezaevlerinde devam etmekte 
olan açlık grevleriyle ilgili olarak, ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

10 Aralık 2000

<i Sayın Cumhurbaşkanımızın insan Hakları 
Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 
kabulünün 52. Yıldönümü vesilesiyle
yayınladıkları mesaj.

• • 

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in insan
Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nin kabulünün 52. Yıldönümü
vesilesiyle yayınlanan mesajı.
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11 A ra lık  2000

* Türkiye'nin "Katılım Ortaklığı Belgesi"nin AB 
Nice Zirvesi'nde benimsenmesine ilişkin 
açıklama.

* Hükümetimiz tarafından Filistin'e yapılacak 3 
milyon Dolarlık nakdi yardıma ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün, Nice'de düzenlenen Avrupa 
Konferansı ve AB Zirvesi'yle ilgili bir soruya 
verdiği yanıt.

12 Aralık 2000

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yiğit
Alpogan'ın İsrail'e yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

% Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri 
Bakanları toplantılarına ilişkin açıklama.

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

13 Aralık 2000

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Dr. O. 
Faruk Loğoğlu'nun Mülkiyeliler Birliği'nde 
yaptığı konuşma.
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i> Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına 
seçilen George W. Bush'a gönderdikleri tebrik 
mesajı.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Romanya Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen 
Ion Illiescu'ya gönderdikleri tebrik mesajı.

% Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel'in, 
Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen, Kıbrıs'la 
ilgili eylem planı hakkında yaptığı açıklama ve 
bir soruya verdiği yanıt.

% Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin 
uzatılması kararının kabulüne ilişkin açıklama.

* Türkiye ile Gürcistan arasındaki Siyasi 
İstişarelere ilişkin açıklama.

* Türkiye ile Irak arasında gerçekleşen Siyasi 
Danışmalara ilişkin açıklama.

A ra lık  2000

Aralık 2000

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
konusunda gazetecilerin yönelttiği bir soruya 
verdikleri yanıt.
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18 A ra lık  2000

* Türkiye ile Belçika arasında yapılacak Siyasi 
İstişarelere ilişkin açıklama.

19 Aralık 2000

* Türkiye ile Yunanistan arasında 
gerçekleştirilecek Siyasi İstişarelere ilişkin 
açıklama.

20 Aralık 2000

* Osmanlı İmparatorluğu'nda Murat Paşa adıyla
görev yapmış olan, Polonyalı General Jozsef
Bern'in ölüm yıldönümü münasebetiyle
Budapeşte'de düzenlenen anma törenine ilişkin 
bilgi notu.

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

21 Aralık 2000

Kongo Dışişleri, İşbirliği, Frankofoni ve
Savunma Bakanlıkları mensuplarından oluşan
bir heyetin ülkemize yaptığı ziyarete ilişkin 
açıklama.

/
I
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22 A ra lık  2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Noel ve Hanuka 
Bayramları dolayısıyla yayınladıkları mesaj.

* Etyopya ve Eritre arasında imzalanan Barış 
Anlaşması'na ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Doğu Asya 
Genel Müdürü Büyükelçi Numan Hazar 
başkanlığındaki bir Türk heyetinin Kamerun'a 
yaptığı resmi ziyarete ilişkin bilgi notu.

23 Aralık 2000

* HollandalI yetkililerin terör örgütü DHKP-C 
mensuplarıyla yaptıkları görüşme ve 
düzenledikleri ortak basın toplantısına ilişkin 
açıklama.

27 Aralık 2000

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

28 Aralık 2000

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
Türkmenistan, Özbekistan ve KKTC 
Cumhurbaşkanları ile, Ramazan bayramları vc
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yeni yıllarını kutlamak üzere yaptıkları telefon 
görüşmelerine ilişkin açıklama.

31 Aralık 2000

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
yayınladıkları yeni yıl mesajı.

*  Tahrif ve Yanıltma: Türk-Ermeni
İlişkilerindeki Olumsuz Faktörler.

v- Aralık Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV 
“GÜNDEMDEKİLER” PROGRAMINA VERDİĞİ

MÜLAKAT

SORU: İsmail Cem, Sayın Dışişleri Bakanım, hoşgeldiniz, 
şeref verdiniz.

CEVAP: Hoşbulduk efendim.

SORU: Avrupa, Yunanistan, Kıbrıs, Ege, bu arada ABD, 
Barak’la görüşme, Avrupa Parlamentosu’nda terörist gösteri, 
Başbakan’a brifing, De Soto ile buluşma. Hangisinden 
başlayacağımı bilemiyorum. Sizden gazetecilik yardımı alayım. 
Siz olsaydınız, ilk hangisini sorardınız?

CEVAP: Önümüzdeki günlerde çok önemle gündeme 
gelecek olan AB konusu var. Türkiye’nin ekonomik durumu ve 
bunu aşmaya başlaması da ikinci gündem konusu.

SORU: Peki o zaman oradan başlayalım. Bir ara işler 
“harika giderken”, Kıbrıs meselesi ortaya çıktı. Ege meselesi 
eklendi. İçeride, ekonomide dalgalanma oldu. Yani, Türkiye’de 
işler kolay değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu durumda nasıl 
ilerleyeceğiz?

CEVAP: AB ile işlerimiz aslında fena gitmiyor. Ancak, 
Katılım Ortaklığı Belgesi’ne (KOB) bazı müdahaleler oldu; 
Yunanistan’ın müdahalesi oldu. Bir yerde çok suçlayamıyorum. 
Çünkü herkes nihayet kendi milletinin menfaati için çalışıyor; ben 
nasıl Türkiye’nin milli menfaatinin takipçisi isem, Alman 
Dışişleri Bakanı da, Yunan Dışişleri Bakanı da kendi milletlerinin 
menfaatini mümkün olduğunca daha fazla savunmak istiyor.
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Fakat, Yunanistan bu konuyu fazla iç politika malzemesine 
dönüştürüyor. Yani, iç politikadaki sıkıntılarına bakıyorsunuz; o 
sıkıntılar çoğalıyorsa, bu defa dış politikada bana göre doğru 
olmayan uygulamalara gidebiliyor. Hadise bundan kaynaklandı. 
Bunun düzeltilmesi için çalışmalar var. Dönem Başkanı Fransa 
uğraşıyor. Birçok üye ülke bu anlaşmazlığın doğru bir şekilde 
düzeltilmesi için ağırlığını koyuyor. Ancak, AB hep ortak karar 
almaya alışmış bir müessese. Yani, hukuken mecbur kalmasalar 
dahi aralarından birinin olumsuz yaklaşımı varsa o meselenin 
uzağında duruyorlar. Şimdi bakalım göreceğiz. Türkiye konusu 
önümüzdeki Pazartesi belli olur ve 8 Aralık’ta da kesinlik kazanır.

Konuya iki açıdan bakıyorum: Bir tanesi, AB hakikaten 
inişli çıkışlı bir süreç. Bütün ülkeler bu süreçten geçmiş. Rahmetli 
Özal’m bir sözü var: “AB ince uzun bir yoldur”. Bunlar olacak ve 
biz bunları aşacağız.

Bir başka açıdan da bakıyorum. O da şu: Bir yerde 
kendilerinin bileceği bir iş. Yani inşallah dikkat ederler, doğru iş 
yaparlar. Bizim Başbakanımız bu konuda Hükümetimizin 
görüşünü ortaya koydu ve iyi bir noktaya varması için biz 
elimizden geleni yapıyoruz. Umarım, sorumluluk içinde 
yaklaşırlar ve fena olmayan bir sonuç çıkar. Ancak, şunu da 
belirteyim: Bu KOB’un kabulü çok önemli.

SORU: Bir son dakika haberi geldi bize. Papandreu ile 
Fransa yanyana KOB üstünde çalışıyorlar ve galiba olumlu bazı 
gelişmeler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Fransa Dönem Başkanı olarak ortaya bir sonuç 
çıkarmaya çalışıyor. Aksi halde bu KOB çıkmazsa, bu hem 
Türkiye’nin hem AB’nin faydasına olmaz. Lüzumsuz bir zaman 
kaybına yol açar. Dolayısıyla, Fransa olumlu birşey yapmak 
istiyor. Anlaşılan Yunanistan’la bunu konuşuyor, bazı meseleleri 
halletmeye uğraşıyor. Ben bu konularda son durumu görmeden 
iyimser, yahut karamsar olmuyorum. Bekleyelim; göreceğiz. 
Umarım doğru bir iş yaparlar.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık2000



SORU: Daha evvel de birlikte olduk. Bana sürelerden; 
2002’lerden, 2003 Terden, belki 2004’lerden ve bu işin süratle 
olması gerektiğinden bahsettiniz. Şimdi şöyle bir görünüm var: 
Avrupa dersine daha çok çalışıyor. Birşeyler getiriyorlar, 
koyuyorlar, “Sen ne diyorsun?” diyorlar. Bu süre bakımından 
baktığımızda durumu nasıl görüyorsunuz?

CEVAP: Biz işimizi iyi yapıyoruz. KOB gerçekleşir ise 
bundan sonra bizim Ulusal Programımızı yapmamız lazım. Ulusal 
Programda ilgili olarak da koordinasyon ve hatta gerçekleştirme, 
AB Genel Sekreterliğimizin görevi. Yani bir Devlet Bakam’na 
bağlı olan, ama bizimle birlikte koordineli çalışan bu Genel 
Sekreterlik bunu gerçekleştirecek. Bunu yaparken DPT’nin çok 
büyük katkısı var. Onunla birlikte çalışacak. Onlar da işi 
zamanında yapıyorlar; şimdiden başladılar. Biz bir gecikmeye o 
bakımdan uğramayacağız; teknik meselelerde uğramayacağız. 
Benim zaman olarak söylediğim şu: Eğer 2001 yılı sonuna kadar 
biz müzakereye başlamaz isek, müzakere tarihinin çok geriye 
gitmesi objektif koşulların ortaya koyduğu bir gerçek. Çünkü, 
2001’de Almanya’da eyalet seçimleri başlıyor. Onlar da genel 
seçim kadar önemli neredeyse. 2002’de genel seçim olacak. 
Fransa’da genel seçim olacak. Böyle bir seçim ortamında Türkiye 
konusunda -ki anlaşılır nedenlerle zor bir konu Batı Avrupa için- 
adım atmaları fevkalade güçleşir. Dolayısıyla, “Bizim müzakere 
sürecimiz 2002’de, 2003’te başlayamaz” gibi bir saptama 
yapıyorum ve “Bunu yapacaksak bir an önce yapalım” diyorum. 
Tarih bakımından benim söylediğim bu. Ancak göreceğiz. Çünkü 
bunlar bir siyasi denge meselesi, siyasi hesap meselesi. Biz de 
kendi tarihimizi, Ulusal Program’ı hazırlarken düşüneceğiz ve 
söyleyeceğiz.

SORU: KOB’a baktığımız zaman, orada söylenen şeylerin 
çok büyük bir kısmı yapılabilecek şeyler. Sonuçta, dünyaya ve 
hayata başka bir gözlükle bakmanın şartları yazıyor orada. Bunları 
Türkiye olarak kısa sürede yerine getirsek; mayın diyebileceğimiz 
konuları da, mesela Kıbrıs ve Ege’yi zamana yayamaz mıyız?
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CEVAP: Tabii ki yayılır. Kıbrıs ve Ege bizim açımızdan
bir ilke meselesi olduğundan, ben şahsen o konularda tepkiliyim.
Helsinki’de koşul olmayan konuların şimdi koşul gibi ileri
sürülmesine tepki duyuyorum. Tabii, biz bunları koşul olarak
kabul etmiyoruz. Hele Ege konusu çok ilginç. Ege’de biz sürekli
olarak Yunanistan’ı uluslararası hukuka uygun davranmaya davet
eden tarafız. Biz devamlı olarak Yunanistan’a diyoruz ki; “Hadi
gel, uluslararası hukuk ne diyorsa Ege’de onu yapalım”.
Uluslarararası hukuku da anlatıyoruz; BM’nin 33. paragrafını.
AB’nin Agenda 2000’inin belli bölümlerini. Helsinki Zirve
Sonuçları’nı hatırlatıyoruz. Yunanistan buna “Hayır!” diyor,
yaklaşmıyor. Yani, Türkiye açısından böyle bir konu koşul değil.
İlginç olan; Yunanistan hem kendi kamuoyunu, hem dünyayı
sanki hukuka uyan ve uyulmasını isteyen kendisiymiş, Türkiye de
uymayan tarafmış gibi tanıtmış. Şimdi biz bunu tersine
çevirmekteyiz. Belli ölçüde de başarılı olduk. Şimdi bizim zaten
yaptığımız ve Yunanistan’ın yapmaktan kaçtığı birşeyi “Türkiye
bunu yapsın” diye getiriyorlar. Dolayısıyla bizim bunlardan
çekindiğimiz birşey yok. Kıbrıs konusunda, biz BM Genel
Sekreteri’ni her zaman destekledik. Tabii desteklemekten kasıt; ne
söylerse doğrudur demek değil. Desteklemek aynı zamanda
benim Doha’da BMGS ile konuşmamda olduğu gibi, yanlışlarını
kendisine anlatmak, bu yanlışlarda ısrar edilirse bu işin hiçbir yere
varamayacağını, üstlendiği görevi yapamayacağını kendisine
hatırlatmak. Bu da iyi niyetle verilmiş bir destek. Eleştiri de, bir
anlamda bir destektir. Bizim o açıdan çekindiğimiz bir nokta yok 
zaten.

SORU: Sizin yeni kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Bu 
kitap İngilizce. Türkçesi de yok. Neden İngilizce bu kitap?

t

CEVAP: Bu kitabın içindeki bütün yazılar; yabancı basın 
için yazılmış, yabancı gazetelerde, dergilerde yayınlanmış yazılar. 
Konuşmalar da aynı şekilde; Avrupa Konseyi’nde olsun, AB’de 
olsun İngilizce veyahut Fransızca yaptığım konuşmalar. 
Dolayısıyla böyle bir özelliği var. Bir yabancı kitle için 
öngörülmüş konuşma ve yazılar. Bunların biraraya gelmesiyle
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ilginç bir kitap oluşacağını düşündüm. Kıbrıs’taki Rüstem 
Yayınevi yayınladı.

SORU: Bu yaptığınız konuşmalar tabii teröristler 
tarafından...

CEVAP: Kesilebiliyor zaman zaman.
  •

SORU: Italyan kadın parlamenter Luisa Morgantini iki 
eylemciyi içeriye sokuyor ve eylem yapıyorlar. Bu nasıl iştir?

CEVAP: Avrupa Parlamentosu’na girmek için bir 
milletvekilinin sizi davet etmiş olması lazım. Bizim olayda da 
böyle olmuş.

İlk defa böyle bir -bir de bir seçim sırasında tatsız bir olay 
olmuştu- hadise yaşadım, insan o anda “Ne yapmam gerekir?” 
diye düşünüyor. Ben de onu düşündüm ve kendime “Konuşmaya 
devam edeceğim” dedim. Orada bir de şunu söyledim: “Sizin 
öngördüğünüz demokrasi bu mu?” dedim. Yani, “Türkiye’ye 
örnek gösterdiğiniz demokrasi anlayışı bu mu?” dedim.

SORU: Hangi seviyede özür dilediler?

CEVAP: En üst düzeyde. Avrupa Parlamentosu’nda aklı 
başında kimse bunu tasvip etmez.

SORU: Orta Doğu’ya gelmek istiyorum. İsrail-Filistin 
arasında anladığım kadarıyla bir rol oynuyoruz. Ama ilk bakışta 
Mısır’ın oynadığı gibi ağırlıklı bir rol değil; ancak daha sessiz ve 
derinden gidildiği görülüyor.

CEVAP: Biz kimseyle bir ağırlık yarışında değiliz. Fakat 
Türkiye olumlu bir işlev taşıyor ve bunu her iki taraf da söylüyor. 
Hatta bugün Filistin’in Dış İlişkiler Sorumlusu bizim 
gazetecilerimizle konuşurken bir “Türk girişiminden” bahsediyor. 
Biz bu şekilde kullanmıyoruz. Ama onlar çok önemsiyorlar. Her 
iki taraf da önemsiyor. Şu ana kadar olumlu bir katkımız oldu. İki
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taraf da memnun. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bundan sonra
da kendi katkımızı getireceğiz. Bu, Türkiye’nin bana göre önce
insaniyet açısından bir görevidir. Orada çocuklar ölürken, biz
Türkiye olarak yapabileceğimiz birşey varsa mutlaka yapmalıyız.
Tek bir çocuğun hayatını kurtarmak, her türlü emeğe değen bir 
hadisedir ve bunu yapıyoruz.

Bizim bu bölgede gerçekten büyük bir tecrübemiz var. 500 
yıla yakın bir süre oradaymışız. 500 yıllık bir birikim sahibiyiz ve 
o bölgeyi bizim kadar tanıyan bir başka millet yok. O bölgeye 
bizim kadar tarihte emeği geçmiş olan da yok. Biz Türkiye olarak 
tarihin ve insaniyet duygusunun gerektirdiğini yapmaktayız. Bu 
da ciddiyetle değerlendiriliyor ve anlaşılıyor.
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TÜRKİYE VE İSVİÇRE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI 
ARASINDA SİYASİ DANIŞMA MEKANİZMASI 

KURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Siyasi danışmaları hukuki bir zemine kavuşturacak 
“Türkiye ve İsviçre Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi 
Danışma Mekanizması Kurulmasına İlişkin Protokol” taslağı 
üzerindeki çalışmalar sonuçlandırılmış olup, sözkonusu 
Protokol’ün Sayın Bakanımızın önümüzdeki Ocak ayında 
İsviçre’ye yapması öngörülen resmi ziyaret sırasında imzalanması 
kararlaştırılmıştır.

Anılan protokol henüz yürürlüğe girmemiş olmakla 
birlikte, son olarak 1995 yılında da aynı yöntemle gerçekleştirilen 
Türkiye-İsviçre Siyasi Danışma Toplantısı, tarafların sözlü 
mutabakatı uyarınca 1 Aralık 2000 tarihinde MGSY Büyükelçi 
Kurtuluş Taşkent ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü 
Büyükelçi Christian Blickenstorfer eşbaşkanlığındaki heyetler 
arasında Ankara’da yapılacaktır.

Toplantıda, Türkiye ile İsviçre arasında giderek gelişen 
ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin yanısıra, 
uluslararası ve bölgesel konular ve sorunlar üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MURATBEK 
IMANALIEV’İN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Muratbek İmanaliev, 4-5 
Aralık 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı İmanaliev’in ziyaretinde, Türkiye ile 
Kırgızistan arasındaki ilişkilerin kurumsallaşması ile, ikili ve çok 
taraflı işbirliğinin geliştirilmesi konularının yanı sıra, Orta Asya 
ile ilgili olarak iki ülkeyi ilgilendiren diğer bölgesel konular ve 
uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı İmanaliev ziyaret 
kapsamında, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay ile 
bir görüşme gerçekleştirecek, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız 
Ahmet Necdet Sezer, Sayın TBMM Başkanımız Ömer İzgi ve 
Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit tarafından kabul edilecektir.
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AB KOMISYONU’NDAN BİR YETKİLİNİN TERÖR 
ÖRGÜTÜ PKK’YI MUHATAP ALAN MEKTUBUNA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB Komisyonu’nun bir yetkilisinin 20 Kasım tarihinde 
“Kürdistan Enformasyon Merkezi-PKK Başkanlık Konseyi- 
Lafayette Sokağı 147, Paris” adresine cevabi bir mektup 
göndererek, Katılım Ortaklığı Belgesi ile ilgili izahata girişmesi 
büyük tepkiyle öğrenilmiştir.

AB Komisyonu’nun onbinlerce masum vatandaşımızın 
katlinden sorumlu, Türkiye’yi bölmek isteyen bir terörist örgütü 
muhatap alması akıl ve iz’an dışıdır.

Bu gelişme üzerine AB Komisyonu nezdinde en üst 
düzeyde girişimde bulunularak mektubun gerçekten Komisyon 
adına yazılıp yazılmadığının derhal açıklığa kavuşturulması 
resmen talep edilmiştir. Ayrıca, bu mektubun hiçbir şekilde 
Komisyon’un tutumunu yansıtmadığının ifade edilmesi halinde, 
sorumlular hakkında gerekli takibatın yapılmasını beklediğimiz 
önemle vurgulanmıştır.

Türkiye-AB ilişkilerini bozmak isteyenlerin yeni bir 
oyunu olan bu konu gereken ciddiyetle izlenmeye devam 
edilecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 9



S AMAME mm

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “DÜNYA 
ÖZÜRLÜLER GÜNÜ” DOLAYISIYLA YAYINLANAN

MESAJLARI

Günümüzde, değişen dünya koşullan ile birlikte 
ekonomik, sosyal ve siyasal sistemler, insanların sahip oldukları 
potansiyeli en iyi biçimde değerlendirerek daha iyi bir yaşam 
sürmelerini sağlamaya yönelmiştir.

Toplamları oluşturan bireylerin insan hak ve
özgürlüklerinden eşit olarak yararlanabilmesi, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden 
biridir.

Bugün gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler, eğitim, 
sağlık, iş, ulaşım ve sosyal haklar yönünden engelli-engelsiz tüm 
yurttaşlarına çağdaş bir yaşam olanağı sağlayabilen ülkelerdir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun yaklaşık 
yüzde 10 ’unu engelli yurttaşlarımız oluşturmaktadır. Sosyal devlet 
olan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden buyana, ülkenin her 
köşesine ve tüm yurttaşlarına eşit olanaklar ulaştırma çabası 
içerisinde olmuş, bu konuda önemli çabalar göstermiştir. 
Anayasamızda da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler, 
engelli veya engelsiz tüm yurttaşlarımız için geçerlidir.

Engelli yurttaşlarımızın bugün hala pek çok sorunla karşı 
karşıya oldukları gerçeğini hiçbir zaman gözardı edemeyiz. Bu 
sorunların sağlıklı ve kalıcı bir biçimde çözümlenebilmesi için 
gerek devletimizin, gerekse gönüllü kuruluşlarımızın yürüttüğü 
çalışmaları kıvançla izliyorum.
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Özürlü vatandaşlarımıza sahip çıkmak ve onların 
yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemleri almak her şeyden önce 
toplumsal bir görevdir.

Engellilerin de yaşamlarından mutlu olabilmeleri ve bir 
eksiklik duymadan yaşayabilmeleri için özellikle eğitim ve sağlık 
alanında çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi gerekmektedir.

Aldıkları eğitimin kalitesini artırmak başta olmak üzere 
sağlık, çalışabilecekleri iş, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama 
etkin bir biçimde katılabilmelerini sağlamak gibi sorunların 
çözümü, onlara hak ettikleri yaşama sevincini ve sorunların 
üstesinden gelme gücünü kazandıracaktır.

Doğum öncesi, doğumda ve doğum sonrası çeşitli 
nedenlere bağlı olarak meydana gelen sakatlıkların önlenmesi 
için bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınması son derece 
önemlidir. Tüm toplumun bu konuda uyarılması ve eğitilmesi için 
gerekli çalışmaların hızlandırılması, sağlıklı kuşaklar 
yetiştirilmesine önemli katkıda bulunacaktır.

Engelli yurttaşlarımızın karşılarına çıkan zorluklar 
sadece onları ve ailelerini ilgilendirmemelidir. Tüm 
yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya; engellilerimizin 
yaşamdan kopmamalarını sağlamak için yürütülen çalışmalara 
destek vermeye ve bu zorlukları onlarla paylaşmaya çağırıyorum.

Bu düşüncelerle, Dünya Özürlüler Günü ’nde bütün 
vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KATILIM 
ORTAKLIĞI BELGESİ’YLE İLGİLİ OLARAK BASIN 

MENSUPLARINA YAPTIĞI AÇIKLAMA VE SORULARA
VERDİĞİ YANITLAR (I)

AB Dönem Başkanı’nın belirttiğine göre, Brüksel’de 
toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde görüşülen 
Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi üzerinde mutabakat 
sağlanmıştır. Bu Katılım Ortaklığı Belgesi’nin, Kıbrıs ve Ege 
konularında bizim görüş ve duyarlılıklarımızı dikkate aldığı ve 
Helsinki Zirvesi Sonuçları içerisinde kaldığı görülmektedir. 8 
Aralık tarihinde toplanacak Nice AB Zirvesi’nin 
tamamlanmasından sonra, Bakanlığımızca ayrıntılı bir açıklama 
yapılacaktır. Bir iki sual varsa onları alayım.

SORU: Yani, Kıbrıs siyasi bir kriter olmaktan çıkarıldı
mı?

CEVAP: Bizim isteğimiz, bu alınmakta olan kararın 
Helsinki Sonuçlan’yla tam olarak uyum halinde olmasıydı. Bu 
konuda tereddütümüz vardı. Ancak görüldüğü kadarıyla, Kıbrıs 
ve Ege konuları geliştirilmiş siyasal diyalog çerçevesinde 
tanımlanarak bu belgede yer almakta, dolayısıyla Helsinki’deki 
tanımlar aynen burada geçerliliğini korumaktadır.

SORU: Ege’yi çıkarttılar mı?

CEVAP: Evet, Ege için de aynı şey. Tabii bu henüz tam 
resmileşmiş bir husus değil; onun için ben ihtiyat kaydıyla 
konuşmaktayım. Fakat belirttiğim gibi bizim duyarlılıklarımızın, 
düşüncelerimizin dikkate alındığı görülmektedir.
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SORU: N ice’e Sayın Başbakanİa birlikte gidecek 
misiniz?

CEVAP: Onu Sayın Başbakanımız takdir edecek.

SORU: Ulusal Program’da Türkiye bundan sonra yoluna 
devam edecek mi? Yani, kriz bitti mi?

CEVAP: Zannediyorum. Tabii, ayın 8’inde kesinleşmesi
lazım.

SORU: Yani, bu haliyle kesinleşirse Ulusal Program 
devreye girecek mi?

CEVAP: Hükümetimizin bu doğrultuda kararı vardı ve o 
karar devam ediyor.

SORU: Kriz bitti diyebilir miyiz?

CEVAP: Onu siz söyleyin.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KATILIM 
ORTAKLIĞI BELGESİ’YLE İLGİLİ OLARAK BASIN 

MENSUPLARINA YAPTIĞI AÇIKLAMA VE SORULARA
VERDİĞİ YANITLAR (II)

Brüksel’deki toplantıda bir politik mutabakat çıktı. 
Katılım Ortaklığı Belgesi’ne, bize göre doğru olmayan bir şekilde, 
bazı yanlış tanımlar eklenmek üzereydi. Bu konuda Bakanlığımız 
yoğun bir çalışma sürdürdü. Ben en az 12-13 Bakanla kendim 
görüştüm. Sayın Müsteşarımız ve Avrupa Birliğinden Sorumlu 
Yardımcısı, Avrupa Birliği ülkelerinin başkentlerine gittiler. 
Orada muhataplarıyla görüştüler.

Fransız Başkanlığı, gerçekten iyi bir yönetim gösterdi. 
Ben Sayın Vedrine’e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. 
Kendisiyle sürekli temasta kaldık. Tabii, bütün bunlar aym 8’inde 
resmileşecek. Onun için ihtiyat kaydıyla konuşmaktayım. Ancak, 
KOB, adaylıktan üyelik sürecine geçişte çok önemli bir dönemeç. 
Bu dönemeç alınmıştır.

KOB, Avrupa Birliği’nin özünde tek başına hazırladığı bir 
belgedir. Yani bizimle ancak istişarede bulunur; müzakere 
yapmaz. Ancak, bu istişare gerçekten çok iyi gelişti. Tam 
istediğimiz gibi olmadı; fakat bazı yanlışlardan sakınıldı. Şimdi 
bundan sonrası, Ulusal Program hazırlanmasıdır. O da 
Türkiye’nin tek başına hazırlayacağı, istişare ve danışma içinde 
ama tek başına hazırlayacağı bir belgedir. Bunu Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliğimiz ve ilgili Bakanlığımız öncelikle 
gerçekleştirecektir. Elbette bizimle koordinasyon içinde, bizim 
desteğimizle ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın çok önemli olan 
işbirliğiyle bu programı hazırlayacaktır.
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Her zaman belirttiğim gibi; Avrupa Birliği süreci inişli 
çıkışlı, zaman zaman sorunlu bir süreçtir. Türkiyemiz bu süreçte 
başarıyla kendi kimliğini, kendi inançlarını, Cumhuriyetimizin 
temel ilkelerini, devletimizin üniter yapısını, bütün 
vatandaşlarımızın eşitliğini; yani Anayasamızda var olan temel 
ilkeleri özenle koruyarak, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
gelişecektir.

SORU: KOB’da, “Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi 
Kriter” adı altında bir yeni ara başlık konulmuş oldu. Yunanistan 
da bunu, müzakere sürecine gelindiği zaman siyasi kriter olarak 
algılayabilir. Yani biz bunu siyasi diyalog gibi algılarken, 
Yunanistan da tatmin olmuş olabilir bundan.

CEVAP: Bunların hepsi teorik tartışmalar. Hukuken 
mesele çok açıktır. Bir teorik tartışmayı çok ileri götürüp de tahrik 
edici sözler söylemenin anlamı bizim açımızdan yoktur. Herşey 
meydandadır ve Helsinki’deki Geliştirilmiş Siyasal Diyalog 
tanımı ve bu tanımla belirtilen iki konu aynı şekilde şimdi bu 
KOB’a yerleştirilmiştir. Yani, burada bize göre herhangi bir sorun 
mevcut değildir. Herkes istediği gibi düşünür. Kaldı ki; bu iki 
konu, Türkiyemiz açısından mesele olan konular değildir. Oradaki 
4. madde, Türkiye’nin fazlasıyla gerçekleştirdiği, zaten her zaman 
kendini hazır hissettiği, açıkladığı, doğru bir şekilde ortaya 
koyduğu ve izlediği bir politikadır. Ama biz bunu geçmişte çok iyi 
anlatamıyorduk. Şimdi daha iyi anlatabilmekteyiz.

Kıbrıs’la ilgili husus da gayet açıktır: Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’nin Aracıyla Konuşma çalışmalarına, Kıbrıs’ta 
bir kapsayıcı çözüm bulma yolundaki çalışmalarına destek 
vermektir. Yoksa; Kıbrıs meselesini çözeceğiz, çözmeyeceğiz gibi 
bir mesele değildir. Bu çerçeve içinde, biz Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’nin çalışmalarına her zaman destek verdik. Tabii, 
destek vermek, her söylediğini doğru bulmak, yanlışları 
kabullenmek, yanlış yapana “Aferin iyi yaptın” demek değildir. 
Destek vermek, aynı zamanda yanlışı göstermektir; doğru yola 
işaret etmektir. Nitekim, Katar’ın başkenti Doha’da Birleşmiş

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- A ralık2000 15



Milletler Genel Sekreteri’yle yaptığım uzun görüşmede, Sayın
Genel Sekreter’in bir sözlü açıklaması üzerine, o sözlü açıklamayı
ne kadar yanlış bulduğumu madde madde kendisine sundum.
Bunu yaparken ben aslında onun çalışmalarına destek verdim.
Kalkıp da yanlışı görmezden gelseydim, o zaman destek değil
köstek olmak anlamı taşırdı. Yani, bizim açımızdan bunların çok
büyük bir mesele olacağını zannetmiyorum. Türkiye doğru bir
yoldadır. Türkiye doğru olanı yapmaktadır ve yapmaya devam 
edecektir.
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TÜRKİYE-HIRVATİSTAN SİYASİ İSTİŞARELER 
TOPLANTISPNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit 
Alpogan 30 Kasım 2000 tarihinde, Türkiye-Hırvatistan Dışişleri 
Bakanlıkları Siyasi İstişareler Toplantısı’na iştirak etmek üzere 
Zagrep’e giderek 1 Aralık günü Dışişleri Bakan Kıdemli 
Yardımcısı Bayan Vesna Kurelec başkanlığındaki Hırvat heyeti ile 
görüşmüştür.

istişarelerde, Hırvatistan ile siyasi, ekonomik, kültürel ve 
konsolosluk ilişkilerimiz ele alınmış, bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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BULGAR BASIN ORGANLARINDA BU ÜLKEDE 
GÖREV YAPAN TÜRK DİPLOMATLARI HAKKINDA 

YERALAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son günlerde bazı Bulgar basın organlarında, bu ülkedeki 
Temsilciliklerimizde görevli diplomatlarımızın “Vize ticareti 
yaptıklarına” ilişkin mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı 
görülmektedir. Bunun en son örneği, 30 Kasım 2000 tarihli 
“Sega” gazetesinde yeralan bir mülakatta dile getirilen iddialardır.

• •

Üstün görev anlayışı ve uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde vazifelerini özveriyle yerine getiren Türk 
diplomatları hakkında kasıtlı olarak ortaya atılan ve hangi 
amaçlara hizmet ettiği tarafımızdan iyi bilinen bu çirkin iddiaların 
gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.
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2001 YILININ “ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLER YILI” 
OLARAK KUTLANMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Japon Hükümeti’nin girişimiyle, 2001 yılının Uluslararası 
Gönüllüler Yılı olarak ilan edilmesini öngören bir karar tasarısı, 
1997’de önce Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’nde (EKOSOK), sonra da Genel Kurul’da kabul 
edilmiştir.

Uluslararası Gönüllüler Yılı, Uluslararası Gönüllüler 
Günü olan 5 Aralık 2000 tarihinde New York’ta yapılacak bir 
törenle küresel düzeyde başlatılacaktır.

Uluslararası Gönüllüler Yılı, dünya çapında faaliyet 
gösteren milyonlarca gönüllünün başarılarına dikkat çekmeyi ve 
daha fazla kişinin gönüllü faaliyetlerde bulunmasını 
cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Merkezi Bonn’da bulunan BM 
Gönüllüler Programı, Uluslararası Gönüllüler Yılı’nın hazırlık 
çalışmalarında eşgüdümü sağlayacak uluslararası odak noktası 
olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

BM Gönüllüleri Programı, bireyler tarafından yürütülen, 
kriz durumlarında yardım, çatışmaların çözümüne katkı, 
yoksulluğun ortadan kaldırılması başta olmak üzere, toplumsal 
refahı yükseltmeyi amaçlayan ve kâr, ücret ve kariyer hedefi 
gütmeyen bir çalışmadır. Gönüllü kavramı, yerel ve ulusal 
düzeylerin yanısıra, ikili ve uluslararası programları da 
kapsamaktadır. Gönüllüler, şimdiye kadar, sanayileşmiş ve 
gelişmekte olan birçok ülkenin refahına ve ilerlemesine, ayrıca, 
BM’nin insani yardım, teknik işbirliği ve insan haklarının 
güçlendirilmesi programlarının yürütülmesine önemli katkıda 
bulunmuşlardır. Gönüllü hizmetleri daha çok hükümetdışı
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kuruluşlar, uzmanlık kuruluşları, sendikalar ve sivil örgütlerin 
faaliyetlerinde rol oynamaktadır. Cehaletle mücadele, 
bağışıklama ve çevrenin korunması gibi alanlarda yürütülen 
birçok kampanya gönüllü çabalarıyla devam ettirilmektedir.

Gönüllü faaliyetler alanında köklü bir geleneğe ve kültüre
sahip olan ülkemizde de Uluslararası Gönüllüler Yılı’na katkıda
bulunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 31 Mayıs
2000’de İstanbul’da, birçok hükümetdışı kuruluşun ve bir BM
Gönüllüleri temsilcisinin katıldığı ve Gönüllüler Yılı kapsamında
ülkemiz tarafından neler yapılabileceğinin tartışıldığı bir toplantı 
düzenlenmiştir.

