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1 Eylül 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınlanan 
mesajları.
    •

% Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in basın
toplantısı.

3 Eylül 2000

%

4 Eylül 2000

*

5 Eylül 2000

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş 
Milletler Binyıl Zirvesi'ne katılmak üzere 
ABD'yi ziyaretlerine ilişkin açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Binyıl Zirve 
Toplantısı dolayısıyla ABD'yi ziyaretleri 
öncesinde yaptıkları açıklama.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Türk 
demek yöneticileri ve vatandaşlara hitaben 
yaptıkları konuşma.
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* İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
Genel Sekreteri Donald J. Johnston'un 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Türkiye'nin Malezya'ya zırhlı muharebe aracı 
satışına ilişkin bilgi notu.

6 Eylül 2000

* MEDA Programı çerçevesinde ülkemize 
sağlanan yardımlara ilişkin açıklama.

7 Eylül 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş
Milletler Binyıl Zirve Toplantısı'nda yaptıkları 
konuşma.

*

8 Eylül 2000

AM

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş 
Milletler'de düzenlenen Yuvarlak Masa 
Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

* Başbakan sayın Bülent Ecevit'in New York'ta 
yapılacak Kıbrıs Aracılı Görüşmeleri 4. Turu 
hakkındaki açıklamaları.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Dr. O. 
Faruk Loğoğlu'nun Brüksel'e yapacağı çalışma 
ziyaretine ilişkin açıklama.
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10 Eylül 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş 
Milletler Binyıl Zirve Toplantısı dönüşünde 
yaptıkları açıklama.

11 Eylül 2000

& Filistin Merkez Koriseyi'nin "Devlet İlanı"nı 
erteleme kararma ilişkin açıklama.

12 Eylül 2000

* Afganistan'da yaşanan son gelişmeler 
hakkında açıklama.

13 Eylül 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
•  •

Üçüncü Türkiye Enerji Konferansı kapanış 
oturumunda yaptıkları konuşma.

% Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik 
* •  •

işleri Genel Müdürü Büyükelçi Ömür 
Orhun'un Türkiye'nin Sesi Radyosu "Olaylar 
ve Yorumlar" programına verdiği mülakat.

t
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14 Eylül 2000

* Japonya Hükümeti'nin Yerel Projeler İçin Hibe 
Yardımı Programı'nı ülkemizde başlatmasına 
ilişkin açıklama.

15 Eylül 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Askeri 
Komitesi'ne hitaben yaptıkları konuşma.

# Türkiye ile Fransa Dışişleri Bakanlıkları 
arasında yapılacak Siyasi İstişarelere ilişkin 
açıklama.

*

16 Eylül 2000

18 Eylül 2000

*

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in Brüksel'e 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in New 
York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 55. 
Dönem Oturumu'nda yaptığı konuşma.

* Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'in 
Türkiye'yi ziyaretine ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün, basında yer 
alan bir habere ilişkin soruya verdiği yanıt.
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* Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün, Bağdat'a 
iniş yapan bir Rus uçağı hakkındaki soruya 
verdiği yanıt.

19 Eylül 2000

21 Eylül 2000

M

Kosovalı Türklerin Anayasal haklarının 
Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu
(UNMIK) tarafından tanınmasına ilişkin 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye 
Araştırmalar Merkezi'nin 15. Yıldönümü 
Kitapçığı'nda yayınlanmak üzere kaleme 
aldıkları önsöz.

Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Türkiye'nin 
AB üyeliği hazırlıklarına ilişkin yaptıkları 
açıklama.

İtalya ile Siyasi İstişarelere ilişkin açıklama.

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi'nin 
sözde Ermeni soykırımı konulu tasarıya ilişkin 
kararı hakkında açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün, Avrupa 
insan Hakları Mahkemesi'nde görülen bir dava 
hakkındaki soruya verdiği yanıt.
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22 Eylül 2000

V-

*

23 Eylül 2000

25 Eylül 2000

AM

27 Eylül 2000

*

Sayın Cumhurbaşkanımızın sözde Ermeni 
soykırımı karar tasarısı hakkmdaki görüşlerine 
ilişkin olarak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve 
Basın Başdanışmanı Metin Yalman'ın yaptığı 
açıklama.

Başbakan sayın Bülent Ecevit'in sözde Ermeni 
soykırımı karar tasarısı hakkında yaptıkları 
açıklama ve bir soruya verdikleri yanıt.

Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Dışişleri 
Bakanı sayın İsmail Cem ile yaptıkları 
görüşmeye ilişkin olarak yöneltilen sorulara 
verdikleri yanıtlar.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile
Antalya'da yaptıkları görüşme hakkmdaki 
açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya Turizm 
Günü dolayısıyla yayınlanan mesajları.
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% Sayın Cumhurbaşkanımızın Ege Denizi'nde 
meydana gelen kaza dolayısıyla Yunanistan 
Cumhurbaşkanına gönderdikleri başsağlığı 
mesajına ilişkin açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi ziyaret 
eden Suriye İçişleri Bakanı Dr. Mohammad 
Harba ile beraberindeki heyeti kabullerine 
ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün, İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin 
basın mensuplarıyla yaptığı bir görüşme 
hakkında kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

* Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
Yönlendirme Komitesi Toplantısı'yla ilgili 
açıklama.

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
Özbekistan Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

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

28 Eylül 2000

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün Irak'a yönelik sivil amaçlı uçuşlar 
konusundaki bir soruya verdiği yanıt.
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* Başbakan sayın Bülent Ecevit'in, CNN Türk 
Televizyonu "Eğrisi-Doğrusu" Programı'nda 
sözde Ermeni soykırımı konusunda yöneltilen 
sorulara verdikleri yanıtlar.

* Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan 
seçimlere ilişkin açıklama.

* Haram El-Şerifte, Cuma namazını takiben 
meydana gelen olaylara ilişkin açıklama.

29 Eylül 2000

30 Eylül 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin Devlet 
Başkanı Yaser Arafat'a gönderdikleri mesaj.

* Eylül Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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R MÜHÜR*

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLANAN

MESAJLARI

ilkel kabilelerden, demokratik toplumlara kadar insanlık 
tarihinin yadsınamaz gerçeği, gelişmenin barış ortamında 
olanaklı olduğudur.

Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hak ve 
özgürlüklerden herkesin eşit yararlanabilmesi, öncelikle bireyler 
arası barışın sağlanmasının ve gelişmenin en önemli aracı 
olmuştur.

Dünya barışında en önemli adımlardan birisi olan 
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, temel hak ve özgürlüklere 
saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasiyi kurmayı 
başarmış devletlerin temel yasası olmuştur.

Bugün, iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, tüm 
dünya ülkelerini birbirine bağlamış; yıkıcı savaşlarla, yoksullukla 
ve açlıkla mücadeleyi de küreselleştirmiştir. Bu gelişmeyle, dünya 
barışının sağlanması bütün bireylerin görevi durumuna gelmiştir.

Dünyadaki değişimin yakın izleyicisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti, Yüce Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda su lh” 
ilkesinin öncülüğünde, kıtalararası konumuyla dünya barışının 
sağlanmasında ve korunmasında önemli devletlerden biridir.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti, barış ve huzur içinde, 21. yüzyıla kapılarını açmıştır.

/
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Türk Ulusu ’nun barışçı kimliği uluslararası ilişkilerde de 
kendisini göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti dünya barışının
sağlanmasına yönelik çabalara, tüm olanaklarını kullanarak 
katkıda bulunmuştur.

Dünyada barış ortamının oluşturulabilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanmasında, Türk Ulusu bundan sonra da 
üzerine düşen görevi en iyi biçimde yerine getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Barış Günü nü kutluyor; 
tüm vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



R M JH Ü H  Wd)(D

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN
BASIN TOPLANTISI

İSMAİL CEM: Efendim önce hepinize çok teşekkür 
ediyorum geldiğiniz için. Yeni bir çalışma yılının eşiğindeyken 
bazı konularda bilgi sunmak istedim, Bakanlığımızın 
çalışmalarıyla ilgili olarak. Dört temel konu üzerinde duracağım. 
Tabii sual başka konulardan da gelebilir. Fakat ben öncelikle Orta 
Asya, AB, New York’taki BM toplantısı ve Orta Doğu Barış 
Süreci üzerine konuşmak istiyorum.

Orta Asya ve Kafkasya bizim yıllardan beri büyük emek 
sarfettiğimiz, geçen 10 yılda bana göre çok ciddi ve başarılı bir 
siyaset izlediğimiz bir bölge. Bizim büyük hassasiyetlerimizin 
bulunduğu bir bölge. Orta Asya ve Kafkasya’da son 3-4 ay içinde 
olumlu bazı gelişmeler görmekteyiz. Yoğun temaslar içindeyiz. 
Yoğun bir iletişim kurabildik ve şöyle bir yaklaşım geliştirdik 
Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle. Bu bölgelere baktığımızda, bu 
bölgelerin bağımsızlığına kavuşmasında veyahut mevcut 
bağımsızlığını gerçekten güçlendirmesinde belli bir dönemde 
Türkiyemizin ciddi katkıları oldu ve hakikaten bu 10 yılda, onların 
ilk 10 yılında, Türkiyemizle ilişkilerinde çok ciddi mesafeler 
alındı. Türkiyemizin çabaları hakikaten o bölgede her zaman 
teşekkürle anılıyor. Fakat biz şöyle bir düşünceye vardık. Bu ilk 
dönem, bu ilk aşama büyük bir başarıyla tamamlanmış gözüktü 
bize ve ilk 10 yıldaki başarılar sayesinde ikinci 10 yıla daha farklı 
özellikteki ilişkiler içinde girebileceğimizi düşündük ve bu 
konuyu Orta Asya ülkeleriyle, Kafkas ülkeleriyle konuşmaya 
başladık. Çok özet, çok basit olarak şöyle söylenebilir: 
Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi daha planlı, daha programlı, 
zaman içinde takvimlere bağlanmış, kendiliğinden oluşan 
politikaların payını azaltıp önceden düşünülen, önceden planlanan
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politikalara dönüştürmek, ilişkilerimizde planlı ve programlı olma 
özelliğini artırmak. Bu yaklaşımı ben birçok muhatabımla 
konuştum, ciddi şekilde olumlu yankı aldım ve bu doğrultuda 
çalışmaları başlattık, ilk olarak zannediyorum Azerbaycan’a 
yaptığım ikili ziyarette Azeri meslektaşımla konuştum. Daha 
sonra Kırgızistan ve Kazakistan’a yaptığım ziyaretlerde 
muhataplarımla görüştüm. Bilahare Gürcistan Dışişleri 
Bakam’mn Türkiye ziyaretinde konuşuldu. Dün en son Türkmen 
Dışişleri Bakam’mn Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuşuldu. 
New York’ta bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarına ben bir çalışma 
yemeği vereceğim. Kendileriyle yeniden bu görüşleri tartışacağız. 
Ekim ayının başlarında Özbek Dışişleri Bakanı’nın daveti üzerine 
Özbekistan’a gideceğim. Onunla da görüşeceğim.. Velhasıl bu 
dönemde biz daha planlı, daha programlı olarak, son 10 yılın 
başarısı sayesinde gelmiş bulunduğumuz bu düzeyi daha iyi 
kullanabilmek amacındayız. Yine bu görüşmelerde, bu 
planlamada üç boyutu öne çıkardık, bu yeni bir olay değil ama üç 
boyutun üzerinde daha çok durduk.

Birincisi, siyasi boyut; ilişkilerin siyasi boyutu. İkincisi, 
ekonomik boyutu. Üçüncüsü de, güvenlik boyutu. Örneğin 
Kazakistan’la, örneğin Azerbaycan’la bazı mekanizmaları 
oluşturmaya da başladık. Diğer ülkelerle de bunu yapacağız.

Orta Asya’dan bahsederken bir de tabii şunu eklemek 
istiyorum: Türkiyemizin uluslararası terör karşısındaki tutumu, 
gayreti malum ve maalesef biz bu konuda, yani bölücü terör 
saldırıları karşısında, bunlarla nasıl başedilebileceği konusunda, 
çok deneyim kazandık. Orta Asya’daki bazı kardeş cumhuriyetler 
son zamanlarda bölücü terörün ciddi saldırısı ve tehdidi karşısında 
bulunuyor. Başlıca iki ülke böyle bir tehdit karşısında olan: Birisi 
malum Özbekistan; diğeri Kırgızistan.

Ben Kırgızistan’dayken bunu çok ayrıntılı konuşmuştum. 
Türkiyemizin Orta Asya’daki kardeş ülkelerin karşı karşıya 
kalabilecekleri bölücü terör saldırıları için kendileriyle işbirliği 
yapmaya, kendilerine yardımcı olmaya hazır bulunduğunu
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muhataplarıma anlattım ve hakikaten bu konuda bazı temaslar,
  •  •

gelişmeler oldu. En son Özbek Dışişleri Bakam’yla telefon
konuşmamda kendisine yardımcı olabileceğimizi, onların
problemlerini çok iyi anladığımızı belirttim. Bu konuda biz bir

•  •

açıklama da yapmıştık. Özbekistan’a da Kırgızistan’a olduğu gibi, 
Türkiyemizin bölücü saldırı karşısında desteğinin -maddi, manevi 
desteğinin- kendilerine sağlanabileceğini söyledik ve bu yolda da 
bazı gelişmeler oldu.

AB konusuna geçiyorum. Ben kısa kısa anlatmaya 
çalışayım. Sonra sual olursa cevaplarım. AB konusunda Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nin hazırlığı devam ediyor. Bu daha çok, daha 
çok değil aslında tamamen AB’nin işi biliyorsunuz. Katılım 
Ortaklığı Belgesi onları izam eden, onların hazırlayacağı bir belge 
oluyor ve bu belgede AB, önümüzdeki dönem Türkiye’den 
beklediklerini, bir bakıma Türkiye’nin adaylığının üyeliğe 
dönüşebilmesinin yollarını, yöntemlerini bu belgeye koyuyor. 
Ama usulden olduğu üzere bunu yaparken bizim de düşüncemize 
başvuruyor; bizim de görüşlerimizi alıyor.

Şimdi bu çalışma devam ediyor. Ayrıca Türkiyemizin 
ulusal programı ki, onu biz hazırlıyoruz. Gene tabii biz de bir 
temas kuruyoruz AB ile. Ama bu bize ait bir konu. Ulusal Program 
konusunda AB’nin koordinasyonundan, iç koordinasyonundan 
sorumlu Genel Sekreterlik çalışmalara başladı. Bu da bir olumlu 
gelişme. Kurulan Genel Sekreterlik gerçekten çok iyi bir 
başlangıç yaptı ve umuyorum fevkalade başarılı olacaktır. Elbette 
bizim Bakanlığımızla sürekli temas halinde, dayanışma halinde bu 
çalışmalarını yapmaktadır ve biz de kurulan Genel Sekreterliğe 
her türlü desteği sağlamaktayız.

AB konusunda önemli iki temas olacak. Birincisi sayın 
Müsteşarımızın, sayın Loğoğlu’nun Eylül ayının 10-12’si 
dolayında zannediyorum, Brüksel’de temasları olacak. AB ile 
daha sonra benim bir temasım olacak zannediyorum New York 
sonrasında. AB müesseseleri içinde ilişkilerimizin bana göre en 
fazla takviyeye muhtaç olduğu alan Avrupa Parlamentosu. Çünkü

/
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Avrupa Parlamentosu ile Türkiye’nin ilişkileri özlediğimiz 
düzeyde değil. Biz bazı konuları zannediyorum bir hayli yeterli 
şekilde, örneğin Komisyon’a anlatabildik. Avrupa Komisyonu 
bizim esas muhatabımız olan. Biz bunları tek tek Bakanlara 
anlatabilmekteyiz. Fakat Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye 
karşı olan tutumunda biz hatayı başkasında değil, öncelikle tabii 
kendimizde aramalıyız. Ben hep onu yapmaktayım. Bizim 
kendimizi daha iyi anlatmak ihtiyacında olduğumuzu 
görmekteyiz. Sanırım New York sonrasında ben Avrupa 
Parlamentosu’ndaki siyasi grup liderleriyle görüşeceğim tek tek. 
Bazılarını eskiden de tanıyorum zaten. Kendileriyle örneğin 
Yeşiller Grubu’nun lideriyle, örneğin Hristiyan Demokratlarla, 
örneğin Sosyalistlerle, Liberallerle, onların Grup Başkanlarıyla 
görüşeceğim ve bazı konularda düşüncelerimizi anlatacağım. Bir 
de böyle bir çalışmamız var.

Biz Helsinki’de hukuken birçok konuda iyi sonuçlar aldık 
ve Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanırken o sonuçları gözardı 
edebilecek bazı beklentiler, özlemler varsa onların ortadan 
kalkması veya etkisinin azaltılması için de bir çalışma içindeyiz. 
En son ben tek tek Bakan muhataplarımla temas kurmaktayım; 
yazılı temas kurmaktayım ve bundan sonra Türkiye’nin Katılım 
Belgesi’ne ilişkin yapacakları çalışmalarda hukuk çerçevesinin 
gözden kaçırılmaması için bir hatırlatmayı yazılı olarak 
yapmaktayım. Zaten Brüksel’deki temaslarımızda da bunun 
üzerinde duracağız.

New York’a geçiyorum. New York’ta sayın 
Cumhurbaşkanımızın çok önemli temasları var ve New York’taki 
faaliyetlerin ilk bölümü zaten Devlet Başkanları ve Hükümet 
Başkanlarının katıldığı Binyıl Zirvesi. Sanırım 120’ye yakın 
Hükümet ve Devlet Başkanı olacak ve sayın Cumhurbaşkanımız 
Türkiye’yi temsil edecek. Önemli görüşmeleri olacak. Önemli 
liderlerle görüşmeleri olacak ve bu ilk bölümü, New York’un ilk 
bölümü sayın Cumhurbaşkanımızın temasları ve bizim orada 
gerektiğinde gereken katkıyı vermemiz şeklinde olacak. Ayrıca 
sayın Cumhurbaşkanı ikili temaslarının yanısıra bu toplantıda
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düzenlenen, yuvarlak masa olarak tabir edilen ve her birinde 
yaklaşık 25-30 ülkenin bulunacağı tartışmalara katılacak ve o 
tartışmalarda da Türkiyemizin dünya meselelerine bakışını, yani 
Türkiye’nin meselelerini değil, ama dünya meselelerine bakışını 
yansıtacak. Örneğin yeni bir binyıla başlamaktayız. Bir kısmımız 
dünyada bir hayli varlıklıyız. Buna karşılık büyük çoğunluğumuz 
hala açlık içinde, hala yokluk içinde. Bunu nasıl önleyebiliriz; 
Türkiye olarak bu konuda ne düşünmekteyiz, ne önermekteyiz 
bunların tartışılacağı toplantılara katılacak.

New York’ta benim herhalde 30’a yakın Dışişleri 
Bakam’yla görüşmem sözkonusu. Ayrıca demin sözünü ettim; 
Orta Asya, yani kardeş Cumhuriyetlerin Dışişleri BakanlarTyla 
bir çalışma yemeği, ayrıca bir de İslam Konferansı Örgütü’nün 
Danışma Konseyi, Danışma Toplantısı New York’ta yapılacak ve 
bu da bizim için çok önemli. Yani Türkiyemizi New York’ta 
elbirliğiyle, en iyi şekilde temsil edeceğiz. Muhtemelen ben 
Amerika’nın önde gelen bir dış siyaset kuruluşunun bir 
yemeğinde tek konuşmacı olacağım. O konuşmamda dünyadaki 
bazı gelişmeler, özellikle de yeni teknolojiler, yeni ekonomi 
denilen oluşum ve bunlar karşısında bizi bekleyen umutlar ve 
sıkıntılar gibi bir konuda Türkiyemizin düşüncelerini 
aktaracağım. Geniş katılımlı bir toplantı olacak. New York’ta her 
zaman olduğu gibi elbirliğiyle Türkiyemizi en iyi şekilde temsil 
edeceğiz.

Orta Doğu Barış Süreci’ne kısaca değinmek istiyorum. 
Barış Süreci’ne, belirttiğim gibi, Türkiyemizin bir belirli katkısı 
sözkonusu. Kolaylaştırıcı bir katkısı sözkonusu. Biz nereden yola 
çıktık, onu da açıkladım. Kısaca tekrarlıyorum. Sayın Arafat, 
Filistin Devlet Başkanı, Ankara’dayken iki talebi oldu bizden. 
Birincisi, Filistin’in özellikle kutsal mekanlar hakkında, genelde 
haklı olan bazı hassasiyetlerinin başkalarına anlatılması. Türkiye 
tarafından da anlatılması. Bu sayın Arafat’ın ilk talebiydi.

Sayın Arafat’ın ikinci talebi, Türkiye’nin sonuca gitmeyi 
kolaylaştırıcı bazı katkıları olabilecekse bu katkıları yapması oldu.
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Biz Türkiye olarak birincisini zaten yaptık. Anlatma işini zaten 
yaptık ve sayın Arafat bunun olumlu bir izi olduğunu da bize 
belirtti. Yani bizim yaptığımız çalışmanın olumlu yansıdığını, 
etrafa da belirtti sayın Arafat, ikinci konu, yani katkı konusunu da 
biz hem İsrail’le, hem Amerika’yla da konuştuk ve ondan sonra 
benim hep söylediğim gibi, öyle çok iddialı değil belki, fakat 
somut bazı kolaylaştırıcı katkıları yapmak yolunda adımlar attık 
ve ardından ben ilk aldığım sonuçları sayın Devlet Başkanı 
Arafat’a sundum. Daha sonra malum, sayın Barak -İsrail 
Başbakanı- Türkiye’ye geldi. İsrail Dışişleri Bakam’yla daha önce 
konuşmuştum ve taraflar bize iki mesaj verdiler.

Birincisi bizim açımızdan çok önemli. Zaten biz onunla 
yola çıktık. Hem Filistin tarafı, hem İsrail tarafı Türkiye’ye tam 
güven beyanında bulundu. Bunu başta da yaptılar, sonda da 
yaptılar. Yani ilk başta bunu zaten söylemişlerdi. Bu olmasa biz bu 
işe girmezdik. Bu güveni beyan ettiler. Daha sonra bizim birtakım 
temaslarımızın, bazı kolaylaştırıcı küçük katkılarımızın ardından 
hem sayın Arafat Gazze’de, hem sayın Barak Ankara’da ve 
kamuoyu önünde Türkiye’ye güvenlerinin tam olduğunu ve 
Türkiye’nin kolaylaştırıcı katkılarının devamını da beklediklerini 
söylediler. Yani biz bu noktadayız. Olaya büyük bir ciddiyetle 
bakmaktayız. Elbette Türkiyemizin bu konuda büyük 
tecrübesinden, 400 yıllık tecrübesinden ve bugünkü Türkiye’nin 
etkinliğinden, birikiminden, bizim Bakanlığımızın bilgi 
birikiminden ve toplumumuzun bilgi birikiminden yola çıkarak 
elbette bazı özgün düşünceler oluşturabilmekteyiz. Bunların da 
küçük bir katkısı olabildiğini, olabileceğini görmekteyiz ve buna 
devam edeceğiz.

New York’ta büyük ihtimalle ben hem Filistin tarafından, 
onların sistemindeki Dışişleri Bakanı muadili Baş Müzakereci’yle 
ve sayın Arafat’la görüşeceğim. Hem gene büyük ihtimalle İsrail 
Dışişleri Bakanı Ben-Ami ile görüşeceğim. Biz bu katkımızın 
olumlu olduğu düşüncesini muhafaza ettiğimiz sürece bu 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye’ye yakışan budur. 
Türkiye bu konuda herhangi bir ülke değildir. Türkiye bizim bir
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süredir izlediğimiz dış politikayla kendisini büyük bir coğrafyanın 
çok etkili aktörü olarak kanıtlamıştır ve El-Aksa dediğimiz vakit, 
Haram El-Şerif dediğimiz vakit bunlar sadece Filistin tarafının 
hassasiyeti değildir. Bütün bir İslam dünyasının ve elbette 
Türkiye’nin ortak hassasiyetidir. İyi bir iş yapmaktayız ve o işi 
yapmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak, Türkiyemiz bir yeni dönemin başlangıcında 
ileriye, geleceğe umutla bakmaktadır. Dış ilişkilerimiz iyi 
gelişiyor. Tabii hiçbir zaman bütünüyle memnun değiliz. Daha iyi 
olmasını istiyoruz. Daha iyi olması için çalışmaktayız. Fakat 
geçmişten bugüne bir çizgi olarak değerlendirdiğimizde 
gelişmenin fena olmadığını da görmekteyiz. Bu yolda da devam 
edeceğiz. Türkiyemiz birikimiyle, insanıyla, tarihiyle ve 
güneşiyle, Türkiyemiz başka hiçbir toplumda rastlanmayan bazı 
özellikleriyle, dinamizmi ile, hem bir Cumhuriyet ihtilalini temsil 
etmek, hem de 700 yıllık bir tarih boyutunu birlikte getirmek gibi 
çok az ülkede rastlanabilecek özellikleriyle uluslar camiasında 
kendi hakkı olan yere ulaşmaktadır. Bunu hep birlikte 
yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.

Ben teşekkür ediyorum. Sualiniz varsa cevaplamaya 
çalışayım.

SORU: Orta Doğu Barış Süreci’nde Türkiye’nin mütevazı 
ve somut katkılarının kabul gördüğünü söylediniz. Dışişleri 
Bakanlığı’ndan çıktığı iddia edilen bazı haberlerle, Kudüs ve Orta 
Doğu Barış Süreci’yle ilgili bir yalanlama yayınlandı. Ancak bir 
açıklama da getirilmedi bu somut önerilerin ne olduğuna dair. 
Sizden, Türkiye’nin tezinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

SAYIN BAKAN: Bu konularda ancak çok genel bir şey 
söyleyebilirim. Yani birincisi biz bir model getirmiyoruz. Biz 
sonuca gidecek zor konuların, noktaların bazılarını çözebilecek 
ipuçları, düşünceler getirmekteyiz ve bundan her iki taraf da 
memnun. Bunu kendileri açıkladılar. Zaten o konuda ben birşey 
açıklamam. Kendileri söyledi. İkincisi daha fazlasını söyleyebilir 
miyim? Hayır söyleyemem. Çünkü söylemem halinde yapmaya
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çalıştığımız iş ortada kalır, ileriye gidemez. Ben dersem ki; ben 
İsrail tarafına şunu önerdim veya önermeyi düşünüyorum, Filistin 
tarafına da şunu söyledim, ileriye götüremeyiz bunu. Dolayısıyla 
bu konuda fazla konuşamayız. Konuşursak kimse bize güvenmez. 
Bir de işin o boyutu var. Güvene dayalı bir ilişki bu. Türkiye’ye, 
Bakanlığımıza, bana güvendikleri için bu süreç belli bir şekilde 
fayda sağlıyor. O güven kaybolduğunda hiçbir şey yapılamaz. 
Ayrıca bu konulardaki gelişmeleri, gelişme içinde açıklamak 
gelişmeyi öldürür, yani önünü alır. O bakımdan biz de doğrusu 
kamuoyundan ve basından bir anlayış rica etmekteyiz. İsrail de 
böyle yapıyor, Filistin de aynı şekilde, Amerika da aynı şekilde. 
Bu konularda bu süreç içinde fazla bir bilgilendirme ve ne 
yapıldığının izahı pek olmuyor. Bizden de lütfen bu beklenmesin.

SORU: Türkiye’nin Kırgızistan ve Özbekistan’la ilişkileri 
bölümünde, “Türkiye maddi manevi desteğe hazır dedim telefonla 
görüştüğüm muhataplarıma ve bunun arkasından bazı gelişmeler 
oldu” dediniz. O gelişmeleri bize biraz açabilir misiniz? İkincisi 
de, New York’ta İran Dışişleri Bakam’yla görüşecek misiniz?

SAYIN BAKAN: İlki, biz her iki ülkeye maddi manevi 
yardımda bulunabileceğimizi söyledik ve gerek duyacakları bazı 
konularda somut yardıma da zannediyorum Kırgızistan’la 
başladık. Bunun ne olduğu, nasıl olduğu, o konuda fazla bir şey 
söylemek istemem. Çünkü bu bir güvenlik meselesi, güvenlik 
boyutu var. Bu ülkelerin güvenliklerinin takviye edilmesine 
ihtiyaçları var. Dolayısıyla ayrıntısına girmem.

İran’la görüşme şu anda programda yok. Ancak şunu da 
söyleyim: BM gibi, NATO gibi toplantılarda birçok Bakanla 
önceden randevulaşmıyorsunuz. Hele zaten kendisini iyi 
tanıyorsanız orada biraraya gelip, oturup bir yarım saat kahve içip 
birçok konuyu konuşabilme imkanınız oluyor. Dolayısıyla İran’la 
veya birçok başka ülkeyle böyle resmi randevu alınmamış 
olmakla birlikte görüşmeler yapılabiliyor ki, herhalde olacak. Bu 
bağlamda olacağını tahmin ediyorum. Çünkü kendisiyle nerede 
rastlaşsak uzun bir görüşmemiz oluyor sayın Harrazi’yle.
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SORU: İki sorum var izin verirseniz. Birincisi, New 
York’ta sayın Cum hurbaşkanının yapacağı konuşmada ana 
hatlarıyla en önemli mesajı ne olacak Türkiye’nin? 
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını da eğer mümkünse şimdiden 
öğrenebilirsem çok sevinirim. New York’a da gidip orada önceden 
bilgili olmak bakımından.

Bir de ikinci konu, yine bu Orta Doğu meselesiyle ilgili. 
Açıklamak istemeyebilirsiniz ama, benim çok merak ettiğim bir 
konu. Filistin tarafı bizden Osmanlı dönemine ait tapu kayıtlarını 
istedi mi? Oradaki araziyle ilgili tapu kayıtlarını istedi mi?

SAYIN BAKAN: Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşması 
tabii ki Cumhurbaşkanlığı’ndan istenebilir. Ben birşey 
söyleyemem.

Tapu kayıtlarını bizden istemedi. O konuya da bir açıklık 
getireyim. Biraz önce de belirttiğim gibi, Türkiye’nin geçmişteki 
deneyimleri bizim için çok kıymetli, çok önemli. Fakat bu 
deneyime, yahut herhangi bir tarihi tecrübeye baktığımız vakit, o 
zaman bunun bize günümüz için bazı ipuçları getirebileceğini 
görmekteyiz. Fakat tarihte olmuş bir modeli, bir olayı olduğu gibi 
bugüne aktarmak, bugünün koşullarında uygulamak elbette 
sözkonusu değil. Bazı ipuçları olmaz mı? Evet bazı ipuçları olur. 
Genellikle metoda dönük, yaklaşıma dönük bazı ipuçlarını 
tarihten almak, çıkarmak ve belli bir ölçüde günümüzdeki 
yaklaşımlara bir ışık tutmak mümkün. Fakat onun ötesinde o 
modeli alıp bugün uygulamak elbette mümkün değil.

