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1 Eylül 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Avustralya 
Asamblesi dergisi ATAM'ın ilk sayısı için 
yayınladıkları mesaj.

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

2 Eylül 1999

# Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşması'nın onay belgelerinin 
teatisiyle ilgili bilgi notu.

3 Eylül 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in DEİK 
tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye'de 
Sermaye Piyasası ve Yatırım" konulu 
seminerde yaptığı açılış konuşmasına ilişkin 
bilgi notu.
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4 Eylül 1999

# ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın 
Türkiye ziyaretine ilişkin bilgi notu.

5 Eylül 1999
    • _    ____

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve ABD
Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın deprem
bölgesindeki incelemelerin ardından yaptıkları
basın toplantısı.

6 Eylül 1999

# İsrail ile Filistin Ulusal Yönetimi'nin 
imzaladığı yeni anlaşmaya ilişkin açıklama.

*  Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Kırgızistan'daki eylemlere ilişkin 
olarak yöneltilen bir soruya verdiği cevap.

7 Eylül 1999

#  Manavgat Çayı'ndan İsrail'e su satışı 
konusunda açıklama.

* Atina'da meydana gelen deprem nedeniyle 
Türkiye'nin geçmiş olsun dileklerine ilişkin 
açıklama.
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8 Eylül 1999

# Atina'da meydana gelen depreme ilişkin 
açıklama.

# Yunanistan'da meydana gelen deprem 
nedeniyle Türkiye'nin bu ülkeye yardımına 
ilişkin bilgi notu.

# Türkiye'nin Atina'daki arama-kurtarma 
faaliyetlerine katılımına ilişkin bilgi notu.

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

9 Eylül 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye- 
Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu 
(KEK) Toplantısı'na katılmak üzere ülkemizde 
bulunan Kazakistan Enerji, Sanayi ve Ticaret 
Bakam'm kabulüne ilişkin açıklama.

& Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Rusya 
Federasyonu'na davet edilmesine ilişkin 
açıklama.

# Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali îrtemçelik'in 
insan Hakları Demeği yöneticilerini kabulüyle 
ilgili basın açıklaması.
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«• Doğu Timor'da meydana gelen şiddet 
olaylarına ilişkin açıklama.

Rusya Federasyonu'nda meydana gelen 
bombalı saldırılara ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkan- 
larıyla yapacağı görüşmelere ilişkin açıklama.

# Türkiye-Pakistan siyasi istişarelerine ilişkin 
açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Baltık ve 
Karadeniz Ülkeleri İşbirliği Zirve 
Toplantısı'na katılmasına ilişkin açıklama.

# Türkiye ve Yunanistan birinci tur 
görüşmelerine ilişkin bilgi notu.

#  İslam Kalkınma Bankası tarafından Türkiye'ye 
kaynak tahsisine ilişkin bilgi notu.

13 Eylül 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Shamshad 
Ahmad ile Nijerya Devlet Başkam'mn özel 
Temsilcisi Dr. Pogu Bitrus'u ayrı ayrı 
kabulüne ilişkin açıklama.

# Evrensel Posta Birliği'nin kongre çalışmalarına 
ilişkin bilgi notu.

10 Eylül 1999
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# "Asya'da işbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler
•  •    •

Konferansı Üyesi Devletler Arasında ilişkilere 
Yön Veren İlkeler Bildirisi"nin 
imzalanmasıyla ilgili bilgi notu.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in AB 
Genel İşler Konseyi çalışma yemeğinde 
yaptığı "Türkiye ve Avrupa: Geleceğe Tarihsel 
Açıdan Bakış" konulu konuşmanın metni.

14 Eylül 1999

« Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili 
açıklama.

* BM Genel Kurulu oturumunda Türkiye ve 
Yunanistan'da meydana gelen depreme ilişkin 
beyan hakkında bilgi notu.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in basın 
toplantısı.

15 Eylül 1999
•   ____

İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'nin 
ülkemizi ziyaretiyle ilgili açıklama.

* Yunanistan Dışişleri Yardımcı Bakam 
Yiannos Kranidiotis'in vefatıyla ilgili 
açıklama.

$ İsrail ve Filistin Ulusal Yönetimi arasındaki 
nihai statü görüşmeleriyle ilgili açıklama.
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#  Deprem felaketi dolayısıyla Nijerya'nın 
ülkemize yaptığı yardımla ilgili bilgi notu.

# Deprem felaketi dolayısıyla Pakistan'ın 
ülkemize yaptığı yardımla ilgili bilgi notu.

16 Eylül 1999

# Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikinci tur 
görüşmelerine ilişkin Ortak Bildiri.

17 Eylül 1999

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Amerikan 
Demekleri Asamblesi Yıllık Kongresi 
dolayısıyla yayınladıkları mesaj

Rusya'daki terör eylemleriyle ilgili açıklama.

# Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarı Sayın 
Yavuz Ege'nin İsveç'i ziyaretiyle ilgili 
açıklama.

# KİK üyesi ülkelerin deprem felaketi 
dolayısıyla Türkiye'ye yardım fonu 
oluşturmalarına ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in deprem 
felaketi dolayısıyla Türkiye'ye yardımda 
bulunan ülkelere şükran plaketi sunulması 
töreninde yaptığı konuşma
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18 Eylül 1999
• _

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Birleşmiş Milletler Yıllık Genel Kurulu'na 
katılmak üzere New York'u ziyaretine ilişkin 
açıklama.

20 Eylül 1999

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
ABD Başkanı Bili Clinton'un Hazar Havzası 
Özel Temsilcisi Büyükelçi Wolfu kabulüne 
ilişkin açıklama.

21 Eylül 1999

* Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Boşnak Üyesi Alija îzetbegovic'in ülkemizi 
ziyareti hakkında açıklama.

22 Eylül 1999

* Tayvan'da meydana gelen deprem nedeniyle 
Türkiye'nin yardımına ilişkin bilgi notu.

23 Eylül 1999

# Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna ilişkin 
açıklama.
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* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Birleşmiş Milletler 54. Yıllık Genel 
Kurulu'nda yaptığı konuşmanın metni.

* İtalya'nın ülkemize yaptığı insani yardımlar 
hakkında bilgi notu.

26 Eylül 1999

*  Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in ABD'ye 
giderken Esenboğa Havaalam'nda yaptığı 
basın toplantısı.

27 Eylül 1999

# Bavyera Devlet Orkestrası tarafından 
depremzedeler yararına düzenlenecek konserle 
ilgili bilgi notu.

28 Eylül 1999

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin 50. Kuruluş Yıldönümü 
vesilesiyle ÇHC Resmi Haber Ajansı 
XINHUA'ya verdikleri özel demeç.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, New York 
Times gazetesinde yayınlanan "Yeni Binyılda 
Türkiye-Amerika İlişkileri" başlıklı makalesi.
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-s Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Fortune 
dergisinde yayınlanan "Yeni Bir Yüzyılın 
Eşiğinde Türkiye Daha Müreffeh Bir Geleceği 
Kucaklamaya Hazır" başlıklı makalesi.

* ABD Başkanı William Jefferson Clinton'ın 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

# Türkiye ile Danimarka arasındaki siyasi 
istişarelerle ilgili açıklama.

29 Eylül 1999

30 Eylül 1999

* Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan 
Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarla ilgili açıklama.

* "KKTC-İtalya Dostluk Demeği" ve "KKTC- 
îtalya Ticaret Bürosu"nun kuruluşuna ilişkin 
bilgi notu.

*  Marmara depremi nedeniyle Eylül 1999 
tarihlerinde Dışişleri Bakanlığınca 
gerçekleştirilen faaliyetler ve ülkemize gelen 
dış yardımlar hakkında bilgi notu.

#  Eylül Ayı Dış Politika Gelişmeleri.

*  Dış Politikada Oyunun Kuralları.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TURK-AVUSTRALYA 
ASAMBLESİ DERGİSİ ATAM’IN İLK SAYISI İÇİN

YAYINLADIKLARI MESAJI

The Turkish mass migration to Australia has a history of 
approximately thirty years, albeit individual Turkish settlements 
in Australia go far beyond this century and more importantly, the 
Turkish-Australian special bond of unique friendship was consti
tuted as of our encounter in Gallipoli.

I praise the positive role of Turks living in Australia in the 
development of mutual understanding and friendship between 
Turkey and Australia.

I congratulate them particularly, for their institutionalized 
approach by forming an umbrella organisation, i.e. the Australia 
Turkish Assembly (ATA) last year honouring the 30th anniver
sary of the Turkish mass migration, hence showing their determi
nation in further reinforcing the constructive role they have 
already undertaken in this respect.

There is no doubt that the Australia Turkish Assembly 
Magazine (ATAM), to be published as the voice of ATA will be 
very successful and become a valuable asset not only for the 
Turks of Australia and the Australian society, but also for the 
future of the Turkish-Australian friendship and cooperation.

As two important countries sharing the same ideals, values, 
political and economic systems, Turkey and Australia are con
tributing in their respective regions to both the regional and glob
al peace and stability.
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Our physical distance was never considered as a constraint 
in our friendly relations. The acceleration of the globalization 
process will, no doubt, further bring the Turkish and Australian 
nations closer.

In fact, I personally contributed to setting up Turkish TV 
and radio broadcasts to Australia and it is indeed a source of great 
satisfaction and pride for me to observe that today the TRT-INT 
television and TRT-FM and Voice of Turkey (TSR) are broad
casting directly to Australia.

I am confident that the recent high-level visits of His 
Excellency the Governor General Sir William Deane and Lady 
Deane and the Honourable Speaker of the House of 
Representatives Mr. Neil Andrew to Turkey, provided new vistas 
and gave renewed impetus to our cooperation.

Indeed, there exist vast opportunities for joint investments 
in Turkey, Australia and their peripheral regions. I hope that the 
agreements on Avoidance of Double Taxation and Reciprocal 
Promotion and Protection of Investments can be completed as 
soon as possible. In this context, the establishment of a Turkish- 
Australian Business Council will be very useful.

Recognizing the valuable contribution of the Turkish com
munity in Australia, the majority of whom is well integrated into 
the Australian society, I reiterate my congratulations for the time
ly inception of ATAM.

I extend on behalf of the Turkish nation and on my own 
behalf, our heartfelt thanks for the messages of sincere condo
lences and generous humanitarian aid of the Australian govern
ment and individuals as well as the significant donations from the
Australian people in general and the Australian Turkish commu
nity in particular.

Wishing long life to ATAM and to ATA I confirm my full 
support for these two important initiatives that will certainly add 
new dimensions to the already very strong Turkish-Australian 
friendship and cooperation.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Toplantımıza hoşgeldiniz sayın basın men
supları. Bugünkü toplantımıza 17 Ağustos'ta vukua gelen ve hepi
mizi derinden üzen deprem felaketiyle ilgili olarak 
Bakanlığımızca yapılan çalışmalara ilişkin bazı hususları özet 
olarak sizlere aktararak başlıyorum. Daha sonra sorularınıza 
geçelim.

17 Ağustos tarihinde Marmara Bölgesi'nde vukua gelen ve 
bütün ülkemizi üzüntüye boğan deprem felaketinin hemen ardın
dan yaraların süratle sarılması ve arama-kurtarma ve yardım 
faaliyetlerine katkı yapabilmek amacıyla Bakanlığımız hızlı bir 
çalışma içine girmiştir. Depremin haber alınması üzerine 
Bakanlığımızda Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır 
Başkanlığında bir Kriz Koordinasyon Kurulu ve ayrıca bir Kriz 
Masası oluşturulmuş ve bu birimler deprem sabahından itibaren 
somut sonuçlara yönelik mesai harcamıştır. Bu çerçevede, ilk aşa
mada bütün Dış Teşkilatımıza bir talimat gönderilerek öncelikle 
uzman arama kurtarma ekiplerinin ülkemize celbi sağlanmıştır. 
Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne birer yazı gönderilerek deprem nedeniyle ülkemize 
gelecek olan arama kurtarma ekipleriyle, gönderilecek her türlü 
insani yardım malzemesinin hudut kapılarımızdan ülkemize 
kolayca giriş yapmalarının sağlanması ve pasaport ve seyahat bel
gesi aranmaması, vize harcı talep edilmemesi istenmiştir. Daha 
sonra Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nden sağlanan genel 
ihtiyaç malzemeleri Dış Teşkilatımız aracılığıyla yabancı ülkelere 
duyurularak bu listelerin o ülkeler makamlarının ve ilgili kuru
luşlarının dikkatine getirilmesi istenmiş, alman cevaplar peyder
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pey ve süratle Başbakanlık Kriz Merkezi'ne intikal ettirilmiştir. 
Bakanlığımızda kurulan ve 24 saat faaliyet gösteren kriz birim
lerinin çalışmalarına ilave olarak İstanbul Atatürk 
Havalimam’nda, İzmit'te, Adapazarı'nda ve Yalova'da 
Bakanlığımızdan temsilciler görevlendirilmiş ve ülkemize ge
lerek deprem bölgelerine gidecek yabancı ekiplere yardımcı olun
ması sağlanmıştır. Bu çalışmalar bütün ilgili makamlarımız ile 
eşgüdüm halinde yürütülmüş ve Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi'nde de bir temsilcimiz sürekli görev yapmıştır. Sizlere 
çeşitli basın bilgi notlarımızda da ifade etmiş olduğumuz üzere, 
deprem felaketinin vuku bulduğu tarihten bu yana, 1 Eylül sabahı 
itibariyle yabancı ülkelerden toplam 307 uçak Türkiye'ye 
gelmiştir. Bunların 292'si insani yardım ve kurtarma ekibi getir
miş, 15'i de TÜPRAŞ'taki yangın söndürme faaliyetine 
katılmıştır. Bugün itibariyle de 17 uçak beklenmektedir. Bütün bu 
uçakların iniş ve kalkış işlemlerinin basitleştirilmesi için 
Bakanlığımızca ilgili askeri ve sivil makamlarımızla temas 
edilmiş, iniş kalkış numarası alınması uygulamasının geçici 
olarak kaldırılması sağlanmış, insani yardım taşıyan bu uçaklarla 
ilgili bilgiler ilgili makamlarımıza ulaştırılmış, bunlara ücretsiz 
yer hizmetleri, ayrıca dönüşleri için ücretsiz yakıt ikmali yapıl
ması temin edilmiştir. Yardım malzemesi getiren uçakların müret
tebatlarının ağırlanması için de Bakanlığımızca gerekli tertip alın
mıştır.

17 Ağustos tarihinden bu yana bildiğiniz gibi dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki kişi ve kuruluşlar tarafından ülkemize çok 
sayıda yardım malzemesi gönderilmiştir. Elimdeki listeye göre 31 
Ağustos tarihi itibariyle yardım gönderen ülke sayısı 70'i bulmuş
tur. Bunların ayrıntılı dökümlerini günlük olarak size bilgi not
larımızla muntazaman ulaştırıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye ilk 
günden itibaren yardımların kaynağı açısından hiçbir ayırım 
gözetmemiştir. Türkiye'nin bu zor günlerinde acılarımızı paylaş
mak ve sıkıntılarımızı hafifletmek amacıyla yardıma koşan bütün 
ülkelere ve uluslararası kuruluşlara minnettarız. Yardımların gön
derilmesi sırasında yakın uzak tüm ülke makamlarının ve halk
larının sergilediği dostluk, içtenlik ve üzüntümüzü paylaşma
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çabası, sıcak ve şefkatli dayanışma ruhu Türk halkı tarafından her 
zaman iyi duygularla yadedilecektir. Bu çerçevede, Türkiye'ye 
gelen yabancı arama kurtarma ekipleriyle, sağlık personeli Türk 
görevlilerinin çabalarına güç katmış, bu ekipler pek çok 
insanımızın enkaz yıkıntıları arasından canlı olarak kurtarılmasını 
sağlamışlar, yaralılara hizmet vermişlerdir. Yabancı arama kurtar
ma ekiplerinin ve diğer yabancı hizmet personelinin yakından 
müşahade ettiğimiz dostluk ve içtenlikleri ve özverili çalışmaları 
hepimizin gönlünde sıcak izler bırakmıştır. Daha önce de açık
ladığımız üzere, bu minnettarlığımızın mütevazi bir ifadesi 
olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak hazırlattığımız bir gümüş tabağı 
en kısa sürede bu ekip mensuplarına ileteceğiz. Bu amaçla 
Ankara'daki Büyükelçiliklerden, gelen bu ekiplerin listesini iste
dik. Bu listelerin hazır olmasını takiben, hazırlattığımız bu tabağı 
bir teşekkür mektubuyla kendilerine ulaştıracağız. Bu mektupta 
ekiplerin Turizm Bakanlığının konuğu olarak en kısa sürede 
aileleriyle birlikte Türkiye'de ağırlanacaklarına ilişkin bir davet
de yer alacaktır. Bu tabağın bir örneğini de bir fikir vermesi

• •

bakımından getirdim. Sizlere göstermek istiyorum. Üzerinde 
teşekkür ifadesi olarak bir yazı bulunmakta. Söylediğim gibi 
Ankara'daki Büyükelçiliklerle koordineli olarak bu ekiplerin tam 
listesinin elimize ulaşmasını takiben bir teşekkür mektubuyla bu 
mütevazi hediyemizi kendilerine ulaştıracağız.

Dışişleri Bakanlığı olarak depremin ilk şokunun atlatıl
masını takiben, zarar gören vatandaşlarımızın kısa ve orta vadeli 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda diğer ilgili kurumlarımızın 
çabalarına paralel olarak çaba harcanmıştır. Bu çabalar halen 
devam etmektedir. Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz aşama 
itibariyle hazırlanan acil ihtiyaç malzeme listeleri ilgili makam
larımızdan temin edilmiş ve dış misyonlarımıza iletilmiştir. Bu 
malzemeler esas itibariyle çadır, prefabrik evler, konut olarak kul
lanılabilecek konteynırlar, çarşaf, tıbbi teçhizat, ilkyardım 
teçhizatı, seyyar klinik, jeneratör, uydu haberleşme cihazı, kan 
nakil araçları, jeep, damperli kamyon, ambülans, ortopedik 
malzeme, beton kırma ve delme makineleri, hidrolik makas, kom
presör tabancalar ve diğer muhtelif tıbbi malzemelerden oluş
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maktadır. Öte yandan, depremde evleri zarar gören vatan
daşlarımızın kısa dönemdeki barınma ihtiyaçlarının karşılanması
na yardımcı olabilmek amacıyla, Dışişleri Bakanlığı tarafından da 
yoğun çaba harcanmıştır. Bu çerçevede, bizim Bakanlığımız 
tarafından Dış Temsilciliklerimiz kanalıyla temin edilen çadır 
sayısı 31 Ağustos itibariyle 23.296'dır. Bunların 16.395 adedi 
yurda getirilmiş ve ilgili makamlarımıza teslim edilmiştir. Ayrıca 
Dışişleri Bakanlığı olarak 25.000'e yakın çadırın da yurt dışından 
hibe olarak ülkemize sevk edilmesi konusunda taahhüt alınmıştır. 
Buna ilave olarak Bakanlığımızca hibe yoluyla prefabrike konut 
temini konusunda da çaba harcanmaktadır. Bu çerçevede, çeşitli 
ülke ve kuruluşlardan ilk aşamada 15.000 civarında prefabrike 
evin Türkiye'ye hibe yoluyla temini konusunda söz alınmıştır. 
Bakanlığımız, acil deprem ihtiyaçlarının nakit yoluyla karşılan
ması için de çaba harcamaktadır. Bu amaçla, Bakanlığımızca ve 
Dış Temsilciliklerimiz kanalıyla yurt dışındaki bankalarda yardım 
hesabı açtırılmıştır. 31 Ağustos itibariyle, toplanan para 244 mil
yar 667 milyon 435 bin 564 TL., 739 bin 365 Amerikan Doları ve 
397 bin 376 Alman Markıdır. Toplanan bu paralar Başbakanlığın 
talimatıyla Ziraat Bankası'nda açtırılan özel hesaba aktarılmak
tadır. Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır 
Başkanlığında bir Dışişleri Heyeti geçtiğimiz Pazar günü deprem
den etkilenen bölgelere bir ziyaret yapmış, tespitlerde bulunmuş 
ve bu bölgedeki ilgililer ve Bakanlığımız temsilcileriyle 
görüşmüştür. Müsteşar Büyükelçi Haktanır bugün de deprem böl
gesindedir. Öte yandan, Bakanlığımızdaki Kriz Koordinasyon 
Kurulu ve Kriz Masası da çalışmalara aralıksız devam etmektedir. 
Ayrıca Sayın Bakanımız gerek Ankara'daki yabancı misyon men
supları ile yaptığı temaslarda, gerek bulunduğu dış gezilerde bu 
konuyu sürekli olarak muhataplarıyla ele almakta ve deprem 
yaralarının sarılması için alınabilecek önlemler ve yardımlar 
konusunda görüş alış verişinde bulunmaktadır. Keza Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız da 
dış ülkelerden deprem nedeniyle gönderilen taziye mesajlarına, 
üzüntü mesajlarına cevaplar göndermektedirler.

Sizlere depremden bu yana Bakanlığımızda yürütülen
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faaliyetlerin kısa bir özetini sunmaya gayret ettim. Bugünkü 
basınımızda bir yazarımızın Bakanlığımızın "uyuduğu" şeklinde 
bir yorumuna şahit olduk. Gerçek böyle değil. Hakikaten size 
özetlediğim gibi Bakanlığımızda deprem felaketinin haber alın
masından bu yana çok yoğun bir mesai harcanmakta ve hala da bu 
mesai devam etmekte. Keşke böyle "Dışişleri uyuyor" diye 
yorum yapan basın mensuplarını Bakanlığımıza davetle bu çalış
malarımızı yerinde görmesine fırsat yaratabilsek. Keşke deprem
den bu yana, günde 3-4 saat uykuyla çalışan ve bir şeyler yap
maya, katkı yapmaya çalışan arkadaşlarımızla kendisini tanıştıra- 
bilsek, görüştürebilsek. Benim sizlere aktaracağım bu kadar. 
Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Irak'ın hibe ettiği petrolün Kırıkkale'deki sanırım 
TÜPRAŞ ana merkezine pompalanması konusunda kriz var gibi 
geliyor . Çünkü Başbakanlık Kriz Merkezi bu petrolün ancak 
Birleşmiş Milletler kararı alındıktan sonra Kırıkkale'ye pom
palanacağını açıklamıştı. Ancak bu karar beklenmeden 
Kırıkkale'ye pompalama işlemi başlandı. Bu bağlamda Birlemiş 
Milletlerden veya Amerika'dan gelmiş olan bir tepki var mı?

CEVAP : Bu konuda bir kriz yok. Bildiğiniz gibi deprem
den sonra çok çeşitli ülkelerden yardımlar geldi, yardım teklifleri 
geldi. Biz o zaman da yaptığımız açıklamada, ilke olarak yardım
ların menşei konusunda hiçbir ayırım yapmadığımızı, yapmaya
cağımızı ve bu acıların hafifletilmesi için bize katkıda bulunmaya 
hazır ülkelerin hepsine minnettar olduğumuzu ifade ettik. 
Komşumuz Irak'tan da bu yönde bir yardım teklifi vaki oldu. Bir 
miktar petrol, zannediyorum 10 milyon Dolar karşılığı bir petrolü 
beş günlük bir süre zarfında Türkiye'ye ücretsiz olarak yardım 
amacıyla göndermek istediklerini ifade ettiler. Biz de teşekkür 
ettik ve teklifi kabul ettik. Bu petrolün gelme işlemi ya sonuçlandı 
ya da sonuçlanmak üzere. Biz usulen bu konuda Birleşmiş 
Milletler Yaptırımlar Komitesi'ne de bilgi verdik. Olan budur. 
Ortada bir sorun, bir kriz bulunmamaktadır.

SORU: İtalyan Dışişleri Bakanı Dini'nin bir açıklaması var.
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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığının ertelenmemesi yolunda. 
Siz bunu Birlik içerisinde alman ortak bir tavır olarak mı yorum
luyorsunuz, yani spesifik bir tavır mı bu? Yoksa genel anlamda 
olumlu bir tavır mı?

CEVAP: Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin 
önünün açılması için Avrupa Birliği üyesi ve bizim de dostumuz 
pek çok ülkeden yakın dönemlerde artan ölçüde destek beyanları 
vaki oldu. Söylediğiniz gibi İtalya, Fransa, Almanya pek çok 
ülke. Belki isim isim zikretmek diğerlerine haksızlık olur. 
Geçtiğimiz Köln Zirvesi'nde de bu konuda yoğun çabalar harcan
dı, bildiğiniz gibi. Şimdi bu konuda önümüzdeki günlerde 
Finlandiya'da, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bir gayri 
resmi toplantısı olacak. Kısa bir süre sonra da resmi toplantıları 
olacak. Biz bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Temennimiz bu 
bireysel destek beyanlarının Avrupa Birliği'nin ortak resmi kararı 
haline dönüştürülmesidir.

SORU : Aralık'taki Helsinki Zirvesi öncesinde Türkiye 
Yunanistan arasında Başbakanlar düzeyinde veya Dışişleri 
Bakanları düzeyinde karşılıklı bir ziyaret planlanıyor mu? Veya 
bu konuda bir girişim var mı? Her iki ülke tarafından da.

CEVAP :Şu aşama itibariyle böyle bir ziyaret planlanmı
yor. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Genel Kurul çalışmaları 
nedeniyle ay sonuna doğru New York'a gidecek. Daha önce de 
açıklandığı gibi, büyük bir ihtimalle orada Yunanistan Dışişleri 
Bakanıyla bir ikili görüşmesi olacak ve ikili ilişkileri her veçhe
siyle değerlendirme imkanı bulacaklar. Ama onun ötesinde bir 
ziyaret herhalde bundan sonraki gelişmelere göre belki düşünülür. 
Şu anda böyle bir konu gündemimizde yok.

SORU: Bu sabah Devlet Bakanı Sayın Özkan, “Körfezdeki 
ABD gemilerine hasta gönderiliyor, sıkıntı yok” diyor. Fakat 
ABD yetkilileri bu gemilerin hasta almadıklarını söylüyor. İki 
taraf sürekli temas halindeyiz diyor. Fakat belli ki bu çelişkili 
açıklamalardan sonra böyle değildir. Bu gemiye ilişkin sorun 
neydi tam olarak?
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CEVAP: Biz daha önce de ifade ettiğimiz gibi bize yapılan 
yardımların tümünü teşekkürle karşıladık. Orada ihtiyacı olan 
insanlara bu ihtiyaçların, hizmetlerin sunulması konusunda katkı 
yapan bütün ülkelerin taleplerine açık olduğumuzu ifade ettik. 
Bize gelen talepleri yabancı ülkelere iletmek, o ülkelerden gelen 
cevapları ya da onların önerilerini ilgili makamlarımıza iletmek 
konusunda gerekeni yaptık. Değindiğiniz konuda ortada bir sorun 
var mı, varsa nereden kaynaklanıyor bilmiyorum, ama işin özü 
itibariyle bu konuda hiçbir anlaşmazlık yok.

SORU : Bu gemiler niye boş duruyor o zaman? Yani 631 
. yataklı hastaneler var, bu gemilerde. Ama hasta almıyor. Niye?

CEVAP : Oradaki şartları ve durumu bilmiyorum. Ama 
söylediğim gibi, ihtiyaç var ise ve ihtiyacı karşılayacak bir 
kurum, kuruluş, birim, kişi varsa bunun gerçekleşmemesi için 
ortada hiçbir sebep yok.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN 
CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ KONULARDA 

ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI’NIN ONAY 
BELGELERİNİN TEATİSİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

2 Eylül 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 5 Ağustos 
1997 tarihli 97/9723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesi" ile 13 Haziran 1995 tarihinde Almatı'da 
imzalanan ve 28 Ekim 1997 tarihli 97/10186 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma 
Anlaşmasının Onay Belgelerinin teatisi bugün (02.09.1999) saat 
11.00'de, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde Türkiye'yi temsilen 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, Hukuk ve Emlak Genel Müdürü 
Büyükelçi R.Erkan Gezer ile Kazakistan'ı temsilen Kazakistan 
Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Kayrat Sarybay arasında 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu anlaşmalar 2 Ekim 1999 tarihinde 
yürürlüğe gireceklerdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN DEİK 
TARAFINDAN LONDRA’DA DÜZENLENEN 

“TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM” 
KONULU SEMİNERDE YAPTIĞI AÇILIŞ 
KONUŞMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı Cem, Türkiye'nin 21. Yüzyıldaki hedefini 
anlattı:

"AB'NİN ÜYESİ VE AVRASYA MERKEZİ..."

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, DEİK tarafından 3 Eylül 
1999 günü Londra'da düzenlenen "Türkiye'de Sermaye Piyasası 
ve Yatırım" konulu seminerde bir açılış konuşması yaptı.

Cem, özetle şunları söyledi:
%

"Böylesine ayrıcalıklı bir dinleyici kitlesine hitap etmem 
için beni davet etmeniz nedeniyle teşekkür ederim. Toplantınız 
Birleşik Krallık ve Türkiye iş çevreleri arasındaki güçlü ilişkiyi 
gözler önüne sermektedir. Bu ilişki gelişmektedir ve çabalarınız 
sayesinde daha da gelişeceğinden eminim. Ve iki ulus arasındaki 
mevcut dostluğa daha da katkıda bulunacaktır.

Ele alacağınız konulara dış politika açısından yaklaşmaya 
çalışacağım.

Eğer dış politika güç dengesi üzerine bina edildiyse, bu 
dengenin doğasının değişmekte olduğu aşikardır. Biz artık tek 
başına askeri gücün bir ülkenin uluslararası konumunun temel 
belirleyicisi olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Bu yeni paradigma 
temelde ekonomik canlılık ve sürekliliğe dayalı yeni bir güç çeşi-
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dini sahneye koymaktadır. Dünya tam anlamıyla küresel bir pazar 
halini alırken, tarihsel, kültürel ve siyasi birikimlerle desteklenen 
ekonomik faktörler bir ülkenin gelecek binyıldaki rolünü şekil- 
lendirmektedir.

Çağdaş güç oyununun bu nitelikleri gözönüne alındığında, 
belirleyici unsur bir ülkenin sahip olduğu karşılaştırmalı avantaj
larından en üst düzeyde yararlanma yeteneğidir. Türkiye, bir dizi 
avantajı ile, gelecek on yılların önemli bir aktörü olma yolun
dadır.

Günümüzde Türkiye Avrasya'da önde gelen siyasi ve 
ekonomik bir aktör ve Avrupa Birliği'nin önemli bir üyesi olmayı 
hedeflemektedir. Kendimiz için öngördüğümüz uluslararası işlev, 
Avrupa'nın eteklerindeki bir çevre ülkesi olmakla sınırlı değildir. 
Bizim öngördüğümüz işlev Avrupa ve Asya boyutuyla belirgin
leşen Avrasya gerçekliğinde öncü bir role sahip olmaktır.

Bulunduğumuz nokta budur ve bunun bazı nedenleri
vardır:

1) İlk olarak, birçok gözlemcinin de katıldığı üzere, 
önümüzdeki binyılın merkezi sahnesinin Avrasya olacağıdır. Üre
tim, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin gelişimi göz önüne 
alındığında, Avrupa ile Asya'nın karışılıklı bağımlı ve bağlantılı, 
entegre bir bütün oluşturacağı ortaya çıkmaktadır. Her iki kıtada 
aynı bütünün parçaları olmaktan büyük yarar sağlayacak. Ayrıca, 
önümüzdeki binyılda ekonomik gelişmenin önemli bir bölümü 
Asya'da gerçekleşecek; bazı Asya ülkelerinin mevcut ya da 
potansiyel ekonomik kalkınmasına ilaveten yeni enerji kay
naklarının ve ulaşım koridorlarının ortaya çıkışı belirginleşen bu 
gerçekliğe işaret ediyor.

2) İkinci bir gözlem değişen siyasi ortama ilişkin olabilir. 
Soğuk savaş sonrası siyasi çerçeve bazı müstakil devletlerin 
yeniden ortaya çıkışı ya da yeniden kabul görüşüne sahne oldu. 
Bu "yeni" devletler kümesinin -Balkanlar, Kafkaslar veya Orta 
Asya'daki- hemen tamamı Türkiye'nin ortak bir tarih, din ve dili
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paylaştığı devletlerdir. Bu durum Türkiye'ye tarihsel ve kültürel 
boyutları olan yeni bir uluslararası ortam sağlıyor. Ayrıca, bu yeni 
ulus devletler zaman yitirmeksizin ekonomilerini geliştirmeye, 
yabancı yatırıma ve rekabete açmaya yöneldiler. Türkiye, bu 
coğrafyalarda uzun geçmişe sahip bir aktör olarak, bu ülkelerin 
ekonomik açıdan yeniden yapılanmasında yaşamsal bir ortak 
haline geldi.

3) Son olarak, bu stratejik değişim Türkiye'de yeni bir bi
linçle örtüşmektedir. Paylaşılmış bir tarihin ve paralel kültür özel
liklerinin rolü öne çıkarıldı ve dış politikanın her alanında hayata 
geçirildi. Yüzyıllardır ortak bir tarihi, ortak bir devleti ve ortak bir 
kaderi paylaştığımız yirmi altı ülke bulunduğu kaydadeğer bir 
husustur. Bu altyapı güçlü ekonomik ilişkiler ve siyasi işbirliği 
için benzersiz bir platform sağlamaktadır. Balkanlardan Kuzey 
Afrika'ya, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan bu geniş 
sosyo-politik coğrafyada, en dinamik ekonomiye, en gelişmiş 
silahlı kuvvetlere ve en deneyimli demokrasiye sahip bulunan 
Türkiye, istikrara katkıda bulunmak ve yeni "Avrasya Düzeni"nin 
yarattığı fırsatlardan yararlanmak için elverişli koşullara sahiptir. 
Tarihi ve kültürel nitelikleri ve hem Avrupalı hem Asyalı olan 
ayrıcalıklı kimliğiyle, Türkiye Avrasya'nın stratejik "Merkezi" 
olmak için oldukça güçlü bir konumdadır.