Dışişleri Bakanlığı olarak bu yararlı girişim çerçevesinde
ülkemizde yapılması planlanan projeleri yakından takip 
etmekteyiz.

t
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN AVRUPA 
KONFERANSI’NA KATILMAK ÜZERE NICE’E 

HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA
VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

ESENBOĞA

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin 
Devlet ve Hükümet Başkanları ve Dışişleri Bakanları’nın 
katılımıyla düzenlenen ilk Avrupa Konferansı Mart 1998’de 
Londra’da yapılmıştı. Türkiye, o tarihte 1997 Lüksemburg 3
Doruğu’nun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yarattığı < w
olumsuz durum karşısında Avrupa Konferansı’na katılmamıştı. j  <

CE O
Ancak, Aralık 1999 Helsinki Doruğu’nda adaylık i

statümüzün resmen kabul ve ilan edilmesinin ardından Avrupa ^
Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girilmişti. Bu bağlamda, £
Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Doruğu
kapsamında aday ülkelerle yarın Nice’de düzenlenecek Avrupa 
Konferansı’na Dönem Başkam Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Jacques Chirac’m daveti üzerine, Dışişleri Bakanımız Sayın 
İsmail Cem ile birlikte katılacağız. Avrupa Konferansı’nda,
Avrupa Birliği bünyesinde tasarlanan kurumsal reformlardaki son 
gelişmeler hakkında aday ülkelere bilgi verilecek ve bu anlamda 
Avrupa Birliği’nin geleceği üzerinde yararlı görüş alışverişlerinde 
bulunulacaktır.

Diğer taraftan, 4 Aralık günü Brüksel’de toplanan Avrupa 
Birliği Genel İşler Konseyi’nde Türkiye’nin Katılım Ortaklığı 
Belgesi üzerinde anlaşma sağlandığı bilinmektedir. Belge’nin 
Kıbrıs ve Ege konularında duyarlılıklarımızı dikkate aldığı ve 
Helsinki Doruğu Sonuçları içinde kaldığı görülmektedir.
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Beklentimiz, Nice Avrupa Birliği Doruğu’nda genişleme ve aday 
ülkeler bakımından sorumlu ve teşvik edici sonuçlara 
varılmasıdır.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Nice’den çıkacak karar ve sonuçlara göre KKTC 
yeniden görüşmelere başlayabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bir karar söz konusu
değil; orada daha çok bilgi edinme olacak. Kıbrıs konusundaki
tavrımız bellidir. O tavrımız bilinerek, bundan birkaç gün önce
zaten Katılım Ortaklığı Belgesi’nde bu düzenleme yer almıştır. O 
bakımdan bir sorun yoktur.

SORU: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından 
toplantılarda özellikle altını çizeceğiniz konular olacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şartlara ve duruma 
göre; hangi konular gündeme gelirse ona göre. Ama Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimiz şu aşamada iyidir.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE-YUNANİSTAN DİYALOG SÜRECİ ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarınca 30 Haziran 
1999’da New York’ta başlatılan diyalog süreci kapsamında, Türk- 
Yunan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu’nun IV. 
Toplantısı ile Turizm Alanında İşbirliği Çalışma Grubu’nun III. 
Toplantısı 12-14 Aralık 2000 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Toplantılarda daha önce görüşülen konular ile ikili ticari, 
ekonomik ve turizm konuları ele alınacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN AVRUPA 
KONFERANSI’NDAN SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

NİCE

Çok yararlı bir görüşme oldu. Tartışmalı konular üzerinde 
durulmadı; daha çok Avrupa Birliği’nin kendi iç reformları ile 
ilgili olarak neler düşünüldüğü konusunda Sayın Üyeler 
görüşlerini belirttiler. O bakımdan çok yararlı ve önemli bir 
toplantı oldu.

Cumhurbaşkanı Sayın Chirac özel ilgi gösterdi. Bilindiği 
gibi, ilk defa Türkiye böyle bir toplantıya katılıyor. Daha önce, 
Lüksemburg’taki talihsiz toplantıdan sonra, 1998 tarihinden sonra 
yapılan bir toplantıya Türkiye katılmamıştı; bu sefer katıldık. 
Bundan duyduğu memnuniyeti Sayın Chirac özellikle vurguladı; 
Türkiye açısından son olumlu gelişmeler hakkında bilgi verdi. 
Kendisinin o konuda ne kadar somut ve büyük katkıları olduğunu 
biliyoruz. Onun için kendisine teşekkür ettim. Ben de diğer 
konuşmacılar gibi kısa bir konuşma yaptım. Herkesin ancak 4-5 
dakikalık bir konuşma yapması bekleniyordu. Bu kısa toplantıda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde üyeliğe verdiği önemi özellikle 
belirttim. Avrupa’nın Türkiye için büyük önemini belirttim. 
Avrupa’nın bize verdiği önemin yanısıra Türkiye’nin 
Kafkaslar’da, Orta Doğu’da, Orta Asya’da bütün ülkelerle çok 
yakın ilişkileri olduğunu, o bakımdan Türkiye’nin özel bir 
konumu bulunduğunu, yalnız Avrupa’yla değil, bölge ülkeleriyle 
de yakın ilişkileri olduğunu, bunun Avrupa Birliği’ne önemli 
katkıları olduğunu ve olacağını belirttim.
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SORULAR-YANITLAR

SORU: Kıbrıs konusunu ve Ege sorununu gündeme 
aldınız mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, o konulara hiç 
değinilmedi. Sayın Simitis de değinmedi; Klerides de değinmedi; 
ben de değinmedim. İhtiyaç olmadı; zaten o sırada bir uzlaşmaya 
varılmış durumdaydı.

SORU: Uzun bir zaman sonunda AB’ye üye olma 
yolunda önemli adımlar atıldı; Katılım Ortaklığı Belgesi kabul 
edildi. Bundan sonra Türkiye’nin önündeki yol konusunda ne 
söyleyeceksiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şimdi Ulusal Program 
hazırlığı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu ayın ortalarında o 
konudaki çalışmalar tamamlanmış ve Bakanlar Kurulu’nun 
takdirine sunulmuş olacak. Yani önümüzdeki ilk aşama bu.

SORU: Siyasî kriterler konusu herkesin merak ettiği bir . ** •

konu. Özellikle AB müktesebatma uyum açısından Meclis’in 
yoğun çalışmaları ile oldukça yol alındı. Ama siyasî kriterler 
konusunda Hükümet ortakları arasında farklı görüntüler 
gözlemleniyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz öteden beri, 
Yunanistan’la ilişkilerimizin diyalog yoluyla ele alınmasının, Ege 
sorununun diyalog yoluyla çözülmesinin gerekli ve zorunlu 
olduğunu söylüyoruz. Bu bakımdan, bu ilişkilerimize siyasal 
diyalog kavramının getirilmiş olması ve Yunanistan’ın da bunu 
onaylamış olması bence olumlu bir gelişmedir. Bu şekilde, 
aramızdaki duyarlı sorunların illâ mahkemeye giderek değil, fakat 
diyalog yoluyla aşılabileceğini söylediler; en azından benim 
izlenimim bu.

SORU: İkili görüşmeler yapma imkanınız oldu mu?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî, tanıdığımız veya 
yeni tanıma imkânı bulduğumuz pek çok Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanla tanıştık. Bazılarıyla sofrada birarada olduk; 
bazılarıyla ayaküstü görüşmelerde bulunuldu.

SORU: Avrupa Parlamentosu’nda bir rapor hazırlanmıştı 
3-4 hafta önce ve bu rapora sözde Ermeni soykırım iddiaları 
girmişti. Bu rapor liderler zirvesinde tartışıldı mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, o konu gündeme 
hiç gelmedi.

SORU: Simitis ile görüşme şansınız oldu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Simitis ve Papandreu
ile ayaküstü görüştük; ama temel konulara girecek kadar vaktimiz 
olmadı.

Çok teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN NICE’DE 
DÜZENLENEN AVRUPA KONFERANSI’NDAN YURDA 

DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Türkiye’nin ilk kez yeraldığı Avrupa Birliği’ne üye ve 
aday ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde 
gerçekleştirilen Avrupa Konferansı’na Dışişleri Bakanımız Sayın 
İsmail Cem’le birlikte katıldım.

Bugün Nice’de düzenlenen Konferans’ta, AB bünyesinde 
tasarlanan kurumsal reformlardaki son gelişmelere ilişkin olarak 
aday ülkeler bilgilendirilmiş, bu anlamda Avrupa’nın geleceği 
üzerinde yararlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Gerek ben, gerek Sayın Cem, bu fırsattan yararlanarak üye 
ve aday ülkelerden karşıtlarımızla ikili görüşme ve temaslar 
yapma olanağını da bulduk.

Avrupa Konferansı’nda Avrupa’nın geleceğine ilişkin 
görüş ve beklentilerimizi dile getirdik. Bu bağlamda, Türkiye’nin 
stratejik değer ve konumunu vurgulayarak, içinde Türkiye’nin 
yeralacağı bir AB’nin daha güçlü ve daha sağlıklı olacağına işaret 
ettik. Bu görüşlerimizin diğer Avrupa ülkelerince paylaşıldığını ve 
Türkiye’nin Avrupa’nın yapılanmasında kilit rol oynayacağı 
konusunda bir beklenti olduğunu gördük.

Türkiye, Büyük Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık 
yolunda ve Avrupa içinde yürümeyi sürdürecektir.
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PAKİSTAN VE HİNDİSTAN HÜKÜMETLERİNİN 
KEŞMİR’DE KARŞILIKLI OLARAK İLAN ETTİKLERİ

ATEŞKESE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı’nın Ramazan ayı boyunca Jammu 
Keşmir’de askeri harekat yapılmayacağı yolundaki açıklaması ile, 
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın Keşmir’deki kontrol hattı 
boyunca 2 Aralık tarihinden itibaren ateşkes ilan etmesi, Türkiye 
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Pakistan ve Hindistan arasında barış, güven ve işbirliği 
ortamının tesisini ve işbirliği zemininin oluşturulmasını öteden 
beri desteklemiş olan Türkiye, bu yönde atılan yapıcı adımları 
memnuniyetle karşılayagelmiştir ve tarafların açıklamalarını da 
bu çerçevede değerlendirmektedir.

Bölgede karşılıklı ilan edilen bu ateşkesin kalıcı olmasını 
ve taraflar arasında bir güven ortamının gelişmesini sağlayarak, 
Keşmir konusu da dahil olmak üzere, tüm ikili sorunların barışçı 
yollarla çözümüne dönük bir yapıcı diyalog sürecinin başlamasına 
yol açmasını temenni ediyoruz.
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AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ İLE 
İLGİLİ MAKAMLARIMIZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hükümetimiz, Avrupa İşkencenin ve Gayriinsani veya 
Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesi Komitesi 
(AİÖK)’nin 27 Şubat-3 Mart 1999 tarihlerinde Türkiye’yi 
ziyaretine ilişkin raporunun yayımlanmasına izin vermiştir. 
Sözkonusu ziyaret raporu, makamlarımızın bu rapora ilişkin 
görüşleriyle birlikte yayımlanmıştır.

Hükümetimiz, ayrıca, AİÖK heyetinin 16-24 Temmuz 
2000 tarihlerindeki ziyaretine ilişkin ilk gözlemlerinin 
makamlarımızın bu gözlemler hakkındaki görüşleriyle birlikte 
yayımlanmasına da izin vermiştir.

Avrupa İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza 
ya da Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin 11. maddesi 
uyarınca, AİÖK tarafından herhangi bir ülkeye yapılan ziyarete 
ilişkin olarak toplanan bilgiler, hazırlanan rapor ve ilgili Devlet ile 
yapılan istişareler gizlidir. Ancak, ilgili Devlet, Sözleşme’de 
belirtildiği şekilde, bu gizlilik kuralını kaldırabilir.

2 7 Şubat-3 Mart 1999 Ziyareti

AİÖK bu ziyaret sırasında tutuklu ve hükümlülere yapılan 
muameleyi değerlendirmiştir. AİÖK heyeti bu amaçla, Emniyet 
TeşkilatTnın İstanbul ve İzmir’deki muhtelif gözaltı merkezlerini 
ziyaret etmiştir.

•  • • •

AIOK heyeti, Imralı Cezaevi’ni de, burada tek başına 
tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın durumunu incelemek üzere 
ziyaret etmiştir.
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AIOK heyetinin ilk gözlemleri ziyaretten hemen sonra 4 
Mayıs 1999 tarihinde makamlarımızın talebi üzerine 
yayımlanmıştı.

16-24 Temmuz 2000 Ziyareti

Bu ziyaretin temel amaçlarından biri, ceza ve 
tutukevlerinde daha küçük yaşam ünitelerinin oluşturulması için 
atılmakta olan adımları ve özellikle F-tipi cezaevi projesini 
incelemekti. AİÖK heyeti bu vesileyle polis tarafından tutuklu ve 
hükümlülere yapılan muameleyi de gözden geçirmiştir.

Hükümetimiz, AİÖK ile ilgili makamlarımız arasında 
sürdürülen işbirliğinden memnuniyet duymaktadır.

AİÖK’nin 27 Şubat - 3 Mart 1999 ziyaretine ilişkin raporu 
ve bu rapora ilişkin Hükümetimizin görüşleri ile, AİÖK’nin 16-24 
Temmuz 2000 ziyaretine ilişkin ilk gözlemleri ve bu gözlemler 
hakkında Hükümetimizin görüşleri AİÖK’den temin edilebilir.
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AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ’NDEN 
BİR HEYETİN, BAZI CEZAEVLERİNDE DEVAM 
ETMEKTE OLAN AÇLIK GREVLERİYLE İLGİLİ 

OLARAK, ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Hükümetimiz, muhtelif cezaevlerinde bir süredir devam
eden açlık grevleriyle ilgili olarak, bu alandaki görev ve
faaliyetleri çerçevesinde, Avrupa Konseyi (AK) bünyesindeki

• • • • • •

Avrupa işkencenin Önlenmesi Komitesi’nden (AIOK) bir heyeti 
Türkiye’ye davet etmiştir.

AİÖK Başkanı Bayan Silvia Casale, AİÖK Sekreteri 
Trevor Stevens ile AİÖK uzman ve tercümanlarından oluşan 
heyetin 10 Aralık 2000 Pazar günü ülkemize gelmesi 
beklenmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İNSAN HAKLARI
GÜNÜ VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL 

BİLDİRGESİNİN KABULÜNÜN 52. YILDÖNÜMÜ 
VESİLESİYLE YAYINLADIKLARI MESAJ

  •

Bugün Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel 
Bildirgesi ’nin kabulünün 52. yıldönümüdür.

Bu belgenin, İkinci Dünya Savaşı ’nın acı deneyimlerinin 
ardından Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi, 
uluslararası toplumun uygarlık yolunda ilerleme sürecinin önemli 
bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.

Devletlerin ve toplumların 52 yıl içinde geçirdikleri evrim 
gelecek için umut vericidir. Yeni bir binyıla girerken kutlamakta 
olduğumuz bu günde, insan hak ve özgürlüklerinin evrenselliği 
konusunda küresel boyutta ulaşılan anlayış birliğinin giderek 
güçlendiği, bireysel hakların özgür demokratik toplumların 
vazgeçilmez temelini oluşturduğu görülmektedir.

Gerçekten, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı, 
günümüzde tüm çoğulcu demokratik toplumların ortak değeri 
niteliğini almıştır. Yasalar önünde eşitlik, saydam yönetim ve 
hukukun üstünlüğü, çağımızın temel ölçütlerini oluşturmaktadır. 
Bu değerlere bağlı toplumların, çağdaş uygarlık düzeyinde hızla 
ilerleyecekleri, bu akıma ayak uyduramayanların ise geride 
kalacakları anlaşılmıştır.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
önümüzdeki yıllarda bu alandaki en önemli ereği, bireyin 
yaratıcılığını ve üretkenliğini artıracak temel özgürlükleri daha 
da genişletmek ve güvence altına almak olacaktır. Ülkemiz, bunu
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sağlarken, doğal olarak, Devlet’in tekliğini, ulus ve ülkenin 
tümlüğünü, güvenliğini ve bağımsızlığını, toplumumuzun birliğini 
ve gönencini de dikkate alacaktır.

Yeni yüzyıldaki büyük ilerleme yarışında Türkiye 
Cumhuriyeti esin kaynağını, her zaman olduğu gibi, Ulu Önder 
Atatürk’ün ilke ve düşüncelerinden alacaktır. O ’nun ilkeleri ve 
gösterdiği aydınlık yol, Türkiye ’nin bu yarışı da kazanmasının en 
sağlam güvencesidir.

Büyük değer verdiğimiz bu anlamlı günde, Türk Ulusu ’nun 
ve tüm dünya vatandaşlarının İnsan Hakları Günü’nü en içten 
duygularımla kutluyor, insan haklarının ve temel özgürlüklerin 
tüm dünyada tartışmasız biçimde kabul edildiği aydınlık bir 
geleceğe hep birlikte ulaşmamızı diliyorum.

İ
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN İNSAN 
HAKLARI GÜNÜ VE İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİNİN KABULÜNÜN 52. YILDÖNÜMÜ

VESİLESİYLE YAYINLANAN MESAJI

Yeni bir yüzyıla ve binyıla girdiğimiz bu dönemde, insan 
hak ve hürriyetlerinin evrenselliği konusunda küresel boyutta bir 
mutabakat hasıl olmuştur. İnsan haklarına saygı ve hukukun 
üstünlüğü artık uluslararası alanda, egemen devletin gelişmişlik 
düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayılmaktadır.

Dünya ’da hemen hemen bütün ülkelerde değişik ölçülerde 
hissedilmeye başlanan toplumsal beklentilerin de etkisiyle, insan 
hakları, toplumlarda dalga dalga büyüyen bir ideal haline 
gelmiştir. Evrenselleşen insan hakları, demokrasi ile yönetilen tüm 
ülkelerin ortak paydası olmuştur. Günümüzde, bu konuya 
gösterilen ilginin, devletlerin içişlerine karışmama ilkesine ters 
düşmediği giderek artan ölçüde kabul görmektedir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ’nın kurucu üyelerinden olan 
ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk tanıyan ülkeler 
arasında yer alan Türkiye, demokrasiler camiasının mensubu 
olarak ikinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası insan hakları 
hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Başta İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi olmak üzere, ilgili diğer BM belgelerinden 
Avrupa Konseyi Sözleşmelerine ve AGİT tarafından kabul edilen 
muhtelif belgelere kadar uzanan temel insan hakları belgeleri, bu 
alanda Türkiye’nin üstlendiği uluslararası taahhütlerin 
çerçevesini çizmektedir. Bu temel belgelerde yeralan değerleri 
benimseyen Türkiye, bu değerlerin korunmasında demokrasiler 
camiası ile dayanışma içinde hareket etmektedir.
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İnsan hakları alanında her ileri adımın yeni bir başlangıç 
noktası olarak görülmesi gerektiğine inanan ve uluslararası 
denetim mekanizmalarına başlangıcından itibaren taraf olan 
Türkiye, bu doğrultuda Anayasal demokrasiler arasındaki 
dayanışmanın güçlendirilmesi için sarfedilen çabalara etkin 
katkıda bulunmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
kabulünün 52. yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde tüm 
dünya vatandaşlarının İnsan Hakları Günü kutluyorum.
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TÜRKİYE’NİN “KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ”NİN 
AB NİCE ZİRVESİ’NDE BENİMSENMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde 
önemli bir aşama olan “Katılım Ortaklığı Belgesi” (KOB), önce 4 
Aralık 2000 tarihinde Genel İşler Konseyi’nde kabul edilmiş, 
bilahare Avrupa Birliği’nin Nice Zirvesi’nde benimsenmiştir. 
Zirve Bildirisi’nde de bu hususa yer verilmiştir.

KOB, aday ülkenin görüşlerini de dikkate alan, ancak 
Avrupa Birliği’nce şekillendirilip sonuçlandırılan tek taraflı bir 
belgedir ve AB’nin sorumluluğundadır.

- I -

KOB’un önemi ve işlevi, aday ülkenin hazırlayacağı 
“Ulusal ProgranT’a zemin teşkil etmesi ve ışık tutmasıdır. Ulusal 
Program’m hazırlanmasında gözönünde tutulacak husus, 
Türkiye’nin KOB’un anlayışıyla uyumlu olarak, Belge’de işaret 
edilen hususları, kendi önceliklerini dikkate almak suretiyle 
öngöreceği ölçütlerle ve yöntemlerle hayata geçirmesidir.

Nitekim, özellikle bazı Kopenhag Ölçütleri’nin üye ve 
aday ülkelerdeki uygulamaları, her ülkenin kendi özelliğine göre 
farklı şekillenmiştir. Her aday, doğal olarak, kendi gerçekleri 
çerçevesinde, KOB’daki özellikleri hayata geçirmektedir. Nice 
Zirvesi’nin ilgili paragrafında, KOB’un, Türkiye’nin Ulusal 
Programı’na “dayanak teşkil edeceği” belirtilmiştir. AB Dönem 
Başkanı Fransa’nın Türkiye’ye yazısında, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nin “Ulusal Program’in tanımlanması için yararlı bir araç 
olduğu” açıklanmıştır.
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Kaldı ki, KOB çalışmaları süresince Türkiye ile yapılan 
danışmalarda, yaklaşımımızın Anayasal sistemimizdeki “hak ve 
özgürlüklerin bireyselliği” anlayışıyla, Cumhuriyet’in 
“yurttaşların eşitliği” ilkesiyle ve devletimizin laik ve üniter 
niteliğiyle tanımlandığı, muhataplarımıza açıkça belirtilmiştir.

KOB ile Ulusal Program arasındaki bağlantıda önemli 
olan, AB ve Türkiye olarak tarafların aynı hedefi paylaşmaları, bu 
hedef doğrultusunda birlikte çalışmaları ve KOB’da belirtilen 
hususların, Türkiye’nin öngöreceği ölçütler ve yöntemlerle hayata 
geçirilmesidir.

-II-

Katılım Ortaklığı Belgesi’nin “Güçlendirilmiş Siyasi 
Diyalog ve Siyasi Kriterler” bölümlerinde yer alan “Helsinki 
Sonuçları uyarınca, siyasi diyalog çerçevesinde, BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması 
sürecinin başarılı bir sonuca ulaştırılması yönündeki çabalarının 
Helsinki Sonuçları’nın 9(a) paragrafında değinildiği şekliyle 
kuvvetle desteklenmesi” ve “Helsinki Sonuçları uyarınca, siyasi 
diyalog çerçevesinde, BM Şartı’nda belirlenen uyuşmazlıkların 
barışçı yollardan çözümü ilkesi altında, çözümlenmemiş tüm sınır 
uyuşmazlıklarını ve ilgili diğer konuları çözmek yönünde her 
çabayı, Helsinki Sonuçları’nın 4. paragrafında belirtildiği şekliyle 
göstermesi” paragrafları, en küçük bir tereddüde yer bırakmayan 
açıklıktadır. Her ikisi de, kendi tanımlarındaki gibi, “siyasi 
diyalog”la sınırlanmıştır. Böylece, bölümün alt paragraflarında 
yer alan “siyasi kriterlerden” ayrılmıştır.

Esasen, her iki konu da, AB adaylığının öncesinde de, 
sonrasında da, tarafımızdan her zaman siyasi diyalog çerçevesinde 
muhataplarımızla ele alınmıştır.

Ancak, hiçbir zaman ve hiçbir örgütle, devletle 
ilişkilerimizde, bir siyasi ölçüt, koşul olarak kabul edilmemiştir. 
Bundan sonra da kabul edilmeyeceği açıktır.
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-III-

“Ulusal Program”ın hazırlanması, Türkiye’nin AB üyeliği 
sürecinde çok önemli bir merhale olacaktır. Dışişleri Bakanlığı, 
Ulusal Program’in hazırlanmasından sorumlu Devlet Bakanlığı ve 
AB Genel Sekreterliği’yle sürekli işbirliği içinde olacak ve kendi 
desteğini, katkısını bu çalışmalarla getirecektir.
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HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN FİLİSTİN’E 
YAPILACAK 3 MİLYON DOLARLIK NAKDİ YARDIMA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hükümetimiz, dost ve kardeş Filistin halkının acil bazı 
ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım olarak Filistin’e 3 
milyon dolar nakdi yardımda bulunma kararı almıştır. Bu 
yardımın 1 milyon dolarlık ilk bölümü Filistin Yönetimi’ne 
ulaştırılmaktadır.

Kudüs-Gazze ve Batı Şeria’da Eylül ayı sonundan bu yana 
meydana gelen olaylar sırasında Filistin’e 500 bin dolar nakdi 
yardım ile ilaç ve tıbbi malzeme yardımı esasen daha önce 
yapılmış; ayrıca, olaylarda yaralanan 47 Filistinli Ankara’da 
tedavi edilmişti.
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• • ••

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN, NİCE’DE DÜZENLENEN AVRUPA 
KONFERANSI VE AB ZİRVESİ’YLE İLGİLİ BİR

• W

SORUYA VERDİĞİ YANIT

Malumları olduğu üzere, Sayın Başbakanımız 
başkanlığında bir heyet 7 Aralık günü Nice’de yapılan Avrupa 
Konferansı Zirve Toplantısı’na katılmıştır. Zirve aynı gün öğle 
yemeği ile çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Zirve’ye, AB üyesi 
ülkeler dışında 13 aday ile birlikte İsviçre de katılmıştır.

•V

Aynı gün öğleden sonra ise sadece üye ülkelerin iştirak 
ettikleri AB Zirvesi başlamıştır. Bilindiği üzere, Zirve bu sabah 
(11 Aralık) erken saatlerde sonuçlanmıştır.

Türkiye, Zirve’yi ve dört gün boyunca Zirve’de yer alan 
gelişmeleri yakından izlemiştir.

• •

Ote yandan, bazı basın ve yayın organlarımızda 
Türkiye’nin Zirve’yi boş bıraktığı yolunda haberlerin yeraldığı 
üzüntüyle görülmüştür. Bilindiği üzere, Zirve sadece üye ülkelerin 
katılımına açıktır. Bununla beraber, Zirve’deki gelişmeler 
Bakanlığımız, AB nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ve Paris 
Büyükelçiliğimiz tarafından yakinen izlenmiş ve Zirve’nin devam 
ettiği dört gün boyunca, ülkemizle ilgili konularda, başta AB 
Komisyonu ve Fransa Dönem Başkanlığı olmak üzere, üye ülkeler 
nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.

Bazı basın organlarında, AB nezdindeki Daimi 
Temsilcimizin Konferansı izlemek yerine kent dışında 
bulunduğuna ilişkin gerçek dışı haberler çıkmıştır. Aynı 
haberlerde, “Dışişleri’nin Akyol’u Zirve’yi izliyor olarak bilmesi
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rahatsızlık yarattı” denmiştir. Büyükelçi Akyol Zirve’ye ilişkin 
olarak kendisinden istenen görevleri üstün hizmet anlayışıyla 
yerine getirmiştir. Bakanlığımızın Sayın Büyükelçinin mesaisi 
konusunda herhangi bir rahatsızlığı sözkonusu olamaz. Aksine 
tam üyelik sürecinde birkaç kez takdirnameyle 
mükafatlandırdığımız Daimi Temsilcimizin gayretleri
Bakanlığımızca aynı ölçülerle değerlendirilmeye devam 
olunmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI 
YİĞİT ALPOGAN’IN İSRAİL’E YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit 
Alpogan, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine, çeşitli 
bölgesel sorunlar hakkında istişarelerde bulunmak üzere, 12-14 
Aralık 2000 tarihlerinde İsrail’e bir ziyarette bulunacaktır. 
Büyükelçi Alpogan, Dışişleri Bakanlığı’ndaki istişarelerin 
yanısıra Tel Aviv Üniversitesinde “Türk Dış Politikası” 
konusunda bir konferans da verecektir.
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BRÜKSEL’DE YAPILACAK NATO DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları 14-15 Aralık 2000 
tarihlerinde Brüksel’de, NATO Karargahı’nda düzenlenecektir. 
Bu çerçevede, Kuzey Atlantik Konseyi (KAK), NATO-Ukrayna 
Komisyonu (NUK), Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 
ve NATO-Rusya Daimi Ortak Konseyi (DOK) Dışişleri Bakanları 
düzeyinde toplanacaklardır.

Toplantılara Dışişleri Bakanı İsmail Cem başkanlığında 
bir heyetle iştirak edilecektir.

KAK toplantısında özetle, Balkanlar’daki ve bu meyanda 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Kosova ve Bosna-Hersek’teki 
gelişmeler ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’yle ilgili son 
durum ele alınacaktır.

AAOK toplantısında, Avrupa-Atlantik bölgesindeki 
güvenliğin bölgesel işbirliği sayesinde kuvvetlendirilmesi ve 
Güneydoğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya’da uzun dönemde 
güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda görüş alış verişinde 
bulunulacaktır.

DOK ve NUK toplantılarında da NATO’nun Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna ile işbirliği konuları ele alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

• • •

DIRIOZ: Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı
yanıtlamaya gayret edeyim.

SORU: KDP dün akşam bir açıklama yaptı. Saddam’ın 
askerleri Cumartesi sabahı saat 05:00’de Kuzey Irak’a girmişler. 
Bu konuda sizde herhangi bir bilgi var mı?

.V

CEVAP: Bende o konuda bir bilgi yok; ama araştıracağım.

SORU: Nice kararlarında, Kıbrıs ile ilgili olarak BM 
Genel Konseyi kararlarının dikkate alınması isteniyor. Bu 
konudaki görüşünüz nedir?

CEVAP: Bahsettiğiniz Nice kararlarında veya Nice 
Zirvesi Bildirisi’nde Aracılı Görüşmeler’e değinilmektedir. 
Bildiğiniz gibi, Kıbrıs konusunda Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
yer alan husus, siyasi diyalog kapsamına girmektedir. Türkiye 
çalışmalarına bu anlayışla devam etmektedir. Türkiye, BM Genel 
Sekreteri’nin iyi niyet misyonunu desteklemektedir. Bu siyasi bir 
kriter değildir. Yani diğer kriterler gibi, Türkiye’nin tek başına 
yerine getirmesi mümkün olan bir husus değildir. Böyle bir 
beklenti de olmamalıdır. Biz başından beri, konunun genişletilmiş 
siyasi diyalogun bir parçası olduğunu söyledik. Dolayısıyla, 
Bildiri ’deki ifade AB görüşünü yansıtmaktadır.

SORU: Büyükelçi Karen Fogg Bakanlıktaydı. Geliş 
nedenini öğrenebilir miyiz?
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CEVAP: Bilmiyorum. Öğrenmeye çalışayım.

SORU: Nice Sonuç Bildirgesi’nin Dış İlişkiler Bölümü ilk 
paragrafında, Kıbrıs’la ilgili olarak, şöyle deniyor: “Taraflar BM 
Güvenlik Konseyi kararlarına destek vermeye davet edilir.” Şimdi 
BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs konusunda aldığı kararların 
önemli bir bölümünün Türkiye’nin aleyhinde olduğunu 
düşünürsek bu konuda bir şey yapılacak mı?

CEVAP: Size bahsettiğim gibi; bu konuya Katılım 
Ortaklığı Belgesi içinde kriter olarak yer verilmemekte, sadece 
siyasi diyalog çerçevesinde yer verilmektedir. Orada da ne şekilde 
yer verildiğini biliyorsunuz. Yani BM Genel Sekreteri’nin 
çabalarını desteklemeye çağrı var. Nitekim, Türkiye de BM Genel 
Sekreteri’nin iyi niyet görevini desteklemektedir.

SORU: Başkan Clinton’un Başbakan Bülent Ecevit’e 
AGSK konusunda gönderdiği bir mektup bugün basında yeraldı. 
Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Böyle bir mektubun, basında da belirtildiği gibi, 
Sayın Başbakan’a muhatap olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla, böyle 
bir mektubun teyidini ancak oradan almak mümkündür. Ancak 
bildiğiniz gibi, Amerika’nın konuya genel yaklaşımı, AB’nin 
ilgili harekat planlamasının NATO ile birlikte yapılması ve 
duplikasyonun önlenmesi yolundadır.

SORU: Türkiye ile Amerika’nın pozisyonları arasında bir 
fark var. Amerika harekat planlaması üzerinde duruyor. Yani, 
duplikasyon olmamasını istiyor. Türkiye ise zannediyorum ki, 
karar mekanizmasında söz hakkı sahibi olmak konusunda ısrar 
ediyor. Bunu açıklığa kavuşturabilir misiniz?

CEVAP: 1999’da Vaşington’da yapılan NATO
Zirvesi’nde, Türkiye ve benzer durumdaki AB üyesi olmayan beş 
müttefikin AB tarafından başlatılan düzenlemede ne şekilde yer 
alacakları, yani katılımları konusu ile, AB’nin NATO 
imkanlarından, özellikle planlama imkanlarından yararlanması

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 2000 45



konusu arasında bir bağlantı ve bir denge kurulmuştu. Daha sonra, 
NATO’nun Brüksel ve Floransa’daki Dışişleri Bakanları 
toplantılarında bu hususlar teyit edilmişti. AB’nin şimdiki tutumu, 
Nice Zirvesi’nde de ortaya çıktığı gibi, sözkonusu 6 ülkeye yani 
NATO üyesi olup, AB üyesi olmayan 6 müttefike istişari nitelikte 
bir katılım öngörmektedir. Biz ise, özellikle NATO planlama 
yeteneklerinin kullanılması veya Türkiye’nin AB yönetimindeki 
kriz harekatlarına katkıda bulunması hallerinde harekat sürecine 
eşit şekilde katılmak istemekteyiz. Esasen böyle bir uygulama, 
bildiğiniz gibi, Batı Avrupa Birliği için de sözkonusu idi. 
Türkiye’nin bu husus üzerinde durması, çok hassas bölgelere 
komşu olduğu cihetle, muhtemel bir AB harekatının başta 
güvenlik olmak üzere Türkiye’nin milli menfaatlerini 
etkileyebileceği düşüncesidir. Türkiye’nin yaklaşımı da budur.

SORU: ABD, Nice Zirvesi’nde İngiltere’yi devreye 
sokarak AGSK’nm veya Avrupa Acil Müdahale Gücü’nün özerk 
olmasını sağladı. Bir anlamda kendi hedefine ulaştı. Şimdi 
Türkiye’ye NATO’da AGSK ile ilgili olarak, “Veto tezini 
kullanma” diyor. 14-15 Aralık’ta Brüksel’de yapılacak NATO 
Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’nin tavrı ne yönde 
olacak? Geçen hafta, Savunma Bakanımız Türkiye’nin NATO’da 
veto hakkını kullanabileceğini ima etmişti. Dışişleri Bakanımızın 
görüşü ne olacak?

CEVAP: Nice’den çıkan sonucun, özerk bir savunma 
yapısı mı, bağımsız bir savunma yapısı mı, kısacası ne şekilde bir 
savunma yapısı olduğuna dair bir saptamayı henüz paylaşabilecek 
durumda değilim. Görüşlerimizi biraz önce anlattım. Biz, Avrupa 
Güvenlik Savunma Politikası ile Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliği sürecini destekleyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla, bir çözüm 
bulunması için herkes gibi bizim de bir gayret sarfetmemiz doğal 
olacaktır.

SORU: Vaşington Zirvesi’nin sonuçları ortada. ABD 
Yönetimi acaba bu kararlardan bir ölçüde geri adım mı atıyor? 
Yani, Vaşington’da herşeyin çizgisi çok net bir şekilde çizilmişti.
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iki tarafın ayrı ayrı planlama yapmasını engellemek için “Ortak 
hareket edelim” kararı alınmıştı. NATO’nun AB üyesi olmayan 6 
ülkesinin de bu aşamalarda yer alması görüşü benimsenmişti. 
Daha sonra Floransa’da ve Brüksel’de de Türkiye’nin istediği 
oldu. Şimdi çok açık bir şey var: AB’de bunu kabul etmeane 
eğilimi var. NATO da AB’nin bu stratejisine karşı stratejisini ayın 
14’ünde belirleyecek. Türkiye’nin orada koyacağı tavır belirleyici 
bir rol oynayacak mı?

CEVAP: NATO’nun, AB-NATO ilişkilerinin hangi 
çerçeveye oturtulacağı konusundaki görüşleri Aralık ayı 
ortasındaki NATO Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda daha da 
şekillenecek. Dolayısıyla, henüz kesinleşmiş bir tutumdan 
bahsetmek zor. Biz de, mevcut gelişmelere ve daha önce 
benimsemiş ve açıklamış olduğumuz tutuma göre, bir çözüm 
bulunması yolundaki gayretlere katkıda bulunacağız.