SORU: Sayın Bakan, Orta Doğu Barış Süreci konusunda 
şu ana kadar söylediklerinizin dışında konuşmak istemediğiniz 
belli ama kamuoyu çok merak ediyor. Bir de İsrail Başbakanı 
Ehud Barak geldiği zaman sizi “Orta Doğu dengelerini en iyi 
anlamış devlet adamlanndan biri” olarak niteledi. Ama internetin 
başına oturup da Arap ve İsrail basınına baktığımız zaman 
nedense Türk tezine ilişkin tek satır göremiyoruz. Yani Türkiye 
eğer böyle bir tez getirdiyse ana hatlarının gündeme gelmesi 
gerekmez miydi? Yani siz burada Osmanlı’ya bir atıfta
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bulundunuz. Kamuoyunda yalanlansa da Türkiye’nin getirdiği 
tezin tarihten kaynaklı birtakım kökleri olduğu da ortada. Biraz 
daha açıklayıcı bilgi vermeniz mümkün değil mi? Çünkü aksi 
takdirde sizin spekülasyon olarak nitelediğiniz bu haberler daha 
çok çıkacak gibi.

SAYIN BAKAN: Onu da biliyorum, maalesef evet.

SORU: Bu konuda Barak tutup da herkese demedi, size 
dedi böyle birşeyi. Yani bu neden? Herkes merak ediyor nasıl 
böyle birşey oldu diye? İkincisi de, konuyla alakası yok ama, 
BM’de Türkiye’nin çok çektiği Irak ambargosu konusu hangi 
bazda gündeme gelecek?

SAYIN BAKAN: Birincisi, bir tez diye nitelemiyorum. 
Ben hep gerçekçi oluyorum. Bir de bir iş iyi bir sonuç yaratacaksa, 
o sonuç oluşsun soma konuşalım. Daha henüz ortada sonuç yok; 
evet şimdiden bir katkımız olduğu söyleniyor fakat daha henüz 
mesele çözümlenmiş değil. Üzerinde konuşmanın bir anlamı da 
yok. İnşallah birgün bu iş çözülürse o zaman bütün ayrıntılarıyla 
hepsi anlatılır. O bakımdan bizim tezimizin basında yer almaması 
tabii ki doğal. Çünkü biz sadece İsrail ve Filistinli 
muhataplarımızla konuşmaktayız.

SORU: Tezimiz olduğunu doğruluyorsunuz böylelikle...

SAYIN BAKAN: Tez demek istemiyorum, yani siz bir tez 
diyebilirsiniz. Madem öyle söylediniz. Ama biz bunu bir de 
Amerikalılarla konuşmaktayız. Onun dışında da 
konuşmamaktayız. Basına falan çıkmaz zaten bunlar. İsrail 
basınında da çıkmaz. Sayın Barak evet doğrusu bazı güzel şeyler 
söyledi. Öyle düşündüğü için demek ki. Onu bilemem. Herhalde 
böyle düşündüğü için bunları söyledi.

Irak ambargosu bizim ciddi olarak uğraşıp da başarı 
sağlayamadığımız konulardan bir tanesidir. Çünkü Irak 
ambargosu nedeniyle Türkiye’nin büyük kaybı olmuştur. Biz bu 
ambargonun uygulanışında Türkiye’nin kaybının dikkate
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alınması, kısmen giderilmesi için sürekli girişim yaptık. Fakat 
itiraf edeyim hiçbir gelişme, olumlu bir sonuç sağlayamadık. Evet 
buna devam edeceğiz. Fakat bugüne kadar başarılı olamadığımız 
bir konudur.

SORU: New York’ta sayın Papandreou ile bir görüşmeniz 
olacak mı? Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi füze alımına devam 
ediyor. Hızla silahlanmaya devam ediyor ve Katılım Ortaklığı 
Belgesi’yle ilgili olarak da veto tezini öne sürdüğü söyleniyor. 
Yani Kürt, Ege ve Kıbrıs konularının Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer almasına yönelik olarak çalışmaların olduğu 
söyleniyor. Bu konuları gündeme getirecek misiniz eğer 
görüşürseniz ve bu silahlanma iki ülke arasındaki olumlu 
atmosferi nasıl etkiler?

SAYIN BAKAN: Sayın Papandreou ile görüşeceğiz. Bir 
çalışma yemeğine davet etti. Geçen dönem biz yapmıştık aynı şeyi 
zannediyorum ve sayın Papandreou ile bir değerlendirme 
yapacağız; geleceğe dönük bazı düşünceleri değerlendireceğiz. 
Benim çok önemsediğim bir nokta vardı; hudut bölgelerinin 
işbirliği konusu. Bir türlü onu yapamıyorduk. Çok önceden karar 
almış olmakla birlikte biz hazırdık ama olmuyordu. O çözüldü. 
Sanırım onun tarihi de 14-15 Eylül. Bulgaristan-Yunanistan- 
Türkiye makamları hudut bölgelerindeki ticareti kolaylaştıracak, 
kültür ilişkilerini artıracak, geçişleri daha yoğunlaştıracak 
önlemler ve yeni ilişkiler oluşturmak üzere biraraya geliyorlar. Bu 
bizim açımızdan çok önemli. Gerçi her iki ülke için de aynı 
şekilde önemli ve ben bunu halkla da konuştum. Trakya’da 
konuştum. Edirne’de konuştum. Genellikle müthiş önemsiyor 
bizimkiler. Böyle bir kolaylığın çok önemli ekonomik katkı 
getireceğini söylüyorlar. Aynı hususları Ege’de konuştum ve 
benzer düşünceler aldım.

Silahlanma konusunu tabii ki dikkatle izliyoruz. Gerçi 
bunlar daha çok şu anda basın haberleri. Yunan yetkililerinin 
açıklamaları şeklinde. Bir defa şunu söyleyeyim: Bu
silahlanmanın ben bir anlamını görmemekteyim. Bir değerini de
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görmemekteyim ve çok da doğru bulmamaktayım. Ancak şunu 
söyleyeyim: Böyle bir silahlanmanın Türkiye’ye dönük bir 
tehlikesi varsa, ki bunu bilecek olan Savunma Bakanlığımızdır, 
Genelkurmayımızdır; hiç kimsenin kuşkusu olmasın, gereken ne 
ise, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından, Genelkurmay 
Başkanlığımız tarafından yapılır. Yani kimsenin aldığı fazladan 
silahla Türkiye’nin üzerinde ek tehdit oluşturmasına imkan 
tanımayız.

Sualinizin üçüncü bölümü Katılım Ortaklığı Belgesi’ne 
kısaca değindim. Bu konuda biz hukuken çok sağlam bir 
konumdayız. Şimdi ayrıntısına girmeyeyim. Helsinki Zirvesi’nin 
sonucu için biz 10 Aralık günü çok mücadele verdik. Böyle 
değildi, başka türlüydü. Fakat bu mücadele sonucunda, 
izlediğimiz -Bakanlığımızın izlediği- doğru politika sonucunda 
Helsinki Belgesi birkaç hususu çok açık bir şekilde ortaya koydu 
ve bunların başlıcası; Türkiye ile ilgili gelişmelerin, yani 
adaylıktaki gelişmelerin, ancak ve ancak Helsinki Nihai 
Sonucu’nda yer alan 12. madde, 4. madde ve 9. maddenin (a) 
bendi olduğu net bir şekilde Helsinki Zirvesi’nde yer aldı. Bunlara 
baktığımız vakit arasında Kıbrıs yok. Sadece New York’ta 
başlamakta olan aracıyla konuşmalara herkesin destek olması 
talebi var. Kıbrıs yok, Helsinki Nihai Bildirgesi’nde ve bu da 
kolay olmadı. Bunu mücadeleyle gerçekleştirdik. Bu konuya o 
kadar hassas yaklaştık ki, 10 Aralık günü arkadaşlarımız hatırlar; 
ben bu konularda, özellikle Kıbrıs’a atıfta bulunulan konuda, 
İkincisi anlaşmazlığın barışçı çözümü yöntemine ilişkin bir 
paragraf var ve oraya da atıf olduğu için 4. paragraf konusunda, 
Dönem Başkanı Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı (şimdi 
Cumhurbaşkanı oldu) Hallonen’le konuştum ve dedim ki; biz 
bunu kabul etmeyeceğiz. Yani bizim eğilimimiz, Bakanlığımızın 
eğilimi, şu iki hususa ek açıklama gelmezse zannederim kabul 
etmemek şeklinde olacak. Hükümete biz bu şekilde düşünce 
götürebiliriz dedim ve bunun üzerine bazı küçük değişiklikler, 
ama önemli değişiklikler yapıldı metinlerde. İkincisi, o dönemde 
en üst düzey iki yönetici Verheugen ve Solana, Hükümetimize 
açıklama yapmak üzere Ankara’ya geldi geceyarısı. Üçüncüsü ve
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en önemlisi, Dönem Başkanı Lipponen, Finlandiya Başbakanı, 
bizim Başbakanımıza bir mektup yazdı. O mektupta (Dönem 
Başkanı’nın beyanı kanun mertebesinde AB için. “Aquie 
communitaire” dedikleri birikimin parçası oluyor), hem bu 4. 
maddeyi izah etti, hem 9 (a) maddesini izah etti. Bu ikisinin 
Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin olmadığını belirtti ve 
“Türkiye’nin Katılma Ortaklığı’nın sadece Helsinki kararları 
çerçevesinde olacağını” beyan etti yazılı olarak ve sonra aynı 
hususları Dönem Başkanı Lipponen Avrupa Parlamentosu’nda 
yaptığı konuşmada, Başkan sıfatıyla yaptığı konuşmada tek tek 
aynen söyledi. Yani biz hukuken çok güçlü bir durumdayız. Bu 
duruma gelmek için de mücadele ettik. Bugün kimse bizim 
Ortaklık Belgemize, hukuka saygılı kalmaktaysa, Kıbrıs 
konusunu koydurtamaz. Yani o zaman kendi beyanının, AB’nin 
hukuki yaklaşımının dışına çıkmış olur. Umarım bu konuda bizi 
rahatsız edecek bir gelişme olmaz.

SORU: Fehriye Erdal’la ilgili gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz ve Dışişleri Bakanlığı olarak Belçika’da 
yargılanma kararını, Belçika Hükümeti’nin verdiği kararı nasıl 
değerlendirdiniz? Herhangi bir girişimde bulundunuz mu bu 
konuda?

SAYIN BAKAN: Birincisi, bu konu adli bir konudur. Bu 
konuda bizim ilgili Bakanlığımız elinden gelen herşeyi 
yapmaktadır ve biz Dışişleri Bakanlığı olarak her alanda yardımcı 
olmaktayız. Elimizden gelen herşeyi yapmaktayız.

İkincisi, gene yetkili Bakanlıkla danışarak, kendi
alanımızda her türlü teması kurmaktayız. Türkiye’nin
hassasiyetlerini anlatmaktayız ve bu tarz gelişmelerin dış ilişkilere
yansıdığını, yansıyacağını da muhataplarımıza hatırlatmaktayız.
Nihayet biz terörden çok çekmiş bir ülkeyiz ve terörün hiçbir
şekilde mazereti olamayacağını herkese anlatmaya çalışan bir
ülkeyiz. Cinayete karışmış bir kişinin böylesine, adeta koruyucu
kanatlar altına alınmasını anlamamız mümkün değildir. Bunu da
Dışişleri Bakanlığı olarak bütün muhataplarımıza tek tek 
anlatmaktayız.
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SORU: Fethullah Gülen okullarıyla ilgili bir soru 
yöneltmek istiyorum ve bu soruyu alanınıza girmediğini belirterek 
yanıtlamama yoluna gitmeyeceğinizi umarak yöneltmek 
istiyorum ve ayrıca şu hatırlatmayı yaparak sormak istiyorum; bu 
okullar nedeniyle Özbekistan’la ilişkilerimizin çok ciddi şekilde 
gerildiğini ve bu okulların Türk okulu olarak bilindiği için 
Türkiye’nin dışarıdaki imajını da doğrudan ilgilendirdiği için de 
alanınıza girdiğinin altını çizerek sormak istiyorum: Bu okulların 
Türkiye’nin dışarıdaki imajına katkıda bulunduğu ya da tam 
tersine ikili ilişkilere olumsuz bir etkisi olduğu şeklinde bir görüşü 
var mı Bakanlığın?

SAYIN BAKAN: Bir defa bu konu sizin de belirttiğiniz 
gibi bizim konumuz değil. Biz ciddi bir Bakanlığız ve üzerimize 
düşen konularda konuşuyoruz. Onun dışında, başkalarının görev 
alanına giren konuları ise, saygısızlık olur gerekçesiyle pek 
üzerinde konuştuğumuz konulara katmamaktayız. Özbekistan ile 
ilgili bir değerlendirme yaptınız, o sizin değerlendirmeniz. Biz bu 
konuda Hükümet’in bizden istediklerini yapmaktayız. Hükümet 
bizden bilgi istediğinde bu bilgiyi sunmaktayız. Ama onun dışında 
bu konuyu yargılamak düşüncesinde ve konumunda değiliz.

SORU: Peki, o bölgelerden gelen, bizim
Büyükelçiliklerimizden gelen raporlar ne yönde? Yani Fethullah 
Gülen okullarıyla ilgili o ülkelerden, Özbekistan’dan, 
Kırgızistan’dan gelen raporlar ne yönde?

SAYIN BAKAN: Böyle bir rapor geldiğinde bunu 
açıklamak durumunda değiliz. Biz o raporu bu konunun kanunlara 
göre yetkilisi olan bakanlığa, yahut Başbakanlığımıza 
sunmaktayız. Bunun dışında birşey yapmıyoruz.

SORU: Fethullah Gülen okullarıyla ilgili muhatap neresi?

SAYIN BAKAN: Bilmiyorum, bunu hukukçulara danışın.

SORU: Ben de aynı konuda soracağım. Şimdi Türkiye’nin 
dışarıdaki vatandaşlarının her türlü etkinliğinden Dışişleri
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Bakanlığı bir ölçüde sorumlu olmaktadır. Yani konsolosluk 
hizmeti ya da başka şekilde. Türk vatandaşlarının yurtdışındaki 
faaliyetleri konusundaki, Türkiye aleyhtarı ya da Türkiye lehine 
çalışmaları konusundaki değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığı’nın 
yapması gerekmiyor mu? Eğer böyleyse, Dışişleri Bakanlığı’nın 
bu konuda bir çalışması var mı? Yurtdışında 150’yi aşkın okulun 
olduğu ve bunun da yaklaşık olarak 20 ülkeye tekabül ettiği 
söyleniyor. Bu 20 ülkedeki Türk vatandaşlarının çalışmalarının 
Türkiye’nin aleyhinde mi lehinde mi olduğu çalışmasını kim 
yapıyor?

SAYIN BAKAN: Konuları dağıtmak istemiyorum ama, 
bunun cevaplarını bulabilirsiniz. Bir defa Türkiye’nin yurt 
dışındaki vatandaşlarının konuları bir Devlet Bakanlığının 
görevidir. Bizim görevimiz değildir. Bakarsanız onu göreceksiniz. 
Türkiye’nin doğusundaki, vatandaşımız olmayan Türklerin yahut 
Türk kökenlilerin, Türk soyluların, bazı konuları, sorunları da bir 
başka Devlet Bakanlığımızın görevidir.

Biz vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlantılı işlerini ve 
bulundukları ülkedeki özlük haklarını, vatandaşlık haklarını 
düzenleyen, kollayan konsoloslukların sorumlusuyuz. Okullar 
zaten eğitimin bir parçasıdır. Ama Bakanlığımız, en yaygın 
teşkilatın sahibi olması bakımından, eğer bir ülkede bazı 
konularda dikkatini çeken gelişmeler olmuş ise bunları ilgili 
makamlara ulaştırıyor. Yoksa bizim Bakanlığımız bir yargı mercii 
değil. Bunu doğru yaptılar, şunu yanlış yaptılar; Türkiye’ye 
faydalı, Türkiye’ye ziyanlı gibi bir şey söylemek konumunda 
değil. Türkiye’de bence buna dikkat etmemiz lazım. Zaten birçok 
karışıklık herkesin kendi üzerine vazife olmayan konularda 
konuşmasıyla ortaya çıkıyor. Biz Bakanlık olarak buna çok dikkat 
ediyoruz. Görevimiz ne ise, yasalar neyi öngörmekte ise onu 
yapıyoruz, daha fazlasını yapmıyoruz.

SORU: For one year we have been following positive 
developments between Greece and Turkey, among the peoples, 
among the politicians. Now after one year, we expect something
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concrete to happen. Does it belong to  ?.... of Turkey, may be to
make a goodwill gesture on the issues of the Aegean or Cyprus?

CEVAP: Şimdi birincisi, “Türk-Yunan ilişkilerinde somut 
gelişme nedir?” diye soruyorsunuz. İkincisi, “Bir iyi niyet jesti 
olabilir mi?” demektesiniz.

Bir defa şunu söyleyeyim: Türk-Yunan ilişkilerine ben her 
zaman gerçekçi yaklaştığımı söyledim. Aceleci olunamayacağını 
söyledim. Peki bu gelişmelerden memnun muyum, değil miyim? 
Hemen belirteyim, çok memnunum. Bence çok önemli gelişmeler 
oldu ve bana göre, benim ölçülerimde çok somut gelişmeler oldu. 
Türk ve Yunan halkları uzlaşmaya başladı. Bunu bütün 
örnekleriyle görmektesiniz. Sanatçıların ortak konserinden 
belediye başkanlarının ziyaretlerine, lise talebelerinin bir ülkeden 
ötekine yolculuklarına kadar toplumun her kesimi ve ticaret 
müthiş bir iletişimin içinde. Bence bu çok somut, çok önemli. 
Belediye başkanları gidiyor, siyasetçiler geliyor. Ekonomi 
alanında ciddi gelişme oluyor. Turizm de aynı şekilde. Şimdi tam 
son rakamları bilmiyorum. Bir ara dönemsel olarak yüzde yüze 
yakın turist artışı sözkonusuydu. Yunanistan’dan Türkiye’ye 
gelen, Türkiye’den Yunanistan’a giden... Ve dahası yangınlar oldu 
Yunanistan’da; keşke daha çok imkanımız olsa da daha fazla 
yapabilseydik. Ama halkımız hep istedi. Hatta bize de soruldu, 
Dışişleri Bakanlığı’na. Ne yapıyoruz, ne yapmaktayız? Çok küçük 
bir katkıda bulunduk. Katkı bile demek belki fazla. Çünkü bizim 
imkanımız o alanda sınırlı, biz ilk günden başlayarak duyarlılık 
gösterdik. Halklar öyle bir noktaya geliyor ki, biz siyasetçiler 
diyeyim, Yunan siyasetçileri de dahil tabii, artık kolay kolay bu 
gidişi tersine çevirme imkanını bulamayacakmışız gibi geliyor 
bana. Bugün artık Yunan politikacısı veya Türk politikacısı bu 
gelişmeyi birtakım haksız gerekçelerle tersine döndürme imkanını 
elinden kaçırıyor gibi. Bence somut gelişme budur. Bunu biz eğer 
1-2 sene, fazla bir sıkıntımız olmaz da geliştirebilirsek... Bizim 
basınımızda çok üzerinde durulmadı; internetteki strateji 
kanallarının başlıcalarında, Türkiye-Yunanistan-AB arasında 
imzalanan Niyet Belgesi en büyük haber diye verildi. Mesela,
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Yunanistan’la bunu yaptık. Avrupa Birliği-Türkiye-Yunanistan, 
doğudaki enerji kaynaklarının batıya nakledilişinde birlikte 
çalışmanın Niyet Belgesi’ni imzaladı, ve bu dediğim gibi dünya 
ölçeğinde bu şekilde yansıdı, stratejik düzeyde. Bunlar oluyor; 
peki Ege niye olmuyor? Ege konuları yerinde duruyor; orada da 
bizim Türkiye olarak rahat bir konumumuz var. Tabii ki 
muhatabımızı sıkıştırıyor veya eleştiriyor değilim; ancak onlar ne 
zaman hazırsa biz hazır olduğumuzu çoktan ifade ettik. Avrupa 
Birliği’ne de ifade ettik, NATO’ya da ifade ettik. Tabii ki Yunan 
muhataplarımıza da ifade ettik. Kıbrıs? Kıbrıs bizim ikili 
konumuz değil, onu da ilk günden konuştuk. Bir de o rahatlık 
içindeyim ben. Yani biz ilk günden, ilk mektubumuzdan bunları 
vurguladık. Kıbrıs konusu Kıbrıs’taki iki tarafın konusudur 
öncelikle, dolayısıyla Türk-Yunan ikili ilişkileri çerçevesinde biz 
Kıbns konusunu konuşmayız. Tabii sohbette konuşuruz, dostluk 
ederiz, lafımızı da esirgemeyiz; fakat bir resmi görüşme konusu 
yapmayız. Peki şimdi ne isteniyor? Yunanistan-Türkiye arasında 
Ege çözülsün; haydi hazırız biz, uluslararası hukukun öngördüğü 
şekilde hazırız tabii. Yani taraflardan birinin öngördüğü biçimde 
değil. Birleşmiş Milletler Beyannamesi’nin 33. maddesi ne diyorsa 
biz ona varız. Hatta daha da ileri gittik, dedik ki; Helsinki Zirvesi 
kararının 4. maddesinde ne deniyorsa biz ona da varız. Yunanistan 
tarafı bilemiyorum, ne zaman isterlerse biz varız. Dolayısıyla 
Türkiye rahat bir konumdadır ve benim bütün dileğim, biz 
politikacıların, Yunan politikacıları da dahil elbette, bu olumlu 
süreci engelleyici beyanlardan, yaklaşımlardan kaçınmamızdır. Biz 
bunu yaptığımız sürece meseleyi halklar halleder.

SORU: Giriş konuşmasında Kıbrıs’a hiç değinmediniz. 
Yakında dolaylı görüşmeler başlayacak. Bu konuda Rum tarafının 
katılmama durumu sözkonusu; katılmayabilirler, öyle bir 
açıklama yaptılar. Biz daha iyi durumda mıyız acaba da katılmak 
istemiyorlar, bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca, Orta Asya 
ülkeleriyle ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor, özellikle Azerbaycan 
ile. Yalnız çıkan haberlerde, Azerbaycan’ın, Rum tarafıyla 
diplomatik ilişkiye girme durumu sözkonusuydu. Sonradan 
yalanlandı; bu Türkiye’nin girişimiyle mi oldu? Azerbaycan ile bu 
kadar iyi ilişkiler varken böyle bir durum nasıl oldu?
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CEVAP: Hemen .cevaplayayım. Birincisi, Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı kendisi resmen açıklama yaptı ve böyle bir 
tanıma girişiminin, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıma girişiminin 
olmadığını ve olmayacağını belirtti. Daha sonra bizim tarafımıza, 
Azerbaycan Devlet Başkanı düzeyinde, böyle birşeyin 
olmayacağı da duyuruldu.

Kıbrıs konusu tabii en önemli konumuz. Görüşmeler 
başlıyor New York’ta. Ben New York’ta sayın Cumhurbaşkanı 
Denktaş’la 11 Eylül’de galiba, yani görüşmelerin öncesinde 
biraraya geliyorum. Bakanlıktan ilgili arkadaşlarımız zaten orada 
olacak ve genel bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra belki 
Birleşmiş Milletler yetkilileriyle de benim görüşmem olacak. 
Herhalde o görüşmelerde de Kıbrıs konusu önde gelen konu. 
Kıbrıs konusunda, biz doğru olan tezimizi dünyaya daha iyi 
anlatmaya başladık. Bu benim değil, aynı zamanda, esas önemli 
olan, sayın Denktaş’ın düşüncesi. Bana, önde gelen ülkelerin önde 
gelen kişileri, bu konfederasyon tezinizin üzerindeki 
konfederasyon lafını kaldırın altına imzamızı atarız gibi 
beyanlarda da bulunmuşlardı. Yani bizim tezimiz çok güçlü bir 
tezdir aslında. Bunun biraz daha dikkatli değerlendirildiğini 
görmekteyiz. Ayrıca, bir yanlış imaj, izlenim yaratılmıştı. Onu da 
şimdi silmeye başladık; bütün dünya görüyor Türkiye’nin 
yaklaşımını. Bir ilginç nokta daha var; bunun ben çok üstünde 
duruyorum ve kendi kişisel izlenimim olarak muhataplarıma 
anlatıyorum: Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Rum Yönetimi, 
uzlaşmak falan istemiyor. Bu benim izlenimim. Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi, hiçbir şekilde, uzlaşalım da Türklerle birlikte başka 
bir yapılanmaya gidelim düşüncelerine sahip çıkmıyor. Kendileri 
hayatlarından memnun. Hiçbir şekilde, almakta oldukları dış 
yardımı Türklerle paylaşmak istemiyorlar. Türklerle beraber bir 
çözüm bulmaları halinde, elbette etkilenecekler. Ekonomik yapıda 
bir değişim olacak, yaşantılarında bir değişim olacak. Kesinlikle 
bunları istemiyorlar. Yani bugün eğer Kıbrıs’ta her iki tarafın 
kabul edebileceği yönde adım atılmıyorsa, hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın bunun sorumlusu Rum tarafıdır. Çünkü istemiyorlar. Bir 
de tabii maalesef, Avrupa Birliği de onları cesaretlendirmiş; aday 
yapmış; ileride üye olursunuz demiş. Bunu alıp ceplerine
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koymuşlar; nasıl olsa iki sene, beş sene, oniki sene sonra ben 
Avrupa Birliği’ne üye olacağım; o günü bekleyeyim; şimdiden 
hiçbirşeyi değiştirmeyeyim, o gün daha güçlü olurum gibi bir 
zihniyetin yerleşmesine yol açılmış; dolayısıyla da Rum 
tarafından hiçbir olumlu adım atılmıyor. Fakat Kıbrıs’ta biz 
haklıyız. Zaten Kıbrıs davasında biz bu kadar haklı olmasak, 
bunca yıldır bu şekilde bu davayı geliştiremezdik. Bunca yıldır tek 
başına Cumhurbaşkanı Denktaş, -hani bizim tarihimizde de vardır, 
“yedi düvele karşı” lafı- yedi düvele karşı tek başına dimdik 
ayakta kalamazdı. Sadece Türkiye’nin çabasıyla veya dışarıdan 
katkısıyla, içeriden katkısıyla Kıbrıs konusu bugüne gelemezdi. 
Bütün bunlar, Kıbrıs konusunda uluslararası boyutta büyük bir 
haklılık taşıdığımızı, Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olarak ve bu haklılık sayesinde de davayı buraya 
kadar getirdiğimizi gösteriyor. Umuyorum, her iki tarafın kabul 
edebileceği iki eşit devlet, eşit siyasi egemenlik anlayışında bir 
uzlaşma yolu bulunsun. Biz Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile birlikte bunu savunmaktayız ve bir gün 
bulunabileceğini düşünmekteyiz.

Teşekkür ederim.
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S lEJHÜE,

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER BİNYIL ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE 

ABD’Yİ ZİYARETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Birleşmiş Milletler
Binyıl Zirvesi’ne katılmak üzere 4 Eylül 2000, Pazartesi günü saat
10.30’da Esenboğa Havaalanı’ndan New York’a hareket 
edecektir.

Cumhurbaşkanı Sezer, ziyaret çerçevesinde BM Genel 
Kurulu’na hitap edecek ve Yuvarlak Masa Toplantısı’na 
katılacaktır. Cumhurbaşkanımız, Zirve vesilesiyle bir dizi ikili 
görüşme de yapacaktır.

9 Eylül 2000 Cumartesi günü New York’tan hareket 
edecek olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 10 Eylül 2000 
Pazar günü Ankara’ya dönecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BM BİNYIL ZİRVE 
TOPLANTISI DOLAYISIYLA ABD’Yİ ZİYARETLERİ

ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin Devlet ve 
Hükümet Başkanlarım biraraya getirerek çağımızın temel 
sorunlarına bulunabilecek küresel çözümler yönünden Birleşmiş 
Milletler’in 21. yüzyılda oynayacağı rol konusunu ele alacak 
Binyıl Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a gitmekteyim.

6-8 Eylül 2000 tarihlerinde düzenlenecek olan Zirve 
sırasında, 7 Eylül günü öğleden sonra Genel Kurul’a hitap ederek, 
Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenlik, küreselleşmenin tüm 
dünya halkları bakımından olumlu sonuçlar sağlayacak bir işlev 
görmesi, demokrasi ve insan hakları alanında Birleşmiş 
Milletler’in üçüncü binyılda neler yapabileceği konularındaki 
beklentilerini dile getireceğim.

Bunun yanısıra, 7 Eylül sabahı düzenlenecek olan ve 
“Birleşmiş Milletler’in 21. Yüzyıldaki Rolü” ana teması altında 
silahsızlanma, güvenlik, insan hakları, küreselleşme, yoksullukla 
mücadele ve Birleşmiş Milletler’in güçlendirilmesi gibi çeşitli alt 
temalarda Devlet ve Hükümet Başkanları arasında görüş 
alışverişine olanak verecek bir yuvarlak masa toplantısına da 
katılacağım.

Binyıl Zirvesi sırasında Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ve çeşitli ülkelerin Devlet Başkanlarıyla ikili 
görüşmelerde bulunacağım. Bu bağlamda, ABD ve Rusya 
Federasyonu Başkanları ve Ürdün Kralı ile görüşeceğim. Bunun 
yanısıra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, 
Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Kazakistan, Litvanya,
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Makedonya, Moğolistan ve Polonya Devlet Başkanlarıyla 
görüşmem kesinleşmiştir. Ayrıca Almanya Şansölyesi’ni, 
Pakistan Başyöneticisi’ni ve Bangladeş Başbakanı’m da bu 
vesileyle kabul edeceğim.

Az önce belirttiklerime ek olarak, ikili düzeyde diğer bazı 
görüşmelerin yapılması da olası görülmektedir.

ABD’de bulunmamdan yararlanarak, bu ülkedeki Türk 
demeklerinin yöneticileriyle de biraraya gelmeyi ve vatandaş ve 
soydaşlarımıza hitap etmeyi öngörüyorum.

Ayrıca, talepleri üzerine, ABD’deki Musevi kuruluşlarının 
temsilcileriyle de bir toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi’ne katılımımızın, hem 
Türkiye’nin uluslararası gündeminde bulunan siyasi ve ekonomik 
konulardaki yaklaşımlarını en üst düzeyde anlatmak, hem de daha 
güçlü bir Birleşmiş Milletler beklentimizi belirterek Türkiye’nin 
Örgüt’e katkılarını sürdürmeye devam etme kararlılığını 
vurgulamak yönünden yararlı olacağını düşünüyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NEW YORK’TA 
TÜRK DERNEK YÖNETİCİLERİ VE VATANDAŞLARA

HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

Türk Toplumu’nun Değerli Üyeleri,
Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu ve

Asamblesi’nin Başkanları sayın Egemen Bağış ve sayın Tolga 
Çubukçu,

Türk-Amerikan Derneklerinin değerli Başkan ve 
Yöneticileri,

Sizleri Türk Ulusu adına en içten duygularımla 
selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben ve eşim, bugün 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirve Toplantısı nedeniyle New 
York’a yapmakta olduğum ziyaretin, bu güzel şehirde ve 
çevresinde yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla biraraya 
gelmemiz için güzel bir fırsat oluşturacağı düşüncesiyle böyle bir 
toplantının düzenlenmesini özellikle arzu ettim. New York’u 
ziyaret programının önemli ve anlamlı bir bölümünü oluşturan bu 
gecenin gerçekleşmesine katkıda bulunan bütün ilgililere ve tüm 
konuklara teşekkürlerimi sunarım.