Bizler kendimizi hem Avrupalı hem Asyalı olarak kabul 
ediyoruz ve bu ikiliği bir kazanç olarak görüyoruz. Dolayısıyla, 
kimliğimizdeki Avrupalılık özelliği sorgulandığı zaman rahatsız 
oluyoruz. Eğer Avrupalı olmak "tarihsel" ya da "coğrafi" bir 
tanım ise, 700 yıllık tarihimiz boyunca Avrupa'da ve bir Avrupalı 
güç olarak yaşadık ve yaşıyoruz. Tarihimiz Bursa, Kayseri ve 
Diyarbakır'da şekillendiği kadar İstanbul, Edime, Tetova, Kosova 
ve Saraybosna'da da şekillenmiştir.

Eğer Avrupalı olmak "kültürel" bir tanım ise, o zaman işler 
biraz daha karmaşık bir hal alıyor: Eğer "Avrupalı" olmak 
kavramı dinsel bir ölçüyle tanımlanırsa, eğer AB bir "Hıristiyan 
Klubü" ise, o zaman biz bu tanıma uymuyoruz. Ancak eğer
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"Avrupa Kültürü", AB tarafından resmen iddia edildiği gibi, 
"demokrasi", "insan hakları", "hukukun üstünlüğü", "cinsiyet 
eşitliği", "laiklik" gibi faktörlerle tanımlanırsa, o zaman, bazı 
konularda ilave ilerleme ihtiyacına rağmen, 75 yıldır bu çağdaş 
"Avrupa Kültürü"nü paylaşıyor ve bu kültüre katkıda bulunu
yoruz.

Bu, tahlilimizi bu toplantının konusuna bağlıyor: Son 22 
yılın ortalama istatistik verileri ile OECD tarafından belirlenen 
parametreler, Avrasya'da merkezi bir rol oynamak için sadece ta
rihsel ya da siyasi yeteneklere değil, aynı zamanda ekonomik 
araçlara da sahip bir ülkeyi ortaya koymaktadır. Türkiye geçmişte 
sadece NATO'ya sağladığı stratejik katkıyla tanınırken, şimdi 
ekonomik canlılığı, girişimciliği ve dış ticaretiyle ön plana çıkı
yor.

%

Ekonomik gelişmecilik ile tarihsel ve kültürel birikimini 
biraraya getiren yeni dış politika yaklaşımıyla donanmış bulunan 
Türkiye, bölgesel rolünü küresel bir role dönüştürme sürecini 
başlatmaktadır.

• . -

"Makul, gerçekçi hedeflerden" bahsettiğimizi sanıyo- 
rum:Yüzlerce yıllık bir medeniyetin, Ortaçağın çağdaş yüzyıllara 
dönüşümüne katkı sağlamış bir örgütsel bilgeliğin, bir yandan 
özgün bir tarihsel deneyimi diğer yandan Cumhuriyet ihtilalini 
temsil eden bir ülke ve milletin hedeflerinden.

Bu konuyu ele alırken tarihi daima boşa yaşanmamış bir 
deney olarak görmekteyim. Toplumlarımız, uzak geçmişlerinden 
gelen kendilerine özgü gelişme dinamiklerini gelecek binyıla 
taşıyacaklardır. İnsanlık için daha aydınlık bir geleceğe inanıyo
rum. Ve Türkiye'nin bu geleceğe katkısına da inanıyorum."
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT’IN 
TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın 5 Eylül günü 
Türkiye'ye gelmesi öngörülmektedir.

Programa göre Albright'ın uçağı 5 Eylül Pazar günü saat
•   ___

15:00'da İstanbul Atatürk Havalimam'na inecek, burada Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem kendisiyle bir görüşme yapacaktır.

Deprem bölgesine yapılacak ziyareti takiben iki Dışişleri 
Bakanı aynı gün saat 17:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı 
Yabancı Konuklar Köşkü'nde ortak bir basın toplantısı düzenleye
cekler ve Madeleine Albright basın toplantısını takiben 
Türkiye'den ayrılacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM VE ABD 
DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT’IN 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİN 
ARDINDAN YAPTIKLARI BASIN TOPLANTISI

(NTV’den yapılan naklen yayının deşifresi)

DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM : ABD halkına, 
Başkan Clinton'a, ABD hükümetine ve yönetimine ve ayrıca 
Sayın Albright'a bize sağladıkları tüm yardım ve destek için 
teşekkür ediyoruz.

Böyleşine kritik ve trajik günler yaşarken ve yaşamaya 
devam ederken bizimle dayanışma gösterdiler. Gösterdikleri 
dayanışma bizim için çok büyük önem taşıyor. Tüm halkların ve 
tüm ülkelerin maddi ve manevi olarak yanımızda olduklarını his
settiren destek ve yardımlarını hiçbir zaman unutmayacağız.

Bugün Sayın Bakan ile birlikte afetten en çok etkilenen 
bazı bölgeleri gezdik. Bu bölgelerde, orada bulunan insanların 
acılarını paylaştık. Oradaki insanlar olumlu ve kolay yaşanabilir 
koşullarda değiller. Ancak bir-iki hafta öncesine nazaran daha iyi 
dürümdalar. Türk halkının bizim halkımızın yardım ve destekleri, 
dostlarımızın, uluslararası toplumun yardım ve destekleri 
sayesinde durum düzelmiştir. Halkım, hükümetim ve kendim 
adına Amerikan halkına teşekkür ediyorum, ayrıca tüm yaptıkları 
için Sayın Albright'a da teşekkürlerimi sunuyorum.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT :
Sayın Dışişleri Bakanı dostuma söylediğim gibi, Türkiye'de kısa 
süre de olsa kalmadan, buraya kadar gelmişken geri dönemezdim. 
Amerikalılar olarak Türkiye'nin halkı ve hükümetine, bu denli
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büyük bir kayıp yaşadığınız için başsağlığı ve taziye dileklerimi
  •

sunmak istiyorum. Sayın Bakan ile birlikte İzmit'te, ABD Deniz 
Piyadelerinin kurduğu çadırkenti gezdik. Burada yaşanan yıkıntı 
çok büyük. Tekrar inşası uzun sürecek. İnsan kaybının ise bir 
daha yerine getirilmesi mümkün değil. Amerikan halkının ağzın
dan sizlere sesleniyorum:

"Türkiye bizim uzun süredir dost, müttefik olduğumuz bir 
ülkedir ve elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. Buna söz 
veriyoruz". Bu sözü yerine getirirken ABD 11.5 milyon dolarlık 
yardımda bulundu, ayrıca gelen ABD yardım ekipleri 5 kişiyi 
göçük altından çıkardı. Çadırkentlerde 100 binden fazla kişiye 
yardım sağlayabiliyoruz. Ayrıca ABD halkı ve ABD hükümeti 
Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine milyonlarca dolar gönüllü 
yardım aktardı.

Geçen hafta yaptığımız bir toplantıda, dünyanın dikkati 
buradan başka bir yere aktarıldığı zaman bile, yardımlara devam 
etmeyi sürdüreceğimizi görüştük. Uzun vadeli bir yardım 
düşünüyoruz. Sadece manşetlerde kalan bir yardım olmayacak. 
ABD ve Türkiye ticaret ve yatırım çerçevesinde karşılıklı ticaret 
ve yatırımı geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Türk 
hükümetinin 20 Eylül tarihinde Washington'a bir heyet gönde
rerek varolan tekstil kotalarının daha esnek olmasını sağlamasını 
istiyoruz. Böylelikle deprem bölgesindeki tekstil sektörü de kota
ların genişletilmesinden faydalansın. ABD halkı Türk halkının 
acısını paylaşıyor, komşularıymış gibi yardımlara devam ediyor. 
Tüm dünyadan da acil yardım geldiğini duymak bizi çok mutlu 
etti. Sayın Cem'in de söylediği gibi bu denli büyük yardımların 
olmasından dolayı biz de mutluyuz. Yakınlarını, sevdiklerini ve 
evlerini kaybedenlerin acısını belki tamamen yok edemeyiz, ama 
ileride daha iyi yaşamalarını sağlayabiliriz. Bugün insani bir 
yardım yapıyoruz. Ancak ABD'nin Türkiye ile sürdürdüğü özgür
lük ittifakı devam edecektir. Kosova'daki etnik temizliği önlemek 
için Türkiye'nin NATO'da çok büyük desteğini gördük. Bu kriz 
sırasında Türkiye'nin ne denli cömert ve iyi çalıştığını izledik. 
Sayın Başbakan Ecevit'in ay içinde, ama daha geç bir tarihte,
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Vaşington'a gelmesiyle birlikte yapacağımız toplantılarda yardım 
konusunu tekrar ele alacağız. Türkiye'nin daha güçlü ve refah 
içerisinde batı demokrasisi olmasını destekliyoruz. Bir kez daha 
halkınızın çektiği acıları paylaştığımızı, onları gidermek için 
sizlere yardımcı olacağımızı ve her zaman yanınızda olacağımızı 
vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim.

SORU: Kısaca size tekstil kotalarının esnekleştirilmesi 
konusu sormak istiyorum. Ayrıca Sayın Ecevit'in söz ettiği gibi 
ABD'nin garantisinde uluslararası piyasalara bir tahvil sürülecek 
mi? Bu konu Eylül ayındaki ziyarette görüşülecek mi?

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT :
Tabiiki elimizden gelen herşeyi, yardımcı olmak için yapmaya 
hazırız. Bu tür hisse senetleri ihraçları ABD için de pek çok 
tarafın bir araya gelip birlikte çalışmasıyla yapılabiliyor. Tabii 
yardımcı olabileceğimiz pek çok konu var. Sayın Ecevit 
geldiğinde başka yardım konuları da görüşülecektir.

SORU: Türkiye'nin AB başvurusuna olumlu cevap alına
bilmesi için ABD'nin ne gibi bir katkısı olabilir?

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT : 
Şimdiye kadar Türkiye'nin AB'nin bir parçası olması için çok 
çalıştık. Tabii, biz AB'nin üyesi değiliz. Tüm AB Dışişleri 
Bakanları ile görüşmeler yaptık. Ayrıca Türkiye'nin AB'nin 
endişe duyduğu alanlarda ne gibi ilerlemeler kaydettiği konusun
da da görüşmeler yaptık bazı insan hakları yasaları ve son zaman
larda insan hakları konusunda yapılan ilerlemelerden biz de çok 
memnunuz. Bu alanda tabii biraz daha ilerleme gerekmektedir. 
Dışişleri Bakam'na da söyledim, her yaptığım görüşmede, AB 
Dışişleri Bakanlarının hangisi ile görüşürsem görüşeyim her 
zaman diyorum ki, Türkiye'nin mutlaka 12'nci aday olması lazım.

SORU: Sizin yeni ilan edilmiş olan Kürt Federe Devleti 
konusundaki görüşünüz nedir?
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT :
Tabii ki uzun zamandır bizde endişe duyuyorduk. Irak halklarının 
baskı altında olduğuna dair endişelerimiz vardı. Ama Irak'm 
toprak bütünlüğüne inanıyoruz.

SORU: Sayın Bakan Ortadoğu'dan yeni döndünüz ve bazı 
yanlarıyla barış sürecine başarılı, olumlu yeni bir adım 
kazandırdınız. ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi 
azaltmak için ne gibi çalışmalar yapıyor ve yapabilir?

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALBRIGHT :
Şunu söylemek istiyorum, uzun zamandır en önemli müttefikle
rimizden ikisi arasındaki gerilimler bizi endişeye sürüklüyor. 
Türk halkının uğradığı bu büyük felaketin altında bir tek güzel 
gelişme varsa Yunanistan halkı ve hükümetinin çok cömertçe, 
Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vermesidir. Sayın Dışişleri 
Bakanı ile de görüştük, bu tür işbirliği ve anlayışa yönelik yak
laşımlar umarız başka alanlara da taşınacaktır. Oldukça karmaşık 
bir ilişkiden söz ediyoruz çünkü.

✓
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İSRAİL İLE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ’NİN 
İMZALADIĞI YENİ ANLAŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, İsrail ile Filistin Ulusal Yönetimi'nin, Wye River 
Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili olarak 4 Eylül'de yeni bir 
Anlaşma imzalamalarını memnuniyetle karşılamıştır. Bu yeni 
Anlaşma'yla, Barış Süreci'nin önündeki tıkanıklık aşılmış olmak
ta ve bölgede adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çok önem
li bir adım atılmış bulunmaktadır.

• •   ,

Ote yandan, Türkiye, dün İsrail'de meydana gelen ve 3 
kişinin ölümüyle sonuçlanan terör eylemlerini kınamakta, barış 
karşıtı bu tür eylemlerin, yeni İsrail-Filistin Ulusal Yönetimi 
Anlaşması'yla ivme kazanan Orta Doğu Barış Süreci'ni etkileye- 
meyeceği yönündeki inancını yinelemektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN KIRGIZİSTAN’DAKİ EYLEMLERE 

İLİŞKİN OLARAK YÖNELTİLEN BİR SORUYA
VERDİĞİ CEVAP

Kırgızistan'ın güney bölgesinde terörist gruplar tarafından 
bir süreden beri ülkenin istikrarını bozucu eylemlerde bulunul
makta olduğu gözlenmektedir. Alman bilgilere göre, bölgedeki 
bazı teknisyenler rehin alınmış, bazı Kırgız köyleri işgal edilmiş, 
teröristler ile Kırgız güvenlik güçleri arasında çatışmalar mey
dana gelmiştir. Bu gelişmeler tarafımızdan endişeyle izlenmekte
dir.

Türkiye terörizmin her türlüsünü, aşırı ve ayrılıkçı eylem
lere karşı uluslararası dayanışmanın gerekliliğini daima savu- 
nagelmiştir.

Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen olaylarla ilgili 
olarak da Türkiye, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
ülkenin laik ve demokratik düzenini ve bütünlüğünü korumak 
için alınan tüm önlemleri desteklemektedir.
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MANAVGAT ÇAYI’NDAN İSRAİL’E SU SATIŞI
KONUSUNDA AÇIKLAMA

6 Eylül 1999 Pazartesi günü Bakanlığımızda, Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Mithat Balkan ile İsrail Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Yoav Biran başkanlığındaki heyetler arasın
da, Manavgat Çayından İsrail'e su satışı konusunda bir toplantı 
yapılmıştır.

Aynı gün öğleden sonra DSİ yetkilileri Manavgat su tedari
ki tesislerimizin kapasitesi ve suyun kalitesi konusunda bilgi ver
miş, ihraç edilecek suyun maliyeti ve nakli olanakları konusunda 
fikir alışverişinde bulunulmuştur.

ilk görüşmelerde belirlenen genel veriler ışığında yapılacak 
inceleme ve değerlendirme çalışmalarını müteakip, tarafların 
sözkonusu işbirliği projesini daha somut bir biçimde ele almaları 
öngörülmektedir.
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ATİNA’DA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE 
TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Yunanistan'da meydana 
gelen depremle ilgili olarak bugün Yunanistan Başbakanı Sayın 
Kostas Simitis ile bir telefon görüşmesi yapmaya çalışmış, ancak 
telefon hatlarının yoğunluğu nedeniyle telefon görüşmesi gerçek
leşememiştir. Bunun üzerine Sayın Başbakan Ankara'daki 
Yunanistan Büyükelçiliği kanalıyla Sayın Simitis'e bir geçmiş 
olsun mesajı göndermiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem de bugün yurt dışında 
bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Yorgos Papandreu'yu 
telefonla arayarak dayanışma duygularını iletmiştir. Dışişleri 
Bakanı Cem telefon görüşmesinde Yunanlı muhatabına deprem 
nedeniyle gerekirse Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu 
ifade etmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999 [23]



ATİNA’DA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün meydana gelen 
deprem felaketini müteakip Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'yu telefonla ara
yarak Hükümetimizin geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve 
Türkiye'nin yardım göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

Bundan sonra, ilgili Türk ve Yunan makamlarında yapılan 
temaslar sonucunda Dışişleri Bakanlığı'mızın eşgüdümünde 
gerekli hazırlıklar yapılmış ve AKUT'tan (Arama Kurtarma 
Timi), yirmi kişilik bir arama kurtarma ekibi, Türk Hava 
Kuvvetleri'ne ait bir CN-235 uçağıyla bugün sabahın ilk saat
lerinde (07.16) Atina'ya intikal etmiştir.
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YUNANİSTAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM 
NEDENİYLE TÜRKİYE’NİN BU ÜLKEYE YARDIMINA

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün meydana gelen 
depremin öğrenilmesinden hemen sonra, gerek Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, gerek Ankara'daki Yunanistan 
Büyükelçisi ile görüşülerek başsağlığı dileklerimiz iletilmiş ve 
Türkiye'nin yardım göndermeye hazır olduğu bildirilmişti. Bu 
çerçevede, Türk ve Yunan makamları arasında yapılan temaslar 
sonucunda, Dışişleri Bakanlığımızın eşgüdümüyle 20 kişilik bir 
AKUT arama-kurtarma timi bu sabah erken saatlerde Atina'ya 
ulaşmış ve kurtarma faaliyetlerine başlamıştır.

Diğer yandan Türkiye Kızılay Demeği de bugün iki uçak
la Yunanistan'a insani yardım gönderecektir.

AKUT arama-kurtarma timinden çalışmaları sırasında bazı 
teçhizata ihtiyaç duyduklarının öğrenilmesi üzerine, sözkonusu 
malzemenin Kızılay tarafından havayoluyla gönderilecek olan 
insani yardım malzemesiyle birlikte Atina'ya ulaştırılması için 
hazırlıklar yürütülmektedir.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığımızca 25 kişilik bir sivil savunma 
ekibi de, gerekli teçhizatla birlikte, arama-kurtarma çalışmalarına 
katılmak üzere bugün Atina'ya gönderilmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999 [25]



TÜRKİYE’NİN ATİNA’DAKİ ARAMA-KURTARMA 
FAALİYETLERİNE KATILIMINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

• ___

içişleri Bakanlığımızca Atina'daki arama-kurtarma 
faaliyetlerine katılmak üzere Yunanistan'a gönderilen sivil savun
ma ekibi bugün saat 15:00'de bir C-160 askeri uçağımızla 
Etimesgut'dan hareket etmiştir.

Sivil Savunma ekibimizde 23 kişi, iki kurtarma aracı, iki 
özel eğitimli köpek ve gereken kurtarma teçhizatı bulunmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI :Günaydın Sayın Basın Mensupları. 
Toplantımıza hoşgeldiniz.

Marmara Bölgesinde yaşanan deprem konusu gün
demimizin ilk sırasını işgal etmekte devam ediyor. Bildiğiniz gibi 
dün de Yunanistan'da, Atina'da bir deprem olduğunu öğrendik. 
Türkiye'de yaşanan 17 Ağustos depreminin acıları henüz çok taze 
iken, dostumuz ve komşumuz Yunan halkının uğradığı bu deprem 
felaketinden büyük üzüntü duyduk. Deprem felaketi Türkiye'deki 
kadar büyük değil, anlaşılan Atina'da. Ama bu hiç şüphesiz acıları 
hafifletmiyor. Çünkü tek bir insanın hayatı dahi çok değerlidir. 
Yunan halkına başsağlığı diliyoruz. Bildiğiniz gibi dün Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız 
Yunanlı muhataplarına bu yönde geçmiş olsun mesajları gön
derdiler. Yapabileceğimiz bir yardım sözkonusu ise buna hazır 
olduğumuzu ifade ettiler. Türkiye'de yaşanan 17 Ağustos depremi 
karşısında Yunan halkının göstermiş olduğu yardımlaşma ve 
acıları paylaşma duyguları hala içimizde sıcaklığını korumakta. 
Bu bakımdan bizim de kendilerine bu deprem acısını hafifletmek 
için yapabileceğimiz ne yardım varsa bunu göndermeye hazır 
olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Bu çerçevede, dün 
Sayın Bakanımızın Yunanistan Dışişleri Bakanıyla yaptığı telefon 
konuşmasında belirttiği bu teklife paralel olarak, dün gece de 
Bakanlığımızda yoğun bir mesai yapıldı. Müsteşarımız 
Ankara'daki Yunanistan Büyükelçisi ile temas kurdu ve başsağlığı 
ve üzüntü dileklerimizin yanısıra, bu konuda Türkiye tarafından 
yapılabilecek bir katkının olup olmadığını sordu. Yunanistan 
Büyükelçisi ilk aşamada arama-kurtarma ekiplerine ihtiyaç
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duyulduğunu, bunun ötesindeki bir yardım ihtiyacı konusunda bir 
bilgisi olmadığını ifade etti. Müsteşarımız da kendisine AKUT 
arama-kurtarma ekibinin İstanbul'dan Atina'ya gitmeye hazır 
olduğunu beyan etti ve bu amaçla Türk Hava Kuvvetleri'nin bir 
nakliye uçağı tahsis edeceğini belirtti. Yapılan bu temaslardan 
sonra, sizlerin de bildiğiniz gibi AKUT arama-kurtarma 
ekibinden 20 kişilik bir grup Türk Hava Kuvveti eri'nden sağlanan 
bir uçakla bu sabaha karşı Atina'ya intikal etti. Bunun ötesinde de 
Yunan makamlarıyla temasımız devam etmekte, eğer bir ilave 
yardıma ihtiyaç duyulursa bu konuda katkı sağlamaya hazır 
olduğumuzu tekrar kendilerine ifade ettik.

Öte yandan Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalar da 
bildiğiniz gibi devam etmekte. Bu arada Bakanlığımızın da bu 
konuya yoğun ilgisi sürmekte. Deprem felaketinin hemen ertesi 
sabahı Bakanlığımızda kurulan Kriz Merkezi çalışmalarını 24 
saat esasına göre halen sürdürmekte. Biliyorsunuz Dışişleri 
Bakanlığı olarak çabamız özellikle ilk günlerde dışarıdan gelen 
arama-kurtarma ekiplerinin, daha sonra dışarıdan gelen yardım
ların koordinasyonu, Başbakanlık Kriz Merkezi'yle eşgüdüm 
halinde Türkiye'den mevcut taleplerin yabancı ülke makamlarına 
ve ilgili kuruluşlarına iletilmesi, buradan gelecek önerilerin 
Başbakanlık Kriz Merkezi'ne intikal ettirilmesi, gelecek yardım 
ekiplerinin, yardım malzemelerinin süratle deprem bölgesine 
şevki konusunda gerekli önlemlerin alınmasına katkı yapmak gibi 
konularda yoğunlaşıyor. Türkiye'ye yönelik yardımlar devam 
etmekte. Bu konularda sizlere günlük olarak bilgi notlarıyla 
aydınlatıcı bilgi iletmekteyiz. En son olarak benim elimdeki lis
teye göre, Türkiye'ye deprem nedeniyle yardım gönderen 
ülkelerin sayısı 85'i bulmuş durumda. Bunlar çok çeşitli ülkeler. 
Yakınlarımızdaki, bölgemizdeki ülkelerden, komşularımızdan, 
Avrupa ülkelerinden gelen yardımların yanısıra dünyanın her 
yerinden, çok uzak ülkelerden de yardım gelmeye devam ediyor. 
Daha önce de birkaç defa ifade ettiğimiz gibi, gelen bütün 
yardımlara ve yardım gönderen herkese, her ülkeye, kişiye, kuru
luşa müteşekkiriz.
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Bunun ötesinde sizlere bilgi olarak intikal ettirebileceğim 
bir iki husus daha var. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız Pazartesi 
günü Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi 
Toplantısı'na katılmak üzere vaki davete icabeten Brüksel'e gide
cek. Ayrıca yine Sayın Bakanımızın Cuma günü "Baltık- 
Karadeniz Zirvesi" adıyla Ukrayna'nın inisiyatifiyle ortaya atılan 
bir toplantıya katılmak üzere Yalta'ya gitmesi sözkonusu. Bu 
toplantı Zirve toplantısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılması 
öngörülmekteydi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız deprem 
nedeniyle bu ziyaretlerini iptal ettikleri için kendisini temsilen 
Sayın Bakanımızın gitmesi öngörülüyor. Ayrıca yine bu sabah bir 
heyetimiz Türkiye ile Yunanistan arasında belli konular itibariyle 
başlamış olan diyalog sürecinin ikinci tur müzakereleri için 
Atina'ya gitti. Bunların bir bölümü de önümüzdeki hafta içinde 
Ankara'da yapılacak. Sizlere şu aşamada intikal ettirebileceğim 
hususlar bunlar. Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret 
edeyim.

SORU : Bu ikinci tur görüşmelerde Yunanistan'la diyalog 
konusunda hangi konular ele alınacak, bize biraz daha fazla bilgi 
verebilir misiniz? Bir de dün İsrailli bir heyet vardı ve Manavgat 
Çayı'ndan su satışı konusunda görüşmeler yaptılar Ankara'da. 
Bakanlığınızdan yapılan bir açıklamaya göre, bu görüşmeler 
devam edecek deniyor. Görüşmelerin tarihi belli mi bundan sonra 
yapılacak görüşmelerin takvimi belli mi?

CEVAP : Bildiğiniz gibi Türkiye ile Yunanistan arasında 
yapılan görüşmeler iki grup halinde cereyan etmekte. Birinci 
grupta ele alınan konular turizm, çevre, ticaret gibi konular. Diğer 
grubun ele aldığı konular ise bildiğiniz gibi kültür, bölgesel işbir
liği, örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç ve 
terörizm. Bu grup görüşmelerin ikinci turu da 15-16 Eylül tarih
lerinde Ankara'da yapılacak. İsimlerinden de anlaşıldığı gibi bu 
görüşmelerde ilk aşamada bu konular ele alınmakta. 
Görüşmelerin ikinci turunun tamamlanmasını takiben belki 
sizlere daha geniş bilgi sunma imkanı hasıl olur. Manavgat suyun
dan İsrail'e su satışı konusunda ise dün kısa bir açıklama yaptık.
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Bildiğiniz gibi Manavgat Çayı'ndan büyük miktarda su satmak 
için bir potansiyel mevcuttur. Orada Türkiye'nin bu amaçla gi
riştiği alt yapı hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmıştır, hatta 
sonuçlandırılmıştır. Biz sadece İsrail'e değil, bölgede bu suya 
ihtiyaç duyabilecek diğer bütün ülkelere de su temin etmeye hazır 
olduğumuzu ifade ettik. Bunun ötesi teknik ve ticari bir konudur. 
Bu konuda, teknik düzeyde görüşmeler yapılması gerekmektedir. 
İlke olarak bizim bu konuda daha önce söylediğimiz hususlara 
ilave bir husus yoktur. Bu teknik ve ticari görüşmelerin tamam
lanmasını takiben isteyen her ülkeye buradan su temini 
mümkündür.

SORU : Boru hattı tesis edilmesi mi düşünülüyor, yoksa 
başka bir şey mi?

CEVAP : Bunlar henüz başlangıç aşamasında. Yani ilk aşa
mada bir ilk görüş teatisi çerçevesinde. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne yapıldığı gibi balonlarla su alınması veya tanker
le su taşınması, belki daha ileri bir aşamada bir boru hattı döşen
mesi düşünülebilir. Bunlar fizibilite çalışmalarıyla, ticari konular
da anlaşma sağlanmasıyla açıklığa kavuşacak hususlar. 
Önümüzdeki dönemde herhalde bu konuda belki biraz daha yol 
almak mümkün olacak.

SORU : Bu prefabrik evlerle ilgili biraz daha bilgi verebilir 
misiniz? Hibe edilmesi için çalışmalar, hibe edilenlerin getirilme
si için çalışmalar devam ediyor, onun dışında hibe dışında bu 
evlerin bir şekilde yurtdışından alınması sözkonusu mudur? Hibe 
edilen ev sayısı hakkında bir bilginiz var mı?

CEVAP : Bildiğiniz gibi bu konu birinci derecede bizim 
Bakanlığımızın konusu değil. Zannederim Bayındırlık Bakanlığı 
ve diğer Bakanlıklar esas itibariyle bu konuda yoğun çaba har
cıyorlar. Ama biz de Dışişleri Bakanlığı olarak kendilerine yapa
bileceğimiz katkılar üzerinde çalışıyoruz. Bize dışarıdan bu 
konuda bazı öneriler vaki oluyor. Mesela Japonya'dan bir miktar 
hibe gibi konular. Bunları biz ilgili makamlarımıza intikal ettiri
yoruz. Tabii bu söylediğim gibi, başta Bayındırlık Bakanlığı
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olmak üzere diğer ilgili kurumların geniş bir hazırlık yapmaları, 
ihtiyaçları tespit etmeleri, ihtiyaçların nasıl karşılanacağı 
konusunda prensipleri ortaya koymalarından sonra açıklığa 
kavuşacak bir husus.

SORU : Amerikan yeni özel Kıbrıs Koordinatörü Weston 
Bakanlıkta bir görüşmede bulundu. Görüşmeler devam edecek. 
Bu görüşmeyle ilgili biraz detay verir misiniz? Bir de bu bağlam
da basın organlarına yansıyan Amerika'nın Kıbrıs'la ilgili bir plan 
hazırladığı ve bu planı hem Ankara'ya hem de Atina'ya sunacağı 
haberleri var. Görüşmede böyle bir plan masaya yatırıldı mı?

CEVAP : Bu görüşme aslında bugün 11 .OO'de yapılacaktı. 
Biraz erkene alındı. Görüşmeden sonra ilgililerle konuşabilmek 
imkanı bulamadım. Dolayısıyla görüşmenin içeriği hakkında bir 
bilgi veremeyeceğim. Ama bildiğiniz gibi Sayın Weston Tom 
Miller'in yerine ABD'nin Kıbrıs Özel Temsilciliğine atanmış bir 
görevli olarak bölgeye yaptığı bir ziyaret çerçevesinde tanışmak 
amacıyla Türkiye'ye geliyor. Basında değinilen "Amerikan planı" 
vesaire gibi konularda ise bize intikal eden bir bilgi yoktur. 
Bildiğiniz gibi Kıbrıs meselesinin çözüm esasları, tarafları ve 
parametreleri bellidir. Bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin aylar öncesinde ortaya atmış olduğu ve Türkiye 
tarafından da desteklenen somut öneriler mevcuttur. Dolayısıyla 
bizim bakımımızdan Kıbrıs konusuna çözüm arayışlarının 
çerçevesi, kapsamı bellidir.

SORU : Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Richard 
Holbrooke'un Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yerine Türkiye'yi muhatap 
almak görüşünde olduğu öne sürülmüştür. Bu konuda Türkiye'nin 
tavrı ne olacaktır? Bir de bu deprem felaketinin ardından gerçek
leşen Türkiye-Yunanistan yakınlaşması Kıbrıs sorununun çözümü 
yolunda olumlu etkiler bırakabildi mi? Bu konuda bir beklentiniz 
var mı?

CEVAP : Sayın Holbrooke'a atfen basma yansıyan beyan
ların doğru olmadığı zannediyorum ortaya çıktı. Bu konuda hiçbir
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teyid vs. alınmadı. Galiba KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş'ın da bu yönde ifadeleri oldu. Bizim görüşümüze göre, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi Kıbrıs konusunun, Kıbrıs mese
lesinin tarafları bellidir. KKTC asli taraftır. Bu konu BM 
çerçevesinde de tescil edilmiştir. Dolayısıyla meselenin kapsam 
ve mahiyetinde bizim bakımımızdan bir değişiklik yoktur. 
Deprem konusunda ortaya çıkan Türk-Yunan yakınlaşmasına 
gelince, yine konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Marmara 
depremi sonrasında Yunanistan'da gerek hükümet düzeyinde, 
gerek Yunan halkı tarafından gösterilen dostluk ve yardımlaşma 
duyguları Türkiye'de de hem hükümet tarafından hem de Türk 
milleti tarafından çok sıcak karşılanmıştır ve hakikaten olumlu 
izler bırakmıştır. Bunun önümüzdeki dönemde başka konulara ne 
şekilde yansıyacağını görmek için beklemek gerekir. Öte yandan, 
Kıbrıs meselesini de Türk-Yunan ilişkileriyle doğrudan bağlantılı 
bir konu olarak mütalaa etmemek gerekir. Kıbrıs meselesinin 
söylediğim gibi kapsamı, çerçevesi, mahiyeti çok farklıdır. 
Önümüzdeki dönemde münhasıran Türk-Yunan ilişkilerinin ne
reye gideceği herhalde Helsinki Zirvesi'ne yaklaşan aylarda belki 
biraz daha ortaya çıkacaktır.

SORU : Bu hafta sonu Finlandiya'da yapılan gayri resmi 
bakanlar toplantısının sonuçlarını değerlendirebilir misiniz?