  •

SORU: iki gün önce Şam’dan bir heyetin gelmesi
bekleniyordu. Bu ziyaret niye ertelendi? Ayrıca, Sayın Dışişleri
Bakam’mn Şam’a gidişiyle ilgili herhangi kesinleşmiş bir bilgi 
var mı?

CEVAP: Bir erteleme değildir bu. Kesinleşmemiştir. 
Bahsettiğiniz, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında 
bir heyetin ziyareti konusunda, tarafımızdan bir açıklama 
yapılmadı. Herhangi bir kesinleşme olmadığı için yapılmamıştır. 
Ziyaret kesinleşmediği için yapılmamıştır. Yakın zamanda 
kesinleşmesini ümit ediyoruz. O zaman sizlere açıklayacağız.

SORU: Türkiye’nin Şam ziyareti...?

CEVAP: O da daha sonra sözkonusu olacak.

SORU: Ankara, İlkeler Mutabakatı’nın Suriye ile Aralık
ayında imzalanmasını bekliyordu. Tarih konusunda bir tahmininiz 
var mı?
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CEVAP: Zamansal olarak bir tahminim yok. Teknik 
çalışmalar sürüyor. Temennimiz en kısa zamanda 
sonuçlanmasıdır.

SORU: Bugün yapılacak liderler zirvesinde Ulusal 
Program ve Türkiye-AB ilişkileri görüşülecek. Dışişleri 
Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili görüşü nedir? Bu zirvede Dışişleri 
Bakanlığı temsil edilecek mi?

CEVAP: Liderler zirvesi dendiğine göre, zannediyorum 
liderler arasında bir toplantı olacak. Ama kesin bir bilgim yok. 
Öğrenirsem size o bilgiyi verebilirim. Dışişleri Bakanlığı’nın da, 
bütün ilgili kurumlar ve kuruluşlar gibi, Ulusal Program’m çeşitli 
yönleriyle ilgili katkıları olabiliyor. Koordinasyonu, Başbakan 
Yardımcımız Sayın Mesut Yılmaz’a bağlı AB Genel Sekreterliği 
yürütmekte ve hazırlıkları bu Genel Sekreterlik yapmaktadır. 
Dolayısıyla, bu konudaki soruların AB Genel Sekreterliği’ne 
yöneltilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.

SORU: Türkiye, her ne kadar görünmese de, bir şekilde
Avrupa aile fotoğrafına girdi. Ancak, Nice Zirvesi’nde, gelecek
on yılda AB’nin içine alınmayacağı çok net ortaya kondu. Bu
konuda Bakanlığınızın ya da Ankara’nın resmi görüşü tam olarak 
nedir?

CEVAP: Bahsettiğiniz konuda bir çalışma belgesi henüz 
çıkmadı. Tabii ki, AB’nin Helsinki Zirvesi’nde ifadesini bulan 
adayların eşitliği zeminini daha özenle dikkate alarak davranması 
mümkündü. Bu eksik davranışın, Türkiye ile müzakerelerin 
başlamamış olmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ancak, 
Türkiye zamanı geldiğinde AB’ye tam üye olacak; büyüklüğüyle 
ve ağırlığıyla gerekli yerini alacaktır. Bundan bir kuşku duyulması 
için bir neden yoktur.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN MÜLKİYELİLER 

BİRLİĞİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMA

Değerli konuklar,

Türkiye’nin en önemli önceliklerinden biri olan Avrupa 
Birliği’ne adaylığımız konusundaki bazı görüş ve düşüncelerimi 
bu güzide camia ile paylaşma imkanını verdiği için Mülkiyeliler 
Birliği yönetimine teşekkür ederim. Bakanlığımızın her yıl açtığı 
sınavlarla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunlarının Bakanlığımız camiasına katıldıklarını ve mesai 
arkadaşlarımın halihazırda büyük bir çoğunluğunu Mülkiyelilerin 
oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Mülkiyeliler Birliği ise, başta 
kamu sektörü olmak üzere her alanda yetkin uzmanlar yetiştiren 
bu bilim yuvasının mezunlarını biraraya getiren bir kurum 
olduğundan, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda katkıda bulunan 
her kesimin burada temsil edildiğine inanıyorum.

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ile ilişkilerinde önemli dönüm noktalarından birini 
oluşturmuştur. Tam üyeliğe adaylığımızın tesciliyle birlikte, 
Avrupa Birliği ile uzun bir geçmişi bulunan ilişkilerimizde yeni 
bir dönem başlamıştır. Avrupa Birliği ile 1963 yılında imzalanan 
Ankara Antlaşması’yla başlayan ortaklık ilişkilerimizin 40 yıla 
yaklaşan iniş çıkışlarla dolu tarihi, tam üyelik hedefimizde bize 
engin deneyimler sağlamıştır. Bu bakımdan, önümüzdeki dönemle 
ilgili görüşlerimi aktarmadan önce, AB ile ilişkilerimizin 
gelişimine kısaca değinmek istiyorum.
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Avrupa bütünleşme hareketinin arka planında, ikinci 
Dünya Savaşı ertesinde Avrupa’da kutuplaşmaya varan siyasal ve 
ideolojik bölünme ve çatışmaya dayalı geleneksel politikalara 
tepki temeline dayanan güçlü bir felsefe vardır.

Birey olarak insan, insanların oluşturduğu toplumlar ve bu 
toplumların demokratik kurallar bağlamında seçecekleri 
yönetimler, bu felsefenin temel dayanağını ve Avrupa bütünleşme 
sürecinin güvencesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler gibi 
kavramlar Avrupa Birliği’nin felsefi temeli ve üyelik kriterlerinin 
alfabesidir.

Yüzyıllar boyu Avrupa coğrafyasını ve bazen karşı 
saflarda bulunsa da tarihini paylaşmış olan, Tanzimat’tan bu yana 
çağdaş uygarlık düzeyine yönelimini Cumhuriyet’le taçlandırmış 
bulunan Türkiye’nin Avrupa bütünleşme hareketi içinde yer 
alması, bu temel felsefenin de doğal bir sonucudur. Türkiye 
Cumhuriyeti, kurulduğundan bu yana çağdaşlaşmayı kendisine 
temel ilke edinmiş, çağdaşlaşmayı simgeleyen Avrupa 
kuruluşlarının içinde yer almıştır. Avrupa Konseyi, OECD ve 
NATO gibi Avrupa merkezli siyasal, ekonomik ve askeri 
oluşumların üyesi olmuş, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile tam 
üyeliği hedefleyen bir ortaklık ilişkisi kurmuştur. Ancak, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri kolay olmamış, çeşitli 
nedenlerle inişli çıkışlı bir seyir izlemiş ve tam üyelik hedefine 
öngörülen sürede varamamıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde meydana gelen 
tıkanıklıklarda; 70’li yıllarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, 
80’li yıllardan bu yana hem Yunan faktörü, hem terör sorunu, 90’h
yıllarda ise Avrupa’nın yapısında meydana gelen değişiklikler rol 
oynamıştır.

Sovyetler Birliği’nin 1990’ların başında çöküşünden 
sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeninde AB de kendine düşen 
rolü üstlenmiştir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin tam üyelik 
başvurularının kabul edilmesine dair ilke kararı bunun sonucudur.
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Anılan ülkelerin başka bir sistemden gelmekte olmaları, siyasi ve 
ekonomik açılardan geri konumda bulunmaları, kararın 
alınmasına engel teşkil etmemiştir. Bu bağlamda, kararın siyasi 
içerikli olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bununla birlikte, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 
Avrupa’nın temel kurumlan içerisinde yer alan ve bu felsefe ile 
uyumlu olarak AB’ye tam üyelik, temel dış politika hedefleri 
arasında yer alan Türkiye, anılan ülkeleri kapsayan genişleme 
kararının alındığı 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde ayırımcı bir 
muameleye tabi tutulmuştur. Türkiye, aday yapılmak için tam 
üyelik şartlarına uymak yükümlülüğü ile karşı karşıya 
bırakılmıştır. Bunun üzerine, Türk Hükümeti 14 Aralık 1997 
tarihli açıklaması ile, ülkemize yönelik ayırımcı muamele 
sürdükçe, AB’nin ön şart olarak ileri sürdüğü alanlarda siyasi 
diyaloğa girmeyeceğimizi bildirmiştir. Bu tutum, 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 niteliğinde 
idi. Nitekim, ön şart olarak dayatılmak istenen koşullar dışında 
ilişkilerimiz normal mecrasında sürdürülmüştür.

Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’ye karşı takınılan 
ayırımcı tutumun, ne Avrupa Birliği’nin, ne de Yunanistan’ın 
beklentileri açısından yararlı olduğu görülmüştür. Bu husus, Türk 
toplumunda Avrupa karşıtı görüşlere güç kazandırırken, Avrupa 
Birliği ile ilişkileri onarılması güç bir istikamete götürmüş, doğal 
olarak Türk-Yunan sorunlarının çözümü yönünde de herhangi bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. Esasen, AB, bu temel hatayı, 
Lüksemburg Zirvesi’nden çok önce, 1995 yılında, ortaklık 
ilişkilerimizin doğal bir sonucu olan Gümrük Birliği kararı 
alınırken de yapmış, Gümrük Birliği kapsamında öngörülmüş 
bulunan mali yardımlar Yunan vetosuna takılmıştır.

Bütünleşme hareketinin temel felsefesini 
benimseyememiş ve Avrupa Birliği’ni Hristiyan kültürünün bir 
parçası olarak görme yanılgısına düşmüş bazı Avrupalı 
politikacılar, Gümrük Birliği’ni ilişkilerimizin son durağı olarak
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algılamış ve Yunanistan’ın engellemelerinin ardına sığınmışlardır. 
Bunun sonucu, Avrupa Birliği’nin gelecekteki genişlemesinde 
Türkiye’ye üyelik perspektifi verilmezken, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’yle, uluslararası antlaşmalara aykırı biçimde üyelik 
müzakereleri açılmıştır. Sonuçta, Lüksemburg Zirvesi 
sonrasındaki dönem, Avrupa Birliği ile siyasi ilişkilerimizin 
tarihinin belkide en durgun dönemlerinden biri olmuştur.

Genelde bakıldığında, AB, Lüksemburg’da yaptığı 
hatanın bilincine kısa sürede varmış ve bundan dönüş imkanlarını 
her vesileyle gündeme getirmiş; bu çerçevede, Haziran 1998 
Cardiff Zirvesi’nde adaylığımızı zımnen de olsa benimseyen açık 
sinyaller vermiştir.

Ancak maalesef, Cardiff Zirvesi’ni izleyen dönemde 
Türkiye için tasarlanan adaylığın aslında sanal olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bunda özellikle Almanya’nın o dönemdeki 
hükümetinin tutumunun önemli bir payı bulunmaktadır. 
Yunanistan’ın vetolarının da tabiatıyla unutulmaması 
gerekmektedir.

Almanya’daki iktidar değişimi, bu ülkenin tutumunu 
yumuşatmış ve adaylığımıza bakış açısını kültürel farklılıklara 
değil, Kopenhag Kriterleri’ne yönlendirmiştir. 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 kararına giden yolun 
başlangıcını oluşturmuştur.

Helsinki Zirvesi öncesinde bu çabaların sonucu olarak 
Yunanistan dışındaki üye ülkelerin adaylığımıza mutabakatları 
kesinleştirilmiştir. Yunanistan da Öcalan olayında malum utanç 
verici duruma düşmüş, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 2 yıldır 
bir ilerleme sağlanamadığı için tutumunu gözden geçirmek 
durumunda kalmıştır. Sonuçta, Zirve’de adaylığımız bu kere 
siyasi açıdan teyit edilmiştir. Bir başka deyişle, hukuki zeminde 
zaten yadsınamayan, ancak siyasi irade oluşmadığı için hayata 
gerçek anlamda geçirilemeyen adaylığımız, artık her yönden 
kesinleşmiştir.
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Helsinki Zirvesi’nde AB’ye adaylığımızın tescil ve ilan 
edilmesiyle varılan sonuç, hem Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
itibaren yüzünü Batı’ya çeviren ve Batı’nın tüm temel kurumlan 
içerisinde yer almayı temel dış politika hedefi olarak saptayan 
ülkemiz, hem de bölge istikrarı açısından önemli bir kazanç 
olmuştur. Zirve’de Türkiye’nin, diğer aday ülkelerle eşit 
koşullarda tam üyelik adayı ilan edilmesi, her şeyden önce, 
Lüksemburg’da ülkemize karşı izlenen ayırımcı politikanın 
yanlışlığını da açık biçimde ortaya koymuştur. Tabiatıyla 
Helsinki’de bu sonucun alınmasında, Yunanistan dahil 15 üye 
ülkenin akılcı bir tutum içine girmeleri ve gelecekte Türkiye ile 
ilişkilerini karşılıklı çıkarlar doğrultusunda şekillendirme 
anlayışını geliştirmeleri esas etken olmuştur.

AB ile geçmişte zaman zaman hasım, rakip veya en 
azından üçüncü ülke sıfatıyla sürdürdüğümüz ilişkiler artık 
sağlam bir zeminde gelişmektedir. Adaylık statümüzün tescili 
mutlu bir son değil, bir başlangıçtır. Kaldı ki, üyelik salt bir tutku 
değil, müreffeh bir Türkiye hedefi için bir araçtır.

Bu çerçevede, AB ile ilişkilerimizin üyeliğe hazırlık 
doğrultusunda girdiği olumlu mecra çerçevesinde, üyelik 
kriterlerini yerine getirmek durumunda olduğumuzun 
bilincindeyiz. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan bu değerler 
esasen ülkemizin de B atı’nın bir parçası olarak paylaştığı 
ilkelerdir. Çoğulcu demokrasiyi, laikliği ve hukukun üstünlüğünü 
her şeyin üstünde tutan Türkiye’nin, Kopenhag Kriterleri’ni 
karşılaması, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 
temel özgürlükler alanındaki atılımlara ivme verecektir.

Esasen, AB olmasa da Türkiye kendi halkı için bu adımları
atmak durumundadır ve atmaktadır. Tabiatıyla, burada
sorumluluğun önemli bir bölümünün Türkiye’ye düştüğünün
bilincinde olmakla birlikte, AB’nin de hassasiyetlerimizi ve
görüşlerimizi dikkatle değerlendirmesini beklemenin de doğal 
olduğunu düşünüyoruz.
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Türkiye-AB ilişkilerinde Helsinki Zirvesi’nin ardından 
yaşanan bir diğer aşama, AB Komisyonu tarafından, diğer aday 
ülkeler için zamanında açıklandığı gibi, ülkemiz için de 8 Kasım 
2000 tarihinde açıklanan “Katılım Ortaklığı Belgesi” olmuştur. 
Belge, adaylık sürecinde ülkemizin AB müktesebatına uyum 
sağlamak amacıyla her alanda neler yapması gerektiğini, orta ve 
kısa vadeli hedefler olarak belirleyen bir strateji ortaya 
koymaktadır.

w*

Esasen, siyasi ölçütler kapsamında Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alan pek çok unsur, Ulusça yadırgayacağımız 
veya uygulayamayacağımız nitelikte değildir. Zaten biz Aralık 
1999’da, Helsinki Zirve Toplantısında adaylığımızla ilgili karar 
oluşturulurken, neleri kabul edip edemeyeceğimizi bütün 
açıklığıyla belirtmiştik. Avrupa Birliği’nin yetkilileri de bunları 
olumlu karşıladıklarını, gece geç saatte Ankara’ya kadar gelerek 
belirtmişlerdi. Ayrıca, dönem başkanı sıfatıyla Finlandiya 
Başbakanı Sayın Lipponen’in yazdığı mektupta bu hususlar bir 
kez daha teyit edilmişti.

Belgenin ilk taslak metninde, Kıbrıs konusunun, Helsinki 
Zirvesi Sonuçları’ndaki ifadelerin ötesine geçtiğinin ve kısa 
vadeli ölçütler bölümüne konulduğunun görülmesi üzerine, 
Türkiye’nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma arayışları ile AB 
adaylığı arasında bir bağlantı kurulmasını hiçbir zaman kabul 
etmediği, bu bağlamda kendisini sadece Helsinki Zirve Sonuçları 
ve bu sonuçların kabulüne ilişkin Türkiye ile AB arasındaki 
yazışmalar ve görüşmeler ışığında bağlı saymaya devam ettiği 
Bakanlığımız, Hükümetimiz ve Sayın Başbakanımız tarafından 
yapılan açıklamalarla açıkça bildirilmiştir. Bilahare, 
Yunanistan’ın, Ege sorunlarının belgede orta vadeli ölçütler 
bölümüne konulması yönündeki gayretlerine de tarafımızdan 
haklı olarak tepki gösterilmiştir.

Sonuçta, 4 Aralık 2000 tarihinde Brüksel’de toplanan AB 
Genel İşler Konseyi’nde sağlanan uzlaşıyla, Kıbrıs ve Ege 
konularındaki duyarlılıklarımız dikkate alınarak Helsinki Zirvesi
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Sonuçları içinde kalınmıştır. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, 
Katılım Ortaklığı Belgesi’nin mali zeminini oluşturacak Çerçeve 
Yönetmeliğin de Avrupa Parlamentosu’nca kabul edilmesi ve 
bilahare Katılım Ortaklığı Belgesi ile birlikte yine AB’nin Genel 
İşler Konseyi’nde onaylanması beklenmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosu ile ilişkilerimize de 
değinmek istiyorum. AB kurumlan ile ve özellikle Avrupa 
Parlamentosu ile ilişkilerimizin geliştirilmesine önem 
atfetmekteyiz. Zira, Türkiye-Avrupa Parlamentosu ilişkilerinde, 
Avrupa Parlamentosu’ndaki eksik bilgi ve yanlış 
değerlendirmelerden kaynaklanan bazı sorunlar ve kopukluklar 
yaşanmaktadır.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye-AB ilişkilerine katkı 
sağlamak yönünde gerekli ve yeterli çabayı gösterdiğini söylemek 
mümkün değildir. Bu noktada, son olarak Avrupa 
Parlamentosu’nun 15 Kasım 2000 tarihli Genel Kurul 
Oturumu’nda, ülkemizin AB üyeliği yönünde kaydettiği 
gelişmelere ilişkin olarak kabul ettiği Morillon Raporu’na 
değinmek gerekir. Rapor’da, bazı doğru yaklaşımlar bulunmakla 
birlikte, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki askerlerini çekmesine”, sözde 
“Kürt sorununa çözüm getirmesine” ve sonradan eklenen sözde 
“Ermeni soykırımı”na yönelik talihsiz ifadeler de yer almıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinde Kopenhag Kriterleri’nin 
çerçevesinin dışına çıkılmaması gerektiği ve Helsinki 
Sonuçlan’mn ötesinde bir yaklaşımın tarafımızdan kabul 
edilemeyeceği çeşitli kereler açıklanmış olmakla beraber, 
Morillon Raporu üzerine, bu hususun altının bir kez daha önemle 
çizilmesi gereği duyulmuştur.

Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir görev üstlenen 
Avrupa Parlamentosu’nun ilişkilere gerekli katkıyı sağlayabilmek 
amacıyla, ülkelerin tarih ve kültürleri konusunda karar almak ve 
yargıda bulunmak yerine, gerçek tarihi verilere dayanan yapıcı 
gözlemlerde bulunması ve bu yönde objektif kararlar alması 
kuşkusuz her bakımdan daha fazla amaca yönelik ve faydalı 
olacaktır.
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Konuşmamın son bölümünde, önümüzdeki dönemde 
beklentilerimizden söz etmek istiyorum.

Katılma Süreci’nin, kapsamlı ve teknik çalışmalar kadar, 
siyasi hazırlığa da ihtiyaç gösterdiği bilinmektedir. AB ile katılma 
müzakerelerinin başlatılabilmesi Kopenhag Kriterleri’nin esas 
itibariyle yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Türkiye’nin, 
Kopenhag Kriterleri’nin ekonomik boyutu itibariyle önemli bir 
avantaja ve deneyime sahip olduğu bir gerçektir. Gerçekten, 
dördüncü yılını tamamlayan Gümrük Birliği dolayısıyla Türkiye, 
topluluk müktesebatına uyum çalışmalarını büyük ölçüde ve 
başarıyla tamamlayabilmiştir. Gümrük Birliği kapsamında 
AB’nin mali yükümlülüklerini hala yerine getirmemiş olmasına 
karşın Türkiye’nin rekabet gücünü ortaya koymuş olması da 
önemli bir faktördür. Öte yandan, özellikle son bir yıldır 
gerçekleştirilen reform çalışmalarının ışığında, ülkemizin en zor 
sorunların dahi üstesinden gelebileceğinden kuşku duymamak 
gerekir. Tabiatıyla bu süreçte, Türkiye tarafından kaydedilen 
gelişmelerin AB tarafından layıkıyla değerlendirilmesini 
bekliyoruz.

Üyelik hedefine varabilmemiz kuşkusuz çok daha yoğun 
ve çok daha etkin bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda 
sadece hükümetlerin değil, toplumumuzun her kesiminin üzerine 
düşen görevler vardır. Bu süreçte, AB ile Türkiye arasında olası 
sorunların ancak karşılıklı ve yoğun bir siyasi ve teknik diyalogla, 
olumlu yönde çözüme kavuşturulması mümkün olabilecektir. 
İlişkiler ancak bu şekilde önümüzdeki dönemde her iki tarafa da 
yarar sağlayabilecektir.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olmayı kendisi istemiştir 
ve bunu gerçekleştirecek irade ve kapasiteye sahiptir. 21. yüzyılda 
Avrupa Birliği’nin daha güçlü ve bütünleşmiş olduğunu 
göreceğiz. Çünkü, Türkiye AB içinde, AB’nin itici güçlerinden 
biri haline gelecektir.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANLIĞINA 

SEÇİLEN GEORGE W. BUSH’A GÖNDERDİKLERİ
TEBRİK MESAJI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmeniz nedeniyle 
Yüce Kişiliğinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bu vesileyle, ülkelerimiz arasında çok iyi bir düzeye 
ulaşmış bulunan ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve 
çeşitlendirilmesine önem verdiğimizi belirtmek isterim.

Oluşturduğumuz stratejik işbirliği, yalnız ülkelerimiz için 
değil, birleşmiş ve özgür bir Avrupa ile Balkanlar, Orta Doğu, 
Kafkasya ve Orta Asya 'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, 
ekonomik ve toplumsal gönenç düzeyinin yükseltilmesi için de 
büyük değer taşıyan, bölgesel ve uluslararası yansımaları olan bir 
ortaklıktır. Ülkelerimiz arasındaki bu ortaklığa dayanan ilişkileri 
daha da ileriye taşımak ve derinleştirmek için geçen Yönetim 
döneminde olduğu gibi, Başkanlığınız döneminde de birlikte 
çalışacağımıza inanıyorum. Başkanlığınız döneminde ortak 
çıkarlarımıza hizmet edecek tasarıların da yaşama geçirileceğini 
ve ikili ilişkilerimizin yeni boyutlar kazanacağını ümit ediyorum.

Sayın Başkan, Türk Ulusu ve şahsım adına Yönetiminizin 
başarısı ve Amerikan halkının esenliği için en iyi dileklerimi 
sunarım.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
ROMANYA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE 
SEÇİLEN ION ILLIESCU’YA GÖNDERDİKLERİ

TEBRİK MESAJI

Sayın Cumhurbaşkanı,

Romanya Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş 
olmanızdan dolayı sizi Türk Ulusu ve şahsım adına kutluyor, yeni 
görevinizde başarılar diliyorum.

Romanya ’da on yıl önce başlayan demokratik dönüşüm 
sürecinin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış olan 
Yüce Kişiliğinizin, Balkanların kalıcı barış ve istikrar ortamına 
kavuşturulması yönünde önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemde yeniden Romanya Cumhurbaşkanlığı görevine 
gelmesinden duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum.

Ülkelerimiz arasındaki dostça ilişkiler ile yakın
işbirliğinin görev süreniz boyunca daha da ileriye götürüleceğine
inanıyor, Romanya halkının esenlik ve gönenci için en içten
dileklerimi sunuyor ve yeni görevinizde size bir kez daha başarılar 
diliyorum.
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DEVLET BAKANI SAYIN ŞUKRU SIN^ 
BAKANLAR KURULU’NDA KABUL EDİL

İLGİLİ EYLEM PLANI HAKKINDA
• W •

VERDİĞİ

Öncelikle güncel konularla ilgili planın hazırlanması için,
Bakanlar Kurulumuzun Ağustos ayında almış olduğu kararı
yerine getirerek, Bakanlar Kurulumuza bugün KKTC’nin
güçlendirilmesi için bir eylem planı sundum. Bakanlar Kurulumuz
bu eylem planını uygun buldu. Bu eylem planı 2001 başından
itibaren üç yıllık bir süre için uygulamaya konulacak. Bu plan
biliyorsunuz, özellikle KTTC’nin ekonomik ve toplumsal
yapısının güçlendirilmesi için Türkiye’nin katkılarını içeren bir
eylem planı. Yine biliyorsunuz ki, KKTC’nin ekonomik ve sosyal
yapısının güçlendirilmesi Türkiye için yaşamsal bir öneme sahip
ve bu son dönemde KKTC Hükümeti’nin uygulamaya koyduğu
istikrar programıyla, ona koşut olarak Türkiye’nin katkılarının
gerçekleştirilmesi ve yapısal reformlarla KKTC ekonomisinin ve
toplumsal yapısının yeniden gözden geçirilmesi
gerçekleştirilirken, öte yandan da Türkiye’nin kapsamlı
katkılarıyla KKTC’de her alanda yapılacak işbirliğinin nasıl
gerçekleştirileceğini ortaya koyuyor. Yine şunu belirtmeliyim ki;
KKTC, Doğu Akdeniz’de önemli bir yüksek öğrenim merkezi.
Biz KKTC’nin önemli transit ticaret ve hafif endüstri ve turizm

• •

merkezi haline gelmesi için de hiçbir katkıyı esirgemeyeceğiz. Uç 
yıllık eylem planımız bütün Bakanlıklarımız ve Devlet 
kuruluşlarımızın bir eşgüdüm içinde hareket etmesiyle 
gerçekleştirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Kıbrıs’a yapılacak yardımın mali profili nedir?
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DEVLET BAKANI ŞUKRU SINA GÜREL: Burada 
önemli olan bir maliyet profili değil. Türkiye, KKTC’ye elinden 
gelen katkıyı hiçbir zaman esirgememiştir. Bundan sonra da 
esirgemeyecektir. Yalnız, bu eylem planı, elbette KKTC’ye 
Türkiye’nin zaten yapmakta olduğu katkıya ek olarak çeşitli 
projelerin de desteklenmesi için bir ayrı katkının sağlanmasını 
öngörmektedir. Üç yıllık bir dönem için bir eylem planı geçerli 
olacaktır. O konuda uygun görürseniz daha sonra ayrıntılı 
görüşelim.

Teşekkür ederim.
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KIBRIS’TAKİ BM BARIŞ GUCU’NUN GÖREV 
SÜRESİNİN UZATILMASI KARARININ KABULÜNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

BM Güvenlik Konseyi, 13 Aralık günü yaptığı toplantıda, 
Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin 15 
Haziran 2001 tarihine kadar altı ay daha uzatılmasına ilişkin kararı 
kabul etmiştir.

Karar’da, Barış Gücü’nün görev süresinin “Kıbrıs 
Hükümeti”nin rızasıyla uzatıldığı kaydedilmektedir. Burada sözü 
edilen Güney Kıbrıs’taki Rum Yönetimi’dir. Zira, 1963’ten bu 
yana Ada’daki iki egemen eşit halkı temsil eden ortak bir siyasi 
otorite mevcut değildir. Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’ta şimdiye 
kadar yürüttüğü faaliyetler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
gösterdiği işbirliğiyle mümkün olmuştur. Gerek 14 Haziran 2000 
tarihli ve 1303 sayılı Karar’ın, gerek dün alınan 1331 sayılı 
Karar’ın kabul edilişi sırasında ilgili tüm tarafların rızası 
alınmadığı için BM şimdiye kadar uyguladığı müesses usûl ve 
çerçeve dışına çıkmıştır.

KKTC’nin ve garantör ülke olarak Türkiye’nin bu konuda 
rızası alınmamıştır. Böylece, BM Barış Gücü’nün Kuzey 
Kıbrıs’taki faaliyetleri hukuki bir boşluk içinde bırakılmıştır. 
Bunu Kıbrıs konusu bakımından olduğu gibi, BM’nin Barış Gücü 
faaliyetleri açısından da tehlikeli bir gelişme ve emsal olarak 
değerlendiriyoruz.

Oysa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzun zamandan 
beri BM Barış Gücü ile işbirliğini sağlıklı bir çerçeveye oturtmak 
için yapıcı önerilerde bulunmaktadır. Türkiye, Barış Gücü’nün 
Kıbrıs’taki faaliyetlerinin, iki egemen eşit taraf arasında doğru bir
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çerçeveye oturtulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu 
girişimlerini desteklemektedir. Dünyanın muhtelif ihtilaflı 
bölgelerinde Barış Gücü faaliyetlerine somut katkılarda bulunan 
Türkiye, tüm Barış Güçlerinin ilgili tarafların rızasıyla görev 
yapmakta olduklarını hatırlatmak ister.

1999 Aralık ayında kabul edilen 1283 sayılı Karar 
çerçevesinde Barış Gücü’nün Kuzey’deki faaliyetleri için Kıbrıs 
Türk tarafı ile ayrı bir düzenleme yapılması gerektiği yönündeki 
görüşlerimiz kayda geçirilmişti. Bu kere, Güvenlik Konseyi’nin 
daha önce benimsemiş olduğu bu yöntemi kaale almaması, 
konuya ne denli çelişkili biçimde yaklaştığını ortaya koymaktadır.

Karar’da, KKTC’nin egemenliği altında bulunan Akyar’a 
atıf yapılmakta ve Kıbrıs Türk tarafı ile birlikte “Türk 
Kuvvetlerine” çağrıda bulunulmaktadır. Bilindiği üzere, Barış 
Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin 
nedeni, ısrarlı taleplerimize rağmen 1303 sayılı Karar’ın Kıbrıs 
Türk tarafının rızası alınmadan çıkartılmış olmasıdır. Barış 
Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerinde uyması gereken 
hususlara ilişkin ilkeleri içeren karar KKTC Hükümeti tarafından 
alınmıştır. Dolayısıyla, BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı 
çağrının muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

Aynı zamanda bu karar, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki 
iki halkın yek diğerini temsil etmeyen siyasi eşit taraflar 
olduklarını teyit eden 12 Eylül 2000 tarihli açıklamasının ruhuna 
ve lafzına da aykırıdır. Bu nedenle Karar, BM Genel Sekreteri’nin 
iyiniyet misyonu çerçevesindeki çabalarına da ters düşmektedir.

Türkiye’nin ve KKTC’nin rızaları ve onayları alınmayan 
ve Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ilkesine aykırı olan bu 
kararı Türkiye kabul etmemektedir.

Bu kararın siyasi ve hukuki alanda Kıbrıs sorununa 
getireceği yansımalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
müştereken değerlendirilecektir.
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TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SİYASİ
İSTİŞARELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığımız ile Gürcistan Dışişleri Bakanlığı arasındaki 
Siyasi İstişareler 15 Aralık 2000 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
Türk heyetine Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan, 
Gürcü heyetine ise Gürcistan Dışişleri Bakanı I. Yardımcısı Giorgi 
Burduli başkanlık edeceklerdir.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, ayrıca, bölgesel 
ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA GERÇEKLEŞEN
SİYASİ DANIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Irak ile aramızda mevcut siyasi danışma mekanizması
çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Nouri
Ismael El Weis başkanlığındaki bir Irak heyeti Ankara’yı ziyaret 
edecektir.

Bu çerçevede, Türkiye-Irak Siyasi Danışmaları 
Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile konuk 
Kıdemli Müsteşar başkanlığındaki heyetler arasında 19 Aralık 
2000 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN AVRUPA 
GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ (AGSK) 

KONUSUNDA GAZETECİLERİN YÖNELTTİĞİ BİR
SORUYA VERDİKLERİ YANIT

SORU: AGSK konusunda Türkiye’nin hassasiyeti devam 
ediyor. Bu görüşmeler bir anlamda tıkandı. AB bu konuda sizce 
bir anlayış değişikliğine gidecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şu ana kadar bir 
anlayış değişikliği belirtisi yok. Fakat biz de tutumuzda 
direniyoruz. Çünkü bu oluşumun dışında kaldığımız takdirde çok 
tehlikelerle karşılaşırız. O bakımdan bu konunun üzerinde 
ödünsüz durmak zorunluluğunu duyuyoruz. Geçen gün bildiğiniz 
gibi Sayın Clinton bir mektup göndermişti. Dün gece de telefonla 
uçağından beni aradı. Amerikalıların bizim sorunumuzu daha iyi 
değerlendireceklerini umuyorum. Tavrımızda herhangi bir 
değişiklik yok.
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TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA YAPILACAK
SİYASİ İSTİŞARELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ile Belçika Dışişleri Bakanlıkları arasındaki
düzenli temaslar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Büyükelçi Kurtuluş Taşkent, Belçika Dışişleri
Bakanlığındaki karşıtları ile 20 Aralık tarihinde Brüksel’de Siyasi 
İstişarelerde bulunacaktır.

Sözkonusu istişareler sırasında, Türkiye-Belçika ikili
ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel uluslararası ve bölgesel 
sorunlar ele alınacaktır.
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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK SİYASİ İSTİŞARELERE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan, Yunan 
karşıtı ile, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
Siyasi İstişarelerin üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere 19-21 
Aralık 2000 tarihlerinde Atina’ya gidecektir.

istişarelerde iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular üzerinde görüş teatisinde bulunulacaktır.

Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan ile Yunan 
karşıtı, 31 Ekim 2000 tarihinde Budapeşte’de Türkiye ve 
Yunanistan Dışişleri Bakanları tarafından mutabakata varıldığı 
üzere, Ege’de Güven Artırıcı Önlemler’in iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları Siyasi Direktörlerince ele alınması uygun 
görünenleri üzerinde de çalışacaklardır.
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OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MURAT PAŞA 
ADIYLA GÖREV YAPMIŞ OLAN, POLONYALI 

GENERAL JOZSEF BEM’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE BUDAPEŞTE’DE DÜZENLENEN 

ANMA TÖRENİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Polonyalı General Jozsef Bern, aynı zamanda 
Macaristan’ın özgürlük kahramanı Bern Apo olarak bilinen 
Osmanlı Paşası Murat Paşa, ölümünün 150. yıldönümünde 
Polonya’nın Budapeşte Büyükelçisi’nin girişimiyle, 10 Aralık 
2000 Pazar günü Budapeşte’nin merkezinde kendi adını taşıyan 
meydandaki heykeli önünde düzenlenen askeri bir törenle 
anılmıştır.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Janos 
Homoki, Genelkurmay Başkanı General Lajos Fodor ile birlikte 
Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat’ın da katıldığı, 
Macar ve Polonyalı yaklaşık 200 kişi ile öğrenci ve basın 
mensuplarının izlediği törende konuşma yapan Polonya 
Büyükelçisi ile Macaristan Genelkurmay Başkanı, Jozsef Bern’in 
hayatını, kahramanlıklarını, Macaristan’ın özgürlüğü için verdiği 
mücadeleyi anlatmışlar ve yenilince Osmanlı İmparatorluğu’na 
sığındığını, Halep’te vefat ettiğini belirtmişlerdir.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat ise yaptığı 
konuşmada, Macar bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olan 
Jozsef Bern’in, Türkler tarafından Murat Paşa olarak tanındığını, 
Ferenc Rakoczi, Kossuth Lajos, György Kmety gibi Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bağrına bastığı bir kahraman olduğunu, 
Padişah Abdülmecit’in kendisine Murat Paşa adını ve rütbesini 
vererek Halep’e Askeri Vali tayin ettiğini, bir yıl Halep’te görev 
yaptıktan sonra 1850’de vefat ettiğini ve orada toprağa verildiğini,
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1929 yılında da mezarının Polonya’ya nakledildiğini ifade
etmiştir. Büyükelçi Arat ayrıca, Murat Paşa’nın hatırasının Suriye
makamlarıyla işbirliği içinde Halep şehrinde de yaşatılması için
Türkiye, Macaristan ve Polonya’dan yetkililerin bir proje üzerinde
çalışmaya başladıklarını, ortak tarihimizin bu kahraman askerinin
hatırasını yaşatmanın hepimiz için bir görev olduğunu,
günümüzde NATO içinde müttefik olan Türkiye, Macaristan ve
Polonya’nın bu görevi en kısa zamanda yerine getireceklerini 
belirtmiştir.