Değerli Vatandaşlarım, Soydaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi, Türk ulusunun bir bireyine 
verebileceği en yüce paye olan Cumhurbaşkanlığı görevini geçen 
Mayıs ayından bu yana onurla yürütmekteyim. Bu şerefli görevin 
doğal bir gereği olarak, anavatan Türkiye’nin sınırları dışında 
yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza da özel bir ilgi duymaktayım. 
Sîzlerin başarıları, beklentileri ve sorunları Türkiye’de bizim
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yakından izlediğimiz konular arasındadır. Bu bağlamda, yakın 
ittifak ve dostluk ilişkileri içinde olduğumuz Amerika Birleşik 
Devletlerinde yaşayan ve Türk-Amerikan işbirliğine büyük 
katkılar yapmakta olan sizleri de, Türkiye açısından, başlı başına 
bir ulusal varlık olarak görmekteyiz. Türk Ulusu olarak, dost ve 
müttefik Amerika Birleşik Devletlerinde böylesine seçkin bir 
toplulukla temsil edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sevgili Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

Ulusal huzurumuzun, gönencimizin ve uygarlık 
düzeyimizin kimlik kartı niteliği taşıyan ve tüm dünyada en ideal 
siyasal ve toplumsal yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamış olan 
demokrasi, Amerika ile ilişkilerimizin de ortak paydasını 
oluşturmaktadır. ABD ile ilişkilerimiz, daha ilk günlerinden 
itibaren çoğulculuk, kişi hak ve hürriyetleri, basın ve ifade 
özgürlüğü, pazar ekonomisi gibi demokrasinin temel ilkeleri 
üzerine bina edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, Ulu Önder Atatürk, 
1920’li yıllarda kendisini ziyarete gelen bir Amerikan heyetine 
yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerimizin bu ortak paydasını gayet 
veciz bir şekilde ortaya koymuş ve şöyle demiştir: “Amerika 
Birleşik Devletleri yeni bir kıtada eski bir demokrasi, Türkiye 
Cumhuriyeti ise eski bir kıtada yeni bir demokrasidir.” İşte biz bu 
ortak temel üzerinde ve yine Ulu Önderimizin “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” sözünün sınanmış yol göstericiliğinde ve 
herşeyden önemlisi ulusal çıkarlarımızı gözeterek, Amerika ile 
ilişkilerimizi daha da çeşitlendirerek çok daha ileriye götürmek 
amacıyla üzerimize düşeni yapmaktayız. İlişkilerimizin 
olabildiğince yoğunlaştırılması yönündeki bu çabalarımıza, dost 
ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri’nin de aynı ruh ve 
anlayışla katıldığını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Bugün, 
sîzlerin de bildiği gibi, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, 
“stratejik ortaklık” niteliğini kazanmış bulunmaktadır.

Değerli Konuklar,

Soğuk Savaşı geride bıraktığımız yeni dönemde küresel 
düzeyde başdöndürücü değişiklikler olmaktadır. Ancak Soğuk
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Savaş dönemine göre karşımıza çok daha karmaşık sorunlar da 
çıkmıştır. Bu zorlu sorunların aşılması ve yeni olanakların en 
uygun biçimde değrlendirilmesi bakımından uluslar arasındaki 
ikili ve çok taraflı işbirliği büyük önem kazanmıştır. Bu açıdan da, 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her 
alanda geliştirmemiz, derinleştirmemiz ve olabildiğince 
çeşitlendirmemiz gerekmektedir.

Amerika’da yaşayan üstün niteliklere sahip Türk 
toplumunun ikili ilişkilerin pekiştirilmesinde kilit rol oynamakta 
olduğu da açıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin etnik ve 
kültürel zenginliğine zenginlik katan sizler, bu süreçte, Türkiye ile 
Amerika arasında canlı bir dostluk köprüsü rolü oynamaktasınız. 
Buna ek olarak, Amerikan kamuoyunun Türkiye’ye ilişkin 
konularda en doğru şekilde bilgilendirilmesine ve 
bilinçlendirilmesine yönelik çabalarımıza çok değerli ve etkin 
katkılarda bulunmaktasınız. Ayrıca Türkiye karşıtı lobilere karşı 
bütün gücünüzle mücadele vermektesiniz. Bu aşamada 
yapabildiklerinizin mütevazı düzeyde kaldığını belki 
düşünebilirsiniz. Ancak, unutmayınız ki, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Türk toplumunun geçmişi 20-30 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Buna karşılık Türk-Amerikan işbirliğinin 
yüzyılların ötesine gidecek çok uzun bir geleceği vardır. Türk 
toplumu, her geçen yıl, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi ve bu bağlamda Türkiye karşıtı lobi çabalarının 
etkisiz kılınması için daha fazla ve daha başarılı çalışmalarda 
bulunacaktır. Bundan eminim.

Değerli Konuklar,

Bugün Amerika’nın her köşesinde öğrenim gören binlerce 
pırıl pırıl Türk genci, gerek Türkiye, gerek Amerika Birleşik 
Devletleri için değerli bir hazinedir. Biraz önce sözünü ettiğim 
“güçlü Türk lobisinin” ileride temel taşları olacak bu gençlerimize 
bütün varlığımızla sahip çıkmalıyız.

Gençlerden söz ederken, ilişkilerimizin bugünkü düzeyine 
ulaşması için büyük çaba gösteren toplumumuzun birinci
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kuşağına mensup üyelerini de derin saygıyla ve şükranla 
selamlamayı bir görev sayıyorum. Gerçekten kendilerinden çok 
daha güçlü karşıt bir grup lobiye karşı, son derece kısıtlı 
olanaklara karşın, özveriyle mücadele vererek, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin bugünkü örnek düzeyine ulaşmasını sağlayan 
toplumumuzun deneyimli ve bilge önderlerini ve üyelerini 
takdirle anıyorum. Onların bu mücadelesi gençlere her zaman ışık 
tutmalı, azmimizi ve kararlılığımızı daha da artırmalıdır. 
Toplumumuzun değerli liderlerinden dileğim, gençlerimize engin 
deneyimlerini aktarmaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, gençlerimizden gerek maddi gerek manevi desteklerini 
esirgememeleridir. Unutulmamalıdır ki, kuşaklar arasında sağlam 
bir iletişim ve işbirliği kurulamadığı takdirde, çabalarımızdan 
sağlıklı sonuçlar elde etmemize olanak yoktur.

Türk Toplumu’nun Değerli Üyeleri,

Başarının temel koşulu, önce hedefi saptamaktır. Hedefe 
ulaşmanın en önemli koşullarından biri de, doğru ve tutarlı bir 
strateji izlemektir. Hedefimiz bellidir: Türk-Amerikan ilişkilerini 
karşılıklı çıkarları gözeterek olabildiğince geliştirmek ve 
Amerikan kamuoyunu Türkiye hakkında ve Türkiye’yi 
ilgilendiren konularda en doğru ve sağlıklı biçimde 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Doğal olarak uygulamada 
değişik anlayışlar ve yaklaşımlar benimsenebilir. Ancak, dikkat 
edilecek en önemli nokta, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin 
korunmasıdır. Birlik içinde olmamızda ve ortak çalışma becerisini 
göstermemizde gereklilik vardır. “Birlikten kuvvet doğar” sözünü 
daima yol gösterici bir öge kabul etmeliyiz. Aslında Amerika’nın 
değişik yörelerinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
derneklerimizin çok büyük bir bölümünün Vaşington’daki 
Asamble ve New York’taki Federasyon çatısı altında toplanmış 
olmaları, siz değerli vatandaş ve soydaşlarımızın, bu gerçeklerin 
bilincinde olduğunun en güzel göstergesidir. Her yıl Federasyonca 
büyük başarı ile düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü ve bununla 
bağlantılı kültürel etkinlikler ile, Asamble tarafından ABD’nin 
dört bir yanında yıl boyunca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler,
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Türkiye’nin tanıtımına yaptıkları önemli katkının yanısıra, Türk- 
Amerikan toplumuna da büyük moral vermekte ve topluluk içi 
dayanışmayı pekiştirmektedir. Bu birlik ve beraberlik ruhunun 
devamı için, iki şemsiye kuruluş olan Federasyon ve Asamble’nin 
bütün yöneticilerinin ve üyelerinin gerekli kararlılık ve çabayı 
göstereceklerinden kuşkum bulunmamaktadır.

Değerli Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

ABD’deki Türk toplumu üyelerinin belli bir bölümü 
Amerikan vatandaşlığına geçmiş durumdadır. Amerikan 
vatandaşlığına alınacakların sayıları önümüzdeki yıllarda daha da 
artacaktır. Bu durum, Amerikan vatandaşı olan soydaşlarımıza 
kimi yeni olanaklar sağlamakta ve sorumluluklar getirmektedir. 
İyi birer Amerikan vatandaşı olan soydaşlarımızın köklerini 
unutmayarak, övünç duyduğumuz öz değerlerini gelecek 
kuşaklara aktarabilme sorumluluğunu yerine getireceklerine 
inanmaktayım. Bu konumda olan soydaşlarımızın ABD’nin 
siyasal yaşamına da etkin bir biçimde katılmaları, seçme ve 
seçilme hakkını kullanmaları beklenmektedir. Böylece Türk 
kökenli ABD vatandaşları, kendi toplumlarının sesini bu büyük ve 
güzel ülkede çok daha iyi duyurabileceklerdir. Soydaşlarımızın bu 
olanaktan tam olarak yararlanmak isteyeceklerine inanıyorum.

Sevgili Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

Türk ulusu, engin ve derin tarihi deneyimi, şanlı ve başarılı 
bir Cumhuriyet ve demokrasi geçmişi ile dimdik ayaktadır. 
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni şimdi 21. yüzyıla taşımanın sevincini 
yaşamaktayız. Çağdaş değerleri benimsemiş ve engin tarihi 
tecrübesi, zengin kültürü, sağlam gelenekleriyle gayet dinamik bir 
toplum yaratmış olmanın gururunu duyuyoruz. Çalkantılarla dolu 
kritik bir bölgede “istikrar adası” olarak yer alan Türkiye, 
uluslararası toplumun saygın bir üyesi sıfatıyla, 21. yüzyılda barış, 
huzur ve işbirliğinin kurulup sürdürülmesinde öncülük yapacak 
olanak ve yetenekleri de elde etmiş bulunmaktadır.
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Her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de zaman zaman 
karşısına bazı güçlükler çıkmakta ve çıkarılmaktadır. Ancak 
Türkiye, demokratik ve laik rejimi, ulusumuzun irade ve 
kararlılığıyla her türlü sorununu rahatlıkla aşabilecek güçtedir. 
Bundan emin olabilirsiniz. Yine hiç kuşkunuz olmasın ki, sîzlerin 
de değerli destek ve katkılarıyla, 2000’li yıllarda güzel 
Türkiyemiz çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemeye, kalkınarak 
güçlenmeye ve gelişmeye devam edecektir. Ve bu yüzyılda 
dünyanın lider devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,
Değerli Soydaşlarım,
Türkiye’nin Sevgili Dostları,

Ben ve eşim, dost ve müttefik Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan sîzlerle kucaklaşmamıza olanak sağlayan 
bu toplantıyı düzenlediğiniz ve katıldığınız için bir kez daha 
teşekkür ediyor, sîzlerin aracılığıyla Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan Türk toplumunun bütün mensuplarına en 
iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz.
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İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD) 
GENEL SEKRETERİ DONALD J. JOHNSTON’UN 

ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Genel 
Sekreteri Donald J. Johnston Hükümetimizin davetlisi olarak 6-8 
Eylül 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. 
Genel Sekreter Johnston 7 Eylül günü Başbakan sayın Bülent 
Ecevit tarafından kabul edilecektir.

Aynı gün Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakam sayın Mesut 
Yılmaz’ı, Maliye Bakam sayın Sümer OraFı ve Devlet Bakanlan Prof. 
Dr. saym Abdülhaluk Mehmet Çay, Prof. Dr. sayın Tunca Toskay ve 
saym Recep Önal’ı da ziyaret edecek olan Genel Sekreter bilahare 
İstanbul’a müteveccihen Ankara’dan aynlacaktır.

8 Eylül Cuma günü OECD İstanbul Özel Sektörü 
Geliştirme Merkezi’nin yeni binasının açılış törenine katılacak 
olan Genel Sekreter Johnston ile Merkez’in kuruluş ve işleyişini 
konu alan bir Mutabakat Zaptını Hükümetimiz adına Dışişleri 
Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi saym 
Mithat Balkan imzalayacaktır.

OECD, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ile de 
çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projelerde, Güney Doğu 
Avrupa, Trans-Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz 
ülkeleri ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye 
ülkelerden davet edilen üst düzey kamu görevlilerine ve özel 
sektör temsilcilerine özel sektörün geliştirilmesiyle ilgili yasal ve 
kurumsal altyapıların oluşturulması yönünde destek 
verilmektedir.
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1994-2000 yılları arasında Merkez’de gerçekleştirilen 119 
faaliyete 24 ülkeden toplam 2.318 üst düzey yönetici katılmıştır.

OECD İstanbul Merkezi’nde, Türkiye tarafından 
OECD’ye hibe edilen 400.000 Fransız Frangı tutarındaki katkı 
çerçevesinde, İstikrar Paktı tarafından Balkan ülkelerindeki özel 
sektörün geliştirilmesi ve bölgedeki yatırımların desteklenmesi 
faaliyetleri de düzenlenecektir.

Sözkonusu Merkez’in bünyesinde bir OECD enformasyon 
biriminin de faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

OECD Genel Sekreteri Donald J. Johnston 8 Eylül günü 
öğleden sonra ülkemizden ayrılacaktır.
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TÜRKİYE’NİN MALEZYA’YA ZIRHLI MUHAREBE
ARACI SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Ülkemizdeki NUROL/FNSS ortaklığının imal etmekte 
olduğu zırhlı muharebe araçlarının Malezya’ya satışına ilişkin 
sözleşme, Nurol/FNSS adına Genel Müdür Hüseyin Esenergül, 
Malezya adına ise Maliye Bakanlığı Hazine Genel Sekreteri Dr. 
Samsudin bin Hitam tarafından 25 Ağustos 2000 tarihinde Kuala 
Lumpur’da imzalanmıştır.

İmza töreninde, Kuala Lumpur Büyükelçimiz, Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Salih 
Çetinkaya ve geniş bir işadamları grubu hazır bulunmuştur.

Bahsekonu sözleşmeyle, Malezya’ya yaklaşık 300 milyon 
ABD Doları tutarında 211 adet Türk yapısı zırhlı muharebe 
aracının satılması öngörülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül2000 33



(§ JEWE,ÜZ MDd

MEDA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZE 
SAĞLANAN YARDIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun dünkü 
oturumunda, MEDA Programı çerçevesinde ülkemize sağlanan 
yardımlarla, Güneydoğu sorununa çözüm bulunması ile bağlantı 
kuran bir paragrafın, MEDA yönetmeliğiyle ilgili bir rapora 
dercedilmesi onaylanmıştır.

Genel Kurul’da bugün (6 Eylül) de, Türkiye’ye ekonomik 
ve sosyal gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 135 milyon 
EURO tahsis edilmesini öngören mali yönetmelikle ilgili raporun 
karar bölümüne dercedilmesi önerilen “Yardımların Güneydoğu 
Sorununun Çözümüyle İrtibatlandırılmasına İlişkin Değişiklik 
Önergesi” kabul edilmiştir.

Genel Kurul’un 7 Eylül tarihli gündeminde ise, acil 
konular başlığı altında, Türkiye’nin 15 Ağustos’ta Kuzey Irak’a 
gerçekleştirdiği hava harekatını kınayan bir karar tasarısı 
bulunmaktadır.

Avrupa Parlamentosu’nun eksik bilgi ve yanlış 
değerlendirmelere dayanan bu girişimleri, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne Katılım Ortaklığı’nm oluşturulması öncesinde yapıcı 
bir tutumu yansıtmamaktadır. Bu durumda, Avrupa Komisyonu 
ile Bakanlar Konseyi’nin AB’nin zaten uzunca bir süreden beri 
yerine getirmediği ülkemize karşı mali işbirliği vecibelerinin 
önüne yeni engellerin çıkartılmaması için gerekli önlemleri bir an 
önce alması, ayrı bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Türkiye, temas 
ve girişimlerini bu doğrultuda sürdürmeye devam edecektir.
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7 lEJLÜIL Mt)l)

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER BİNYIL ZİRVE TOPLANTISI’NDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Zirvemize biri kuzey, diğeri güney yarımküreden iki 
seçkin devlet adamının başkanlık yapıyor olması bizim için bir 
ayrıcalık oluşturmaktadır. Bu eşsiz toplantıya Namibya Devlet 
Başkam’mn başkanlık etmesi, Birleşmiş Milletler için ayrı bir 
kıvanç kaynağıdır. Çünkü, anımsanacağı gibi, Namibya halkının 
bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alandaki öncülüğünü, 
Türkiye’nin de Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak görev 
yapma onurunu taşıdığı Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi

• •  • •  . • •  j  • •yürütmüştü.

Sayın Başkan,

Dünya liderlerinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en 
geniş katılımlı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısma hitap 
ederken derin bir sorumluluk ve onur duyuyorum. Üçüncü binyıl için 
en doğru mesajları vermemiz bizden beklenmektedir. Gelecek 
kuşaklar için daha iyi bir yaşam sağlamamn yollarını araştırıyoruz. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin isabetle belirttiği gibi, 
yoksulluktan kurtulma, korkudan arınma ve gelecek kuşakların kendi 
yaşamlarını sürdürebilme özgürlüğü, insanlığın daha fazla gelişmesini 
sağlamamn birbirini tamamlayan üç hedefini oluşturuyor. Ümidin 
çaresizlikle yanyana durduğu, fırsatların yoksulluk ve büyük 
güçlüklerle çarpıştığı ve sevincin çoğu kez hüzün tarafından 
gölgelendiği bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzün belki de en çarpıcı 
çelişkisi, küresel topluluk olarak elimizdeki kaynaklan hala büyük 
ölçüde hem iyi hem kötü amaçlar için harcamakta olmamızdır.
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Küreselleşme insanlık için yeni fırsatlar vaat etmektedir. 
Ancak yine de zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul 
kılmamak için özen göstermeliyiz. En büyük kaygılarımızdan 
birini oluşturan küresel boyuttaki yoksulluğun ilk aşamada 
azaltılması ve sonunda ortadan kaldırılması hususunda Genel 
Sekreter’in de kuvvetle ifade ettiği çağrıya, uluslararası toplum ve 
özellikle varlıklı ülkeler etkin ve içten bir biçimde yanıt 
vermelidirler. Genel Sekreter’in raporunda çarpıcı bir şekilde 
vurguladığı üzere, en başta Afrika’nın özel ve sürekli ilgimize 
gereksinmesi vardır.

Bu ortak amaçla ilgili olarak ulusumun gelişme ve gönenç 
uğrunda yürüttüğü savaşımdan edindiği deneyim bize kimi 
konuları öğretti. Bu bağlamda, halkın iradesine güvenmeyi ve ona 
saygı göstermeyi herşeyin üstünde tutulacak en önemli değer 
olarak görmekteyiz. Diğer değerler yalnız bu kaynaktan 
doğabilirler ve hukuk devleti böyle egemen kılınabilir. Ayrıca, 
demokrasinin sınırlarının genişletilmesini ve bugüne kadar daha 
iyisi bulunamamış olan bu yönetim biçiminin her türlü aşırı akım 
ve fanatizme karşı korunmasında sivil toplumun giderek daha 
önemli bir rol oynamasını sağlamamız gereklidir. 
Demokratikleşme ile ekonomik gelişmişliğin birbirine koşut iki 
süreç olduğunun da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. 
Buna ek olarak, gençliğimizin eğitimine en yüksek önceliğin 
verilmesi, hem manevi hem maddi yönlerden en büyük yararı 
sağlayacaktır.

Sayın Başkan,

Gerçekten, serbest pazar ekonomileri ve yeni 
teknolojilerden kaynaklanan yararların ulusal ve küresel 
düzeylerde hakça paylaşımını sağlamamızın; doğal çevremize 
gelecek kuşaklara miras bırakacağımız yaşamsal önemde ortak bir 
değer olarak saygı göstermemizin ve bölgesel ve uluslararası barış 
ve güvenliği herkesin yararına olacak şekilde güçlendirmemizin 
önemini geçen yüzyılın olayları bizlere öğretmiştir. Özetle, sayın 
Başkan, uluslarımız arasında giderek artan karşılıklı bağımlılık bir
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zayıflık değil, bir zorunluluk olup, bu süreci besleyen evrensel 
değerleri gözetmemiz gerekmektedir. Bu hedeflere ise ancak ortak 
emellerimizi yansıtmaları durumunda ve gerekli uluslararası 
işbirliği sağlandığında varılabilir.

Türkiye, demokratik kuramlarından ekonomisine, 
toplumsal ve kültürel gelişmeden doğal afetlere karşı hazırlıklı 
olmaya kadar çeşitli alanlarda giderek güçlendikçe, Birleşmiş 
M illetler’in yeni bir canlılık kazanan çabalarına daha etkin 
biçimde katkıda bulunmaya kararlıdır.

Sayın Başkan,

Birleşmiş Milletler tarihinde belirleyici bir zaman 
diliminden geçiyoruz. Örgüt’ün Yasası’nda yer alan yüce hedefler 
bugün her zaman olduğundan daha fazla geçerlidir. Öte yandan, 
bu yüce örgütün savaşın yıkımları ve insani felaketler, yokluklar, 
temel hak ve özgürlüklerin ağır ihlalleri, açlık ve afetler karşısında 
bir seyirci olarak hareketsiz kaldığı birçok üzücü ve trajik durumu 
anımsıyoruz. Genel Sekreter, yine haklı olarak, Birleşmiş 
Milletler’in çatışmaların önlenmesinde oynaması gereken temel 
role ve bu açıdan bir “önleyicilik kültürü” geliştirilmesi gereğine 
işaret etmektedir. Gerçekten, Birleşmiş Milletler ekonomik ve 
toplumsal yardım sağlamanın yanında, çatışmaları önleme ve sona 
erdirme yeteneği bakımından da güçlendirilmelidir. Bu bakımdan, 
Binyıl Rapora ana temasının yarın kabul edeceğimiz belgeye 
yansıtılacak olmasından mutluluk duyuyoruz.

Bu bağlamda, anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları 
çözümlemeye yardımcı olmayan, saplantı niteliği taşıyan 
kararların sonsuza kadar sürdürülmesinden kaçınılmasının 
önemini de vurgulamam gerekmektedir. Aynı şekilde, Güvenlik 
Konseyi’nin, ülkelerin egemen eşitliği ilkesine uygun ve daha ileri 
bir temsil yeteneği, saydamlık ve sorumluluk sağlayacak bir 
yenileştirmeye kesin gereksinimi bulunduğunu düşünüyoruz.
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Sayın Başkan,

Kolayca belirtilebilen bu sözlerin içeriğini yaşama 
geçirmek ve somut sonuçlar elde etmek temel görevimiz olmaya 
devam etmektedir. Bu Zirve, uluslararası toplumun vicdanı 
üzerinde gerekli etkiyi uyandırma ve harekete geçirme, hareketin 
bulunduğu yerde hızlandırılmasını sağlama potansiyeline sahip 
bulunmaktadır.

Bu dünyanın çocuklarının, 21. yüzyılın çocuklarının, ister 
güney ister kuzey yarımkürede, nerede olurlarsa olsunlar, en başta 
güvensizlik ve yoksulluk tehdidi altında bulunan çocukların daha 
iyi bir geleceği hak ettiklerini belirterek sözlerime son vermek 
istiyorum. Dünya liderlerinin bu zirvesi, bunu gerçekleştirmenin 
sorumluluğunu taşımaktadır.

Son olarak, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın yaptığı
konuşmada ülkemize yaptığı atfı esefle karşıladığımı belirtmek
isterim. Tarihin saptırılmasıyla gerçekler değiştirilemez. Tarihi 
tarihçilere bırakmak gerekir.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BM BİNYIL ZİRVE 
TOPLANTISI DOLAYISIYLA ABD’Yİ ZİYARETLERİ

ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin Devlet ve 
Hükümet Başkanlarım biraraya getirerek çağımızın temel 
sorunlarına bulunabilecek küresel çözümler yönünden Birleşmiş 
Milletler’in 21. yüzyılda oynayacağı rol konusunu ele alacak 
Binyıl Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a gitmekteyim.

6-8 Eylül 2000 tarihlerinde düzenlenecek olan Zirve 
sırasında, 7 Eylül günü öğleden sonra Genel Kurul’a hitap ederek, 
Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenlik, küreselleşmenin tüm 
dünya halkları bakımından olumlu sonuçlar sağlayacak bir işlev 
görmesi, demokrasi ve insan hakları alanında Birleşmiş 
Milletler’in üçüncü binyılda neler yapabileceği konularındaki 
beklentilerini dile getireceğim.

Bunun yanısıra, 7 Eylül sabahı düzenlenecek olan ve 
“Birleşmiş Milletler’in 21. Yüzyıldaki Rolü” ana teması altında 
silahsızlanma, güvenlik, insan hakları, küreselleşme, yoksullukla 
mücadele ve Birleşmiş Milletler’in güçlendirilmesi gibi çeşitli alt 
temalarda Devlet ve Hükümet Başkanları arasında görüş 
alışverişine olanak verecek bir yuvarlak masa toplantısına da 
katılacağım.

Binyıl Zirvesi sırasında Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ve çeşitli ülkelerin Devlet Başkanlarıyla ikili 
görüşmelerde bulunacağım. Bu bağlamda, ABD ve Rusya 
Federasyonu Başkanları ve Ürdün Kralı ile görüşeceğim. Bunun 
yanısıra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, 
Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Kazakistan, Litvanya,
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Makedonya, Moğolistan ve Polonya Devlet Başkanlarıyla 
görüşmem kesinleşmiştir. Ayrıca Almanya Şansölyesi’ni, 
Pakistan Başyöneticisi’ni ve Bangladeş Başbakanı’nı da bu 
vesileyle kabul edeceğim.

Az önce belirttiklerime ek olarak, ikili düzeyde diğer bazı 
görüşmelerin yapılması da olası görülmektedir.

ABD’de bulunmamdan yararlanarak, bu ülkedeki Türk 
demeklerinin yöneticileriyle de biraraya gelmeyi ve vatandaş ve 
soydaşlarımıza hitap etmeyi öngörüyorum.

Ayrıca, talepleri üzerine, ABD’deki Musevi kuruluşlarının 
temsilcileriyle de bir toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi’ne katılımımızın, hem 
Türkiye’nin uluslararası gündeminde bulunan siyasi ve ekonomik 
konulardaki yaklaşımlarını en üst düzeyde anlatmak, hem de daha 
güçlü bir Birleşmiş Milletler beklentimizi belirterek Türkiye’nin 
Örgüt’e katkılarını sürdürmeye devam etme kararlılığını 
vurgulamak yönünden yararlı olacağını düşünüyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NEW YORK’TA 
TÜRK DERNEK YÖNETİCİLERİ VE VATANDAŞLARA

HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

•  •

Türk Toplumu’nun Değerli Üyeleri,
Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu ve 

Asamblesi’nin Başkanları sayın Egemen Bağış ve sayın Tolga 
Çubukçu,

Türk-Amerikan Derneklerinin değerli Başkan ve 
Yöneticileri,

S izleri Türk Ulusu adına en içten duy gularımla 
selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben ve eşim, bugün 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirve Toplantısı nedeniyle New 
York’a yapmakta olduğum ziyaretin, bu güzel şehirde ve 
çevresinde yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla biraraya 
gelmemiz için güzel bir fırsat oluşturacağı düşüncesiyle böyle bir 
toplantının düzenlenmesini özellikle arzu ettim. New York’u 
ziyaret programının önemli ve anlamlı bir bölümünü oluşturan bu 
gecenin gerçekleşmesine katkıda bulunan bütün ilgililere ve tüm 
konuklara teşekkürlerimi sunarım.

Değerli Vatandaşlarım, Soydaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi, Türk ulusunun bir bireyine 
verebileceği en yüce paye olan Cumhurbaşkanlığı görevini geçen 
Mayıs ayından bu yana onurla yürütmekteyim. Bu şerefli görevin 
doğal bir gereği olarak, anavatan Türkiye’nin sınırları dışında 
yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza da özel bir ilgi duymaktayım. 
Sîzlerin başarıları, beklentileri ve sorunları Türkiye’de bizim
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yakından izlediğimiz konular arasındadır. Bu bağlamda, yakın 
ittifak ve dostluk ilişkileri içinde olduğumuz Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan ve Türk-Amerikan işbirliğine büyük 
katkılar yapmakta olan sizleri de, Türkiye açısından, başlı başına 
bir ulusal varlık olarak görmekteyiz. Türk Ulusu olarak, dost ve 
müttefik Amerika Birleşik Devletleri’nde böylesine seçkin bir 
toplulukla temsil edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sevgili Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

Ulusal huzurumuzun, gönencimizin ve uygarlık 
düzeyimizin kimlik kartı niteliği taşıyan ve tüm dünyada en ideal 
siyasal ve toplumsal yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamış olan 
demokrasi, Amerika ile ilişkilerimizin de ortak paydasını 
oluşturmaktadır. ABD ile ilişkilerimiz, daha ilk günlerinden 
itibaren çoğulculuk, kişi hak ve hürriyetleri, basın ve ifade 
özgürlüğü, pazar ekonomisi gibi demokrasinin temel ilkeleri 
üzerine bina edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, Ulu Önder Atatürk, 
1920’li yıllarda kendisini ziyarete gelen bir Amerikan heyetine 
yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerimizin bu ortak paydasını gayet 
veciz bir şekilde ortaya koymuş ve şöyle demiştir: “Amerika 
Birleşik Devletleri yeni bir kıtada eski bir demokrasi, Türkiye 
Cumhuriyeti ise eski bir kıtada yeni bir demokrasidir.” İşte biz bu 
ortak temel üzerinde ve yine Ulu Önderimizin “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” sözünün sınanmış yol göstericiliğinde ve 
herşeyden önemlisi ulusal çıkarlarımızı gözeterek, Amerika ile 
ilişkilerimizi daha da çeşitlendirerek çok daha ileriye götürmek 
amacıyla üzerimize düşeni yapmaktayız. İlişkilerimizin 
olabildiğince yoğunlaştırılması yönündeki bu çabalarımıza, dost 
ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri’nin de aynı ruh ve 
anlayışla katıldığını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Bugün, 
sîzlerin de bildiği gibi, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, 
“stratejik ortaklık” niteliğini kazanmış bulunmaktadır.