CEVAP : Bu toplantı sizin de söylediğiniz gibi gayri resmi 
bir toplantı. Dolayısıyla toplantı sonunda yayınlanan resmi bir 
metin yok. Biz tabiatıyla katılmadık, bu toplantıya. Ama 
aldığımız bilgilere göre Türkiye konusu ağırlıklı olarak 
görüşüldü. îlk aşamada Türkiye'de yaşanan deprem felaketi 
dolayısıyla AB'nin acil yardım yapması üzerinde duruldu ve yine 
bize ulaşan bilgilere göre AB'nin deprem nedeniyle vermiş 
olduğu 4 milyon EURO tutarındaki acil yardıma ilaveten, 
Türkiye'ye insani yardım ve yeniden yapılanma için 30 milyon 
EURO ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan da 500-600 milyon 
EURO tutarında bir kredi sağlanması konusunda ilerleme sağ
landı. Ayrıca yine AB'nin çeşitli isimler altında Türkiye'ye yap
ması sözkonusu maddi katkının bir bölümünü teşkil eden 150
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milyon EURO'nun serbest bırakılması gibi bir konunun da gün
deme geldiği ifade edildi. Aslında bunun önemli bir kısmı zaten 
Yunan vetosuna bağlı bir konu değildir. 15 milyon Euro dışında
ki kısmı Avrupa Parlamentosu'nun önündedir. Öte yandan 
bildiğiniz gibi AB'nin Türkiye'ye sağlamakla yükümlü olduğu 
başka meblağlar da vardır. Mesela 1980'lerden kalan, yani 4. Mali 
Protokolün askıya alınması sonucu buna bağlı olarak Türkiye'ye 
verilmemiş olan 600 milyon ECU'luk bir meblağ vardır. Yine 
Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesiyle AB'nin Türkiye'ye ver
meyi taahhüt ettiği 375 milyon EURO'luk bir başka meblağ
vardır. Bunlar üzerindeki Yunan vetosunun henüz kalkmamış

• •  ____

olduğu anlaşılmaktadır. Ote yandan, Finlandiya'daki gayri resmi 
dışişleri bakanları toplantısından sonra bildiğiniz gibi Sayın 
İsmail Cem'e de 13 Eylül tarihli Genel İşler Komisyonu 
Toplantısı'na katılması için bir davet vaki olmuştur. Bu davet 
Sayın Bakan tarafından kabul edilmiştir.

SORU : Hangi sıfatla katılacak.

CEVAP : Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye Dışişleri Bakanı 
sıfatıyla davetli olarak.

SORU : İlk defa mı bir Türk Dışişleri Bakanı davet edili
yor?

CEVAP : Bu tür toplantılara, münhasıran Genel İşler 
Komisyonu olmasa da mesela Zirve toplantılarına, geçmişte 
çeşitli düzeylerde, hatta Başbakan düzeyinde davet oldu. Bazen 
icabet ettik, bazen davetin çerçevesini ve kapsamını uygun bul
madık, katılmadık. Ama ilk defa olmuyor bu tür şeyler. Yani AB 
toplantıları marjında Türkiye'den üst düzey yetkililerin davetleri 
ilk defa vaki olmuyor. Sayın Bakanımız bu toplantı vesilesiyle 
Genel İşler Komisyonu'na Türkiye'deki deprem sonrası yeniden 
yapılanma çabaları ve ihtiyaçları konusunda bilgi verecek. Ayrıca 
Türkiye-AB ilişkilerinin bugünkü durumuna ilişkin bir değer
lendirme yapacak.

  •

SORU : Italyan Dışişleri Bakanının geleceği söyleniyor,
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tarihi nedir?

CEVAP : İtalyan Dışişleri Bakanı 16 Eylül'de Ankara'ya 
gelecek.

SORU : Brüksel'de bir toplantı da yapılacak mı? Yani 
Sayın Bakan konuşma yapacak benim bildiğim kadarıyla 
Finlandiya'lı Bakanın "biz de herhalde anlatma imkanı bulacağız, 
karşılıklı bir konuşma imkanı olacak" gibi bir ifadesi var. Yani 
ayrı bir "session" mı yapılacak, yoksa nasıl bir ortam olacak? 
Yani hangi bölümüne katılacak Sayın Bakan?

CEVAP : 13 Eylül'de öngörülen bir Avrupa Birliği Genel
•     ___

işler Komisyonu Toplantısı var. Dışişleri Bakanları katılıyor,   •

AB'den. işte bu toplantı vesilesiyle Sayın Bakanımız da bu 
toplantıda bir konuşma yapacak. Gayet tabii muhataplarıyla da bu 
vesileyle, ya toplantı sırasında veya toplantı öncesi, sonrası belki 
çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunmak imkanı bulacak.

  •

SORU : iki tane sorum var. Bir tanesi Kıbrıs'la ilgili. 
Türkiye Kıbrıs'ta 4. bir ülkenin garantörlüğüne nasıl bakıyor? 
Amerika'nın Kıbrıs'ta garantör olmak istediği şeklinde birtakım 
haberler çıktı. Bunların konfırmasyonu sizde var mı? Böyle 
birşey varsa Türkiye buna nasıl yaklaşıyor? Bu ilk soru. İkinci 
soru da "Manavgat suyunun satışı sadece İsrail'e değil, diğer 
bölge ülkelerine de olabilir, bu konuda teknik görüşmeler sürü
yor" dediniz. Buna talip olan başka bölge ülkesi var mı? Eğer 99 
yılının kuraklık yılı olduğunu hatırlarsak, özellikle su konusunda 
Türkiye'yle problemleri olan Irak ve Suriye'den Manavgat suyu
nun alımı konusunda herhangi bir talep var mı?

_ _  • •

CEVAP : ikinci sorudan başlayayım isterseniz, ilke olarak,
söylediğim gibi, bu suya vaki bütün talepleri değerlendiririz.
Çünkü Manavgat Çayı'nda hakikaten büyük bir potansiyel var, su
potansiyeli var ve yine biraz önce de belirttiğim gibi altyapı
yatırımları da Türkiye tarafından önemli ölçüde ikmal edilmiş
durumda. Dolayısıyla bu bir teknik ve ticari bir konudur. Talepte
bulunan her ülkenin talebi tarafımızdan değerlendirilir. Eğer bu
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şartları uygun bulursak su temin edilir. Benim bildiğim kadarıyla 
şu anda en ciddi olarak İsrail'le bu konu ele alınıyor. Öbür ülke
lerden bu konuda henüz somut bir talep var mı yok mu bilmiyo
rum, ama söylediğim gibi, olursa değerlendirilir.

Kıbrıs meselesi konusunda ise söylediğiniz hususlar 
doğrusunu isterseniz çok ayrıntıya giriyor. Böyle bir garantörlük 
vs. gibi konularda herhangi ülkeden bir öneri, teklif geldiği 
konusunda bende bilgi yok. Tabii Türkiye bakımından önemli 
olan Türkiye'nin garantörlüğünün etkin bir şekilde devamıdır.

Teşekkür ederim.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999 [35]



••

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, TURKIYE- 
KAZAKİSTAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 

(KEK) TOPLANTISI’NA KATILMAK ÜZERE 
ÜLKEMİZDE BULUNAN KAZAKİSTAN ENERJİ, 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI’NI KABULÜNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün Türkiye- 
Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına 
katılmak amacıyla ülkemizde bulunan Kazakistan Enerji, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı ve Türkiye-Kazakistan KEK Eşbaşkanı Muhtar 
Ablyazov'u kabul etmiştir.

Kabulde, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı ve Türkiye- 
Kazakistan KEK Eşbaşkanı Sayın Devlet Bahçeli de hazır bulun
muştur.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN RUSYA 
FEDERASYONU’NA DAVET EDİLMESİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Bülent Ecevit, RF Başbakanı Vladimir 
Putin tarafından gönderilen bir mesajla resmi bir ziyarette bulun
mak üzere Rusya Federasyonuna davet edilmiştir. Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit sözkonusu daveti memnuniyetle kabul 
etmiştir.

Türk-Rus ilişkilerinin tüm veçheleri ile bölgesel ve ulus
lararası konuların ele alınacağı ziyaretin kesin tarihleri diplomatik 
kanallardan belirlenecektir.
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STATEMENT TO THE PRESS 
BY MR MEHMET ALİ İRTEMÇELİK, MINISTER OF 

STATE, CONCERNING THE RECEPTION OF THE 
EXECUTIVES OF THE HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

Human Rights, a contemporary value in ascendance, is also 
one primarily important item on Turkey's agenda.

It is our desire to strike the most advanced platform in this 
area in tandem with the developments taking place around the 
world, and leave behind the constraints we had to bind ourselves 
with, mainly because of the dire conditions caused by separatist 
terrorism all along the previous years.

In this approach, inspired as well as strengthened by the 
enlightened aspirations our nation holds, being open to receiving 
the views and the contributions of civil society organizations is 
only rational and in tune with our times.

Indeed, we are passing through a crucial stage where there 
is an increased overall will in Turkey- in our people, society and 
state- to make a headlong new start toward the better and the more 
advanced in every field, of course without recourse to instability. 
This is why we must assess the present stage with utmost care and 
diligence. As a matter of fact, organizations which are genuinely 
interested with human rights; which do not prescribe to any con
cealed agenda; which act with the knowledge that the field of 
human rights, cannot, by its very own nature, allow selective and 
discriminatory handling; and which do not serve the purposes of 
any other organization be it legitimate or not, have services to ren
der to our people and nation as we proceed toward a more enlight
ened future, and they can shed their light upon us who shoulder

[38] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999



the responsibilities of governing the country.

Our government has the desire and the will to strike a 
sound and honest communication in this respect and, without any 
prejudice to their organizational independence, will consider the 
views of those human rights organizations which act with the full 
sense of their responsibilities; which yearn for humanity as a 
whole and without any discrimination and for Turkey with all its 
people without exception; which do not have partisan political 
adherence, as well as those which we hope will demonstrate the 
maturity of not to abide any longer by such partisanship.

m

As the government, this is where and how we stand on this 
important subject. It is precisely in this understanding that I 
accepted with pleasure the request of the executives of the Human 
Rights Association to see me. I do hope our meeting will be 
worthwhile.
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DOĞU TİMOR’DA MEYDANA GELEN ŞİDDET 
OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5 Mayıs 1999 tarihinde BM'in de girişimleriyle Endonezya 
ile Portekiz tarafından imzalanan Anlaşma uyarınca Doğu Timor 
halkının otonomi veya bağımsızlık seçenekleri arasındaki terci
hinin tesbiti amacıyla 30 Ağustos 1999 tarihinde BM gözetiminde 
yapılan referandumda halkın çoğunluğunun bağımsızlık yönünde 
oy kullandıklarının anlaşılmasından sonra patlak veren ve can 
kaybı ile binlerce kişinin Doğu Timor'u terketmesine yol açan şid
det olayları endişe vericidir.

Türkiye, Doğu Timor'da şiddet olaylarının en kısa zaman
da sona ermesini, tarafların meseleyi soğukkanlılık ve diyalog 
yoluyla çözüme ulaştırmasını temenni etmektedir.
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RUSYA FEDERASYONU’NDA MEYDANA GELEN 
BOMBALI SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu'nda son dört gün içinde mesken olarak 
kullanılan binalara karşı gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonun
da birçok kişinin hayatını kaybetmiş olması ve yüzlerce kişinin 
yaralanması derin üzüntüyle karşılanmıştır. Saiki ne olursa olsun
masum sivil halka zarar veren terörizm olayları tarafımızdan 
kınanmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN
GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN 

CUMHURBAŞKANLARIYLA YAPACAĞI 
GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Baltık ve Karadeniz Ülkeleri Zirve Toplantısına Sayın 
Cumhurbaşkanımızı temsilen katılmak üzere 10 Eylül günü 
Yalta'ya giden Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem Yalta'da 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Shevardnadze ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev ile birer 
görüşme yapacaktır.

Görüşmelerde öncelikle Kafkaslar bölgesindeki son 
gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacaktır.
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TÜRKİYE-PAKİSTAN SİYASİ İSTİŞARELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile Pakistan Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Shamshad Ahmad Khan başkanlığındaki 
heyetler arasında 13 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Siyasi istişareler sırasında Türkiye ile Pakistan arasındaki 
ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular ele alınarak görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN BALTIK 
VE KARADENİZ ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ ZİRVE 

TOPLANTISI’NA KATILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, Baltık ve Karadeniz Ülkeleri işbirliği 
Zirve Toplantısı’na Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılmak 
üzere 10 Eylül 1999 günü Yalta'ya gidecektir.

Toplantıya Baltık ve Karadeniz havzalarındaki 21 ülke ile
• ____

Avrupa Konseyi, AĞIT, NATO, AB Komisyonu, Baltık Konseyi 
ve Merkezi Avrupa Girişimi temsilcileri davet edilmişlerdir.

Toplantı, Baltık ve Karadeniz bölgesi ülkelerinin 
Avrupa'da demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik refah ve 
istikrarın gelişmesindeki rollerinin güçlendirilmesini amaçlamak
tadır.

Toplantıda Baltık ve Karadeniz ülkeleri arasında siyasi, 
ekonomik ve insani işbirliği alanları görüşülecektir. Bu 
çerçevede, geçmişte Avrupa'nın bölünmesine yol açan koşulların 
yeniden belirme olasılıklarının önlenmesi amacıyla bölgesel 
işbirliği örgütleri ile Avrupa ve Atlantik kuruluşları arasında işbir
liği sağlanmasına ve Avrupa entegrasyonuna ilişkin konulara 
değinilmesi öngörülmektedir.
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TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BİRİNCİ TUR 
GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Birinci tur görüşmelerinde mutabakata varıldığı üzere, 
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları yüksek düzeyli 
görevlileri 9-10 Eylül 1999 tarihleri arasında Atina'da toplan
mışlardır. Yüksek düzeyli görevliler toplantılarda turizm ve çevre 
ile, ekonomik ve ticari ilişkileri ilgilendiren konuları ele 
almışlardır.

Görüşmeler dostluk ve çalışma ortamı içinde geçmiştir.

Heyetler Türkiye ve Yunanistan'da yakın dönemlerdeki tra
jik olaylara işaretle, bunun sonucu iki ülke makamlarının ve 
kamuoyunun kendiliğinden ve hızlı reaksiyonunu not etmişlerdir. 
Heyetler, aralarındaki dostane ortam temelinde çalışmaya devam 
etmeyi kararlaştırmışlardır.

İki Bakanlık yüksek düzeyli görevlileri kültür, bölgesel 
işbirliği ve örgütlü suçla mücadele, yasadışı göç, uyuşturucu 
trafiği ve terörizm konularını ele almak üzere, görüşmelerine 15- 
16 Eylül 1999 tarihlerinde Ankara'da devam edeceklerdir.
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İSLAM KALKINMA BANKASI TARAFINDAN 
TÜRKİYE’YE KAYNAK TAHSİSİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

İslam Kalkınma Bankası'nın 7 Eylül'de Cidde'de yapılan 
İcra Direktörleri Kurulu toplantısında alman kararla, Banka'nın 
deprem felaketi dolayısıyla deprem bölgesinde kullanılmak üzere 
Türkiye'ye 300 milyon dolar tutarında mali kaynak tahsisi karar
laştırılmıştır.

İcra Direktörleri Kurulunun kararma göre Bankanın 
sağlayacağı kredinin 50 milyon Doları tavizli ucuz kredi şeklinde 
olacaktır. 100 milyon Dolarlık bölüm proje şeklinde kullanıla
bilecek ve geri kalan 150 milyon Dolarlık bölüm tavizli ithalat 
kredisi şeklinde değerlendirilebilecektir.

1974 yılında İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkeler Maliye 
Bakanlarının aldığı kararla, üye ülkelerin ekonomik kalkınmaları
na sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan ve 
Ekim 1975'de çalışmalarına başlayan İslam Kalkınma 
Bankası'nın deprem felaketi dolayısıyla Türkiye'ye sağladığı bu 
olanak, Bankanın doğal afete uğrayan bir üye ülkeye yaptığı en 
büyük miktardaki yardımı teşkil etmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN PAKİSTAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 

SHAMSHAD AHMAD İLE NİJERYA DEVLET 
BAŞKANI’NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ DR. POGU 
BİTRUS’U AYRI AYRI KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün Pakistan 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi Shamshad Ahmad 
ile Nijerya Devlet Başkam'mn Özel Temsilcisi Sayın Dr. Pogu 
Bitrus'u ayrı ayrı kabul etmiştir.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ahmad, 
kabulde Sayın Cumhurbaşkanımıza Pakistan Başbakanı Sayın 
Nawaz Sharif in bir mektubu ile Pakistan Hükümeti’nin 
Türkiye'deki deprem için gönderdiği 10 milyon dolarlık yardım 
çekini takdim etmiştir. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif Sayın 
Cumhurbaşkanımıza muhatap mektubunda, deprem dolayısıyla 
ülkemize iki hafta önce yaptığı ziyarette yaşanan facianın boyut
larını bizzat müşahede ettiğini, bu vesileyle devletimizin ve Türk 
halkının bu felaketin sonuçları karşısında yürüttüğü kahramanca 
gayretleri takdir ve hayranlıkla karşıladığını, Pakistan Hükümeti 
olarak kardeş Pakistan halkının Türk halkıyla dayanışmasını 
simgeleyen 10 milyon dolarlık bir katkıda bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını ve Pakistan'ın her zaman Türkiye'nin 
yanında olacağını kaydetmektedir.

Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo'nun Özel 
Temsilcisi Dr. Pogu Bitrus da kabulde Cumhurbaşkanı 
Obasanjo'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap bir mektubu 
ile Nijerya Hükümeti’nin 100 bin dolarlık yardım çekini sunmuş
tur. Cumhurbaşkanı Obasanjo mektubunda, deprem felaketinin 
Nijerya'da derin üzüntüyle karşılandığını, uluslararası kamuoyu

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999 [47]



nun yardım çabalarının Türkiye'ye duyulan saygının da bir 
göstergesi olduğunu, Özel Temsilcisi vasıtasıyla Türk halkına 
başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri ile Nijerya Hükümeti’nin 
yardım katkısını iletmek istediğini ifade etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız kabullerde yaptıkları konuş
malarda Devletimiz ve Milletimizin deprem felaketinden ötürü 
kardeş Pakistan ve Nijerya'nın yaptıkları yardımlar ve samimi 
dilekleri için müteşekkir olduğunu milletimizin bu yardımları 
hiçbir zaman unutmayacağını belirtmişlerdir.
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EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ’NİN KONGRE 
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

23 Ağustos 1999 tarihinden bu yana Pekin'de devam 
etmekte olan Evrensel Posta Birliği'nin 22. Kongresi sırasında, 7 
Eylül tarihinde yapılan seçimlerde, ülkemiz Evrensel Posta 
Birliği'nin Posta İşleme Konseyi'ne ve Yürütme Konseyi'ne 
seçilmiş bulunmaktadır. Kongre çalışmaları 15 Eylül tarihinde 
tamamlanacaktır.
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“ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTTIRICI 
ÖNLEMLER KONFERANSI ÜYESİ DEVLETLER

• •

ARASINDA İLİŞKİLERE YON VEREN İLKELER 
BİLDİRİSİ” NİN İMZALANMASIYLA İLGİLİ BİLGİ

NOTU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
öncülüğünde başlatılan ve Türkiye’nin Kazakistan’la iyi ilişkileri 
ve “güvenliğin bölünmezliği” ilkesi muvacehesinde başından beri 
destek olduğu, “Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler 
Konferansı” (AİGAÖK) çerçevesinde hazırlanan “Asya'da İşbir
liği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Üyesi Devletler 
Arasında İlişkilere Yön Veren İlkeler Bildirisi” 14 Eylül 1999 ta
rihinde Almati’de, üye ülkeler tarafından Bakanlar düzeyinde 
imzalanacaktır.

Sözkonusu toplantıya Bildiriyi imzalamak üzere ülkemizi 
temsilen Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Abdülhaluk Mehmet Çay 
katılacaktır.

Not: Ülkemizin yanısıra, Afganistan, Azerbaycan, Çin, 
Mısır, Hindistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 
Pakistan, Filistin, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan 
tam üye, Avusturalya, Endonezya, Japonya, Kuzey Kore, 
Ukrayna, ABD, Vietnam, Tayland, Malezya ve Arap Devletleri 
Örgütü gözlemci olarak katılmaktadır. Ayrıca, Konferans 
çerçevesinde yapılan toplantılarda BM ve AGİT yetkilileri de 
hazır bulunmaktadır.
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TURKEY AND EUROPE: LOOKING TO THE FUTURE
FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE

_____ •

(Excerpts and summaries from the speech by Ismail Cem,
Foreign Minister of Turkey, at the working luncheon of EU

General Affairs Council, Brussels, 13 September 1999)

Ms President, Dear Colleagues, Ladies, Gentlemen,

I thank President Hallonen and all of my fellow ministers 
for inviting me to this working luncheon. It is certainly an honour 
and a pleasure for me to address such distinguished colleagues.

Let me begin by expressing my deep appreciation to the 
EU and the people and governments of its member states, for all 
their moral and material participation to our efforts to overcome 
the tragedy we experienced. You were most friendly, generous 
and efficient. President Hallonen, Commissioner Van Den Broek 
and their special delegation visited us in Ankara a few days after 
the earthquake. Your young men and women were with us, 
searching for survivors under the rubble and sometimes risking 
their lives to save our lives. In fact, all countries, all peoples 
rushed to bring humanitarian, medical, technical, and financial 
aid. More than eighty countries, displayed a tremendous solidari
ty. We are grateful to all of them. We shall never forget them. I 
want to extend my special thanks to our neighbour Greece for the 
warm and quick assistance and I also share her sorrow caused by 
the tragic earthquake which has recently occurred.

The earthquake in Turkey was terrible, covering an area 
where 20 million people live; an area of 400 km. in width and 150 
km. in depth. We have lost more than 15 thousand lives and about
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400 thousand people are estimated to have lost their houses. We 
lament our dead; they are the irreplaceable losses of our nation.

Due to the earthquake, we have to reconsider some of our 
economic plans for next year. We trust that the EIB will make 
substantial contribution to our efforts for speedy recovery. 
Though the quake hit a highly industrial area, it was a relief to see 
that the economic infrastructure as a whole was not severely dam
aged. The industrial plants are expected to run close to their nor
mal capacities as early as next month. But we have a large task of 
reconstruction ahead.

Actually, tents have been provided for all the homeless. 
Basic needs and services such as health care and schooling are 
organised. We are trying to assure proper shelters and prefabri
cated houses before winter. Planning is under way for permanent 
settlements and reconstruction. We hope that with the cooperation 
of relevant international organisations, we will prevail over this 
large-scale tragedy.

I thank you once again for your solidarity and friendship. 
What you have done and you are doing will never be forgotten.

I will try to address the relationship between Turkey and 
the European Union, against the background of history. I will then 
pursue this theme through certain areas of mutual interest and 
finally elaborate on the current state of affairs.

In fact, our long history has been moulded through an 
ongoing process of interaction with the West and with the East. 
As a country and people, we have been situated at the crossroads 
of civilisations. Historically, we lived in a very large geography 
which provided for the main trade-routes and for the dissemina
tion of ideas and religions. Therefore, the external environment, 
external dynamics, and the interaction with Europe, confronta
tional and harmonious at times were among the decisive factors 
in our historical development. Thus, the Turkish / Ottoman pres
ence in Europe during the 15th, 16th and 17th centuries brought
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forward new ideals and new patterns of social relationships. 
Given the realities of an era when feudalism, lack of tolerance and 
exploitation of masses prevailed, humane values and a highly 
egalitarian, efficient and sophisticated organisation was intro
duced.

This new civilisation and its moral values contributed to 
the evolution of Middle Ages into modem times. It turned Turkey 
into the safe-haven of the persecuted ethnic and religious masses 
in the 16th century and onwards, a role, which Turkey had to 
resume through the II. World War.

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

It is interesting to note that the founding-leaders of the 
Turkish Republic in the early 1920s, coming out of battlefields 
where they faced the Western invasion forces, were mainly 
inspired by Western models to create a democratic society and a 
secular Republic. This bears witness to our pragmatic sense, but 
also to Turkey's ability to overlook past grievances and to create 
the future.

The historical development of Turkey, its cosmopolitan 
characteristics, its civilisation which comprises western as well as 
eastern values, a multitude of beliefs and ethnicities, bestowed 
upon Turkey a unique identity.

We consider ourselves both European and Asian, and view 
this plurality to be an asset. Therefore we are disturbed when the 
European dimension in our identity is questioned.

If being European is a "historical" or "geographical" defi
nition, we live and we have lived 700 years of our history in 
Europe, and as a European power. Our history was moulded as 
much in Istanbul, Edime, Tetova, Kosovo and Sarajevo as it was
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If being European is a "cultural" definition, things get a bit 
more complicated: If "European" is defined by religious criteria, 
then the setting might not be appropriate. But if "European 
Culture" is defined, as it is by the EU, that is, mainly by factors 
such as "democracy", "human rights", "rule of law", "gender 
equality", and "secularism", then, in spite of the need for further 
progress on some points, we have shared and contributed to this 
contemporary "European culture" for 75 years.

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

I have always said, as a writer, politician, and as a Minister 
as well, that there are some delays in certain points in our demo
cratic development. This, in spite of the fact that Turkey is among 
the front-runners in Europe in some fields of democracy as gen
der equality, women's votes, secularism, upward mobility, etc. I 
have as well stated that in some of the criticism formulated, the 
departing points might generally be justified. But, the overall con
clusions, as well as the distorted and inflated image which some
times comes about, are unjustified.

It is not an excuse or a pretext, but it is obvious that the dif
ficulties we faced in developing certain points of our democracy 
is mainly due to the horrible terrorist campaign which we faced. 
During the last 15 years, the terrorists have killed thousands of 
civilians. There were cases like that of the 128 primary-school 
teachers who were executed in groups.

As our Prime Minister Mr. Ecevit has explained, the more 
we free ourselves from the constraints of terrorism, the greater 
will be the momentum of democratic reforms. Actually, we are in 
the process of overcoming terrorism. Some positive changes are 
already taking place:

in Bursa, Kayseri, Diyarbakir and Damascus.
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It is interesting to note that, during the last three months, 
the Parliament, through a record-breaking performance, has 
enacted two major constitutional changes and sixty-two laws, 
including legislative several reforms: The composition of State 
Security Courts was changed and entrusted solely to civilian 
judges (18/6/1999). The penalties for those responsible for ill 
treatment of arrested or imprisoned persons were substantially 
increased (26/8/1999). Those who were sentenced or were being 
tried for encouraging terrorism or secessionism through publica
tions had their trials or sentences put off. (28/8/1999). "The 
Repentance Law" was enacted and provided partial pardon for 
those who had participated in terrorist organizations or acts but 
who had not committed murder or armed assaults, provided that 
they are not in the leadership of their relevant organizations
(26/8/1999).

Frankly, I do not think these would have been possible 
about a year ago, when terrorism was not as limited in its scope 
as it is today.

I would also like to underline that the conceptual and leg
islative changes that are taking place represent an ongoing trend; 
a trend which is initiated by Turkey's internal dynamics.

On the other hand, I would like to say that some ordinary 
events which are taking place are sometimes considered as 
extraordinary in foreign public opinion. I might cite the meeting 
accorded by our President, to the mayors elected from the south
eastern parts of our country. After a meeting which the mayors 
qualified as very positive, our President said that there was no dif
ference between the mayors elected from this or that party, as long 
as they performed their functions in line with constitutional rights 
and duties. Those mayors represent cities and towns situated in an 
area where, through the GAP project, huge governmental invest
ment funds are allocated and where special incentives for private 
investment are implemented.

One of the causes of some misunderstandings is the differ
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ence of perceptions which are based on different historical expe
riences.

In analyzing and understanding the social fabric of Turkey, 
criteria based on race, as a distinctive and major tool leads to 
wrong assumptions.

We do not conceive of the racial origin of our citizens as a 
relevant factor in Turkey. No one really cares about the race of 
anyone. Ottoman and Republican Turkey being a geography with 
millennia of history, we are composed of numerous ethnic back
grounds and cultures.

The concept of race as a distinctive factor and as the main 
attribute of "minorities" does not fit in our realities and percep
tions. In Turkey, where the Ottoman interpretation and imple
mentation of Islam is one of the main components of cultural 
identity and where for centuries the state had to keep united a 
multitude of ethnicities, "race" did not exist as a social and polit
ical category. The main distinctive factor had been religious, 
implemented with great tolerance, and the difference was always 
conceived in religious concepts, i.e., the Muslims and the non- 
Muslims. On the other hand, "Muslim Ottoman Subjects", 
whether in Sarajevo, Kosovo, Istanbul, Kayseri, Cairo, Haleppo 
or elsewhere, and of whatever ethnic origin, were totally equal in 
their status.

This is the background of our present perceptions. 
Contemporary Turkey based itself on this heritage of non-dis
crimination; and developed it through its modernisation process. 
When some West European scholars apply their version of social 
analysis based on their particular socio-cultural experience to a 
country like Turkey, they are misled. They end up with an 
overemphasis on race as a social factor. This is probably why 
these analyses bring up wrong conclusions and why Muslim 
Turks whether of Balkan, Kurdish, Caucasian, or of whatever ori
gin are somewhat irritated when they discover that they are con
sidered as "minorities" by the West European discourse.
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One last point on the subject, a political one: I have to state 
that I am strongly against policies and parties based on ethnic 
lines. Underlining and promoting racial differences in a country 
generally leads to disastrous results. I believe that this approach 
should be left to the past, where ethnic cleansing has recently cost
200.000 lives in Bosnia and Kosovo, and, in the not so distant 
past, caused the loss of 7 million European lives.

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

Dear Colleagues,

Now I want to share with you my views on the actual rela
tionship between Turkey and the European Union; on Turkey to 
be officially declared as an accession candidate and eventually 
becoming a member of EU.

Turkey has its Assosiaciation with EU since 1963. All suc
cessive governments have kept up with the objectives of Ankara 
Agreement. Considering Turkey's candidacy and membership, I 
always ask myself, what is it that Turkey will contribute to the 
European Union; what will be its genuine input; what will be the 
enhancement that Turkey will bring to the European Union? And, 
what will be the advantages which Turkey will have by being part 
of the European Union?

As for advantages, I believe that being part of EU will pro
vide Turkey with a challenge and with a wider opportunity to 
attain a higher rationale in all aspects of its organisational, politi
cal, social, democratic and economic life. The historical, cultural 
and geographic settings of Turkey which provide for ample inter
action with our international environment, enhances the contribu
tion of positive external dynamics.

S

I can refer to the positive aspects of our already existing 
partnership in the Customs Union: It was a huge challenge, it is
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only four years old, but this union has motivated Turkey to reach 
an economic competetiveness and an industrial infrastructure and 
skill comparable to that of the EU.

On the other hand, I do not overlook the limitations and 
burdens that this partnership has caused. The yearly trade deficit 
Turkey has with EU countries is around ten billion dollars. We 
have concerns and proposals which need to be further discussed.

But, we are already integrated to the economic dimension 
of EU. This challenge and this participation have facilitated for us 
to build the most dynamic and the most competitive economy in 
a large geography, stretching from Central Europe to Central Asia 
and to the Middle East. And I have to add that we have achieved 
this end without any considerable economic assistance from the 
EU; even EU's financial obligations remain unfulfilled.

I believe that initiating the process of being part of the 
political dimension of EU will bring about parallel results in 
reaching higher levels of a new rationale. I anticipate a positive 
interaction.

Furthermore, we are now in a better position to take advan
tage of this process, for we actually benefit from having a strong 
government and a sound majority in the parliament - a privilege 
we have not had in Turkey for the last five years.

What Turkey can contribute to EU is a historical experi
ence of a different kind; a dimension that only a country that for 
centuries was the representative of a huge geography and a gen
uine culture can provide. And which, actually represents the 
assertiveness of its republican and democratic evolution, and its 
unique role as a "model": Being the only country with a predom
inantly Muslim population which has the ideals and practices of a 
pluralist democracy, secularism, rule of law, human rights, gender 
equality, Turkey enjoys the privilege of constituting a paradigm of 
modernization. It is a centre of attraction for huge masses of peo
ple, all over the world, who aspire to democracy and modemiza-
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Furthermore, the post cold-war political framework wit
nessed the appearance or the confirmation of several independent 
states. Out of the multitude of those "new" states, almost all - in 
the Balkans, in the Caucasus or in Central Asia - are those with 
whom Turkey shares a common history or a common language 
and cultural affinity. This provides Turkey with a new interna
tional environment of historical and cultural dimensions. These 
states quickly embarked upon the task of rebuilding their 
economies as well as opening them to foreign investment and 
competition. Turkey, as a long-standing actor in these geogra
phies, has become a vital partner in their economic restructuring. 
Turkey thus provides a political and economic center for the 
emerging Eurasian reality and constitutes Western Europe's major 
historical, cultural and economic opening to Eastern horizons.

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

Turkey contributes to all these causes positively, to some, 
perhaps, decisively.

To finalize this rather long analysis, I would like to make 
three suggestions:

- In order to further develop our relations, the confronta
tional approach that has sometimes been displayed should mutu
ally be put aside. Generally, problems are solved more efficiently 
if the other party's sensitivities, concerns and constraints are taken 
into consideration.

tion.
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I believe that if we work together, we shall create an understand
ing, which will be productive and beneficial for Turkey , for EU 
and for Europe.

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

Finally, I expect that a just and clear decision be reached in 
Helsinki. I believe that Turkey should be declared an official can
didate for accession to EU.

- The December 1997 decision on enlargement has caused 
strong reaction in Turkish public opinion. It was difficult to 
understand the discriminating evaluation between Turkey and the 
other eleven countries. Nevertheless, limited progress was 
achieved in the following Summits. A better understanding as 
well. Now the relationship between EU and Turkey is in an 
improved psychological atmosphere from which we should seek 
to benefit. It is obvious that once Turkey is declared as an acces
sion candidate, we would be ready to embark upon a screening 
process as appropriate.