Askeri bando eşliğinde anıta çelenk konulmasının 
ardından tören saygı duruşu ile sona ermiştir. Böylece 
Budapeşte’de heykeli önünde düzenlenen törene ilk kez Türkiye 
Büyükelçisi’nin de katılmasıyla bir Polonya Generali, Macar 
Kahramanı ve Osmanlı Paşası anılmış olmaktadır.
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AMAZZIK M(D(B

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ: Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı
yanıtlamaya gayret edeyim.

SORU: Dün başlayan cezaevi operasyonlarını
Bakanlığınız nasıl değerlendiriyor? Bu konuda Avrupa ülkelerini 
nasıl bilgilendiriyorsunuz? Geçen süre içinde konuya ilişkin 
olarak, Avrupa ülkelerinden veya başka ülkelerden resmi bir tepki 
geldi mi?

CEVAP: Konuya ilişkin görüşümüz, Sayın Başbakanımız, 
Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından açıklanmış 
bulunmaktadır. Dışarıdan gelen resmi bir tepki, benim bildiğim 
kadarıyla bu aşamada yok. Dışişleri Bakanlığı olarak, bu konudaki 
objektif bilgilerin eksiksiz akışını sağlamak ve ilgilenenleri 
bilgilendirmek için, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızda 
kurulmuş bulunan kriz masaları aracılığıyla aldığımız bilgileri Dış 
Temsilciliklerimize düzenli olarak aktarıyoruz.

MÜSTEŞAR BÜYÜKELÇİ SAYIN FARUK 
LOĞOGLU: Ben sizlere yeni yıl tebriki için geldim aslında. 
Hüseyin Bey vasıtasıyla değil de bizzat, sizlere geçen yıl boyunca 
yaptığınız katkılar, gösterdiğiniz hoşgörü, yaptığınız işbirliği ve 
Türk kamuoyunu kalemleriniz vasıtasıyla aydınlatmak hususunda 
bizimle birlikte yaptığınız çalışmalardan ötürü hakikaten bir 
teşekkür edeyim dedim. Biz zor şartlar altında çalışıyoruz. Ama, 
sîzlerin bizlerden daha fazla zorlandığını; hem bizden bilgi 
alabilmek bakımından, hem aldığınız bilgileri rahatlıkla 
yazabilmek bakımından, hem de yazdığınız şeylerin belki
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işverenleriniz bakımından değerlendirilmesi itibarıyla birtakım 
sıkıntılarınız olduğunu veya olabileceğini tahmin ediyoruz. Ben 
kendi adıma, Bakanlığım adına sizlere geçmiş yıldaki 
katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl için 
başarılar diliyorum, esenlikler diliyorum, mutluluklar diliyorum. 
Zaman zaman eksiklerimiz olduysa bunları hoşgörüyle 
karşılayacağınızı biliyorum. Şundan emin olunuz ki; sizleri 
gördüğümüz zaman seviniyoruz. Yani, içimize bir sıkıntı 
düşmüyor. Tek sıkıntımız, sîzlerin sorularınızı her zaman belki 
yeterince ve sizin istediğiniz ölçüler içinde yanıtlayamamaktan 
kaynaklanıyor. Onun dışında, sizlere karşı sadece sevgimiz var, 
saygımız var. Bu duygularla sizi bir selamlayım dedim ve 
başarılar dileyim dedim. Peki üç tane de soru alayım.

SORU: Irak Müsteşarı’nın gelişiyle ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

SAYIN MÜSTEŞAR: Irak MüsteşarTyla geçen sene 
Haziran ayında Bağdat’ta yaptığımız istişarelerde, çok ayrıntılı 
kapsamda ve açık yürekle danışmalarda bulunduk. Tabiri caizse, 
özellikle Irak tarafı, eteğindeki bütün taşları ortaya döktü. Bütün 
sıkıntılarını dile getirdi. Keşif Harekatı’ndan başlayarak, 
Türkiye’nin Kuzey Irak’taki faaliyetlerini, oradaki gruplarla - 
Kürt gruplarıyla- yaptığı temasları, Türkmenlere ilişkin 
sıkıntılarını, daha önce yaptıkları gibi bu sefer de dile getirdiler. 
Ancak bunların ötesinde, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek 
hususunda kararlı ve arzulu olduklarını ısrarla vurguladılar. Biz de 
buna mukabil kendi sıkıntılarımızı, özellikle PKK bağlamındaki 
sıkıntıları dile getirdik. Türkmenlere ilişkin görüş ve 
beklentilerimizi ifade ettik. Irak’ı BM ’nin çizdiği çerçeveye 
uymak hususunda yeniden teşvik ettik. Bu bağlamda, Türkiye’nin 
Irak’la ilişkilerini geliştirmek ve bu ilişkileri iyi komşuluk 
zeminine oturtmak bakımından arzulu ve istekli olduğunu 
vurguladık. Görüşmeler karşılıklı olarak yararlı geçti diyebilirim.

SORU: Türkiye’nin Irak politikasında birtakım
değişiklikler hissediliyor. Özellikle Türkmenler konusunda
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birtakım ciddi adımların atılabileceği söyleniyor. Bu konuda biraz 
bilgi verebilir misiniz?

SAYIN MÜSTEŞAR: Türkiye’nin Irak politikasının temel 
parametreleri değişmiyor. Ancak, bu parametreler çerçevesinde 
Irak’a yönelik politikalarımız, hem Türkiye’nin değişen 
koşullarında, hem Irak içindeki koşullar çerçevesinde sürekli ince 
ayara tabi bir konu oluşturuyor. Türkmenler bakımından; 
herşeyden önce Türkmenlerin Irak vatandaşları olduğunu, Irak’ın 
sadık vatandaşları olduğunu, Türkiye’nin Irak’taki Türkmenlerle 
ilgisinin ancak Irak’m egemenliği, bütünlüğü çerçevesinde 
olabileceğini, Bağdat’a rağmen Türkmenler konusunda 
Türkiye’nin birşey yapmak niyetinde, düşüncesinde 
bulunmadığını vurgulamakta yarar var. Biz Türkmenler 
konusunun Türkiye ile Irak arasında bir sorun değil, bir köprü 
olmasını arzu ediyoruz. Irak’ın bu konuda son derece duyarlı 
olduğunu da biliyoruz. Ancak bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz 
ki, özellikle Türkiye gibi bir ülke, komşularından başlayarak 
birçok ülkede soydaşlarıyla, akraba topluluklarıyla ilgilenmek 
durumundadır. Bu husus Irak bakımından da geçerlidir. 
İstişarelerde bu konuyu da ele aldık. Duyarlı bir konu olduğu için 
her zaman bire bir frekansta konuştuğumuzu söyleyemem; ama 
netice olarak, toplu olarak bu konuda Irak’ın bizim ne 
istediğimizi, nerede ne beklediğimizi gayet net olarak bildiğini, 
şimdi bildiklerini söyleyebilirim. Biz Irak’m ve Bağdat 
Yönetimi’nin bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, 
Türkmenlerin Irak toplumu içinde eşit haklardan yararlanan, 
oranın sadık bir toplumu olarak refah, huzur ve güven içinde 
yaşamlarını sürdürmesini bekliyoruz ve bunun da 
sağlanabileceğini ümit ediyoruz.

SORU: Irak Ta Büyükelçi atanması konusunda görüştünüz 
mü? Büyükelçi ne zaman atanacak? Bir de; ABD’nin yeni Başkanı 
Bush konusunda herhangi bir kaygıları var mıydı? Onu ilettiler mi
size?
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SAYIN MÜSTEŞAR: Irak Müsteşarı’yla yapılan
görüşmelerde, yeni Amerikan Yönetimi’ne ilişkin ne onlardan, ne 
de bizden herhangi bir gözlem gündeme geldi. Büyükelçi 
atanması konusu, Türkiye ile Irak arasında bir gündem maddesi 
değil. O konuda Hükümetin almış olduğu bir karar var. 
Uygulanması Dışişleri Bakanlığı’nm uhdesinde olan bir husus. 
Dolayısıyla iki ülke arasında bir gündem maddesi değil.

SORU: Cezaevlerine yönelik operasyonlar konusunda 
Batılı ülkelerden bir tepki var mı? Ölümler oldu; yaralanmalar var. 
Bu çerçevede, imaj ya da insanlık sorunu çerçevesinde Batılı 
ülkelerin Büyükelçilerine bir brifing vermeyi düşünüyor 
musunuz?

SAYIN MÜSTEŞAR: Batı ülkelerinden resmi girişim 
anlamında şu ana kadar gelmiş bir tepki yok. Buna mukabil, 
medyadan izlediğimiz kadarıyla, çeşitli hükümetdışı 
kuruluşlardan en azından, hatta bazı resmi kuruluşlar adına 
açıklamalar olduğunu ve genelde bu açıklamaların itidal telkini 
şeklinde olduğunu görüyoruz. Bizim ne yaptığımıza gelince; dün 
itibarıyla Adalet Bakanlığından aldığımız ve sonra İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde bu amaçla kurulan kriz yönetim 
merkezinden aldığımız bütün bilgileri Dış Temsilciliklerimize 
süratle ulaştırıyoruz. Bu şekilde, talep olduğu zaman veya 
olmadığı hallerde bile Türkiye’deki gelişmelere ilişkin bilgiler 
objektif bir şekilde gereken yerlere ulaştırılabilecek. Bunu 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

    •  ___

SORU: Paris’te Iş Bankası şubesinin işgal edilmesi
üzerine bir girişimde bulunuldu mu? Konuyla ilgili herhangi bir 
çalışma var mı?

SAYIN MÜSTEŞAR: Bu gibi durumlarda ilgili 
temsilciliklerimiz gereken bütün girişimleri merkezden herhangi 
bir talimata gerek kalmaksızın yaparlar. Herhangi bir işgal 
durumunda, bir sıkıntı durumunda bu durumun sona erdirilmesi, 
durum devam ettiği sırada herhangi bir kimseye zarar gelmemesi 
ve olay sona erdiğinde de gerekli soruşturmanın, kovuşturmanın
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yapılması için Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, oradan 
sorumlu temsilciliğimiz kimse bunun gereğini yaparlar. Talimat 
olmaksızın yaparlar. Gereken noktalarda talimat isterlerse, o 
talimat da verilir. Fakat maalesef Türkiyemiz öyle bir konuma 
geldi ki, birçok durumlarda bu gibi işgaller, bu gibi sıkışmalar 
oluyor. Dolayısıyla, Daimi Temsilciliklerimiz, 
Büyükelçiliklerimiz, Başkonsolosluklarımız Türk kurumlarının 
ve mensup kişilerin güvenliklerini sağlamak amacıyla yerel 
makamlarla sürekli temas halinde oluyorlar.

SORU: Operasyon konusunda, Adalet Bakanlığı’ndan 
veya İçişleri Bakanlığı’ndan size önceden bilgi verildi mi? Yani, 
Dış Temsilciliklerimizin uyarılmasını ve gerekli tedbirleri 
alabilmelerini teminen...

%

SAYIN MÜSTEŞAR: Onu şu anda bilemiyorum; ama 
şunu söyleyim: Türkiye’nin dışarıdaki kuruluşları genelde bir 
güvenlik sorunuyla karşı karşıyalar. Dolayısıyla, genelde nisbi bir 
teyakkuz hali var. İlgili istihbarat veya güvenlik birimlerinden bir 
tehdit değerlendirmesi alırsak, derhal Dış Temsilciliklerimize 
iletiriz. Bu son olayda ne zaman geldi, onu şimdi tam 
kestiremiyorum; ama gelir gelmez gereken uyarı Dış 
Temsilciliklerimize ve onlar vasıtasıyla kurumlarımıza 
yapılmıştır.

SORU: Irak sorusuna bir ekleme yapmak istiyorum: 
Irak’lı yetkililerle yaptığınız temaslarda ikinci kapı konusu ve 
Türkiye-Suriye-Irak demiryolu projesiyle ilgili gelinen safha ele 
alındı mı? Bu iki projenin bulunduğu son nokta nedir?

SAYIN MÜSTEŞAR: Evet, bu iki konu da ele alındı, 
ikinci kapı konusunda biliyorsunuz teknik seviyede bazı temaslar 
yapıldı. Irak ve Türkiye arasında ikinci kapının yeri, şartları 
konusunda teknik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar Ocak ayı 
içerisinde de devam edecek. Biz istişarelerde bu konuyu da 
gündeme aldık. Bu ikinci kapının açılması hususunda tam bir 
görüş birliği içinde olduğumuzu tekrar teyit ettik. Tarihçe olarak 
şunu hatırlatayım: İkinci kapı yıllar önce Türkiye tarafından
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önerilmişti. Sonra bir sessizlik dönemine girildi. Son olarak bu 
talep Irak tarafından geldi. Hükümetimizin de bunu uygun 
görmesi üzerine ilk temaslar Aralık ayı içinde yapıldı. Bu teknik 
çalışmalar devam edecek. Danışmalarda karşılıklı olarak bazı 
hususlarda birbirimizi aydınlattık ve bu çalışmaların devam 
etmesi hususunda da mutabık kaldık. Demiryolunun açılması bir 
süredir gündemdeydi. Suriye’den de geçtiği için, Suriye Ulaştırma 
Bakanlığı Müsteşarı da dün, bugün Ankara’da temaslarda 
bulundu. Irak Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı’yla birlikte, yani 
üçlü bir çerçevede bu ele alındı. Bunun teknik ayrıntılarını şu anda 
bilmiyorum. Sonucu, Ulaştırma Bakanlığımız bize bildirecektir. 
Biz bunun bölge için, bölge insanı için, bölgedeki sosyal ve 
ekonomik canlılık bakımından bir getirisi olacağını düşünüyoruz 
ve yararlı buluyoruz.

SORU: Sizden Keşif Harekatı’nın sona erdirilmesini 
istediler mi? Yani, bu konudaki tam istekleri nedir?

SAYIN MÜSTEŞAR: Bizden Keşif Harekatı’nın sona 
erdirilmesini istiyorlar.

SORU: Biz ne cevap verdik?
• •

MÜSTEŞAR: Biz de bunun bugünkü koşullarda, geçici 
olan olağanüstü koşullarda, bir gereklilik arzettiğini söylüyoruz. 
Irak BM rejimi dahilinde uluslararası topluma tam olarak 
döndüğünde ve K. Irak’taki geçici koşullar sona erdiğinde Kuzey 
Keşif Harekatı’na da gerek kalmayacağını belirtiyoruz. K. Irak’ta 
şu anda mevcut koşullar çerçevesinde Türkiye için hayati nitelik 
arzeden bir güvenlik sorunu bulunduğunu, Türkiye’nin buna 
bigane kalamayacağını vurguluyoruz.

SORU: İkinci kapı için, Suriye-Irak-Türkiye sınırının 
kesiştiği yere yakın, Habur’dan biraz daha güneyde bir yer 
düşünüldüğü söyleniyordu. Orası mı tartışılıyor?

SAYIN MÜSTEŞAR: Tartışılmıyor. Bir mevki üzerinde 
mutabık kalındı. Ancak, şu anda tarif edemem.
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SORU: Türkiye’nin Suriye ile imzalamak istediği İlkeler 
Deklarasyonu’nu soracaktım. Anladığım kadarıyla Suriye’nin bu 
deklarasyonla ilgili bazı itirazları vardı. Acaba, bunlar giderildi 
mi?

SAYIN MÜSTEŞAR: Bu konuda çalışmaların bir bölümü 
Şam’da yapılmıştı. Sonra Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı 
gelecek idi. Ama bu ziyareti ertelediler. Ancak şunu bilmenizde 
yarar var: Türkiye ile Suriye, ilişkilerini daha ileri götürmek 
hususunda karşılıklı olarak bir arzu ve kararlılık içindeler. Bunun 
en son teyidi, Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haddam 
Türkiye’ye geldiğinde oldu; bu irade karşılıklı teyit edildi. Elbette, 
bu öyle basit ve kolay bir iş değil. Türkiye ile Suriye arasında 
halledilmesi gereken bir sürü önemli nokta var. Biraz sabırlı 
olmak gerekecek; ama bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar 
ilerleyecek. Beklentimiz, bunların makul bir süre içinde başarıyla, 
iki tarafın kabul edebileceği bir şekilde noktalanmasıdır. Bunun 
olabileceğine inanıyoruz.

Evet, ben tekrar size müthiş bir 2001 diliyorum. 
Yüzünüzdeki tebessümün hiçbir zaman eksik olmamasını 
diliyorum. 2001’de de birlikte çalışabilmek umuduyla hepinize 
başarılar ve esenlikler diliyorum.

  •   • •• ____

DIRIOZ: Başka bir sorunuz kalmadığını varsayıyorum. 
Ben de Bakanlığımız adına iyi bayramlar, iyi yıllar diliyorum. Bu 
yılın son brifingiydi. Aynı şekilde, gösterdiğiniz anlayış için 
teşekkür ediyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. En iyi dileklerle.

Teşekkür ederim.
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KONGO DIŞİŞLERİ, İŞBİRLİĞİ, FRANKOFONİ VE 
SAVUNMA BAKANLIKLARI MENSUPLARINDAN 

OLUŞAN BİR HEYETİN ÜLKEMİZE YAPTIĞI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici’nin 
geçtiğimiz Eylül ayında Kongo Cumhuriyeti’ni ziyareti 
sırasında Brazzaville’de imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, 
anılan ülkenin Dışişleri, İşbirliği ve Frankofoni Bakanlığı 
ile Savunma Bakanlığı mensuplarından oluşan bir heyet, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla temas ve 
görüşmelerde bulunmak üzere 18-21 Aralık 2000 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

Afrika’ya Açılım Eylem Planı’nın uygulanması 
çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan ziyaret vesilesiyle 
görüşmelerde, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile 
savunma işbirliği konularında imzalanabilecek anlaşmalara 
ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulmuş ve çeşitli 
ekonomik, ticari, teknik ve kültürel konular ele alınmıştır.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Kongo Cumhuriyeti heyetinde 
yeralan işadamları, tekstil, gıda, bilgisayar, ecza-ilaç, yapı ve yol 
inşaatı alanlarında Türk muhatapları ile temaslarda 
bulunmuşlardır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NOEL VE HANUKA
BAYRAMLARI DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI

MESAJ

Hristiyan dinine mensup tüm vatandaşlarımızın 
yaklaşmakta olan Noel Bayramı ’nı ve Musevi vatandaşlarımızın 
Hanuka Bayramı ’nı, esenlik ve mutluluk dileklerimle kutlarım.

Bu yıl gayrimüslim vatandaşlarımızın bu kutsal 
günlerinin, İslam Dünyası ’nın coşkuyla kutlayacağı Ramazan 
Bayramı 'ylü aynı döneme rastlaması bize ayrı bir sevinç 
vermektedir. Bu anlamlı raslantı, yeni bir yüzyıla girmekte 
olduğumuz sırada, insanlığın ortak geleceğine olan inancımızı 
güçlendirmektedir.

Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımız, Osmanlı 
imparatorluğu ’nun zenginlik ve gönencine olduğu gibi, 
Cumhuriyetimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılarda 
bulunmuşlardır. Müslüman vatandaşlarımızla aynı değerleri ve 
şanlı bir tarihi paylaşan gayrimüslim vatandaşlarımız, Türk 
toplumunun ayrılmaz parçalarını oluşturmaktadırlar. Türk 
toplumu, bu dinsel ve kültürel zenginlik ve dayanışma içinde 
geleceğe yürüyecektir.

Bayramlar, toplamların birlik ve bütünlüklerini 
pekiştirmelerine ve geleceğe daha güvenle bakmalarına olanak 
veren güzel günlerdir. Birlikte kutlayacağımız kutsal günlerin, 
özellikle bölgemizde barış içinde daha aydınlık günlere 
ulaşılması yönündeki çabaları kolaylaştıracağı inancıyla, Noel ve 
Hanuka Bayramlarının, Hristiyan ve Musevi toplumlarımıza 
olduğu kadar tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.
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ETYOPYA VE ERITRE ARASINDA İMZALANAN BARIŞ
ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Etyopya ve Eritre arasındaki ilişkiler, sınır ihtilafından 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle 1998 yılında bozulmuş ve iki ülke 
arasında silahlı çatışmalar cereyan etmiştir.

Afrika Boynuzu’nda barış ve istikrarın biran önce 
sağlanmasını arzu eden Türkiye, sorunun çözümü yönündeki barış 
girişimlerini başından beri kuvvetle destekleyegelmiştir.

İki ülke arasında yaşanan çatışmaların geçtiğimiz Haziran 
ayında Cezayir’de imzalanan Anlaşma ile sona ermesi 
tarafımızdan büyük memnuniyetle karşılanmıştır.

Etyopya ve Eritre arasında bu çerçevede başlayan 
diyaloğun, bu kez 12 Aralık 2000 tarihinde yine Cezayir’de 
imzalanan Barış Anlaşması ile sonuçlanmasından büyük sevinç 
duymaktayız. Bu Anlaşma, iki ülke Hükümetlerinin bölgede barış, 
istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki kararlılıklarının bir 
göstergesidir. Savaş durumunu sona erdiren sözkonusu 
Anlaşma’nın kıtadaki barış ve istikrar ortamına ve tüm bölgenin 
kalkınma yoluna girmesine önemli bir katkıda bulunacağına 
inanmaktayız.

Afrika ülkelerinin kendi sorunlarına kendilerinin çözüm 
bulabileceklerinin kanıtı olan bu Anlaşma’nın imzalanması için 
yoğun çaba gösteren ve önemli rol oynayan Afrika Birliği Örgütü 
(ABÖ) Dönem Başkanı Cezayir Devlet Başkanı Abdelaziz 
Bouteflika, BM Genel Sekreteri Kofı Annan ve ABÖ Genel 
Sekreteri Salim Ahmed Salim’in yapmış oldukları değerli 
çalışmalar tarafımızdan takdirle karşılanmıştır.
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Kardeş iki ülke halkının en kısa sürede düşmanlık hislerini 
unutmasını ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarın yerleşmesini 
temenni eden ülkemiz, savaşın sona ermiş olmasının, her iki ülke 
ile olan işbirliğimizin daha da geliştirilmesi için uygun bir zemin 
hazırlayacağına inanmaktadır.

80 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Aralık 2000



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFRİKA VE DOĞU ASYA 
GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜKELÇİ NUMAN HAZAR 

BAŞKANLIĞINDAKİ BİR TÜRK HEYETİNİN 
KAMERUN’A YAPTIĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Afrika’ya Açılım Eylem Planı uygulamaları çerçevesinde 
6-11 Aralık 2000 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Doğu 
Asya Genel Müdürü Büyükelçi Numan Hazar başkanlığında 
Kamerun’un başkenti Yaunde’ye bir heyet ziyareti yapılmıştır. 
Heyet’te Bakanlığımız yetkililerine ek olarak, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
Müteahhitler Birliği temsilcileri de yer almıştır.

Ziyaret sırasında heyetimiz Dışişleri, Savunma, Yatırım, 
Milli Eğitim Bakanları tarafından kabul edilmiş, Yüksek 
Öğrenim, Ticaret ve Maliye Bakanlıkları Müsteşarları ile 
Kamerun Ticaret Odaları Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri ile 
görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Kamerun Dışişleri Bakanı’nın kabulü sırasında, Sayın 
Bakanımızın iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda 
geliştirilmesini öneren bir dostluk mesajı tevdi edilmiştir.

Ziyaretin sonunda Kamerun yetkilileri ile, bir Eylem 
Planı’m da içeren bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptı’nda, karşılıklı Bakan ziyaretleri 
yapılması, Ticaret, Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği, Sivil 
Havacılık ve Kültür Anlaşmalarının imzalanması, Kültürel 
Değişim Programı yapılması, karşılıklı Fahri Konsolosluklar 
ihdas edilmesi öngörülmüştür.
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Kamerun 14,5 milyon nüfusa sahip olup, dünyanın büyük 
bir kahve ve kakao üreticisi, kereste ihraç eden ülkesi olması 
dolayısıyla önemli bir konuma sahiptir. Petrol, doğal gaz ve çeşitli 
maden kaynaklarına sahiptir. Aramızda yasal çerçeve olmamasına 
karşın 20 milyon dolarlık bir ticaret mevcuttur.

Kamerun, ilişkilerimizin geliştirilebileceği, bunun için 
ciddi bir potansiyelin mevcut olduğu bir ülke olarak 
değerlendirilmektedir.
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HOLLANDALI YETKİLİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜ 
DHKP-C MENSUPLARIYLA YAPTIKLARI GÖRÜŞME 

VE DÜZENLEDİKLERİ ORTAK BASIN TOPLANTISINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hollanda’nın Rotterdam kenti Belediye Başkanı ile 
Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin, 
Türkiye’de cezaevlerindeki açlık grevlerine destek ve “Hayata 
Dönüş” operasyonunu protesto gerekçesiyle yirmi gündür kent 
merkezinde çadır kuran terör örgütü Devrimci Halk Kurtuluş 
Partisi-Cephe (DHKP-C) mensuplarını dün kabul etmeleri ve bu 
görüşmeyi takiben birlikte bir basın toplantısına katılmaları hayret 
ve üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu olaya duyduğumuz tepki, gerek Lahey 
Büyükelçiliğimizce Hollanda Dışişleri Bakanlığı nezdinde, gerek 
Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 
Bakanlığımıza çağrılmak suretiyle dile getirilmiştir.

Ülkelerin istikrarına ve refahına, özellikle insan hayatına 
karşı büyük bir tehdit oluşturan terörizmden büyük sıkıntılar 
çekmiş olan Türkiye, terör örgütlerine kucak açılmasını ve 
bunların muhatap alınmasını kabul edilemez bulmakta, terör 
örgütlerine müzahir tutum takman ülkelerin bundan kendilerinin 
zarar göreceklerine inanmakta, uluslararası ve özellikle Avrupa 
planında terörizmle mücadele alanında anlaşmalarla üstlenilen 
yükümlülüklere saygı gösterilmesini ilgili ülkelerden 
beklemektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

SORU: Cezaevlerinde DHKP-C mensubu hükümlülerin 
yapmış oldukları açlık grevi ve ölüm orucunun Brüksel’deki 
DHKP-C Bürosu’ndan yönlendirildiğine dair iddialar ortaya 
atılmıştır. Bu konuda Türkiye tarafından ne tür girişimler 
yapılmıştır?

CEVAP: Bazı cezaevlerimizde yapılmış olan açlık grevi 
ve ölüm oruçlarının örgütün özellikle Brüksel’deki 
kaynaklarından yönlendirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 
Belçika’nın Ankara Büyükelçisi 15 Aralık 2000 tarihinde 
Bakanlığımıza davet edilerek gerekli girişimde bulunulmuş, 
müteakiben Brüksel Büyükelçiliğimiz tarafından da Belçika 
Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları nezdinde üst düzeyde 
girişimlerde bulunularak, konuya ilişkin gerekli araştırmanın 
yapılması istenmişti. Bu girişimlerimiz sırasında, DHKP-C’nin 
bir terör örgütü olduğu ve ölüm orucunu teşvik etmenin suç teşkil 
ettiği hususları hatırlatılarak, bu yönlendirme faaliyetlerine 
ivedilikle son verilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması 
talep edilmiştir.

Görüşülen Belçikalı yetkililer, konuyu araştıracaklarını ve 
neticeden tarafımıza bilgi sunacaklarını bildirmişlerdir.

• • •

Ote yandan, içişleri Bakanlığımız Emniyet Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla Belçika İnterpolü’ne, bu yönlendirmede 
kullanılan telefon, faks numaraları ve diğer bilgiler intikal 
ettirilmiştir.
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Yapılan temaslarımız sonucunda, Belçika Dışişleri 
Sözcüsü’nün, kendilerine Türk makamlarından resmi bir başvuru 
olmadığı şeklindeki beyanından, bu yönlendirmede kullanılan 
telefon, faks numaraları ve diğer bilgilerin Türk makamlarınca 
kendilerine intikal ettirilmediği hususunu kasdettiği anlaşılmıştır. 
Belçikalı yetkililere, bu bilgilerin de İnterpol kanalıyla iletilmiş 
olduğu ve konuya ilişkin araştırmalarının sonucunu beklediğimiz 
tekrar bildirilmiştir.

Belçika makamlarının konuya ilişkin araştırmalarının 
sürdürülmekte olduğu öğrenilmiştir.

Konu tarafımızdan takip edilmektedir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, 

TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE KKTC 
CUMHURBAŞKANLARI İLE, RAMAZAN BAYRAMLARI

VE YENİ YILLARINI KUTLAMAK ÜZERE 
YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı Saparmurat Niyazov, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı telefonla arayarak 
Ramazan Bayramlarını ve Yeni Yıllarmı kutlamış, kendilerine ve 
bu ülkelerin dost ve kardeş halklarına şahsı ve Türk Ulusu adına 
iyi dileklerini iletmiştir.

Bu görüşmeler sırasında, karşılıklı yarara hizmet eden 
kimi ikili ve çok taraflı konu hakkında görüş alış verişinde de 
bulunulmuştur.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN
YAYINLADIKLARI YENİ YIL MESAJI

Değerli Yurttaşlarım,

Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, 
umut ve coşkuyla yeni bir yıla giriyoruz.

2001 yılının ülkemize, Ulusumuza, tüm insanlığa barış, 
kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor; hepinize saygılarımı ve en 
iyi dileklerimi sunuyorum.

Değerli Yurttaşlarım,

Geçmişle bugün arasında, değişen dünya koşulları 
yönünden büyük farklılıkların olduğu yeni bir çağda yaşıyoruz, 
içinde bulunduğumuz bu çağda gerçekleşen değişimler, gelecekte 
bizleri bekleyen kapsamlı dönüşümlerin de habercisidir.

Küreselleşme adını verdiğimiz bu süreçte yaşanan 
gelişmeler düşleri zorlamakta, insanlığa yepyeni ufuklar 
açmaktadır.

Geride bıraktığımız yüzyıl, iki büyük Dünya Savaşı, 
imparatorlukların sona ermesi ve onların yerine ulus devletlerin 
ortaya çıkması, özellikle son 20 yıl içinde ekonomik, sosyal, 
siyasal alanlarda dünya ölçeğinde yaşanan büyük değişimler ile 
tarihe damgasını vurmuştur.

Türkiye’nin yer aldığı coğrafya başta olmak üzere, tüm 
dünyayı etkileyen bu siyasal değişimle eşzamanlı olarak, 
teknolojik alanda da başdöndürücü gelişmeler ortaya çıkmıştır.
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Etkilerini yakından duyumsadığımız bu dönüşüm süreci, 
ulusları ve ekonomileri birbirinden ayıran duvarların ortadan 
kalkmasına yol açmış ve yepyeni dinamikleri harekete geçirmiştir.

Bu yepyeni yapılanma sürecinde, siyasal alanda olduğu 
gibi, ekonomik, malî ve ticarî alanlarda da politikalarımızı 
oluştururken yeni kavram ve araçlardan yararlanmamız 
gerekmektedir.

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti, 
bulunduğu bölgede her gün yeni kazanımlar elde eden bir ülke 
olarak çağdaş uygarlık savaşımını başarılı bir biçimde 
sürdürmektedir.

Türkiye ’nin özellikle son yıllarda dikkat çeken başarıları, 
temelde kendi öz gücüne ve insanının özgüven kararlılığına 
dayanmaktadır. Dünya ölçülerindeki bu başarılar, ereklerimizi 
daha da yükseltmekte ve gerçekleştirme yolunda bizleri iyimser 
kılmaktadır.

Türkiye, Cumhuriyet’in ilânından bu güne, 77 yıl içinde 
dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip, dış satımının yüzde 
sanayi ürünü olan, dış ticaret hacmi hızla büyüyen, turizmi her 
geçen gün daha da gelişen, işadamları dünyanın her yerinde 
yatırımlar yapabilen bir ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye, yakın bir gelecekte dünya enerji pazarının yalnız 
en hızlı gelişen ülkesi değil, aynı zamanda dünya enerji 
koridorlarının kavşağı olacaktır.

Uluslararası sorunlarda bugüne kadar izlediği akılcı, 
tutarlı ve yapıcı politikalarıyla Türkiye, bulunduğu bölgede ve 
dünyada, “barış ve istikrar öğesi olarak nitelendirilmektedir.

Türkiye, birbirinden son derece farklı kültürlerin, siyasî 
görüşlerin, ekonomik çıkarların kesiştiği bir coğrafyada yer 
almaktadır. Soğuk Savaş ’ın sona ermesiyle, ülkemizin önüne yeni 
fırsatların çıktığına kuşku yoktur.
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Sınırların değişmezliğine olan inancımız, evrensel 
değerlerin korunması ve geliştirilmesi çabalarına katkımız 
önümüzdeki dönemde de sürecektir.

Büyük Önder A tatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşma ereğine uygun olarak Türkiye, küreselleşmenin 
yarattığı olanaklardan yararlanmak, dış dünyayla ilişkilerini 
geliştirmek, ilkeli ve güçlü bir ekonomi politikası izleyerek 
uluslararası ekonomiyle bütünleşmek ve rekabet gücünü artırmak 
zorundadır.

Türkiye, kendi bölgesinin ekonomik anlamda itici gücü 
olma yolunda önemli adımlar atmış, ülkemizin ekonomik sınırları, 
siyasal sınırlarının ötesine geçmiştir. Bu nedenle, önümüze çıkan 
fırsatları ve sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi değerlendirmeli 
ve yakın bir gelecekte Türkiye ’yi dünyada etkinliği olan ekonomik 
bir güç durumuna getirmeliyiz.

Değerli Yurttaşlarım,

Türkiye bir yandan ekonomik anlamda gelişmesini 
sürdürürken diğer alanlardaki eksikliklerini de hızla gidermek 
zorundadır.

Çağdaş dünyada, her alanda hızlı değişimler 
yaşanmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak birey öne çıkmakta, 
tüm ülkeler bu doğrultuda geleceğe yönelik planlamalarını 
yeniden gözden geçirmekte, insanların daha iyi bir yaşam  
sürmelerini sağlamaya yönelmektedirler.

Evrensel değerlerin özümsenmesindeki başarı ve 
bireylerin temel hak ve özgürlüklerden yararlandırılma derecesi, 
ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile koşutluk göstermektedir. 
Bu bakımdan ekonomik gönenç düzeyimizi artıracak adımları en 
etkin biçimde atmamız önem taşımaktadır.

Yaşadığımız dünyada, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşabilmek ancak hukuk devleti ilkesinin evrensel ölçütlere
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uygun olarak gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve korunmasıyla 
olanaklıdır.

Hukuk devletinin ayırt edici özelliği, temel hak ve 
özgürlüklerin Anayasa ile güvenceye alınmış olmasıdır. Hukuk 
devletinde her yurttaş, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım 
gözetilmeksizin yasa önünde eşittir.

Değerli Yurttaşlarım,

Hukukun üstün kılınması demokrasinin olmazsa olmaz 
koşuludur. Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi, 
ancak devletin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun 
sağlanması ile olanaklıdır.

Kamusal yaşamı düzenlemek için getirilen kuralların
yalnız yönetilenler için uygulandığı bir toplumsal düzende
demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve çağdaşlıktan söz 
edilemez.