Değerli Konuklar,

Soğuk Savaşı geride bıraktığımız yeni dönemde küresel 
düzeyde başdöndürücü değişiklikler olmaktadır. Ancak Soğuk
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Savaş dönemine göre karşımıza çok daha karmaşık sorunlar da 
çıkmıştır. Bu zorlu sorunların aşılması ve yeni olanakların en 
uygun biçimde değrlendirilmesi bakımından uluslar arasındaki 
ikili ve çok taraflı işbirliği büyük önem kazanmıştır. Bu açıdan da, 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her 
alanda geliştirmemiz, derinleştirmemiz ve olabildiğince 
çeşitlendirmemiz gerekmektedir.

Amerika’da yaşayan üstün niteliklere sahip Türk 
toplumunun ikili ilişkilerin pekiştirilmesinde kilit rol oynamakta 
olduğu da açıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin etnik ve 
kültürel zenginliğine zenginlik katan sizler, bu süreçte, Türkiye ile 
Amerika arasında canlı bir dostluk köprüsü rolü oynamaktasınız. 
Buna ek olarak, Amerikan kamuoyunun Türkiye’ye ilişkin 
konularda en doğru şekilde bilgilendirilmesine ve 
bilinçlendirilmesine yönelik çabalarımıza çok değerli ve etkin 
katkılarda bulunmaktasınız. Ayrıca Türkiye karşıtı lobilere karşı 
bütün gücünüzle mücadele vermektesiniz. Bu aşamada 
yapabildiklerinizin mütevazı düzeyde kaldığını belki 
düşünebilirsiniz. Ancak, unutmayınız ki, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Türk toplumunun geçmişi 20-30 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Buna karşılık Türk-Amerikan işbirliğinin 
yüzyılların ötesine gidecek çok uzun bir geleceği vardır. Türk 
toplumu, her geçen yıl, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi ve bu bağlamda Türkiye karşıtı lobi çabalarının 
etkisiz kılınması için daha fazla ve daha başarılı çalışmalarda 
bulunacaktır. Bundan eminim.

Değerli Konuklar,

Bugün Amerika’nın her köşesinde öğrenim gören binlerce 
pırıl pırıl Türk genci, gerek Türkiye, gerek Amerika Birleşik 
Devletleri için değerli bir hazinedir. Biraz önce sözünü ettiğim 
“güçlü Türk lobisinin” ileride temel taşları olacak bu gençlerimize 
bütün varlığımızla sahip çıkmalıyız.

Gençlerden söz ederken, ilişkilerimizin bugünkü düzeyine 
ulaşması için büyük çaba gösteren toplumumuzun birinci
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kuşağına mensup üyelerini de derin saygıyla ve şükranla 
selamlamayı bir görev sayıyorum. Gerçekten kendilerinden çok 
daha güçlü karşıt bir grup lobiye karşı, son derece kısıtlı 
olanaklara karşın, özveriyle mücadele vererek, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin bugünkü örnek düzeyine ulaşmasını sağlayan 
toplumumuzun deneyimli ve bilge önderlerini ve üyelerini 
takdirle anıyorum. Onların bu mücadelesi gençlere her zaman ışık 
tutmalı, azmimizi ve kararlılığımızı daha da artırmalıdır. 
Toplumumuzun değerli liderlerinden dileğim, gençlerimize engin 
deneyimlerini aktarmaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, gençlerimizden gerek maddi gerek manevi desteklerini 
esirgememeleridir. Unutulmamalıdır ki, kuşaklar arasında sağlam 
bir iletişim ve işbirliği kurulamadığı takdirde, çabalarımızdan 
sağlıklı sonuçlar elde etmemize olanak yoktur.

Türk Toplumu’nun Değerli Üyeleri,

Başarının temel koşulu, önce hedefi saptamaktır. Hedefe 
ulaşmanın en önemli koşullarından biri de, doğru ve tutarlı bir 
strateji izlemektir. Hedefimiz bellidir: Türk-Amerikan ilişkilerini 
karşılıklı çıkarları gözeterek olabildiğince geliştirmek ve 
Amerikan kamuoyunu Türkiye hakkında ve Türkiye’yi 
ilgilendiren konularda en doğru ve sağlıklı biçimde 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Doğal olarak uygulamada 
değişik anlayışlar ve yaklaşımlar benimsenebilir. Ancak, dikkat 
edilecek en önemli nokta, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin 
korunmasıdır. Birlik içinde olmamızda ve ortak çalışma becerisini 
göstermemizde gereklilik vardır. “Birlikten kuvvet doğar” sözünü 
daima yol gösterici bir öge kabul etmeliyiz. Aslında Amerika’nın 
değişik yörelerinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
derneklerimizin çok büyük bir bölümünün Vaşington’daki 
Asamble ve New York’taki Federasyon çatısı altında toplanmış 
olmaları, siz değerli vatandaş ve soydaşlarımızın, bu gerçeklerin 
bilincinde olduğunun en güzel göstergesidir. Her yıl Federasyonca 
büyük başarı ile düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü ve bununla 
bağlantılı kültürel etkinlikler ile, Asamble tarafından ABD’nin 
dört bir yanında yıl boyunca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler,
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Türkiye’nin tanıtımına yaptıkları önemli katkının yanısıra, Türk- 
Amerikan toplumuna da büyük moral vermekte ve topluluk içi 
dayanışmayı pekiştirmektedir. Bu birlik ve beraberlik ruhunun 
devamı için, iki şemsiye kuruluş olan Federasyon ve Asamble’nin 
bütün yöneticilerinin ve üyelerinin gerekli kararlılık ve çabayı 
göstereceklerinden kuşkum bulunmamaktadır.

Değerli Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

ABD’deki Türk toplumu üyelerinin belli bir bölümü 
Amerikan vatandaşlığına geçmiş durumdadır. Amerikan 
vatandaşlığına alınacakların sayıları önümüzdeki yıllarda daha da 
artacaktır. Bu durum, Amerikan vatandaşı olan soydaşlarımıza 
kimi yeni olanaklar sağlamakta ve sorumluluklar getirmektedir. 
İyi birer Amerikan vatandaşı olan soydaşlarımızın köklerini 
unutmayarak, övünç duyduğumuz öz değerlerini gelecek 
kuşaklara aktarabilme sorumluluğunu yerine getireceklerine 
inanmaktayım. Bu konumda olan soydaşlarımızın ABD’nin 
siyasal yaşamına da etkin bir biçimde katılmaları, seçme ve 
seçilme hakkını kullanmaları beklenmektedir. Böylece Türk 
kökenli ABD vatandaşları, kendi toplumlarınm sesini bu büyük ve 
güzel ülkede çok daha iyi duyurabileceklerdir. Soydaşlarımızın bu 
olanaktan tam olarak yararlanmak isteyeceklerine inanıyorum.

Sevgili Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

Türk ulusu, engin ve derin tarihi deneyimi, şanlı ve başarılı 
bir Cumhuriyet ve demokrasi geçmişi ile dimdik ayaktadır. 
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni şimdi 21. yüzyıla taşımanın sevincini 
yaşamaktayız. Çağdaş değerleri benimsemiş ve engin tarihi 
tecrübesi, zengin kültürü, sağlam gelenekleriyle gayet dinamik bir 
toplum yaratmış olmanın gururunu duyuyoruz. Çalkantılarla dolu 
kritik bir bölgede “istikrar adası” olarak yer alan Türkiye, 
uluslararası toplumun saygın bir üyesi sıfatıyla, 21. yüzyılda barış, 
huzur ve işbirliğinin kurulup sürdürülmesinde öncülük yapacak 
olanak ve yetenekleri de elde etmiş bulunmaktadır.
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Her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de zaman zaman 
karşısına bazı güçlükler çıkmakta ve çıkarılmaktadır. Ancak 
Türkiye, demokratik ve laik rejimi, ulusumuzun irade ve 
kararlılığıyla her türlü sorununu rahatlıkla aşabilecek güçtedir. 
Bundan emin olabilirsiniz. Yine hiç kuşkunuz olmasın ki, sizlerin 
de değerli destek ve katkılarıyla, 2000’li yıllarda güzel 
Türkiyemiz çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemeye, kalkınarak 
güçlenmeye ve gelişmeye devam edecektir. Ve bu yüzyılda 
dünyanın lider devletleri arasında hak ettiği yeri mutlaka alacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,
Değerli Soydaşlarım,
Türkiye’nin Sevgili Dostları,

Ben ve eşim, dost ve müttefik Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan sizlerle kucaklaşmamıza olanak sağlayan 
bu toplantıyı düzenlediğiniz ve katıldığınız için bir kez daha 
teşekkür ediyor, sizlerin aracılığıyla Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan Türk toplumunun bütün mensuplarına en 
iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz.
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5 EJILÜIL M(Dd)

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD) 
GENEL SEKRETERİ DONALD J. JOHNSTON’UN 

ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Genel 
Sekreteri Donald J. Johnston Hükümetimizin davetlisi olarak 6-8 
Eylül 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. 
Genel Sekreter Johnston 7 Eylül günü Başbakan sayın Bülent 
Ecevit tarafından kabul edilecektir.

Aynı gün Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakam sayın Mesut 
Yılmaz’ı, Maliye Bakam sayın Sümer Oral’ı ve Devlet Bakanlan Prof. 
Dr. sayın Abdülhaluk Mehmet Çay, Prof. Dr. saym Tunca Toskay ve 
saym Recep Önal’ı da ziyaret edecek olan Genel Sekreter bilahare 
İstanbul’a müteveccihen Ankara’dan aynlacaktır.

8 Eylül Cuma günü OECD İstanbul Özel Sektörü 
Geliştirme Merkezi’nin yeni binasının açılış törenine katılacak 
olan Genel Sekreter Johnston ile Merkez’in kuruluş ve işleyişini 
konu alan bir Mutabakat Zaptını Hükümetimiz adına Dışişleri 
Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi saym 
Mithat Balkan imzalayacaktır.

OECD, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ile de 
çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projelerde, Güney Doğu 
Avrupa, Trans-Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz 
ülkeleri ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye 
ülkelerden davet edilen üst düzey kamu görevlilerine ve özel 
sektör temsilcilerine özel sektörün geliştirilmesiyle ilgili yasal ve 
kurumsal altyapıların oluşturulması yönünde destek 
verilmektedir.
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1994-2000 yılları arasında Merkez’de gerçekleştirilen 119 
faaliyete 24 ülkeden toplam 2.318 üst düzey yönetici katılmıştır.

  _   9

OECD İstanbul Merkezi’nde, Türkiye tarafından 
OECD’ye hibe edilen 400.000 Fransız Frangı tutarındaki katkı 
çerçevesinde, İstikrar Paktı tarafından Balkan ülkelerindeki özel 
sektörün geliştirilmesi ve bölgedeki yatırımların desteklenmesi 
faaliyetleri de düzenlenecektir.

Sözkonusu Merkez’in bünyesinde bir OECD enformasyon 
biriminin de faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

OECD Genel Sekreteri Donald J. Johnston 8 Eylül günü 
öğleden sonra ülkemizden ayrılacaktır.
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TÜRKİYE’NİN MALEZYA’YA ZIRHLI MUHAREBE
ARACI SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Ülkemizdeki NUROL/FNSS ortaklığının imal etmekte 
olduğu zırhlı muharebe araçlarının Malezya’ya satışına ilişkin 
sözleşme, Nurol/FNSS adına Genel Müdür Hüseyin Esenergül, 
Malezya adına ise Maliye Bakanlığı Hazine Genel Sekreteri Dr. 
Samsudin bin Hitam târafından 25 Ağustos 2000 tarihinde Kuala 
Lumpur’da imzalanmıştır.

İmza töreninde, Kuala Lumpur Büyükelçimiz, Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Salih 
Çetinkaya ve geniş bir işadamları grubu hazır bulunmuştur.

Bahsekonu sözleşmeyle, Malezya’ya yaklaşık 300 milyon 
ABD Doları tutarında 211 adet Türk yapısı zırhlı muharebe 
aracının satılması öngörülmektedir.
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MEDA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZE 
SAĞLANAN YARDIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun dünkü 
oturumunda, MEDA Programı çerçevesinde ülkemize sağlanan 
yardımlarla, Güneydoğu sorununa çözüm bulunması ile bağlantı 
kuran bir paragrafın, MEDA yönetmeliğiyle ilgili bir rapora 
dercedilmesi onaylanmıştır.

Genel Kurul’da bugün (6 Eylül) de, Türkiye’ye ekonomik 
ve sosyal gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 135 milyon 
EURO tahsis edilmesini öngören mali yönetmelikle ilgili raporun 
karar bölümüne dercedilmesi önerilen “Yardımların Güneydoğu 
Sorununun Çözümüyle İrtibatlandırılmasma İlişkin Değişiklik 
Önergesi” kabul edilmiştir.

Genel Kurul’un 7 Eylül tarihli gündeminde ise, acil 
konular başlığı altında, Türkiye’nin 15 Ağustos’ta Kuzey Irak’a 
gerçekleştirdiği hava harekatını kınayan bir karar tasarısı 
bulunmaktadır.

Avrupa Parlamentosu’nun eksik bilgi ve yanlış 
değerlendirmelere dayanan bu girişimleri, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne Katılım Ortaklığı’nın oluşturulması öncesinde yapıcı 
bir tutumu yansıtmamaktadır. Bu durumda, Avrupa Komisyonu 
ile Bakanlar Konseyi’nin AB’nin zaten uzunca bir süreden beri 
yerine getirmediği ülkemize karşı mali işbirliği vecibelerinin 
önüne yeni engellerin çıkartılmaması için gerekli önlemleri bir an 
önce alması, ayrı bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Türkiye, temas 
ve girişimlerini bu doğrultuda sürdürmeye devam edecektir.
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7 EJHÜIL M m

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER BİNYIL ZİRVE TOPLANTISI’NDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Zirvemize biri kuzey, diğeri güney yarımküreden iki 
seçkin devlet adamının başkanlık yapıyor olması bizim için bir 
ayrıcalık oluşturmaktadır. Bu eşsiz toplantıya Namibya Devlet 
Başkanı’nın başkanlık etmesi, Birleşmiş Milletler için ayrı bir 
kıvanç kaynağıdır. Çünkü, anımsanacağı gibi, Namibya halkının 
bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alandaki öncülüğünü, 
Türkiye’nin de Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak görev 
yapma onurunu taşıdığı Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi

• •  • •  . • •  j  • •yürütmüştü.

Sayın Başkan,

Dünya liderlerinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en 
geniş kaülımlı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısma hitap 
ederken derin bir sorumluluk ve onur duyuyorum. Üçüncü binyıl için 
en doğru mesajları vermemiz bizden beklenmektedir. Gelecek 
kuşaklar için daha iyi bir yaşam sağlamamn yollannı araştinyoruz. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin isabetle belirttiği gibi, 
yoksulluktan kurtulma, korkudan arınma ve gelecek kuşakların kendi 
yaşamlarını sürdürebilme özgürlüğü, insanlığın daha fazla gelişmesini 
sağlamamn birbirini tamamlayan üç hedefini oluşturuyor. Ümidin 
çaresizlikle yanyana durduğu, fırsatların yoksulluk ve büyük 
güçlüklerle çarpıştığı ve sevincin çoğu kez hüzün tarafından 
gölgelendiği bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzün belki de en çarpıcı 
çelişkisi, küresel topluluk olarak elimizdeki kaynaklan hala büyük 
ölçüde hem iyi hem kötü amaçlar için harcamakta olmamızdır.
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Küreselleşme insanlık için yeni fırsatlar vaat etmektedir. 
Ancak yine de zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul 
kılmamak için özen göstermeliyiz. En büyük kaygılarımızdan 
birini oluşturan küresel boyuttaki yoksulluğun ilk aşamada 
azaltılması ve sonunda ortadan kaldırılması hususunda Genel 
Sekreter’in de kuvvetle ifade ettiği çağrıya, uluslararası toplum ve 
özellikle varlıklı ülkeler etkin ve içten bir biçimde yanıt 
vermelidirler. Genel Sekreter’in raporunda çarpıcı bir şekilde 
vurguladığı üzere, en başta Afrika’nın özel ve sürekli ilgimize 
gereksinmesi vardır.

Bu ortak amaçla ilgili olarak ulusumun gelişme ve gönenç 
uğrunda yürüttüğü savaşımdan edindiği deneyim bize kimi 
konuları öğretti. Bu bağlamda, halkın iradesine güvenmeyi ve ona 
saygı göstermeyi herşeyin üstünde tutulacak en önemli değer 
olarak görmekteyiz. Diğer değerler yalnız bu kaynaktan 
doğabilirler ve hukuk devleti böyle egemen kılınabilir. Ayrıca, 
demokrasinin sınırlarının genişletilmesini ve bugüne kadar daha 
iyisi bulunamamış olan bu yönetim biçiminin her türlü aşırı akım 
ve fanatizme karşı korunmasında sivil toplumun giderek daha 
önemli bir rol oynamasını sağlamamız gereklidir. 
Demokratikleşme ile ekonomik gelişmişliğin birbirine koşut iki 
süreç olduğunun da göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. 
Buna ek olarak, gençliğimizin eğitimine en yüksek önceliğin 
verilmesi, hem manevi hem maddi yönlerden en büyük yararı 
sağlayacaktır.

Sayın Başkan,

Gerçekten, serbest pazar ekonomileri ve yeni 
teknolojilerden kaynaklanan yararların ulusal ve küresel 
düzeylerde hakça paylaşımını sağlamamızın; doğal çevremize 
gelecek kuşaklara miras bırakacağımız yaşamsal önemde ortak bir 
değer olarak saygı göstermemizin ve bölgesel ve uluslararası barış 
ve güvenliği herkesin yararına olacak şekilde güçlendirmemizin 
önemini geçen yüzyılın olayları bizlere öğretmiştir. Özetle, sayın 
Başkan, uluslarımız arasında giderek artan karşılıklı bağımlılık bir
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zayıflık değil, bir zorunluluk olup, bu süreci besleyen evrensel 
değerleri gözetmemiz gerekmektedir. Bu hedeflere ise ancak ortak 
emellerimizi yansıtmaları durumunda ve gerekli uluslararası 
işbirliği sağlandığında varılabilir.

Türkiye, demokratik kurumlarmdan ekonomisine, 
toplumsal ve kültürel gelişmeden doğal afetlere karşı hazırlıklı 
olmaya kadar çeşitli alanlarda giderek güçlendikçe, Birleşmiş 
Milletler’in yeni bir canlılık kazanan çabalarına daha etkin 
biçimde katkıda bulunmaya kararlıdır.

Sayın Başkan,

Birleşmiş Milletler tarihinde belirleyici bir zaman 
diliminden geçiyoruz. Örgüt’ün Yasası’nda yer alan yüce hedefler 
bugün her zaman olduğundan daha fazla geçerlidir. Öte yandan, 
bu yüce örgütün savaşın yıkımları ve insani felaketler, yokluklar, 
temel hak ve özgürlüklerin ağır ihlalleri, açlık ve afetler karşısında 
bir seyirci olarak hareketsiz kaldığı birçok üzücü ve trajik durumu 
anımsıyoruz. Genel Sekreter, yine haklı olarak, Birleşmiş 
Milletler’in çatışmaların önlenmesinde oynaması gereken temel 
role ve bu açıdan bir “önleyicilik kültürü” geliştirilmesi gereğine 
işaret etmektedir. Gerçekten, Birleşmiş Milletler ekonomik ve 
toplumsal yardım sağlamanın yanında, çatışmaları önleme ve sona 
erdirme yeteneği bakımından da güçlendirilmelidir. Bu bakımdan, 
Binyıl Raporu ana temasının yarın kabul edeceğimiz belgeye 
yansıtılacak olmasından mutluluk duyuyoruz.

u

Bu bağlamda, anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları 
çözümlemeye yardımcı olmayan, saplantı niteliği taşıyan 
kararların sonsuza kadar sürdürülmesinden kaçınılmasının 
önemini de vurgulamam gerekmektedir. Aynı şekilde, Güvenlik 
Konseyi’nin, ülkelerin egemen eşitliği ilkesine uygun ve daha ileri 
bir temsil yeteneği, saydamlık ve sorumluluk sağlayacak bir 
yenileştirmeye kesin gereksinimi bulunduğunu düşünüyoruz.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül2000 37

DI
Şİ

ŞL
ER

İ 
BA

KA
NL

IĞ
I

m
 i 

17 
ı 

ı n 
ı 

ı 
a

 * 
. 

 
ı



Sayın Başkan,

Kolayca belirtilebilen bu sözlerin içeriğini yaşama 
geçirmek ve somut sonuçlar elde etmek temel görevimiz olmaya 
devam etmektedir. Bu Zirve, uluslararası toplumun vicdanı 
üzerinde gerekli etkiyi uyandırma ve harekete geçirme, hareketin 
bulunduğu yerde hızlandırılmasını sağlama potansiyeline sahip 
bulunmaktadır.

Bu dünyanın çocuklarının, 21. yüzyılın çocuklarının, ister 
güney ister kuzey yarımkürede, nerede olurlarsa olsunlar, en başta 
güvensizlik ve yoksulluk tehdidi altında bulunan çocukların daha 
iyi bir geleceği hak ettiklerini belirterek sözlerime son vermek 
istiyorum. Dünya liderlerinin bu zirvesi, bunu gerçekleştirmenin 
sorumluluğunu taşımaktadır.

Son olarak, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın yaptığı 
konuşmada ülkemize yaptığı atfı esefle karşıladığımı belirtmek 
isterim. Tarihin saptırılmasıyla gerçekler değiştirilemez. Tarihi 
tarihçilere bırakmak gerekir.

Teşekkür ederim.
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Komşumuz Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye, 
Karadeniz altından doğal gaz taşıyacak olan boru hattı tasarısının 
yasal düzenlemeleri tamamlanmış, inşaat çalışmaları 
sürdürülmektedir. İran’dan doğal gaz sevkiyatının önümüzdeki yıl 
başlayabilmesine yönelik çalışmalar ise, her iki ülkede de 
tamamlanmak üzeredir. Ülkemiz bir yandan santral tasarılarına 
hız vermekte, diğer yandan da, bu santraller için gerekli yakıtın 
zamanında sağlanması yönünde girişimlerde bulunmaktadır.

Ülkemiz, coğrafyanın kendisine sunduğu fırsatları ilgili 
ülkelerle ortak çıkarları doğrultusunda değerlendirirken, aynı 
zamanda onurlu bir başka görevi de üstlenmektedir. Bu görev, 
bulunduğumuz noktadan batıya bakarak edindiğimiz deneyimleri 
ve onlardan aldığımız küresel değerleri, yüzümüzü doğuya 
çevirince gördüğümüz kardeş ülkelerle paylaşmaktır.

Enerji sektörünün en önemli öğeleri olan elektrik, doğal 
gaz ve petrol piyasalarını serbestleştirerek, bu piyasaların küresel 
yasa ve uygulamalarla uyumlu duruma getirilmesi ve bunların 
kendi dinamikleriyle çalışan modem piyasalara dönüştürülmesi 
için çabalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Bu alandaki 
deneyimlerimizin ileriki yıllarda tüm bölge ülkeleri bakımından 
izlenecek bir model oluşturacağına inanıyorum.

Ömek alınacak bir diğer çabamız da, hidrolik, rüzgar, 
jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir ve çevre dostu kaynaklara, 
enerji sistemimizde daha fazla yer verilmesine yöneliktir. Yerli 
kaynaklarımızdan, olanaklar ölçüsünde, daha çok yararlanmak ve 
bunu gerçekleştirirken doğal ve kültürel varlıklarımızı da 
korumak, önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz temel ilkeler 
olacaktır.

Sözlerime son verirken, yerküre üzerinde hep birlikte 
paylaştığımız ortak değerlerin, bir işbirliği mhu içinde bölgemize 
de yayılması konusunda üzerimize düşen görevi, bundan önce 
olduğu gibi gelecekte de yerine getirmeye önem vereceğimizi 
yineler, hepinize en iyi dileklerimi ve saygılarımı sunarım.
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RB IEJILÜILM(Dd)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI GÜVENLİK 
İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜKELÇİ ÖMÜR 

ORHUN’UN TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU “OLAYLAR 
VE YORUMLAR” PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: Merhaba sayın dinleyiciler. Olaylar ve Yorumlar 
programına hoşgeldiniz. Sayın dinleyicilerimiz, Türkiye pek çok 
uluslararası kuruluşa üye. BM, NATO, Avrupa Konseyi gibi 
hepinizin yakından tanıdığı dev kuruluşlar. Ayrıca ekonomik ve 
sosyal alanda faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş da var. Bu 
kuruluşları temelde askeri ve sivil organizasyonlar diye ikiye 
ayırmak da mümkün. NATO gibi askeri kuruluşların yanısıra, 
gerektiğinde askeri kuruluşlardan güç alan sivil kuruluşlar da var. 
Bu programımızda sizlere ülkemizin de üye bulunduğu 
Vancouver’dan Vladivostok’a kadar Kafkasya’yı ve Orta Asya 
Cumhuriyetlerini de içine alan ve 54 üye ülkeyi kapsayan tek 
güvenlik kuruluşu konumunda olan AGİT’i tanıtmaya çalışacağız. 
AGİT sözcüğünü gazetelerde sık sık okur, radyo ve 
televizyonlardan duyarız. AGİT’in açılmış hali ise Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Nedir bu kuruluş? Görevleri 
nelerdir? Etkinliği, yaptırım gücü nedir? Türkiye bu kuruluşla 
nasıl bir konumdadır ve bu kuruluşa bakış açısı nedir? Bu sorulara 
bir uzmanın bilgisine başvurarak cevap alacağız. Stüdyo 
konuğumuz Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel 
Müdürü Büyükelçi sayın Ömür Orhun. Hoşgeldiniz sayın Orhun.

CEVAP: Teşekkür ederim. Hoşbulduk.

SORU: Sayın Ömür Orhun, bize Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’nm geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: AGİT diye kısa adlandırdığımız Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, nedense ülkemizde diğer önemli
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uluslararası kuruluşlara kıyasla daha az tanınıyor. 
Dinleyicilerinize AGİT hakkında biraz daha etraflı bilgi 
verebilmek için bu fırsatı yarattığınızdan dolayı öncelikle 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bilirsiniz büyük savaşlardan veya önemli siyasi 
gelişmelerden sonra kuvvet dengeleri değişir, bu dengeleri 
yeniden kurmak için bir temel anlaşma yapılması da usuldendir. 
Yine bildiğiniz gibi, II. Dünya Savaşı sonunda o dönemde oluşan 
yeni kuvvet ilişkilerini yansıtacak bir anlaşma yapılamamıştır. Bu 
durum Avrupa’daki siyasi düzeni istikrarsızlığa mahkum eden en 
önemli etkenlerden biri olmuştur. O zamanki iki bloklu 
uluslararası düzende Avrupa’da güvenliği ve istikrarı sağlayacak 
bir antlaşma oluşturma çabaları aslında 1950’lerin ortalarına 
kadar gider. Avrupa’da güvenlik ve istikrar fikri esas itibarıyla 
Doğu Bloku’ndan, Sovyetler Birliği’nden kaynaklanmıştır ve 
Sovyetler Birliği’nin temel amacı da Soğuk Savaş döneminde 
Avrupa’daki sınırları meşrulaştırma, yani bu sınırları Batı’ya 
kabul ettirme olmuştur.

1950’lerdeki ortam içinde Batı, Doğu Bloku’nun bu 
önerilerini pek dikkate almadı. 1960’ların sonuna veya 1970’lere 
geldiğimizde ise, Avrupa’daki ortam büyük ölçüde değişmişti. 
Amerika ile o dönemdeki Sovyetler Birliği SALT-I anlaşmasını 
imzaladılar. Batı Almanya ise Çekoslovakya ve Polonya ile olan 
doğu sınırlarını kabul etti. Ayrıca, Doğu ve Batı Almanyalar 
arasında bir ilişki de kuruldu. Bu yeni koşullarda, bu yumuşama 
ortamında Batı Bloku Avrupa güvenliği konusunda görüşmelere 
girişmeyi kabul etti ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
-o günkü adıyla konferans idi, teşkilat daha sonra oldu- 1973 Ocak 
ayında Helsinki’de çalışmalarına başladı. Bu hazırlık çalışmaları 
oldukça uzun sürdü. 2 yılı aşkın bir süre devam etti ve Konferans 
1 Ağustos 1975’te, yani bundan 25 sene önce nihayete erdi ve 
Helsinki Nihai Belgesi, Helsinki Sonuç Belgesi olarak 
adlandırdığımız senet o dönemdeki devlet ve hükümet başkanları 
tarafından imzalanarak hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi, bu önemli 
belgeyi o dönemdeki Başbakanımız Süleyman Demirel 
imzalamıştı.
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Helsinki Nihai Senedi, II. Dünya Savaşı sonunda 
Avrupa’da oluşan, Avrupa’da ortaya çıkan sınırların ihlal 
edilmezliğini, dokunulmazlığını, dolayısıyla meşruluğunu 
tanımıştır. Helsinki Nihai Senedi’nin bence en dikkat çekici yönü, 
o dönemde senedi imzalayan 35 imzacı devlet arasındaki ilişkilere 
rehberlik edecek, bu ilişkileri düzenleyecek temel ilkeleri ortaya 
koymasıdır. Bu 10 temel ilkeyi dinleyicilerinizle kısaca 
paylaşmak isterim.

Birincisi, imzacı ülkelerin egemen eşitliğine ve
egemenliklerine saygıdır. İkincisi, kuvvet kullanmaktan veya
kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaktır. Üçüncüsü, sınırların
ihlal edilmezliği prensibini kabul etmektir. Dördüncüsü,
devletlerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesidir. Beşincisi,
anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümüdür. Bir diğer ilke,
ülkelerin birbirlerinin içişlerine karışmamasıdır. Yine bir başka
ilke, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesidir.
Sekizinci ilke, halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin
hakkından yararlanmasıdır. Bir başka ilke, devletler arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesidir ve sonuncu Helsinki ilkesi de
uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine
getirilmesidir, ki saydığım bu ilkeler, bugün de geçerliliğini
korumaktadır. Helsinki Nihai Senedi temelde üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm, Güven ve Güvenlik Artırıcı 

•  •

Önlemler başlıklıdır ve bu konuları ele almaktadır. O dönemde 
Avrupa’daki yumuşamanın sürdürülmesine katkıda bulunabilecek 
bazı tedbirler bu bölümde ele alınmıştır. Mesela, 25 binden fazla 
askerin katılacağı manevraların ve önemli kuvvet kaydırmalarının 
bütün taraflara önceden bildirilmesi ilkesi benimsenmiştir. 
Böylelikle güvenin oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu gibi 
tatbikatlara gözlemci davet edilmesi de bu önlemlerin önde 
gelenleri arasındadır.