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

I believe in a future which is brighter for Europe. I believe 
in Turkey's contribution to this future.
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GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’YLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri işbirliği Süreci Dışişleri 
Bakanları Toplantısı 15 Eylül 1999 tarihinde Bükreş'te gerçek
leştirilecektir. Anılan toplantıya katılmak üzere Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem 15 Eylül 1999 tarihinde Bükreş'e gidecektir.

Toplantıda, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dönem başkanlığın
da Antalya'da düzenlenen Zirve Toplantısında sunulan 
"Güneydoğu Avrupa'da İyi Komşuluk, İstikrar ve İşbirliği Şartı" 
taslağının nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar gözden 
geçirilecektir.

Ayrıca, Bükreş Toplantısında Kosova sorunu ele alınacak, 
Temmuz ayı sonunda Saraybosna'da gerçekleştirilen Zirve ile 
hayata geçirilen Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı çerçevesinde 
bölge ülkelerinin üretebilecekleri bölgesel projeler hakkında 
görüş teatisinde bulunulacaktır.
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BM GENEL KURULU OTURUMUNDA TÜRKİYE VE 
YUNANİSTAN’DA MEYDANA GELEN DEPREME 

İLİŞKİN BEYAN HAKKINDA BİLGİ NOTU

53. BM Genel Kurulu'nun 13 Eylül 1999 tarihinde düzen
lenen kapanış oturumunda BM Genel Kurul Başkanı Opertti 
tarafından, ülkemiz ve Yunanistan'da meydana gelen depreme 
ilişkin olarak yapılan beyanın metni aşağıda sunulmaktadır:

"Before turning to the items on our agenda this morning, 
may I, on behalf of the members of the Assembly , and on my 
behalf, extend to the governments and the peoples of Turkey and 
Greece, recently struck by disastrous earthquakes, our deepest 
sympathy for the tragic loss of lives and extensive material dam
age.

May I also express the hope that the international commu
nity will demonstrate its solidarity by responding promptly and 
generously to any request from these countries for assistance in 
their present plight."

[62] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ISMAIL CEM’IN
BASIN TOPLANTISI

Efendim, hoşgeldiniz basınımızın Sayın Mensupları,

Bazı konularda kısaca bilgi sunmak istiyorum ve tabii önce 
dün millet olarak yeniden yaşadığımız bir acıdan duyduğum 
üzüntüyü belirtmek istiyorum. Bu deprem felaketi bula bula bizi 
buldu ve umuyorum, diliyorum, artık bu dün yaşadıklarımız son 
acımız olsun bu konuda ve bir daha benzer olayları memleke
timiz, halkımız görmesin.

Bu toplantıyı düzenlemenin bir nedeni de Dışişleri 
Bakanlığı olarak çok yoğun bir döneme girmekteyiz ve bu 
dönemde belki konuşma fırsatını dahi çok fazla bulamayabile
ceğiz. Onun için kısa bir değerlendirme yapmak istedim.

Dün malum AB ile bir görüşmemiz oldu. Bilahare onu 
uzunca anlatmaya çalışacağım. Yarın, Çarşamba günü Bükreş'e 
gitmekteyiz. Balkan İşbirliği toplantısı olacak Bükreş'te ve diğer 
Balkan ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bir değer
lendirme yapacağız, Dışişleri Bakanları Konseyi'ni yapacağız. 
Perşembe günü, İtalyan Dışişleri Bakanı Dini'yi konuk etmekte
yiz Ankara'da. İki ülke arasında bir hayli zaman oldu böyle bir 
ikili ziyaret yapılmayalı. En son ben Roma'ya gitmiştim. İki yıl 
oluyor. Cumartesi günü New York'a hareket edeceğim ve BM 
toplantılarına katılacağım. Çok yoğun temaslarım olacak. Onlar 
hakkında bilgi sunacağım. Onu izleyen Pazar günü de 
Washington'a geçip Sayın Başbakan'ı karşılayacağım. Sayın 
Başbakanın temaslarında, en azından bazılarında kendisine eşlik 
edeceğim. Böyle yoğun bir program. Ondan sonrası da gene ben
zer bir yoğunlukta devam edecek.
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Önce yardım ve kredi gibi konulardan söz etmek istiyorum. 
Türkiye'mizin zor gününde, acı gününde 80'den fazla ülke bize 
dostluğunu sergiledi, katkısını getirdi ve ben defaatle kendilerine 
müteşekkir olduğumuzu açıkladım. Hem bizim kamuoyumuz 
önünde, hem yabancı kamuoylarının önünde.

Bu konuda şu sıralarda bizim Bakanlık olarak yaptığımız - 
ki onu hemen belirteyim- bizim Bakanlığımızdaki arkadaşlarımız 
bu deprem döneminde ve depremin zorunlu kıldığı ilişkilerin 
dünya ile oluşmasında gerçekten olağanüstü bir çalışma gösterdi. 
Bakanlığımızın kriz masası sürekli faaliyet halinde oldu. Birçok 
konuda dışarıdaki alternatifleri oluşturup, örneğin bir çadır 
konusu, örneğin yabancı heyetlerin gelmesi, kurtarma ekiplerinin 
gelmesi, bütün bu konularda dış koordinasyonu sağladık. 
Alternatifleri anlamaya çalıştık ve elde ettiğimiz alternatifleri de 
karar mercii olan Başbakanlık Kriz Masası'na sunduk. Bu 
bağlamda, Bakanlığımız "dışarıdan nasıl katkı sağlayabiliriz" 
şeklinde bir çalışma yaptı. Bütün Büyükelçiliklerimiz bu çalış
maya katıldı. Şu ana kadar bizim yurtdışından sağladığımız bu 
katkı, bir ölçüde de bizim Ankara'daki teşkilatımızın kendi 
katkısı, bütün bunlar 7 milyon Amerikan Doları'nı aştı. Bakanlık 
olarak yurtdışındaki vatandaşlarımızın, yurt dışında Türkiye'ye 
yakınlık duyan yabancı kişilerin katkılarıyla, böyle bir rakama 
ulaştık. Bunun dışında Pakistan'ın da bir 10 milyon dolarlık 
katkısı sanırım Bakanlığımız hesabına yatırıldı. Tabii bütün bu 
söylediğimiz meblağlar, Ziraat Bankası, yani devletimizin Ziraat 
Bankası hesabına aktarılıyor.

Bu bağlamda, dünkü AB'ndeki temaslarımız, gerçi ona 
benim bir katkım olmadı, karar sabahleyin verildi, bizim toplan
tımızdan önce bu kararı kendileri almışlar. Sözü edilen miktarlar, 
yani 30-35 milyon dolarlık acil yardım için bir katkıda bulunu
yorlar. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir proje kredisi uzun vadeli 
bir kredi sağlanıyor. Ayrıca, önümüzdeki dönemde gene, önemli 
bir kredinin sağlanacağı anlaşılıyor. Onu biraz konuştuk kendi
leriyle.
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Bunun yanı sıra, tabii bir çok ülke var. Hepsini saymam 
mümkün değil. Dünya Bankası, IMF... Ben daha çok bizim 
çabamızın da küçük bir katkısı olan yardımlardan söz ediyorum. 
Mesela Kuveyt ziyaretim sırasında, Kuveyt Dışişleri Bakanıyla 
konuyu görüşmüştüm ve -bahsetmişti Dışişleri Bakanı- Kuveyt 
Körfez İşbirliği Konseyi'nin toplanmasında yardımcı oldu. Bu 
Körfez İşbirliği Konseyi -ki bütün Körfez ülkelerini kapsıyor- 
400 milyon dolarlık bir yardımda bulunmanın, daha doğrusu uzun 
vadeli kredi, kısmen proje kredisi sağlamanın taahhüdüne girdi. 
Ayrı şekilde, İslam Kalkınma Bankası, ki kendi ölçüleriyle, bana 
verilen bilgiye göre, bugüne kadar hiç ulaşmadığı bir düzeyde, 
300 milyon dolarlık bir gene proje, uzun vadeli, düşük faizli bir 
krediye karar verdi ve bize resmen bildirdi.

Şunu söylemek istiyorum, bir defa bu yakınlığı gösteren 
herkese, bütün kuruluşlara, kurumlara, ülkelere teşekkür etmek
teyiz. Bazen şöyle bir yanlış izlenim uyanabiliyor: İşte kredi 
kararı alındı, bunu hemen Türkiye'ye verecekler. Öyle değil. Bu 
kredilerin büyük kesiti proje bazındadır. Yani biz, uygun projeyi 
hazırlamamız halinde kendilerinden sözkonusu kredileri alabile
ceğiz. Önemli meblağlar ve bundan dolayı da müteşekkiriz.

  •

Balkan işbirliği toplantısı, Kosova sonrasında yapılacak ilk 
bu boyuttaki toplantı olması bakımından önemlidir ve bu toplan
tılarda Türkiye her zaman hem öncü bir işlev üstlenmektedir, hem 
de Balkan ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların, uyumsuzlukların 
giderilmesi yönünde bir çeşit uzlaştırıcı etken olmaktadır. Bizim 
bu fonksiyonumuz devam ediyor. Yarınki toplantıda 
Yugoslavya'nın temsil edilmeyeceği bana belirtildi.
Yugoslavya'nın dışındaki üye ülkeler bir araya gelmekteyiz. 
Sanırım Kosova'daki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde inceleme 
imkanımız olacak.

Kosova bizim toplumumuz için, ülkemiz, Bakanlığımız 
için fevkalade hassas bir konudur. Bu alanda Bakanlığımız, 
gerçekten iyi bir çalışma yapmıştır. Şu anda bizim Kosova'da iki 
tane koordinasyon büromuz faaliyettedir. Bu koordinasyon büro
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sunda Kosova halkına yapılacak yardımlar koordine edilmektedir. 
Kosova'da hem Arnavut topluluğu hem tabii bizim Türk toplu
luğumuzla sürekli temas içinde olmaktayız. Bu merkezlerimiz 
aracılığıyla bazı sorunların çözümüne katkımızı getirmekteyiz. 
Ayrıca bu iki büromuzda Kızılay'ımız faaliyet göstermekte, onun 
yardımlarına biz katkımızı getirmekteyiz. Kosova ile ilgili çalış
malarımız devam etmekte. Yarın bu konudaki düşüncelerimizi, 
kaygılarımızı bir Balkan platformunda tekrar dile getireceğiz.

Sayın Dini'nin ziyaretini ben çok önemsiyorum. İki neden
le çok önemsiyorum. Bir defa İtalya ile biz Akdeniz boyutunu 
temsil etmekteyiz. Avrupa'da ve AB çerçevesinde veyahut 
Akdeniz boyutunun Doğu’ya uzanan kesitini temsil etmekteyiz. 
İtalya ve özellikle yarın gelecek olan misafirim, Türkiye'nin bazı 
dış konularında veyahut bazı hassas konularında ilke olarak hep 
destek çıkmış bir ülke ve bir siyasetçidir. Belki hatırlarsınız, bun
dan iki yıl önce Sayın Dini'yi benim İtalya'da görüp yaptığımız 
konuşmalar sonucunda ve ortak basın toplantısında Sayın Dini 
Kıbrıs'ta biri Türk, diğeri Yunan iki tane cumhuriyetin olduğunu 
ve bu gerçeği gözardı etmemiz halinde Kıbrıs'ta hiçbir gelişmenin 
sağlanamayacağını, benim yanımda, dünya basınına ve tabii 
bizim basınımıza açıklamıştı.

Sonra gene malum İtalya ile aramızda bazı tatsız olaylar 
gelişti. Belki bazı yanlış anlamalar oluştu diyeyim. Ancak hem 
Sayın Dini, hem ben bunların giderilmesini hep savunduk. İki 
ülkenin tarihsel olarak birbirine hep iyi ilişkiler içinde bulunmuş 
iki ülkenin yeniden bir dostluk düzeyi yakalamalarını istedik ve 
yarınki ziyareti Sayın Dini'nin bu anlamı taşıyor. Birlikte böl
gemizi, ülkelerimizi ilgilendiren bütün konuları tartışacağız, 
değerlendireceğiz.

Sonra New York. New York'ta bu sene inanılmaz diye
ceğim yoğunlukta bir programım mevcut. Baktım ben beş günde 
27 bakan ve bir bakan düzeyinde denebilir, AB'nin Genişleme 
Komiseri olmak üzere 28 muhatabımla bir araya geleceğim. 
Lüksemburg, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İspanya, Belçika,
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Hollanda, Almanya, Avusturya, Portekiz, Yunanistan, ABD,
Meksika, İsviçre, İzlanda, Rusya Federasyonu, Suriye, İran,

• •

Sudan, İrlanda, Hırvatistan, Yugoslavya, İsrail, Irak, Pakistan ve 
Etyopya, 27 ediyor. Yani 27 Dışişleri Bakanıyla randevulaşmış 
durumundayız. Bunlarla ikili görüşme yapacağız. Ayrıca, bu say
dıklarımın dışında zannediyorum daha beş dışişleri bakanıyla da 
görüşmem olacak. Son derece yoğun bir program. Bu bir bakıma 
doğal. Çünkü biz genellikle, ev sahibi Amerika, tabii yoğun 
görüşme yapıyor bu BM toplantılarında. Biz Çin'le at başı gidi
yoruz. Yani Çin ve Türkiye de hemen Amerika'nın arkasından en 
çok görüşme yapan ülkeler oluyor. Daha doğrusu benim öyle 
oldu. Bunun nedeni de çok açık. Hep konuştuğumuz, Türkiye'nin 
tarihi, kültürel, coğrafi konumu, bir dünya devleti olma yolunda 
ilerlemekte bulunması, bütün bu nedenlerle çok değişik 
coğrafyalardan, çok değişik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bu 
toplantılarımızı yapacağız ve çok da faydalı oluyor. Kısa süre
lerde gerçekleşiyor bu toplantılar, ancak hem kendi ülkenizi geniş 
bir kitleye anlatabiliyorsunuz, hem de çok sayıda ülkenin 
düşüncesini, hassasiyetini, beklentisini, Türkiye'ye bakışını yüz 
yüze konuşarak anlayabiliyorsunuz. Bu açıdan çok önemsiyorum. 
Bir de tabii BM Genel Kurulu'nda Türkiye'miz adına konuşma 
yapacağım.

Bu toplantılar bitiyor, Pazar günü belirttiğim gibi 
Washington'a geçiyorum. Çok önemli Sayın Başbakanımızın 
Washington ziyareti görüşmeleri başlıyor. Elbette bu konuda 
Sayın Başbakanımızın görüşmelerine, çalışmalarına biz Dışişleri 
Bakanlığı olarak ve ben Bakan olarak elimizden gelen her türlü 
katkıyı getirmekteyiz. Önemli olduğu düşüncesindeyiz. Sayın 
Başbakanımızın görüşmelerinden, Türkiye ile Amerika arasında
ki ilişkilerin, zaten iyi olan ilişkilerin, daha da ileriye 
götürülmesini beklemekteyiz.

Dünkü toplantıya değinmek istiyorum. Dünkü toplantı, bir 
bakıma önemli bir toplantıydı. Şöyle ilginç özelliği olan bir 
toplantı. Hem çok önemli, hem de bir bakıma resmi olmayan bir 
toplantı. İki tane böyle çelişkili gözüken özelliği mevcut. Bütün
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bakanlar oradaydı AB'nin. Ve orada kendilerine uzun bir konuş
ma yaptım. Tam metnini basınımıza dağıttım. Uzun bir konuşma 
yaptım ve Türkiye'mizin düşüncelerini, görüşünü anlattım. Bu 
benim açımdan, Türkiye'miz açısından bir imkan oldu. Bunu 
yaparken de zaten hep söylüyoruz, Türkiye'yi biz nasıl değer
lendirmekteyiz, onu anlatabildim.

İkincisi, bu AB ilişkilerine genelde şöyle bir yaklaşım 
kamuoyunda bazen dikkati çekiyor: Biz AB ile bir araya gelelim. 
Birçok faydamız olacak, avantaj elde edeceğiz şeklinde. Aslında 
biz Bakanlık olarak bundan biraz farklı düşünmekteyiz ve ben de 
onu dile getirdim dün. Yani meseleye, Türkiye ne getirecek 
AB'ne, Türkiye ne katacak? Türkiye hangi özgün birikimini AB 
ile beraber kullanacak açısından yaklaştım ve bunun ciddi şekilde 
dikkate alındığını gördüm.

Gene bu konuşmada, bir başka değindiğim AB-Türkiye 
meselesini bir tarih perspektifinde onlara anlatmaya çalıştım. 
Yani tarihsel gelişim sürecinde kendilerine anlattım. 
Türkiye'mizdeki gelişmelerden söz ettim. Daha sonra üç konuda 
önerim olduğunu söyledim. Bunların içinde bir defa bu karşıtlık, 
karşıtlaşarak meselelere bakmak değil, meselelere birlikte baka
bilmek. Bunu işledim. Yani AB-Türkiye ilişkilerinin daha iyiye 
götürülebilmesi açısından. Sonra onu da açıkça söyledim: 
Avrupa'nın bir kesiti, tarihsel bir süreç içinde hep "öteki" diye 
bakmıştır. Türkiye'yi "öteki" diye tanımlamıştır. Hatta kendi 
karşıtı gibi görmüştür, bakmıştır. Bunun son zamanlarda artık 
kaybolduğunu sezmekte olduğumu, dolayısıyla da bu olumlu 
gelişmeye bütün bu ülkelerin ve bizim bu gelişmeye destek 
olmamızın, bu gelişmeye kendi katkımızı getirmemizin gereğini 
kendilerine söyledim.

Daha sonra bu malum AB'ndeki genişleme sürecine ilişkin 
Aralık 97 kararının toplumumuzda ciddi bir tepki yarattığını 
belirttim. Toplumumuzun Türkiye'ye yönelik bir ayırımcılığın 
anlamını göremediğini ve kabullenmediğini belirttim. Şu anda 
aramızdaki psikolojik ortamın iyiye doğru gittiğini ve bundan
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faydalanmamız icap ettiğini söyledim.

Daha sonra da o tartışma, bazı yorumlar yapılıyor, onları da 
böyle bir kısaca kesebilmek için elbette adaylık süreci başlamış 
bir Türkiye, bütün adaylara olduğu gibi bir hazırlık sürecine, 
hazırlık dönemine başlayacağını ve bunu da bildiğini belirttim.

Bu şekilde bir konuşma oldu ve daha sonra söz alan muhat
aplarımın da sözlerinden şu -o sözleri nakletmek durumunda 
değilim elbette ama- izlenimi aldım: Aldığım izlenim, biz 
Türkiye olarak şu geçen iki yılda kendimizi çok daha iyi anlata
bilmişiz. Yani bazı şeyleri anlatabilmişiz. Bunu fark ettim. 
Anlamaya daha açıktı muhataplarım, onu da gördüm. Ayrıca, 
kendilerinin yaptığı konuşmaları da dikkatle not ettim. Çünkü 
benim konuşmamı nasıl önemsiyorlarsa, ben de elbette onların 
konuşmasını önemsiyorum, onların düşüncesini önemsiyorum.

Bir de, beni misafir ettiler, davet ettiler, dinlediler. Ben de
kendilerini, bu 15 ülkenin Dışişleri Bakanını Kasım ayında

• 0

malum bizde AGIT'in Zirve toplantısı olacak İstanbul'da. 
Yüzyılın son büyük toplantısı. İstanbul'da gerçekleşecek. 
Bakanlar da orada olacak, büyük kısmı orada olacak. Kendilerini 
bir öğlen yemeğine davet ettim ve kendilerini dinleyeceğimi 
söyledim.

Sonuç olarak, bu yaptığımız görüşmeler, görüşmeler 
demek yanlış belki, benim yaptığım konuşmanın algılanış biçimi, 
onların ifade ettikleri, AB ile Türkiye arasında daha bir karşılıklı 
birbirini anlamaya dönük bir havanın belirdiğini sezdim bu 
toplantıda. Bundan öyle büyük sonuçlar çıkarmamaktayım. 
Bundan dolayı herşey düzeldi, oldu, bizim istediğimiz doğrultuda 
bir sonuç yakında çıkacak gibi bir varsayımla hareket etmiyorum 
ama iyi bir gelişmenin mümkün olabileceğini görmekteyim.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı bir kahve içmeye 
davet etti. Onunla da uzunca bir kahve sohbeti oldu. Yunanistan 
konusunda da benzer bir şey söyleyebilirim. Yunanistan'la da 
bizim toplantılarımız, komite toplantıları, ortak toplantılar iyi

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999 [69]



gelişiyor ve Yunanistan'la da toplumların ilişkileri birbiriyle iyi 
gelişiyor. Ancak bundan da hareketle ileriye dönük çok büyük 
olumlu beklentiler veyahut sonuçlar olur yahut olmaz, böyle bir 
varsayım içinde de değilim.

Efendim, genel olarak budur görüntü. Türkiye'miz uğradığı 
büyük deprem felaketine rağmen, kaybettiğimiz insanlar geri 
gelmez, onların acıları en büyük acımızdır, ama Türkiye'miz 
maddi alanda kaybettiklerini elbette telafi edecektir, gelişmesini 
elbette devam ettirecektir. Türkiye'miz dünyadaki konumunu, 
Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, dünkü konuşmamda uzun uzun 
Asya'yı da anlattım, Avrasya'yı anlattım. Türkiye'nin aynı zaman
da Avrasya'nın belirleyici ve merkezi bir ülkesi konumunda 
bulunduğunu ve bu konumu güçlendirmekte olduğunu da anlat
tım. Yani Türkiye'miz kendine yakışan, halkına yakışan bir işlevi 
insanlık aleminde yerine getirmektedir ve hiç kuşkusuz 
önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir 
başarıyla yerine getirecektir.

Ben izninizle burada durayım. Eğer birkaç sual varsa o 
sualleri de cevaplamaya çalışayım.

SORU: AB Dışişleri Bakanlarının Finlandiya'daki gayri 
resmi toplantısında İsveç ve Danimarka'nın AB'nin adaylık 
sürecine ilişkin bazı çekinceleri olduğu ortaya çıkmıştı. Basma 
yansımıştı. Dünkü toplantınızda bu çekincelerin azaldığına veya 
yumuşadığına ilişkin bir işaret aldınız mı?

Bu çerçevede zannediyorum bu iki ülkeye bir ziyaretiniz 
sözkonusu olacak. Ne zaman? Onu alabilir miyiz?

CEVAP: Böyle bir özel çekince veyahut özel koşul izleni
mi almadım. Bu muhataplarımın kendilerinde böyle bir niyet 
bulunmadığını göstermez tabii. Ama zaten benim yaptığım 
konuşma ve o beraberlik bir müzakere değildi. Bir konuşmaydı, 
ben onlara düşüncelerimi anlattım ve aldığım izlenim de etkili 
olduğuydu benim konuşmamın. O da bir izlenim. Fakat böyle bir 
müzakere ortamı yoktu, ayrıca böyle bir çekince diyebileceğim
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bir husus, sadece dünkü toplantımız açısından değil, onun dışında 
da bize resmen gelmiş değildir. Basında izliyoruz. Basında bazı 
şeyler söyleniyor ama öyle bir çekince değil. Bir değerlendirme 
yapacaklar. Ben hep onu söylüyorum. Bu beraberliğin Türkiye'ye 
ne kadar faydası varsa en az o kadar AB'ne faydası vardır. Yani 
mesele sadece bize ait bir mesele değildir, kendilerine ait bir 
meseledir aynı zamanda. Onun için değerlendirsinler. Biz iyi 
niyetliyiz, biz hazırız, 63'te kararını almışız. Bütün hükümetler, 
son hükümetimiz dahil, AB üyeliğini bir hedef olarak Türkiye'nin 
önüne koymuşlar. Yani biz buradayız. Kendileri değerlendirsin ve 
umarız olumlu yönde bir gelişme sağlansın.

• •

İsveç, Danimarka, tam tarihleri ezberimde değil. İsveç'e
ben aslında bundan altı ay önce gidecektim. Bütün tarihler belir
lenmişti. Sonra zannediyorum, ya seçim yahut bir hükümet 
değişikliği nedeniyle gidemedim. Yani hükümet değişikliği döne
minde doğru olmayacağını düşündüm. Kasım ayında hem 
Danimarka, hem İsveç gözüküyor.

SORU : Could you please tell us what is lacking in the rela
tionship with the EU that you have in your relationship with the 
US? And secondly, can you tell us what needs to be improved in 
the relationship with the US?

CEVAP : Well, what is lacking... Of course, EU and the US 
are two entities which have characteristics that are sometimes dia
metrically opposed to one another. Therefore, I can not really 
make a comparison, and what is lacking with EU - 1 believe EU 
needs but I don't want to be seen as if I am blaming anyone, but I 
think that EU needs to make a thorough analysis of Turkey. That 
was one of the themes that I had in my speech yesterday, I said 
that in some aspects the EU looks at the matters from the point of 
view of a certain historical experience which is quite different 
than the certain historical experience that we had in Turkey. There 
are two different patterns of historical development and therefore 
if you look at Turkey basing yourself on your own spesific his
torical experience with your criteria, than, it does not sometimes
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fit Turkey. So, that might be one point why does the United States 
have an approach which sometimes is more effective. It seems 
that United States is a ... Well, first, the United States has always 
had a geostrategic approach which EU countries have, but EU as 
a whole is in the process of developing, because EU is a new phe
nomena to a certain extent. So, that's probably why sometimes we 
are more at ease with the United States to explain ourselves.

SORU: And the United States?

CEVAP: Ah, the United States... Well, if I use that word 
maybe it was a bit exaggerated , but with the United States we 
have some points where we have diverging interests or diverging 
approaches. And I find this very normal and I said that to my 
American counterparts several times as well because, well the US 
is a country that has global interests. We are not a country as such 
but we are involved in matters in a huge geography ourselves and 
when we talk about the inter- relationship of those two countries, 
of countries of that characteristics, than in some of the points, 
some of the subjects, because these were a huge number of sub
jects, you diverge, that is for example Northern Iraq. US has a cer
tain approach, which is specific to US interests. And this is dif
ferent than our priorities, we have different priorities, for example 
in matters concerning Northern Iraq. They look at it from a point 
of view of a country situated in another continent and they work 
in matters which might be defined as some internal matters of 
Iraq. When we approach Iraq, we look at a country which is our 
neighbour, a country with whom or a people with whom we have 
shared history and our priority is to have to keep Iraq's territorial 
integrity as it is. So, we have different priorities, we have differ
ent approaches and we might discuss them. I'm not going to get 
into that topic, but of course the United States has sometimes dif
ferent approaches on Cyprus than ours and I think that's normal. 
But, on the essentials we have converging interests with the 
United States and I hope that after the meeting of our Prime 
Ministers those interests will go even further.
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SORU : Sayın Bakan, Kıbrıs demişken Amerika'dan gelen 
haberler var. Sayın Denktaş'ın Amerika'daki temasları ve bugün 
de Anadolu Ajansı'ndan da geçildiği gibi, Amerika'nın üç parçalı 
bir formülünden bahsediliyor. Bu konularda ve gelen bu modeller, 
planlar hakkında da Ecevit'in Kıbrıs'ta yapacağı görüşmeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bir defa bu planlar, modeller bize gelmiş değil. 
Gelmediği için de ben de sizin gibi işte basından izlemekteyim. 
Yani Türkiye olarak, Türkiye'ye böyle bir şey gelmiş değil. Resmi 
bir şey gelmiş değil. Hatta gayri resmi de Türkiye'ye gelmiş değil. 
Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Kıbrıs konusunda bizim poli
tikamız açıktır, bizim tutumumuz açıktır. Biz hiçbir zaman "hayır, 
Kıbrıs'da kesinlikle uzlaşma olmasın" gibi bir anlayışın sahibi 
değiliz. Ama biz hiçbir zaman Kıbrıs Türk topluluğunu azınlık 
konumuna sokacak gelişmelere, planlara, varsayımlara da "evet" 
diyecek değiliz. Biz garantör devletiz Kıbrıs konusunda. Bu 
garantörlük hakkına sahibiz ve sonuna kadar da kullanırız. 
Dolayısıyla, Kıbrıs konusuna Kıbrıs'ta elbette Kıbrıs'taki 
tarafların -esas onlardır- üzerinde uzlaşacağı bir uzlaşma zemini
ni biz elbette destekleriz. Fakat hiçbir şekilde böyle zorla Kıbrıs 
Türk halkına, KKTC'ne zorla kabul ettirilecek çözümlere de zaten 
biz karşı koymasak bile Kıbrıs Türkleri kendileri karşı kor, ama 
biz de buna hiçbir zaman iyi bakmayız, hiçbir zaman bunun 
oluşumunu kolaylaştırıcı bir şey yapmayız.

SORU: Türkiye'nin Çeçen savaşıyla ilgili henüz netleşmiş 
bir politikası yok. Bu konuda Türkiye olarak ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Çeçen savaşıyla ilgili netleşmiş bir politikamız 
yok değil. Fakat bu bizim komşumuz olan ülkede bir iç mesele 
olarak gelişen bir olaydır. Dolayısıyla da biz başka ülkelerin iç 
meselelerinde çok öne çıkıp, çok taraf olup, çok keskin sözler 
söylemeyi uygun görmeyiz, Türkiye'mizin menfaati açısından. 
Umuyoruz, orada da barış olsun, bu çatışma sona ersin. 
Rusya'daki son terör olaylarını büyük bir kaygıyla izlemekteyiz. 
Moskova'da peş peşe gerçekleşen olayları. Bizim yaklaşımımız
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budur, bizim yaklaşımımız bu konularda çok dikkatli. Bizim 
Bakanlığımız geleneksel olarak, hep dikkatli davranmıştır. 
Yaklaşımımız BM'in, uluslararası anlaşmaların, AGİT anlaş
masının çerçevesinde bu konulara eğilmek şeklindedir ve şu anda 
bizim tutumumuz da odur.

SORU : İki sorum olacak. Birincisi, bugün basında yeralan 
"yol haritası" konusu. Galiba FinlandiyalI Bakandan bir söz var 
basında yer alan. Yani "adaylığınızı verelim, bir sene sonra bir 
bakalım" gibi. Aynı grupta yer alabilecek miyiz efendim, "screen
ing process"in içinde ya da nasıl bir şey olacak Helsinki'de?

İkincisi, bundan bir önceki buluşmamızda siz bir konuda 
düzeltme yapma ihtiyacı duymuştunuz. Tam o sırada 
Papandreu'ya bir mektup göndermiştiniz. Yunan basınında çıktık
tan sonra da siz burada bize açıklamıştınız aynı mektubu ve 
demiştiniz ki, "terör konusunu unutmadık, ben o konuyu özellik
le vurguladım" demiştiniz. Şimdi tabii altıya çıktı galiba komis
yon sayısı. Aralarında terör de var tabii. Acaba somut bir şey 
çıkıyor mu efendim? İkinci tur bitmek üzere. Çıkmazsa ne 
yapacaksınız? Devam edecek mi? Sık sık görüşüyorsunuz ama bir 
Öcalan süreci yaşadı Türkiye-Yunanistan beraber. Ne oldu, 
unutuldu mu, unutulmadı mı, ya da bir yaptırıma gidilecek mi? 
Mektubunuzda önerdiğiniz anlaşmanın acaba yakında çıkması 
mümkün mü?

CEVAP : Benim mektubumda, ilk yazdığımda Sayın 
Papandreu'ya terör konusunda bir anlaşma -tam kelimeleri hatır
lamaya çalışıyorum- terörle mücadele konusunda, birlikte 
mücadele konusunda, bu benzer bir sorunu yaşadığımız Suriye ile 
de kullandığımız kelimeleri çağrıştırıyor, ikili anlaşma yapalım 
dedik. Benim önerim buydu. Buna gelen cevapta "evet, bunu 
yapabiliriz". Fakat onların istediği bunu tek başına bir terör 
konusuyla sınırlamamak ve beş başka konuda benzer bir çalışma 
yapmak. Yani o beşini anlatıyor, ondan sonra tabii kendi kamuoyu 
elbette önemli. Terörü de üzerinde konuşulacak ve gelişmeler izin 
veriyorsa anlaşma yapılacak bir konu şeklinde nitelendirdi Sayın
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Papandreu. Yani yolu o da açtı. Ondan sonra bütün bu konularda 
altı ayrı komite olarak çalışmalar başladı. İkinci tur çalışmaların 
Ankara bölümü 15-16 Eylül, yarın ve öbürgün. Bu devam ediyor. 
Bu aşamada, "eğer olmazsa ne yaparız" gibi bir düşünce içine gir
menin pek bir nedeni yok. Yani biz olması için çalışıyoruz, karşı 
taraf da olması için çalışıyor. Şu anda, şu aşamada "olmazsa ne 
yaparız"ı düşünmek durumunda değiliz, hele tartışmak durumun
da hiç değiliz.