Çağdaş bir devlet olma yolunda ilerleyen Türkiye, 
demokratikleşme ve insan hakları alanındaki eksikliklerini hızla 
tamamlamalı; evrensel ölçütlerin hukuk sistemimize 
kazandırılmasını sağlamalıdır.

Değerli Yurttaşlarım,

Her alanda, çağdaş ve evrensel ilkeleri benimsemiş Türk 
toplumunun, gelişmiş ve ileri ülkeler arasında yer almasının temel 
koşulu, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi

Yetişen genç kuşaklara kanıtlanabilirliği olan gerçek 
bilgiler aktarılmalı ve bilimsel bilgiye saygınlık kazandırılmalıdır, 
insanlık ancak gelenek ve göreneklerin ötesinde, bilimsel düşünce 
sistemlerine yöneldiğinde uygarlaşabilir. Unutulmamalıdır ki; 
çağdaş eğitim düzeyi düşük bir toplumda demokrasi, sosyal adalet 
gerçekleşmeyeceği gibi kalıcı da olamaz.
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Eğitim, her türlü ayrımcı öğelerden arındırılmalı, 
bireylere, doğal yeteneklerinin geliştirilmesinde fırsat eşitliği 
sağlanmalıdır.

Türk eğitim sisteminde ilköğretimden üniversiteye kadar 
bir nitelik sorunu yaşanıyorsa, sağlıksız işleyişlerin nedenleri 
araştırılmalı, bu durumun gelecekte yaratacağı olumsuz koşullar 
ortadan kaldırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; bireylerin hak ve özgürlüklerine 
dayalı demokrasiyi yaşama geçirmek, sağlıklı eğitim 
politikalarının oluşturulması ile olanaklıdır.

Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk 
ve gençlerimizi, demokratik toplum yapısını yaşam biçimi olarak 
benimsemiş, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, 
akıldışılıktan ve bağnazlıktan uzak, bakış açısı geniş, eleştirel ve 
özgür düşünceye sahip, sorun çözme yeteneği yüksek insanlar 
olarak yetiştirmek zorundayız. Çağdaş uygarlık düzeyini 
yakalayabilmek için bu temel koşuldur.

Değerli Yurttaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti, Ulusumuzun ekonomik, toplumsal, 
siyasal, kültürel alanlardaki tarihsel gecikmişliğini hızla 
gidermek ve çağdaş uygarlıkla bir an önce bütünleşmek 
durumundadır.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, bu yönde çok 
önemli adımlar atılmış ve büyük başarılar elde edilmiştir.

Bu başarıların temelinde, Yüce A tatürk’ün ileri 
görüşlülüğü sonucu, Türkiye Cumhuriyeti çağdaş demokratik 
açılımları özümseyebilecek, dinamik bir yapıda kurulmuş olması 
bulunmaktadır.

Bu yapı sayesindedir ki, geçen 77 yılda ülkemizde ve 
dünyada yaşanan büyük sıkıntılara, ekonomik, toplumsal ve
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siyasal değişim ve dönüşümlere karşın, Türkiye Cumhuriyeti, 
Yüce Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık ereğinden sapmadan 
bugünlere gelmiştir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, her türlü karşı akıma ve 
olumsuz koşullara karşın, büyük bir inançla koruduğu ve 
güçlendirdiği demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti 
nitelikleriyle, bölgesinin ve dünyanın önemli devletlerinden biri 
olmuştur.

Bununla birlikte, siyasal partilerin daha demokratik bir 
yapıda kendilerinden beklenen işlevi yerine getirmesinden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin etkinliğinin artırılmasına, kamu 
mâliyesinde tutarlılığın sağlanmasına, kamu personel reformuna, 
özelleştirmeden, bölgesel kalkınmaya kadar pek çok alanda 
kapsamlı reformlar yapılması gerekmektedir.

Değerli Yurttaşlarım,

Demokrasi ve insan hakları alanında bugünden ortaya 
koyacağımız kararlılık, temel ereklerimize ulaşmamızda da 
belirleyici rol oynayacaktır.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ’nin 
önümüzdeki yıllarda bu alandaki en önemli ereği, bireyin 
yaratıcılığını ve üretkenliğini artıracak temel özgürlükleri daha 
da genişletmek ve güvence altına almak olacaktır.

• •

Ülkemiz, bunu sağlarken, doğal olarak, D evlet’in 
tekliğini, Ulusun ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, güvenliğini ve 
bağımsızlığını, toplumumuzun birliğini ve gönencini de dikkate 
alacaktır.

Yeni yüzyıldaki ilerleme yarışında Türkiye Cumhuriyeti 
esin kaynağını, her zaman olduğu gibi, büyük Atatürk’ün ilke ve 
düşüncelerinden alacaktır. O ’nun gösterdiği aydınlık yol, 
Türkiye ’nin bu yarışı da kazanmasının en sağlam güvencesidir.

92 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 2000



Burada bir konuyu anımsatmakta yarar görüyorum: 
Devletin bireye olduğu kadar, bireyin de devlete karşı görevleri ve 
sorumlulukları vardır. Ülkenin her köşesinde huzur ve barış 
ortamının korunmasında karşılıklı olarak bu sorumlulukların 
yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bireylerin kendilerine tanınan demokratik hak ve 
özgürlükleri kötüye kullanarak, tehdit ve dayatmalarla kimi 
olanaklar elde etmeye çalışması durumunda; kamu düzeninin 
sağlanması için Devlet ’in otoritesini kullanması kaçınılmaz olur.

Ancak Devlet’in, otoritesini kullanırken hukuk kuralları 
içerisinde kalması ve sağduyuyla hareket etmesi de bir 
zorunluluktur.

Değerli Yurttaşlarım,

Batı kurumlarıyla bütünleşmek ve bu bağlamda Avrupa 
Birliğ i’ne tam üye olmak temel ereklerimiz arasında yer 
almaktadır.

Türkiye, kendi halkının istemleri doğrultusunda Kopenhag 
Ölçütleri ’ni benimseyip yaşama geçirmeye kararlıdır.

Bu nedenle, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde atması 
gereken adımlar, yapması gereken reformlar bellidir; Türkiye bu 
sorumluluğun bilincindedir.

Türkiye, tam üyelik sürecinde eksikliklerini gidererek en 
kısa sürede Avrupa Birliği’ne, diğer ülkelerle eşit statüde üye 
olmak kararlılığındadır.

Avrupa Birliği, Türkiye 'yi tam üye olarak kabul ettiğinde, 
canlı ve nitelikli insan gücüyle, gelişmiş ekonomisiyle, dünyanın 
çeşitli bölgelerine ulaşma olanağına sahip özel konumuyla çok 
önemli bir üye kazanmış olacaktır.

Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin gereklerinin yerine
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getirilmesi yönündeki çalışmalar hızla ve kararlılıkla 
sürdürülmektedir. Aslında bu süreçte yerine getirmemiz gereken 
ölçütler bugün artık çağdaş dünyanın benimsediği bir ortak 
paydayı ve halkımızın hakettiği beklentileri yansıtmaktadır. 
Çağdaş dünyanın bir parçası olma iddiasında olan bir ülkenin bu 
ölçütleri yerine getirmek yönünde adımlar atmak dışında bir 
seçeneği bulunmamaktadır.

Değerli Yurttaşlarım,

Bir noktayı yeri gelmişken önemle ve özenle vurgulamak 
istiyorum: Egemenlik hakkı bir devletin kurucu öğesidir. Devlet, 
egemenlik hakkından kaynaklanan üstün gücüne dayanarak 
ülkenin ve ulusun güvenliğini sağlamak ve yararını kollayıp 
gözetmek durumundadır.

Egemenlik hakkı ile bağdaşmayacak, devleti ve halkını 
kendi kararlarının savunucusu ve temsilcisi olmaktan alıkoyan 
bağlantılar bağımsızlık ilkesiyle bağdaşmaz.

Bağımsızlık, soyut ve felsefi değil, somut ve pratik değeri
olan bir kavramdır; siyasal ve ekonomik bağımsızlığı birlikte 
içerir.

Dünyadaki küreselleşme olgusuyla birlikte bağımsızlık 
kavramı üzerinde kimi değişiklikler olduğu açıktır. Ancak bunun, 
ortak insanlık ülküsü doğrultusunda, ülkelerin yardımlaşması, 
birbirlerine karşılıklı ve aynı ölçüde özveri ve anlayış 
göstermelerinden başka anlamı olamaz.

Değerli Yurttaşlarım,

Bugün Türkiye ’nin çözmesi gereken öncelikli sorunları 
bulunmaktadır.

Belirsizliklerden arındırılmış, tüm kurallarıyla işleyen, 
yolsuzluğu yapanın yanına kar bırakmayan, saydam bir ekonomik 
yapının oluşturulması temel amacımızdır.

94 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



Enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan pahalılık, 
işsizlik ve gelir dağılımındaki bozukluklar, yıllardır 
yurttaşlarımızın yaşam düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır.

Ekonomimizin uzun yıllardır içinde bulunduğu yapısal 
sorunları çözmek ve yaşam standardını yükseltebilmek için 
yürürlüğe konulan istikrar programının kararlılıkla uygulanması 
kaçınılmazdır. Bu istikrar programının uygulanması sonucu 
enflasyonun düşüş eğilimine girmiş olması umut vericidir.

Ancak, enflasyonla savaşımın başarısı, yürütülen 
programın yükünün toplumun tüm kesimlerine eşit olarak 
dağıtılmasına ve tüm kesimlerin bu programı desteklemesine 
bağlıdır.

Ekonomik istikrar programının kararlılıkla uygulanması, 
ekonomimizin yakın bir gelecekte sağlıklı temeller üzerinde 
işlemesinin sağlanacağı yönündeki umutlarımızı artırmaktadır.

Bugün ekonomimizde sektörel bazda bir durgunluk 
bulunduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Durgunluğun 
aşılmasına yönelik üretime yeniden canlılık kazandıracak 
çözümler bir an önce yaşama geçirilmelidir.

Türkiye’nin yaşadığı son ekonomik kriz nedeniyle, yok 
olan güven ortamının yeniden sağlanabilmesi için gereken 
önlemlerin alınmasına ağırlık verilmeli, bu konuda köklü adımlar 
atılmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki; Devletimiz, her türlü sorunun 
üstesinden gelebilecek güçtedir. Zorlukları hep birlikte dayanışma 
içinde aşabilme hasleti Türk toplumunu üstün kılan özelliklerden 
biridir. Ekonomimizin tüm sıkıntıları aşarak temelli bir düzlüğe 
ulaşmasında da bu özelliğimiz bize yardımcı olacaktır.

ft

Değerli Yurttaşlarım,

Yolsuzlukların, bugün toplumumuzu derinden etkileyen bir 
hastalık durumuna gelmesi, kabul edemeyeceğimiz bir gelişmedir.
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Yolsuzluklarla yaşayan bir Türkiye görüntüsü, toplumun 
tüm kesimlerini üzmektedir. Yolsuzluklara karşı duyarsız 
kalınması, toplumsal barışı zedeleyeceği gibi, devlete duyulan 
güven ve saygıyı da derinden etkileyecektir.

Toplumda etik ve hukuk kurallarını bozan, dar bir 
çerçeveye kamu kaynaklarından büyük çıkarlar sağlanmasına 
olanak veren, yetersiz kaynakların eşitlik ve adalet ilkelerine 
uygun olarak kullanımına engel olan tüm siyasal, yönetsel ve 
ekonomik yolsuzluklarla savaşım, üzerinde özenle durulması ve 
sonuna kadar gidilmesi gereken bir boyut kazanmıştır.

Toplumsal yozlaşma ve çöküntüye neden olan bu 
hastalıktan kurtulmak, etik değerleri yüksek yurttaşlar yaratmak 
ve yönetimi saydamlaştırmakla olanaklıdır. Olayların üzerine 
yüreklice gidilmeli, Devlet ile halk bu konuda işbirliği yapmalıdır. 
Yurttaşlarımıza bu konuda düşen görev de, yolsuzluklar 
karşısında duyarsız kalmaması, bu alandaki savaşımda yardım ve 
desteğini esirgememesidir.

I 0

inanıyorum ki; siyasetçi, bürokrat ve halk birlikteliğiyle 
ülkemiz bu beladan kurtarılacaktır. Bağımsızlığı ve özgürlüğü için 
Kurtuluş Savaşı vermiş bir Ulus, bu sorunu çözmekte de başarılı 
olacaktır.

Bu çerçevede ekonomi, istikrarlı bir yapıya 
kavuşturulmalı, kapsamlı bir reform yapılmalı, bürokratik 
işlemlerin azaltılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için 
önlemler alınmalıdır.

Değerli Yurttaşlarım,

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiği önemli 
dönüşümler sayesinde bugün kıvanç duyduğumuz bir noktaya 
ulaşabilmiştir. Ancak, Türkiye’nin geldiği düzeyi hiçbir zaman 
yeterli görmemeli, Devlet ve yurttaş birlikteliğiyle tek hâzinemiz 
Cumhuriyetimizin gelişmesi için daha çok çaba göstermeliyiz.
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Her şeyin en iyisini hak eden Ulusumuzu gönence 
ulaştırmak için yılmadan çalışmalıyız.

Demokrasi kültürümüzü güçlendirmeli, sahip olduğumuz 
barış ve hoşgörü kültürümüzle, evrensel demokrasiye katkıda 
bulunabilmeliyiz.

Türk Ulusu, şanlı ve başarılı tarihi, Cumhuriyet ve 
demokrasi geçmişi ile bulunduğu coğrafyada birçok ülke için 
örnek olma niteliğini sürdürmektedir.

Demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 21. Yüzyıl’a taşımanın sevincini yaşamaktayız. 
Çağdaş değerleri benimsemiş ve engin tarihi deneyimi, zengin 
kültürü, sağlam gelenekleriyle dinamik bir toplum yaratmış 
olmakla övünüyoruz.

Çalkantılarla dolu kritik bir bölgede yer alan Türkiye, 
uluslararası toplumun saygın bir üyesi sıfatıyla, Yüzyıl’da 
barış, huzur ve işbirliğinin kurulup sürdürülmesinde öncülük 
yapacak olanaklara sahiptir.

Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’nin de zaman zaman 
karşısına kimi güçlükler çıkmaktadır. Ancak Türkiye, demokratik 
ve lâik rejimi, ulusumuzun istenç ve kararlılığı ile her türlü 
sorununu kolaylıkla aşabilecek güçtedir.

2000’li yıllarda Türkiye çağdaş uygarlık yolunda hızla 
ilerlemeyi, kalkınarak güçlenmeyi ve gelişmeyi sürdürecek; 
dünyanın önde gelen çağdaş, gelişmiş devletleri arasında 
hakettiği yeri alacaktır.

Türkiye, gerçekleştirmeye kararlı olduğu reformlarla yeni
dönemin gereksinmelerine daha iyi yanıt verebilecek biçimde
yargı, eğitim, sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeniden 
yapılanacaktır.
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Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasın, Yüce 
Atatürk’ten devraldığımız emanetin korunması ve daha ileriye 
götürülmesi olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle yurt içindeki ve yurt dışındaki
tüm yurttaşlarımızın, Kıbrıs’taki soydaşlarımızın yeni yıllarını
kutluyorum. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu 
günler getirmesini diliyorum.
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FALSIFICATION AND DISINFORMATION: 
NEGATIVE FACTORS IN TURCO-ARMENIAN

RELATIONS!*!

Salahi R. SONYEL I**!

INTRODUCTION

Long before the outbreak of the First World War the major 
Powers, such as Russia, France, Britain, Germany and others, 
were vying with one another to gain ascendance and influence in 
the Near and Middle East. The main country which, in both the 
economic and strategic sense, became their arena of conflicts 
before, during and after the war, was the Ottoman State. The 
ambitions of some o f these Powers were directed towards 
infiltration into that state in order to exploit its vast and practically 
untouched resources, to incorporate it into their orbit of influence, 
and finally to dismember and partition it among themselves.

It was mainly for economic reasons that the major 
expansionist Powers, from the earliest part of the nineteenth 
century onwards, began to send into Ottoman territories travellers, 
archaeologists, missionaries, and various other agents, in various 
guises. Through them they mapped the areas of strategic, 
economic and political importance, and established relations with 
Ottoman Christian and Muslim communities which they could use 
and exploit in their designs. It did not take them long to discover 
that they could easily influence and use some, if not all, of the 
leaders of such communities, especially of the Greeks, the 
Assyrians and the Armenians.

These Powers, through their agents, employed various 
methods in trying to bring these communities under their 
influence: Religious antagonisms and sectarianism, promise of 
economic boons, the protégé system of granting protection to 
them,[l] human rights issues, and finally promises of autonomy,
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even of independence. Most of these promises were false, as these 
Powers were not so much interested in Ottoman minorities as in 
the lands and territories which they inhabited. Nevertheless some 
of the leaders of these communities were deceived by such 
promises and allowed themselves to be manipulated by these 
Powers in their quest to dismember the Ottoman State.

The intrigues, incitements and plots of such Powers soon 
led to terrorism and revolts by the militants of Ottoman minority 
communities, causing periodic instability, restlessness and crises 
in the Ottoman State. This situation dragged on until the eruption 
of the First World War. That war, in which the Ottoman 
government fought for the very existence of the state, brought 
catastrophe to all the peoples of Anatolia (Asia Minor), mainly to 
the Turks, other Muslims, and Christians, including Armenians. 
This paper will trace the main events that led to that war, and its 
aftermath, and to its effects on Turco-Armenian relations.

ARMENIANS UNDER OTTOMAN RULE

The Turks began their influx into Anatolia after having 
overwhelmingly defeated the military forces of the Byzantine 
Empire at the battle of Malazgirt (Manzikert) in 1071 C. E. 
(Common Era) and laid the foundation of the Ottoman State, 
which, in its heyday, stretched over three continents: Asia, Africa 
and Europe. The Ottomans’ conquests brought under their sway 
many non-Muslim peoples, including Christians, Jews and others. 
As the Ottoman State was organised on Islamic principles, the 
“People of the Book” or of “scripture” (Ahl al-Kitab) such as 
Christians and Jews, were allowed to retain their religion, and to 
benefit from Turkish/Muslim tolerance. Their lives, liberties, 
properties and religions were guaranteed in return for the payment 
of special taxes and acceptance of a lower status to that of the 
Muslims. According to Benjamin Braude and Bernard Lewis, they 
enjoyed a considerable measure of communal autonomy. [2]

As Ottoman power spread into the Balkans, some of the 
Orthodox Christians adopted Islam.[3] However, there was no
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general and forcible Islamisation of Christians within Ottoman 
territories, as confirmed by the late Professor Douglas Dakin, and 
others.[4] The Ottomans adopted a conciliatory policy towards the 
Christians and Jews from the very beginning.[5]

The Armenians came under Turkish rule long before the 
conquest of Constantinople (İstanbul) on 29 May 1453 by Sultan 
Mehmet II (1451-1481), but this subject is outside the scope of 
this paper. [6] Sultan Mehmet organised the Armenian community 
in 1461 by appointing Hovakim (Ovakim), the Armenian bishop 
of Bursa, to be the Patriarch of all the Armenians within the 
Ottoman State. Turco-Armenian relations were founded on 
mutual trust, respect and sympathy, which were to last for 
centuries. The Sultan placed the Armenians under his personal 
protection; recognised their religion, rights and liberties, and 
converted them into a most trustworthy and loyal element in the 
Ottoman State; so much that, in time they became known as the 
tebaa-i- sadıka-i Şahane (loyal subjects of the Sultan) or millet-i 
sadika (loyal community).[7]

EARLIEST ARMENIAN ASPIRATIONS

These good relations between the Turks and the 
Armenians lasted until the Ottoman State began to decline in the 
latter part of the seventeenth century. In Russia, Tsar Peter “the 
Great” (1689-1725) used some of the Armenians in his grandiose 
scheme of invading the Caucasus and obliterating many of its 
overwhelming Muslim majority. He made lavish promises to the 
Armenians, which he did not keep.[8] Under Tsarina Catherine II 
(1762-1796), her supreme commander Prince Potemkin dreamt of 
an Armenian kingdom under Russian control;[9] but ultimately 
he, too, let them down.

Meanwhile the intrigues of some Armenian secular and 
ecclesiastical leaders continued. They supported Russia in its 
invasion of the Muslim Khanates in the Caucasus and in the 
overthrow of their Muslim rulers. Some of the Armenians acted as 
spies for the Russians. [10] There are many examples of Armenian
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ecclesiastical support for the Russians in the early 1800s. Tsar 
Alexander I (1801-1825) specifically sought out Catholicos 
Daniel’s advice, and in 1808, he awarded the Catholicos with the 
Order of St. Anne, first class, for his espionage services to the 
Russians.[ll]

In many ways the enmity which developed between the 
Armenians and the Muslims had, at its root, Russian expansionism 
into the Caucasus. After the Russian invasion of Muslim 
territories the Armenians were encouraged to move into Russian 
held territory. [12] Armenians also migrated to the Khanate of 
Karabakh after its occupation by the Russians.[13]

The earliest Armenian aspirations for autonomy, or 
independence, were inspired by the French Revolution 
(1789).[14] The Armenians were also influenced by the Greek 
rebellion of 1821, which taught them the lesson that, for a minority 
to realise its ambition for independence the intervention of foreign 
powers was indispensable.[15] Yet, in Anatolia the Armenians did 
not have the advantages which the Greeks and other Balkan 
peoples had. They were scattered throughout Ottoman territories, 
intermingled with Turks and other Muslims; nowhere did they 
constitute a majority of the population; they were divided into 
hostile sects (Gregorian, Catholic and Protestant); they were 
disorganised; and worst of all, they allowed themselves to be 
manipulated by the major Powers, particularly by Tsarist Russia, 
who vied with one another to despoil the Ottoman State. These 
Powers considered the Armenians merely as pawns in their 
designs for self-aggrandisement. However, the Armenian 
militants were determined to get their own way at whatever 
cost. [16]

RUSSO-ARMENIAN COLLABORATION

The long struggle between Turks, other Muslims, and 
Armenians, began in earnest during the Russo-Ottoman wars of 
1827-29, when the Armenians felt that their opportunity had 
arrived. In these wars the Armenian subjects of the Persian and
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Ottoman states, as well as Armenians living in the Russian 
Empire, fought on the side of the Russians against Persia and the 
Ottoman State. In such wars, according to Justin McCarthy, the 
pattern was always the same: Russian invasion of Muslim 
territory, Armenians siding with the invaders, huge Muslim 
mortality and migration, and de facto population exchanges of 
Muslims and Armenians. That is how an Armenian majority was 
established in what today is the Republic of Armenia, a majority 
created by the Russians. Erivan was, until 1827, a Persian 
province with a Muslim (mainly Turkish) majority. The 
destruction, or forced migration of the Muslim population enabled 
the Russians to repopulate the region with Armenians from the 
Persian and Ottoman states.[17]

In the ensuing Turco-Russian confrontations, e.g. the 
Crimean War (1853-56), the situation was the same: Many 
Ottoman Armenians helping Russia, but some of them remaining 
loyal to the Ottoman State.[18] Despite Armenian collaboration 
with, and the assistance given by the Catholicos of Etchmiadzin to 
the Russian governments, the latter always let them down, 
because the Russians did not want an “Armenian question” on 
their territories.[19] Yet, many Armenians persisted in their 
loyalty to Russia, and their Catholicos at Etchmiadzin did not 
hesitate to use his influence, even on Ottoman Armenians, in 
favour of the Russians. [20]

THE GOLDEN AGE OF OTTOMAN ARMENIANS

The period following the Russo-Ottoman war of 1828 
ushered in a reform movement in the Ottoman State, known as the 
Tanzimat (Regulation or Organisation), which was inaugurated by 
an edict under the title of Gülhane Hatt-ı Şerifi (Noble Edict of the 
Rose Chamber), dated 3 November 1839.[21] This edict was 
confirmed and reinforced by the Islahat Hatt-ı Hümayunu or 
Islahat Fermanı (Imperial Edict of Reforms), of 18 February 1856. 
Both edicts aimed at expanding the reforms, which had already 
begun in the military sphere to other fields as well, and to secure 
equality and guarantees of life, liberty and estate to the Christian 
population of the Ottoman State. [22]
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As a result of this reform movement the Armenian 
community was given a constitution that was sanctioned by the 
Sultan Abdülaziz (1830-76), on 17 March 1863. It was “a 
remarkable document, institutionalising a high degree o f 
autonomy”, according to Benjamin Braude and Bernard 
Lewis.[23] It inaugurated a golden age for the Armenian 
community, some of whose militant leaders began to abuse their 
new privileges and strove for the establishment of an imperium in 
imperio. The Russians, who were not happy with the reforms, as 
they believed these would spread to their own Armenian subjects, 
used the Armenian constitution as a pretext to intensify their 
interference in Ottoman Armenian affairs.[24]

This was the period when the Ottoman State bestowed 
many rights, privileges and opportunities on urban Armenians, 
almost in all walks of life. They could ascend to the highest 
administrative offices of the state. A number of them became civil 
servants, governors, general inspectors, and even viziers. From 
1850 to 1876 every Grand Vizier (Sadrazam - Prime Minister), 
and Foreign Minister had an Armenian adviser. In 1868, for the 
first time in Ottoman history, an Armenian named Krikor Agaton 
was appointed to the post of Minister of Public Works.[25] There 
were also two Armenian generals in the Ottoman army in 1862, 
employed in the War Office and the Admiralty.[26] A number of 
Armenians became Pashas,[27] the highest dignity in the 
state.[28]

Those Armenians living in rural areas near towns also 
benefited from these reforms, but others inhabiting villages in 
remote areas shared the fate of their Muslim neighbours, who were 
sometimes subjected to the lawlessness and depredations of 
nomadic tribes, mainly of the Kurds. The more remote and 
inaccessible a rural settlement, the more the opportunity arose for 
brigands to make life a misery for the sedentary people, depending 
also on the weakness of the government in power.
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In addition to the scourge of some of the nomadic tribes, 
the proselytising carried on among the Gregorian Armenians by 
missionaries[29] contributed to much unrest in the country. First 
the Catholic missionaries, then the Protestants had begun a 
campaign of indoctrination among the Gregorians, which created 
many problems. [30] In the words of an Armenian writer, the 
introduction of Catholicism and Protestantism among the 
Armenians “had more ruinous effect on the nation than anything 
else ever had”.[31 ] The Armenian community was thus divided by 
these agents of the major Powers into three hostile sects the 
members of whom were constantly at each other’s throats, which 
needed Turkish intervention in order to prevent them from 
exterminating one another.[32]

The Catholics in Turkey were protected by France and 
Austria, the Protestants mainly by Britain and USA, and the 
Orthodox by Russia. All these Powers aimed at increasing their 
influence in the Ottoman State, ostensibly in order to protect their 
protégés, but actually in order to promote their own interests. The 
Armenians were thus divided by the agents of the major Powers 
for their own ulterior motives. Russia was using the Gregorian 
Armenians in order to descend to the warm waters of the 
Mediterranean Sea and cut off the British route to India;[33] 
Britain was using the Protestant and Gregorian Armenians to 
preserve its “lifeline” to India by containing Russia and restricting 
French influence; and France was making use of the Catholic 
Armenians for its own interests in the Near East.

Consciously or not, the major Powers were directly or 
indirectly encouraging enmity between the different Armenian 
sects. They were also using the Armenians in order to intervene in 
the internal affairs of the Ottoman State by pretending that they 
were interested in the problems of Christian minorities, but in fact, 
they were jockeying with one another for influence in, or for a 
portion of that state when the “Sick man of Europe” demised. 
Their frequent interventions contributed greatly to the upsurge of 
Armenian militancy, and to the inception, intensification and
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proliferation of Armenian insurrection and terrorism which, in 
time, became the root-cause of what came to be known as the 
“Armenian question”.[34]

THE TURCO-RUSSIAN WAR AND THE ARMENIANS

Towards the latter part of the nineteenth century the 
decline of the Ottoman State became acute. Russia, taking 
advantage of this decline, and in order to hasten the demise of the 
Ottoman State, encouraged the growing nationalist movements in 
that state, particularly in the Balkans. As a result there were 
rebellions in Herzegovina and Bulgaria in the 1870s. This led to 
the Turco-Russian war, which broke out on 24 April 1877. In June 
the Russian armies, commanded mainly by Russian Armenian 
generals, occupied Erzurum in eastern Anatolia, and some 
Armenians joined the invaders, acting as guides, while many 
others collaborated with the invading Russian armies.[35] In some 
remote parts of Anatolia Armenian armed bands took advantage of 
the absence of all able-bodied Turkish men and troops to attack 
unprotected peaceful Muslim villages.

The presence of the Russians in the region encouraged the
Armenian collaborators to maltreat their Muslim neighbours;
whilst the advance of the Russian armies across the Balkans
created among the Armenian intellectuals and clergy in İstanbul, a
belief in Russian ascendance to power and the ultimate doom of
the Ottoman State. They began to calculate the speedy fall of
Ottoman “domination” and to turn their eyes towards its would be 
successor.[36]

The initial eagerness of some Ottoman Armenians to assist 
the Ottoman government in the war was reversed after the 
capitulation of the Ottoman army under Osman Pasha at Plevna, 
and following the efforts of Armenian Russophiles to induce their 
co-religionists to support Russia. [3 7] The Armenians then decided 
to address a petition to the Tsar, requesting his help for the 
realisation of their aspirations.[38] The Armenian Patriarch 
visited the Russian Commander-in-Chief, Grand Duke Nicholas,
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at San Stefano (Yeşilköy), and later sent him a delegation under 
Migirditch Khrimian, a former bishop of Van, with a letter 
requesting the establishment of an independent Armenian state in 
the eastern provinces of the Ottoman State, or their domination by 
Russia. The Armenian delegation was well received by the Grand 
Duke, but evidently did not succeed in its mission. The Russians 
were happier with discontented Armenians in the Ottoman State 
than with an independent state which might soon encourage their 
own Armenians to make similar demands.[39]

THE CONGRESS OF BERLIN

Following the defeat of the Ottoman State by Russia, a 
peace congress was held in Berlin. The Armenian leaders 
submitted a règlement organique to the Congress, which met from 
13 June to 13 July 1878,[40] asking for the establishment of an 
“Armenian province”, comprising all the territory between the 
Russian and Persian frontiers and the Black Sea where the 
Armenians were a minority. [41 ] They warned that if the Congress 
refused to listen to their demands, they were resolved to agitate 
until they obtained what they wanted, and if they could not 
succeed without foreign aid, they would place themselves 
completely in the hands of Russia, and even prefer annexation by 
that state. [42] They also sent delegations to St. Petersburg, Paris, 
London, Rome, Vienna, and ultimately to Berlin, to follow the 
Congress. However, at the Berlin Congress they did not obtain 
what they asked for; nevertheless Britain prevailed upon the 
Congress to include an article in the Treaty of Berlin, Article 61, 
by which the Ottoman government undertook to carry out reforms 
demanded by local requirements in the provinces inhabited by the 
Armenians, and to guarantee their security against “Circassians 
and Kurds”. The Ottoman government also undertook to make 
known periodically the steps taken to this effect to the Powers, 
who would superintend their application. Thus, Article 61 of the 
Treaty of Berlin placed the Armenian reforms under the guarantee 
of the signatory Powers, who thereby explicitly procured the right 
to interfere in the internal affairs of the Ottoman State.[43]
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The Armenian delegation was not pleased with this 
outcome and on 13 July 1878 they lodged a formal protest against 
Article 61, claiming that they had been deceived, and that the 
Armenian people would never cease “from crying out until Europe 
gave their legitimate demands satisfaction”. [44] According to 
Turkish historians, the last part of the Armenian protest was as 
follows: “The Armenian delegation will return to the East, 
carrying with it the lesson that, without struggle and insurrection, 
nothing can be achieved”.[45] With great difficulty did the British 
Ambassador in Istanbul, at the time, Sir Austen Henry Layard 
persuaded some of the Armenian leaders that the Cyprus 
Convention, which was signed between England and the Ottoman 
State on 4 June 1878, whereby Britain was allowed to occupy and 
administer the island of Cyprus in return for defending the 
Anatolian territories of the Ottoman State against Russia, would 
be beneficial to the Armenians, as it gave Britain the right to ask 
the Ottoman government to carry out reforms in Anatolia.[46]

Neither Armenian Patriarch Nerses, nor the other
Armenian leaders could realise however, that the British
government was much less concerned with the Armenians than
with the country they inhabited, which served as a buffer-zone
between Russia and the route to India, through the Mediterranean.
The main reason why British Foreign Secretary Lord Salisbury
was instrumental in the insertion of Article 61 in the Treaty of
Berlin was to deprive Russia of the modus vivendi of Balkanising
the eastern provinces of the Ottoman State for its own ulterior 
motives. [47]

GENESIS AND PROLIFERATION OF ARMENIAN 
MILITANT ORGANISATIONS

Following the signing of the Treaty of Berlin various 
attempts were made by the major Powers, particularly by the 
British Conservative and Liberal governments, for the 
introduction of reforms in the Ottoman State for the benefit of the 
Christians, especially of the Armenians,[48] but without success.

108 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



The Ottoman government was in no position to fulfil its promise 
because the reforms demanded, and would entail the expenditure 
of vast sums of money, and other resources, which an Ottoman 
state bankrupted by those very Powers could not afford. That state 
was bleeding to death because of the Capitulations (extra
territorial and supra-national privileges granted to the Powers), the 
protégé system, and the public debt; nor would the Powers lend it 
any money. Therefore, the danger of intervention threatened the 
very existence of the Ottoman State.

This very danger encouraged the Armenian militants to 
intensify their intrigues with Russia,[49] and to prepare for revolt 
in order to procure an autonomous Armenian province in eastern 
Anatolia, where the Armenians were overwhelmingly 
outnumbered by the Muslims. [50] This was confirmed by the 
French Vice-Consul in Erzurum, who reported that Russian 
intrigues were actively at work to foment a rising among the 
Armenians. The Russians were continuing to make use of a 
number of “local Armenian characters to spy and agitate for 
them”. [51]

Following the financial collapse of the Ottoman State in 
the early 1880s the relations between the Turks and the Armenians 
began to deteriorate. According to the British Consul in Erzurum, 
Major William Everett, as early as 1882 there were strong 
indications that some Armenian militants in eastern Anatolia were 
making preparations for insurrection.[52] By June the 
insurrectionary movement among the Armenians was 
intensifying. Consul Everett believed that this movement 
emanated from Russian Armenia, and was secretly encouraged by 
Russia. There were many Russian agents perpetually travelling 
throughout the country and provoking the Armenians to 
rebellion. [53]

In view of these developments, the Ottoman government 
became very suspicious of the Armenians, and looked upon their 
leaders as dangerous elements. The lot of the Armenians naturally
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became much harder. They, in turn, intensified their activities and 
established various committees all over the world, particularly in 
the European capitals, with branches in Ottoman territories. [54] 
The Hintchak (Bell) Committee was set up by Avedis Nazarbek 
(Nazarbekian or Nazarbekiantz) in Geneva in 1887, based on 
Marxist-Socialist principles.[55] This was followed by the 
Armenian Revolutionary Federation, the Dashnaktsutiun (Hai 
Heghapokhakan Dashnaktsutiun), which was established in the 
summer of 1890 in Tbilisi, on national socialist principles, by 
Kristapor Mikaelian, Stepan Zorian and Simon Zavarian, all 
educated in Russian universities.[56] The aim of both 
organisations was the establishment of the independence of 
“Turkish Armenia” (eastern provinces) and ultimately its 
transformation into a national socialist state. They would procure 
this by creating the pretext for the major Powers to intervene and 
set up an Armenian state for them. This pretext would be supplied 
by Armenian rebels, or terrorists, by provoking the Muslims in 
most unimaginable and satanic ways so that they would retaliate 
and enable the Armenians to cry out that “the barbarous Muslim 
Turks are massacring the innocent Christian Armenians”.[57]

Louise Nalbandian, an Armenian writer, asserts that the 
programme of the Hintchak party was directed towards 
“provocation and terrorism” in order to incite the feelings of the 
people against their enemies and derive benefits from their 
retaliation. “Agitation and terror were needed to elevate the spirit 
of the people”, she declares. Armenian terrorists began to 
exterminate what they considered as “the most dangerous” of the 
Armenian, Turkish and other elements, inimical to their cause, and 
did not hesitate to murder their opponents and wealthy Armenians 
who did not contribute to their funds. To assist them in carrying 
out all of these terroristic acts, they organised an exclusive branch 
specifically devoted to performing acts of terrorism, reveals 
Nalbandian.[58]

Thus, with the establishment of the Hintchak society the 
destiny of the Ottoman Armenians passed into the hands of a few
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Russian Armenian anarchists which, in the words of Leo, an 
Armenian writer, constituted a turning point in their history, for 
the Armenian community was about to be made an instrument in 
a bloody contest that would span over many years.[59] In this 
contest not only terror, but disinformation, and a campaign of lies 
and vituperations, were the main instruments used by the 
Armenian militants, who managed, through their repeated 
clamours, to convince the Christian West that they were being 
persecuted by the Muslim Turks because of their Christian 
religion.