Helsinki Nihai Senedi’nin ikinci bölümü Ekonomi, Bilim 
ve Teknoloji ile Çevre Korunması Alanlarında İşbirliği başlığını 
taşımaktadır. Bu bölüm, imzacı devletler arasında ekonomik, 
ticari, bilimsel, teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine ve çevre
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korunması alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik tavsiyeler 
içermektedir.

Üçüncü bölüm -hem o gün hem bugün çok önem verilen 
bir bölüm- İnsani ve Diğer Alanlarda İşbirliği başlığını 
taşımaktadır. Helsinki Belgesi parçalanmış ailelerin 
birleştirilmesi, farklı uluslardan, farklı ülkelerden insanların 
evliliklerinin kolaylaştırılması, taraflar arasında turizmin 
geliştirilmesi, sizi de yakından ilgilendirecek taraflar arasında 
basın-yayın, radyo ve televizyon aracılığıyla bilgi değişimine 
imkan tanınması gibi hususları düzenlemektedir.

Özetle belirtmek gerekirse, Helsinki Nihai Senedi üç 
boyutludur. Biz buna teknik olarak “üç sepetten oluşmaktadır” 
diyoruz. Birincisi, güvenlik alanını kapsamaktadır; İkincisi, 
ekonomik işbirliği alanını kapsamaktadır; üçüncüsü de, insan 
hakları alanını kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, Helsinki Nihai 
Senedi imzalandığı tarihte Doğu ile Batı arasında bir denge 
gözetmiştir.

Batı, Doğu’nun insan haklarına daha çok önem vermesini 
ve insan haklarının bir iç iş olmadığını kabul etmesini 
istemekteydi. Bunu kabul ettirmiştir. Doğu, yani Sovyetler Birliği 
ise, sınırların dokunulmazlığını, sınırların meşruluğunu müdafaa 
etmekteydi. Batı’yabunu kabul ettirmiştir. Ekonomik, bilimsel ve 
çevresel işbirliği de her iki tarafın yararına olacak bir unsurdur.

Biraz evvel de değindiğim gibi, AGİK bir müzakere 
forumu ve bir konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmış ve 
1975’ten sonra Belgrad’ta, Madrid’te, Viyana’da, Helsinki’de ve 
Budapeşte’de 5 izleme toplantısı yapılmıştır.

Son olarak şunu belirtmek istiyorum: Helsinki Nihai 
Senedi uluslararası hukuk açısından hukuki bağlayıcı bir senet 
değildir, siyasi bağlayıcılığa sahip bir belgedir.
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SORU: “Önceleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı vardı” dediniz. Daha sonra Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’na geçildi. Bu konuma nasıl gelindi?

CEVAP: Bu konuma gelinmesinde en önemli nokta bence 1990 
yılında Paris’te toplanan AGİT Zirvesi’dir. Paris’te AGİT liderleri Paris 
Şartı adını verdiğimiz ve demokrasiyi Avrupa’nın tek siyasi yönetim 
tarzı olarak benimseyen çok önemli bir belgeye imza koymuşlardır. Bu 
belge temel özgürlükler ve insan haklarına dayalı demokrasinin barış, 
istikrar ve adaletin temelinde yattığım savunmaktadır.

Paris Şartı da Helsinki Şartı gibi üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk iki bölümü, demokratik rejimin temel ilkelerine 
ve gelecek için yönlendirici prensiplerine ayrılmıştır. Üçüncü 
bölüm ise, Paris’e kadar bir konferanslar diplomasisi olan 
AGİK’in bir kurum olması, kurumsallaştırılması amacıyla 
yapılması gereken hususları içermektedir. Bu meyanda, mesela, 
Viyana’da bir Çatışma Önleme Merkezi, Varşova’da da bir 
Serbest Seçimler Ofisi kurulmuştur. Paris’te ayrıca liderlerin, yani 
devlet ve hükümet başkanlarının düzenli toplanması, dışişleri 
bakanlarının devrevi toplanması ve daimi temsilcilerden oluşacak 
bir konsey oluşturulması da kabul edilmiştir. Paris Şartı’yla 
başlayan AGİK’teki kurumsallaşma süreci, 1992’de Helsinki ve 
1994’te Budapeşte’de yapılan zirvelerle daha da geliştirilmiştir. 
Bu dönemde hatırlayacağınız gibi, Sovyetler Birliği’nin 
çökmesinin ortaya getirdiği sorunlar da uluslararası gündemi işgal 
ediyordu ve bu sorunların ve ortaya çıkan belirsizliklerin 
çatışmalara yol açmasının önlenmesi, başka bir tabirle, değişim 
yönetimi AGİK’e verilen bir görev olmuştur. Yine bu dönemde 
AGİT Uluslararası Yüksek Azınlıklar Komiserliği ve Genel 
Sekreterlik gibi makamlar da kurulmuştur. Böylece AGİT, Soğuk 
Savaş sonrası dönemde geçerli olacak düzenin oluşturulmasına 
katkıda bulunacak, yardım edecek başlıca uluslararası bir kuruluş 
haline getirilmiştir. AGİK’in AGİT adını alması da biraz evvel 
bahsettiğim 1994 Budapeşte Zirvesi’nde kararlaştırılmıştır. Bu 
dönemde AGİT’in üstlendiği en önemli yeni görevi, en önemli 
yeni misyonu erken uyarı, çatışmaları önleme ve bunalım 
yönetimi olarak nitelendirmek de mümkündür.
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SORU: Sayın Büyükelçim, şimdi de sizden İstanbul’da 
gerçekleştirilen ve yüzyılın son büyük diplomatik etkinliği olan 
AGİT Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi hakkında bilgi rica 
ediyoruz.

CEVAP: Siz de belirttiniz; 18-19 Kasım 1999’da 
İstanbul’da düzenlenen AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi hem organizasyon hem de içerik olarak geçtiğimiz 
yüzyılın en son ve en büyük uluslararası diplomatik etkinliği 
olmuş ve bu niteliğe yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bence, 
İstanbul AGİT Zirvesi, ülkemizin tanıtımına, olumlu imajına ve 
de dış politika önceliklerinin ileri götürülmesine katkıda 
bulunmuştur. Hatırlayacağınız gibi, Zirve hem Türk hem yabancı 
kamuoyunun da büyük ilgisini çekmiş idi ve organizasyonun 
mükemmelliği de katılımcılar tarafından takdirle belirtilmişti.

“İstanbul Zirvesi içerik bakımından da önemli geçti” 
demiştim. Temelde üç önemli belge İstanbul’da kabul edildi. 
Birincisi, AGİT’in biraz evvel değindiğim ilkelerini tekrar eden, 
teyit eden, Avrupa Güvenlik Şartı’dır. Avrupa Güvenlik Şartı 
ayrıca AGİT’in önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yüzyıllarda 
taşıyacağı, yükleneceği görevleri de belirlemektedir. İstanbul 
Güvenlik Şartı’nm yanında bir de İstanbul Deklarasyonu, İstanbul 
Bildirisi kabul edildi. Bu zor bir dönemde müzakere edildi, çünkü 
gündemde Kosova gibi, Çeçenistan gibi gayet çetrefil konular 
vardı. Buna rağmen başarıyla bir ortak nokta bulundu. Üçüncü 
önemli belge de kısaca AKKA adını verdiğimiz Avrupa 
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’nın güncel koşullara 
uyarlanması için düzenlenen bir anlaşmadır ve bu da İstanbul’da 
imzalanmıştır.

AGİT şapkası altında olmasa dahi, İstanbul’da 
hatırlayacağınız gibi ülkemiz bakımından büyük önem taşıyan 
bazı enerji anlaşmaları da imzalandı. Ayrıca, İstanbul bu dönem 
zarfında çok önemli ve çok yoğun ikili ve çok taraflı pek çok 
temasa da vesile teşkil etti. Türkiye’nin geçirdiği deprem 
felaketine rağmen Zirve’nin bu kadar başarıyla gerçekleştirilmiş 
olması ülkemiz için cidden bir iftihar kaynağıdır.
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SORU: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası 
Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi sayın Ömür Orhun’la 
AGİT’le ilgili söyleşimiz devam ediyor. Sayın Ömür Orhun, 
önümüzdeki dönemde AGİT’ten beklentiler nelerdir?

CEVAP: AGİT’in bugün 54 üyesi var. Aslında 55 üyesi 
var ama Yugoslavya’nın üyeliği askıya alındı. O bakımdan AGİT 
dünyadaki en geniş katılımlı uluslararası örgütlerden bir tanesidir. 
Buna rağmen, açıklıkla belirtmek gerekir ki AGİT’e yöneltilen 
bazı eleştiriler de mevcuttur. Bunların birincisi, AGİT sizin başta 
belirttiğiniz NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi 
kuruluşlar kadar, onlar ölçüsünde kurumsallaşamamıştır. Organ ve 
mekanizmalarının yetkileri, bunların ne şekilde işleyeceği henüz 
çok net bir şekilde ortaya çıkmamıştır. Bazı boşluklar ve çelişkiler 
olduğu söylenmiştir. Ayrıca, AGİT’te kararlar tüm tarafların 
rızasıyla, yani oydaşmayla kabul edilmektedir. Bu da haliyle biraz 
işleri yavaşlatmaktadır. Ayrıca, demin de belirttiğim gibi, 
AGİT’in ilkeleri siyasi bağlayıcıdır, hukuki bağlayıcı değildir.

Bunlar AGİT’e yöneltilen bazı eleştiriler. Ancak bunların 
biraz abartılı olduğu kanısındayım. Aslında AGİT’in şimdiye 
kadar gerçekleştirdiği en önemli husus Soğuk Savaş’m bitmesine 
yaptığı olumlu katkıdır. AGİT örgüt haline geldikten sonra ise 
oluşturduğu yeni mekanizmalarla bir taraftan insan hakları 
ihlallerinin izlenmesi, ekonomik, bilimsel, teknik ve çevre 
alanlarında işbirliği sağlanması gibi klasik, yani eski görevlerini 
yerine getirmiş; diğer taraftan çatışmaların önlenmesi, bunalım 
yönetimi gibi yeni uluslararası işlevler edinmiştir. Bu işlevleriyle 
uluslararası ilişkilere önemli bazı katkılar yapmaktadır. Bundan 
böyle de AGİT’in çeşitli bölgesel uyuşmazlıkların çözümünde 
demokrasi ve insan hakları uygulamalarının nispeten zayıf olduğu 
üye ülkelerde olumlu katkılarda bulunabileceğini zannediyorum.

İstanbul’da kabul edilen Güvenlik Şartı’na bir dakika 
dönmeme izin verirseniz, bu önemli belge, bu yüzyıla girerken 
AGİT’in bütünlüğünün ve dinamizminin korunabilmesi, öte 
yandan da bugüne kadarki ilkelerinin teyidi bakımından önemli 
bir kazanım olmuştur. AGİT’ten beklentileri de sordunuz. Türkiye
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olarak biz Avrupa güvenlik modelinin AGİT alanının tümünü 
kapsamasını ve tüm AGİT üyesi ülkelerin aktif katılımıyla 
geliştirilmesini arzu ediyoruz. Yani Avrupa’da yeni bölünmelere, 
farklı güvenlik düzeylerine sahip bölgelere yol açılmaması 
gerekmektedir. Öte yandan, hiçbir devlet, hiçbir örgüt veyahut 
hiçbir devletler grubu AGİT bölgesinde bir diğerinden üstün bir 
sorumluluk taşımamalı veya böyle bir sorumluluk iddiasında 
bulunmamalıdır. Ayrıca, bu ülkeler veya bu gruplar AGİT’in bir 
bölümünü kendi etki alanları olarak görmeye çalışmamalıdırlar.

Son olarak da şu husus üzerinde durmak isterim: Her bir 
üye devletin güvenlik düzenlemelerini seçmekte veya bunları 
değiştirmekte özgür olma hakkına saygı gösterilmesi gerekir.

Değinmek istediğim bir başka husus; biz Türkiye olarak 
AGİT’in, AGİT alanı dışından kaynaklanabilecek riskleri ve 
tehdit unsurlarını gözardı etmemesi gerektiğini de savunuyoruz. 
Nedir bunlar? Bunlar terörizmdir, saldırgan milliyetçiliktir, 
yayılmacılık temayülleridir, yabancı düşmanlığıdır, ırkçılıktır. 
Bütün bu unsurlar güvenlik ve istikrarı tehdit eden boyutlara 
sahiptir. Bunlarla ortak mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. 
Ayrıca, bu ortak sorun ve tehditlere zamanında ve etkili bir şekilde 
karşılık verilmesini sağlayacak mekanizmalar da iyi bir şekilde 
düşünülmeli ve işbirliği yöntemleri geliştirilmelidir.

SORU: Sayın Büyükelçim, son olarak, dinleyicilerimize 
Türkiye’nin AGİT’e bakış açısı, teşkilat içindeki konumu ve 
beklentileri konusunda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Bu sorunuza nispeten bir önceki soruya cevap 
verirken yanıt vermeye gayret ettim. Türkiye, AGİK’in ve 
AGİT’in en başından beri içinde yer almıştır; önemli bir üyesidir. 
Türkiye, AGİT’in başta izah etmeye çalıştığım üç sepetinin 
dengeli bir şekilde geliştirilmesini istemektedir. Ayrıca ülkemiz 
AGİT’in ilke ve yükümlülüklerinin tümünün eksiksiz olarak 
uygulanmasını desteklemektedir. Yani bir sepete gereğinden fazla 
ağırlık verilmemesi görüşündedir.
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Şunu da ekleyebilirim: Türkiye AGİK dönemine kıyasla, 
AGİT içinde nispeten daha aktif bir tutum izlemeye başlamıştır. 
Demin bahsettiğim bazı konuların öncülüğünü Türkiye 
yapmaktadır. Göçmen işçiler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 
yabancılara kötü muamele yapılması gibi hususlar takdir 
edeceğiniz gibi Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve Türkiye’nin 
bayraktarlığını yaptığı hususlardır.

Ayrıca, ülkemizin girişimleri ve ısrarları sonucunda çeşitli 
AGİT belgelerinde terörizm, organize suçlar, uyuşturucu madde 
ve silah kaçakçılığı gibi konular da güvenliği tehdit eden unsurlar 
arasında sayılmıştır.

Türkiye, ayrıca, Bosna-Hersek ve Yukarı Karabağ gibi 
bölgesel sorunları çözmekle görevlendirilen AGİT misyonları 
içinde de aktif bir şekilde rol almıştır. Hatta kilit bir ülke 
konumunda olmuştur.

•  •

Özetle belirtmek gerekirse, Türkiye güvenliğin 
bölünmezliği ilkesinden hareket etmektedir. AGİT ilkelerinin tüm 
AGİT alanını kapsaması gerektiğini söylemektedir.

•  •

Üzerinde durduğumuz bir diğer husus da, Rusya’nın 
Kafkasya’da veya Orta Asya’da eski Sovyet Cumhuriyetleri 
üzerinde etki veya baskı kurmaya yönelik düzenlemelerden 
kaçınması gereğidir.

• •  ,

Özetle belirtmek gerekirse, AGİT’in her üç veçhesi de 
ülkemizin önem verdiği hususlardır. Bunlardan özellikle güvenlik 
boyutu ülkemizin yararına işlevler görmüştür. Askeri konulara 
açıklık getirilmesi, Türkiye gibi tehlikeler ve tehdit odaklarıyla 
karşılaşan bir ülke için çok yararlıdır. Benim kanımca, AGİT, 
gelecek yüzyılın önemli bir kuruluşu olmaya aday, işlevsel, 
fonksiyonel bir örgüt niteliğiyle kayda değer görülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel 
Müdürü Büyükelçi sayın Ömür Orhun’a verdiği kıymetli bilgiler 
için teşekkür ediyoruz.
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JAPONYA HÜKÜMETİ’NİN YEREL PROJELER İÇİN 
HİBE YARDIMI PROGRAMI’NI ÜLKEMİZDE 

BAŞLATMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Japonya Hükümeti’nin 1989 yılından bu yana çeşitli 
ülkelerde uygulamakta olduğu Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı 
programı bu ülke ile varılan anlaşma neticesinde ülkemizde de 
başlatılmış bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem’in 5-9 Nisan 2000 
tarihlerinde Japonya’yı ziyareti sırasında imzalanan Türkiye- 
Japonya Ortak Eylem Planı çerçevesinde öngörülen bu işbirliği 
bağlamında, ülkemizdeki çeşitli kuruluşların sağlık, ilköğretim, 
çevre gibi alanlardaki küçük ölçekli projelerine Japonya 
tarafından destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal ve ekonomik gelişmemize katkıda bulunacak olan 
bu program, hızla gelişen Türkiye-Japonya ilişkileri açısından 
memnuniyet verici bir adımı oluşturmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NATO ASKERİ 
KOMİTESİ’NE HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

Değerli Konuklar,

Kuzey Atlantik İttifakı’nın en yüksek askeri organı olan 
Askeri Komite’nin Başkanı Amiral Venturoni’yi ve müttefik 
ülkelerin Genelkurmay Başkanlarını Askeri Komite’nin 
Genelkurmay Başkanları düzeyindeki 139. toplantısı vesilesiyle 
ülkemde görmekten mutluluk duyuyorum.

Bu toplantının ayrı bir özelliği de birinci bölümünün 
Atina’da, ikinci bölümünün ise İstanbul’da düzenlenmesidir. Bu 
dummu iki komşu ve müttefik ülke arasında son dönemde ortaya 
çıkan yumuşama ortamının ek bir göstergesi olarak kabul ediyor ve 
memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye her komşusuyla olduğu gibi 
müttefik Yunanistan’la da iyi ilişkiler ve işbirliği içinde olmak 
isteğindedir. 9 işbirliği protokolü imzalanmasıyla yaratılan elverişli 
ortamdan yararlanarak iki ülke arasındaki Ege Denizi’ni ilgilendiren 
ve birbirleriyle bağlantılı temel sorunların çözümü yönünde çaba 
harcanması zamanı gelmiştir. Öte yandan, Türkiye tarafından 
yapılmış bulunan güven artırıcı önlemler hakkındaki önerilere 
Yunanlı dostlarımızın olumlu cevap vereceklerini de ummaktayız.

Askeri Komite’nin bu toplantısı NATO’nun Soğuk Savaş 
sonrası dönemde girdiği iç ve dış uyum çalışmalarını başarıyla 
yerine getirdiği; NATO’nun Bosna ve Kosova’da barışın ve 
istikrarın kurulması için çaba gösterdiği; Avrupa güvenliği ve 
savunması konusunda yeni fikirlerin ortaya atıldığı, yeni girişim 
ve çalışmaların başlatıldığı bir döneme rastlaması yönünden de 
ayrı bir önem taşımaktadır.
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Avrupa ile diğer bölgeler arasında güvenlik hatları 
çizilmesine olanak bulunmadığından, Komite’nin önündeki 
konuları geniş bir güvenlik bakışı açısından inceleyeceğine 
inanıyorum. Başta Bosna ve Kosova olayları olmak üzere son 
dönemde yaşadığımız gelişmelerin de gösterdiği gibi bir 
bölgedeki çatışmanın yarattığı istikrarsızlık diğer bölge ve 
ülkeleri de etkileyebilmektedir. Bu bakımdan amaç, güvenlik ve 
istikrarı coğrafi ve siyasi anlamda en geniş biçimde sağlamak 
olmalıdır.

NATO’nun 50 yılı aşan varlığı süresince, gerek Soğuk 
Savaş sırasında, gerek 1990 sonrası dönemde güvenlik ve istikrara 
katkı yönünden sağladığı başarılar, yalnız üyelerinin topraklarını 
ve halklarını korumak yolundaki temel yükümlülüğe bağlı 
kalmasıyla gerçekleşmemiştir. Bu başarıda, İttifakımızın temelini 
oluşturan Vaşington Anlaşması’nın özünde yatan demokrasi, 
özgürlük gibi ortak değerlere ve İttifak dayanışmasına bağlılığın 
ve Atlantik ötesi bağın da rolü büyüktür.

Aynı dayanışma ruhunun bugün de özenle sürdürülmesi, 
NATO’nun ortak bir savunma örgütü olarak birincil konumunun 
korunması, bu konumunun aşındırılması sonucunu doğuracak 
çabaların başarıya ulaşmasına izin verilmemesi gerekmektedir. 
Ancak bu bilinçle, geleceğe güvenle bakabiliriz.

Bu çerçevede, NATO’nun uluslararası terörizmle 
mücadele alanındaki rolüne de değinmek isterim. Terörizm, insan 
haklarını çiğnemekte ve ülkelerin toprak bütünlüğüne karşı ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. Terörizmin ve terörizme destek 
verenlerin kınanması ve bu tehdide karşı uluslararası düzeyde 
işbirliği yapılması gereğini öteden beri savunan Türkiye, 
NATO’nun 1999 yılında kabul edilen Yeni Stratejik Konsept’inde 
terörizmle mücadelenin önemli bir görev olarak tanınmasını 
memnuniyetle karşılamıştır.

Saygıdeğer Konuklar,

NATO’nun son 50 yıldaki başarısının diğer bir önemli 
öğesini de İttifak’ın tüm üyelerinin tam ve eşit katılımları
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sağlamıştır. Bu sıkı ve özverili işbirliğiyledir ki, Batı Avrupa’da 
tarihte daha önce rastlanmamış ölçüde bir güvenlik ve istikrar 
kurulmuş, barış ve gönenç sağlanmıştır. Son döneme kadar Batı 
Avrupa için geçerli olan bu olumlu tablo artık Doğu Avrupa’daki 
yeni ortaklarımıza da yansımaktadır.

Kendisi de Avrupalı bir güç olan Türkiye, AvrupalIların 
Avrupa güvenliğinde ve savunmasında daha geniş sorumluluk 
almalarını başından beri desteklemiştir. Avrupa güvenliğini 
pekiştirecek tüm çabalara Türkiye olumlu katkıda bulunma 
kararlılığındadır. Burada önemli olan, harcanan çabalarda tüm 
müttefiklere eşit katılım ve eşit güvenlik sağlanmasına herkesin 
özen göstermesi, güvenliğin bölünmezliği ilkesinden hangi 
amaçla olursa olsun ödün verilmemesidir.

Sözkonusu olan, Avrupa’nın ve Atlantik’in hangi 
yakasında bulunursa bulunsun tüm müttefiklerin güvenliği 
olduğundan, dışlayıcı değil kapsayıcı, eşit, hakkaniyete uygun 
yapılar geliştirilmelidir. Türkiye İttifak içinde bu alanda başlatılan 
çalışmalara bu anlayışla katılmakta olup, yol gösterici ilke ve 
öncelikleri özenle ve ciddiyetle izleyecektir. Bu bağlamda, Avrupa 
Birliği üyesi de olan müttefiklerimize ayrı bir görev ve 
sorumluluk düştüğünün altını özellikle çizmek isterim.

•  •

Ote yandan, giderek bir güvenlik ve savunma boyutu da 
kazanmakta olan Avrupa’daki bütünleşme hareketinin, 
NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip olan, İttifak 
ilkelerine uygun olarak genel bütçesinin yüzde 10’unu savunmaya 
ayıran ve bölgesinde önemli bir güvenlik ve istikrar öğesi olan 
Türkiye’nin tam katılımı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini 
vurgulamakta yarar görüyorum.

Değerli Konuklar,

İttifak’a katıldığı 1952 yılından bu yana Türkiye, İttifak’a 
ve Avrupa güvenliğine büyük katkılarda bulunmuştur. 
Türkiye’nin Avrupa güvenlik ve savunması bağlamındaki 
katkılarını önemli özverilerle gerçekleştirdiğini, bu alandaki
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yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ekonomik ve sosyal 
kalkınmasına gerekli kaynakları her zaman yeterince 
aktaramadığını anımsatmaya gerek duymuyorum.

Türkiye, NATO’nun Savunma Yetenekleri girişimini de 
desteklemekte ve bu girişimin, İttifak içinde teknolojinin daha 
yaygın biçimde paylaşılmasını sağlamasını arzu etmektedir.

Üç kıtanın buluştuğu bir noktada yer alan Türkiye’nin 
çevresi son bunalımların da gösterdiği üzere, gerginlik ve çatışma 
alanlarıyla çevrilidir. Balkanlar’da, Kafkaslar’da ve Orta Doğu’da 
gözlenen bu gerginliklere ve trajik olaylara Türkiye’nin askeri, 
siyasi ve ekonomik açılardan yaptığı ve şu anda da sürdürmekte 
olduğu olumlu katkılar, oynadığı önemli rol ortadadır. Bilindiği 
üzere, NATO değerlendirmelerine göre, 16 olası bunalım 
durumundan 13’ü Türkiye’nin çevresinde yer almaktadır. 
Ülkemiz bu konumun gerektirdiği dikkat ve duyarlılığı 
göstermekte, İttifak çerçevesindeki rolüne ve ulusal savunmasına 
öncelik vermektedir.

Bu anlayışla, İttifak’m yeni kuvvet yapısı içinde 
oluşturulacak yüksek hazırlık düzeyine sahip bir kuvvet karargahı 
ile daha düşük hazırlık düzeyli bir kuvvet karargahının Türkiye’de 
kurulmasının bölgenin güvenliği ve İttifak’ın etkinliği açısından 
büyük önem taşıdığı inancındayım. Askeri makamlarımız bu 
konuda gerekli çalışmaları yapmış ve sîzlerin de bildiği gibi 
kapsamlı bir öneri tarafımızdan İttifak’m değerlendirmesine 
sunulmuştur.

Bu düşüncelerle, kadehimi, ülkelerimizin barış, güvenlik 
ve gönenci, İttifakımızın dayanışmadan güç alan gelecekteki 
başarıları için kaldırıyor, ülkemizde başarılı bir toplantı ve bu 
vesileyle mutlu günler geçirmenizi diliyorum.
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TÜRKİYE İLE FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI 
ARASINDA YAPILACAK SİYASİ İSTİŞARELERE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ile Fransa Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
düzenli siyasi danışma mekanizması çerçevesinde, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Loic Hennekinne arasında 
18 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da siyasi istişareler yapılacaktır.

« » 

Sözkonusu siyasi istişare toplantısı sırasında, Türkiye-
Fransa ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel uluslararası
ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
BRÜKSEL’E YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Komisyonu’nun yetkilileriyle temaslarda bulunmak 
üzere 19-21 Eylül 2000 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecektir. 
Sayın Bakanımız Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Nicole Fontaine, AP Siyasi Grup Başkanları, AB Komisyonu 
Başkanı Romano Prodi, AB Konseyi Genel Sekreteri ve ODGP 
Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve Komisyon’un üst düzey 
yetkilileriyle görüşecektir.

Bu ziyaret sırasında, Türkiye-AB ilişkilerinin muhtelif 
yönleri ele alınacaktır.
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STATEMENT BY HIS EXCELLENCY ISMAIL CEM 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC 

OF TURKEY AT THE 55TH SESSION OF THE 
GENERAL ASSEMBLY OF THE UN, NEW YORK

Mr. President,

Our deliberations come in the wake of the historic 
Declaration just adopted at the Millennium Summit. Today, we 
look into the future with greater confidence. Our commitment to 
the principles enshrined in the Charter is undiminished. Our 
enthusiasm to turn our Organization’s goals into solid realities 
remains high. In our quest for a better world, we are to derive our 
inspiration from our democratic values; our energy from the
dynamism of our societies; and our strength from global solidarity 
and shared responsibility.

- I -

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

Today, there is no greater challenge for us than the 
prevention of conflicts and the achievement of peace. The horrors 
we witnessed in Europe, the Far East and Africa in the course of
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the past decade compel us with a sense of urgency to devise 
effective conflict prevention mechanisms and strategies. In his 
Millennium Report, the Secretary General articulates the means 
for conflict prevention strategies. Likewise, the Panel on the 
United Nations Peace Operations, under the able Chairmanship of 
Mr. Lakhdar Brahimi, made recommendations that will bolster, 
both the structure and the capability of the ever-increasing number 
of UN peace operations. These recommendations, when adopted 
and implemented, will provide the required capacity and 
credibility. As an increasingly active member of the international 
community, providing civilian and military contingents to peace 
efforts in different spots as far as Southeastern Europe and East 
Timor, Turkey will give substance to UN efforts to prevent 
conflicts. As peace operations become a core function of the 
United Nations, we feel more strongly the urge to have a sounder 
financial basis for them. Turkey therefore supported the inclusion 
of a new item in the agenda of the current General Assembly to 
review the scale of assessments for the apportionment of the 
expenses of the peacekeeping operations. We hope that the 
discussions on this crucial issue will lead to a fairer redrawing 
scale, taking into account all relevant economic and financial 
criteria, reflecting the true capacity of the countries.

-II-

The rapidly globalizing world provides an appropriate 
environment for Turkey, at the heart of Eurasia serving as a bridge 
to many nations and civilizations.

A priority task is securing peace and stability in the 
Balkans. The Stability Pact for Southeast Europe, in which Turkey 
plays an active part, provides a good framework for cooperation in 
the region. In Bosnia-Herzegovina, however, full implementation 
of the Dayton-Paris Accords is still our objective. We should 
preserve Bosnia-Herzegovina as a multi-ethnic, multi-cultural, 
independent and sovereign state. Turkey will continue to 
contribute bilaterally and through multilateral endeavors to 
Bosnia-Herzegovina’s state-building and reconstruction efforts.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül2000 73



In Kosovo, the UN has been able to put in place 
arrangements enabling the population to sustain their daily lives. 
But the current state of ethnic violence does not inspire a 
promising future. UNMIK has set new rules for the administration 
of Kosovo. We will in particular look forward to the full 
recognition of the vested rights of the Turkish community of 
Kosovo. We hope the shortcomings in this respect will soon be 
corrected, allowing the multi-ethnic and multi-cultural structure of 
Kosovo to be duly reflected in its public institutions and organs.

-III-

To turn to a positive development, I should underline that 
the constructive trend in our relations with Greece I mentioned in 
my last years’ address to the General Assembly, continues. During 
the year we have signed nine agreements for cooperation in a 
variety of areas ranging from economy to culture.

In this context, The rapprochement between Turkey and 
Greece that we initiated has already brought about positive results.

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

* •

All these positive developments revealed once again that 
the Turkish and the Greek people are not for confrontation, but for 
cooperation and friendship.
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Now, it is incumbent upon us to further develop this 
process. It is my belief that Turkey and Greece can overcome all 
their bilateral problems as long as there is a communication and 
cooperation on civic level, supported by the firm political will of 
the administrators.

In other words, the peoples of our two countries have not 
only superseded their politicians but they have raised a most 
significant barrier to any inclination to move backwards: The 
rapprochement between our two peoples constitute the best 
guarantee against some politicians that, once in a while, yearn for 
the confrontational past.

These developments in Turco-Greek relations lead me to 
the following conclusion: The common fate of problems is to be 
“solved” when Greece is ready. The level, which the Turco-Greek 
relations have attained in such a short time as one year, inspires 
cautious optimism. It lays the ground for us to look at the future 
with more confidence. I hope that this great opportunity will not 
be undermined and that the level of relations will be consistently 
upgraded.