İkinci sualiniz, "road map" konusu. Şimdi bakın ben bazı 
şeyleri gazetelerden okuyorum. Dün oradaydım, ayrıca Sayın 
Hallonen'i ben 10 yıldır tanıyorum. Yeni tanıştığım bir insan 
değil. Avrupa Konseyi'nde birlikte çalışmıştık. Özel olarak da 
bana "işte böyle bir "road map"in unsurları olacak, koşulları ola
cak" gibi birşeyi söylemedi. Hele dünkü toplantıda hiç böyle bir 
şey olmadı. Ayrıca ben kendi anlayışımı da dile getirdim. Yani, 
baktım basında böyle şeyler çıkıyor, acaba, biz tabii sağolalım 
hepimiz biz zaman zaman başkalarının aklında olmayanları 
başkalarının aklına getiriyoruz hepimiz. Böyle bir şey de yok ama 
bizim basımızda da çıkmış, onun için ben o konuya girdim. 
Dedim ki orada, tabii dedim, bu AB'nin resmi lisanında olan 
"screening procesess"e (biz buna hazırlık süreci diyoruz 
Türkçemizde) günlük konuşmada verilen bazen bir isim bu "road 
map", yani şey değil, böyle hukuki bir kavram da değil AB 
lisanında, söyleminde ve ben onun için girdim, "tabii bu böyledir" 
dedim. Elbette "Aday olduktan sonra Türkiye bu "screening 
processes"in icaplarını yerine getirecektir ve bu süreçte gelişe
cektir" diye konuşmamda bilhassa atıfta bulundum. Hatta konuş
ma metnimde yoktu, konuşurken biraz daha açtım bunu. Öyle bir 
şeyimiz yok. Öyle bir sıkıntımız yok. İnşallah çıkmaz. Yarın, 
öbürgün bilemem, ama bugüne kadar bizim önümüze, yani şunu 
söyleyeyim, bugüne kadar, Finlandiya başkanlığı döneminde, 
bizim önümüze, bizi rahatsız edecek bir şey gelmedi. Bu dış poli
tikadır, bu müzakeredir, bu konuşmadır, dış politikanın içinde 
olan unsurları sayıyorum, dolayısıyla dış sorunlarda her zaman 
bazı sıkıntılar yaşanır, her zaman engeller çıkar, aşılması için 
uğraşılır. Bu doğal. Ama bizim doğrusu bu dünkü konuşmam ve
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Unutmadan ona da işaret edeyim. Bugün gerçi basında çık
mış. Komisyon Başkanı Prodi, bu çok önemli, kilit kişilerden 
birisi AB'nde. Malum bundan önceki İtalya Başbakanı. 
Kendisiyle bir sohbetimiz, konuşmamız oldu. Orada da ben hiçbir 
şekilde Türkiye'nin önüne özel bir engel çıkarmak, özel olarak 
Türkiye'yi rahatsız edecek işler yapmak havası, eğilimi görme
dim. Bunun zaten olmaması lazım. Bunu kendilerine de anlattım. 
AB-Türkiye ilişkilerinde tanımların, kavramların içine çok da 
fazla kendimizi hapsetmememiz lazım. Türkiye olarak değil, AB 
olarak da aynı zamanda. Bunu da kendilerine söyledim. Bakalım, 
öyle büyük beklenti içinde değiliz ama göreceğiz. Umarım 
Türkiye'miz için hayırlı olsun. Başka iki sual daha varsa alayım 
ve bitirelim.

SORU: Sayın Kronidiotis'in açıklamaları vardı. Kıbrıs 
konusunda Türkiye'den "jestler bekliyoruz" şeklinde. Sayın 
Papandreu ile kahve sohbeti sırasında Kıbrıs konusu gündeme 
geldi mi? Bu jestler konusu gündeme geldi mi?

CEVAP: Sayın Kronidiotis'in beyanını bilmiyorum ama 
Sayın Papandreu'yla böyle bir jestler yapmak, efendim Kıbrıs'ta 
şöyle yapın, burada böyle yapın gibi hiçbir şey geçmedi. Ayrıca 
geçmesi de doğru olmazdı zaten. Ama şunu söyleyeyim. Sayın 
Papandreu bana -ki ben de aynı şeyi kendisine söyledim- bu 
başlayan süreci geliştirmek yolunda düşünelim, yapalım, bu 
katiyen Kıbrıs demek falan değil. Örneğin, enerji kaynaklarının 
batıya geçişinde ne düşünüyor iki ülke, yahut bazı büyük dünya 
meselelerinde birlikte fikir oluşturabilir mi, spor alanında daha 
ileri düzeyde beraberlik gerçekleşebilir mi gibi konular bir sohbet 
çerçevesinde görüşüldü. Daha iyisi olsun, daha fazlası olsun isti
yoruz.

Ben bir kaygımı da paylaştım bu arada Sayın 
Papandreu'yla. Şimdi bu Türk-Yunan ilişkilerinde şöyle bir hadise 
yaşamaktayız. Biz bu komiteleri başlattık. Şimdi bu komiteler 
tam benim tarzıma da uygun bir şekilde, çok gürültülü değil,

oradaki hava itibariyle böyle bir şey olmadı.
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sakin, fazla kamuoyu çağrışmaları yaptırtmadan, çok bir beklenti 
yaratmadan çalışmalarını götürmekteydi. Şimdi depremden sonra 
maalesef, depreme maalesef diyorum, Yunanistan'daki deprem 
için maalesef diyorum, öyle bir olay gelişti ki artık ben Dışişleri 
Bakanı olarak bu olayı kontrol edebilme imkanımı bir hayli kay
bettim. Yani şimdi bizim belediye başkanlarımız Yunanistan'a 
geliyor, futbol takımları gidiyor, geliyor. Müthiş olumlu beyanlar, 
iki taraftan yükseliyor. Müthiş bir momentum, müthiş bir hızlan
ma oldu, müthiş bir gelişme oldu, iki taraflı oldu. Şimdi bu bir 
bakıma çok güzel. Ama böyle devam ederse çok güzel. Bunun 
herhangi bir şekilde -inşaallah hiç kesintiye uğramaz ama- kesin
tiye uğraması halinde hem Türkiye'de hem Yunanistan'da ciddi 
bir hayal kırıklığı olur. Toplumda olur. Bu da hiç iyi bir şey 
olmaz. Bu da benim endişem. Çünkü ben hep yavaş yavaş 
gelişsin, sakin gelişsin, müşteri önünde oynanan bir oyuna 
dönüşmesin, siyasi müşterimiz önünde, taraftarımız önünde 
oynanan bir oyuna dönüşmesin diye hadiseye yaklaştım. Bu geliş
menin sessizce olmasını istedim ama bu acılı olay nedeniyle 
müthiş bir patlama Ege'nin iki tarafında. Bir sevgi patlaması, bir 
beklenti patlaması. Şimdi düşünebiliyor musunuz, bizim halkımız 
bu kadar canı yürekten Ege'nin öte yanındaki insanları sevmişken, 
birden bire bir hayal kırıklığına uğrarsa şu veyahut bu nedenle bu 
çok tatsız olur. Aynı şekilde Yunan halkı. Biz gazetelerimizde 
Yunanca manşetler filan da attık. Aynı şekilde Yunan halkı işte 
Türk kardeşimiz geldi bize yardımcı oldu gibi bir havaya gir
mişken, devamlı sevgi mesajları verirken, Yunan tarafı da birden 
bir hayal kırıklığına uğrarsa, onlar için, olay için kötü olur. O 
bakımdan umuyorum bu iş kesintisiz ve hep gelişerek devam 
etsin.

SORU : Sayın Bakanım "road map" konusunda önünüze 
bir şey gelmediğini söylediniz fakat daha önce, ilk bu gayri resmi 
toplantıyı yaparken AB Dışişleri Bakanları o toplantının sonunda 
"road map" konusu bizzat Yunan meslektaşınız Papandreu 
tarafından açıklanmıştı ve bu açıklanırken de birtakım şartlar öne 
sürmüştü Papandreu. Bunların içine Kıbrıs konusunu ve Türk- 
Yunan sorunlarını da katmıştı. Şimdi ileride bir adaylık sürecinin
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olması halinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların 
AB'ne taşınması sözkonusu olabilir mi?

CEVAP : Şimdi, son Finlandiya'daki o resmi olmayan 
toplantıyı söylüyorsunuz. Bilebildiğim kadarıyla, o toplantıda 
Sayın Papandreu'nun söylediği, Türkiye aday olduktan sonraki 
sürece atıfta bulunuyor. O ayrı bir konu. Onu ben de söylüyorum. 
Çünkü bu AB'nin kuralı. Eğer biz AB'ne üye olmayı düşünüyor
sak, onun kuralı, adayların "screening process" dediği çok uzun 
bir süreç içinde bazı eksiklerini tamamlaması ve gelişmesini yap
ması. Şimdi o süreç içinde, bu bir müzakere işi, şunu isteyebilir, 
istemeyebilir. Bir üye bunu ister, başka üye bunu istemez. Yani 
birçok şey çıkar o süreç içinde. Ben buna Türkiye olarak, bizim 
kimseden çekinecek bir tarafımız yok. Biz herşeyi tartışırız, 
müzakere ederiz ve genellikle büyük ölçüde, Allah'a şükür de 
istediğimiz şekilde sonuçlandırdık bugüne kadar, sonuçlandırırız. 
Ama benim karşı çıkacağım, bunun adaylık öncesinde bir şart 
gibi, herhangi bir konunun gelmesi. Bizim yerine getirebile
ceğimiz bir konu dahi olsa, bunu böyle bir adaylık öncesi bir şe
kilde gelmesi tabii ki bizim için olmaz.

Sayın Papandreu'dan şu ana kadar ben böyle bir ters tutum 
görmedim. Efendim biz aday olduk. Üye olacağız. O zaman tabii 
ki tartışacağız bunları. Bir kısmını hiç kabul etmeyeceğiz ve gene 
gelişmemizi yapacağız. Bazılarını kabul etmemizin Türkiye'nin 
menfaatine olduğunu düşünebileceğiz ve kabul edebileceğiz. Bu 
şekilde bakıyorum.

SORU: Kıbrıs konusunda da Amerikan basınında özellikle 
son dönemde Ankara ile KKTC arasında birtakım görüş ayrılık
ları olduğu ve Amerikan tarafının KKTC yönetimini by-pass 
ederek, müzakereleri Ankara ile götürme eğiliminde olduğu gibi 
haberler ya da yorumlar çıkmaya başladı. Müzakere sürecinde 
Ankara'nın ve KKTC'nin yeri nedir?

CEVAP: Tabii birincisi bir başka ülkenin düşüncelerini 
bilemem, yahut bilebildiğim kadarını sizin gibi yorumlamam. 
Yani onun üzerine yorum yapmam Türkiye'nin Dışişleri Bakanı
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olarak. İkincisi, bizim Kıbrıs konusundaki temel parametreleri
miz yerli yerinde durmakta ve bir değişiklik yok, olması da 
sözkonusu değil. Yani, adadaki meselelerin çözümünün tarafı 
bize göre KKTC'dir. Biz Türkiye garantör ülke sıfatımızla elbette 
bizim çok kesin bazı tutumlarımızın dışına çıkılmasını istemeyiz 
adada. KKTC ile Türkiye'nin ilişkileri ise benim bilebildiğim şu 
son iki yılda fevkalade yakın, fevkalade birliktelik içinde olmuş
tur. Çok güzel bir ilişkimiz var. Ben mesela Kıbrıs konusunda 
biraz değişik bir şey söyleyecek olsam, söylemeden önce ben 
danışıyorum, fikir alıyorum, bazen kendi bildiğimi yapıyorum 
ama mutlaka danışıyorum ve bugüne kadar da bildiğimi yapmak 
zorunda hiç kalmadım. Aynı şekilde, KKTC yöneticileri de biz
imle danışıyorlar. Dolayısıyla, birincisi bizim KKTC ile en küçük 
bir ayrılığımız yoktur, İkincisi olayın sahibi ve tarafı KKTC'dir. 
Biz garantör ülke sıfatımızla her zaman Kıbrıs meselelerinin 
içindeyiz. KKTC'nin de yanındayız.

Teşekkür ediyorum.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- E



İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAMBERTO DİNİ’NİN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

• ___

İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Lamberto Dini, Sayın 
Bakanımızın davetine icabetle, 16 Eylül 1999 tarihinde Ankara'yı 
ziyaret edecektir.

Italyan Bakan ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel ve Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından 
kabul edilecek, ayrıca Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali îrtemçe- 
lik ile ikili bir görüşme gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ile iki ülkeyi ilgilendiren gün
cel, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ YARDIMCI BAKANI 
YİANNOS KRANİDİOTİS’İN VEFATIYLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Yardımcı Bakanı Yiannos 
Kranidiotis'in bugün Bükreş'te yapılması sözkonusu Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıl
maya giderken geçirdiği uçak kazası sonucu oğlu ve diğer bazı 
heyet üyeleri ile birlikte hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Sayın Bakanımız, dün gece, elim kaza vuku bulduktan 
hemen sonra Yunan Dışişleri Bakanı Papandreou'ya telefon 
ederek başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Bu vesileyle Dışişleri Camiası olarak da, Kranidiotis'in 
kederli ailesine başsağlığı diliyor, Yunan halkının ve Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bu beklenmedik kayıptan 
doğan acılarını paylaşıyoruz.
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İSRAİL VE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ 
ARASINDAKİ NİHAİ STATÜ GÖRÜŞMELERİYLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye, İsrail ile Filistin Ulusal Yönetimi arasındaki Nihai 
Statü Görüşmeleri'nin 4 Eylül 1999 tarihinde imzalanan Sharm 
el-Sheikh Muhtırasıyla taraflar arasında varılan mutabakat 
uyarınca 13 Eylül'de Erez'de başlamasını büyük bir mem
nuniyetle karşılamıştır.

Orta Doğu Barış Süreci'ni başından beri destekleyen 
Türkiye, Kudüs'ün statüsü, Musevi yerleşim birimleri, güvenlik 
düzenlemeleri, su, sınırlar, mülteciler gibi konuların ele alınacağı 
ve Eylül 2000'e kadar sonuçlandırılması hedeflenen Nihai Statü 
Görüşmeleri'yle Sürecin yeni bir ivme kazanmasının bölgede 
barış ve istikrarın teminine çok önemli bir katkı yaptığını değer
lendirmekte, görüşmelerin öngörülen zaman içerisinde başarıyla 
sonuçlanmasını dilemektedir.
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DEPREM FELAKETİ DOLAYISIYLA NİJERYA’NIN
ÜLKEMİZE YAPTIĞI YARDIMLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasonjo'nun özel tem
silcisi Dr. Pogu Bitrus 13 Eylül 1999 Pazartesi günü Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Özel temsilci 
Cumhurbaşkanı Obasonjo'nun Cumhurbaşkanımıza muhatap, 
ülkemizde meydana gelen deprem olayıyla ilgili taziye mektubu
ile Nijerya hükümetinin 100 bin ABD Dolarlık yardım çekini 
takdim etmiştir.

Nijerya'nın sözkonusu nakdi yardımı Dışişleri 
Bakanlığı'nın yardım hesabına intikal etmiş olup Ziraat Bankası 
nezdindeki ilgili hesaba aktarılacaktır.
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DEPREM FELAKETİ DOLAYISIYLA PAKİSTAN’IN
ÜLKEMİZE YAPTIĞI YARDIMLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri vesilesiyle ülkemize 
gelmiş olan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
Shamshad Ahmad Khan, 13 Eylül 1999 günü Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından kabulünde, deprem felaketi 
dolayısıyla, Pakistan Başbakanı Sayın Nawaz Sharif in taziye 
mesajını ve ekindeki 10 milyon ABD Doları tutarındaki nakdi 
yardım çekini takdim etmiştir.

Pakistan'ın sözkonusu nakdi yardımı Dışişleri 
Bakanlığı'nın yardım hesabına intikal etmiş olup Ziraat Bankası 
nezdindeki ilgili hesaba aktarılacaktır.
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JOINT COMMUNIQUE

Following their first round of talks in July, high officials of 
the Foreign Ministries of Turkey and Greece met for a second 
round in Athens (9 and 10 September 1999) and Ankara (15 and 
16 September 1999) to discuss items related to tourism, environ
ment, economic and commercial relations, culture, cooperation in 
the multilateral regional field and combating organized crime, 
illegal immigration, drug trafficking and terrorism.

The meetings took place in a friendly and businesslike 
atmosphere. Two delegations referred to the human suffering 
caused in Turkey and Greece by the recent earthquakes and noted 
the spontaneous reactions from all parts of their respective soci
eties. They also praised the friendly atmosphere created among 
the two countries after these events.

The two delegations elaborated the views and ideas 
expressed during their first round of talks. They decided to con
clude framework agreements where necessary or make other 
arrangements to promote coorperation in the above mentioned 
fields.

The two delegations are in agreement that the Agenda of 
the next round of the talks will include all the above issues. 
Furthermore they agreed on the methodology of the next round of 
talks which will take place in the second half of October 1999 
with the respective delegations enlarged with participants from 
competent authorities.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TURK- AMERİKAN 
DERNEKLERİ ASAMBLESİ YILLIK KONGRESİ 

DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI MESAJ

At the threshold of the new millennium, Turkish-American 
relations have become more important than ever. The time-tested 
partnership between our two nations played a key role in preserv
ing peace, freedom and democracy during the Cold War years. In 
the uncertain days of the post-Cold War era, it continues to be 
vital for regional as well as global peace and security. The recent 
past is replete with concrete examples of this cooperation.

Our ties are also increasingly driven by a desire to expand 
mutually beneficial economic and commercial cooperation. The 
Turkish-US economic partnership has constantly recorded an 
upward trend for many years now. This is due, in no small part to 
Turkey's successful efforts to fully liberalize its economy and 
integrate with the global markets. Turkey and the U.S. stand to 
gain more by deepening and further diversifying their relations in 
the region which offers tremendous economic possibilities.

The Turkish-American community has always been a vocal 
supporter of closer ties between the two nations. As the prominent 
organization of this growing community, the ATAA plays a van
guard role in enlightening the American public about the facts on 
Turkey. Their decision to devote this year's annual convention to 
a discussion of "Turkey in the Year 2000 and Beyond" is another 
welcome step in that direction. I applaud the leaders, members 
and supporters of the ATAA for their steadfast efforts to further 
enrich Turkish-U.S. ties and wish them every success in their 
commendable work.

Suleyman DEMiREL 
President of the Republic of Turkey
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V

RUSYA’DAKİ TERÖR EYLEMLERİYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Son dönemde Rusya'yı saran terör eylemlerinin yol açtığı 
ağır can ve mal kayıplarını ve kamu düzeninde yarattığı tahribatı 
büyük bir üzüntüyle yakından izlemekteyiz. RF'nin ve dolayısıy
la bölgemizin istikrarına tehdit teşkil eden terör kaygı verici 
boyutlar kazanmaktadır.

Bu bağlamda, hafta başında Moskova'da, daha sonra da 
Volgodonsk ve St. Petersburg kentlerinde meydana gelen ve çok 
sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına 
neden olan patlamaları da esefle karşılıyoruz. Terör yoluyla hiçbir 
amaca ulaşılması mümkün değildir. Terör hiçbir şekilde haklı 
gösterilemez. Bu anlayış içinde bütün terör eylemlerini şiddetle 
kınamaktayız.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999



BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARI SAYIN 
YAVUZ EGE’NİN İSVEÇ’İ ZİYARETİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Yavuz Ege'nin
19-23 Ağustos 1999 tarihleri arasında İsveç'e yapmış olduğu
ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri
geliştirmek ve bu alandaki meseleleri düzenli bir şekilde ele
almak amacıyla bir "Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma
Komitesi" kurulması hususunda mutabakata varılmıştı.
Sözkonusu mutabakatın imzalanması için yetki Bakanlar
Kurulu'ndan alınmış ve "Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma
Komitesi", Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz

• ___

Haktanır ile İsveç'in Ankara Büyükelçisi Henrik Liljegren tarafın
dan imzalanan Notalara ilişkin gerekli hukuki sürecin tamamlan
masını müteakip kurulmuştur.

Her iki taraftan kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte 
katılacakları bir Komite'nin ilk toplantısını bu yıl içinde yap
masını ve çalışmalarının Türkiye ile İsveç arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilere olumlu bir katkıda bulunmasını ümit ve temen
ni etmekteyiz.
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k ik  ü y e s i  ü l k e l e r in  d e p r e m  f e l a k e t i
DOLAYISIYLA TÜRKİYE’YE YARDIM FONU 
OLUŞTURMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin, deprem 
felaketi nedeniyle Türkiye'ye insani yardım olarak bir finansman 
programı uygulamayı kararlaştırdıkları ve depremden zarar gören 
bölgelerde yeniden yapılanma ve kalkınma projelerini finanse 
etmek üzere 400 milyon ABD Doları tutarında bir Fon oluştur
dukları memnuniyetle öğrenilmiştir.

KİK Bakanlar Kurulu'nun 10-11 Eylül 1999 tarihlerinde 
Cidde'de yaptığı toplantıda aldığı bu karar, KİK Genel Sekreteri 
Cemil İbrahim Al-Hujeilan tarafından Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem'e gönderilen bir mektupla bildirilmiştir.

Bu karar çerçevesinde, KİK ülkelerince ortaklaşa oluşturu
lacak bir teknik heyet, Fonun kullanımı konusunda ilgili makam
larımızla koordinasyon çalışmaları yapmak ve sözkonusu pro
jeleri tesbit etmek üzere, yakında Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi dost ve kardeş ülkelerin, 
maruz kaldığımız ağır felaketin yaralarının sarılmasında göster
dikleri bu dayanışma takdir ve şükranla karşılanmıştır.

Zor günlerde uzatılan bu dostluk eli, ayrıca Türk ve Arap 
halkları arasındaki tarihi bağların ve sıcak duyguların ne kadar 
kuvvetli olduğunu bir kez daha sergilemiş olup, ilişkilerimizin 
daha da gelişmesi açısından bir güç kaynağı teşkil edecektir.

Türkiye, bu vesileyle Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 
ülkelere içten teşekkürlerini iletmeyi bir borç bilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
DEPREM FELAKETİ DOLAYISIYLA TÜRKİYE’YE 

YARDIMDA BULUNAN ÜLKELERE ŞÜKRAN PLAKETİ 
SUNULMASI TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Geçtiğimiz Ağustos ayında Marmara Bölgesinde vukubu- 
lan deprem felaketi sonrası uluslararası camiadan gelen ayni ve 
maddi tüm yardımlardan duyduğumuz minnet hislerinin bir ifade
si olarak, Ankara'da temsilciliği bulunan ülke ve kuruluşlara birer 
şükran plaketi sunulması amacıyla 17 Eylül Cuma günü Ankara 
Palas Devlet Konuk Evinde bir tören düzenlenmiştir. Törende 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in yaptığı konuşmanın metni 
aşağıda kayıtlıdır:

" Your Excellencies, Ladies, Gentlemen,

I thank you for being with us at this meaningful ceremony, 
which witnesses the gratitude of my people, to your peoples. It is 
certainly an honour and a pleasure for me to address such distin
guished colleagues.

Let me begin by expressing my deep appreciation to your 
governments and to you, for all your moral and material partici
pation to our efforts to overcome the tragedy we experienced. You 
were most friendly, generous and efficient. Your young men and 
women were with us, searching for survivors under the rubble and 
sometimes risking their lives to save our lives. In fact, your coun
tries, your peoples rushed to bring humanitarian, medical, techni
cal, and financial aid. You displayed a tremendous solidarity. We 
are grateful to all of them. We shall never forget them.

The earthquake in Turkey was terrible, covering an area
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where 20 million people live; an area of 400 km. in width and 150 
km. in depth. We have lost more than 15 thousand lives and about 
400 thousand people are estimated to have been deprived of their 
homes. We lament our dead; they are the irreplaceable losses of 
our nation.

Actually, basic needs and services such as health care and 
schooling are being organised. We are trying to assure proper 
shelters and prefabricated houses before winter. Planning is under 
way for permanent settlements and reconstruction. We hope that 
with your cooperation and with the cooperation of relevant inter
national organisations, we will prevail over this large-scale 
tragedy.

It is a tragic event, but it has stimulated in all of us what 
should be evident and present without the need of such happen
ings. We all displayed the true sense of the human nature. I 
believe this to be the essence of the human nature, of the human 
being.

I thank you once again for your solidarity and friendship. 
What you have done and you are doing will never be forgotten."
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YILLIK GENEL KURULU’NA 

KATILMAK ÜZERE NEW YORK’U ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Bakan, New York'da bulunacağı süre içerisinde, 23 
Eylül 1999 tarihinde BM Genel Kurulu'na hitapta bulunacak, 
bunun yanısıra ikili temaslar yapacak ve bazı çok taraflı toplan
tılara katılacaktır.

Sayın Bakan'm ikili görüşme yapacağı meslekdaşları
arasında, Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka,

• • • • • •

Hırvatistan, Hollanda, Ispanya, İsrail, İsveç, Iran, İrlanda, İzlan
da, Irak, Küba, Lüksemburg, Meksika, Pakistan, Portekiz, Rusya 
Federasyonu, Sudan, Suriye, YFC ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanları bulunmaktadır.

Sayın Bakan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Dışilişkiler Komiseri Chris Patten ile görüşecektir.

Sayın Bakan'm bu çerçevede BM Genel Sekreteri Kofı
Annan ile görüşmesi beklenmektedir. Sayın Bakan, ayrıca, NATO

    • •• ___

Dışişleri Bakanları Toplantısı, IKO Bosna- Hersek ve Kosova 
Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Bosna-Hersek ile 
ilgili olarak Barışı Uygulama Konseyi (BUK) Yönlendirme 
Kurulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacaktır.

Sayın Bakan 26 Eylül 1999 tarihinde New York'tan 
Vaşington'a giderek 26 Eylül-1 Ekim 1999 tarihlerinde Sayın 
Başbakanımızın ABD'ye yapacakları resmi ziyarete iştirak ede
cektir.
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Sayın Bakan'm 1 Ekim 1999 sabahı, bu yıl BM'de düzen
lenecek olan İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Eşgüdüm 
Toplantısı'na katılması öngörülmektedir.

Sayın Bakan 2 Ekim 1999 tarihinde Ankara'ya dönecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999 [93]



CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
ABD BAŞKANI BILL CLINTON’UN HAZAR HAVZASI 

ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ WOLF’U KABULÜNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, bugün ABD 
Başkanı Bili Clinton'un Hazar Havzası Özel Temsilcisi Büyükelçi 
Wolfu kabul ederek görüşmüştür. Görüşmede Bakü-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ile Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı projele
rine ilişkin gelişmeler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı görüşmede, her iki projenin bir an 
evvel gerçekleştirilmesine büyük önem atfettiğimizi, bu 
çerçevede gerekli çalışmaların hızla sürdürüldüğünü, ABD ve 
diğer ilgili ülkelerle birlikte ortak amacımız doğrultusunda birlik
te çalışmaya devam ettiğimizi, bu çabalarımızın somut 
sonuçlarının en kısa zamanda ortaya çıkmasını beklediğimizi 
belirtmiştir.

Büyükelçi Wolf, ABD'nin her iki projeye verdiği desteği 
kararlılıkla sürdürdüğünü ve bu yöndeki ortak çabalarımızın 
başarıya ulaşması için ABD olarak üzerlerine düşeni yapmaya 
devam edeceklerini ifade etmiştir. Büyükelçi Wolf ayrıca, Bakü- 
Supsa Erken Petrol Boru Hattının genişletilmesi fikrine kesinlik
le karşı olduklarım da vurgulamıştır.
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BOSNA-HERSEK CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ 
BOŞNAK ÜYESİ ALİJA İZETBEGOVİC’İN ÜLKEMİZİ

ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

  • •

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi 
Alija İzetbegovic 22-24 Eylül 1999 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
edecektir.

23 Eylül günü deprem felaketine uğrayan bölgemize gide- 
  •

cek olan Cumhurbaşkanı izetbegovic, bu vesileyle halen Çınar- 
cık'ta görev yapmakta olan Bosna-Hersek sağlık ekibini de 
ziyaret edecektir.

24 Eylül günü ülkemizden ayrılacak olan konuk 
Cumhurbaşkanı, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla ikili bir 
görüşmede bulunacaktır.

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem felaketinin 
hemen akabinde yardım elini uzatan Bosna-Hersek Federasyonu,
100.000 DM değerindeki ilaç ve kan ürünlerinin yanı sıra, 20 ton 
yiyecek malzemesi, çadır, battaniye, ilaç, klor, kireç ve havlu gibi 
çeşitli yardım malzemeleri de göndermiş, ayrıca arama-kurtarma 
çalışmaları için 26 kişilik bir itfaiye ekibini gerekli donanım ve 
bir miktar çadırla ülkemizde görevlendirmiştir.

Bunun yanında, Çınarcık'ta oluşturulan sahra hastanesinde 
halen altı kişilik bir Bosna-Hersek sağlık ekibi hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Bosna-Hersek makamlarının yanısıra, bu ülke vatan
daşlarının da Saraybosna'daki Ziraat Bankası Şubesi'nde açılan 
hesaplara yatırdıkları yardım miktarı 44.395 DM ve 3.300 ABD 
Dolarına ulaşmıştır.
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TAYVAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE 
TÜRKİYE’NİN YARDIMINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Tayvan'da meydana gelen ve önemli ölçüde can ve mal 
kaybına neden olan şiddetli depremin ardından İçişleri 
Bakanlığımız Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve AKUT 
Bakanlığımıza başvurarak Tayvan'a arama ve kurtarma ekipleri 
göndermek istediklerini belirtmişlerdir.

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
20 kişilik ve AKUT'tan 17 kişilik arama ve kurtarma ekipleri 21 
Eylül 1999 akşamı Bangkok'a hareket etmişler ve bu sabah 
Bangkok Büyükelçiliğimiz yetkililerince karşılanarak ilk uçakla 
Tayvan'a intikalleri sağlanmıştır.

Tayvan'ın Taipei kentindeki Ticaret Ofisimiz Tayvan 
makamlarıyla temas ederek ekiplerimizin görev yapacakları 
mahallere intikali için gerekli tedbirleri almıştır.

Tayvan makamları, Türk arama ve kurtarma ekiplerinin 
Tayvan halkının yardıma koşmalarından büyük memnuniyet duy
duklarını Taipei'deki Ticaret Ofisimize bildirmişlerdir.
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CUMHURİYET BAYRAMI REPSEPSIYONUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMA

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen 
deprem felaketi nedeniyle bu yıl Dış Temsilciliklerimizde 
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlenmemesi karar
laştırılmıştır.
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STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
İSMAİL CEM AT THE 54TH SESSION OF THE UN

GENERAL ASSEMBLY

Mr. President,

The General Assembly you are presiding over marks the 
last to be held this century. We are about to turn a new leaf in his
tory. It is, therefore, a time for reflection, a time to reap our les
sons and draw our conclusions. It is also a time to reorganize our 
goals, priorities, and our agenda for the next century.

Therefore, there is a recurrent theme throughout this ses
sion. We all try to assess what we have achieved and where we 
have failed in the 20th century.

As we look back on our performance, we observe that with
in every success story, we also somehow had our failures.

The 20th century has witnessed unprecedented scientific 
progress- these achievements, however, were not used solely to 
advance the human cause and to improve the quality of life. To a 
very large extent, these scientific and technological innovations 
were also used as instruments for the destruction of life.

Throughout the century, there was an enormous accumula
tion of wealth. But the vast majority of the world's population is 
deprived of this wealth. Poverty and sometimes even hunger is 
still their fate.

This century has produced great intellectual achievements 
and depth. But it has also been the stage of distorted ideologies
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which produced tyrannies and sometimes encouraged practices 
like ethnic cleansing.

In other words, the 20th century created technology, gener
ated material and intellectual wealth. But, it could not organize 
the means to put them totally to the service of humanity as a 
whole.

This is our failure. This is the challenge that we face. This 
is what we must overcome.

Mr. President,

The global issues we face, whether political, economic, 
social or environmental, will from now on require the further 
intensification of our concerted efforts. As the primary forum for 
international cooperation, the UN will continue to be the focal 
point of our collective endeavors.

The wealth of experience accumulated by the UN, together 
with the plans of action devised to address the challenges we face, 
must now be put to more effective use. The millennium summit 
next year should provide the guidance needed to place our assets 
to work more efficiently in the 21 st century.

A little over a month ago, one of the deadliest earthquakes 
of the century struck the Northwest of Turkey. This is the most 
populous region of my country. The devastating quake claimed 
more than 15,000 lives and thrice as many were wounded. It left 
about half a million homeless.

We have, undoubtedly, derived great fortitude from the 
exemplary display of solidarity and the swift response of the 
international community. The best qualities of human nature were 
at work: sharing the other's agony and lending a hand to help heal 
and to reconstruct.

I would like to convey the gratitude of the Government and
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people of Turkey to you all, to the international community, the 
United Nations system, along with the numerous volunteers and 
individuals that stood with us at our most trying hour.

We express our deep feelings of sympathy and solidarity 
with those affected by the earthquake near Taipei.

In the face of the recent wave of earthquakes, we believe 
this organization can take a further step with regard to natural dis
asters. This would be in keeping with the greater role of the 
United Nations in our lives. That is why my country, together 
with our neighbour Greece, which also suffered a similar calami
ty recently, is introducing a draft resolution to the General 
Assembly. This was eloquently announced by my Greek counter
part George Papandreou yesterday in the General Assembly. We 
hope that it will receive your support.

Mr. President,

On the eve of the 21st century, Turkey looks forward to 
enhancing its contribution to international peace and stability. At 
the epicenter of Eurasia, it aspires to broaden the scope of coop
eration and prosperity, while it continues in its traditional role of 
connecting continents and civilizations.

More specifically, Turkey is actively involved in the efforts 
to secure peace and stability in the Balkans, the Middle East, the 
Southern Caucasus and in Central Asia. We also partake in their 
democratic and economic development efforts.

Turkey enjoys the vast potential of historical and cultural 
affinities with many of the countries in the Caucasus and Central 
Asia. We will work for the resolution of the various conflicts in 
the region and continue to foster ever closer relations.

Cooperation can rapidly lead the peoples of this region to 
higher levels of wealth and prosperity. Central Asia will certainly 
witness tremendous economic development, given their rich
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human and natural resources. Turkey, lying at the hub, will 
become an energy terminal connecting in more ways than one, the 
wealth and resources of Eurasia. We see the mega projects of the 
next century realized in our country and our region.