While Armenian militancy was spreading, some wiser 
counsels among the Armenian community were not lacking. In 
August 1889 the Armenian Vicar in Bitlis, Chorene Vartabed, in a 
conversation with British Consul Chermside, deprecated the 
outcry raised abroad and the exaggerated stories published. He did 
not consider the general condition hopeless, and referred to the 
time of a past generation when there was “no foreign intervention, 
no oceans of press pity poured out on the Armenians of Turkey”, 
and when their forefathers still managed “to live under Turkish 
rule quite happily”.[60]

TOWARDS CIVIL WAR IN ANATOLIA

Between 1890 and the Young Turk Revolution of 1908, 
Armenian militants, both the Hintchakists and the Dashnakists, 
caused many incidents in the Ottoman State, which amounted to a 
civil war. Particularly following the establishment of the 
Dashnaktsutiun, Armenian affairs shifted to more action: To bring 
about a long drawn-out fight against Ottoman “tyranny”, they 
called it, and to create in the country a continuous revolutionary 
state in order to procure European intervention. [61]

Soon these Armenian terror organisations ended up in the 
hands of a minority of foreign-inspired, self-seeking, violent 
opportunists, with limited ability and doubtful patriotism. Their 
main aim was to provoke armed rebellions all over the Ottoman 
State in order to “spill blood to obtain freedom”, which would
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bring fatal results to Armenian and Muslim villagers and 
inhabitants of cities, resulting in mutual massacres. Meanwhile 
Russian Armenia had become a centre for arms collection and 
revolutionary organisation aimed at the Ottomans.[62]

The activities of the revolutionaries were greatly 
facilitated by their relationship to the Armenian Church. As a 
body, the Church crossed the Ottoman-Russian border. Using the 
facilities of the Church, the clerics easily kept up communication 
between the revolutionaries in southern Caucasus and Anatolia, 
and between the Russian government and the revolutionaries. The 
presence in the Armenian revolutionary movement of priests and 
bishops[63] brought together the two faces of Armenian identity: 
The Church and ultra-nationalism. Church officials also gave 
practical assistance to the revolutionaries. [64]

In eastern Anatolia almost a reign of terror was brought 
about as a result of the reckless behaviour of a handful of 
Armenian agitators and assassins. [65] These extremists were even 
quarrelling among themselves and killing one another, usually the 
more violent ones murdering, or eliminating the more passive 
Armenian leaders who were not in favour of violence. Naturally 
the Turks began to react to this agitation. Every Turk had a frantic 
terror of secret societies and plots, because most of them 
remembered the part played by Greek and Bulgarian committees, 
and the disastrous intervention of Russia in 1877, and of other 
Powers. To them it now appeared that the loyal Armenian nation 
no longer deserved that title; the Armenians were as seditious as 
the Greeks and the Bulgarians; they had secret committees and 
revolutionary printing presses; they were arming and conspiring to 
massacre the “good Muslims”. The Armenian militants had 
definitely planned a great conflagration.[66] Their terrible deeds: 
Bombs in public places, murders of officials, mutilation of the 
bodies of their victims, the use of youngsters to kill their 
opponents, arson, sabotage, robberies, etc., can be traced from 
British documents preserved at the Public Record Office. [67] 
They even attacked foreign representatives in order to put the
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blame on the Turks and to attract the public opinion of Europe to 
their side. French Consul Carlier in Sivas, who had opened the 
Consulate to Armenian refugees, was shot by an Armenian youth, 
who, when challenged, declared that he wanted to kill the Consul 
so that this would have great repercussions in Europe, where they 
would believe that he was assassinated by Turks. [68]

The Reverend Dr. Cyrus Hamlin, founder and first 
president of Robert College (now Boğaziçi University) in 
Istanbul, who lived in Turkey and knew the Turks and the 
Armenians very well, in a letter described in great detail the 
methods used by Armenian militants in order to cause havoc in the 
Ottoman State. Hamlin was told by an Armenian intellectual that 
they were preparing the ground in Anatolia for the Russians to 
take over. He declared that the Hintchakist bands, organised all 
over the country, would watch their opportunities to kill the 
Muslims, set fire to their villages, and then make their escape into 
the mountains. The enraged Muslims would then rise and fall upon 
the defenceless Armenians, and slaughter them with such 
barbarities that Russia would enter, “in the name of humanity and 
Christian civilisation”, and take possession. Hamlin described the 
Armenian militants as “cunning, unprincipled and cruel... they are 
of Russian origin, Russian gold and craft govern them”. [69]

The motto of the Armenian revolutionaries, according to 
A. J. Arnold, the secretary of the Evangelical Alliance, was as 
follows: “There will be many things wanted for the deliverance of 
our mother country. We will want time and money, and will want 
blood... To accomplish our work many will have to endanger their 
lives, be persecuted and fall victims, whether it be those who wield 
the sword or work with the pen”.[70] The Armenian terrorists 
were so ruthless that in April 1894, according to a report which the 
French Ambassador in İstanbul, Paul Cambon, sent to Casimir 
Perrier of the French Foreign Office, they even tried to assassinate 
their own Patriarch, Ashikian. The eighteen-year old Armenian 
assassin tried to shoot the Patriarch but failed because the weapon 
was out of order. [71]
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By the middle of 1894 the eastern provinces of the 
Ottoman State were in a turmoil as a result of the Armenian 
insurrectionary movement. Incidents erupted all over the country, 
some very serious, involving the death of many innocent people 
on both sides, and the destruction of much property. At last the 
Armenian militant leaders had got what they wanted: Muslim 
reprisals and the pretext for the major Powers to intervene. There 
were incidents at Sasun, Istanbul, Trabzon, and in many other 
places of the country where practically a civil war was raging 
between the deluded Armenians and the Turks. The incidents, 
particularly the Sasun revolt, provoked by the Armenian militants 
in the summer of 1894, were echoed to the West by them and their 
supporters, as “Armenian massacres”. However, a number of 
impartial observers laid much blame on the Armenian militants 
and their patrons.

A British Member of Parliament, Sir Ellis Ashmeed 
Bartlett, in a pamphlet he published in February 1895, which he 
circulated to the British Parliament, observed that “most of the 
tales so widely circulated” in connection with the Turco-Armenian 
incidents were manufactured and directed by “the most 
imaginative and malevolent spirit”. The “deliberate object” of the 
agitation “was not to obtain redress for the Armenian sufferings, 
but to excite public feeling in this country (UK) against Turkey 
and the Turks”. He was supported in his views by M. Ximenes, a 
Spanish geographer and man of science, an eye witness to the 
Sasun rebellion, who contradicted the Armenian “massacre” 
allegations.[72] Another British source, Captain Charles Boswell 
Norman, who was sent to the Ottoman State as an officer in the 
Royal Artillery, observed in a manuscript of 1895,[73] “Only the 
Armenian version of the disturbances, embellished with hysterical 
utterances of their English collaborators” were heard of, whereas 
in reality “The disturbances in Asia Minor are the direct outcome 
of a widespread anarchist movement”. He insisted that the 
Hintchakist committee was directly responsible for all the 
bloodshed in Anatolia. British journalists were duped by the 
Armenians. [74] Many of the Armenian falsehoods were also
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revealed during the sessions of the Sasun Inquiry Commission, 
which the Ottoman government established in December 1894, 
consisting of British, French and Russian representatives, in 
addition to Muslim ones.[75]

As for the toll among both Armenians and Muslims, in 
numerous incidents that took place between 1894 and 1896, no 
reliable statistics are available. Most Armenian sources claim that 
400,000 Armenians were killed; but they do not mention the 
number of Muslims exterminated by the Armenians.[76] The 
figure is estimated to be between 10,000 and 20,000 Armenians 
killed, which is a far cry from 400,000 Armenians “massacred”. It 
is also estimated that between 5,000 and 10,000 Muslims were 
killed, most of whom were innocent people who became victims 
of Armenian extremism,[77] but this is rarely mentioned in the 
annals of European history.

After these tragic incidents many attempts were made both 
by the Ottoman government and some of the moderate Armenian 
leaders to reconcile the Muslims and the Armenians. From 1896 
to 1908, although Armenian incidents flared up intermittently 
with every major crisis, such as the Ottoman-Greek war of 1897, 
the German Emperor’s visit to İstanbul in 1898, the eruption of the 
Cretan and Macedonian questions, and the attempt by Armenian 
militants to assassinate Sultan Abdülhamit II (1842-1918), 
nevertheless these simmered on until the rapprochement between 
the Armenian revolutionaries and the Young Turks, who co
operated together, and with other malcontents of the state, in 
bringing about the Young Turk Revolution of July 1908.

THE YOUNG TURK REVOLUTION AND ITS 
AFTERMATH

As a result of the Young Turk revolution, Turks and 
Armenians, dazzled for the time being by the slogans of the 
revolution such as “liberty, fraternity and equality”, began to show 
signs of rapprochement. In August 1908 M. Sabahgoulian, a 
Caucasian Armenian and president of the Hintchak Society,
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declared at the Sourp Yervartioun Church of Beyoğlu (Pera) that 
the Hintchakists would terminate their revolutionary activities and 
do their utmost “for the development and prosperity of our 
country”. At the same time E. Aknouni (Maloumian), another 
Russian Armenian and spokesman of the Armenian Revolutionary 
Federation, the Dashnaktsutiun, announced that the 
Dashnaktzagans would protect, or defend the new Ottoman 
constitutional regime, work for the unification of the Ottoman 
nationalities, and co-operate with the Committee of Union and 
Progress (CUP of the Young Turks). [78]

At first the relations, particularly between the Young Turks 
and the Dashnakists, were cordial. But soon after dissensions 
began to arise between them, when the Dashnakists became 
insolent, so much that, British Vice-Consul Captain Dickson 
wrote to his Ambassador in İstanbul, Sir Gerard Lowther, as 
follows: “The Armenian in subjection, such as I have seen him, is 
an unsympathetic, mean, cringing, unscrupulous, lying, thieving 
curd; given his freedom, he loses none of these bad qualities, but 
in addition becomes insolent, domineering, despotic.”[79] The 
Vice-Consul believed that the Armenian policy was, had been, and 
probably would always be, “an entirely selfish one, with no 
thoughts of an united Ottoman Empire, but only of their own 
nationality, if not of their own profit’’.[80] He believed that Russia 
was preparing to destabilise the eastern provinces of the Ottoman 
State, and indicated how a handful of Armenian revolutionary 
leaders were ready to help Russia put its plans into execution. 
Even Ambassador Lowther confirmed that the attitude of the 
Armenians since the re-establishment of the constitution had been 
“arrogant and provocative, while the Turks are sullen, subdued 
and suspicious”.[81]

The Dashnakists had co-operated with the Young Turks 
with the hope that, in return, they would obtain some measure of 
decentralisation that would go far enough to establish one or two 
“purely Armenian provinces”, but as the regenerated Ottoman 
government was aiming at the establishment of a united Ottoman
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nationality without distinction of religion or race, their 
disappointment was great. Even Vice-Consul Dickson believed 
that the aims of the Dashnak Society were “preposterously 
ambitious”, and that they hoped for the establishment of an 
Armenian republic, formed out of the portions of the Ottoman, 
Russian and Persian provinces, from which the non-Armenian 
elements would gradually be excluded. Dickson informed 
Lowther that the Armenian clergy were exhorting their flocks to 
marry young, and to beget large families so as to swamp the other 
elements. [82]

Thus, the Turco-Armenian rapprochement proved to be 
short-lived. [83] Despite the sensible counsels of the Armenian 
Patriarch Matheos Ismirlian, directed to his community, to co
operate loyally with the Turks by showing prudence and 
moderation, and by abstaining from all extremist ideas, as he said, 
the Turkish government and people were “frankly and honestly 
disposed to treat the Armenians fairly”,[84] his advice fell on deaf 
ears.[85]

THE ADANA INCIDENTS

On the night of 12/13 April 1909 there was a counter
revolution in İstanbul, and a new government under Tevfik Pasha 
was established on 14 April. Gabriel Noradounghian, an 
Armenian, was appointed Minister of Commerce and Public 
Works. However, it did not last long, and İstanbul was occupied by 
an army dispatched from Salonica. Abdiilhamit was forced to 
resign. During these developments incidents took place in Adana.

According to British writer Telford Waugh, the Armenians 
had shown themselves to be arrogant and boastful over their new 
equality. [86] Any Armenian who could write began to publish 
odes, poetry, stories, etc., which had little to do with the facts. 
They staged revolutionary plays and recited national songs 
inciting the Turks. The Armenian intelligentsia tried their best to 
provoke the Armenian people to revolt. The more the Armenians 
talked and recited poetry, and the more they armed themselves, the
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more they aroused the anxiety and sense of alarm of the Muslim 
people. The Dashnak and Hintchak societies, too, did much to stir 
them.[87]

The Turks were also alarmed by the exhortations of the 
Armenians to arm themselves, delivered by Mousheg, the 
Gregorian bishop of Adana, throughout the country, particularly in 
Adana and its region where the bishop, according to British 
Ambassador Lowther, had a commercial interest in the sale of fire
arms.[88] Lowther believed that the Armenian bishop was largely 
responsible for inflaming the passions of the Armenian people and 
the fears of the Turks. The British Vice-Consul in Mersin, Major 
Doughty Wylie, recognised this to such an extent that, in the 
interests of public order, he later prevented the Bishop’s landing in 
Mersin on his return to his diocese.[89]

On 13 and 14 April reports were already spreading through 
the provinces of the startling events which were then occurring in 
the capital. On the night of the 14th incidents erupted in 
Adana. [90] During the whole of the 15 th, 16th and 17th April 
Adana became the scene of wide disorder; Turks and Armenians 
clashed all over the place. However, owing to the intervention of 
Doughty Wylie, these incidents were brought to an end soon after. 
Moreover, the arrival on or about the 25th April of several British 
and other foreign warships in Mersin and İskenderun 
(Alexandretta), including French and Russian vessels, also did 
much towards restoring the confidence of the people.

By 25 April the ferocity of the incidents began to abate. 
Ambassador Lowther could give no definite figures of the dead 
and wounded, but in Adana 2,000 bodies were buried of whom 
600 were stated to be Muslims. The Ottoman government 
subsequently issued an official estimate of 5,400 casualties for the 
whole district; but Lowther believed that the figure was probably 
somewhere between 15,000 and 20,000 Armenians.[91] He did 
not bother to give the number of Muslim casualties. Cemal Pasha 
states that 17,000 Armenians and 1,850 Muslims were killed.[92]
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Who was responsible for the Adana incidents? Lowther 
did not believe that there was any ground to assume that the 
Armenians were planning an insurrection, or that the Muslims had 
been preparing a carefully premeditated “massacre”. The causes 
of the incidents were, according to him, rather to be found in the 
vainglorious talk of equality on the part of the young Armenians, 
who were all “in theory” revolutionaries and advocates of home 
rule; in the fear which their attitude had inspired among the 
Muslims of some definite act of aggression, a fear which was 
somewhat justified by the constant stream of arms that flowed into 
the country for the use of the non-Muslim population; in the 
extravagance of the orators on both sides; and in the weakness of 
government authority. In a later dispatch Lowther admitted that 
Bishop Mousheg had great responsibility in the outburst of the 
incidents.[93] Yet, R. McDowell of the British Foreign Office, in 
commenting on these incidents later, observed that the Adana 
incidents “were undoubtedly the result of (revolutionary) society 
propaganda, and o f urging the Armenians to armed 
resistance”. [94]

A NEW REFORM SCHEME

After the Adana incidents, in which many Turks and 
Armenians lost their lives, and which were, as usual, echoed to the 
West as “the massacre of Armenians”, Turco-Armenian relations 
again became very strained. During the Balkan wars which began 
in October 1912, extensive disorders took place all over Anatolia. 
The political and international situation, and reports from the 
European provinces of the Ottoman State about the ill-treatment 
of the Muslims there, added to other reports that the Armenians in 
the Balkans had formed committees to fight against the Turks, 
increased the animosity towards them in the outlying provinces of 
the country. [95]

Armenian militant leaders, encouraged by the Ottoman 
defeats in the Balkan wars, judged the time ripe for action again. 
When, as in the past, Armenian leaders appealed to Russia for
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active support against the Ottoman government, in Turkish eyes 
the Armenians became the instruments of Russian policy. [96] As 
a result of Armenian agitation and intrigues with Russia the 
situation in Anatolia became so acute that, in April 1913, it was 
prophesied at the British Foreign Office that the break-up of the 
Ottoman State, in Asia as well as in Europe, appeared to be 
imminent. [97]

This situation compelled the Ottoman government to 
instruct its Ambassador in London, Tevfik Pasha, to submit a plan 
for reform in its Asiatic provinces under British officials. This 
appeal sparked off a long controversy among the Powers, as 
Russia opposed it very strongly. All through the summer of 1913 
talks were held among the ambassadors of the Powers in İstanbul 
about the prospective reforms in Anatolia. In these pourparlers 
Russia, assisted by Britain and France (the Triple Entente), posed 
as the champions of the Armenians, to whom they systematically 
gave false hopes in order to use them to advance their own 
interests,[98] whilst Germany and Austria (two members of the 
Triple Alliance), took the side of the Ottoman government.

The result was the imposition on Turkey, on 8 February 
1914, of an amended Russian scheme. The CUP government was 
forced by Germany to accept this scheme, which amounted to the 
partition of the country. The reform scheme for Anatolia, though 
much less comprehensive than the original Russian draft, granted 
considerable autonomy to the six provinces of eastern Anatolia, 
along with the province of Trabzon, which were to be consolidated 
into two administrative sectors. Each sector would be 
administered by an European inspector-general with wide powers. 
The inspectors would be appointed by the Sultan for a fixed term, 
but could only be removed with the consent of the Powers.

The arrival in May 1914 of the two inspectors-general, 
Major Hoff, a Norwegian, and M. Westenek, a Dutchman, seemed 
to be an indication that Armenian dreams were about to be 
fulfilled, and the Ottoman State parcelled out. The “Armenian
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reform scheme” was nothing but an excuse for the major Powers 
to divide the Ottoman State into spheres of economic exploitation. 
The Ottoman government, however, which dreaded the Russian 
menace behind the scheme, tried to curtail the authority of the 
inspectors, and as soon as the Great War broke out, dismissed
them.[99]

THE FIRST WORLD WAR AND THE ARMENIANS

Long before the outbreak of the First World War the 
Ottoman State had lost many of its territories. On 5 October 1908 
Austria had annexed Bosnia and Herzegovina, and Bulgaria had 
proclaimed its independence. Italy had seized Tripoli in 1911 and 
had occupied the Dodecanese Islands. The Balkan wars (1912-13) 
had almost completed the destruction of the Ottoman State in 
Europe. Since 1908 the Ottomans had lost 83 percent of the 
territory and 69 percent of the population of their European 
provinces, most of whom were Muslims, who were exterminated 
or expelled. By 1913 the Ottoman State was already being 
parcelled out among the major Powers for economic exploitation. 
Those involved were Russia, France, Britain, Italy, Germany and 
Austria. The state was practically forced to sign a number of 
bilateral agreements, and the Powers then arranged among 
themselves to recognise each other’s areas of influence in order to 
avoid a scramble.[100] The Entente Powers also later signed a 
number of secret agreements among themselves, dividing the war 
spoils.[101] However, this was one of the worst scrambles in 
history, which was facilitated by Armenian militancy and 
revolutionary activity.

Between May and July 1914 the Ottoman government 
made an alliance proposal to Russia, and a bid for closer relations 
with France, only to be rebuffed in both cases. [102] Britain, too, 
was not willing to accommodate the Young Turk government. 
When, on 1 August, Germany declared war on Russia, the 
Ottoman government began to mobilise on the following day, after 
German Ambassador Liman von Wangenheim and the Ottoman
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Grand Vizier Sait Halim Pasha had signed a treaty of alliance 
between their countries.[103] The Ottoman government was left 
with no option but to approach Germany.

Meanwhile the Armenian militants, taking advantage of 
the precarious position of the Ottoman State, did not hesitate to 
offer their services to Russia and its allies, despite the fact that the 
Ottoman government promised autonomy to the Armenians if 
they remained neutral or supported their state. The Armenians’ 
secret plan was that they would preserve their loyalty in peace 
time, but would carry on with their preparation and with arming 
themselves with weapons brought in from Russia and obtained 
locally. If war was declared, Armenian soldiers in the Ottoman 
armies would join the Russian armies with their weapons. If the 
Ottoman army advanced, the Armenians would remain calm and 
loyal. If it retreated, or came to a standstill, the Armenians would 
form armed guerrilla bands and begin programmed operations 
behind the Ottoman lines. [104]

After the Ottoman State entered the war in November 
1914, and long before that event, Armenian officials in the 
Ottoman service had begun to pass information to the Entente 
Powers.[105] They also began sabotage activities,[106] and 
provoked numerous rebellions all over the country. [107] On the 
other hand, the Armenians in the Russian Empire joined the 
Russian forces with the intention of occupying the eastern 
provinces of Anatolia. [108] They pledged loyalty to Tsar Nicholas 
II, who promised “to free” the Ottoman Armenians. Soon after, 
Alexander Khatissian, the president of the Armenian National 
Bureau of Tbilisi, in an appeal to the Tsar declared: “From all the 
countries the Armenians are hurrying to enter the ranks of the 
glorious Russian Army, in order, with their blood, to serve for the 
victory of the Russian arms... Let the Russian flag fly freely over 
the Dardanelles and the Bosphorus... Let the Armenian people of 
Turkey, who have suffered for the faith of Christ, receive 
resurrection for a new life under the protection of Russia”. [109] 
The Armenians thus became, in the words of David Lloyd George, 
“the little allies” of the Entente Powers.[110]
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Soon the Ottoman government realised that the Armenians 
were plotting a rebellion. Many Armenians were deserting from 
the Ottoman army and committing atrocities. Meanwhile the 
Russian army began to advance in the eastern provinces in order 
to give support to Armenian insurgents. Those insurgents had 
plundered the Muslim villages on their way and had massacred 
every Muslim they could lay their hands on. As the Muslim youth 
of those regions had already been conscripted for military service 
and were away at the front, only old people, women, children and 
the disabled had remained behind, and they fell victim to 
Armenian atrocities. [ I l l ]

Between November 1914 and May 1915 Armenian 
militants and insurgents caused many incidents all over the 
Ottoman State, as confirmed by Turkish and other war 
documents.[112] During the first year of the war the Ottomans 
were preoccupied with Armenian revolts in eastern Anatolia. Only 
the revolt in Van was successful, but all revolts caused great loss 
of life and significantly harmed the Ottoman war effort. The revolt 
in Van was very atrocious, and Turkish/Muslim people suffered 
heavily. Armenian atrocities and Muslim losses are well depicted 
by Justin McCarthy,[113] whilst there is an abundance of British 
documents in the Public Record Office on Armenian rebellions 
and atrocities.[114]

Following their success in the Van rebellion the 
Armenians established their own administration under Aram 
Manoukian. Meanwhile the Russian troops reached Van on 14 
May 1915 and were deliriously welcomed by the local Armenians. 
An Armenian legion was constituted to expel the Turks from the 
entire south shore of lake Van in preparation for a concerted 
Russian drive into the province of Bitlis.[115] On 21 May Tsar 
Nicholas sent a telegram to the Armenian revolutionary 
committee of Van, thanking it “for its services to Russia”.
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ARMENIAN RELOCATIONS

Thus, encouraged by Russia, the Armenians had begun to 
disrupt the Ottoman war effort by causing much trouble behind the 
Turkish lines, particularly on the eastern front. As the Russian 
forces began to march into Ottoman territory in eastern Anatolia, 
they were led by advanced units composed of volunteer Ottoman 
and Russian Armenians, who were joined by Armenian deserters 
from the Ottoman army. Many of these had also formed bands, and 
had armed themselves with weapons, which they had for years 
been storing in Armenian and missionary homes, churches and 
schools. They also raided Ottoman supply depots in order to 
increase their stock of arms and to deny them to the Ottoman army 
as it moved to meet this massive Russian invasion. These 
Armenian guerrilla forces, operating in close co-ordination with 
the Russians, were attacking Turkish cities, towns and villages in 
the east, massacring their inhabitants, while at the same time 
working to sabotage the Ottoman army’s war effort by destroying 
roads and bridges, raiding convoys, and doing whatever else they 
could to facilitate the Russian incursion and occupation.

Under these circumstances, with the Russians advancing 
along a wide front in the east, with the Armenian bands spreading 
death and destruction while simultaneously attacking the Ottoman 
army units from the rear, and with the Allies invading the country 
along a wide front, the Ottoman government had to do something 
about what it considered to be “Armenian treachery”. The 
Ottoman government had reason to distrust many of the 
Armenians of Anatolia because of the assistance given by them to 
the invading Russian armies in 1828, 1854 and 1877.[116] 
Nevertheless, even after the Armenian revolt and atrocities in Van, 
the Ottoman government made one final attempt to secure the 
loyalty of the Armenians. Summoning to a meeting the Patriarch, 
some Armenian deputies and other delegates, it warned them that 
drastic measures would be taken unless the Armenians stopped 
their atrocities against the Muslims and gave up working to 
undermine the war-effort. But the Armenian militant leaders saw
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in this warning the weakness of the Ottoman government, and 
intensified their activities to fulfil their aspirations. [117]

Thereupon, the possibility of widespread rebellion behind 
Ottoman lines, and of the danger of the Ottoman army having to 
fight on a number of fronts, with its lines of communication 
threatened, compelled the Ottoman government, on 24 April 
1915, to decide to remove the Armenians from vulnerable 
strategic points where they could assist the enemy. This decision 
did not precede, but was the result of Armenian rebellions which 
threatened the very existence of the Ottoman State by bringing 
about its total defeat at the hands of its enemies, let alone the fact 
that the unarmed remnants of the Turkish population (including 
children, women and old men) were subjected to many Armenian 
atrocities.fi 18]

The Ottoman Council of Ministers issued strict 
instructions on the mode of evacuation of the Armenians. Secret 
Turkish documents captured in Palestine by the British army in the 
autumn of 1918 reveal the decision of the Turkish government to 
close down the militant Armenian organisations and to arrest their 
militant leaders, warning the officials that, as this order was 
exclusively a measure against the extension of the Armenian 
committees, they should “abstain from putting it into a form which 
might result in mutual massacre of Muslim and Armenian 
elements”. At the British Foreign Office this document was 
minuted on 16 January 1920 by W. S. Edmonds as follows: “There 
is not enough evidence here to bring home the charge of massacre 
any closer”; whilst D. G. Osborne added the following: “On the 
contrary, the last paragraph of the order of the Minister of the 
Interior specifically warns against measures likely to lead to 
massacre”.[119]

The above-mentioned instructions were circulated by 
Mehmet Talat, then Minister of the Interior, whilst warnings were 
sent to Ottoman military commanders to ensure that neither the 
Kurds nor other Muslims used the situation to take vengeance for
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the long years of Armenian atrocities. The Armenians were to be 
protected and cared for until they returned to their homes after the 
war.[120] These secret instructions were removed from the 
Ottoman archives in Istanbul during the Allied occupation at the 
end of the war, most probably by some Greek or Armenian agents 
working for the British Military Intelligence Service. They were 
the original instructions issued by Mehmet Talat in connection 
with the evacuation of the Armenians.[121] Nowhere are there 
any instructions for the “massacre or genocide” of the Armenians.

It has been estimated that about 700,000 Armenians were 
relocated until early 1917. Of these, between 300,000 and 400,000 
lost their lives as a result of large-scale military and guerrilla 
activities then going on in the areas through which they passed, as 
well as the general insecurity, brigandage and blood-feuds which 
some Muslim tribes, mainly the Kurds, sought to carry out as the 
convoys passed through their territories. [122] In addition, the 
relocations and resettlements of the Armenians took place at a 
time when the Ottoman State was suffering acute shortages of 
food, fuel, medicine, and other supplies, as well as from large- 
scale plague and famine. A number of Armenians also died 
because of disease, climatic conditions, difficulties of travel, or 
illegal actions by some officials. Some of them lost their lives as a 
result of the rebellions of many Armenians, during fights in 
revolts, etc. But almost two million Turks and other Muslims also 
lost their lives as a direct or indirect result of Armenian action, and 
many more died by the same war conditions.[123] Nevertheless 
the Ottoman government has been accused by the Armenians and 
their supporters of having perpetrated “massacres”, “genocide” 
and even “holocaust” against its Armenian minority. These 
accusation will be addressed below.

WARTIME DISINFORMATION

According to Harold D. Laswell, propaganda 
(disinformation), during the First World War, like in any other war,
aimed at the following: To improve the friendly relations among
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the Allies; to establish amicable relations with neutral states, and 
to inculcate in them the idea that the Allies were not only right in 
their cause, but also that they would be victorious, and thus 
procure their support; to demolish the morale of the enemy states, 
and to create a dissension among, and hatred against them.[124] 
Obviously the state indulging in propaganda would find it 
advantageous to attain its goals by depicting its enemy as an 
“inhuman creature”. These vital considerations were kept in mind 
by the Allies, who posed as the champions of liberation and 
independence of subject peoples, based on Woodrow Wilson’s 
principles of self-determination, which they never cherished. [125] 
When the Armenian relocations began, an excellent opportunity 
arose for the Entente Powers to use the resulting incidents for 
disinformation purposes against the Ottoman State.

This disinformation of the Entente Powers was enshrined 
in three books: The first one edited by Lord James Bryce, and 
written by Arnold Toynbee, was entitled Treatment of the 
Armenians in the Ottoman Empire (Blue Book, London 1916); the 
second book was written by Henry Morgenthau, et. ah, under the 
title Ambassador Morgenthau’s Story (New York, 1918); and the 
third book was written by Johannes Lepsius and was entitled Le 
Rapport Secret du Dr. Johannes Lepsius sur les Massacres 
d’Armenie (Paris, 1918). All three books have been proved by 
impartial scholars to have been “masterpieces” of 
disinformation.[126] Particularly the “Blue Book” had a 
devastating effect. Its wicked influence is still extant as the book 
is being abused by Armenian activists in perpetuating their hatred 
towards the Turks, and by certain naive scholars. Its success lay in 
the fact that it was based on “atrocity” stories. British propaganda 
was geared towards such stories, real, exaggerated, or even 
fabricated; [127] because propagandists could flag them to 
journalists and correspondents, who would then flash them under 
banner headlines in their journals. [128]

Ambassador Morgenthau’s book, which was written with 
the aid of his Armenian secretaries and Burton J. Hendrick,
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American historian and biographer, has been vehemently 
criticised by American scholar Heath Lowry. According to Lowry, 
Henry Morgenthau, who arrived in Turkey on 27 November 1913 
and returned to the USA on 1 February 1916, after serving for a 
period of 26 months as US Ambassador, had his book compiled 
two years later, with the help of his two loyal Armenian aides - his 
personal secretary Hagop S. Andonian and his confidant, 
interpreter and adviser, Arshag K. Schmavonian, both of whom 
later found lucrative employment in the USA with the help of 
Morgenthau.

The book was actually drafted and written by journalist 
Burton H. Hendrick. It contains supposed quotations from the 
remarks of Ottoman Ministers, Talat and Enver Pashas, whom 
Hendrick portrayed as thorougly “inhuman characters”. Lowry, 
who examined carefully everything written by Morgenthau, could 
not locate a single reference to some very important alleged 
conversations. Apart from outright inventions, the “authors” take 
rumour and put them into the mouths of Turkish leaders - 
moreover in quotation marks. The authors, united in anti-Turkish 
disinformation, try to portray Ottoman Ministers as criminals, 
publicly boasting of their crimes. They take rumours, through 
Armenian interpreters, and credit them to the Turkish leaders. 
They feel utterly free to change, add, subtract and quote. Heath 
Lowry comes to the conclusion that Ambassador Morgenthau’s 
Story is full of “crude half-truths and outright falsehoods” which 
typify it “from cover to cover”. [129]

This is also confirmed by George S. Schreiner, the well- 
known American correspondent of the Associated Press. After 
reading the book, Schreiner wrote to Morgenthau on 11 November 
1918 as follows: “I am writing this letter under the impression that 
the peace of the world will not gain by such extravagant efforts of 
yours. Before there can be understanding among peoples each 
must have the right perspective of things and that perspective
consists of knowing the true proportion of right and wrong You
did not possess in Constantinople (istanbul) that omniscience and
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omnipotence you have arrogated unto yourself in the book. In the 
interest of truth I will also affirm that you saw little of the cruelty 
you fasten upon the Turks. Besides, you have killed more 
Armenians than ever lived in the districts of the uprising... If we 
take it for granted that we of the West are saints, then no Turk is 
any good... Ultimately truth will prevail. I have placed my limited 
services at her command”.[130]

Nevertheless the wicked influence of Morgenthau’s book 
has spread, as it is treated as a “primary” source, reflecting the 
observations of a “bystander”. It has served to shape anti-Turkish 
opinions in many circles. Decades after its first appearance, it is 
still reprinted and quoted extensively in speech and prose, despite 
the hope expressed by Schreiner, in the preface to his book Craft 
Sinister, as follows: “It is to be hoped that the future historian will 
not give too much heed to the drivel one finds in the books of 
diplomatist-authors. I at least have found these books both 
remarkably unreliable on the part played by the author. It would 
seem that these literary productions are on a par with the “blue 
books” published by governments for the edification of the public 
and for their own amusement’’.[131]

Dr. Johannes Lepsius based his book on information he 
collected from Armenian sources, and with the help of 
Morgenthau. He never set foot on Anatolian soil.[ 132]

CONCLUSION

Armenian claims that in 1915 the Ottoman government 
“deliberately” implemented a plan to exterminate the Armenian 
minority of the Ottoman State need to be meticulously examined 
and addressed. Some Armenian writers and Armenophiles, with 
no sense of proportion, claim that between 1.5 million and 2.5 
million Armenians were “massacred”. In order to “prove” that the 
Ottomans deliberately planned and carried out “genocide” against 
the Ottoman Armenians they quote extensively from a book by 
Aram Andonian, an Armenian writer, which was published in 
London in 1920, under the title The Memories of Naim Bey;

DI§¡§LER¡ GÜNCESÍ- 129



Official Documents Relating to the Deportations and Massacres of 
Armenians. These so-called “documents” have been proved to be 
forgeries, so typical of militant Armenians’ machinations, which 
are reflected in many “documents” forged by them and preserved 
in Western archives. These “documents” are supposed to include 
secret instructions which were said to have been sent by the 
Ottoman Interior Minister, Mehmet Talat, in September 1915, 
ordering the “extermination” of the Armenians. Two Turkish 
scholars, §inasi Orel and Siireyya Yuca have proved, beyond any 
doubt that the so-called “Andonian documents” are 
forgeries.[133]

During the trial in Berlin of the Armenian assassin 
Soghomon Tehlirian, who had murdered Talat Pasha in Berlin on 
15 March 1921, none of the Andonian “documents” was allowed 
to be entered into the court proceedings as evidence, hence they 
were not used. A 1981 publication of the Dashnakists, also admits 
that the Berlin court did not accept the “documents” as evidence. 
Even the prosecutor of the case had remarked that the 
“documents” were proved to be false.[134]

Moreover, at a time when the British government was 
searching the world’s archives for any “evidence” to be used 
against the Ottoman officials whom it held for trial for allegedly 
being responsible for the Turco-Armenian incidents, its failure to 
utilise the Andonian “documents”, which were readily available in 
the English edition, strongly suggests that the British government 
was fully aware of the nature of these forgeries.