-IV-

Turkey’s attention is also focused on the developments in 
Southern Caucasus and Central Asia. Our historical, cultural and 
linguistic affinities with these countries serve as a major asset in 
our joint efforts to have the peoples of the region move towards 
higher levels of security and prosperity. Recent terrorist activities 
are however, a new threat to the peace and security of the Central 
Asian states. We are now seeking ways as to how we can best 
assist these countries in their struggle against terrorism.

The recent events demonstrate once again that we have to 
fight against international terrorism collectively. We commend the 
efforts within the United Nations to strengthen the legal 
framework in the fight against terrorism and urge you to keep the 
matter high on your agendas.
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The developments in Afghanistan are a cause for grave 
concern as they have a direct impact on the stability of Central 
Asia.

In Southern Caucasus, peace is yet to be achieved between 
Azerbaijan and Armenia. Stability in Georgia remains a goal. We 
have put forward the idea of a Stability Pact for the Caucasus and 
are giving follow up to our initiative. The regional countries must 
develop a growing awareness to look forward to about the wide- 
ranging benefits of regional cooperation.

Here I should also stress that attempts to defame other 
nations or to extract enmity from history will serve no useful 
purpose. Historical research should be left to scholars. At this age, 
we expect all nations to concentrate their efforts on cooperating 
with each other for the good of their people.

Mr. President,

The Middle East Peace Process has reached a crucial 
phase. Turkey has always stressed the importance of a 
comprehensive, just and lasting settlement on the basis of 
international legitimacy and within the framework of the UN 
Resolutions 242 and 338, and the principle of land for peace.

The Palestinian issue lies at the core of the Arab-Israeli 
conflict. On the other hand, it has again been proven during the 
course of negotiations between Israel and Palestine, that Al-Quds 
is the decisive element for peace between Palestinians and Israelis. 
There was progress at the Camp David Summit, as it was the first 
occasion where there was frank discussion on all, including the 
most sensitive issues. We are heartened to witness the willingness 
of both sides to continue negotiations and explore all possibilities. 
We encourage the parties to remain engaged in order not to miss 
this historic opportunity.

Turkey is endowed with centuries of experience regarding 
the area. We also have deep historical, moral and cultural ties with
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the peoples of the region. Turkey has good relations with both 
Israeli and the Palestinian sides, and enjoys their trust. This 
prompted the parties to solicit our contributions in recent weeks to 
facilitate a better understanding and greater confidence between 
the parties. Turkey will continue these efforts as long as the parties 
think it useful.

I would also like to underline that Israel’s withdrawal from 
Southern Lebanon within the framework of the UN Security 
Council Resolution 425 was a step in the right direction.

Turkey also hopes that negotiations in the Israeli-Syrian 
and the Israeli-Lebanese tracks will resume soon to reach a 
mutually acceptable solution.

-V-

As we are recommitting ourselves to uphold the principles 
enshrined in the Charter with increased determination and vigor, 
we should likewise avoid being captive of approaches not relating 
to realities. In the same vein, efforts to impose solutions that do not 
take into account the ground realities are doomed to failure.

In line with this very basic logic, the settlement of the 
Cyprus issue must be compatible with the existing realities on the 
Island.

1. To refresh memories, I would like to summarize the 
historical background: Cyprus became an international 
problem as of December 1963 when thejoint Turkish- 
Greek Republic was forcefully destroyed by Greek 
Cypriots and an unconstitutional rule was set up at the 
expense of the Turkish Cypriots. The present situation in 
Cyprus came into being after the coup in 1974 engineered 
by Nikos Sampson, coup leader, who was acting in 
coordination with the “Colonels’ Junta” in Greece, 
murdered many Greek Cypriots as well. The coup toppled 
Archbishop Makarios and forced him to flee the country.
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They staged widespread terror, and moved to make the 
Turkish Cypriots subjects of a “Greek Cyprus” which was 
designed to be an integral part of “Mainland Greece”.

2. Turkey, as one of the guarantor powers by virtue of the 
London and Zurich Agreements, intervened to terminate 
the ongoing massacres and to prevent the perpetration of 
similar atrocities in the future. Accordingly, Turkey 
averted an “ethnic cleansing” in the island and spared the 
Turkish Cypriots from sharing the tragic fate of the 
Muslim Kosovars and Bosnians of the future. Therefore, it 
will be a gross distortion of history to consider Turkish 
intervention as an “occupation”. On the contrary, it 
symbolises “liberation” for nearly 200.000 Turkish 
Cypriots. Due to Turkish intervention, not only the coup in 
Cyprus failed, but also the junta collapsed, and democracy 
returned to Greece.

3. Following the years 1963-1974, during which hundreds of 
armed clashes took place and human lives were lost, the 
liberation of Turkish Cypriots brought peace for both 
parties. For 26 years, peace and security has prevailed in 
the island. Turkish Cypriots and Greek Cypriots live in the 
island as two independent states, two functioning 
democracies, representing two distinct peoples. In spite of 
a ruthless economic embargo imposed upon them by the 
Greek Cypriots, the Turkish Cypriots made considerable 
economic progress.

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

5. If a mutually acceptable settlement is sincerely sought, 
then the model is quite clear: Based on the realities of 
Cyprus, a confederation consisting of two States. 
According to this model, the two independent entities, by 
virtue of reaching an agreement between themselves, 
transfer some of their functions to the confederal bodies. 
Thus, both the integrity and diversity that emanate from 
the realities of the island would be preserved. A mutually 
acceptable settlement in Cyprus cannot be reached through 
romantic descriptions but through realistic assessments. 
Therefore, to define the division of Cyprus as “The last 
wall of Europe” might sound fashionable but the 
connotations it brings and the parallelism it draws are 
totally erroneous. First of all, the line defined as a “wall” 
was drawn by the United Nations Peace Force in 1963, in 
order to protect the Turkish Cypriots from the assault of 
the Greek Cypriots. This is the year when the Greek 
Cypriots illegally usurped the state apparatus and 
conducted violent assaults against Turkish Cypriots.

6. To refer to some recent arrangements by TRNC on her 
sovereign soil as an act strengthening the existing barriers, 
is irrelevant. For “the walls to tumble down” in Cyprus, 
the Greek Cypriot side must first free itself of its present 
frame of mind.

At the third round of proximity talks in Geneva, President 
Denkta§ presented comprehensive proposals for a confederal 
setup.

Turkey favors a viable confederal settlement of the Cyprus 
issue. She supports President Denkta§’ proposals, and the 
proximity talks initiated by the Secretary General.
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I would like to take this opportunity to express the 
appreciation of my Government for the efforts of the Secretary 
General as well as his Special Representative for Cyprus, Mr. De 
Soto.

-VI-

It is regrettable that the richly endowed continent of Africa 
is yet to take its share from globalization. Especially the 
prosperous nations have to make a sustained effort to counter 
poverty and disease in Africa and give the peoples of Africa the 
hope for a more promising future.

We have to vigorously pursue our efforts to make the 
world a safer place for all. Turkey has always encouraged efforts 
aimed at achieving meaningful and verifiable arms control and 
disarmament arrangements. In this context, we are also supportive 
of nuclear disarmament. It is with this understanding that we are 
signatory to the NPT and the CTBT. We urge all countries that 
have not yet done so to do likewise.

One of the tools at the disposal of the United Nations to 
respond to countries that violate international peace and stability 
is sanctions. In recent years sanctions have become a prominent 
tool of the UN’s collective efforts. There is now an ongoing debate 
on the subject and an assessment is being made on the utility of 
sanctions.

Effectiveness of sanctions, as we see it, has two important 
aspects. The first has to do with whether the sanctions applied to a 
given country or area serve their intended purpose. This, in turn, 
brings into question whether the sanctions are properly targeted 
and whether there is universal compliance.

The second aspect concerns the proper implementation of 
sanctions. They are invoked on the premise that the decisions 
taken by the UN will be respected, and that all will share the 
ensuing burden. Therefore, the collateral effects of the sanctions
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on third states, and especially the uneven burden they place on 
countries neighbouring the target state, are issues that must be 
addressed. Moreover, we also should see to it that the adverse 
effects of sanctions on innocent people, especially on children, 
women and the elderly, are minimized.

Following widespread economic setbacks of the past few 
years, the healing process on the global economy gathered 
momentum. Global integration has been further fueled by bold 
leaps in science and technology. However, there is no room for 
complacency. To ensure that the benefits of revitalized growth are 
felt evenly on a global scale, continued and intensified efforts are 
needed at national and international levels.

It is not only the countries that have been exposed to the 
negative effects of globalization that stand to lose as a result. 
Global inequity threatens to become a source of political and 
social instability. Elimination of poverty should therefore remain 
our paramount goal. To reach this goal, we must attain good 
governance, transparency and participation. We must also build 
strong social safety nets. But these will not yield the results being 
sought, if we do not make adequate allocation to educate our 
people. As physical borders begin to fade, the minds trapped 
within national domains must also change and be transformed.

We applaud the growing role of the United Nations in the 
economic and social sphere. With its role in breeding a culture of 
international cooperation and solidarity, the UN has indeed been a 
source of inspiration.

-VII-

The General Assembly this year completed two Special 
Sessions successfully: one focusing on the advancement of the 
rights of women and the other on social development. With this 
achievement the United Nations and its members have once again 
displayed their commitment to further the goals set at the 1995 
Beijing and Copenhagen Conferences. Turkey actively took part
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in these Special Sessions and contributed to the preparation of the 
respective outcome documents. Now we are looking forward to 
the preparation of two more highly significant meetings. One is 
the Special Session of the UN General Assembly on Children and 
the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia and Related Intolerance. I can assure you that we 
shall participate energetically and constructively in the efforts to 
bring these activities to success.

Turkey has welcomed the adoption of the two Optional 
Protocols of the Convention on the Rights of the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 
Last week I had the pleasure to sign all three Protocols during the 
Millennium Summit. I am also pleased to recall that Turkey, this 
year, signed both the International Covenant on Civil and Political 
Rights, and the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Thus, Turkey has taken yet another step towards 
becoming signatory to the whole set of international instruments 
dealing with safeguarding and promoting human rights.

In one respect, we feel we possess most of the elements for
a promising future, ranging from increased universal
consciousness on human dignity, to strides in science and
technology. Yet, at the same time, we distressingly find ourselves
plagued by war, weapons of mass destruction, terrorism, racism,
xenophobia, poverty and many other evils, both old and new. As a
new millennium ushers, we must embrace rationalism, empathy
and human solidarity in tackling our common problems. Only then
can we relax for having fulfilled our responsibilities towards the 
next generations.

Thank you, Mr. President.
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ÇEK CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL’İN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, Cumhurbaşkanı sayın 
Ahmet Necdet Sezer’in davetlisi olarak 10-12 Ekim 2000 
tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyarete Çek Tarım Bakanı Jan Fenci ve diğer resmi 
yetkililer eşlik edeceklerdir.

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara’da sayın 
Cumhurbaşkanımız ile görüşmeler yapacak ve Başbakanımız 
sayın Bülent Ecevit’i kabul edecektir.

İki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak görüşmelerde 
Türkiye-Çek Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm yönleriyle ele 
alınması, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bazı bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulması 
öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Çek Cumhuriyeti 
arasında Gümrük İşbirliği Anlaşması ile Veterinerlik Alanında 
İşbirliği ve Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği olmak 
üzere üç anlaşma imzalanması beklenmektedir.

Konuk Cumhurbaşkanı’na Bilkent Üniversitesi tarafından 
fahri doktora verilecektir.

Cumhurbaşkanı Havel ve beraberindeki heyet, 
Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İzmir ve İstanbul’u 
da ziyaret edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ’NÜN, BASINDA 
YER ALAN BİR HABERE İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ

YANIT

Dış Temsilciliklerimiz, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın bütün kesimleriyle görüşmek, onların durumu
ve sorunları hakkında bilgi sahibi olmak durumundadır. Dış
Temsilciliklerimizin bu görevi yerine getirirken gerçekleştirdiği
temasları abartarak, bu Temsilciliklerin şu veya bu eğilimi
desteklediği sonucuna varmak doğru değildir. Sözkonusu haberde,
Berlin Büyükelçimiz Tugay Uluçevik’e yapılan atıf da bu itibarla 
yanlıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCULUGU’NUN, BAĞDAT’A 
İNİŞ YAPAN BİR RUS UÇAĞI HARKINDAKİ SORUYA

VERDİĞİ YANIT

Ankara’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği 16 Eylül 
2000 tarihinde Bakanlığımıza bir N ota’yla başvurarak, Rus 
“Gazpromavia Airlines” firmasına ait bir uçağın 17 Eylül günü 
Türk hava sahasından Bağdat’a bir uçuş gerçekleştirmesine izin 
verilmesi talebinde bulunmuştur. BM Güvenlik Konseyi ilgili 
Komitesinden Rus makamlarınca izin alındığına dair belgenin 
Büyükelçilikçe tarafımıza ibraz edilmesi üzerine, talep edilen 
uçuş izni ilgili makamlarımızca verilmiştir.
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KOSOVALI TURKLERIN ANAYASAL HAKLARININ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA MİSYONU (UNMIK) 

TARAFINDAN TANINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1) Kosovalı Türklerin 1974 Kosova Anayasası’yla tescil 
edilmiş olan haklarının Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu 
(UNMIK) tarafından tanınıp yaşama geçirilmesine yönelik 
önlemler alınması için, Bakanlığımız öteden beri yoğun 
çalışmalar yapmıştır.

2) Hatırlanacağı üzere, Kosovalı Türkler, özellikle 
UNMIK eşgüdümünde yürütülen nüfus ve kayıt işlemlerine 
ilişkin formlarda Arnavutça ve Sırpça’nın yanı sıra Türkçe’nin 
eşit dil olarak kullanılmamış olmasına haklı tepki göstermişlerdi. 
Bunun düzeltilmesine yönelik çabalarından olumlu sonuç 
alamayınca da, kayıt yaptırmama yolunu seçmişler, yaklaşan 
Kosova yerel seçimlerine katılmama kararı almışlardı. Ayrıca, 
1974 Kosova Anayasası’yla kazanılmış haklarının UNMIK 
yönetimince gözardı edilmesini de protesto etmişlerdi.

3) Kosovalı Türklerin maruz kaldığı bu durum karşısında, 
sayın Bakanımız tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofı Annan’a ve ilgili NATO ülkeleri dışişleri bakanlarına mektup 
gönderilerek, durumun düzeltilmesi talep edilmişti.

•  •  ___

Ote yandan, sayın Bakan’ın daveti üzerine, Kosovalı 
Türklerin temsilcileriyle Ankara’da istişareler yapılmıştı. Bunun 
hemen ardından, Birleşmiş Milletler Kosova Özel Temsilcisi 
Bernard Kouchner ülkemize davet edilmişti.

Son olarak da, New York’ta sayın Bakan’ın Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ile görüşmesinde, konunun
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sayın Bakan ve Kouchner başkanlığındaki heyetler arasındaki 
toplantıda ortaya çıkan anlayış doğrultusunda, bir an önce çözümü 
yolunda katkı getirmesi Genel Sekreter’den istenmişti.

4) Bakanlığımızca ve Kosovalı Türklerce sürdürülen 
bütün bu çalışmalar ve temaslar sonucunda, Kouchner tarafından, 
Türk Demokratik Birliği Başkanı Mahir Yağcılar’a, UNMIK’in 
Kosovalı Türklere taahhütlerini içeren resmi bir belge, 15 Eylül 
2000 tarihinde mektupla ulaştırılmıştır.

5) “Türk topluluğuna” başlığını taşıyan 4 Ağustos 2000 
tarihli belgede:

a) Türk topluluğunun 1974 Kosova Anayasası’nda yer 
aldığı şekliyle haklarının garanti altına alınması yolunda 
UNMIK’in adımlar atmakta olduğu;

b) Kosovalı Türklerin dil alanındaki eşitliği dahil, 
Arnavut, Sırp ve diğer topluluklarla eşit olduğu ilkesinin ve bu 
ilkenin uygulanmasının UNMIK yönetmelikleriyle hayata 
geçirileceği ve güvence altına alınacağı;

c) UNMIK yönetmeliklerinin, 1974 Anayasası’nda esasen 
öngörüldüğü şekilde Türklerin yaşadığı yerlerde Türkçe de 
yayınlanacağı;

d) UNMIK tarafından Kosovalı Türklere verilecek kimlik 
belgelerinin öteki dillerin yanısıra Türkçe olarak da 
düzenleneceği;

e) Türk topluluğunun yaşadığı belediyelerde, Kosova 
genel eğitimi çerçevesinde Türkçe eğitim görme hakkının 
gerçekleşeceği;

f) Kosovalı Türklerin, Kosova’nın geçici kurumlarının 
oluşturulmasına dönük düzenlemelerin hazırlık çalışmalarına tam 
ve adil biçimde katılımlarının sağlanacağı özellikle taahhüt 
edilmektedir.
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6) Kosovalı Türk kuruluşlarınca tatminkar bulunarak
benimsenen bu belge, tarafımızdan da olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir. Uygulamalar, tarafımızdan dikkatle 
izlenecektir.

7) Türkiye, 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının
uygulanması için UNMIK’e desteğini sürdürecek ve Kosova’da
güvenliğin, istikrarın ve refahın gerçekleşmesine katkılarına 
devam edecektir.

*
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE 
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ’NİN 15. YILDÖNÜMÜ 
KİTAPÇIĞI’NDA YAYINLANMAK ÜZERE KALEME

ALDIKLARI ÖNSÖZ

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe 
dayanmaktadır. Ülkelerimiz Avrupa tarihinin akışı içerisinde 
önemli roller oynamışlardır. İki ülke arasındaki ilişkiler zaman 
içinde daha da çeşitlenerek yeni boyutlar kazanmıştır. Bugün 
Almanya, siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan Türkiye’nin en 
büyük ortaklarından biri haline gelmiştir.

Aynı değerleri paylaşan Türkiye ve Almanya, birçok 
Avrupa kuruluşunda da işbirliğini sürdürmektedir. İki ülke, NATO 
ittifakı çerçevesinde uzun yıllar birlikte hareket etmiş, Almanya 
A B ’ye adaylığının tescili konusunda Türkiye’ye destek olmuş, 
Helsinki Zirvesi ’ne uzanan yolda, AB adaylığımızın tescil edilmesi 
için her türlü çabayı harcamıştır.

Alman Hükümeti ve halkının, ülkemizde geçen yıl 
meydana gelen iki büyük deprem felaketinde yaptıkları yardım ve 
gösterdikleri dayanışmayı da şükranla karşılamaktayız.

Almanya ’da yaşayan ve Türkiye dışındaki en büyük Türk 
varlığını oluşturan iki milyonu aşkın vatandaşımız, Almanya ile 
olan ilişkilerimize özel bir nitelik ve insani bir boyut 
kazandırmaktadır. Almanya ile ilişkilerimizde vatandaşlarımızın 
yarattığı dostluk köprüsü bağlarımızın güçlenmesi ve 
çeşitlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bugün Almanya ’da 
yaşayan Türk toplumunun yarıdan çoğu Almanya ’da doğmuş ve 
eğitim görmüştür. Almanya ’daki Türklerin yaklaşık üçte ikisi en az 
10 yıldır bu ülkede yaşamaktadır.
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Almanya ’da yaşayan Türklerin, Alman toplumuyla 
bütünleşmesi en büyük isteğimizdir. Çoğu Almanya’da doğup 
büyüyen, eğitim gören ve çalışan bu insanların diğer Alman 
vatandaşlarıyla her alanda eşit hak ve olanaklara sahip olacak 
bir statüye kavuşturulmaları, Türk ve Alman Hükümetlerinin 
ortak hedefi olmalıdır. Almanya’daki vatandaşlarımızın, aynı 
zamanda, birer Avrupa vatandaşı oldukları da unutulmamalıdır. 
Almanya’daki vatandaşlarımızın Alman toplumunun tüm 
kesimlerinde görev ve sorumluluk almalarından mutluluk 
duymaktayız. Bugün Türk toplumunda milletvekilleri, belediye 
meclisi üyeleri, işadamları, öğretmenler, kısacası her uğraşta 
başarıyla çalışan kişiler bulunmaktadır. Türklerin kurdukları 
binlerce işyerinde, yüzbinlerce kişi çalışmakta ve bu işyerlerinin 
Alman ekonomisine önemli katkıları olmaktadır.

Soğuk Savaş ’ın ardından başlayan yeni dönemde, aşırı 
milliyetçilik, ırkçılık, köktendincilik ve yabancı düşmanlığı 
çağımızın yeni hastalıkları olarak ortaya çıkmıştır. İki ülkenin 
paylaştığı ortak değerler ile demokrasinin korunabilmesi ve 
yaygınlaştırılabilmesi, sözkonusu risk ve tehditlere karşı etkin 
önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır.

Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesine, Avrupa ’da
yaşayan vatandaşlarımız hakkında bilgi düzeyinin artırılmasına
ve Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik yararlı çalışmalar yapan Türkiye
Araştırmalar Merkezi ’nin etkinliğinin artarak devamını temenni 
ederim.

Bu düşüncelerle Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin 15. 
kuruluş yıldönümünü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT İN TÜRKİYE’NİN 
AB ÜYELİĞİ HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

Hükümetimiz AB üyeliği hazırlıklarına büyük önem ve 
öncelik vermektedir. Bu nedenle de Bakanlar Kurulu’nda İnsan 
Hakları Üst Kurulu’nun bugüne kadar yaptığı çalışmalar 
incelenmiş, özellikle insan hakları, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü konularında hazırlanan belgeler değerlendirilerek, bu 
belgelerin referans ve çalışma belgesi olarak kabul edilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Bu alanlarda Bakanlar Kurulu’nun öncelikli hedefleri 
şöyledir:

- AB kriterlerine uyum açısından gerekli tüm çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. Bunlar arasında çalışma hakları, toplantı ve 
gösteri hakları, Siyasal Partiler Yasası ve Kamu Denetçiliği 
Kurumu’yla ilgili yasama çalışmaları yer almalıdır.

- Düşünce ve anlatım özgürlüğü geliştirilmelidir.

- Yargı sisteminin daha iyi işleyecek bir yapıya 
kavuşturulması için Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmalıdır. Türkiye Adalet 
Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumlan Personeli Eğitim Merkezleri 
kurulmasıyla ilgili tasarılar yasalaştırılmalıdır. Yargı sisteminin 
işleyişinde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için 
etkili tedbirler alınmalıdır.

- Başta işkence olmak üzere, insan hakları ihlallerine 
ilişkin iddialar hassasiyetle araştırılmalıdır. Sorumlular belirlenip
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haklarında yasal işlem yapılmalıdır. Bu denetimin daha etkili 
olabilmesi için Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı 
kurulmalıdır.

- Bölgesel farklılıkların giderilmesi için Güney Doğu ve 
Doğu Anadolu Bölgelerinde sosyal ve ekonomik konulara yönelik 
tedbirlere ağırlık verilmeli ve köye dönüş projesi 
hızlandırılmalıdır.

- Terörle mücadeleye paralel olarak OHAL’in 
kaldırılmasını çabuklaştıracak koşullar oluşturulmalıdır.

- AB mevzuatı konusundaki eğitim çalışmalarına hız 
verilerek, insan Hakları Eğitimi On Yılı Programı kesintisiz 
uygulanmalıdır. AB ilke ve hedefleri hakkında başta kamu 
kesimindekiler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 
aydınlatılmasına ve eğitimine büyük özen gösterilmelidir.

- AB mevzuatına uyum ve hukuk reformlarıyla ilgili yasa
tasarılarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş
olanların öncelikle görüşülmesi sağlanmaya çalışılmalıdır; henüz
sevk edilmemiş olanları da süratle sonuçlandırılarak, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmelidir. Bu çerçevede Türk
Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu’na ilişkin değişikliklere öncelik 
verilmelidir.

Bakanlar Kurulu, yeni yasama döneminin açılışıyla 
birlikte insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
alanlarında kaydedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyecek, AB 
müktesebatına uyum çalışmalarımızı düzenli olarak 
değerlendirecek ve bu çalışmaların hızlandırılması için gerekli 
önlemleri alacaktır.
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İTALYA İLE SİYASİ İSTİŞARELERE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu
ile İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Umberto

  •

Vattani arasında 25 Eylül 2000 tarihinde İstanbul’da siyasi 
istişareler yapılacaktır.

Sözkonusu siyasi istişare toplantısı sırasında, Türkiye- 
İtalya ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel uluslararası 
ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ALT KOMİTESİ’NİN 
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KONULU TASARIYA 

İLİŞKİN KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Temsilciler Meclisi’nin Uluslararası Operasyonlar 
ve İnsan Hakları Alt Komitesi bugün (21 Eylül) yaptığı toplantıda, 
398 numaralı tasarıyı bir üst Komite olan Uluslararası İlişkiler 
Komitesi’ne göndermeyi kararlaştırmıştır.

398 sayılı tasarı, gerçek dışı, çarpıtılmış verilerden 
hareketle, ABD Federal görevlilerinin, meslek içi eğitimlerinde 
sözde Ermeni soykırımı konusunda bilgilendirilmelerini ve ABD 
Başkanı’nın 24 Nisan mesajlarında sözde Ermeni soykırımına 
atıfta bulunmasını istemektedir.

Alt Komite, ABD yasama organında bir kararın kabulü 
için izlenen süreçteki ilk aşamayı oluşturmaktadır. Temsilciler 
Meclisi’ndeki süreci yakından izleyeceğimiz tabiidir.

Bu tasarının Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde ve 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda da görüşülmesi 
gerekmektedir.

Karar tasarısının kabul edilmesi, Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin normalleşmesine önemli bir engel 
oluşturacağı gibi, Kafkasya bölgesinde tüm ülkelerin özlediği 
barış ve istikrarın getirilmesi amacıyla sürdürülen çabalara da bir 
katkıda bulunmayacaktır.

Bu karar tasarısının, Temsilciler Meclisi’ndeki süreç 
tamamlanarak kabul edilmesinin, hiç kuşkusuz Türkiye ile ABD 
arasındaki ikili ilişkiler üzerinde ciddi yansımaları olacaktır.
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Temsilciler M eclisi’nin bundan sonraki aşamalarında 
sağduyunun galip geleceğine inanıyor ve Temsilciler Meclisi 
üyelerinin alacakları kararların Türkiye-ABD ilişkilerinde 
doğuracağı olumsuz sonuçları gözönünde tutmalarının gerektiğini 
düşünüyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ’NÜN, AVRUPA 
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLEN BİR 

DAVA HARKINDAKİ SORUYA VERDİĞİ YANIT

Avrupa insan Hakları Mahkemesi, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin Türkiye aleyhinde 1994’te yaptığı “devlet” 
başvurusu çerçevesindeki ilk duruşmasını 20 Eylül 2000 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Bu, GKRYTi özel şahıslarca açılan davalardan 
ayrı olarak, sözde “devlet” sıfatıyla GKRY tarafından Türkiye 
aleyhinde yapılan 4. başvurudur. TC Hükümeti bu davaya ilke 
olarak katılmama kararı aldığı cihetle, AİHM İçtüzük 
hükümlerinde taraflara tanınan bir usul kaidesi altında, sözkonusu 
duruşmada hazır bulunmamıştır.

Türkiye’nin bu kararının gerekçesinin başlıca unsurları 
şunlardır:

1. GKRY, Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda Türkiye aleyhine 
başvuruda bulunmak hak ve ehliyetine sahip değildir. GKRY’nin 
tek muhatabı KKTC’dir.

2. GKRY, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında da yaptığı sözde 
“devlet” başvurularında, Kuzey Kıbrıs’ta insan hakları ihlalleri 
olduğunu ve bunlardan Türkiye’nin sorumlu olduğunu iddia 
etmiştir. Bu son başvuruda da bu iddialarını tekrarlamıştır.

3. Türkiye, 1995-2000 yılları arasında GKRY 
başvurusunun incelenmesi sürecine tümüyle katılmış, konuya 
ilişkin sav ve görüşlerini bütün ayrıntılarıyla Kıbrıs meselesinin 
esasları çerçevesinde defalarca anlatmıştır. Bu bağlamda, 
GKRY’nin muhatabının TC değil, KKTC olduğu, eğer bir dava 
konusu varsa, savunma hakkının KKTC’ye tanınması gerektiği,
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öte yandan, Türkiye aleyhine alınacak bir kararın hukuki değil, 
ancak siyasi nitelikte olabileceği özellikle vurgulanmıştır.

4. Temel itirazlarımız ışığında usulüne uygun olarak 
GKRY başvurusu hakkında (kabul edilebilirlik açısından) bir ön 
değerlendirme yapılması talebimiz Mahkemece reddedildiği gibi, 
başvuruya bakacak D aire’de görevlendirmek istediğimiz iki 
hakim önerimiz konusunda dahi olumsuz tavır sergilenmiştir.

5. Loizidou davası örneğinde gördüğümüz gibi, bu sefer 
de Türkiye’nin görüşlerinin dikkate alınmayacağı; Kuzey 
Kıbrıs’ta olan bitenlere ilişkin Rum iddialarının muhatabının 
KKTC değil, TC olduğu; Kuzey Kıbrıs’ın KKTC’den değil, 
TC’den sorulacağı ve Kıbrıs meselesinin çözümünün Ada’daki iki 
taraf arasındaki görüşmeler yoluyla değil, AİHM tarafından alman 
kararlara göre çözümlenmesi gerekeceği sav ve iddialarına yol 
açabileceği anlaşılmış ve davaya katılmanın Türkiye’ye ve Kıbrıs 
meselesine bir yarar sağlamayacağı sonucuna varılmıştır.

6. Türkiye, kendisini ilgilendiren konularda, her zaman 
mutabık olmasa da AIHM kararlarına daima saygılı davranmış ve 
bu kararların gereğini yerine getiregelmiştir. Bundan sonra da 
kendisini ilgilendiren davalarda hukukun üstünlüğü ilkesine 
dayanan bu tutumumuz devam edecektir.

7. Ancak, GKRY’nin hukuku siyasi amaçlarla istismar 
etme çabalarına Türkiye’nin yardımcı olması için hiçbir sebep 
bulunmamaktadır. Türkiye’nin dışında görülecek, kendisini 
ilgilendirmeyen ve muhatabı olmadığı bir davanın sonuçlarına 
Türkiye’nin ortak olmasını beklemek de mümkün değildir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZDE ERMENİ 
SOYKIRIMI KARAR TASARISI HARKINDAKİ

GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN OLARAK, 
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ VE BASIN 

BAŞDANIŞMANI METİN YALMAN’IN YAPTIĞI
AÇIKLAMA

Bildiğiniz gibi sayın Cumhurbaşkanımız bundan iki hafta 
önce New York’ta BM Binyıl Zirvesi vesilesiyle Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Bill Clinton ile bir görüşme yapmıştı. Bu 
görüşmede, sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik 
Devletleri Temsilciler Meclisi’ne sunulan Sözde Ermeni Soykırım 
Tasarısı konusunu da açmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanı, tarihi gerçekleri çarpıtan sözde 
soykırım iddialarının, Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle 
seçimlerin yapıldığı dönemlerde Kongre gündemine geldiğine ve 
Kongre’nin tarihi yargılamak gibi bir görev üstlenmeye 
kalkıştığına dikkat çekerek, bu karar tasarısının Kongre’den 
geçmesinin önlenmesi yönünde Amerika Birleşik Devletleri 
Yönetimi’nin harcayacağı enerjik çabalara önem verdiğimizi 
belirtmiş ve bu tasarının Kongre’den geçmesi durumunda 
“Stratejik Ortaklık” niteliğindeki Türk-ABD ilişkilerinin 
dokusunun zarar göreceğini ve ilişkilerde olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkacağını vurgulamıştı.