We are committed to the vision of a peaceful, democratic, 
and prosperous future in Southeastern Europe. We will continue 
to bring forth our resources and contributions to that end. The 
need for a large-scale and long-term stabilization and reconstruc
tion program for the entire region, and more urgently for Kosovo, 
is evident. We, therefore, welcome the stability pact for 
Southeastern Europe. In this context, it is important that the 
agreements and arrangements on Kosovo are fully implemented, 
along with the continuation of support and assistance to Albania 
and Macedonia.

As the wounds of the Bosnian tragedy are yet to be healed, 
the provisions of the Dayton Peace Agreement must be strictly 
observed and implemented.

The tragedies in the Balkans have taught us to be absolute
ly cautious and balanced in addressing conflicts, whether ethnic 
or otherwise, we do not have the luxury of acting upon selective 
memory or upon one-sided preferences. We cannot afford impos
ing solutions that do not correspond to the realities and to the 
aspirations of the peoples concerned.

A case in point is Cyprus. Until 1974, the Turkish Cypriots 
suffered a great deal in protecting their legitimate rights and inter
ests. There can be no return to those dark days. A just and lasting 
compromise in Cyprus today can only be based upon the existing 
realities. There are two separate peoples, two separate states in 
Cyprus. These two states should be able to solve their differences 
through their own free will. In the meantime, there could be steps 
to improve the atmosphere between the two sides by lifting the 
unjust embargo on the Turkish Cypriots and by also adopting 
deconffontational measures as proposed by the UN Secretary- 
General.
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On our part, we believe that the confederation proposal provides 
the basis for a realistic and viable settlement in Cyprus.

Mr. President,

We are encouraged by the recent developments in the 
Middle East Peace Process. Once mutual tolerance and under
standing start to fully reign over this region we believe all nations 
will display fully their historic, economic capabilities and their 
wisdom. My country will continue to actively support the aim of 
reaching lasting peace and security in the Middle East.

Following an exchange of letters with my Greek counter
part George Papandreou, Turkey and Greece initiated joint com
mittees to work on specific issues. Since then, high ranking offi
cials of foreign ministries held two rounds of meetings and 
explored the possibilities of promoting cooperation. The commit
tees were mandated in the fields of tourism. Environment, trade, 
culture, regional cooperation and the fight against organized 
crime, illegal immigration, drug trafficking and terrorism.

Both sides are agreed that there is scope for further coop
eration in these fields and identified specific projects to this end.

Turkey has the will to carry this process to other spheres of 
our relationship,

Following the earthquake that struck the two countries, the 
emotions and solidarity displayed by the Turkish and Greek peo
ples demonstrate that the two peoples will not accept confronta
tion and tension as a way of life and that they prefer friendship. 
This powerful message of our peoples will help our governments 
to move forward with a greater confidence.

Mr. President,

Turkey this year will host the last summit of the century. 
The OSCE summit to be held in Istanbul in November will set the
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stage for important decisions. The outcome will play a significant 
role in shaping the future security and cooperation architecture in 
the Eurasian landscape.

Our political resolve to promote peace and stability on such 
a wide horizon is on record. Given the opportunity, we are pre
pared to take upon ourselves even greater responsibilities.

Turkey has presented its candidature for membership on 
the UN Security Council in 2001-2002. We want to contribute to 
the making of the next millennium as a member of the Council. 
We ask for your support.

Mr. President,

The compelling lesson to be drawn from the 20th century 
is that our highest priority should be the protection of the dignity 
of humankind and the enhancement of the quality of life.

Whether it is to halt aggression, to stop crimes against 
humanity, to purge societies of racist and xenophobic tendencies 
of cultural and religious intolerance, to combat international ter
rorism, to provide humanitarian assistance, to bridge the gap 
between the rich and the poor, or to secure sustainable economic 
and social development, we should act as an international coali
tion, that is, as the United Nations.

Let us make the 21st century the new age of nations united 
for a more humane and prosperous era for all.

Thank you.
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İTALYA’NIN ÜLKEMİZE YAPTIĞI İNSANİ 
YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ NOTU

İtalya'nın ülkemize yaptığı insani yardımlar kapsamında 14 
Eylül 1999 tarihinde Bari Limanı'ndan hareket eden ve 240 
konteyner dolusu malzeme getiren "Andon" isimli gemi 21 Eylül 
1999 tarihinde Derince Limam'na yanaşmış ve malzemeler teslim 
alınmıştır. Bu vesileyle düzenlenen törene, Bakanlığımızdan 
Büyükelçi Şükrü Tufan, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu, 
İzmit'teki İtalyan çadırkenti Müdürü, İstanbul Deniz Ticaret 
Odası Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri, Kızılay yetkilisi ve 
diğer ilgililer katılmışlardır.

İtalya'nın gönderdiği sözkonusu yardım malzemesi arasın
da 250 çadır, 420 buzdolabı, çok sayıda giyim eşyası, yatak 
takımı, ayakkabı, su, temizlik ve hijyenik malzeme bulunmak
tadır.

İtalya önümüzdeki günlerde 200 konteynerlik ikinci parti
yardım malzemesini de Bari Limanı'ndan göndermeyi öngörmek
tedir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN ABD’YE 
GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANI’NINDA YAPTIĞI

BASIN TOPLANTISI

Günaydın Arkadaşlar,

Bugün ABD Başkanı Sayın Clinton'ın davetlisi olarak, 
değerli Bakan arkadaşlarımla birlikte Vaşington'a gidiyoruz. Bu 
gezide, benimle birlikte görüşmelere Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer, Hazine'den Sorumlu Devlet 
Bakanı Sayın Recep Önal, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu katıla
caklar. Sayın Dışişleri Bakanımız ile Sayın Devlet Bakanımız 
Recep Önal, şu sırada ABD'deler. Daha önceden görüşmeleri ve 
görevleri vardı. Onlarla bugün Vaşington'da biraraya geleceğiz.

Gezimiz, seyahatler dahil yedi gün sürmüş olacak. 
Vaşington'dan sonra New York'ta da yüklü bir programımız var.

Ayrıca, değerli milletvekili arkadaşlarımız ve görüşme 
konularıyla ilgili birçok kamu görevlileri gezimize katılıyorlar. 
Çok sayıda basın ve televizyon görevlileri ve özel sektör girişim
cileri de bu gezimize yakın ilgi gösterdiler. Onlarla birlikte git
mekten mutluluk duyuyorum.

ABD ile karşılıklı güvene ve ortak ilkelere dayanan yakın 
dostluk ve ittifak ilişkilerimiz var. Hem NATO'nun görev alanı 
hem de Türkiye'nin bölgesinin genişlemesi ABD ile ilişkilerimize 
yeni boyutlar ve öğeler kazandırmıştır. Onun için ikili siyasal ve 
ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Vaşington'da ve New York'ta 
bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren önemli sorunları da Amerikalı 
dostlarımızla birlikte değerlendirme olanağını bulacağız.
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Ekonomik konularda hakkımız olanların ötesinde istek ve 
beklentilerimiz sözkonusu değildir. Deprem felaketi dolayısıyla 
ABD'nin, Amerika'nın halkının özellikle de Başkan Sayın 
Clinton'un gösterdiği yakın ilgiyi şükranla karşılıyoruz. 
Uluslararası Para Fonu’nun ve Dünya Bankası'nın deprem 
dolayısıyla gösterdikleri ilgi de bizim için önem taşıyor. Bu kuru
luşların Başkanlarıyla da görüşme olanağı bulacağız. Depremden 
büyük zarar gören yurttaşlarımızın sorunlarını hafifletici önlemler 
de görüşmelerimizde önemli bir yer tutacaktır.

Vaşington ve New York'ta gerek Devlet ve Kongre yetki
lileriyle, gerek önemli özel kuruluşlarla ve işadamlarıyla 
yapacağımız görüşmelerin ülkelerimiz için hayırlı sonuçlar ver
mesini diliyor ve umuyorum.

SORU : Sayın Başbakan, Ulucanlar Cezaevi’nde bir isyan 
çıktığı, yaralanma olduğu yönünde haberler var.

    •

CEVAP : isyan çıktığı yolunda bir haber almadım da, bir 
tünel kazıldığı yolunda ihbar gelmiş. Onunla ilgili çalışma 
yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. Şu sırada bildiğim kadarıyla bir 
çatışma sözkonusu değil. Gergin bir ortamın bulunduğu anlaşılı
yor.

SORU: Sayın Başbakan, bu Amerika ziyaretinde birçok 
konuları görüşeceksiniz ama birinci sırayı alan nedir? Şu konuyu 
mutlaka halledip geleceğim dediğiniz bir acendanız var mı acaba?

CEVAP: Konuşmamda bahsettiğim gibi, NATO'nun ilgi 
alanının genişlemesi, ayrıca Türkiye'nin bölgesinin genişlemesi 
sonucu olarak bizim NATO ittifakına katkılarımız çok büyük 
ölçüde arttı. Ayrıca, ABD'nin Irak politikasına katkımız 
dolayısıyla da bizim görevlerimiz, işlevlerimiz ve harcamalarımız 
arttı. Ama bu artan harcamaları dengeleme yolunda henüz yeterli 
bir karşılık görmüş değiliz. O bakımdan ekonomik sorunların 
ağırlık taşıyacağını söyleyebilirim. Ama tabii birbirinden önemli 
konularla karşı karşıyayız. Bunlar arasında bir öncelik sırasını 
saptamak kolay değil.
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SORU : Kuzey Irak ve Kıbrıs gibi Amerika ve Türkiye 
arasında bazı açılardan görüş farklılıklarının yaşandığı bir ortam
da geziniz gerçekleşiyor. Bunların bir sorun yaratacağını 
düşünüyor musunuz?

CEVAP : O konularda bize herhangi bir baskı geleceğini 
sanmıyorum. ABD ile iyi bir diyaloğumuz var. Yakın dostluğu
muz var. Elbette bazı konularda görüş ayrılıklarımız olabilir. 
Fakat önemli olan, sıcak, dostça bir diyalogun, karşılıklı güvene 
dayanan bir diyalogun bulunmasıdır. Böyle bir diyalog da ABD 
ile aramızda var. Onun için üzerinde bazı ayrıntılarla ilgili anlaş
mazlığımız bulunan konuları da bu diyalog ve dostluk ortamında 
kolaylıkla çözebilmekteyiz ve bundan sonra da çözebileceğimize 
güveniyorum.

Teşekkür ederim
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BAVYERA DEVLET ORKESTRASI TARAFINDAN 
DEPREMZEDELER YARARINA DÜZENLENECEK

KONSERLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Bavyera Eyalet Başbakanı Edmund Stoiber'in girişimiyle 
Türkiye'deki depremzedeler yararına Zubin Mehta yönetimindeki 
Bavyera Devlet Orkestrası tarafından 11 Ekim 1999 tarihinde 
Münih'te bir konser düzenlenecektir.

%

►
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ’NİN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

VESİLESİYLE ÇHC RESMİ HABER AJANSI 
XINHUA’YA VERDİKLERİ ÖZEL DEMEÇ

Çin Halk Cumhuriyeti bu yıl kuruluşunun ellinci 
yıldönümünü kutlamaktadır. Bu elli yılda Çin Halk Cumhuriyeti 
her alanda hızlı ve çarpıcı gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle son 
yirmi yılda uygulanan ekonomik reform ve dışa açılma poli
tikaları neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti yıllık yüzde 10 civarın
da büyüme hızı gerçekleştirerek, Asya kıtasında ve küresel ölçek
te ağırlığı olan, saygın ve etkili bir ülke konumuna gelmiştir.

1997 yılında Güney Doğu Asya'da başlayarak, küresel 
boyutta olumsuz etkiler yaratan mali ve ekonomik buhranın 
yayılmasını önlemek amacıyla sergilediği ciddi ve kararlı 
ekonomik politikalar Çin Halk Cumhuriyeti'nin bugün bir dünya 
devleti olma sorumluluğunu tüm veçheleriyle üstlendiğini göster
mektedir.

Türk ve Çin halkları arasında kökleri binlerce yıl 
öncesine dayanan derin kültürel ilişkiler ve karşılıklı dostluk his
leri mevcuttur. Bu uygun zemin üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti 
ile ilişkilerimizde son yıllarda memnuniyet verici gelişmeler 
kaydedilmektedir. Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinde bu 
olumlu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve 
işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Devlet Başkanı Ekselans Jiang Zemin'in 
önderliğinde bölgesinde ve uluslararası alanda saygın ve güçlü bir 
ülke olarak 21. Yüzyıla girmekte olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
ellinci kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum.
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TURKEY, THE UNITED STATES AND THE NEW
MILLENNIUM

Bülent ECEVİT
P r im e  M in is te r  o f  T u r k e y

In about three months, we will be setting foot into the third 
millenium and the whole world is preparing itself for this date. It 
is a psychological threshold as well as an opportune moment to 
take stock of our achievements and failures alike in this century. 
We should be drawing lessons from the many mistakes of the 
past, defining also the right means of consolidating and improv
ing upon the breathtaking accomplishments of mankind.

The twentieth century afflicted countless tragedies on 
mankind; history and geography exerted their raw power on the 
living, at times mercilessly... At the other end of the spectrum, 
we demystified the romance of the moon, the human soul 
expressed itself in countless masterpieces of art and literature, and 
we eradicated many diseases from the face of the earth. Most 
importantly, it was in this century that major breakthroughs were 
realized in science and technology and freedom and democracy 
began to reign. That Turkey and the United States stood resolute
ly together against the threat of totalitarianism for half a century 
and that we continue to work together against new dangers attests 
to the existence of overriding common goals which let the two 
countries share an enhanced sense of purpose in a new world.

Today, we are living in an ever shrinking world, and the 
process of globalization engulfs almost every region on earth if 
not always with the same results. Yet, what has been taking place
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in the wake of the Cold War cautions us against undue optimism 
as new forms of threats and dangers to our security loom. Indeed, 
the relationship between Turkey and the United States has never 
been ephemereal. It has always been endowed with the all impor
tant dimension of strategic partnership which required us to stand 
together and bring out our best for the common good of our coun
tries and the world.

This essential feature of our relations is increasingly rele
vant today, and there is every reason for us to protect this intrin
sic quality and let it prosper. We must allow deliberation and 
sense of purpose free from extraneous factors to reign over our 
relationship and always take the long view rather than letting 
short-term reactions on this or that issue steal the day.

At the beginning of this century, the United States arrived 
at the world scene as a rising power. At our end, at about the 
same time; trampled and left destitute, the traditional power of 
our region had come to grips with many stark realities and start
ed undergoing colossal changes. After years of struggle, it was in 
Turkey that the legend reincarnated itself. The phoenix finally 
arose from amongst the fires that destroyed itself. Its wings wide 
spread, a philosophy of resurrection gave shape to the legend as 
fire faded into ash.This is why there is a timeless elan, a self-per
petuating force at our roots. This is also why we were able to keep 
up in a singularly determined way with all the sweeping transfor
mations this century wrought whilst staying on the right side of 
the track in this turbulent age and in a volatile region. We will be 
leaving this century behind changed, transformed, renewed, vin
dicated and with every reason to look forward confidently to the 
dawning of a new age.

Catastrophies may befall, adversity may rule the day... But 
not for long ! It is only with courage and belief primarily in our
selves that we can surmount great difficulties. We are doing the 
same in the aftermath of the powerful earthquake that last month 
tore northwestern Turkey apart. We transformed our agony into
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purposeful action with a new found assessment of what living is 
about...

The early hours of 17 August 1999 represented a great 
challenge to people around the world to reaffirm their solidarity. 
That humanity responded by way of generous support augurs well 
for the new century. The world has seen the essence of humanity 
shining through the dark skies of the areas afflicted by the earth
quake and the Turkish nation shall always remember this humane 
effort gratefully received at our hour of need.

The effective and generous humane intervention of the 
American people and the U.S. administration as soon as it saw the 
magnitude of the disaster will be cherished forever. It was a defin
ing moment ! In the words of the eminent American scholar and 
philosopher John Dewey, a defining moment challenges us in a 
deeper way. It is a situation created by circumstance that asks us 
to step forward and "form, reveal, and test" ourselves... As we 
stepped forward, the United States gave us a powerful hand !

It is not the event or the condition that holds us back, but 
the way we think about it is what really matters. Turkey will sur
mount its difficulties and we will continue to rely primarily upon 
the proven dynamism of our people.

Indeed, we must all rely upon the wisdom of our people, 
who are very much bent on moving ahead. Whatever the adversi
ties, whether different forms of extremism or the widening gap 
between the rich and the poor; we have enough reason to hope 
that the quest of humanity for peace, security and prosperity will 
be rewarded. There will be more opportunities for large-scale 
cooperation. This increased prospect of cooperation and integra
tion is of special interest to Turkey. After all, the country lies at 
the very hub of a vast region where the weight of the past meets 
the many conundrums of the present along with the many prom
ises the future holds.

Turkey, has the most dynamic economy and the longest
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running democracy in this large area. This proven dynamism, 
coupled with other important considerations and relevant data, 
shows that Turkey is set to play a pivotal role in the development 
of Eurasia and bring a unique contribution to its emergence to the 
world scene as a space of stability, growing cooperation and pros
perity in the not so distant future.

In the meantime, Turkey and the United States will be 
working together on many current issues. This common task is no 
other than ensuring that this vast region indeed live in security 
and prosper together; its people lead enlightened lives in freedom 
and be enabled to reach out to grasp the unprecedented opportu
nities that lie ahead. Conflicts, all forms of extremism, irreden- 
tism and other forms of evil that belong to a passing century are 
barriers in reaching these enlightened ends. In this context, most 
recently, our cooperation was instrumental in ending the bleeding 
conflict in Kosovo as our alliance within NATO gained new 
dimensions.

Turkey is a democracy with a very vibrant economy about 
to undertake several gigantic infra-structure investments in fields 
as diverse as energy and telecommunications. Until last year 
when the world economy had to counter the effects of the Asian 
and Russian economic crises respectively, Turkey ranked among 
the top five countries in terms of economic growth over two 
decades. My government with a strong parliamentary backing is 
resolved to pursue its liberalization efforts and making the coun
try still more attractive to foreign investors. In this sphere as well 
we regard the United States as a main partner and expect more 
American involvement especially in trans-frontier energy and 
related projects which will help shape the new geo-strategic real
ities of the new century.

Turkey and the United States should show their resolve to 
attain the promises inherent in so many opportunities in one of the 
most exciting regions of the world.

These are only some of the many reasons why we want to
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see a thorough discussion of Turkey take place in the United 
States. We need to know more about each other. Instead of belit
tling the issues on the heels of the shoddy intellectualisms of a 
past era, we will need to heed the essentials of the overarching 
long-term shared interests. We will surmount the manifold diffi
culties that exist in the aftermath of the earthquake disaster and 
we will work with renewed impetus and resolve to this end.

After so many years, and now finally at the threshold of a 
new century, there is more reason to hope for that Rudyard 
Kipling's feelings encapsulated in his famous words "East is East 
and West is West, and the twain shall never meet" are not timeless 
and will not be ringing so truly as we will see the twain meeting 
eventually in Eurasia with Turkey at its center.

In the framework of our enhanced partnership, Turkey and 
the United States will continue to pursue their common quest and 
will see the need better to further diversify their relations in order 
to tap better the huge potentialities inherent in this important rela
tionship.
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READY TO EMBRACE A MORE PROSPEROUS 
FUTURE TURKEY AT THE THRESHOLD OF A NEW

CENTURY

Biilent ECEVIT
P r im e  M in is te r  o f  T u r k e y

Turkey is leaving this century behind changed, renewed, 
and with every reason to look forward confidently toward the 
dawning of a new age.

Today, at the closing hours of an era which moulded the 
modern world; Turkey is a young, well-educated and dynamic 
nation where the average age is 27 in a population of more than 
65 million people. Our younger generations, with high expecta
tions for themselves and raised aspirations for their country, will 
move on to construct a brighter, more secure and prosperous 
future. The Turkish private sector and the professional classes 
bent on the future are linked intimately with global developments 
and achievements around the world.

The establishment of the Republic of Turkey in the early 
years of this century represents the most ambitious project in size, 
reach and scope our nation has undertaken in its long history. 
Turkey's uniquely remarkable success story in modernising social 
and economic development along with notable strides in industri
alization, gained further pace during the last two decades and the 
country embarked upon a new phase of transformation on a par 
with other major market economies.

In this period, all the basic and sine-qua-non mechanisms
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of a fully-fledged market economy were consolidated and 
strengthened, and our efforts were geared to achieving full inte
gration with the European Union in particular through the estab
lishment of a customs union and with the globalizing world econ
omy in general. In this context, a further shift towards industry 
and services has been realized as the share of agriculture in 
Turkish GDP fell from 26% in 1980 to 17% in 1998.

In a fundamentally important way, the share of agricultural 
products in exports fell from a high 57% to the much lower fig
ure of 10% while that of industrial exports rose from 36% to 88% 
in the same period. It is the rise in exports which has been most 
impressive. Turkey's exports went up from 2.9 billion dollars in 
1980 to 26.9 billion dollars in 1998. In the meantime, Turkish 
contractors have been working in the grounds of vast geographies 
in the Middle East, Africa, Europe, Russia and the countries of 
Central Asia. Today, the sum total of their portfolio exceeds 40 
billion dollars.

Turkey, traditionally enjoyed one of the highest growth 
rates. It was on the heels of this world-class growth that Turkey 
became an important contributor also to regional and global peace 
and security, and emerged to assume a pivotal role in her region 
which, in the post-Cold War context, extends to the deep stretch
es of Central Asia. Following the new trade winds enhancing her 
cultural and commercial links to her north and east, regions which 
she had been artificially cut-off during the long decades of the 
Cold War, Turkey diversifies her relations in the strategically 
important Eurasian landmass and the Turkish experience in build
ing a modem and performing society in her part of the world is 
becoming increasingly relevant, istanbul is on its way to becom
ing a great metropolitan with world-class facilities and cultural 
life, the impact of its pulses being felt over the world.

As this change was taking place in the economic and social 
life of the country, the Turkish society became increasingly urban, 
industrial and outward-looking. Indeed, the proven vibrancy of
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the Turkish economy is based upon resilient sources; that is, the 
dynamism of its people and their entrepreneurialship. Small to 
medium size enterprises played an important role in this transfor
mation and they are trading with the world on the basis of the 
quality of their products and the advantage of cost-effective, mod
em methods of production. Such small but energetic companies 
also will be seeking more foreign partners and newer technolo
gies as the larger Turkish holding companies already do.

Indeed, the reasons which led the United States 
Department of Commerce to include Turkey among the "Big Ten" 
to enter the higher echelon of the world economy are justified and 
well taken. Similarly, The World Bank has qualified Turkey as 
one of the ten most promising emerging economies.

My government, working in harmony, and determined 
from the very start to strengthen political and economic stability 
in the country and responsive to the expectations of the public, 
has been actively pursuing a policy of reform. Overseeing the 
long-term interests of an expanding society which sets itself ever 
higher standards we will be heeding the expectations of our peo
ple and, in doing so, we will work towards making Turkey a more 
democratic, liberal country.

On the economic side, breakthrough reforms have already 
been realized in a number of fields: A new banking law; amend
ments to the constitution to allow foreign investors to seek inter
national arbitration and to further smooth the way for privatisa
tion. New incentives to foreign investment especially in large- 
scale infrastructure projects have been introduced. Recently, we 
have completed the overhaul of our social security system. This 
will have long-term beneficial effects and there will be better 
management at the macro-economic level. These are indeed 
important milestones and we will follow them through with pri
vatisation of the state economic enterprises and with further 
reforms in the regulatory framework.

This process is directed to let Turkey enter into the global-
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ization process more thoroughly and enjoy its benefits. With her 
national income amounting to 410 billion dollars calculated on 
the purchasing power parity basis, Turkey is already the 16th 
biggest economy in the world. Geographically, historically and 
culturally a European country, Turkey's chief economic partner 
remains the European Union, but her traditional ties with the 
United States is being diversified while the country increasingly 
plays a leading economic and political role in her wider region. 
These are all reasons which justify Turkey's expectations to con
firm a uniquely important part in the expanding process of glob
alization.

In this drive, infrastructure projects have a key function, 
and, for instance, in the energy sector, over 60 billion dollars 
worth of investments are planned to be realized during the next 
decade to keep up with the expected increases of 5-6% and 8-9% 
in primary energy demand and electricity demand respectively.

At any rate, due to its high demand level and geographical 
location at the hub of the energy supplying countries and the ener
gy receiving West, coupled with various pipeline projects which 
represent the major undertakings to be realized during the early 
years of the next century, Turkey is becoming a major actor in 
energy related issues.

Turkey and the United States must make sufficient use of 
the great opportunities that exist in the field of energy. We need to 
privatize and build a large number of power plants in order to 
meet our rapidly increasing energy demand. U.S. companies are 
already involved in many of these projects. We would welcome 
greater U.S. participation in this respect.

Likewise, in telecommunications, the network expansion 
reached world records. Turkey already ranks 9th in the world 
today in terms of network size, and major investments and priva
tization are planned in this sector as well.

In transportation, Turkey lies at the epicenter of road, rail
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way, maritime and air transportation interconnecting Europe, the 
Caucasus, Central Asia, and the Middle East. Turkey will enhance 
her role of providing an efficient and cost-effective outlet to 
major markets in four directions.

The gigantic Southeastern Anatolia Project, largest of its 
kind in energy production and irrigation at once with its social 
dimension injected such as planned urbanization and industrial
ization along with incentives to investors will be completed in the 
near future.

Indeed, the enormous infrastructural needs of the expand
ing Turkish economy led us to design and come up with new and 
novel types of international cooperation, such as the Build- 
Operate-Transfer model or other schemes of mutually advante- 
gous cooperation. As we expect more foreign investments, we 
want to see Turkish-American relations gain further impetus and 
become more diversified. We want to have more trade, more tech
nology transfer, joint-projects and ventures in third countries and 
see more American investment in Turkey.

August 1999 will be remembered as a traumatic experience 
for us. Evidently, in the aftermath of the earthquake disaster, there 
will be a decrease in the GNP this year. But, a strong growth in 
manufacture and construction is expected to start soon in the fol
lowing quarter and this should give a powerful boost to the econ
omy.

Out of the 269 companies that are listed in the Istanbul 
Stock Exchange only 88 have suffered direct or indirect effects 
from the earthquake. But only 8 have temporarily ceased 
exchange in the stock market, and some of them are already 
returning. Most industrial establishments have remained intact. 
The real loss is in lives, the only loss that we cannot replace. 
Otherwise, the social, cultural and economic dynamism of Turkey 
is alive. The earthquake disaster should cause only a temporary 
setback.
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For the short-term credits on easy terms will be needed. 
Talks with the IMF and the World Bank are proceeding smoothly 
on that count and we are hoping to receive a generously helping 
hand from our friends around the world, and from the United 
States and the European Union. Our efforts for restructuring and 
reform will not be derailed and national and public resources will 
be hamassed and directed more effectively. In the same vein, we 
will be complying with the targets set to curb inflation and reduce 
the Public Sector Borrowing Requirement.

Turkey is now tightly intertwined with the world than it has 
ever been. Turkey's achievements in this century on the way to 
creating a modem, outward-looking and confident society, cou
pled with the dynamism of its people ensure that Turkey will be 
playing a pivotal role in a wider region as it discovers a whole 
new world opening up in front of herself. We will be instrumen
tal in affecting meaningful, benevolent and enlightened change 
and in the construction of an ever expanding space of freedoms, 
prosperity and security.

[120] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül ¡999



ABD BAŞKANI WILLIAM JEFFERSON CLINTON’IN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, ABD Başkanı 
William Jefferson Clinton, 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstan
bul'da yapılacak AGİT zirvesi öncesinde ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret hazırlıkları, ABD makamlarıyla işbirliği halinde 
yürütülmektedir.
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TÜRKİYE İLE DANİMARKA ARASINDAKİ SİYASİ
İSTİŞARELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye ile Danimarka Dışişleri Bakanlıkları arasında 
düzenli temaslar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Friis Ame Petersen arasında 1 Ekim 1999 tari
hinde Kopenhag'da siyasi istişareler yapılacaktır.

Müsteşar Büyükelçi Haktanır ile Genel Sekreter Petersen 
başkanlıklarındaki heyetlerarası siyasi istişare toplantısı sırasın
da, Türkiye-Danimarka ikili ilişkileri ile güncel uluslararası ve 
bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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RUSYA FEDERASYONU’NUN ÇEÇENİSTAN 
CUMHURİYETİ’NDEKİ ÇATIŞMALARLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu'nun Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki 
çatışmaların tırmanarak sürmesi ve bunun sivil halk üzerindeki 
olumsuz etkileri Türkiye'de ciddi kaygı ile izlenmektedir. Bu 
gelişmeler masum sivillerin hayatlarını kaybetmesine, binlerce 
kişinin mülteci durumuna düşmesine ve bölgenin istikrarının 
daha da sarsılmasına yolaçmış bulunmaktadır.

Türkiye, bu tehlikeli gidişatın biran önce durdurularak 
yapıcı bir diyalog vasıtasıyla soruna barışçı bir çözüm bulun
masının önem ve aciliyet taşıdığı görüşündedir. Bu bağlamda, 
Rusya Federasyonu'nun barışçı çözüm yönündeki son açılımının 
değerlendirilmesi gereken bir fırsat teşkil ettiği anlayışındayız.

Türkiye, çatışma ortamının Rusya Federasyonu'nun toprak 
bütünlüğü içinde, bölgede barış ve istikrar ortamının avdetini 
güçleştirmeyecek bir çerçevede sona erdirilmesini dilemektedir.
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“KKTC-İTALYA DOSTLUK DERNEĞİ” VE “KKTC- 
İTALYA TİCARET BÜROSU”NUN KURULUŞUNA

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Roma'daki KKTC Fahri Temsilcisi Prof. Augusto 
Sinagra'mn öncülüğünde ve bazı tanınmış İtalyan vatandaşlarının 
iştiraki ile "KKTC-İtalya Dostluk Demeği" ve "KKTC-İtalya 
Ticaret Bürosu" kurulmuştur. Bu memnuniyet verici gelişme 
KKTC ve İtalyan halkı arasında bir dostluk köprüsü teşkil ede
cektir. Sözkonusu Derneğin İtalyan kurucu üyeleri Avukat 
Christiano Sinagra, İşadamı Massimiliano Rossi, Avukat 
Cristiano Rossi ve Ekonomist olan Dr. Armando Mendozza'dır.

*
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MARMARA DEPREMİ NEDENİYLE 1-30 EYLÜL 1999 
TARİHLERİNDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE ÜLKEMİZE 
GELEN DIŞ YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ NOTU

* 17 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Bolu, Eskişehir, Zonguldak, Tekirdağ ve Bursa illerinde, 
merkez üssü İzmit olarak meydana gelen ve çok sayıda mal ve 
can kaybına sebep olan depremin hemen ardından Dışişleri 
Bakanlığı'nda Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın başkan
lığında Bakanlık üst düzey yöneticilerinden oluşturulan 
Koordinasyon Kurulu ve Deprem Kriz Masası 1-30 Eylül 1999 
tarihleri arasında faaliyetlerini sürdürmüş, Dış Temsilciliklerimiz 
ve yabancı ülkelerin Ankara'daki Temsilcilikleri ile temas halinde 
dış insani yardımların ülkemize intikalinin eşgüdümü sağlan
mıştır.

* Bu çerçevede Eylül ayı boyunca depremle ilgili 
çabalarımız, dışarıdan gelen sağlık ekiplerinin ve insani yardım
ların koordinasyonu, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'yle 
(BKYM) eşgüdüm halinde deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 
malzemelerin sürekli güncelleştirilerek yabancı ülke makamları
na ve kuruluşlarına iletilmesi, buralardan gelen önerilerin 
BKYM'ne intikal ettirilmesi, gelen yardım ekiplerinin ve 
malzemelerinin süratle deprem bölgesine şevki konusunda gerek
li tedbirlerin alınmasına katkıda bulunulması gibi konularda 
yoğunlaşmıştır.

* Yurt dışındaki temsilciliklerimiz, özellikle vatan
daşlarımızın yoğun olarak bulundukları ülkelerde yardım 
faaliyetlerini süratle organize ederek, gerek kara yolundan çok 
sayıda TIR'la, gerek hava ve deniz yoluyla insani yardım
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* 30 Eylül 1999 tarihi itibariyle ülkemize yardımda bulu
nan ülke sayısı 88'e çıkmış, insani yardım ve kurtarma ekibi 
taşıyan uçak sayısı 357'yi bulmuştur.

* Depremzedelere yardım amacıyla ülkemize gelen 18 
ülkenin sağlık ekiplerinin bir kısmı görevlerini tamamlayıp 
ülkelerine geri dönmüşler, bunlardan, Mısır, Çek Cumhuriyeti, 
İspanya, Almanya, Yunanistan, Singapur, Güney Kore ve Bosna 
Hersek sağlık ekipleri depremzedelere sağlık hizmeti vermeyi 
Eylül ayı boyunca da sürdürmüşlerdir.

* Türkiye'ye yardımda bulunan ülkelerin ve uluslararası 
kuruluşların Ankara'daki temsilcilerine 17 Eylül 1999 günü 
Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenen bir törenle 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Müsteşar Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından plaket verilmiştir. Ankara'da tem
silciliği olmayan ülkelerin plaketleri ilgili temsilciliklerimiz 
aracılığıyla iletilmiştir. Depremin hemen ardından ülkemize 
arama kurtarma ekibi gönderen 43 ülkeye de, ilgili Dış 
Temsilciliklerimiz aracılığıyla birer teşekkür plaketi gönde
rilmiştir.