Militant Armenians also allege that Adolf Hitler used the 
treatment accorded to the Armenians as an example in ordering, 
on 22 August 1939, “the extermination of the-Polish-speaking 
race”.[135] Hitler never mentioned the Armenians in his speech, 
as proved by American scholar Heath Lowry. According to Heath 
Lowry,[136] Hitler made two speeches at Obersalzberg on 22 
August 1939, and the texts of his speeches were found in the files 
of the Chief of the High Command of the Armed Forces at
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Flanders, and were used as evidence at the Nuremberg trials.[137] 
Neither of the Obersalzberg speeches introduced to the tribunal as 
evidence contains any reference to the Armenians. A forged third 
“document”, which had been leaked to the press and had already 
appeared in print, was not introduced as evidence after the original 
minutes of the Obersalzberg meeting were found. This 
“document” is the source of the alleged Hitler “statement” on the 
Armenians. It was published in The Times on Saturday, 24 
November 1945.

Yet, according to Lowry, the results of this falsification 
were far-reaching. The world has been misled for many years into 
thinking that the Nuremberg transcripts provided The Times 
reporter with his source for the quotation attributed to Hitler. 
Armenian spokesmen have since argued that, Adolf Hitler 
justified his planned annihilation of the Jews on the world’s failure 
to react to the alleged Ottoman “genocide” of the Armenians 
during World War I, which is completely unfounded.[138] 
Nevertheless, Armenian militants and activists, in their 
disinformation efforts, are striving to establish a linkage between 
their own historical experiences and those of the Jews of Europe 
during World War II, by making lavish use of the Hitler 
“quotation”, and by elevating the Turco-Armenian incidents of 
1915 to that of the so-called “Armenian Holocaust” !

Was there, in reality, “genocide” against the Ottoman
Armenians during the First World War? Before answering this
question one needs to define the term “genocide”. According to
Raphael Lemkin, a Polish Jew, who coined the word himself,
“genocide” means the destruction of a nation, or of an ethnic
group. It is a co-ordinated plan of different actions aiming at the
destruction of the essential foundations of national groups, with
the aim of annihilating the groups themselves.[139] Hence, the
main element of the crime of “genocide” is the intention to 
destroy.
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The term appeared, for the first time, in an official 
document of 18 October 1945 when the indictment of the 
Nuremberg Tribunal charged the defendants with the “crime of 
deliberate and systematic genocide”.[140] During its first session, 
on 14 December 1946, the General Assembly of the United 
Nations passed a resolution on the “Prevention and Repression of 
Genocide”, and on 9 December 1948, approved a Convention, 
Article 11 of which specified that the crime of “genocide” was 
committed “with the intent of destroying wholly, or partly, a 
national, ethnic, racial, or religious group”.[141]

In the light of this definition, it would be unfair to apply 
the term “genocide” to the case of the Ottoman Armenians. There 
is no evidence to indicate that the Ottoman government had “an 
intention” (or deliberately planned with malice aforethought) to 
destroy in whole, or in part, the Armenian minority. It is 
interesting to note here that, on 13 July 2000, Lord Walpole, in the 
House of Lords, asked the British government “whether they are 
willing to recognise the killing of Armenians in the Ottoman 
Empire of 1915 as genocide within the definition of the United 
Nations Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide; and if not, why not.”[142] Baroness Scotland 
of Asthal replied on behalf of the government as follows: “The 
Government’s position on this topic is well known and was 
discussed in the House of Lords on 14 April 1999. The British 
Government condemned the massacres of 1915 -16 at the time and 
viewed the sufferings of the Armenian people as a terrible tragedy. 
The current Government in no way dissents from that view. But in 
the absence of unequivocal evidence to show that the Ottoman 
administration took a specific decision to eliminate the 
Armenians, the British Governments have not recognised the 
events of 1915-16 as genocide”.

Justin McCarthy relates that more than a million of 
Muslims of eastern Anatolia lost their lives, as at least 130,000 
Caucasian Muslim refugees. In Anatolia 600,000 Armenians and 
2.5 million Muslims died. “If this was genocide, it was a strange
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genocide indeed, one in which many more killers than victims 
perished”, he remarks, and adds that the use of the word 
“genocide” to describe the actions of the Turks is “ludicrous”. 
What passed between the Armenians and the Turks was not 
genocide; it was war, war that engulfed the Turks and the 
Armenians in 1915. This conflict was the last in the series of the 
nineteenth century Turco-Russian wars. It was those wars that 
destroyed the Armenians in Anatolia together with many 
Muslims.

Between 1820 and 1920 Russians forcibly evacuated and 
killed many of the two million Muslims, mainly with the help of 
the Armenians. Those who fled found refuge in the Ottoman State. 
In the process, whole nations, Crimean Tatars, Abkhazians, 
Circassians ceased to exist in their ancestral homes.[143] In the 
same period about 600,000 Armenians went from the Ottoman 
State to Russia, and two million Muslims came from Russia to 
Turkey. Once again the suffering was far from one-sided. 
McCarthy emphasises what he calls the “historical truth” that 
Russian imperial expansion upset the traditional balance of the 
peoples of the Caucasus and eastern Anatolia. All the peoples 
suffered. In terms of number of deaths and relocations, those who 
suffered most were the Crimean and Caucasian Muslims. “If any 
people were the victims of genocide, it was the Crimean Tatars, 
victims in their own homeland, of a planned extermination by 
Peter and Catherine, and ending with Joseph Stalin. Yet those who 
are too willing to consider the Muslims as the agents of genocide 
seem strangely unwilling to consider Muslims as its victim... It is 
a story of human suffering that, like most such stories, has no hero 
and no villain, only victims - human victims, whether Turkish or 
Armenian” remarks McCarthy. [144]

Unfortunately, that is not the way the story has been told. 
Instead of the truth of a human disaster, a great myth has arisen, 
the myth of the “evil Turk” and the “good Armenian”. This myth 
has been generally believed by non-Armenians because it fits well 
into a larger - centuries-old myth- the “Terrible Turk”. To the
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Europeans, who had feared the Turk for more than five centuries, 
the myth of the “Armenian genocide seemed just one more 
example of what they had been taught was the savagery of the 
Turk. It spoke to a prejudice that had been nurtured by textbooks, 
sermons, folk tales, and ancestral fears of the horsemen riding out 
of the East. The false image of the Turk was too strong to be 
affected by facts.”[145]

Little attention is paid to the fact that in 1800 a vast 
Muslim land existed in Anatolia, the Balkans, and southern 
Russia. By 1923 only Anatolia, eastern Thrace and a section of the 
southeastern Caucasus remained as Muslim land. The Balkan 
Muslims were largely gone, dead or forced to migrate, the 
remainder living in pockets of settlement in Greece, Bulgaria and 
Yugoslavia. The same fate had overcome the Muslims of the 
Crimea, the northern Caucasus and Russian Armenia - they were 
simply gone or exterminated. Millions of Muslims, most of them 
Turks, died; millions fled to what is today Turkey. “Between 1821 
and 1922 more than 5 million Muslims were driven from their 
lands. 5.5 million Muslims died, some of them killed in wars, 
others perishing as refugees from starvation and disease”, points 
out McCarthy. [146]

Despite the historical importance of Muslim losses, it is 
not to be found in textbooks. The exile and mortality of Muslims 
is not known. The traditional view of the history of the Balkans, 
the Caucasus and Anatolia is less than complete, if not misleading, 
because the histories of the Ottoman Muslim minority groups are 
taken out of context. A major part of that context is the suffering 
of the Muslims, which took place in the same region, and at the 
same time, as the sufferings of the Christians, and often 
transcended them.

McCarthy also believes that histories of Turco-Armenian 
relations are “historical distortions”, many of them. The 
“Armenian question” is seldom mentioned in print without half- 
truths and falsification. In fact, in the USA and Western Europe we
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have seen a new wave of false history. Armenian apologists have 
succeeded in tying themselves to those who wish never to forget 
the sufferings of the Jewish Holocaust, and now the Armenian 
experience is being portrayed as a “holocaust”. Television shows 
and newspaper articles have repeated and reinforced the old myth, 
accepted because Europeans and Americans have never been told 
the truth. One American professor, Stanford Shaw, and his family, 
have been physically attacked by Armenian extremists for his 
statements on the fate of the Armenians, whilst another professor, 
Bernard Lewis, has been taken to court for “denying the Armenian 
genocide”. “Nevertheless the truth must be spoken. The best 
weapon against such myths is the truth”, declares McCarthy. [147]

Other Western scholars and writers, too, agree that, rarely 
in history have facts been deliberately so distorted as to give a 
completely wrong picture, as the Armenians have done for more 
than a century. They succeeded in deceiving the public opinion of 
the Christian world because they posed as a martyred nation in the 
cause of Christ, and clamoured that they have been “massacred” 
by the “fanatical, barbarous and infidel” Turkish Muslims in the 
name of religion. [148]

In conclusion, it can be stressed that, in the light of 
archival material, it is abundantly clear that the peoples of 
Anatolia, both Muslim and non-Muslim, became unwittingly, 
reluctantly, or voluntarily, the instruments and victims of the 
major Powers that had only one main purpose: their own self- 
interest, as reflected in the secret agreements they contracted 
among themselves during the Great War for the partition of the 
Ottoman State. In those agreements, as indeed in the Treaty of 
Lausanne which wound up the Ottoman State, one searches in vain 
to find any mention of the promises those Powers made to the non- 
Muslims of that state - promises which they forgot as soon as their 
own interests were secured. [149]

These imperialist and colonialist Powers have been mainly 
responsible for the tragedy that befell the peoples of Anatolia; to
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which, admittedly, various weak and incompetent Ottoman 
governments have also contributed. On the other hand, one must 
not forget the responsibility of some of the leaders of the Ottoman 
Christian communities, who allowed themselves, and influenced 
their people, to become the instruments of those Powers, and thus 
contributed tremendously to that tragedy.

Appendix

WAR-TIME DISINFORMATION AND THE “BLUE 
BOOK”

The publication in 1916, of the British war-time disinformation 
“report” under the title The Treatment of Armenians in the Ottoman 
Empire, 1915-16, which came to be known as the “Blue Book”, was 
masterminded by Arnold Toynbee, a member of the Masterman 
propaganda bureau in London, on the instigation of Viscount James 
Bryce. Lord Bryce had been inciting the Armenian militants to 
rebellion since the publication in 1877 of his book, in which he 
remarked: “Why... do the Armenians not rise in rebellion... as their 
forefathers did against the Seljucides and the Persians?”[l]

following the revolt of Ottoman Armenians in 1914-15, on the 
instigation by the Allies (mainly by Russia, france and Britain), in 
order to dismember the Ottoman State, and the eruption of a civil war 
between the Armenians and the Turks, the British Intelligence and 
Information Services, some political and military advisers and 
Armenophile enthusiasts such as Lord Bryce, Arnold Toynbee, 
Aneurin Williams, and others, urged the British government to 
publicise the Turco-Armenian incidents as “Armenian massacres”. 
Internally, it was hoped that this would arose, among the British public, 
more interest in “the little allies of the Entente”, the Armenians, as 
David Lloyd George described them, and hatred towards the Turks, 
whilst, externally, it would divert international attention from the 
atrocious persecution of the Jews by Britain’s ally, Russia, which had 
intensified during the war. It would also stimulate the neutral countries

136 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 2000



with pro-Entente tendencies, such as the USA, Greece and Hashemite 
Arabs, to join the fray.

Harold D. Laswell, observes that the Allies indulged in 
extensive propaganda (disinformation) during the First World War in 
order to establish friendly relations with neutral states, to convince 
those states of the justice of their war-aims, and to procure their 
support. The Allies knew that the best way to draw the neutrals to their 
side was by portraying their enemies as “inhuman creatures”. [2] That 
is exactly what the “Blue Book” aimed to do.

The task of collecting the material, mainly from Armenian 
sources, and of writing the “report”, was undertaken by the well-known 
Turcophobe Viscount Bryce, and by Arnold Toynbee.[3]

Armenian researcher Akaby Nassibian observes that both 
Aneurin Williams, his associates, and the British Foreign Office, were 
anxious to have the “report” published in order to stimulate the Allies’ 
war effort. [4] The “Blue Book” turned out to be one of the most 
successful war-time propaganda exercises of the British government, 
which used it in inculcating hatred towards, and denigrating its enemies 
at the time, the Turks, before world opinion, particularly the Islamic 
world, in rewarding the Armenians with sympathy, flattery and false 
promises, and in effecting the major coup of finally winning over the 
wavering pro-Entente neutrals, in particular the USA.

Most of the material used in the “Blue Book” and in other 
similar publications was supplied to Lord Bryce by the U.S. 
Ambassador in istanbul, Henry Morgenthau, who, not knowing 
Turkish, relied heavily on his Armenian aids.[5] Bryce passed on the 
information to Toynbee, “the distinguished historian and member of 
Wellington House, who”, according to Sanderson and Taylor, “became 
something of a specialist in atrocity propaganda”.[6]

There is no doubt that the “Blue Book” was the result of 
collecting together various “documents” without having thoroughly 
checked their accuracy, and gathered mainly from Armenian sources, 
or from people sympathetic to the Armenians, i.e. from second or third-
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hands sources, mostly with the help of Morgenthau, and was issued as 
an official publication in order to give it more authenticity and 
credibility.

The work was completed in a short time, and definitely in less 
than a year. How authentic and reliable a work of “historical 
scholarship” it is, scholars themselves must judge. Toynbee himself, at 
first, considered it as “the biggest asset of His Majesty’s Government 
to solve the Turkish problem in a radical manner, and to have it 
accepted by the public”.[7] Much later Toynbee disclosed that the 
British government had published the “Blue Book” for a special 
purpose, of which he was unaware at the time. According to him, the 
Russian armies, when retreating across the Polish-Lithuanian frontier 
in the spring of 1915, had committed many barbarities against the Jews 
there, and the advancing German armies had tried to exploit them. The 
British government had been seriously perturbed. In February 1916 
The New York American had advised all American people to demand 
that “Christian England and Christian France restrain the savagery of 
their barbarous allies”.[8] Toynbee believed that the British 
government was worried lest the American Jewry retaliate against the 
Allies by throwing its weight against Britain in the debate than going 
on in the USA. Therefore, the Turco-Armenian incidents in Anatolia 
had provided the British government with “counter-propaganda” 
material against the Central powers.[9]

Both Henry Herbert Asquith and Stanley Baldwin, in their joint 
memorial presented in 1924 to the then Prime Minister Ramsay 
MacDonald, stated in no uncertain terms that the “Blue Book” was 
“widely used for Allied propaganda in 1916-17, and had an important 
influence upon American opinion and the ultimate decision of 
President Woodrow Wilson to enter the war”.[10]

Thus, the “Blue Book”, as a “masterpiece” of British war-time 
propaganda, had a devastating effect. Its wicked influence is still extant 
as the book is being abused by Armenian activists in perpetuating their 
hatred towards the Turks, and by certain naive scholars. Its success lay 
in the fact that it was based on “atrocity” stories. British propaganda 
was geared towards such stories, real, exaggerated, or even
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fabricated;[l 1] because disinformers could flog them to journalists and 
correspondents, who would then flash them under banner headlines in 
their journals. [12] Arthur Ponsonby explains that “the injection of the 
poison of hatred into men’s minds by means of falsehood is a greater 
evil in wartime than the actual loss of life. The defilement of the human 
soul is worse than the destruction of the human body”.[13]

One of the most notorious “atrocity story” of the entire war was 
the so-called “corpse-conversion factory”, where the Germans were 
accused of boiling down bodies to make soap. The story was 
completely fabricated. It was finally exposed in 1925 when it was 
discussed in the House of Commons. [14] Most of the wartime “atrocity 
stories” were fabricated, or exaggerated tremendously; so was the myth 
of the “deliberate extermination of the Ottoman Armenians in 1915”.

James Morgan Read observes: “Lying is an act of conscious 
deception. Much of British atrocity propaganda was unconscious 
deception built upon erroneous reports and impressions”.[ 15] It was the 
British government itself, which, between 1914 and 1918, had 
demonstrated to the world the enormous power of propaganda, [16] a 
legacy which later propagandists followed suit.

[*] Falsification and Disinformation: Negative Factors in Turco-Armenian Relations, SAM 
Papers No. 3/2000, Center for Strategic Research, Ankara, December 2000.
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A r a l i k  A y i  D iş  P o l İt i k a  G e l i ş m e l e r İ

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- Katılım Ortaklığı Belgesi, 4 Aralık tarihinde AB 
Dışişleri Bakanlarının katıldığı AB Genel İşler Konseyi’nde 
görüşülmüş ve Yunanistan’ın belgede siyasi kriterler çerçevesinde 
yer verilmesi talebiyle getirdiği önerilerle, bunu reddeden 
tutumumuz arasında bir orta yol aranmıştır. Sözkonusu toplantıda 
varılan uzlaşı uyarınca, Komisyon tarafından 8 Kasım tarihinde 
açıklanan KOB’da yeralan kısa ve orta vadeli “siyasi kriterler” 
başlıkları, “güçlendirilmiş siyasi diyalog ve siyasi kriterler” olarak 
değiştirilmiş ve Kıbrıs sorununa kısa vadeli, sınır uyuşmazlıkları 
konusuna ise orta vadeli öncelikler bölümünde yer verilmiştir. 
Sonuçta, bu iki husus belgede siyasi kriter olarak değil, Helsinki 
sonuçlarıyla tutarlı bir biçimde siyasi diyaloğun birer unsuru 
olarak yer almıştır.

AB Genel işler Konseyi’nin sözkonusu toplantısında, 
ayrıca, KOB’un, Helsinki Zirvesi’nde alman karar uyarınca 
Türkiye’ye yapılacak hibe yardımların kullanımını 
kolaylaştıracak ve hız kazandıracak olan Çerçeve 
Yönetmeliği’nin de Avrupa Parlamentosu’nca kabul edilmesini 
takiben, AB Bakanlar Konseyi’nde onaylanması yönünde 
uzlaşıya varılmıştır.

- Nice Zirvesi Sonuç Belgesi’nin “Genişleme” başlığı 
altında, ülkemize de yer verilmiştir. Bu çerçevede, 4 Aralık tarihli 
AB Genel İşler Konseyi’nde Çerçeve Yönetmelik ve KOB 
üzerinde varılan anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirilmiş; 
Helsinki Sonuçları’nda çizilen doğrultuda Türkiye ile AB 
arasında daha sıkı ilişkiler kurulmasının önemine işaret edilerek, 
KOB temelinde Ulusal Program’ın bir an önce sunulması 
çağrısında bulunulmuştur.
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Bununla birlikte, Nice Zirvesi’nde Onbeşler’in 1 Ocak 
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Konsey’deki oy 
dağılımları, Komiserler’in sayısı ve Avrupa Parlamentosu’nun 
üye sayısına ilişkin olarak yaptıkları hesaplamalarda, 27 ülkenin 
yeralacağı bir genişleme perspektifi gözönünde bulundurulmuş; 
tablolarda Türkiye’ye yer. verilmemiştir. Konuyla ilgili olarak 
Fransa Dönem Başkanlığı ve Komisyon nezdindeki 
girişimlerimizin sonucunda, 21 Aralık’ta yapılan COREPER 
toplantısında, Nice Antlaşması’nın Ekler bölümünde yeralan 
“AB’nin Genişlemesine Dair Deklarasyon”un 1. sayfasına 
(Antlaşmanın 78. sayfası) “Bu tablolar sadece katılım 
müzakerelerine fiilen başlamış olan aday ülkeleri gözönüne 
almaktadır” şeklinde bir dipnotun ilave edilmesine karar 
verilmiştir.

*•

- Avrupa Parlamentosu’ndaki çeşitli siyasi grup üyeleriyle 
temaslarda bulunmak üzere, Büyükelçilerden oluşan bir 
heyetimiz, 10-14 Aralık tarihlerinde yapılan AP Genel Kurulu 
sırasında Strazburg’a gitmiştir. Sözkonusu heyetin temaslarında 
ağırlıklı olarak AP’yle ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda 
neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur.

- İspanya Dışişleri Avrupa İşlerinden Sorumlu Genel 
Sekreteri Carlos Bastarreche, ülkemize yaptığı kısa ziyaret 
çerçevesinde 15 Aralık günü Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
AB’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve AB Genel Sekreteri’yle 
görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmelerde genel olarak, Türkiye- 
AB ilişkileri, AB Dönem Başkanlığı’nı 2002 yılı başında 
devralacak olan İspanya’nm öncelikleri, bu konuda İspanya’dan 
beklentilerimiz ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.

NATO

- NATO Savunma Bakanları toplantısı 5-6 Aralık 
tarihlerinde Brüksel’de yapılmıştır. En önemli gündem maddesini 
AGSK ve özellikle A B ’nin NATO planlama yeteneklerine 
güvenceli erişimi konusunun oluşturduğu toplantı, yayınlanacak 
bildiri konusunda yoğun müzakerelere sahne olmuştur.
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Sonuçta, Vaşington Zirvesi’nde ve bunu izleyen Bakanlar 
toplantılarında kabul edilen çerçeveyi teyit eden, güvenceli erişim 
dahil ilgili konulardaki düzenlemelerin bu bağlamda yürürlüğe 
konulması niyetini ortaya koyan ve planlama yetenekleri dahil 
NATO imkan ve yeteneklerinin AB’ye verilmesi konusunda hiçbir 
taahhüt içermeyen kısa bildiri metni üzerinde uzlaşı sağlanmıştır.

- Savunma Bakanları toplantısı marjında Brüksel’de 
yapılan NATO Genelkurmay Başkanları toplantısının en önemli 
gündem maddesini ise, NATO tarafından kurulması öngörülen 
süratli reaksiyon kuvvet (HRF) karargahları sorunu oluşturmuştur.

HRF karargahları için daha önceden önerilmiş olan toplam 
9 karargahtan hangi üçünün HRF olarak seçileceği hususu 
üzerinde müttefikler arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine 
konu, 5 Aralık’ta Genelkurmay Başkanları tarafından yeniden ele 
alınmış ve sonuçta, aday karargahların geçici ve tam operasyonel 
kapasiteye erişmelerinin SACEUR başkanlığında oluşturulacak 
bir “Görev Gücü” tarafından takip edilmesi, ülkelerin sözkonusu 
birimle yakın eşgüdüm sağlamaları, karargahların tesbiti amacıyla 
daha önceden üzerinde uzlaşıya varılan askeri kriterlerin daha 
ayrıntılı ve ölçülebilir kıstaslara oturtulması ve karargahların 
gösterdikleri gelişimin ve ulaştıkları seviyenin bu kıstaslar 
temelinde anılan “Görev Gücü” tarafından belirlenerek Askeri 
Komite’ye iletilmesi, 2002 yılı sonuna kadar en az 3 karargahın 
yüksek hazırlık seviyesine erişmesi, ancak bu tarihten sonra da 
diğer adaylar arasından HRF seçilebilmesinin mümkün olması 
hususları üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

- AB, 7-9 Aralık’ta düzenlenen Nice Zirvesi’nde, Avrupa 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (AOGSP) bağlamında bir 
dizi önemli kararlar almıştır. Bu çerçevede AB, Nice Zirvesi’nde 
NATO-AB kalıcı düzenlemeleri konusundaki beklentilerini ortaya 
koymuş; AB üyesi olmayan Avrupalı müttefikler ve diğer aday 
ülkelerin AOGSP sürecine katılım modalitelerini belirlemiştir.

Türkiye’nin AGSK sürecinde özellikle önem atfettiği 
katılım konusunda AB’nin Nice Zirvesi’nde ortaya koyduğu
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modaliteler, ülkemizin beklentilerini karşılamamıştır. Bu 
çerçevede, NATO imkan ve yeteneklerinin kullanılacağı 
durumlarda veya müttefiklerin ulusal düzeyde askeri katkı 
sağlayacakları harekatlarda bile ilgili müttefiklere sadece 
istişarelere dayalı katılım düzenlemelerinin öngörüleceği ve 
AB’nin gerek barış zamanında gerekse kriz veya harekat 
durumunda AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklere somut ve 
etkin bir katılım imkanını en azından bu aşamada sunmayacağı 
kesinlik kazanmıştır.

- Brüksel’de 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen NATO 
Dışişleri Bakanları Sonbahar Dönemi Toplantısı’nda AGSK bir 
kez daha en öncelikli konu olarak gündemde yeralmıştır. 
Toplantıda, ülkemizce, A B ’nin bu süreçte NATO Vaşington 
Zirvesi’nde üzerinde mutabık kalman genel ilkelere uygun 
davranmadığı, bu süreçte talepkar olan tarafın AB olduğu ve bu 
bağlamda NATO’nun da kendi şartlarını ortaya koyması gerektiği 
ifade edilmiş; Türkiye’nin sadece Vaşington Zirvesi’nde 
belirlenen çerçeveye sadık kalınmasını istediği ve bunun ötesinde 
bir beklentisi olmadığı kaydedilmiş; içinde bulunulan aşamada, 
AB’nin NATO harekat planlaması yeteneğine garantili erişimi 
konusunda bir oydaşmanın mümkün olamayacağı vurgulanarak 
AB tarafından katılım konusunda sağlanacak ilerlemelere bağlı 
olarak bu konunun ileride karara bağlanabileceği ihsas edilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bildiri 
metninde İttifak, 1999 Vaşington Zirvesi’nde ve daha sonra 
düzenlenen Brüksel ve Floransa Dışişleri Bakanları 
toplantılarında ortaya konulan genel çerçeve dahilinde AB’nin 
NATO imkan ve yeteneklerinden yararlanabileceğini ve bu 
yöndeki çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamış; ayrıca, NATO ile 
AB arasında kurulacak kalıcı kurumsal düzenlemelerin 
oluşturulması için gerekli hazırlıklara başlanılması için Konsey’e 
yönerge vermiştir.

Sözkonusu toplantıyı takiben ABD Dışişleri Bakanı ve 
ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı tarafından basma yapılan
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açıklamalarda, NATO ve AB arasında kalıcı düzenlemelerin 
oluşturulması için bir anlaşmaya varılmış olduğunun 
memnuniyetle karşılandığı, öte yandan Türkiye’nin AGSK 
sürecindeki endişelerinin karşılanması ihtiyacının bulunduğu dile 
getirilmiştir.

- NATO-Rusya Daimi Ortak Konseyi (DOK) Dışişleri 
Bakanları Toplantısı, Sayın Bakanımızın da katılımıyla 15 
Aralık’ta, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapılmıştır. 
Toplantıda, NATO ile RF arasındaki çeşitli işbirliği alanları 
(strateji ve doktrin, silahların kontrolü, kitle imha silahları ve 
bunların fırlatma sistemlerinin yayılmasının önlenmesi, askeri 
altyapı, nükleer silahlar, denizde arama-kurtarma ve barışı 
koruma) gözden geçirilmiş, ayrıca, YFC ve Kosova’daki 
gelişmeler ile Çeçenistan konusu görüşülmüştür.

Toplantıda 2000 yılı DOK Çalışma Programı’na ilişkin 
İlerleme Raporu, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Antlaşması, 
Denizde Arama-Kurtarma alanında işbirliğine dair İlerleme 
Raporu ve Çalışma Programı ile 2001 yılı DOK Çalışma Programı 
not edilmiştir.

Toplantı sonrasında, Moskova’daki NATO Enformasyon 
Bürosu’nun 15 Ocak 2001 tarihinde faaliyete geçmesi için NATO 
Genel Sekreteri ile RF Dışişleri Bakanı arasında mektup teatisinde 
bulunulmuştur.

- NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Dışişleri Bakanları 
toplantısı, Sayın Bakanımızın da katılımıyla 14 Aralık’ta, 
Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapılmıştır. Toplantıda, 
Ukrayna’yla Barış İçin Ortaklık (BİO) ve NATO-Ukrayna Özel 
Ortaklık Şartı çerçevesinde yürütülen işbirliğinin Avrupa-Atlantik 
bölgesindeki güvenliğin önemli bir unsuru olduğu vurgulanmış; 
bu bağlamda NATO’yla yürütülen ortak çalışmalarda başta 
savunma reformu olmak üzere Ukrayna’daki reform sürecinin 
desteklendiği belirtilmiştir. Toplantıda, ayrıca, Kosova’da 
yürütülen işbirliğine de değinilmiştir.
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AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu İçişleri 
Komisyonu üyelerinden oluşan Cem Özdemir başkanlığında bir 
heyet, 10-15 Aralık tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Konuk heyet, 10-13 Aralık tarihlerinde İzmir’e düzenledikleri 
ziyaretin ardından, 13-15 Aralık tarihlerinde Ankara’da 
temaslarda bulunmuştur. Heyet, TBMM İçişleri Komisyonu 
üyeleriyle biraraya gelmiş, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ve Yargıtay 
Başkanı Sami Selçuk tarafından kabul edilmiştir.

- Türkiye-İsviçre Siyasi Danışma Toplantısı, 1 Aralık’ta 
Ankara’da yapılmıştır. Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı ve 
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü eşbaşkanlıklarında 
yapılan toplantıda ikili ilişkilerin ele alınmasının yanısıra bölgesel 
ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Toplantıda, ayrıca, Sayın Dışişleri Bakam’mn 24- 
27 Ocak 2001 tarihlerinde İsviçre’ye yapacağı resmi ziyaretin 
hazırlıkları ele alınmıştır.

• •

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Fransa

- Fransa Demokratik Birliği (UDF) Grubu, partilere yılda 
bir kez tahsis edilen “Ulusal Meclis’in gündemine bir madde 
aldırma” imkanını, sözde soykırım yasa önerisinin görüşülmesi 
için kullanmak istediğini açıklamış ve sözde Ermeni soykırımıyla 
ile ilgili yasa önerisi, Fransa Meclisi’nin 18 Ocak 2001 tarihli 
oturumunun gündemine alınmıştır.

Ingiltere

- ABD’de faaliyet gösteren Gomidas Enstitüsü tarafından 
yeniden bastırılan, sözde Ermeni soykırımına ilişkin “Blue Book” 
(Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916: 
Documents Presented to Viscount Grey of Falloden by Viscount
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Bryce) başlıklı eserin tanıtımı amacıyla, 11 Aralık günü Lordlar 
Kamarası binasındaki bir Komite odasında bir toplantı 
düzenlenmiştir. Aralarında Ermeni Başpiskoposu Nothian’ın da 
bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir topluluğa hitap eden sözkonusu 
etkinliğe, Lord Avebury dışında herhangi bir İngiliz milletvekili 
katılmamıştır.

Hollanda

- Assen şehrindeki De Boskamp mezarlığına bir Ermeni 
anıtının dikilmesine Assen Belediyesince izin verilmesi üzerine 
Hollanda Türk Komitesi, sözkonusu kararın iptali ve yürütmenin 
durdurulması amacıyla 15 Aralık’ta bölge mahkemesine 
başvurmuştur.

Iran

- Güney ve İsfahan Ermenileri Milletvekili Jarjik 
Abramiyan’la yapılan ve Entehab gazetesinin 6 Aralık tarihli 
nüshasında yayınlanan söyleşide adıgeçenin, “Türkiye’nin, 1,5 
milyon Ermeni’yi katletmesini” kınayan sözde Ermeni 
soykırımına ilişkin tasarının İran Meclisi’ne 24 Nisan 2001 
tarihinde sunulacağını bildirdiği kaydedilmiştir.

KIBRIS

- BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi De Soto, bölgeye 
yaptığı ziyaret çerçevesinde 1-2 Aralık günleri Ankara’da 
temaslarda bulunmuş ve BM Genel Sekreteri’nin taraflara altıncı 
turun Ocak ayı sonunda yapılması için yönlendirdiği davetin 
geçerli olduğunu yinelemiştir. Adıgeçene, gerek BMGS’nin 8 
Kasım tarihinde taraflara sunduğu “Sözlü İfadeler”e, gerek Kıbrıs 
konusunun içinde bulunduğu aşamaya ilişkin görüşlerimiz 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş’ın görüşmelerin almış olduğu seyir nedeniyle, 
Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu makul ve gerçekçi 
parametreler kabul edilmedikçe görüşmelere devam edilmesinde 
yarar görmediği, bu görüşünde haklı olduğu ve Türkiye’nin bu 
kararı desteklediği vurgulanmıştır.
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- Avrupa Birliği’nin 7-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen 
Nice Zirvesi’nin Sonuç Belgesi’nde Kıbrıs’a ilişkin bir paragraf 
yer almış; burada Genel Sekreter’in Kıbrıs’da BM Güvenlik 
Konseyi kararlarıyla uyumlu kapsamlı bir çözüm yolundaki 
çabalarına destek verilmiş; tüm ilgili taraflara aracılı konuşmalar 
sürecine katkıda bulunmaları çağrısı yapılmıştır.

- Kıbrıs’daki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 
uzatılmasına ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi’nde 13 
Aralık’ta kabul edilen 1331 sayılı karar metninde Barış Gücü’nün 
görev süresinin “Kıbrıs Hükümeti”nin rızasıyla uzatıldığı 
ifadesinin yer aldığı, ayrıca, KKTC Hükümeti’nin Barış Gücü’ne 
yönelik olarak aldığı tedbirlerin kaldırılması ve Akyar’da önceki 
statükoya dönülmesine yönelik olarak Kıbrıs Türk tarafıyla 
birlikte “Türk kuvvetlerine” çağrıda bulunulduğu görülmüştür. 
Türk tarafının görüşlerini yansıtacak bir “addendum” yine 
yayınlanmamıştır.

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Dışişleri 
Bakanlığı’nca konuya ilişkin olarak 14 Aralık’ta yapılan 
açıklamalarda, GKRY’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya 
tüm Kıbrıs adına herhangi bir işlem yapmaya hak ve yetkisinin 
olmadığı, BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarında 
konuşlandırılması ve faaliyet göstermesinin tamamen KKTC 
makamlarının onay ve rızasına tabi bulunduğu, esasen dünyada 
faaliyet gösteren tüm Barış Güçlerinin ilgili tarafların rızasıyla 
görev yapmakta olduğu, Aralık 1999’da 1283 sayılı karar 
çerçevesinde Barış Gücü’nün Kuzey’deki faaliyetleri için Kıbrıs 
Türk tarafıyla ayrı bir düzenleme yapılması gerektiği yönündeki 
görüşlerimizin kayda geçirildiği, Güvenlik Konseyi’nin daha önce 
de benimsemiş olduğu bu yöntemi bu kere de dikkate 
almamasının konuya ne denli çelişkili biçimde yaklaştığını ortaya 
koyduğu dile getirilmiştir. Gerek Haziran 2000, gerek Aralık 2000 
kararlarının kabul edilişi sırasında ilgili tüm tarafların onayına 
başvurulmadığından BM’nin şimdiye kadar uyguladığı yöntem ve 
çerçeve dışına çıktığı vurgulanmıştır. Ayrıca, BM Barış Gücü’nün 
faaliyetlerine ilişkin uygulamaya konulan önlemlerden
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bahsedilmesinin ve bu çerçevede Akyar konusunun gündeme 
getirilmesinin tek yanlı bir davranış olarak görüldüğü ve kabul 
edilmediği, sözkonusu önlemlerle ilgili tek muhatabın KKTC 
makamları olduğu kaydedilmiştir.