Başkan Clinton da Yönetim olarak bu tasarıya karşı 
olduklarını ve önlenmesi için elden gelen çabayı harcadıklarını 
dile getirmişti.

Sayın Cumhurbaşkanımız, dün Güven Mektubu’nu sunan 
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Ankara Büyükelçisi W. 
Robert Pearson’u kabulü sırasında da bu görüşlerini tekrarlayarak,
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içinde bulunulan kritik aşamada Yönetim’in çabalarını artırmasını 
istemiştir. Büyükelçi, bu yöndeki çabaları yoğun biçimde 
sürdürdüklerini ve sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını da derhal 
Vaşington’a ileteceğini söylemiştir.

Dün akşam Dışişleri Bakanlığımızca bu konuda yapılan 
açıklama, Devletin tüm kademeleri gibi, sayın 
Cumhurbaşkanımızın da görüş ve hislerini yansıtmaktadır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN SÖZDE 
ERMENİ SOYKIRIMI KARAR TASARISI HAKKINDA 

YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE BİR SORUYA
VERDİKLERİ YANIT

ABD bir büyük dünya devleti. Dünyanın sorumluluğunu 
büyük ölçüde üstlenen bir devlet. Ama ne acıdır ki bu büyük 
dünya devletinde bazı sorumsuz politikacılar, dış politikada son 
derece etkili dürümdalar. Bu tabiî bütün dünya için ve o arada 
Türkiye için zaman zaman ciddî sorunlara, gerginliklere yol 
açıyor. Amerika Birleşik Devletleri’yle aramızda bir bakıma çok 
iyi ilişkiler var fakat bu ilişkiler de gölgelenmiş, zedelenmiş 
oluyor.

Ayrıca, Türkiye, bölgemize -o arada Kafkaslar bölgesine- 
huzur ve barış getirmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat 
Amerikan Temsilciler M eclisi’nin alt komitesinde 
milletvekillerinin Ermeni tasarısından yana bir tavır almaları, bu 
aslı astarı olmayan iddiaları paylaşır duruma gelmeleri son derece 
üzücü ve çirkin bir olay. Ben, Amerika Birleşik Devletleri 
Yönetimi’nin de bundan huzursuzluk duyduğu inancındayım. Bu 
konuda Amerikan Yönetimi’nin yapacağı girişimlerin Temsilciler 
Meclisi’ne doğru yolu göstereceğini umuyorum. Aksi halde 
Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi politikası üzerinde yeteri 
kadar etkili olamadığı sonucu ortaya çıkacaktır. Bu konunun bir 
olumlu sürece yöneltilmesini bekliyorum.

SORU: Son yıllarda Amerika ile Türkiye müttefik stratejik 
ortak olarak görünüyordu. Özellikle İncirlik Ussü’nün kullanımı, 
en son 145 adet saldırı helikopterinin alımında Amerikan 
hükümetinin tercih edilmesi konusu var. Bu konularda Türkiye 
tasarruflarını gözden geçirme ihtiyacını hissedebilir mi?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Zaten Türkiye’nin 
gösterebileceği, göstermekte haklı olacağı tepki hakkında 
Amerikan yetkilileri son günlerde nesnel bazı açıklamalarda 
bulundular. Bunların girişimlerinin daha etkili olmasını 
bekliyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN DIŞİŞLERİ 
BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İLE YAPTIKLARI 
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN OLARAK YÖNELTİLEN 

SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

SORU: Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile görüşmenize 
ilişkin bilgi verebilir misiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bildiğiniz gibi sayın 
Dışişleri Bakanımız uzunca bir süredir yurtdışmda çok önemli 
temaslarda bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
Brüksel’de yaptığı temaslarla ilgili konularda bana aynntilı bilgi verdi.

SORU: Ermenistan’a yönelik politikada bir değişiklik söz 
konusu olacak mı önümüzdeki günlerde?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Başka konulara girmek
istemiyorum şimdi. Dün bu konuda söylenmesi gerekenleri 
söyledim.

• ••

SORU: insan Haklan Koordinatör Ust Kurulu’nun raporunu
çalışma ve referans belgesi olarak nitelendirmiştiniz Bakanlar
Kurulu sonrasında. Ancak bu nitelendirmenin Hükümeti bağlayıcı
olup olmadığının açıklık kazanmadığı şeklinde görüşler var.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hükümet Avrupa 
Birliği’nde tam üyelik için gerekli adımları atma bakımından 
siyasal iradesini ortaya koymuş oldu.

SORU: Bağlayıcı mı efendim?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: İşte söyledim.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV İLE 

ANTALYA’DA YAPTIKLARI GÖRÜŞME HARKINDAKİ
AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Antalya’ya giderek, 
tatilini geçirmekte olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ile bir saat süren bir görüşme yapmıştır.

Görüşme sırasında Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerinin 
çeşitli yönleri ele alınmış, bölgesel sorunlar ve işbirliği tasarıları 
üzerinde durulmuştur. Bu görüşme, iki ülke Cumhurbaşkanına 
Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi vesilesiyle 7 Eylül 2000 
tarihinde New York’ta gerçekleştirdikleri buluşmada ele aldıkları 
konuları izleme fırsatı tanımıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ve bu bağlamda Kazakistan ile var olan ilişkilerine 
verdiği önemi belirtmiştir. Gücünü tarihten alan dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönünde 
tarafların siyasi iradelerini yineledikleri görüşme sırasında, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk girişimcilerinin 
ülkesindeki kalkınma tasarılarına daha fazla katılmaları ve 
yatırımlarını artırmaları yönünde özendirici çabalar içinde 
olduklarını kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk 
girişimcilerin bilgi birikimi ve deneyimlerini Kazak tarafıyla 
paylaşmaya istekli olduklarını, kendilerinin bu yönde 
Devletimizce de özendirildiğini dile getirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleri arasında 
işbirliğinin güçlendirilmesine, barışa, istikrara ve bölge 
halklarının gönencine katkıda bulunacak olması nedeniyle
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Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar 
Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı tasarılarına büyük önem verdiğine 
işaret etmiş ve Kazakistan’ın bu tasarılara desteğinin önemini 
vurgulamıştır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkesinin 
her iki tasarıya da siyasi desteğinin tam olduğu görüşünü 
yinelemiş, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na 
Kazakistan’ın katılımının ve katkısının ne şekilde 
gerçekleşeceğinin belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Her iki 
Cumhurbaşkanı, Kazakistan’ın gereksinmelerini de gözönünde 
bulunduracak biçimde, bu ülkenin Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı tasarısına katılımını somutlaştıracak teknik 
çalışmaların süratle olgunlaştırılması için çaba harcanması 
üzerinde görüş birliğine varmışlardır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ikili ilişkiler 
bağlamında, savunma sanayii alanında işbirliğinin 
güçlendirilmesi gereği üzerinde de durmuştur. Bu konuda taraflar 
arasındaki askeri-teknik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği 
üzerinde anlaşılmıştır.

Her iki Cumhurbaşkanı, iki ülke ilişkilerinin kültürel 
boyutunun da güçlendirilmesi yönünde ortak çalışmalar yapılması 
gereğinde fikir birliği içinde olmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ekim ayının ikinci yarısında 
Orta Asya’ya yapacağı gezi çerçevesinde sayın 
Cumhurbaşkanımızın Kazakistan’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirecek ve Türkistan şehrinin 1500. kuruluş yıldönümü 
törenlerine katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜNYA TURİZM 
GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLANAN MESAJLARI

Dünya, günümüzde her alanda büyük bir değişim 
sürecinden geçmektedir. Bu süreçte, teknolojik yeniliklerin 
sunduğu olanakların doğal bir sonucu olarak, ülkeler ve insanlar 
arasındaki ilişkilerin kapsamı ve çerçevesi yepyeni bir boyut 
kazanmıştır.

Bu ilerlemelere koşut olarak, diğer alanlarla birlikte 
gelişen turizm sektörü, insanların seyahat etme, başka kültürleri, 
uygarlıkları tanıma gibi gereksinimlerine cevap veren, çok yönlü 
bir etkinlik alanı olarak toplumsal yaşamımızda daha çok ön 
plana çıkmaya başlamıştır.

Bilindiği gibi, özellikle son yıllarda büyük bir atılım 
içerisine giren turizm sektörü, ülkelerin ekonomik yaşamına yön 
veren bir sektör durumuna gelmiştir.

Dünya Turizm Örgütü ’nün tahminlerine göre, 2000 
yılında dünyadaki turist sayısının 660 milyonu aşması, 2010 
yılında turist sayısının 850 milyona, turizm gelirlerinin ise 1 
trilyon dolara yaklaşması beklenmektedir.

Dünya turizm gelirlerinin rakamsal büyüklüğü, turizmin 
ülkeler için yaşamsal önemini, en iyi biçimde ortaya koymaktadır.

Bugün tüm ülkeler, dünya turizm gelirlerinden daha fazla 
pay alabilmek için, turizm sektörüne önem vermekte ve turizmi 
daha cazip kılacak yeni arayışlar içerisine girmektedir.
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Tarihi boyunca birçok uygarlığın kurulduğu Türkiye, 
üzerinde barındırdığı sayısız tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı 
sıra, bunları bütünleyen eşsiz doğal güzellikleriyle büyük bir 
turizm potansiyeline sahip bulunmaktadır.

Diğer ülkelerle kıyaslandığında turizmin öneminin farkına 
daha geç varan bir ülke olarak Türkiye, geçen yıllar içerisinde 
karşısına çıkan tüm olumsuzluklara ve konjonktürel sıkıntılara 
karşın turizm alanında önemli bir gelişme göstermiştir.

Turizm bugün, gerek sağladığı gelirlerle, gerek diğer 
sektörlere etkisiyle, ekonomik yaşamımıza hareketlilik kazandıran 
sektörlerden biri durumuna gelmiştir.

Geçen yıl yaşanan durgunluğun ardından, bu yılın ilk sekiz 
ayında ülkemizi yaklaşık 7 milyon turist ziyaret etmiştir.

1999 yılına oranla yüzde 36’lık bir artışı yansıtan bu 
rakam, sektörün geçen yıl içinde bulunduğu durum göz önüne 
alındığında sevindirici bir ilerlemeyi göstermektedir.

• •

ülkemizin turizm alanında daha iyi bir düzeye gelmesi 
temel ereklerimizdendir. Bu ereğimize ulaşabilmenin birinci 
koşulunu, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, etkili tanıtma 
stratejilerinin yaşama geçirilebilmesi oluşturmaktadır.

Ayrıca, Türkiye, sahip olduğu zengin ve çeşitlilik gösteren 
turizm potansiyelini en iyi biçimde değerlendirebilmen, ancak 
bunu doğal güzelliklerine zarar vermeden yapmalıdır.

Bunların yanı sıra, turizmin daha da gelişmesi için, 
öncelik taşıyan, ulaştırma ve diğer altyapı yatırımları kısa sürede 
tamamlanmalıdır.

Türkiye dört mevsimin birarada yaşandığı sayılı 
ülkelerden biridir. Bu durum, turizm etkinliklerinin 
çeşitlendirilerek, tüm bir yıla yayılması konusunda, ülkemiz için 
bir avantaj oluşturmaktadır.
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Türkiye, eksikliklerini tamamlayarak; gelişmelere açık, 
doğru ve akılcı politikalarla, turizmde dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri olma konusunda, karşısına çıkan tüm sorunlarını 
aşacak güçtedir.

Devletimizin ve sektörün diğer kesimlerinin birlikte 
atacakları adımlarla, ülkemizin bu başarıyı yakalayacağına 
inanıyorum.

Dünya Turizm Gününü bu düşüncelerle kutluyor, tüm 
vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EGE DENİZİ’NDE 
MEYDANA GELEN KAZA DOLAYISIYLA YUNANİSTAN

CUMHURBAŞKANPNA GÖNDERDİKLERİ 
BAŞSAĞLIĞI MESAJINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Ege
Denizi’nde dün meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden
olan kazayla ilgili olarak, Yunanistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Constantinos Stephanopoulos’a bir taziye mesajı 
göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer’in mesajı şöyledir:

“Ege Denizi ’nde dün meydana gelen ve çok sayıda can
kaybına neden olan elim kazayla ilgili haberlerden derin üzüntü 
duydum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türk halkının, Yunan halkının 
kederini içtenlikle paylaştığından ve yanında olduğundan emin 
olmanızı isterim.

Şahsım ve Türk halkı adına taziyelerimi ve en içten 
duygularımı belirtirim. ”
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜLKEMİZİ ZİYARET 
EDEN SURİYE İÇİŞLERİ BAKANI DR. MOHAMMAD 

HARBA İLE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bugün içişleri 
Bakanı Sadettin Tantan’ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret 
etmekte olan Suriye İçişleri Bakanı Dr. Mohammad Harba ile 
beraberindeki heyeti kabul etmiştir.

Kabulde, sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Suriye’nin 
aynı bölgede yer alan iki önemli ülke olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye’nin diğer komşularıyla olduğu gibi Suriye ile de 
egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve içişlerine 
karışmama temeli üzerinde ilişkilerini geliştirmeyi istediğini 
belirtmiştir.

Terörle mücadele alanında uluslararası işbirliğinin 
zorunluluğuna işaret eden sayın Cumhurbaşkanı, bu bağlamda, 
Adana Mutabakatı çerçevesinde PKK terör örgütüne karşı yapılan 
mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi gereğini vurgulamış ve 
bu işbirliğinin ekonomi, ticaret ve kültür gibi alanlardaki 
ilişkilerin güçlendirilmesinin yolunu açacağını dile getirmiştir.

Konuk Bakan, Adana Mutabakatı’nın imzalanmasından 
sonra Türkiye-Suriye ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen 
pürüzlerin giderildiğini, Suriye’nin terörle mücadele alanında 
Türkiye ile işbirliğini sürdürme kararlılığında olduğunu 
kaydetmiş ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde siyasi 
iradeye sahip olan Suriye Devlet Başkanı Beşar El-Esad’ın iyi 
dileklerini sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN, İSRAİL’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NİN 
BASIN MENSUPLARIYLA YAPTIĞI BİR GÖRÜŞME 

HAKKINDA KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA
VERDİĞİ YANIT

Ankara’daki İsrail Büyükelçisi’nin geçtiğimiz hafta 
basınımızla yaptığı bir görüşmeden sonra çıkan haberlerde 
Büyükelçi’nin sayın Bakanımıza atfen bazı beyanlarına yer 
verildiğinin görülmesi üzerine Bakanlığımızca Büyükelçi’den 
konu hakkında bilgi talep edilmiştir.

İsrail Büyükelçisi, konu hakkında Bakanlığımız Müsteşarı 
Büyükelçi Loğoğlu’na 25 Eylül 2000 tarihli bir mektup 
göndererek aşağıdaki hususları belirtmiştir:

- Türk basınıyla yaptığım görüşmenin içeriğinin bazı 
basın-yayın organlarında hatalı ve kapsam dışı şekilde 
yansıtıldığını müşahede ettim.

- Sohbet toplantımın önemli bir bölümünde Orta Doğu 
Barış Süreci’ndeki halihazır durum ele alındı.

- Basın mensupları, İsrail’in bazı ihaleleri alamamasının 
Türkiye’nin İsrail’le ilgili tutumunda bir değişikliğe mi işaret 
ettiğini ve Türkiye’nin Barış Süreci’ndeki rolünü sordular.

- Cevaben, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda çok iyi 
düzeyde olduğunu ve İsrail’in Türkiye’ye Barış Süreci’nde 
duyduğu güvenin de bunu gösterdiğini belirttim.
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- Israil-Filistin kanalında barış arayışı çabalarında 
Türkiye’nin ve özellikle Dışişleri Bakanı sayın Cem’in olumlu 
rolünü ve çabalarını ve her iki tarafın güvenine mazhar olduğunu 
vurguladım.

- Sayın Bakan’m temaslarının her iki taraf için de müspet 
bir katkı oluşturduğunu ve bazı yanlış anlamaların giderilmesinde 
yardımcı olduğunu izah ettim.

- Bu bağlamda, örnek olarak, Filistinliler için büyük 
duyarlılık taşıyan ve endişe kaynağı olan, Haram El-Şerif’te 
İsrail’in bir sinagog inşa etme niyeti olmadığının, sayın Bakan 
tarafından Filistin tarafına iletildiğini anladığımı belirttim.

- Türkiye’nin kutsal El-Aksa Camii için Ayasofya 
modelini önerip önermediği şeklindeki bir soruya cevaben 
Dışişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos 2000 tarihli açıklamasına 
gönderme yaptım ve böyle bir öneri bulunmadığını ifade ettim.

- Bu konuda sayın Bakan’a atfen hiç bir beyanım 
olmamıştır. Keza, 13 Eylül’de olası bir Filistin Devleti ilanı 
konusuyla bağlantılı olarak da sayın Bakan’a atfen bir beyanda 
bulunmuş değilim. Belirttiğim, Barış Süreci’ni destekleyen birçok 
ülkeyle birlikte Türkiye’nin de barış arayışlarını engelleyecek 
eylemlerin önlenmesi için çaba gösterdiğidir.

Büyükelçi, bazı beyanlarının yanlış anlaşılmış ve 
yorumlanmış olması dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu da 
mektubunda dile getirmiştir.
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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ 
YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISIYLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl başlatılan 
ortak çalışma süreci çerçevesinde kurulan altı komitenin 
çalışmalarını gözden geçirmek ve iki ülke Dışişleri Bakanları 
tarafından Ocak ve Şubat 2000 aylarında imzalanan dokuz 
anlaşmanın onay ve uygulama sürecini izlemek üzere kurulan 
Yönlendirme Komitesi’nin bu defaki toplantısı 29 Eylül 2000 
tarihinde Atina’da yapılacaktır. Sözkonusu toplantıya Türk tarafı 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan 
başkanlığında bir heyetle katılacaktır. Hatırlanacağı üzere anılan 
komitenin her altı ayda bir karşılıklı olarak iki ülkede toplanması 
kararlaştırılmış ve son toplantı geçtiğimiz Mart ayında Ankara’da 
yapılmıştır.

Diğer taraftan, bu toplantı vesilesiyle, her iki ülkenin 
Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Direktörleri iki ülke arasında 
uygulamaya konması tasarlanan Güven Artırıcı Önlemler 
paketinin de ele alınmasını ve uygulanmasını görüşeceklerdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NE YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem 2-3 Ekim 2000
• •

tarihlerinde Özbekistan Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem’in Özbekistan’da 
yapacağı temaslarda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ve 
çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması, 
bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesi hususlarının yanısıra, 
Orta Asya ile ilgili olarak iki ülkeyi ilgilendiren diğer bölgesel 
konular ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 113



27 EJİLÜH 2l)bl)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ: Değerli basın mensupları, yeni dönemdeki bu ilk 
basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularınızı cevaplamaya 
çalışacağım.

SORU: Yarın ABD Temsilciler Meclisi’nde üst komite 
sözde soykırım karar tasarısını görüşecek. Bunun öncesinde bizim 
bilmediğimiz herhangi bir diyalog gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse 
kim tarafından yapıldı, hangi boyutlarda yapıldı?

CEVAP: Biliyorsunuz ABD Kongresi’ndeki süreç henüz
noktalanmış değildir. Bu tasarının Kongre’den çıkmaması için
ABD Yönetimi ve diğer kurum ve çevrelerle birlikte önleme
çalışmalarımız devam etmektedir ve bu son ana kadar devam 
edecektir.

SORU: Biraz daha detay verebilir misiniz? Ne tür önleme 
çalışmaları yapıyorsunuz Vaşington’da, ya da Ankara’dan 
Vaşington’a neler yapılıyor?

Bir Türk firması K. Irak’ta mobil telefon hizmeti vermek 
için ihale kazanmış. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na 
başvuruda bulunmuşlar. Acaba ambargonun delinmesi anlamına 
mı geliyor bu?

CEVAP: Birinci sorunuzun cevabını fazla ayrıntıya 
girmeden söyleyebilirim: Vaşington’da her şekilde, her düzeyde 
ve Ankara’da her bakımdan temaslarımız, girişimlerimiz devam 
etmektedir. Dediğim gibi son ana kadar bu girişimlerimiz, 
Amerikan Yönetimi ve diğer kurum ve çevrelerle birlikte 
çalışmalarımız devam edecektir.
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K. Irak’taki telefon ihalesiyle ilgili sorunuz hakkında; bu 
konuda bize bilgi verilmiştir. Biz de bunu BM yaptırımlar rejimi 
çerçevesinde değerlendirmekteyiz.

SORU: Ermeni tasarısıyla ilgili olarak; eğer yarın geçerse 
ne gibi önlemler uygulanacak?

CEVAP: Muhtemel bir olumsuz sonuca karşı tabiatıyla 
tarafımızdan çalışmalar yapılmakta ve yapılmış olanlar gözden 
geçirilmektedir. Bu amaçla haliyle bütün ilgili kuramlarla gerekli 
temaslar yapılmaktadır ve ortaya çıkacak değerlendirmeler 
Hükümet’in takdirine sunulacaktır.

SORU: Özellikle İncirlik Üssü’nün kullanımı konusunda 
ya da Amerikan firmalarının Türkiye’deki ihalelerdeki pozisyonu 
konusunda bazı yaptırımlar olabileceği yönünde haberler var. 
Bunları değerlendirebilir misiniz? Bir de son dönemde Bağdat’a 
yasağı delen uçuşlar oldu. Türkiye de buna izin verdi. Bunları 
nasıl yorumluyorsunuz?

CEVAP: Şimdi basında çıkanları teyit edebilecek veya 
yalanlayabilecek durumda değilim. Ancak gözetilmesi gerektiğini 
düşündüğümüz temel ölçüt Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar 
vermeyen, Ermenistan ve Ermeni çevrelerine yardımcı olmayan 
ve Türkiye-ABD ilişkilerinin özel dokusunu dikkate alan bir 
çerçevede bu tepkimizin oluşturulmasıdır.

SORU: Irak’a büyükelçi atanmasıyla ilgili sürecin 
neresindeyiz? Temsilciler Meclisi’nde bu tasarının kabul edilmesi
acaba Irak’a büyükelçi atanması sürecini hızlandırıcı bir etki 
yapar mı?

CEVAP: Irak’taki temsil düzeyimiz konusunda sayın 
Bakanımız esasen bir açıklama yapmıştı. Kendilerinin de 
belirttikleri gibi bu gündemimizde olan bir konudur. Ancak ABD 
Temsilciler Meclisi alt komitesinde alınan kararla bir ilgisi yoktur.
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SORU: Türk-Ermeni İş Geliştirme Komitesi’nin bir 
önerisi var. Geçtiğimiz yıllarda da bu öneri Cumhurbaşkanı’na 
iletilmişti. Türkiye ve Ermenistan’ın ortak tarihi araştırmaları; 
Türkiye ve Ermenistan’ın bilim adamlarının ortak tarihi 
araştırmaları konusunda bir öneri var. Bir de sanıyorum bugün 
Amerikan Büyükelçiliği İstanbul’da bir toplantı düzenleyecekti ve 
Ermeni işadamları gelecekti. Bu toplantı iptal edildi. Bu 
çalışmanın da Türkiye ile Ermenistan arasında hem ortak tarih 
araştırması hem de ekonomik zeminde en azından bir diyaloğun 
başlatılmasının ön adımı olabileceği şeklinde yorumlar vardı. 
Birinci sorum, bu ortak tarih araştırmasına Türkiye nasıl bakar? 
İkincisi, bu toplantının iptali Ankara’nın isteği üzerine mi 
gerçekleşti?

CEVAP: Bu dediğiniz birinci hususu ben yeni duyuyorum. 
Dolayısıyla her iki sorunuza da ilgili bölümümüzden kontrol edip 
bilahare cevap vermeye çalışacağım.

SORU: Alt komitede kabul edilen tasarının yanı sıra 
yaklaşık dokuz Türkiye karşıtı tasarı daha getirilmiş. Bir de 
İtalya’da bir Ermeni tasarısı bu yıl 4. kez İtalyan Parlamentosu 
gündemine gelmiş. Yani çeşitli ülkelerde benzer girişimler devam 
ediyor. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı bir şey yapıyor mu?

CEVAP: Şüphesiz. ABD Kongresi’ndeki Türkiye ile ilgili 
bütün tasarılar tarafımızdan izlenmekte ve gereken önleme 
çalışmaları yapılmaktadır. Aynı şekilde İtalya’da ve diğer 
yerlerde bahsettiğiniz girişimler tarafımızdan izlenmekte ve 
tabiatıyla karşı girişimlerimiz sürdürülmektedir.

SORU: Amerika’nın yeni Ankara Büyükelçisi son 
günlerde Bakanlığa nezaket ziyaretlerinde bulunuyor sürekli. 
Dışişleri Bakam’m henüz ziyaret etmedi. Bunun özel bir nedeni 
var mı acaba?

CEVAP: Bilmiyorum.

SORU: Suriye’nin Türkiye’de yaşanan su sıkıntısı

116 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



nedeniyle Fırat’tan aldığı suda azalma olduğu ve bu nedenle 
Türkiye’ye Nota verdiği yönünde bazı haberler çıktı. Bu Nota 
haberi doğru mu? Ayrıca su sıkıntısı konusunda açıklama yapar 
mısınız?

CEVAP: Böyle bir Nota alınmamıştır. Dolayısıyla o haber 
doğru değildir.

Su sıkıntısıyla ilgili olarak; bu konular Suriye ile iyi 
komşuluk ilişkilerine yaraşır biçimde ele alınmaya devam 
olunacaktır.

SORU: Türkiye’nin şu anda, Ermenistan’la ilişkilerinin 
durumu nedir? Böyle bir tasarının yasalaşması halinde 
Türkiye’nin bundan sonra uluslararası gelişmelerinde 
Ermenistan’dan beklentisi ne olabilir?

  ____ m

CEVAP: ilişkilerimizin durumunu biliyorsunuz. Devlet 
olarak tanımıştık. Diplomatik ilişkilerimiz ise yoktur. Tasarının 
kabulü halinde ise, böyle bir sonuca karşı çalışmalarımızın devam 
ettiğini zaten toplantının başında söylemiştim.

SORU: Suriye’ye şu anda kaç metreküp su sağlanıyor? Bir 
fikriniz var mı bu konuda? Bir de, Suriye İçişleri Bakanı burada. 
Deklarasyon imzalayacaklar sanıyorum. İçişleri Bakanlığı’nda şu 
saatlerde imzalanıyor olması lazım. O deklarasyonun içeriği 
konusunda sizde bilgi var mı? Daha genel bir iyi komşuluk ve 
dostluk işbirliği anlaşmasına ilk adım olduğu söyleniyor bu 
deklarasyonun. Türkiye, Suriye ile böyle bir anlaşma imzalamayı 
planlıyor mu? Hangi çerçevede olacak bu? Mesela su gibi, terör 
gibi hassas konuları da içerecek mi? Ve ne zaman imzalanması 
bekleniyor, planlanıyorsa eğer böyle bir şey?

CEVAP: Bugün İçişleri Bakanları arasında bir
deklarasyon veya anlaşma imzalanacağına dair henüz bana bir 
bilgi ulaşmış değil. İki ülke arasındaki ilişkilerin ilkelerine dair bir 
mutabakat üzerinde çalışmalar bildiğiniz gibi sürdürülmekte. 
Tabii ki en kısa zamanda sonuçlanması temennimizdir. Ancak bu
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ziyaret onu sonuçlandırmak amacıyla yapılmış bir ziyaret 
olmaktan ziyade, iki ülke arasında Adana Mutabakatıyla ortaya 
çıkan olumlu gelişmeler çerçevesinde, uzun süredir 
gerçekleştirilmemiş olan bir ziyarettir. Görüşülen konular terörle 
ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, insan kaçakçılığı, 
güvenlik alanında eğitim, işbirliği gibi konulardır; ziyaret ve bu 
görüşmeler olumlu yönde gelişen ilişkilerimizin bir parçasıdır.

SORU: Dışişleri Bakanfmn Suriye ve İran’a gideceği 
tarihler netleşti mi acaba?

CEVAP: Hayır. Henüz tarih belirlemesi yapılmadı.

SORU: Rusya ile Ermenistan arasında bir deklarasyon 
yayınlandı. Acaba Türkiye’nin görüşü nedir bu konuda?

CEVAP: Rusya ile Ermenistan arasında öteden beri yakın 
ilişkiler vardır. Bizim beklentimiz bölgedeki her türlü ilişkinin 
öncelikle bölgesel sorunların barışçı yoldan halline ve bölgesel 
işbirliğine katkıda bulunacak yapıda olmasıdır. Oysa Ermenistan 
özellikle Dağlık Karabağ konusunda son zamanlarda gördüğümüz 
kadarıyla olumsuz bir çizgi izlemektedir. Türkiye’ye karşı izlediği 
politika ise ortadadır.

SORU: Kafkas İstikrar Paktı şeklinde bir çalışma vardı. 
Ermenistan da buna dahildi. Bundan sonra bunun bir anlamı 
kalıyor mu? Bir de bununla bağlantılı olarak, Amerikan 
Büyükelçiliği’nden iki diplomat geçtiğimiz günlerde Karadeniz’e 
bir gezi yapmışlar; Rum Hristiyan mezarlıklarını gezmişler; 
geçmişte Hristiyan olup, şimdi Müslüman olanlarla bazı 
mülakatlar yapmışlar. Buna bir tepki gösterildi mi ABD 
Büyükelçiliği nezdinde?

CEVAP: Bu konuda bilgim yok. Bakacağım ve ona göre 
size geri döneceğim. Kafkasya istikrar Paktı konusundaki 
girişimimize gelince; o doğrultudaki girişimlerimiz devam 
etmektedir.

118 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Eylül 2000



SORU: Dün bir haberle çalkalandı ortalık. A liyev’in 
öldüğüne dair. Siz Bakanlık olarak bu bilgiyi ya da yalan olduğunu 
teyit konusunda bir girişimde bulundunuz mu? Bakanlığın bu 
konuda net ve resmi bir bilgisi var mı?

CEVAP: Bu konuda takdir edersiniz en sağlıklı bilgi 
Azerbaycan makamlarından alınabilir. Bugün basından 
okuduğum kadarıyla bu söylentilerin doğru olmadığı 
belirtilmektedir.

SORU: Dışişleri araştırdı mı konuyu?

CEVAP: Azeri makamlarının tabiatıyla en kısa sürede, en 
sağlıklı şekilde böyle bir gelişmede bilgi vermeleri doğaldır.