* Deprem sonrasında Türkiye'ye yardım ulaştıran ülkelere 
kendi basınlarında yayınlanacak bir açık mektupla teşekkür 
edilmesi kararlaştırılmış, bu amaçla hazırlanan bir metin yardım
da bulunan ülkelerin gazetelerinde ücretsiz olarak yayınlat
tırılmıştır. 30 Eylül itibariyle 67 ülkede 195 gazetede bu ilan
larımız yayınlanmıştır.

* Başbakan ve Bakan düzeyinde, ülkemize yardımda bulu
nan ülkelere teşekkür mektupları gönderilmiştir.

* Ankara'da Dışişleri Bakanlığı adına TL ve döviz cinsin
den nakdi yardım hesapları açılmış, bu hesap numaraları 
Ankara'daki yabancı misyonlara da bildirilmiştir. Dış temsilcilik
lerimiz de bulundukları ülkelerde yardım hesapları açmışlardır.

malzemelerinin ülkemize gönderilmesini sağlamışlardır.
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Bu çerçevede toplanan nakdi yardımların 1 Ekim 1999 tarihi 
itibariyle 4.217.851.114.915 TL, 13.566.710,44 ABD Doları ve 
1.247.386,63 Mark'a ulaştığı açıklanmıştır.

* Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) 
Başkanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda, depremzedelerin 
barınma sorununa çare bulmak amacıyla çadır teminine devam 
edilmiş, 30 Eylül 1999 tarihi itibariyle yabancı ülke ve ulus
lararası kuruluşlardan hibe yoluyla 43.952 adet çadır temin 
edilmiştir. Bilahare, yaklaşan kış gözönüne alınarak, kış şartları
na uygun çadır temini için dış temsilciliklerimizden teklif 
almaları istenmiş, alman tekliflerin BKYM tarafından değer
lendirilmesi sonucunda 23.288 adet çadır dış temsilciliklerimiz 
vasıtasıyla sağlanmıştır.

* Diğer ülke ve kuruluşlarca Eylül ayı içinde yapılan insani 
yardımlar arasında daha çok kalıcı malzeme niteliğindeki çadır, 
battaniye, jeneratör, ameliyat masası, seyyar mutfak, seyyar 
banyo v.b. yer almıştır. Ayrıca çeşitli yabancı kuruluş ve kişiler 
deprem bölgesinde okul, hastahane ve kreş inşa etmek veya hasar 
görmüş bu tür yapıları onarmak istediklerini Bakanlığımıza 
bildirmişlerdir. Bu öneriler BKYM kanalıyla ilgili makam
larımıza iletilmiş, alman cevaplar öneri sahiplerine duyurulmuş, 
ilgili makamlarımız ile öneri sahiplerinin doğrudan temasları 
sağlanmıştır.

* Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülke
lerdeki kişi ve kuruluşların da desteğiyle yardım kampanyaları 
düzenlemişler ve daha çok battaniye, uyku tulumu, çocuk 
maması, çeşitli giyecek, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardım 
malzemelerini kara veya hava yoluyla ülkemize ulaştırmışlardır.

* Almanya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 
ülkelerde, hayırsever vatandaşlarımız ile o ülke kişi ve kuru
luşlarının yaptıkları ayni yardımlar büyük miktarlara ulaşmıştır. 
Bunların süratle nakliyesi amacıyla, dış temsilciliklerimizce 
belirlenen şehirlere, bir plan dahilinde Türk Hava Kuvvetleri'nce 
sağlanan uçaklar gönderilmiş ve biriken malzemelerin deprem
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bölgesine getirilmesi sağlanmıştır. Türk Hava Yolları da ayrıca, 
bu tür malzemeleri ücretsiz taşımaya devam etmiştir.

* Depremzedelerin uzun vadede kış şartları da gözönüne 
alınarak, prefabrike evlere yerleştirilmesine yönelik planlamalar 
çerçevesinde prefabrike ev temini konusunda dış temsilcilik
lerimiz aracılığıyla alman teklifler yetkili makamlarımıza 
muntazaman iletilmiştir. Japonya, Almanya, İsrail, İtalya ve 
Yunanistan'dan hibe yoluyla sağlanan prefabrike evlerin 
Türkiye'ye nakli konusunda hazırlıklar sürdürülmüştür.
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EYLÜL AYI DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

YUNANİSTAN

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasında varılan muta
bakat uyarınca, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları üst düzey yetkilileri 
arasında Temmuz ayında başlatılan görüşmelerin ikinci turu, 
Eylül ayında Ankara ve Atina'da gerçekleştirilmiştir. Bu 
çerçevede, turizm, çevre ve ticaret konularındaki komitelerin 
ikinci toplantıları 9-10 Eylül 1999 tarihleri arasında Atina'da, 
kültür, bölgesel işbirliği, terörizm ve bağlı konular komitelerinin 
ikinci toplantıları ise 15-16 Eylül 1999 tarihlerinde Ankara'da 
yapılmıştır.

Marmara Depreminin ardından, 7 Eylül tarihinde Atina'da 
meydana gelen deprem felaketi iki ülke kamuoylarını birbirlerine 
yakınlaştırıcı bir ortam yaratmıştır. Atina depremi dolayısıyla 
yardım amacıyla Yunanistan'a giden AKUT ekibi ile Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip 13 Eylül tarihinde 
Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopoulos ve Başbakan Simitis 
tarafından kabul edilmişler ve kurtarma faaliyetlerinde gösterdik
leri üstün gayretler için Yunan halkı ile resmi makamlarının duy
dukları şükran duyguları kendilerine ifade edilmiştir.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere
• ___

Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem ile 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou 12 Eylül günü 
biraraya gelmişler, yaptıkları görüşmede, iki ülkeyi sarsan 
deprem felaketleri sonrasında Türkiye-Yunanistan arasında hakim 
olan olumlu havanın daha da pekiştirilmesi ve bu ortamdan yarar
lanma gereği üzerinde mutabık kalmışlardır.

Milli Savunma Bakanımız Sayın Sabahattin Çakmakoğlu, 
21-22 Eylül 1999 tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [129]



düzenlenen NATO Savunma Bakanları Gayrıresmi Toplantısı 
vesilesiyle Yunanistan Milli Savunma Bakanı Akis 
Tsohatzopoulos ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

BM 54. Genel Kurul çalışmaları vesilesiyle New York'ta 
biraraya gelen Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem ile 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu arasında yapılan görüşme 
sonucunda, başta deprem felaketi olmak üzere doğal afetlerde 
dünya çapında acil kurtarma operasyonu gerçekleştirebilecek 
ortak bir birim kurulması konusunda hazırlanacak bir ortak karar 
tasarısının BM Genel Kurulu'na müştereken sunulması hususun
da mutabakata varılmıştır. Sayın Dışişleri Bakanımız ayrıca 
Yunan Dışişleri Bakanı Papandreou ile 24 Eylül 1999 günü New 
York'ta bir çalışma yemeği vesilesiyle biraraya gelerek, çeşitli 
konularda görüş alış verişinde bulunmuştur.

Yunanistan, Iran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasın
da 7-8 Eylül 1999 tarihlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, 1997 yılında imzalanan anlaş
ma çerçevesinde enerji, ulaştırma, turizm ve doğal afetler konu
larında işbirliğinin geliştirilmesine dair bir mutabakat muhtırası 
imzalanmıştır.

Yunanistan Dışişleri Yardımcı Bakanı Yiannos Kranidiotis 
ve beraberindeki bazı heyet üyeleri 14 Eylül tarihinde geçirdikleri 
bir uçak kazası sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız gönderdikleri taziye 
mektuplarıyla, Sayın Dışişleri Bakanımız ise Yunanistan Dışişleri 
Bakam'nı telefonla arayarak başsağlığı mesajlarını iletmişlerdir.

KIBRIS

Başkan Clinton'un Kıbrıs Özel Temsilciliği görevine 3 
Eylül tarihinde Holbrooke'un yerine Alfred Moses resmen atan
mıştır. Öte yandan, ABD Dışişleri Kıbrıs Özel Koordinatörü 
Thomas Weston, yeni görevine atanmasını takiben, Eylül ayının 
ilk haftasında Kıbrıs, Yunanistan ve ülkemizi kapsayan bir bölge 
turu gerçekleştirmiştir. 8 Eylül tarihinde Ankara'da Devlet Bakanı
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Sayın Şükrü Sina Gürel ve Bakanlığımız yetkilileriyle görüşme
ler yapan Weston'a Kıbrıs'a ilişkin politikamız anlatılmış, konfed
erasyon önerisinin Kıbrıs'ta gerçekçi bir çözümün yolunu açtığı 
hatırlatılmış, taraflar arasında tam bir statü eşitliği sağlanmadan 
ve müzakere zemini oluşturulmadan görüşmelerin başlatılmasının 
uygun olmayacağı etraflı olarak izah edilmiştir.

Temmuz ayında ailevi sebeplerle BM Genel Sekreteri'ne 
istifasını sunmuş bulunan BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi 
Ann Hercus 30 Eylül 1999 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Ann 
Hercus'un yerine yapılacak atama konusundaki çalışmalar devam 
etmiştir.

Eylül ayı başında Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, ABD'ne 
giderek BM Genel Sekreteri ve ABD yetkilileriyle görüşmelerde 
bulunmuş; Kıbrıs Türk tarafının temel endişe ve yaklaşımlarını 
muhataplarına teyiden izah etmiştir.

Sayın Denktaş, Amerika ziyaretini takiben 15-16 Eylül 
1999 tarihlerinde Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 
Sayın Denktaş'ın ABD ziyaretinin sonuçları ışığında 15 Eylül 
1999 günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Denktaş başkan
lığında Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin değerlendirildiği bir 
toplantı yapılmıştır.

Sayın Denktaş'ın ziyaretinin ertesinde Rum lideri Klerides 
ve GKRY Dışişleri Bakanı Kasulides, New York'a giderek, 
BMGS Arman ve ABD yetkilileriyle temaslarda bulunmuşlardır.

Klerides 23 Eylül 1999 günü 54. BM Genel Kuruluna 
hitaben yaptığı konuşmada, BMGS'nin BMGK kararları uyarınca 
tarafları BM gözetiminde yürütülecek doğrudan müzakerelere 
davet etmesini beklediklerini ve bu daveti kabul edeceklerini 
açıklamıştır.

BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi Dışişleri 
Bakanlarının BMGS Annan ile 23 Eylül'de yaptıkların toplantı
dan sonra yayınladıkları açıklamanın Kıbrıs'la ilgili paragrafında,
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G-8 Zirve bildirisi ve 1250 sayılı BMGK kararıyla tarafları 
önkoşulsuz, doğrudan görüşmelere davet etmesi için BM Genel 
Sekreterine yapılan çağrı yinelenmiştir.

KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, New 
York seyahati öncesi 20-25 Eylül tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
ederek, Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel, Sayın Milli 
Savunma Bakanı, Sayın Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunmuştur.

PKK

Abdullah Öcalan'ın 2 Ağustos 1999 tarihinde avukatları 
aracılığıyla yaptığı Türkiye sınırlarının dışına çekilme çağrısına 
uyacağını açıklayan PKK terör örgütünün, son dönemde, sözde 
"barış" ve "diyalog" çağrılarını kullanmak suretiyle siyasallaşma 
faaliyetlerine ivme kazandırma gayreti içine girdiği görülmekte
dir.

Terör örgütünün, Öcalan'ın 22 Eylül 1999 tarihinde yine 
avukatları vasıtasıyla yapmış bulunduğu, bir grup PKK'lınm 
silahlarıyla birlikte teslim olmaları çağrısına da destek verdiği 
anlaşılmakta olup; bu çağrı doğrultusunda, aralarında Ali 
Sapan'ın da bulunduğu sekiz kişilik bir grup PKK'lınm geçtiğimiz 
günlerde silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerimize teslim olduğu 
öğrenilmiştir.

Roma İstinaf Mahkemesi'nin, son duruşmasını 20 Eylül 
1999 tarihinde yaptığı, Öcalan'a mülteci statüsü tanınmasına 
ilişkin davada, adıgeçene siyasi sığınma hakkı verilmesini karar
laştırdığı öğrenilmiştir.

24 Eylül 1999 tarihinde AKPM Genel Kurulunda yapılan 
Başkanlık açıklamasında, Öcalan davasının AKPM tarafından 
izlenmeye devam edilmesi hakkında HollandalI parlamenter 
Jurgens tarafından verilen önergenin geri çekilmesine ve aynı 
konuda görev almak üzere sınırlı katılımlı yeni bir ad hoc komite 
kurulmasına karar verildiği kaydedilmiştir.
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Sözde SKP'nin kendisini feshetmesine ve sözde KUK'un 
bir alt birimi olarak faaliyetlerine devam etmesine ilişkin karar, 
sözde SKP'nin 26 Eylül 1999 tarihinde Brüksel'de yapılan Genel 
Kurul toplantısında alınmıştır.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Sayın Başbakanımız, ABD Başkanı Clinton'un davetine 
icabetle, 27 Eylül - 1 Ekim 1999 tarihlerinde ABD'ye resmi bir 
çalışma ziyaretinde bulunmuş ve aralarında Başkan Clinton, 
Başkan Yardımcısı Al Gore, Senato Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Helms ve Temsilciler Meclisi Başkanı Hastert'in bulun
duğu bir dizi ABD'li yetkilinin yanısıra, BM Genel Sekreteri 
Annan, IMF İcra Direktörü Camdessus ve Dünya Bankası 
Başkanı Wolfensohn ile görüşmüştür.

Ziyaret çerçevesinde, ikili ticaretin ve Türkiye'deki ABD 
yatırımlarının arttırılmasını amaçlayan Ticaret ve Yatırım 
Çerçeve Anlaşması (TIFA) imzalanmış; ayrıca Güneydoğu 
Anadolu'da yatırım imkanlarını tespit etmek üzere geniş çaplı bir 
ABD'li işadamı heyetinin Ekim ayı sonlarında Türkiye gelmesi 
kararlaştırılmıştır. ABD'ye ithal edilen tekstil ürünlerimize uygu
lanan kotalarda 2 yıl için 108 milyon Dolar tutarında artış sağlan
mış, ABD'nin IMF ve Dünya Bankası nezdinde Türkiye'nin çalış
malarına yardımcı olacağı, Bakü-Ceyhan petrol ve Hazar geçişli 
doğalgaz boru hatlarını desteklemeye devam edeceği, Körfez 
depremi sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına aktif biçimde 
katılacağı bizzat Başkan Clinton düzeyinde vurgulanmıştır.

Başkan Clinton, Avrupa Birliği üyeliğine adaylığımızın 
ilanı ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin oluşturulması 
sürecinde Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefiklerin de eksik
siz rol alması konularında Türkiye ile aynı görüşte olduğunu 
beyan etmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999  [133]



TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

4-5 Eylül 1999 tarihlerinde Finlandiya'nın Saariselka 
kasabasında yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları 
Gayrıresmi Toplantısında, 17 Ağustos 1999 günü vuku bulan 
deprem felaketi nedeniyle vermiş olduğu 4 milyon EURO tutarın
daki acil yardımına ilaveten, Türkiye'ye, insani yardım ve 
yeniden yapılanma için 30 milyon EURO ve Avrupa Yatırım 
Bankasından 500-600 milyon EURO kredi sağlamayı öngördüğü 
bildirilmiştir. Toplantıda ayrıca, üç yıllık bir süre için verilmesi 
tasarlanan 150 milyon EURO'nun serbest bırakılmasından da 
sözedildiği anlaşılmıştır.

Toplantı sonunda Fin Dışişleri Bakanı Halonen, Sayın 
Bakanımızı, 13 Eylül 1999 tarihinde Brüksel'de yapılacak Genel 
İşler Konseyi'ne Deprem sonrası yeniden inşa konusunda görüş
lerini dinlemek üzere davet etmiştir. Bu vesileyle, Türkiye-AB 
ilişkilerinin bugünkü durumuna ilişkin değerlendirmesini dinle
mekten memnuniyet duyacaklarını belirtmiştir. Sözkonusu davet 
Sayın Bakanımız tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Bakanımız, AB Genel İşler Konseyi'nin 13 Eylül 
1999 günü Brüksel'de yapılan toplantısına, Dönem Başkanı 
Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Tarja Halonen'in davetine icabetle 
katılarak, deprem sonrası ülkemizdeki yeniden inşa çalışmalarıy
la ilgili ihtiyaçlarımız ve Türkiye-AB ilişkilerini konu alan bir 
konuşma yapmıştır.

Türkiye-AB KPK Başkanlık Divanı toplantısı 14-16 Eylül 
tarihlerinde Strazburg'da yapılmıştır.

AVRUPA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER
•   ___

İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini, Sayın Bakanımızın 
davetine icabetle 16 Eylül 1999 tarihinde ülkemize bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Sözkonusu ziyaret, 1998 Kasım ayında 
Ocalan'ın İtalya'ya gelmesiyle yaşanan büyük kriz nedeniyle dur
gunluk dönemine giren ilişkilerimizin geride bırakılarak İtalya ile
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Sayın Bakanımız 1-3 Eylül 1999 tarihlerinde Ingiltere 
Dışişleri Bakanı Robin Cook'un davetine icabetle İngiltere'ye bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkileri
mizi ilgilendiren konular, Türkiye-AB ilişkileri ve AB Helsinki 
Zirvesi, terörizm, Kıbrıs meselesi, Türk-Yunan ilişkileri, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği, Balkanlar ve Kosova'daki 
gelişmeler, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı konularında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Bakanımız ayrıca NATO Genel Sekreterliğine atanan 
İngiltere Savunma Bakanı George Robertson ve Kıbrıs Özel 
Temsilcisi Sir David Hannay ile de bir görüşme gerçekleştir
miştir.

Sayın Bakanımız 3 Eylül 1999 günü Türk-İngiliz İş 
Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye'de Sermaye Piyasaları ve 
Yatırım konulu konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

Finlandiya Dış Ticaret ve Avrupa İşleri Bakanı Kimmo 
Sasi 20 Eylül 1999 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunmuştur. 
Konuk Bakan, ziyareti sırasında Sayın Başbakanımız tarafından 
kabul edilmiş; Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali İrtemçelik ve 
Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay ile görüşmüştür.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı AB-Ortaklıklar Bölümü 
Başkanı N. Beets başkanlığında bir heyet, 22-24 Eylül 1999 ta
rihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Konuk heyet ile, 23 Eylül 
1999 günü Bakanlığımızda düzenlenen toplantıda, Türkiye - 
Hollanda ve Türkiye - AB ilişkileri konularında görüş alışve
rişinde bulunulmuştur.

BALKANLAR

Belgrad Büyükelçimiz Ahmet Acet 30 Ağustos 1999 tari
hinde görevine tekrar başlamıştır.

ilişkilerim izde yeni bir sayfa açılmasına vesile teşkil etmiştir.
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Kosovalı mültecilere yardım amacıyla Arnavutluk'ta 
konuşlandırılan NATO öncülüğündeki AFOR bünyesinde 
ülkemizi temsil eden insani yardım birliğimiz görevini tamam
layarak 7 Eylül günü Arnavutluk'tan ayrılmıştır. Buna mukabil 
KFOR'a bağlı olarak Arnavutluk'ta görev yapacak yeni askeri 
birliğimiz komutanı ile 16 kişilik ilave personel AFOR'da görev 
yapan birliğimizden kalan 20 kişilik personelle birleşerek yeni 
kuvvet karargahında göreve başlamıştır.

BM Genel Sekreteri Annan'ın BM Kosova Geçici 
Yönetimine ilişkin olarak Gevenlik Konseyi'ne sunduğu 16 Eylül 
tarihli raporunda, Kosova'nın geleceğinin henüz güvence altı
na alınmadığına işaret edilerek, uluslararası toplumun 
Kosova'daki BM operasyonuna siyasi, mali ve ekonomik destek 
sağlamayı sürdürmesi çağrısında bulunulmuş, aşırı uçların etnik 
temelde şiddete başvurmalarına hoşgörülü davranılmayacağım 
bilmeleri gerektiği ve özellikle zayıf durumdaki azınlıklar 
dahil Kosova'daki tüm toplumların güvenliğinin en öncelikli 
husus olduğu vurgulanmıştır.

Bosna-Hersek Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme 
Kurulu 22 Eylül 1999 tarihinde New York'ta Bakanlar 
düzeyinde toplanmıştır. Sözkonusu toplantıda Yüksek Temsilci 
(YT) Petrisch'in önümüzdeki sene için belirlenen ve hukuk 
düzeni, ekonomi ve mülteci geri dönüşleri ana başlıkları altın
da toparlanabilecek üç ayaklı strateji ile yine Yüksek Temsilci 
tarafından geliştirilen "sahiplenme" kavramı benimsenmiştir.

B-H Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Alija 
îzetbegoviç 22-24 Eylül 1999 tarihlerinde deprem bölgesini 
ziyaret amacıyla ülkemize gelmiş ve bu vesileyle Sayın 
Cumhurbaşkanımızla ikili bir görüşmede bulunmuştur.

Değişik statülerle 35 ülke ve 19 kuruluşun temsil edildiği 
İP'nın ilk Bölge Masası toplantısı, Brüksel'de 16 Eylül 1999 tari
hinde yapılmıştır. Brüksel Toplantısı'nda kabul edilen "Çalışma 
Planı"nda, İ.P.'nm siyasi öncelikleri, Özel Koordinatör ile bir yön
lendirme organı gibi işlev görecek Bölge Masası ve Çalışma
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Masalarının çalışma yöntemleri, Çalışma Masalarının temel 
stratejik amaçları ve başlıca görev alanları hakkında bilgi ve
rilmiş; ayrıca, Özel Koordinatörün bölge ülkelerini ziyaretlerinde 
Selanik'teki İ.P. bürolarından yararlanacağı kaydedilmiştir. 
Toplantıda, Çalışma Masalarının Başkan ve Eşbaşkanları ile 
toplantı yerleri ile Bölge Masası toplantılarının dönüşümlü olarak 
Brüksel ve Selanik'te düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

GDAÜ İşbirliği Süreci'nin yıllık Dışişleri Bakanları 
Toplantısı'nın, bu yıl Sürecin Dönem Başkanlığı'nı yürüten 
Romanya'nın ev sahipliğinde 15 Eylül 1999 tarihinde Bükreş'te 
yapılması kararlaştırılmış olmakla birlikte, anılan toplantıya katıl
mak üzere Romanya'ya gitmekte olan Yunanistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Kranidioitis'in geçirdiği uçak kazası sonucunda 
yaşamını yitirmesi üzerine toplantı ertelenmiştir.

Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü (GAÇBG)'nün 
dört yıl için Filibe/Bulgaristan'da konuşlanacak karargahı, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanının katıldığı bir törenle 11 Eylül 1999 
tarihinde açılmıştır. Törene, Milli Savunma Bakanımız Sayın 
Çakmakoğlu iştirak etmiştir. Tugay büyüklüğündeki gücün 
komutanlığına atanan Tuğgeneral Akın Zorlu aynı tarihte 
görevine resmen başlamıştır.

Ülkemiz ile Makedonya arasında 18 Mart 1999 tarihinde 
parafe edilmiş olan Serbest Ticaret Anlaşması, 7 Eylül 1999 günü 
Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay ile Makedonya Devlet Bakanı 
Adnan Khalil tarafından Ankara'da imzalanmıştır.

RUSYA FEDERASYONU

Çeçen militanların 5 Eylül günü Dağıstan'ın Buynask 
kasabasında, 9 ve 13 Eylül tarihlerinde Moskova'da ve 16 
Eylül'de de St. Petersburg ve Volgadonsk'ta gerçekleştirdikleri ve 
yaklaşık 300 kişinin ölümüne yol açan bombalı terörist eylemleri, 
Rus kamuoyunda infial yaratmış; Dağıstan'da Rus ordusunca 
yürütülmekte olan askeri harekat, önce Çeçenistan'ın Dağıstan 
sınırındaki bölgelerinin, daha sonra başkent Grozni de dahil
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olmak üzere Çeçenistan'ın stratejik noktalarının bombalanmasıy
la, 29 Eylül tarihinde ise kara birliklerinin Çeçenistan'a girerek 
Grozni'nin kuzeyinde, sınırla Terek Nehri arasındaki bölgeye yer
leşmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır.

BM Genel Kurul Toplantısı için New York'ta bulunan
    • _

Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem, sözkonusu toplantı mar
jında 20 Eylül 1999 tarihinde RF Dışişleri Bakanı îvanov'la ikili 
bir görüşme yapmıştır. Görüşmede, Sayın Başbakan'ın
Moskova'ya yapacağı resmi ziyaret, ikili ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışve
rişinde bulunulmuştur.

RF içişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Zubov tarafından, 
Türkiye'den Çeçenistan'a yardım gönderildiği ve Çeçen
teröristlere destek verildiği yönünde 23 Eylül 1999 günü yapılan 
açıklamayı takiben, 24 Eylül'de Başbakan Sayın Bülent Ecevit, 
Türkiye'nin hiçbir ülkede ve Rusya Federasyonu'nda terörizmi 
hoşgörme ve destekleme gibi bir eğiliminin kesinlikle bulun
madığını ifade etmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

Minsk Grubu'nun ABD'li Eşbaşkanı Cary Cavanaugh,
Eylül ayı başında bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Koçaryan ve Başbakan Sarkisyan'la görüşmüştür.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan
Cumhurbaşkanı Koçaryan arasında, 10 Eylül 1999 tarihinde, 
Yalta'da, "Baltık'tan Karadeniz'e" Konferansı vesilesiyle bir 
görüşme gerçekleşmiştir

AĞIT Dönem Başkanı Norveç Dışişleri Bakanı Knut 
Vollebaek 15 Eylül 1999 tarihinden başlamak üzere üç Kafkas 
ülkesini de kapsayacak şekilde bir Kafkasya turu yapmıştır.

15 Mart 1999 tarihinde Strazburg'da yapılan ilk toplantıda
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alman karar uyarınca, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan 
Parlamento Başkanları AKPM Başkanı Lord Russel Johnston'm 
da iştirakiyle 15 Eylül 1999 tarihinde Tiflis'te ikinci kez biraraya 
gelmişlerdir.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 22-23 Eylül 1999 tarihleri 
arasında çoğunluğu Rusya, ABD, Fransa ile Orta Doğu ve Güney 
Amerika ülkeleri olmak üzere 50 ülkeden yaklaşık 1200 kişinin 
katıldığı I. Dünya Ermenileri Forumu düzenlenmiştir. Foruma 
Cumhurbaşkanı Koçaryan başkanlık etmiştir. Toplantının sonun
da biri Yukarı Karabağ, diğeri genel konularla ilgili iki ayrı sonuç 
bildirisi yayınlanmıştır.

ORTA ASYA

Kırgızistan'ın Batken bölgesinde Ağustos ayında başlayan 
ve çatışmaların şiddetlenmesiyle ciddi bir boyut kazanan terörist 
hareket, Kırgız yönetimini son derece hazırlıksız yakalamış ve 
ülkenin güvenliği konusunda büyük bir endişe yaşanmasına yol 
açmıştır. Olayların başladığı tarihten bu yana, Kırgız ordusundan 
40 asker ölmüş, 83 asker yaralanmıştır. 13-14 Eylül tarihlerinde 
iki Özbek asıllı terörist canlı olarak ele geçirilmiştir.

Devlet Bakanı Prof.Dr.Abdulhaluk Mehmet Çay, 27 Eylül- 
2 Ekim 1999 tarihleri arasında beraberindeki bir heyetle 
Moğolistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında, 
iki ülke Gümrük Müsteşarlıkları arasında "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği 
Anlaşması" imzalanmıştır.

ENERJİ KONULARI

Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Cumhur Ersümer 9-10 Eylül 1999 tarihlerinde 
Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı 20-24 Eylül 1999 tarih
lerinde Fransa'yı ziyaret etmiştir.
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Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Cumhur Ersümer ve Anavatan Partisi Genel 
Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 18-20 Eylül 1999 tarihlerinde 
Rusya'yı ziyaret etmişlerdir.

Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet Çay, Azerbaycan 
petrol sahalarının işletilmesine ilişkin Anlaşmanın imzalan
masının 5. yıldönümü nedeniyle Bakü'de yapılacak törenlere 
katılmak amacıyla 18-22 Eylül 1999 tarihlerinde Azerbaycan'ı 
ziyaret etmiştir.

ABD Başkam'mn Hazar Havzası Enerji Kaynakları 
Alanında Özel Temsilcisi Büyükelçi John Wolf 21 Eylül 1999 
tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

Sharm el-Sheikh Anlaşması, 8 Eylül'de Knesset tarafından 
onaylanmıştır.

İsrail Dışişleri Bakanı David Levy ve FKÖ İcra Komitesi 
Sekreteri Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Sharm El Sheikh 
Memorandumu'nda öngörüldüğü gibi 13 Eylül 1999 tarihinde 
Nihai Statü Görüşmeleri'nin başlatılması amacıyla biraraya 
gelmişlerdir.

ABD Dışişleri Bakanı Albright, Orta Doğu ülkelerine 
gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde 4 Eylül 1999 tarihinde 
Suriye'ye kısa bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Esad'la 
görüşmüştür. Görüşme sonunda yapılan açıklamalardan somut bir 
gelişme kaydedilemediği ancak Barış Süreci'nin geleceğine yöne
lik umutların da korunduğu anlaşılmaktadır.

Başbakan Barak'ın, 8 Eylül'de, Güney Lübnan'ın 2000 
Haziran ayında tahliyesine yönelik hazırlıklara başlanması yolun
da silahlı kuvvetlere emir verdiği bildirilmiştir.
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IRAK

ABD yönetiminin geçen yıl kabul ettiği Irak'ın 
Kurtarılması Yasası çerçevesinde ABD tarafından belirlenen 
yedi grubun temsilcilerinden oluşan bir Irak muhalefeti heyeti, 
ABD yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak ve BM 54. Genel 
Kurulu esnasında Genel Kurul görüşmelerine katılan ülke 
heyetleriyle temasta bulunmak amacıyla ABD'ye gitmiştir. 
Irak muhalefeti heyeti, ABD Dışişleri Bakanı Madeline 
Albright ve diğer üst düzeyli yetkililer tarafından kabul 
edilmiştir.

Sayın Bakanımız BM 54. Genel Kurulu vesilesiyle New 
York'ta bulunduğu sırada 24 Eylül 1999 tarihinde Irak 
Dışişleri Bakanı Mohammed Al Sahafla bir görüşme yap
mıştır. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır.

NATO

21 -22 Eylül 1999 tarihlerinde Kanada'nın Toronto şehrinde 
NATO Savunma Bakanları Gayri Resmi Toplantısı gerçekleşti
rilmiştir. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Sayın Çakmakoğlu 
başkanlığında Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetle işti
rak edilmiştir.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

UZMANLIK İDDİALARIMIZ

İkinci Dünya Savaşı’m izleyen yıllarda bir yandan Türkiye, 
diğer yandan ABD ve belli başlı Batı ülkeleri, tehlikeli olmaya 
başlayan Sovyet yayılmacılığına karşı Orta Doğu bölgesini 
güvence altına almak için, bu bölgeyi koruyacak NATO tipi bir 
savunma örgütü kurmaya yönelik ortak çabalar sarfettiler. O 
dönemde Batı ülkeleri Türkiye'nin, bir taraftan Sovyet yayıl
macılığına karşı en az kendileri kadar duyarlı olması; diğer 
taraftan, geçmişte bölgedeki dört asırlık hâkimiyeti ve din ve 
kültür ortaklığı dolayısıyla bu çabalarda etkili bir rol oynayacağı 
hesabı içindeydiler. Biz de bu konumumuz dolayısıyla bölgeyi iyi 
tanıdığımız ve ayrıca bölge ülkeleri üzerinde belirli bir etkinliğe 
sahip olduğumuz kanaatini taşıyorduk.

Ancak bu çabaların belirli bir aşamasından sonra, bizim, 
Arap ülkeleri nezdindeki itibar ve etkimizin zannedilen ölçüde 
yüksek olmadığı, hatta bu ülkelerin -Türkiye'nin bir irredantizm 
politikasına yönelebileceği hususunda birtakım endişeler taşıdık
ları için- değil bizim peşimizden gelmek, bizimle işbirliğine bile 
pek hevesli olmadıkları anlaşıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Orta Doğu 
bölgesi üzerindeki uzmanlığı hususundaki değerlendirmenin 
doğruluğu üzerinde de, en azından, şüpheler duyulmaya başladı.

Zannederim biz bile zamanla, Orta Doğu'yu zannettiğimiz 
ölçüde tanımadığımızı ve bu bölgenin Sovyet nüfuzunun altına 
girmemesi için öngördüğümüz önlemlere dayanak olarak 
aldığımız bazı verilerin pek doğru olmadığını anlamaya başladık. 
Ancak, devlet olarak hafızamız zayıf olduğu ve özellikle sık sık 
değişen siyasi iktidarların geçmiş dosyaları karıştırmak veya 
karıştıranlara danışmak gibi bir âdetleri olmadığı için; Orta Doğu
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bölgesini iyi bildiğimiz ve asırlarca beraber yaşadığımız bu bölge 
ülkeleri üzerinde, hiç değilse moral bir etkiye sahip bulunduğu
muz hususunda, fiiliyatta sağlam bir dayanağı olmayan bu saplan
tıdan kendimizi galiba tamamen kurtaramadık.

Bu satırların yazıldığı 1996 yılının son aylarında iş başında 
bulunan hükümetin icraatına bakıldığında, zaman zaman 
depreşen Orta Doğu liderliği heveslerimizin, bu kere, gerçekleri 
tamamen gözardı eden bir romantizm ve hayalcilik boyutlarına 
vardığı esefle görülmektedir.