1331 sayılı kararın, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki iki 
halkın yek diğerini temsil etmeyen siyasi eşit taraflar olduklarını 
teyit eden 12 Eylül 2000 tarihli açıklamasının ruhuna ve lafzına da 
aykırı bulunduğu, bu nedenle kararın, BM Genel Sekreteri’nin 
iyiniyet misyonu çerçevesindeki çabalarına da ters düştüğü, 
Türkiye’nin bu kararı kabul etmediği ve kararın siyasi ve hukuki 
alanda Kıbrıs sorununa getireceği yansımaların Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’yle ortaklaşa değerlendirileceği 
vurgulanmıştır.

YUNANİSTAN

- Sayın Bakanımızın 31 Ekim 2000 tarihinde Kuzey 
Atlantik Asamblesi Derneği toplantısı vesilesiyle bulunduğu 
Budapeşte’de Yunan Dışişleri Bakam’yla yaptığı görüşmede 
uygulamaya konulması kararlaştırılan, Güven Artırıcı 
Önlemler’le ilgili ilk gelişme, 6 Aralık günü NATO Genel 
Sekreteri tarafından açıklanmıştır. NATO Genel Sekreteri, 
Türkiye ve Yunanistan’ın bundan böyle NATO Yıllık Tatbikat 
Konferansı çerçevesinde, karşılıklı olarak bir sonraki yılın ulusal 
tatbikat programını bildirmek ve birbirlerini olabilecek 
değişiklikler hakkında diplomatik kanallardan haberdar etmek 
hususunda mutabakata vardıklarını kaydetmiştir. Bu kapsamda ilk 
karşılıklı bildirim, 11-12 Aralık tarihlerinde Napoli’de düzenlenen 
NATO Tatbikat Konferansı’nda yapılmıştır.

- Sayın Başbakanımız, AB Ülkeleri ile Aday Ülkeler Zirve 
Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Nice’de 7 Aralık’ta Yunanistan 
Başbakanı Simitis’le kısa bir görüşme yapmıştır.

- Yabancı Basın Mensupları Derneği’nin 14 Aralık’ta 
düzenlediği toplantıya katılan Yunanistan Başbakanı Simitis, 
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan dokuz anlaşmanın bir
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an önce onaylanmasına büyük önem atfettiklerini, onay sürecinin 
Meclis’in bütçe çalışmaları nedeniyle 2000 yılı içinde 
tamamlanmasının mümkün olmadığını, ancak, 2001 yılının ilk 
aylarında sonuçlanmasının beklendiğini belirtmiştir.

- Sayın Bakanımız ile Yunanistan Dışişleri Bakanı 
arasında varılan mutabakat uyarınca iki ülke Dışişleri Bakanlıkları 
Siyasi Direktörleri arasında başlatılan siyasi istişarelerin üçüncü 
toplantısı, Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Yiğit Alpogan ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü 
Büyükelçi Anastase Skopelitis arasında 20 Aralık’ta Atina’da 
yapılmıştır. Toplantıda, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve AGSK 
konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Atina Büyükelçimiz, 27-28 Aralık tarihlerinde Batı
Trakya’yı ve özellikle soydaşlarımızın yaşadığı “yasak bölge”yi
ziyaret etmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı ileri gelenlerinin
yanısıra, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreteri’yle de
görüşen Büyükelçimizin sözkonusu ziyareti, 1973’ten bu yana
Yunanistan’daki “yasak bölge”ye bir Türk diplomatının yaptığı ilk 
ziyarettir.

- Türkiye ile Yunanistan arasında AB bağlamında işbirliği
olanaklarının ele alındığı Türk-Yunan AB Komitesi’nin beşinci
toplantısı, 18 Aralık’ta Antalya’da düzenlenmiştir. Türk heyetine,
Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı, Yunan heyetine
Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri 
başkanlık etmiştir.

Toplantıda, Türk-Yunan AB Komitesi’nce düzenlenen ve 
önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen işbirliği 
faaliyetleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Toplantı 
gündemi çerçevesinde AB Nice Zirvesi, Hükümetlerarası 
Konferans, Euromed (Barcelona) Süreci ve Akdeniz Forumu 
konularında da görüş alışverişi yapılmıştır.

- Yunanistan Başbakanı Simitis, “Trakya bölgesinin 
kurtuluşunun” 80. yıldönümü nedeniyle Parlamento’da yaptığı
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konuşmada, Batı Trakya’nın, dengeli bölgesel kalkınma 
konusunda Yunanistan Hükümeti’nin başarısının bir göstergesi 
olacağını, Batı Trakya’nın dışlanmışlığının kısmen kaldırıldığını, 
Makedonya-Trakya Bölgesi’nin Avrupa gelişme seviyesinin 
%74’ünü yakaladığını, sözkonusu bölgenin AB’nin II. Dayanışma 
Fonu’ndan en çok pay alan bölgelerden biri olduğunu, AB III. 
Toplumsal Destekleme Fonu kapsamında bölgede 267.5 milyon 
Dolar tutarında toplam 164 projenin planlandığını ifade etmiştir.

- Yunan Yargıtayı, 12 Aralık tarihinde açıklanan 
1530/2000 sayılı kararıyla, Trakya Üç Hakimli İstinaf 
Mahkemesi’nin “İskeçe Türk Birliği”nin kapatılmasına ilişkin 
kararını iptal etmiştir. Yargıtay’ın sözkonusu kararında, Roma 
Anlaşması ve Anayasa’ya göre, sadece ulusal çıkarlara, kamu 
düzenine ve güvenliğine aykırı hareket nedenleriyle bir kurumun 
kapatılabileceği, sınırlayıcı tedbirlerin doğrudan ve inandırıcı 
delillere dayandırılması gerektiği, kamu düzenine aykırı 
faaliyetlerde bulunma niyeti olduğuna dair basit kuşkuların bir 
derneğin kapatılması için gerekçe teşkil etmediği 
kaydedilmektedir.

- Koyunköy Camii’ne izinsiz ilaveler yaptıkları iddia 
edilen soydaşlarımızın davası 15 Aralık’ta İskeçe Tek Hakimli 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştür. Davayı TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu üyesi milletvekillerimiz de 
izlemiştir. Dava sonucunda sanık üç soydaşımızdan biri 3 ay, diğer 
ikisi 35’er gün paraya çevrilebilir hapis cezalarına 
çarptırılmışlardır. Mahkeme kararı savunma avukatı Hüseyin Aga 
tarafından istinaf edilmiştir.

- 2000-2001 öğretim yılı için Batı Trakya Türk Azınlık 
okullarında görevlendirilen 9 ilkokul kontenjan öğretmeni, 15 
Aralık’ta derslere başlamıştır.

- Selanik’te 1 Aralık’ta düzenlenen “Balkan İçişleri ve 
Kamu Bakanları Konferansı”nda, yangın, deprem ve sel gibi 
doğal afetlerle mücadele etmek amacıyla Arnavutluk, Bulgaristan, 
Bosna-Hersek, Yugoslavya, Yunanistan, Makedonya ve Romanya 
arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmış; bu çerçevede, acil
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konulara yönelik olarak iki adet uzmanlar komitesinin 
oluşturulmasına, ayrıca, Selanik’te açılan “Uluslararası Kamu 
idaresi Merkezi” vasıtasıyla anılan ülkeler arasında, kamu ve 
yerel idareler konusunda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Saadettin Tantan da sözkonusu 
toplantıya davet edilmiş; ancak katılmamıştır.

- Yunanistan, 26 Şubat 1999’da Rusya Federasyonu’yla 
(RF) yapmış olduğu anlaşma uyarınca, Ağustos 2000 itibariyle 21 
adet TOR-M1 sistemi teslim almış, bunlardan 6 adedini GKRY’ye 
intikal ettirmiş ve ilave TOR-M1 temini için RF’yle yeni bir 
anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu ikinci anlaşma çerçevesinde 
sipariş edilen 29 adet TOR-M1 hava savunma sisteminden ilk 
dördünün Aralık ayı içinde, 6 ’sının ise Ocak 2001’de 
Yunanistan’a teslimi öngörülmektedir.

- Yunanistan Savunma Bakanı Çohacopulos, hava radar 
sistemleri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 4 Aralık’ta 
Stokholm’ü ziyaret etmiştir. Ziyareti çerçevesinde, Yunan kökenli 
soydaşlarıyla yaptığı görüşmede Çohacopulos, Yunanistan’ın 
kimseyi tehdit etmediğini, Türkiye’nin ise istikrarsızlık yaratan 
hareketlerde bulunarak bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu 
ileri sürerek, Türkiye “yayılmacı politikası”ndan vazgeçmediği 
sürece, Türk-Yunan yakınlaşmasının gelişemeyeceğini
söylemiştir.

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Stoyanov, Yunanistan 
Cumhurbaşkanı Stefanopulos’un daveti üzerine 4-5 Aralık 
tarihlerinde Yunanistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. İki 
Cumhurbaşkanı arasında yapılan görüşmelerde, Balkan İstikrar 
Paktı çerçevesinde Bulgaristan’da yapılacak altyapı yatırımları 
için Yunanistan’ın Bulgaristan’a 60 milyon ABD Doları tutarında 
kredi sağlaması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Yunanistan ziyareti sırasında basma bir açıklama yapan 
Bulgar Cumhurbaşkanı, Bulgaristan’ın Türkiye ve Yunanistan’la 
sınırları olduğunu, ancak, Türkiye ile Yunanistan arasında
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diplomatik bir rol üstlenmelerinin sözkonusu olmadığını, gerek 
Türkiye, gerek Yunanistan'la iyi ilişkiler içinde olmak 
istediklerini belirtmiştir.

- Yunanistan’daki “Türkiye ve Kürdistan’daki Siyasi 
Tutuklularla Dayanışma Komitesi”, 8 Aralık’ta yaptığı bir 
açıklamayla, “Türkiye’deki 12.000 siyasi tutukluya destek 
vermek ve F-tipi cezaevlerini protesto etmek” amacıyla, Atina ve 
Selanik’te 19 kişinin açlık grevi yaptığını bildirmiştir.

- 11 Aralık tarihli Yunan basınında, Yunanistan Merkez 
Bankası’nın Ocak 2001’de İstanbul’da bir temsilcilik açacağı 
şeklinde haberler yer almıştır.

- Ülkemizdeki cezaevlerine düzenlenen “Hayata Dönüş 
Operasyonu”yla ilgili olarak, Yunanistan Başbakanı Simitis, 
operasyonları “zalimce” nitelemiş ve ülkemizin insan haklarına 
saygı göstermediğini ileri sürmüştür. Meclis Başkanı Kaklamanis 
ise, konuyla ilgili olarak AB ülkelerindeki karşıtları ile Avrupa 
Parlamentosu, ABD, Kanada, AGİT ve BAB yetkililerine birer 
mektup göndererek, “Türk vahşetini ve çağdışı Türk rejimini” 
kınamıştır. Hükümet Sözcüsü Reppas, sözkonusu operasyonu 
“medeniyet için bir leke” olarak nitelemiştir. Dışişleri Bakanı 
Papandreu, “ülkemizdeki olaylardan üzüntü ve endişe 
duyduğunu” ifade etmiştir.

Ayrıca, Hayata Dönüş Operasyonu ile F-tipi cezaevlerini 
protesto etmek amacıyla Atina ve Selanik’te gösteriler 
düzenlenmiş; siyasi partiler, barolar ve meslek odaları kınama 
bildirileri yayınlamıştır.

- Yunanistan Savunma Bakanı Çohacopulos, Girit’te, 
GKRY’li karşıtıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin AB üyeliğine doğru ilerlemesinin Yunanistan’la olan 
ilişkilerine bağlı olduğunu ifade etmiştir.

- Yunanistan Genelkurmay Başkanı Paragioudakis, NATO 
nezdinde yürütülen Güven Artırıcı Önlemler hakkında
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gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hala Yunanistan için 
en büyük tehdidi oluşturduğunu, iki ülke arasında olumlu bir 
dönem başlamasına rağmen, Türkiye’nin Yunanistan aleyhindeki 
yayılmacı politikasından vazgeçmediğini öne sürmüştür.

BALKANLAR

Romanya

- Romanya’da 26 Kasım’da yapılan Parlamento 
seçimlerinden, başkanlığını Ion Iliescu’nun yaptığı ve bünyesinde 
komünistleri de barındıran Romanya Sosyal Demokrasi Partisi 
(PDSR) birinci parti olarak çıkmıştır. PDSR Başkan Yardımcısı 
Adrian Nastase başkanlığında bir azınlık hükümeti kurulacağı 
açıklanmış; bu çerçevede Nastase’nin tayin ettiği Bakanlar, 
Meclis ilgili komisyonları tarafından onaylanmıştır. Nastase 
Hükümeti, Parlamento’nun iki kanadının 28 Aralık günü 
düzenlenen ortak toplantısında, iki muhalefet partisinin de 
desteğiyle güvenoyu alarak göreve başlamıştır.

Parlamento seçimleriyle aynı tarihte yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, PDSR’nin Başkanı ve 
Ceaucescu yönetiminin devrilmesinin ardından 1991-1996 yılları 
arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Ion Iliescu, % 
36.4’lık oranla en fazla oyu almıştır. Aşırı milliyetçi eğilimiyle 
bilinen Büyük Romanya Partisi’nin (PRM) Başkanı Vadim Tudor 
ise, % 28.4’lük oy oranıyla sürpriz bir şekilde ilk tur seçimleri 
ikinci sırada tamamlamıştır.

10 Aralık günü yapılan ve ilk turda en fazla oyu alan bu iki 
adayın yarıştığı ikinci tur seçimlerde ise, yaklaşık % 70 oranında 
oy alan Iliescu, Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yeni Cumhurbaşkanı 
Iliescu, 20 Aralık’ta and içerek göreve başlamıştır.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

- Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Kostunica, 28 Kasım’da düzenlenen AĞIT Bakanlar Konseyi 
toplantısına katılarak, Helsinki Nihai Senedi’ni, Paris Şartı’nı ve 
İstanbul Bildirisi’ni imzalamıştır.
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- Budapeşte’de 25 Kasım’da yapılan Merkezi Avrupa 
Girişimi (MAG) Zirvesi’nde, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, 
16 Merkezi Avrupa Girişimi üyesinin oybirliğiyle 17. üye olarak 
MAG’a üye olmuştur.

- AB Komisyonu’yla Dünya Bankası tarafından ortaklaşa 
organize edilen, 60 ülkenin yanısıra uluslararası kuruluşların 
katıldığı YFC için Donör Koordinasyon Konferansı, 12 Aralık’ta 
Brüksel’de düzenlenmiştir. Konferansta söz alan temsilcimiz, 
Mart 2000’de düzenlenen bölgesel finansman konferansında 
Eximbank kredisi olarak taahhüt edilen 15 milyon ABD Doları 
tutarındaki yardımın bir bölümünün YFC’deki yeniden yapılanma 
faaliyetlerine ayrılabileceğini; ancak, bunun sözkonusu 
finansmanla yapılacak inşaatların Türk müteahhitlerince 
gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu belirtmiştir.

- Slovenya ile YFC arasında diplomatik ilişkilerin
kurulmasıyla ilgili Anlaşma, 9 Aralık’ta Lubliyana’da
imzalanmıştır. Anlaşma, Slovenya’nın Belgrad’da Büyükelçilik
ve Karadağ’ın başkenti Podgorica’da bir başkonsolosluk açmasını
öngörmektedir. Anlaşmanın imzalanmasını takiben bir açıklama
yapan Slovenya Dışişleri Bakanı Dimitrij Rupel, YFC ile
Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin, YFC’nin Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin tek halefi olma iddiasından
vazgeçmesi sonucu ve eşitlik ilkesi üzerine kurulduğunu 
bildirmiştir.

- YFC ile Bosna-Hersek arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasına ilişkin Protokol, 15 Aralık’ta Belgrad’da 
imzalanmıştır.

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 19 
Aralık günü düzenlenen oturumuna katılan YFC Dışişleri Bakanı 
Svilanovic, Presevo idari sınırının korunması yükümlülüğünün 
uluslararası topluma ait olduğunu, 1999 Haziran ayından itibaren 
Arnavut teröristlerin Kara Güvenlik Kuşağı (GSZ) içinde 400 
silahlı eylem düzenlediklerini, eylemlerde 11’i polis olmak üzere 
19 kişinin öldüğünü, 39 polis ve 3 sivilin yaralandığını, GSZ
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içinde 1000 kadar ağır silahlarla donatılmış terörist bulunduğunu, 
YFC olarak Kosova konusunda sorumluluk içerisinde 
davrandıklarını, 1244 sayılı karara ve Askeri-Teknik Anlaşma’ya 
tam olarak uyduklarını, teröre rağmen diyalogdan yana tavır 
koyduklarını, soruna barışçıl ve diplomatik bir çözüm 
aradıklarını, YFC’deki demokratik değişimin Arnavutlarla 
diyaloğu mümkün hale getirdiğini, bu olanak kaçırıldığı takdirde 
durumun daha da kötüye gideceğini ve sonuçlarının 
kestirilemeyeceğini söylemiştir. Oturum sonrasında BMGK bir 
bildiri yayımlayarak, Güney Sırbistan’daki şiddeti kınamış ve 
aşırı gruplara bölgeyi terketmeleri çağrısında bulunmuş; ayrıca, 
gelişmelerden duyulan kaygı ifade edilmiş ve YFC’nin sorunu 
demokratik ilkelerle çözme iradesinden duyulan memnuniyet dile 
getirilmiştir.

- YFC Dışişleri Bakanı Goran Svilanovic, AGİT Dönem 
Başkanı ve Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner’e 
15 Aralık’ta bir mektup göndererek, YFC’de bir AGİT misyonu 
kurulmasının Hükümetince kabul edildiğini bildirmiştir.

- YFC’nin ardıllığı konusunu görüşmek amacıyla, eski 
Yugoslavya’dan ayrılan beş ülkenin temsilcileri 19 Aralık’ta, 
Brüksel’de bir toplantı düzenlemişlerdir. Sözkonusu toplantının 
ardından bir açıklama yapan Slovenya heyeti başkanı Miran 
Mejak, halefıyet konusunun çözümü için harekete geçildiğini, 
toplantıda sadece müzakere sürecinin devam etmesi için izlenecek 
faaliyet planının ele alındığını ve bir sonraki toplantının 21-23 
Şubat tarihleri arasında Lubliyana’da düzenlenmesinin 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. Mejak, toplantıdaki genel eğilimin 
halefiyet sorununun iki aşamada ele alınması yönünde olduğunu, 
birinci aşamada üzerinde mutabakatın neredeyse sağlanmış 
olduğu konuların uzmanlar tarafından ele alınmasının 
öngörüldüğünü vurgulamıştır.

- Avrupa Konseyi’nin 15 Aralık tarihli basın bildirisinde, 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu’nun 14 Aralık tarihli 
toplantısında, YFC’nin Avrupa Konseyi’ne üyelik başvurusunun
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incelenmesine ilişkin sürecin başlatılmasına karar verildiği 
belirtilmiştir.

- YFC’yi oluşturan iki federe devletten biri olan 
Sırbistan’da parlamento seçimleri 23 Aralık’ta yapılmış, Sırbistan 
Seçim Komisyonu tarafından 27 Aralık’ta açıklanan nihai seçim 
sonuçlarına göre, 250 üyeli parlamentoda Sırbistan Demokratik 
Muhalefeti % 64,08 oranında oy alarak 176 sandalye, Sosyalist 
Parti % 13,76 düzeyinde oyla 37 sandalye, Radikal Parti % 8,59 
oy alarak 23 sandalye ve Sırp Birliği Partisi % 5,33’la 14 sandalye 
kazanmıştır.

- Karadağ Hükümeti, 28 Aralık’ta yaptığı toplantıda, 
Sırbistan’a sunulmuş olan Platform Belgesi’nin değiştirilmiş 
şeklini kabul etmiştir. Yeni Platform Belgesi’ndeki temel fark, 
Karadağ ve Sırbistan’ın ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan ederek 
uluslararası alanda tanınmaları ve daha sonra iki bağımsız devlet 
arasında bir birlik oluşturulmasıdır. Bu gelişme üzerine, koalisyon 
ortaklarından ve Sırbistan’la birliğin sürdürülmesini savunan 
Milli Parti, Hükümet’ten çekildiğini açıklamıştır. Böylece, 
Karadağ Hükümeti Milli Parti’nin çekilmesiyle bir azınlık 
hükümeti durumuna düşmüştür.

Kosova

- Kosova Radyo Televizyonu (RTK) tarafından uydu 
üzerinden haftada altı gün beş dakika ve bir gün de yaklaşık 30 
dakika olarak Türkçe TV yayınları yapılmaya başlanmıştır.

- YFC Dışişleri Bakanı Svilanovic’in, Amerika’nın Sesi 
Radyosu’nun düzenlediği bir panelde yaptığı konuşmada, 
Kosova’nın gelecekteki statüsünü belirlemeye yönelik bir 
uluslararası konferans toplanmasını önerdiği, konferansa YFC ve 
Kosova temsilcilerinin yanısıra, Arnavutluk, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Makedonya’nın davet edilmiş olduğu bildirilmiştir. 
Svilanovic’in, ayrıca, Kosova’da genel seçimler için zamanın 
henüz erken olduğunu, zira, bu seçimlerin nihai statü 
müzakerelerini başından baltalayacağını söylediği belirtilmiştir.
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- BMGS Özel Temsilcisi Kouchner, YFC’de yayınlanan 
Nin dergisinin 14 Aralık tarihli sayısında çıkan mülakatında, 
Kosova’da yerel seçimlerin sorunsuz yapıldığını, ancak, seçimler 
ertesinde şiddetin yeniden tırmanışa geçtiğini, 1244 sayılı BMGK 
kararına uygun kapsamlı bir özerkliğin tesisi için genel seçimlerin 
şart olduğunu, Belgrad’la müzakereler için vaktin henüz erken 
olduğunu, Kosova’nın bağımsızlığını hiçbir zaman telaffuz 
etmediğini, cinayetlerin haftada 40-50’den 2-6’ya düştüğünün 
gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

- Ülkemizin Kosova’ya beş milyon ABD Doları tutarında 
hibe yardım yapmasını öngören anlaşma, UNMIK’le Türkiye 
arasında, 15 Aralık günü New York’ta imzalanmıştır. Anlaşmada, 
hibe yardımın UNMIK ve Türkiye tarafından belirlenecek eğitim, 
medya ve kültür projelerinde kullanılacağı, anlaşmanın 
uygulanmasının UNMIK’in ve Bakanlığımızın sorumluluğunda 
olduğu kaydedilmektedir.

RUSYA FEDERASYONU

- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in teklifi 
üzerine Duma’da kabul edilen bir kararla, eski Sovyetler Birliği 
devlet marşı, RF milli marşı; 300 yıllık geçmişi olan üç renkli 
bayrak, RF milli bayrağı; eski SSCB bayrağı olan kırmızı bayrak, 
RF Silahlı Kuvvetleri’nin bayrağı; 500 yıldır kullanılan iki başlı 
kartal simgesi ise RF devletinin resmi simgesi olarak kabul 
edilmiştir.

- RF Komünist Partisi 7. Kongresi 3-4 Aralık tarihlerinde 
yapılmıştır. Gennadi Zyuganov tekrar Parti Merkez Komitesi 
Başkanlığı’na seçilmiştir.

Çeçenistan

- Çeçenistan’daki gergin durum Aralık ayında da devam 
etmiş, Çeçen militanlar mayın savaşını sürdürmüştür. Öte yandan, 
RF Genelkurmay Başkanı Kvashnin, basına verdiği bir beyanatta, 
Çeçenistan’da yürütülen operasyonda strateji değiştirildiğini,
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buna göre militanların vur-kaç eylemlerine karşı daha küçük 
birliklerle operasyonların sürdürüleceğini ifade etmiştir.

- AGİT Yardım Grubu’nun Çeçenistan’a geri dönüşü 
konusunda Rus tarafıyla görüşmeler Aralık ayında da devam 
etmiştir.

- Kasım ayında Başkan Putin tarafından Çeçenistan’ın 
sosyal ve ekonomik gelişiminden sorumlu Bakan olarak atanan 
Vladimir Yelagin, Aralık ayı sonunda basına verdiği bir beyanatta, 
Çeçenistan’a bir Başbakan atanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin taslağının hazırlandığını, Çeçenistan İdaresi 
Başkanı Kadirov tarafından yapılacak sözkonusu atama için 
birçok aday bulunduğunu, ancak nihai kararın henüz 
verilmediğini, atanacak hükümetin Çeçenistan’ın ekonomik ve 
sosyal imarı konularıyla ilgileneceğini belirtmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi istişareler 15 
Aralık’ta Ankara’da yapılmıştır. Türk heyetine Bakanlığımız ilgili 
Müsteşar Yardımcısı, Gürcü heyetine ise Gürcistan Dışişleri 
Bakanı I. Yardımcısı Giorgi Burduli başkanlık etmişlerdir.

2000 yılı içinde ikinci kez düzenlenen görüşmelerde, 
özellikle sorun oluşturan konular başta olmak üzere ikili ilişkiler 
ayrıntılı olarak ele alınmış; bölgesel ve uluslararası sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Gürcü Bakan Yardımcısı, Ankara ziyareti sırasında Milli 
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Ulaştırma Bakanı Enis 
Öksüz ve Sayın Müsteşarımızla da görüşmelerde bulunmuştur.

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay ile 
Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman Durmuş, bir Türk firması 
tarafından Bakü’de yapımı tamamlanan Merkez Klinik 
Hastanesi’nin açılışına katılmak üzere, 22-23 Aralık tarihlerinde 
Azerbaycan’ı ziyaret etmişlerdir.
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ORTA ASYA

- Kırgızistan Dışişleri Bakanı Muratbek İmanaliev 4-5 
Aralık tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Dışişleri Bakanı İmanaliev’in ziyaretinde, Türkiye ile Kırgızistan 
arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması ile ikili ve çoktaraflı 
işbirliğinin geliştirilmesi konularının yanısıra, Orta Asya’yla ilgili 
olarak iki ülkeyi ilgilendiren diğer bölgesel konular ve uluslararası 
meseleler ele alınmıştır. Kırgızistan Dışişleri Bakanı İmanaliev 
ziyaret kapsamında, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet 
Çay’la bir görüşmede bulunmuş, ayrıca, TBMM Başkanı Sayın 
Ömer îzgi ve Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer 
tarafından kabul edilmiştir.

- Kırgızistan’da 29 Ekim’de yapılan seçimlerde 
Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı 
Askar Akaev, 9 Aralık’ta yemin ederek göreve başlamıştır.

Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Çay, 
Cumhurbaşkanı’nın yemin törenine katılmak, TİKA ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladıkları 
Kırgızistan Karayolları Master Plam’nı yetkililere iletmek, ayrıca, 
ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin çeşitli müzakerelerde 
bulunmak üzere 6-13 Aralık tarihleri arasında Kırgızistan’ı ziyaret 
etmiştir.

ENERJİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile 
Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın özel temsilcileri sıfatıyla 12-13 Aralık 
tarihlerinde Gürcistan ve Azerbaycan’ı ziyaret etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Devlet Başkanı 
Edvard Şevardnadze ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev’e muhatap mektuplarını da götüren özel temsilciler, 
Yüksek Muhatapları ve ilgili diğer Gürcistan ve Azerbaycan 
makamlarıyla görüşmelerde bulunmuşlardır. Görüşmelerde
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ağırlıkla, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesi, 
projeye Kazakistan’ın katılımı ile Azerbaycan doğal gazının 
ülkemize ithali konularına değinilmiştir. Ziyaretin ardından, 
Azerbaycan’dan ülkemize gelen bir heyetle, Türk heyeti arasında 
doğal gaz ithali konusunda imzalanması öngörülen 
Hükümetlerarası Anlaşma ve Alım-Satım Anlaşması taslakları 
üzerine Ankara’da müzakereler yapılmış ve anlaşmaların 
sonuçlandırılması yolunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

ORTA DOĞU

Orta Doğu Barış Süreci

- Sharm El-Sheikh Zirvesi kararları çerçevesinde kurulan 
ve ABD eski Senatörü Mitchell’in başkanlığını yaptığı, 9. 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Senatör Rudman, AB 
Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
(ODGP) Yüksek Temsilcisi Solana ve Norveç Dışişleri Bakanı 
Jagland’ın üyesi bulunduğu Araştırma Komitesi (Fact-Finding 
Committee), 26-27 Kasım 2000 tarihli New York toplantısının 
ardından, 11-12 Aralık 2000 tarihlerinde İsrail, Filistin, Ürdün ve 
Mısır’a Bölge İnceleme Gezisi yapmıştır.

Araştırma Komitesi, Başkan Clinton’un üyelere 
gönderdiği mektuplarda kayıtlı hususlar çerçevesinde, Filistinliler 
ve İsrailliler arasındaki çatışmaların neden ve nasıl çıktığını ve 
benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesi için neler 
yapılabileceğini araştırmakla görevlidir. Komite’nin, nihai 
rapomnu, Mart ayı sonlarına doğru hazırlaması öngörülmüştür. 
Raporun önce ABD Başkam’na ardından BM Genel Sekreteri’ne 
iletilmesi planlanmıştır.

- İsrail Başbakanı Ehud Barak, 9 Aralık günü başbakanlık 
görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.

- 19 Aralık tarihinde, Vaşington yakınındaki Bolling Hava 
Üssü’nde İsrail ve Filistin heyetleri ABD Orta Doğu Özel 
Temsilcisi Dennis Ross ile ayrı ayrı görüşmüş; ancak, Kudüs ve
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diğer konulardaki görüş ayrılıkları nedeniyle sözkonusu temaslar 
23 Aralık’ta sona ermiştir. Bu çerçevede ABD Başkanı Clinton da 
19 Aralık’ta Filistin ve İsrail temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmüştür.

  •

20 Aralık tarihinde Başkan Clinton, İsrail Dışişleri Bakanı
Ben-Ami ve Filistin Mahalli İdare Bakanı ve Baş Müzakereci 
Saeb Erakat başkanlığındaki heyetleri ayrı ayrı kabul etmiş; 22 
Aralık tarihinde de Barak ve Arafat’la yine ayrı ayrı görüşmüştür.

26 Aralık tarihinde Başbakan Barak kabine üyeleriyle 
yaptığı istişarelerden sonra ABD tarafından getirilen uzlaşma 
planını ilke olarak kabul ettiklerini açıklamıştır.

28 Aralık tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek, Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat ve İsrail 
Başbakanı Ehud Barak arasında yapılması öngörülen üçlü zirve 
iptal edilmiştir. Bu zirvenin iptal edilmesinin ardından, ABD 
Başkanı Clinton, taraflara görev süresinin sona ereceği 20 Ocak 
2001 tarihinden önce bir anlaşmaya varmaları çağrısında 
bulunmuştur.

Irak

- Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Nuri El- 
Weis, Sayın Müsteşarımızın davetiyle Türkiye-Irak Siyasi 
Danışmaları’nın 10. turuna katılmak üzere 18-22 Aralık tarihleri 
arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Görüşmelerde, Kuzeyden Keşif 
Harekatı’nın Aralık ayında 6 aylık bir süre için daha uzatılması, 
Irak-BM ilişkileri, ikili ilişkilerimiz ve Kuzey Irak’taki duruma 
ilişkin çeşitli konular ele alınmış, görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

- Yürürlülük süresi son olarak 28 Haziran 2000 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 698 sayılı kararıyla 31 Aralık 
2000 tarihine kadar uzatılan Kuzeyden Keşif Harekatı, 
TBMM’nin 17 Aralık 2000 tarihli ve 710 sayılı kararıyla 31 
Aralık 2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmıştır.
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- BM Güvenlik Konseyi’nin 670 sayılı kararının 3. 
maddesi uyarınca, sadece tıbbi malzeme ya da tıbbi personel 
taşıyan uçaklara verilmekte olan izin çerçevesinde, Aralık ayında 
ülkemizden Irak’a yönelik insani yardım amaçlı uçuşlar devam 
etmiştir.

- Kuzey Irak’ta KYB ile PKK terör örgütü arasında Ekim 
ayında başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmiştir.

İsrail

- Türkiye ile İsrail arasındaki Avrasya bölgesiyle ilgili 
siyasi istişarelerin İkincisi, 12-14 Aralık tarihleri arasında 
Kudüs’te yapılmıştır. Türk heyetinin başkanlığını yapan 
Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı, ayrıca, Tel-Aviv 
Üniversitesi’nde Türk Dış Politikası konusunda bir konferans da 
vermiştir.

Görüşmeler sırasında, Türkiye’nin bölgeye yönelik 
politikasının temel esasları hakkında muhataplarımıza ayrıntılı 
bilgi verilmiş; ayrıca, ülkemizin Balkanlar’daki son gelişmelere 
ilişkin değerlendirmeleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 
Türkiye ile İsrail arasında Avrasya bölgesiyle ilgili bu danışmalar, 
iki ülkenin bölgeye yönelik politikalarında bazı ortak paydaların 
saptanması ve somut işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi 
bakımından yararlı olmuştur.

AFRİKA VE ORTA AMERİKA ÜLKELERİYLE  
İLİŞKİLER

- Afrika’ya Açılım Eylem Planı uygulamaları 
çerçevesinde 6-11 Aralık tarihlerinde Bakanlığımız ilgili Genel 
Müdürü başkanlığında bir heyet, Kamerun’un başkenti 
Yaounde’yi ziyaret etmiştir.

Ziyaret sırasında heyetimiz Dışişleri, Savunma, Yatırım, 
Milli Eğitim Bakanları tarafından kabul edilmiş, Yüksek 
Öğrenim, Ticaret ve Maliye Bakanlıkları Müsteşarları ile
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Kamerun Ticaret Odaları Birliği Başkanı ve Genel Sekreteriyle 
görüşmelerde bulunmuştur. Kamerun Dışişleri Bakanı’nm kabulü 
sırasında, Sayın Bakanımızın, iki ülke arasındaki ilişkilerin her 
alanda geliştirilmesini öneren bir dostluk mesajı tevdi edilmiştir.

Ziyaretin sonunda Kamerun yetkilileriyle eylem planı da 
içeren bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mutabakat Zaptı’nda, 
karşılıklı Bakan ziyaretleri düzenlenmesi, Ticaret, Ekonomik, 
Teknik ve Bilimsel İşbirliği, Sivil Havacılık ve Kültür 
Anlaşmalarının imzalanması, Kültürel Değişim Programı 
yapılması, karşılıklı Fahri Konsolosluklar ihdas edilmesi 
öngörülmektedir.

- Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Frankofoni 
Bakanlığı Avrupa İşleri Direktörü Jean Marcelin Megot 
başkanlığında bir heyet, 18-21 Aralık tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Sözkonusu heyette Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma 
Bakanlığı temsilcileri yer almıştır. Heyet, Devlet Bakanı Haşan 
Gemici tarafından kabul edilmiş, Bakanlığımız ile Genelkurmay 
Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda 
görüşmelerde bulunmuştur.

  0

Bakanlığımızda yapılan görüşmeler sonunda bir 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

• •

- Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, Devlet Başkanlığı devir 
teslim törenine katılmak üzere, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri 
arasında Meksika’yı ziyaret etmiştir.

UZAK DOĞU

- Endonezya Cumhurbaşkanı Wahid’in de katıldığı 
Endonezya’nın Aceh Otonom Eyaleti’nde 19 Aralık’ta yapılan 
“Şeriatın yürürlüğe konması ve Kuran’ın yeryüzüne inmesini 
kutlama törenleri” öncesinde Aceh Eyaleti’nde şiddet eylemleri 
ve patlamalar meydana gelmiş; Aceh’in çeşitli bölgelerinde 
Bağımsız Aceh Hareketi (GAM) mensupları tarafından güvenlik 
güçlerine karşı düzenlenen saldırılar sonucu asker ve sivil can 
kaybı olmuştur.
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- Filipinler’in başkenti Manila’da 30 Aralık’ta beş ayrı 
yere bombalı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda 22 kişi ölmüş; 
100’den fazla kişi yaralanmıştır. Saldırıların Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi (MILF) tarafından düzenlendiğine dair emareler olduğu 
açıklanmış ve bu örgütle Filipinler Hükümeti arasında 
başlatılması düşünülen görüşmelerin askıya alındığı bildirilmiştir. 
Örgüt, olayla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştır.
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