Dış politikada hatalar yapmamak için, vakıaları gönlümüze 
göre değil, mevcut gerçeklere göre değerlendirmek ve bazı husus
ları, hoşumuza gitmeseler de, oldukları şekilde kabul etmek önem 
taşır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye'nin bölge ülkeleri 
ile teması hemen hemen kesilmiştir. Bunlar Batının mandası altı
na girmişlerdir. Mandater ülkeler de, Türkiye'nin bölgeye yeniden 
dönmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak için, bu ülkelerde 
Türkiye'ye karşı hasmane duyguların oluşup güçlenmesi 
konusunda her türlü çabayı harcamışlardır: Bunda da pek fazla 
zorlanmamışlardır. Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu’nun, Arapları, 
kolonize edilmiş bir toplum olarak değil "N e c ip  K a v i m " ve 
" M ü lk i  O s m a n i"nin bir parçası olarak gören siyaseti, İmparator
luğun son yıllarda İttihat ve Terakki Partisi iktidarı döneminde 
terkedilip, " T ü r k l e ş t i r m e "  politikası başlatılınca, Hıristiyan 
Arapların başlattığı " A ra p  m i l l iy e tç i l iğ i" , kendilerini o zamana 
kadar Osmanlı mülkünün bir parçası olarak gören Müslüman 
Araplara da sıçramış, Osmanlı Valisi Cemal Paşa tarafından alı
nan sert önlemler ve nihayet Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların, 
bağımsızlıklarını kazanmak amacıyla, Türkiye'ye karşı düşmanla 
yaptığı işbirliği, dört asır birarada hemen hemen olaysız yaşayan 
Türk ve Araplar arasındaki ilişkileri zaten önemli ölçüde bozmuş
idi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise, yeni Arap nesilleri, 
Sovyetler Birliği’nin, bölgedeki niyetlerine karşı bir engel olarak 
gördüğü Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü yoğun propaganda ile
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zehirlenmişlerdir. Yani; Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Arap 
milliyetçiliğinin uyanıp güçlenmesini kendi lehlerine kullanan 
Batılı mandater devletler, yaşlı Arap neslini Türkler aleyhine 
çevirmiş; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Sovyetler Birliği, 
genç Arap neslini Türkiye aleyhinde şartlandırmak için elinden 
geleni yapmış, bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur.

Bu durum göz önüne alındığında, Orta Doğu poli
tikamız saptanırken, bu bölgede bize kardeşlik duyguları 
besleyen ve gözümüzün içine bakan dost ülkeler bulunduğu 
ve bunlar üzerinde bize etkili olmak ve lider rolü oynaya
bilmek olanağını veren bir ağırlığa sahip bulunduğumuz şek
linde bir varsayımdan hareket etmenin hatalı olacağını söyle
mek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır.

Gönlümüze hoş geldiği için veya iç politikada prim 
yapacağı mülahazasıyla bu gerçeği gözardı ederek yürütülecek 
bir politikanın, sağlıklı olmayacağı ve ülke çıkar ve yararları 
açısından zararlı olacağı ortadadır. Tabii bu gerçeği kabul etmek, 
bu ülkelerle ilişkilerimizi daha iyi bir düzeye getirmek için, bize 
düşeni yapmaya engel teşkil etmez.

Geçmiş tecrübelerden sonra kabul etmemiz gereken ikin
ci gerçek, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Araplarla 
temaslarımızın uzun süre kesilmiş olması dolayısıyla, Arapları ve 
bölgeyi, bizim zannettiğimiz ve başkalarının da bir süre zannet
tikleri gibi eskisi ölçüsünde tanımadığımızdır.

Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve CENTO Şubesi 
Müdürlüğü görevinde bulunduğum 1961 yılında beni, NATO'da 
her altı ayda bir yapılan NATO Orta Doğu Eksperleri Toplantısına 
göndermişlerdi. Süresi üç gün olan bu toplantının görevi, 
NATO'nun en yüksek düzey kuruluşu olan Konsey için, bir önce
ki altı aylık dönemde Orta Doğu’da vukubulan gelişmeleri ve 
bunlarla ilgili değerlendirmeyi içeren bir rapor hazırlamaktı. Bu 
üç günlük çalışma içinde, sadece İttifakın bölgeyle yakından ilgili 
ABD, İngiltere ve Fransa gibi büyük üyelerinin değil, örneğin 
Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi küçük devletlerin bile,
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bölge hakkında ayrıntılı bilgilere sahip bulunduklarını gör
müştüm. Bunların belki, bölge milletlerinin yaşam tarzını ve zih
niyetini anlamakta, bize nazaran bazı handikapları olabilirdi. 
Ancak, bölge ile ilgili maddi bilgileri toplamak ve bunları tahlil 
edip değerlendirmek hususunda ciddi çabalar sarf etmekte olduk
ları ve bu hususta epeyi de yol katettikleri açıkça görülüyordu. 
Bunları gördükten sonra, " O r ta  D o ğ u 'y u  ç o k  iy i  ta n ır ı z "  iddi
amızın rehavetinden kurtulup, uzun zaman temaslarımızın 
kesilmesinden kaynaklanan eksiklerimizin telafisi çarelerine bak
manın artık bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını kabullenmek 
kaçınılmaz oluyordu.

1970 yılının sonunda Beyrut'a büyükelçi olarak atandım. 
Tabii orada görevli olan diğer ülkelerin büyükelçileri ile sık sık 
temasım oldu. Bu temaslarımda, küçük olanları da dahil, Batı 
ülkelerinin gelişmeleri ne kadar yakından izlediklerini gördüm. 
Bunların çoğu " S e c r e ta ir e  o r ie n ta l"  ismi verilen yerli görevliler 
çalıştırıyordu.

Bölgeyi ve o ülkenin iç politikasını iyi bilen ve diğer yerel 
sekreterlerden daha üst düzeyde ve özel bir statüye sahip olan bu 
görevlilerin asıl görevleri, yerel konularda danışmanlık yapmak
tı. Aynı zamanda; büyükelçiliğin, merkezden atanan ve belirli bir 
süre sonra değişen meslek memurlarının aksine, sürekli görev 
yaptıkları için, misyonda devamlılığı da sağlıyorlardı. Tabii bun
lar, mahrem konular gündeme geldiğinde, devre dışı bırakılıyor
lardı. Daha büyük Batılı ülkeler misyonlarında ise, bunlardan bir
den fazlası mevcuttu. Bu yöntemle meslek memurlarının belirli 
sürelerde zorunlu olarak değişmesinin neden olacağı boşluklar ve 
sıkıntılar bertaraf ediliyor; aynı zamanda büyükelçiliğin 
hizmetinde uzun yıllar ülkenin iç politikasını izlemiş, ülkenin 
sorunlarını iyi bilen, yerli kişi ve kuruluşları iyi tanıyan tecrübeli 
bir uzmanın sürekli olarak bulunması imkânı sağlanmış oluyordu.

Bize gelince, bu ülkelerden koptuktan sonra, belirli bir süre 
geçmişteki sıkı temasların birikimi ile idare etmiş olduğumuz 
anlaşılıyordu. Osmanlı dönemini yaşayan nesil yavaş yavaş
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emekli olduktan sonra, bölge ülkeleriyle yabancılaştığımızın 
uzun zaman farkına varmadığımız için, biz bunları nasıl olsa iyi 
tanırız mülahazası ile, bu ülkelerdeki gelişmeleri daha yakından 
izlemek gereğini de pek duymamış olduğumuz belli oluyordu. 
Herhalde bunun için, bölgedeki büyükelçiliklerimizde yukarıda 
değindiğim türden " S e c r e ta ir e  o r ie n ta F \o x  yoktu. Ben Beyrut'a 
büyükelçi olarak atanmadan önce hiçbir Arap ülkesinde herhangi 
bir düzeyde görev yapmamıştım. Maiyetimde çalışan üç meslek 
memuru, askeri ataşe, ticaret müşaviri ve turizm ataşesi de ilk 
defa bir Arap ülkesinde görev yapıyorlardı. Büyükelçilikte 
çalışan yerli personel ise, bir şoför, bir kavas ve bir daktilo sekre
terden ibaretti. Kısacası büyükelçilikte uzun süre görev yapmış, 
ülkeyi iyi tanıyan, danışmanlık yapacak, hiç olmazsa etrafı tanı
maya başlarken kimin kim olduğunu sorabileceğimiz ve özellikle 
personel değişmelerinde süratli intibakın sağlanmasına yardımcı 
olacak bir yerli uzman yoktu.

Oysa, biz de bir süreden beri bölgeye yabancılaşmış ve 
gelişmeleri iyi izleyebilmek için yukarıda değindiğim ülkeler 
misyonlarında oluşturulmuş düzene ihtiyaç duyar hale gelmiştik. 
Buna rağmen, biz hâlâ kendimizi eskisi gibi bölgeyi çok iyi tanı
yoruz zannediyorduk: Bağdat Paktı tecrübesi ve İkinci Dünya 
Savaşı’m izleyen dönemde ve özellikle Kıbrıs olaylarıyla ilgili 
olarak Arapların davranışları yavaş yavaş bizi uyandırmaya 
başladıysa da bu süreç biraz yavaş oldu...

• ____

Evvela Bağdat Paktı tecrübesini ele alalım, ikinci Dünya 
Savaşı'ndan sonraki dönemde Orta Doğu'da Sovyet nüfuzunun 
hissedilir şekilde artması ve bu bölgeyi kontrol edecek hale 
gelebilecek olması, güneyimizde ciddi bir tehdit oluşturuyordu. 
Bizim için bir güvenlik sorunu teşkil eden bu tehlike, ABD ve 
Batı açısından, güvenlik faktörüne ilaveten petrol dolayısıyla 
daha çeşitli boyutlar içeren bir sorun oluyordu. Nedenleri tama
men aynı olmasa da, Batı ve ABD ile Türkiye'nin, Sovyetler'in bu 
bölgeye sızıp, etkili olmalarını önlemek ve bunu gerçekleştirmek 
için gerekli önlemleri almak hususunda menfaatleri birleşiyordu. 
Çeşitli formül denemelerinden sonra ortaya çıkan ve Bağdat Paktı
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diye adlandırılan ortak savunma düzenlemesi bu ihtiyaçtan 
doğdu.

Sovyetler’in Türkiye'nin güney ve güneydoğu hudutların
daki bölgeye yerleşip, burada etkili hale gelmesinin Türkiye'nin 
güvenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturacağı görüşünün, 
Türkiye'nin de bu durumu önleyecek tedbirleri almasının eleşti
rilecek bir tarafı yoktur. Ancak aynı şeyi, bunu sağlamak amacıy
la yapılanlar ve ortaya çıkan sonuç için söylemek zordur. 
Gerçekten Bağdat Paktı daha başlangıçta bile, amaçlanan hedefi 
gerçekleştirecek, yani bölgeye Sovyet nüfuzunun yerleşmesini 
önleyecek bir güçte olmamıştır. İlerleyen yıllarda ise, güçlenmek 
şöyle dursun, başlangıçtaki bu yetersiz gücünü bile kaybetmiştir.

Bunun nedenleri bugün irdelenince bizim, bölgedeki 
gelişmelerin ve gerçeklerin o zaman yeterli ölçüde farkında 
olmadığımızı kabullenmek gereği ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeye 
Sovyet nüfuzunun sızmasını önlemek için, bu amaçla kurulacak 
bir örgütü, bölge ülkelerinin hiç değilse önemli bir kısmının be
nimseyip ona üye olması ve güdülen amaca inanıp, bunu gerçek
leştirmeye hazır bulunması gerekir. Oysa, bölgenin önemli 
ülkeleri -Suriye, Mısır ve çeşitli Arap ülkelerinde yerleşmiş 
Filistinliler- daha başlangıçta bu fikre karşı çıkmış ve bunun 
gerçekleşmemesi için Sovyetler'in de yardımı, hatta kışkırtmasıy
la şiddetli bir mücadele başlatmışlardır. Bu durumda Suudi 
Arabistan sinmiş, ilk aşamada "acaba girsek mi" havasında olan 
Ürdün ve Lübnan, Nasır’m âteşlediği Arap milliyetçiliğinin şid
detli tepkisini üzerlerine çekmişlerdir. Kala kala Irak kalmış, bu 
ülkede de liderlerin aldığı bu karar pek taraftar bulmamış, 
nitekim, ilk fırsatta liderler kanlı bir darbeyle alaşağı edilmiş ve 
Irak, Pakttan ayrılmıştır.

Belli başlı Arap ülkelerinin bu yola gitmelerinin bir nedeni 
vardır. Her şeyden önce Arap ülkeleri, bölgeye Sovyetler’in yer
leşmesini birinci öncelikli bir tehlike olarak görmüyorlardı.

ı1 •

Onların nazarında bir tehlike vardı. O da İsrail tehlikesi idi. Buna 
karşı siyasi desteğe ve İsrail'in Batının devamlı yardımlarıyla
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artan askeri gücünü dengeleyebilmek için dış askeri yardıma 
ihtiyaçları vardı. Bunu, İsrail'i himaye eden Batıdan değil, sadece 
Sovyetler’den alabileceklerini biliyorlardı. Bu yüzden, kendileri 
için asıl tehlike olarak gördükleri İsrail'le mücadelelerini sürdüre
bilmek için yardım almayı umdukları yegâne kaynağa karşı oluş
turulacak ve onu bölgeden atmayı amaçlayan bir ittifaka girmeyi 
istememelerinin, o günlerin koşullarında kendi açılarından man
tığını reddetmek zordur. Ayrıca, öngörülen ittifakın bir üyesi; 
kendilerine bağımsızlık vaadedip sonra manda rejimi getiren ve 
bundan kurtulmak için mücadele vermiş oldukları İngiltere, bir 
başka üyesi İsrail'in baş hamisi olarak bildikleri ABD, nihayet, 
aynı ölçüde olmasa da, bir başka üyesi, kendilerine dört asır ege
men olmuş ve şimdi Batının sadık müttefiki Türkiye idi.

Konuya bu açıdan yaklaşan ve dolayısıyla bölgeye Sovyet 
nüfuzunun girmesini kendileri için bir sorun olarak görmeyen 
Araplar; bu üyelerden, kurulu bir ittifaka girerek, İsrail'e karşı 
siyasi destek ve askeri yardım için umutlarını bağladıkları ve 
buna hazır ve hevesli olduğu işaretlerini veren Sovyetler 
Birliği’ni karşılarına almayı sakıncalı görmüşlerdir.

Nasır'ın hareketlendirdiği Arap, milliyetçiliğinin Pakta 
karşı olması üzerine, Paktı hayata geçirmek yönündeki çabalar 
Arap ülkelerinden bu işe yatkın yegâne ülke Irak'a ilave olarak, 
Ürdün ve Lübnan üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Ordusunun başın
da bir İngiliz Generali (Glubb Paşa) bulunmasına ve Suriye ve 
Haşimi Hanedanına yönelttiği hasmane mücadele dolayısıyla 
himayeye ihtiyacı bulunmasına rağmen, Arap aleminde Pakta 
karşı oluşturulmuş tepkiden ürken Ürdün, Pakta üye olmaya çe
kinmiştir. Yine aynı şekilde Batı himayesine muhtaç bulunan 
Lübnan ise, bir süre Pakta girebileceği yönünde işaretler vermiş, 
hatta Cumhurbaşkanı Camille Chamoun üyelik kararını da 
almış, fakat bu yüzden General Şahab'ın yaptığı bir darbeyle 
iktidarı kaybetmiş, bu suretle Lübnan’a bağlanan ümitler de suya 
düşmüştür.

Dikkat edilirse, Pakta sıcak bakan Arap ülkelerinin (Irak ve
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Lübnan) başındaki Nuri Said Paşa ve Camille Chamoun gibi li
derler, Batı yanlısı ve hatta onların adamları olarak tanınan ve 
Arap milliyetçiliğinin bertaraf etmeye çalıştığı kişilerdi. Nasır’la 
başlayan yeni cereyan dolayısıyla, bunların uzun süre iktidarda 
kalabilecekleri zaten çok şüpheliydi. Arap kanadı bunlardan 
oluşacak bir paktın, etkinlik ve devamlılık kazanabilmesinin bir 
sorun olacağı açıktı. Pakta Arap ülkesi olarak sadece, Arap mil
liyetçilerinin yıkmaya uğraştığı, dolayısıyla tasfiye edilecek 
olması aşağı yukarı mukadder bulunan bir yönetim altındaki Irak 
girdi.

Sonuçta ortaya, Sovyetler'in sızmasının engellenmesinin 
istendiği bölgedeki ülkelerin karşı olduğu ve yıkmak için 
mücadeleye başladığı bir pakt çıktı. Bu da örgütün, bölgede Batı 
hegemonyasını yerleştirmek ve Arap milliyetçilik ve bağımsızlık 
hareketlerini baltalamak için kurulmuş bir Batı aleti olduğu 
yönündeki Sovyet propagandasına zemin hazırladı. Paktın kurul
masında en ön planda çabalar harcayan Türkiye, bölgede Arap 
menfaatleri aleyhinde hegemonya kurmaya çalışan bir maşa 
olarak takdim edildi. Bu propaganda bir hayli etkili oldu.

Kıbrıs sorunu ortaya çıktığında, uluslararası planda birkaç 
ılımlı Arap ülkesinin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası 
konferanslarda çekimser kalmak ve nadiren Türkiye'ye destek 
vermek arasında gidip gelen ürkek oyları istisna edilirse; başta 
Suriye ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerinin çoğu, sadece 
Türkiye aleyhine oy kullanmadılar, aynı zamanda Makarios 
yönetimini de militan bir şekilde her forumda daima destekledi
ler. Lefkoşe'deki Mısır Büyükelçisi’nin Makarios ve diğer Rum 
liderlerinin en yakın dostu olduğuna ve büyük itibar gördüğüne, 
Kıbrıs'ta görevli iken ben bizzat tanık olmuşumdur. Oysa, birçok 
caminin de yakılıp yıkıldığı 1964 kanlı Noel olaylarının patlak 
vermesinden sonra konu Birleşmiş Milletler'in önüne geldiğinde 
Türkiye, Arap ülkelerinin makul bir çoğunluğunun lehte oy vere
ceğini umuyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Genel Kuruldaki 
oylamada lehimize oy veren Arap ülkesi sayısı, maalesef, sadece 
birdir.
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Arap ülkelerinin bu tutumunun bütün sorumluluğunu 
onlara yüklemek belki doğru olmayabilir. Geçmişte yaptığımız 
bazı hataların yanı sıra bu ülkelerden koptuktan sonra onlarla 
yeterli derecede ilgilenmediğimiz, manda rejimi sırasında aley
himize yapılan yoğun propagandalara meydanı boş bırakıp, bun
lara karşı gerekli mukabelede bulunmadığımız da söylenebilir. 
Hatta İsrail'i erken tanımış olmamızdan kaynaklanan tepkiye, bir 
ölçüde, anlayış da gösterilebilir. Ancak, 1960'lı yılların ortasından 
itibaren bu ülkelere karşı başlattığımız yakınlaşma politikasına, 
onların milli meselelerine karşı gösterdiğimiz duyarlılığa ve ulus
lararası forumlarda verdiğimiz daimi desteğe rağmen, durumda 
elle tutulur bir değişiklik olmamasını, hatta aksine, başta Suriye 
olmak üzere, aşırı uçtaki bazı Arap ülkelerinin, toprak bütün
lüğümüzle ilgili olanlar da dahil, her sorunumuzda karşımızdaki- 
lerle hep ittifak halinde olmayı gelenek haline getirmiş bulun
malarını, sadece bizim hatalarımıza karşı duyulan tepkiden kay
naklanan bir davranış olarak nitelemek mümkün değildir. Bu 
ülkelerin -hiç değilse bazılarının- politikalarını, bize karşı mevcut 
bir marazi saplantının etkilemeye devam etmekte olduğunu 
maalesef kabul etmek gerekmektedir. İntikam almak, iyi ilişkiler 
geliştirmek için çabalarımıza son vermek veya kendileriyle 
selamı sabahı kesmek için değil, fakat bu ülkelerle olan ilişkile
rimizi özlemlere değil, mevcut gerçeklere dayalı bir şekilde 
yürütebilmek için, yukarıda değindiğimiz saplantının mevcu
diyetinin daima bilincinde olmamızda yarar vardır.

Bu durumu maalesef, zaman zaman gözden kaçırabili
yoruz. Örneğin, 1970'li yıllarda petrol krizinin Arapları bir hayli 
zengin hale getirdiği dönemde bir başbakanımız, Türkiye'nin 
Arap sermayesi ile Batı teknolojisini biraraya getirmek hususun
da etkili bir köprü rolü oynayabileceğinden bahsedebiliyordu. Bu 
fikir, Araplarla Batının böyle bir işbirliğine girmek için bir 
aracıya ihtiyaçları bulunduğu ve bu aracılık için de en iyi adayın 
hem Batı, hem Arap ülkeleri ile yakın ilişkileri bulunan ve onları 
iyi tanıyan Türkiye olduğu varsayımından hareket ediyordu. 
Oysa, bu varsayımların, zannedildiği ölçüde geçerli olduğunu 
söylemek pek mümkün değildi. Çünkü hem Arapların Batı ile
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bize hiç ihtiyaç duymadan ve belki bizimkinden daha gelişmiş 
temas imkânları vardı, hem de Batı, bu bölgeyi en az bizim kadar 
tanıdığı gibi, uzun zamandır her alanda onlarla işbirliği de yapı
yordu. Birbirlerini, bizim onları tanıdığımızdan daha iyi tanıyan 
ve işbirliğine girişmek için aracıya ihtiyacı bulunmayanlara aracı 
hizmeti verebileceğimiz görüşü, muhtemelen artık geçerliliği 
kalmamış verilere dayanan bir saplantıdan kaynaklanıyordu. Bir 
an için tarafların bu işbirliğinde bir aracıya ihtiyaç duydukları 
varsayılsa bile, bu taktirde her iki tarafla bizden çok daha eskiye 
dayanan ilişkileri olan Lübnan’ın tercih edilecek olması daha 
kuvvetli bir olasılıktı.

Bütün bunlardan çıkarılması gereken sonuç, Orta 
Doğu'da sağlıklı bir politika yürütebilmemiz ve bu bölge 
ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirme çabalarımızı gerçekçi bir 
baza oturtabilmemiz için, bu bölgeyi çok iyi tanıdığımız ve 
bölge ülkeleri üzerinde bir etkiye sahip olduğumuz hususun
daki görüşümüzün zannettiğimiz ölçüde geçerli olmadığının 
bir an evvel kabullenilmesinin zorunlu hale geldiğidir. Bu 
satırların yazıldığı 1996 yılı son aylarında iktidarda bulunan 
hükümetin izlemeye çalıştığı politikaya bakıldığında, geçmişin 
bunca tecrübelerine ve keşfedilmesine gerek olmayan mevcut 
gerçeklere rağmen, " g e ç m iş te  b e r a b e r  y a ş a d ık ,  d in im iz  bir, a y n ı  
y e m e k  v e  m u s ik id e n  h o ş la n ıy o r u z ,  d o la y ı s ıy la  d o s t  v e  k a r d e ş iz "  
şeklinde bir hayale hâlâ itibar edildiği esefle görülmektedir. 
Sadece bu yaklaşım bile, bölgenin gerçekleri hakkında fazla bir 
fikre sahip bulunmadığımızı dosta düşmana ilan etmeye yetmek
tedir.

Bir başka saplantımız da Orta Asya'daki Türklerle ilgi
lidir. Belki de beslediğimiz sıcak duyguların bir sonucu olarak, 
bu toplumlar hakkındaki değerlendirmelerimizde, mantığımızdan 
çok gönlümüz egemen olur. Genel kanaatimiz, bu toplumların 
bizim etrafımızda kenetlenmek için yanıp tutuştukları, işareti 
verdiğimizde hemen arkamızdan gelip, ne istersek yapmaya hazır 
oldukları yolundadır.
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Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Enver Paşa, yenilginin 
ve İmparatorluğun tarihe gömülmesinin başlıca sorumlusu olarak 
İngilizleri görüyordu. Bunun hıncını almak için, Orta Asya 
Türklerini peşine takıp İngilizleri Hint altkıtasmdan kovmak 
hevesine kapılmıştı. Orta Asya Türklerinin kendisini izlemesi için 
bir işaretinin kâfi geleceği inancında olduğu anlaşılıyordu. 
Gönülden geçenler her zaman gerçeklere uymadığı için, Enver 
Paşa, bütün şöhretine ve kader arkadaşı Cemal Paşa ile birlikte 
yaptığı bütün çabalara rağmen, Türkleri ve bölgedeki 
Müslümanları hayal ettiği gibi arkasına alamamış, başlangıçta 
kendisiyle beraber olanların zamanla ihanetine uğramış, sonunda 
da yanında kalan çok az sayıda sadık birkaç savaşçı ile elinde 
kılıç Rus baskınına karşı koymaya çalışırken Pamir Dağları etek
lerinde şehit olmuş ve bu suretle giriştiği macera da traj ik bir şe
kilde noktalanmıştı. Başarısızlığının bir başka nedeni de, eldeki 
olanakların; hayal edilen amaç için son derece yetersiz olması ve 
seçilen zaman ve zeminin hesaba kitaba gelen bir nitelik taşıma
masıdır.

Aynı hatalı yaklaşımlara komünizmin çökmesi ve 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki dönemde de tanık 
olduk. Evvela bu olayın ifade ettiği değişikliğin pek doğru bir 
teşhisini yapamadık. Bu çöküşü, bir yönetim doktrini ve şeklinin 
çöküşü olarak değil, bir devletin çöküşü olarak gördük. Bu yanlış 
değerlendirmenin tabii bir sonucu olarak da, Rusya'nın bittiği, 
parsa toplama sürecine girildiği, Orta Asya ve Kafkas 1 ar'daki 
boşluğu doldurmak, dolayısıyla soydaşlarımıza nihayet kavuş
mak için tarihi bir fırsatın doğduğu havasına girdik.

Galiba, Rus hegemonyasından nihai şekilde kurtulduklarını 
zannettiğimiz soydaşlarımızın da, ortaya çıkan bu yeni durumda 
kucaklarını açıp bizi beklediklerini hesap ediyorduk. Ayrıca, karşı 
karşıya bulunulan durum, iç politikada istismar için poli
tikacılarımıza bir hayli cazip geliyordu. Biraz yanlış değer
lendirme, biraz konunun yarattığı heyecan ve biraz da bu heye
canın istismarının iç politikada yapacağı primin cazibesi, poli
tikacılarımızı hemen harekete geçirdi.

[152] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 1999



Yüksek düzeylerde " A d r iy a t ik ' t e n  Ç in  S e d d i 'n e  T ü r k  
D ü n y a s ı" ,  " Y ir m ib ir in c i  y ü z y ı l  T ü r k le r in  y ü z y ı l ı  o la c a k t ı r "  şek
linde beyanatlar yapılmaya başlandı. Türk zirveleri düzenlendi. 
Bu Cumhuriyetlere, gerçek durumun gerektirdiğini aşan sayı ve 
düzeyde karşılıklı tantanalı resmi ziyaretler yapıldı. Çok şey 
vaadedip, bunların azını yerine getirdik. Bölgede neredeyse adını 
da koyarak Rusya ile bir nüfiız mücadelesine girdik.

Oysa, Sovyetler Birliği'nin çökmesini, evvela Çarlık 
Rusyası olarak asırlarca büyük bir devlet, daha sonra da, özellik
le İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, bir süper güç olarak ağırlığını 
kanıtlamış bir devletin birdenbire yok olması veya sıradan bir 
devlet haline dönüşmesi diye nitelemek ve bunun sonucunda da 
parsa toplama dönemine girildiğine hükmetmek hem yanlış, hem 
de tehlikeli bir değerlendirme teşkil ediyordu. Çöken ve tarihe 
malolan, komünizm rejimi ve bu rejime dayanılarak kurulmuş 
devlet sistemi ile bu devletin kapitalizmi gömerek dünyaya ege
men olmak hayal ve iddiasıydı.

Ancak Rus milleti, eskiden Çarlığı, daha sonra Sovyetler 
Birliği’ni büyük devlet yapmış nitelikleri ve ülkesinin sahip 
olduğu tabii zenginlikleri ile var olmaya devam etmekteydi. 
Karşımızdaki tablo, bir büyük devletin uzun yıllar süren bir 
savaşta ağır bir mağlubiyete uğramış olması sonucunda ortaya 
çıkan bir tablo değildi. Sovyetler Birliği askeri alanda bir mağlu
biyete uğramamıştı. Devlet düzeni için seçtiği ve sadece kendi 
ülkesine değil, bütün dünyaya mutluluk, adalet ve refah getire
ceğine inandığı rejimin iflas ettiğini idrak etmesi üzerine giriştiği 
bir ıslahat hareketi denemesinde kontrolü elinden kaçırmış, ken
disini birdenbire, dış dünya dahil, hiç kimsenin öngörmediği bir 
tablo ile karşı karşıya bulmuştu. Bunu, başta bizzat kendileri 
olmak üzere, hemen harkesi tek ayağı üzerinde yakalayan " b ir  tü r  
k a z a  "olarak nitelemek mümkündü.

Nitekim Rusya, "kaza"nm ilk şokunu atlattıktan hemen 
sonra; bir yandan alt düzey bir global rolü kabul etmeyeceğini, 
diğer yandan modem dünyada tek bir lider gücün varlığının söz
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konusu olamayacağını, her geçen gün daha artan bir açıklıkla 
ifade etmeye, başlamıştır. Ayrıca Rusya, " e sk i  
kaybetmeyi de içine sindirememiştir, Daha başlangıçta bile 
" R u s y a 'n ın  a s ır la r c a  u ğ r a ş a r a k  g e r ç e k le ş t i r d iğ i  g e le n e k s e l  n ü fu z  
a la n la r ın ı  k a y b e tm e s in in  h a k s ı z l ı k  o ld u ğ u n u "  belirtmekte yarar 
görmüştür. Gün geçtikçe bu fikirler daha açık bir üslupla ifade 
olunmaya başlamıştır. Eski Cumhuriyetler üzerindeki nüfuzun, şu 
veya bu şekilde ihyası yönünde çabalar, bu ülkelerle hemen bir
takım karşılıklı imtiyaz anlaşmalarının imzası ile, sözden fiiliya
ta intikal etmiştir.

Bu yöndeki çabaların artan bir şekilde sürdürüleceğini 
söylemek kehanet olmaz. Eski durumun aynen ihyası mümkün 
olmasa bile, kaybedilen Sovyet Cumhuriyetleriyle Rusya 
Federasyonu arasında, ayrıcalıklı ilişkilere dayanacak bir bütün
leşmenin sağlanması, Rusya için herhalde, asgari bir hedef ola
caktır. Kaba kuvvete başvurulmaması, Batı çıkarlarına zarar ve
rilmemesi ve Baltık Cumhuriyetlerine dokunulmaması halinde, 
Rusya’nın bu çabalarına Batının etkili bir tepki göstermesi ihti
mali bir hayli zayıftır.

Konuya bu şekilde yaklaştığımızda, evvela kuzey komşu
muzun geçirdiği sarsıntıyı, gerçekte ifade ettiği anlamı aşan bir 
şekilde değerlendirdiğimizi, ayrıca, Türk Cumhuriyetlerinin bize 
karşı olan duyguları konusunu ve sahip bulundukları manevra 
kabiliyetinin boyutlarını da, duyduğumuz heyecan ve bazı 
hallerde iç politika mülahazaları ile biraz abarttığımızı söyleye
biliriz. Bunun sonucu, gelişmelerin yarattığı fırsattan istifade 
ederek bu kardeş Cumhuriyetlerle ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek hususundaki haklı çabalarımızın gerçek amacının 
yanlış anlaşılması ve kuzey komşumuzca kendisi aleyhine gi
rişilmiş bir nüfuz mücadelesi şeklinde algılanması olmuştur. 
Onların böyle bir değerlendirme yapmış olmalarının tamamen 
mesnetsiz olmadığını, bunda bizim geleneksel dış politikamızın, 
kuzey komşumuzu gereksiz yere tahrik edebilecek davranışlardan 
kaçınmak ilkesini gözardı eden aşırı davranışlara girmemizin de 
payı olduğunu teslim etmek gerekir. Bu da beraberinde bize karşı
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alınan bazı önlemleri getirmiştir.

Bu bakımdan Orta Asya ve Kafkaslar'daki Türk toplum- 
larınm bizim hakkımızdaki duygularının ve istediklerini yapa
bilmek hususunda sahip bulundukları olanakların bizim gön
lümüzden geçtiği şekilleriyle değil, gerçekte var olan şekilleriyle 
değerlendirilmesine; ayrıca, mevcut gerçekler çerçevesinde ve 
elimizdeki olanaklarla gönlümüzden geçenlerin hangi oranda 
gerçekleşebileceğini objektif bir şekilde hesap etmeye ihtiyacımız 
bulunduğunu kabul ve idrak etmemiz önem taşımaktadır. Bu 
toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek hususundaki çabaların 
istikrarlı bir şekilde geliştirilebilmesinin en emin yolu, bize göre 
bu olmalıdır.

* E r c ü m e n t  Y A V U Z A L P , “Dış Politikada Oyunun
Kuralları”, B i lg i  Y a y ın e v i, 1 9 9 8 -A n k a r a , s. 1 3 2 -1 4 5 .

* B u  k i ta p ta n  b ö lü m le r  y a y ın la n m a s ı  s ü r d ü r ü le c e k t ir .
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