SORU: Ermenistan’ın Türkiye ile ilgili olarak izlediği 
siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, Kafkas Paktı’nda 
bundan sonra çalışmalara devam edilmesi öngörülüyor mu? 
Üçüncüsü, Bağdat’a büyükelçi atanması konusunda girişimlerin 
devam ettiğini söylediniz. Bulunulan safha nedir?

CEVAP: Sorunuzun son kısmıyla ilgili olarak; bulunulan 
safhayla ilgili herhangi bir girişimden bahsetmedim. 
Gündemimizdedir, dedim. Bulunulan safha hakkında size 
bilahare daha ayrıntılı bilgi sunmak isterim. Ermenistan’ın 
Türkiye’ye yönelik politikası hakkında da; geçtiğimiz günlerde 
sayın Bakanımız yaptığı bir açıklamada, Türkiye’ye yönelik 
politikasının dostane olmayan bir politika olduğunu esasen 
vurgulamıştı.

SORU: Önümüzdeki günlerde Yunanistan’a birbiri ardına 
iki ayrı üst düzey heyet gidecek yanılmıyorsam. Bu heyetlerin 
ziyaretinin temel amacını öğrenebilir miyiz?

CEVAP: Sanıyorum 29 Eylül’de Yönlendirme Komitesi 
heyeti gidecek. Ancak tarihin kesinleşip kesinleşmediğini kontrol 
etmemiz gerekiyor. İkinci heyet hakkında bu aşamada bilgim yok. 
Araştırıp bildireceğim.
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SORU: Bu komitenin kapsamı ne olacak?

CEVAP: Kapsamı; diyalog. İki ülke arasında çeşitli 
konular ve dokuz alanda varılan mutabakat konularının ne şekilde 
geliştiğine nezaret ediyor bu komite bildiğiniz gibi.

SORU: Yugoslavya’daki seçim süreciyle ilgili bir 
yorumda bulunmanız mümkün mü acaba?

CEVAP: Takdir edersiniz ki, o konuda gelişmeler 
sürmekte. Bu sabah itibarıyla durum henüz belirgin değil takip 
ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla şu anda izlemeye devam ediyoruz. 
Şu aşamada söyleyeceğim bu kadar.

SORU: Kıbrıs dördüncü tur görüşmeleri sona erdi. Türk 
Dışişleri olarak dördüncü turu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de; 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbrıs’a dönmeden önce Ankara’yı 
ziyaret edip bilgi verecek mi? Bu konuda bilginiz var mı?

CEVAP: Evet, dördüncü tur Kıbrıs görüşmeleri sona 
ermiştir. Beşinci turun Kasım ayı başında Cenevre’de yapılması 
öngörülmektedir. Cumhurbaşkanı sayın Denktaş gerekli 
açıklamaları esasen yapmış bulunmaktadır. Türkiye ile KKTC 
arasında, ilk dört turda varılan sonuçlar tabiatıyla 
değerlendirilecektir.

*

SORU: Ne zaman, nerede?

CEVAP: Herhalde yakın zamanda.

SORU: Kıbrıs’a dönmeden Denktaş buraya gelecek mi?

CEVAP: Şu anda o konuda somut bir bilgi yok. Geçmişte 
genellikle öyle oluyordu, biliyorsunuz.

SORU: Yaz aylarının başlangıcında K. Irak’taki 
gelişmelerle ilgili olarak Bakanlık’ta barış izleme gücü toplantısı 
yapılmıştı ve daha sonraki toplantının Erbil’de yapılması ve orada 
KYB’nin Türk sınırına serbest geçişi için güzergah belirlenmesi
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ve bunun daha sonra koridor haline getirilmesi öngörülmüştü. 
KYB ve PKK arasında çatışmalar olduğu haberleri sık sık basma 
yansımaya başladı. Şu anda Ankara Süreci’nde bulunulan nokta 
nedir?

CEVAP: Bu konuda elimde yeterli bilgi mevcut 
olmadığından, size son durumu izah edecek şekilde bilgi derleyip, 
ayrıca vermek isterim.

SORU: Ege’de batan Yunan gemisinde Türk yolcu var
mıydı?

CEVAP: Şu ana kadar elimize ulaşan bilgi yok, Türk yolcu 
bulunup bulunmadığı konusunda. Ancak sayın Bakanımız tabii bir 
taziye mesajı göndermektedir.

SORU: Peki arama-kurtarma konusunda bir destek 
sözkonusu oluyor mu Türkiye’den, Ege’de?

CEVAP: Şu ana kadar o konuda bana bir bilgi ulaşmadı.

SORU: Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Şefi Alain 
Servantie Bakanlık’ta temaslarda bulundu. Ancak bu temaslar 
öncesi çeşitli toplantılar yaptı, bayağı sert eleştirilerde bulundu; 
uyum çalışmalarının çok yavaş gittiği, Kıbrıs konusunda adım 
atılması gerektiği, Kopenhag Kriterleri’ne mutlaka uyulması 
gerektiği konularında. Bu hususta bir tepkiniz olacak mı?

SORU: Sadece Lozan Anlaşması’ndaki azınlıkların 
bulunmadığı, başka azınlıkların da olduğu şeklinde bir ifade...?

CEVAP: Kopenhag Kriterleri’ne uyulması gerektiği, 
herkes tarafından kabul edilen bir husustur. Bu konuda değişik 
birşey görmüyorum. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak dün bir ifadede 
bulunulduğuna dair bir haber ben de gördüm ajanslarda. Ancak, 
bilahare onun düzeltildiğine dair de bir başka haber gördüm; yani 
tam üyelik müzakerelerine başlanması için, Helsinki Kararları ve 
Kopenhag Kriterleri’nin geçerli olacağını ifade etmekle yetindiği,
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diğerlerinin yanlış anlaşıldığına dair bir haber. Lozan ve azınlıklar 
konusundaki ifade hakkında basına yansıyan hususlarla ilgili 
olarak; A B’de bildiğiniz gibi azınlık kavramı üzerinde bir 
mutabakat yoktur. Buna mukabil, Türkiye bakımından Türkiye’de 
kimin azınlık olduğu bellidir. Bu da Lozan’da yazılıdır.

Çalışmaların yavaş gittiği bölümüyle ilgili olarak; onun 
anladığım kadarıyla müktesebatla ve yasaların uyumuyla ilgili 
çalışmaların süratiyle ilgili bir ifade olduğu anlaşılıyor.

SORU: Afganistan’daki son durum hakkındaki
değerlendirmeniz nedir?

CEVAP: Afganistan konusundaki gelişmeler kaygı verici 
olmaya devam etmektedir. Bu durum sadece Afgan halkına zarar 
vermeye devam etmekle kalmayıp özellikle Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nin güvenliklerini tehdit eder boyutlara gelmiş 
bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası camianın bu konuyla daha 
fazla ilgilenmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN IRAK’A YÖNELİK SİVİL AMAÇLI 

UÇUŞLAR KONUSUNDAKİ BİR SORUYA VERDİĞİ
YANIT

22 ve 23 Eylül tarihlerinde bir Fransız ve bir Rus uçağı 
Türk hava sahasından geçerek Bağdat’a uçmuşlardır. Bu uçuşlar 
için Türk makamlarına yapılan başvurularda, uçakların tıbbi 
malzeme ve tıp personeli taşıyacağı ve BM Yaptırımlar 
Komitesi’ne gerekli bildirimde bulunulduğu bildirilmiştir. 
Sözkonusu uçaklara, ilgili ülke makamlarınca gerekli kontroller 
yapılmak kaydıyla, ayrıca bir onay aranmaksızın uçuş izni 
verilmiştir. Uygulamamız BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili 
kararma dayanmaktadır.

Biz Irak’a yönelik sivil amaçlı uçuşlar konusunu öncelikle 
Irak halkının insani gereksinimlerinin karşılanması ihtiyacı 
açısından değerlendiriyor, konuya bu açıdan büyük önem veriyor 
ve olumlu bakıyoruz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN, CNN T l 
ELEVİZYONU “EĞRİSİ-DOĞRUSU” PROGRAMI

• •

ERMENİ SOYKIRIMI KONU!
;n  s o r u l a r a  v e r d İk l e r î

SORU: Bugün Millî Güvenlik Kurulu toplandı; orada 
Ermeni meselesi de konuşuldu. Amerikan Temsilciler Meclisi’nde 
Alt Komite’de kabul edilen Ermeni tasarısı bir yıl önce verilmiş. 
Bu bir yıl zarfında Türkiye birşeyler yapmalıydı, değil mi? Bu 
konuyu Millî Güvenlik Kurulu yeni gündemine aldı.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayatta tek sorunumuz 
bu konuymuş gibi sürekli olarak bunu gündemde tutamayız. Fakat 
konu, Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Alt Komitesi’ne 
geldiğinde güncellik ve ivedilik kazanmış oldu. Tabiî bizi son 
derece üzdü. Türk kamuoyu şimdiden büyük bir tepki gösterdi. 
Fakat beni bir ölçüde sevindiren olgu şu ki; Amerikan Yönetimi, 
bazı önde gelen Amerikan politikacıları, senatörleri, Temsilciler 
Meclisi üyeleri, sözde soykırım iddialarını içeren bu tasarıya karşı 
çok kesin tavır aldılar. Bu tavrı içtenlikle aldıkları belli.

SORU: Amerikan Yönetimi’nden memnunsunuz; yani
Amerikan Yönetimi’nin tavrı sizi tatmin etti.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet. Nitekim 
biliyorsunuz, Alt Komite’deki görüşmeleri erteleme ihtiyacı 
duyuldu. Sonuç şöyle veya böyle olabilir; Amerikan Yönetimi iyi 
niyetini gösterdi. Bu sevinilecek bir şey.

SORU: Peki sonuç olumsuz çıkarsa Türkiye ne yapacak?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ona geleceğim. 
Amerikan Yönetimi’nin üst düzey üyeleri veya bazı üst düzey 
politikacılar, bu konuda Temsilciler Meclisi’ni uyarırken, eğer bu 
tasarı Temsilciler M eclisi’nden geçecek olursa, Türkiye’nin 
uygulayabileceği yaptırımları somut örnekler olarak verdiler. 
Bunların içinde mesela İncirlik’teki birliğin kaldırılması, 
kuzeyden keşif harekatının durdurulması gibi olasılıklar da vardı. 
Bunları biz telaffuz etmedik. Amerikan Yönetimi’ndekiler bütün 
bunları dile getirdiler. Yani bizim elimizdeki kozlar -eğer deyim 
yerindeyse- bizzat Amerikan Yönetimi tarafından dile getirildi. 
Dolayısıyla eğer reddedilecek olursa; sorumluluk anlayışı içinde, 
Amerika’nın bizim stratejik bir müttefikimiz olduğunu da 
unutmadan, bazı etkili ve caydırıcı önlemleri almak zorunda 
kalacağız. Bunları şu anda telaffuz etmek doğru olmaz.

SORU: Ama “Amerikalılar telaffuz etti” diyerek 
öngörmüş oluyorsunuz Başbakan olarak.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet. Yani
göstereceğimiz tepkinin çok haklı bir tepki olacağını Amerikan 
Yönetimi de biliyor.

SORU: Ermenistan’la ilişkilerimizi nasıl etkiler?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ermenistan dışındaki 
Ermeniler -benim deyimimle tuzu kuru Ermeniler- bu Türkiye 
aleyhindeki kampanyadan vazgeçseler, Türkiye ile Ermenistan 
arasında ilişkileri normalleştirmek çok kolaylaşır. Tabiî bunun bir 
başka vazgeçilmez koşulu da Azerbaycan’la uzlaşmak. Yalnız 
Karabağ konusunda değil; genel bir anlaşma. Bir ara sayın 
Koçaryan’la sayın Haydar Aliyev anlaşır gibi oldular. Sayın 
Haydar Aliyev çok anlayışlı davrandı. Fakat sonra araya başka 
olaylar girdi; ilişkiler yeniden yarı kopma veya tam kopma 
noktasına geldi. Aslında Ermenistan, Türkiye ile iyi ilişkilere 
muhtaç. Dünyaya ancak Türkiye üzerinden açılabilir. Türkiye 
yoluyla ulaşabilir. Birçok ekonomik gereksinmeleri bizim 
tarafımızdan karşılanabilir. Eğer dediğim gibi dışarıdaki 
Ermeniler fırsat verecek olsalar, ben Ermenistan Cumhuriyeti’nin
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gerek Azerbaycan’la ilişkilerinde, gerek bizimle ilişkilerinde daha 
anlayışlı ve gerçekçi davranacağını tahmin ediyorum.

SORU: Başbakan olarak diplomatik bir dil
kullanıyorsunuz. “Dışarıdaki Ermeni lobileri rahat bıraksa, şu 
ilişkiler gelişir” sözünüzden ben, Türkiye’nin bu tasarının 
geçmesi halinde Ermenistan’a birtakım ekonomik yaptırımlar 
uygulayabileceği anlamını çıkarıyorum.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî burada akla gelen 
yaptırımlardır. Şu aşamada ayrıntılara girmem doğru olmaz ama 
konuyu devletin ilgili üst düzey organları arasında 
değerlendiriyoruz. Türkiye’nin elinde bu konuda kullanabileceği 
çok araç var tabiî.

Şimdi bu Ermeni kampanyasıyla ilgili olarak şunu da 
anımsatmak isterim; Türkiye’nin son derece önemli jeopolitik bir

Ermeni
bırakmayacaktır.

Kürtçülük meselesi kalksa başka bir şey ortaya çıkar. Bizi rahat 
bırakmayacaklardır. Ancak ne var ki, Türkiye’nin dostluğu aranır 
hale geldiği oranda veya Türkiye’nin düşmanlığından korkulur 
hale gelindiği takdirde, bu rahatsız edici unsurlar asgari düzeye 
iner. Nitekim son yıllarda Türkiye bir dünya devleti olma yolunda 
epey mesafe aldı ve dikkat ederseniz, bu bölücü akımı veya 
Ermeniler’in kampanyasını bazı ülkeler artık devlet düzeyinde 
dile getirmiyorlar; bundan çekiniyorlar. Bazı sivil kuruluşlar veya 
politikacılar, yani yönetimde olmayanlar dile getiriyor. Bu gibi 
olumsuz davranışlara karşı artık biz de daha sağlam bir yapıda 
bulunuyoruz. Nitekim bu bölücü terör örgütünün etkinliği büyük 
ölçüde azaldı. Geçen gün Güney Doğu’daydım. Bundan bir-iki yıl 
önce oralara gitsem, yol boyunca toplar, tüfekler, askerler, 
jandarmalar görecektim. Oysa bu sefer 90 kilometrelik yolda 
sadece bir küçük jandarma karakolu gördük. Yani bölücü terör 
büyük ölçüde bitti. O zaman devreye başka unsurlar giriyor.

SORU: Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
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YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİNDE 
YAPILAN SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde (YFC) 24 Eylül 
2000 tarihinde düzenlenen seçimlerin YFC halkının demokratik 
değişim özlemini açıkça ortaya koyan tarihi bir dönemeç teşkil 
ettiği değerlendirilmektedir.

Seçimler sonrasındaki ortamın YFC’nin iki kurucu 
Cumhuriyeti Sırbistan ile Karadağ arasındaki ilişkilere de 
olumsuz yansımaları olmamasını dilerken, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle, Y FC’nin uluslararası toplumda hakettiği yeri 
yeniden almasını sağlayacak ve Sırp halkının yıllardır çektiği 
acılara son verecek gerçek bir demokratik değişim sürecinin artık 
başlatılabileceğini umuyoruz. Böyle bir gelişme, YFC 
bakımından olduğu kadar, Balkanlar’in barış ve istikrarı açısından 
da önem taşıyacaktır.
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HARAM EL-ŞERİF’TE, CUMA NAMAZINI TAKİBEN 
MEYDANA GELEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cuma namazını takiben, İsrail askerleri tarafından Haram 
El-Şerif’te açılan ateş sonunda cemaat içindeki bazı Filistinli 
kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını büyük 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Her ne nedenle olursa olsun, bu 
kutsal mahalde şiddete başvurulmasını ve insanların canlarından 
olmasını veya yaralanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, Filistin Devlet Başkanı 
sayın Arafat’ı arayarak derin üzüntü duyduğumuz bu vahim olayı 
kınadığımızı bildirmiş ve Filistinli kardeşlerimiz için neler 
yapabileceğimizi sormuştur. Ayrıca İsrailli karşıtını arayarak 
kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan olaydan duyulan 
infiali ve üzüntüyü iletmiştir.

Kudüs Başkonsolosumuz olaydan sonra hastahanedeki 
yaralı Filistinlileri ziyaret etmiştir.

• •

İslam’ın en kutsal mekanlarında meydana gelen, İslam
dünyasını ve insanlık alemini yaralayan bu olayın sorumlularının 
süratle belirlenerek cezalandırılması için İsrail ve Filistin 
yetkililerinin işbirliği yapmaları gerektiği hususundaki 
görüşümüzü de sayın Bakan taraflara iletmiştir.

Esasen barış sürecindeki tıkanıklığa koşut olarak bir 
süredir hissedilen gerginliği ve ayrıca iki İsrailli askerin bizi üzen 
kaybıyla neticelenen, hiç kimsenin arzulamadığına inandığımız 
şiddet olaylarının başgöstermesini endişeyle izlemekte, taraflara 
itidal ve barış sürecinin başarıya ulaşması için gayretlerini 
yoğunlaştırmalarını telkin edegelmekteydik.
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Bu tür olaylar barışın ne denli hayati bir konu olduğunu 
ortaya koymaktadır. Türkiye, işte bu nedenle, barışın 
düşmanlarının yaratacağı provokasyonlara karşı, tarafların uyanık 
olmasını her zaman vurgulayagelmiştir.

Olayların tırmandırılmaması, aklı selimin galebe çalması, 
barış doğrultusundaki çabaların daha da kararlılıkla sürdürülmesi 
en içten temennimizdir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DEVLET 
BAŞKANI YASER ARAFAT’A GÖNDERDİKLERİ MESAJ

Aziz Kardeşim,

Dün, Cuma namazından sonra meydana gelen ve bazı
Filistinlilerin yaşamlarını yitirmelerine, birçoğunun da
yaralanmasına neden olan olayları derin bir üzüntüyle öğrendim.
îslamiyetin bu kutsal mekanında silah kullanılmasını şiddetle 
kınıyorum.

Bu tür elim gelişmeler, kalıcı barışa bir an önce 
ulaşılmasının ne kadar yaşamsal olduğunu göstermektedir. Bu 
gibi olayların, ne kadar acı olursa olsun, barış yönündeki 
çabaları engellememesini arzu ediyoruz.

Türk ulusu ve şahsım adına, Yüce Kişiliğinizde, bu üzücü 
olayda yaşamlarını yitirenlere Tanrı ’dan rahmet, acılı ailelerine 
ve kardeş Filistin halkına başsağlığı dilerim.
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E ylül  A y i D iş P o lİtİk a  G elişm eler i

YUNANİSTAN

Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hüseyin 
Kıvrıkoğlu, 139. NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ve 
Askeri Komite Turu 2000 kapsamında 10-13 Eylül tarihlerinde 
Atina ve Selanik’i ziyaret etmiştir.

- Sayın Bakanımız, BM 55. Genel Kurul çalışmaları 
münasebetiyle bulunduğu New York’ta Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Papandreu ile 16 Eylül tarihinde görüşmüştür.

İki Bakan, sözkonusu görüşmede, iki ülke arasındaki 
mevcut yakınlaşmanın daha ileriye götürülmesine yönelik olarak 
atılacak adımlar üzerinde durulması hususunda mutabık 
kalmışlardır. Görüşmede, iki ülke arasındaki güven atmosferini 
geliştirmek amacıyla bir dizi “güven artırıcı önlem” 
oluşturulması, bu kapsamda operasyonel askeri konuların NATO 
çerçevesinde ele alınması, kurumsal ve siyasi önlemlerin ise 
Dışişleri Bakanlıklarının Siyasi Direktörlerince belirlenmesi, çifte 
vergilendirmenin önlenmesi konusunda imzalanacak anlaşmanın 
önündeki pürüzlerin giderilmesi, Türk yasalarının AB ilkeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi yönündeki işbirliğinin devam ettirilmesi, 
çevre, yerel yönetim ve işletmecilik alanlarında anlaşmalar 
yapılmasını amaçlayan Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan 
arasındaki üçlü işbirliğinin sürdürülmesi, gençlerin karşılıklı 
ziyaretlerine yönelik programların hazırlanması ve 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’nın birlikte düzenlenmesi konusunda girişim 
yapılması kararlaştırılmıştır. İki Bakan ayrıca, Ekim ayında Rodos 
ve Marmaris’te, bölgenin belediye, ticaret ve turizm yetkililerinin 
de katılımıyla biraraya gelmeyi kararlaştırmışlardır.
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- 21-22 Eylül tarihlerinde Atina’da “Helsinki’den Sonra 
Türk-Yunan İlişkilerinin Geleceği” konulu bir sempozyum 
düzenlenmiş, Yunanistan’ın Dışişleri Eski Bakanı Mihalis 
Papakonstantinu’nun başkanlık yaptığı sözkonusu sempozyuma 
Atina Büyükelçimiz sayın Ali T. Tuygan konuşmacı olarak 
katılmıştır.

- Türkiye ile Yunanistan arasında Ocak ve Şubat 2000 
aylarında karşılıklı olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde 
gerçekleşen resmi ziyaretler sırasında imzalanan dokuz adet ikili 
anlaşmanın (ekonomi, turizm, çevre, kültür, yatırımların teşviki, 
terörizm ve bağlantılı konular, bilim ve teknoloji, gümrük, deniz 
ulaştırması konularında) onaylanma aşamaları ve saptanan 
işbirliği konularının uygulanma durumunun değerlendirilmesi 
amacıyla iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Direktörleri 
başkanlığında kurulan ve ilk toplantısını 20 Mart tarihinde 
Ankara’da yapan Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi (Steering 
Committee) ikinci toplantısını altı ay aradan sonra 29 Eylül’de 
Atina’da yapmıştır.

İmzalanan işbirliği anlaşmalarının onay aşamalarının 
görüşüldüğü toplantıda ayrıca, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları ve 
ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan turizm, ticaret, 
çevre, bölgesel işbirliği, kültür ve terörizm ve bağlantılı konularla 
ilgili olarak faaliyet gösteren altı çalışma grubunun, bir önceki 
Komite toplantısından sonra geçen sürede yaptıkları çalışmalar 
ele alınmıştır. Bu çerçevede, terörizmle mücadele konusunda daha 
etkin bir işbirliği beklediğimiz ifade edilmiştir. Komite’nin bir 
sonraki toplantısının Mart 2001’de Ankara’da yapılması, tüm 
Çalışma Gruplarının ise 31 Aralık tarihinden önce en az bir kez 
biraraya gelmeleri kararlaştırılmıştır.

- Yunanistan’ın Rusya’dan satın aldığı TOR-M1 
füzelerine ilişkin olarak Rus basınında yer alan bir haberde, 
Yunanistan ile imzalanan sözleşme uyarınca, ilk parti 21 adet 
TOR-M1 füzesi sevkiyatınm Ağustos ayında tamamlandığı, ikinci 
parti 29 adet füzeden 10 adedinin de yıl sonuna kadar
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sevkedileceği kaydedilmiştir. Haberde ayrıca, toplam 1,2 milyar 
Dolarlık sözleşmenin, bir Rus firmasının NATO üyesi bir ülkeyle 
bugüne kadar imzaladığı en büyük füze satış sözleşmesi olduğu 
ifadeyle, Antei firmasının “Rosvooruzheniye”den sonra 
Rusya’nın en büyük ikinci silah ihracat firması konumuna geldiği 
belirtilmektedir.

SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI” 

ABD

- Sözde Ermeni soykırımına ilişkin olarak ABD 
Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi (Kaliforniya) George 
Radanovich ve Michigan Eyaleti ’nden Demokrat üye David 
Bonior tarafından 18 Kasım 1999 tarihinde ABD Temsilciler 
Meclisi’ne bir karar tasarısı sunulmuştur.

Sözkonusu tasarının giriş bölümünde, Ermeni çevrelerce 
sıkça gündeme getirilen, gerçeklerle bağdaşmayan, çarpıtılmış 
iddialar tekrarlanmakta; sonuç bölümünde ise, ABD Federal 
görevlilerinin meslek içi eğitimlerinde sözde Ermeni soykırımı 
konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri öngörülmekte; 
ayrıca ABD Başkam’mn bundan sonra yayınlayacağı “24 Nisan” 
mesajlarında Ermenilerin uğradığı mezalimi “soykırım” olarak 
nitelendirmesi istenmektedir.

Ermeni lobisinin faaliyetleri sonucunda, Temsilciler 
Meclisi Başkanı Dennis Hastert, tasarının Meclis’in yeni çalışma 
döneminde Dış İlişkiler Komitesi’nde ele alınmasından sonra 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na getirilebileceği yönünde 
açıklamada bulunmuştur. Bu bağlamda, 14 Eylül 2000 tarihinde 
Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Operasyonlar 
ve İnsan Hakları Alt Komitesi’nde bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda ABD Yönetimi’ni Dışişleri Bakanlığı’ndan Genel 
Müdür Marc Grossman temsil etmiş, tasarı lehinde Prof. Robert 
Melson ile Prof. Roger Smith; aleyhinde ise emekli Büyükelçi 
Gündüz Aktan ile Prof. Justin McCarthy tanıklık etmişlerdir.
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21 Eylül 2000 tarihinde yapılan Alt Komite toplantısında 
398 sayılı karar tasarısı oya sunulmuş, 9 üyenin ikisi karar tasarısı 
aleyhinde, yedi üye de lehinde oy kullanmıştır.

Böylece 398 sayılı Tasarı Alt Komite’de kabul edilmiş ve 
bir üst komite olan Uluslararası İlişkiler Komitesi’ne geçmiştir. 
Tasarı 28 Eylül 2000 tarihinde Komite’de ele alınmış, metnin 
başka bir komiteye aktarılmasını önlemek amacıyla, eğitimle ilgili 
bölümü çıkartılarak 596 numarasını almıştır.

- Ermeni asıllı Kaliforniya Eyalet Senatörü Poochigian 
tarafından Kaliforniya Senatosu’na sunulan, sözde “Ermeni 
soykırımı” mağdurları ile varislerinin Kaliforniya Eyalet 
Mahkemelerini kullanarak sigorta şirketlerinden hayat sigortası 
primlerini alabilmelerini sağlamayı amaçlayan ve 24 Mayıs 2000 
tarihinde Eyalet Senatosu’nda, 8 Ağustos’da da Eyalet Temsilciler 
Meclisi Hukuk Komitesi’nde oybirliği ile kabul edilen 
“Insurance: Armenian Genocide Victims” başlıklı bir kanun 
tasarısı, 18 Eylül 2000 günü Kaliforniya Valisi Gray Davis 
tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Taslakta, sözde Ermeni soykırımı kurbanlarının 1875-
1923 tarihleri arasında yaptırdıkları hayat sigortası poliçeleri
alacakları konusunda ilgili sigorta şirketleri aleyhinde 2010 yılına
kadar Kaliforniya mahkemelerinde dava açılması olanağı 
tanınmaktadır.

Almanya

- Potsdam Belediye Başkanı’nın, Protestan misyoner 
Johannes Lepsius’un Potsdam’daki evinin Ermeniler tarafından 
müze haline getirileceğini açıklaması üzerine, gerek 
Almanya’daki temsilciliklerimizce gerek Almanya’daki Türk 
toplumunca tepkiler dile getirilmiştir.

Yapılan girişimlerde konuya ilişkin duyarlılığımız 
ilgililerin dikkatine getirilmiş; yetkililer, evin kuruluş amacının 
Türkler tarafından yanlış anlaşıldığını ifadeyle, Lepsius Evini
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Geliştirme Vakfı’nın sözkonusu girişimi kuruluş tüzüğünde de 
belirtildiği üzere Lepsius’un fikirleri doğrultusunda bir bilim, 
kültür, tarih araştırma merkezi kurulması amacıyla başlattığını ve 
çalışmaların da bu yönde devam ettiğini belirtmişlerdir.

Hollanda

- Assen şehrinde dikilmek istenen Ermeni anıtına ilişkin 
olarak, Assen Belediyesi, 4 Temmuz 2000 tarihinde sözkonusu 
anıtın dikilmesi yönündeki kararına rağmen vatandaşlarımızdan 
gelen tepki karşısında, anıtın dikilmesini ertelemek ve hazırlanan 
anıtı Almelo’daki bir kilisede muhafaza etmek zorunda kalmıştır.

KIBRIS

- Dördüncü Tur Kıbrıs Aracılı Görüşmeleri 12-26 Eylül 
tarihleri arasında New York’ta yapılmıştır. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kofi Annan, görüşmelerin açılışında, Ada’daki 
iki halkın yek diğerini temsil etmeyen siyasi açıdan eşit taraflar 
olduklarını teyit eden bir açıklama yapmıştır. BM GS’nin 
açıklamasında, tarafların bu eşit statüleriyle katılacakları 
görüşmeler aracılığıyla yeni bir ortaklığı öngören kapsamlı bir 
çözüme ulaşmaları gereğinin altı çizilmiş ve tarafların eşit 
statülerinin, kapsamlı çözüme de yansıtılacağı vurgulanmıştır.

Kıbrıs Rum tarafı açıklamaya olumsuz tepki göstermiş ve
ilk başta BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De Soto ile
görüşmeye yanaşmamıştır. Rum siyasi parti liderleri aracılı
görüşmelerden çekilinmesini talep etmişlerdir. Rum tarafının bu
olumsuz tepkisine rağmen, Dördüncü Tur Görüşmelere devam 
edilmiştir.

BMGS’nin açıklaması, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye 
tarafından, Ada’daki gerçeklerin tanınması ve çözüm sürecinin 
önünün açılması yolunda atılmış ümit verici bir adım olarak 
olumlu karşılanmıştır.
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Dördüncü Tur Görüşmelerde de anlamlı müzakerelere 
geçişe yol açabilecek bir gelişme kaydedilememiştir. Beşinci Tur 
Aracılı Görüşmelerin 1-10 Kasım 2000 tarihleri arasında 
Cenevre’de yapılması kararlaştırılmıştır.

- 18 Eylül tarihinde New York’ta yapılan İKÖ Dışişleri 
Bakanları yıllık eşgüdüm toplantısının sonunda kabul edilen Nihai 
Bildiri’de Kıbrıs konusuna da yer verilmiştir.

Nihai Bildiri’de, İslam Konferansı’nın Kıbrıs Türk 
halkının haklı davasına verdiği destek yinelenerek, Kıbrıs’a ilişkin 
daha önceki İKÖ kararları teyit edilmiştir. Bildiri’de, tarafların 
eşit siyasi statüsünün kabulünün, Ada’daki iki taraf için de kabul 
edilebilir bir çözümün önünü açacağı vurgulanmış, bu çerçevede, 
BMGS Kofi Annan tarafından Dördüncü Tur Görüşmelerin 
açılışında yapılan açıklamanın desteklendiği belirtilerek, 
Ada’daki taraflar, kalıcı bir çözüm yolunda mesafe katedebilmek 
için karşılıklı olarak birbirlerinin eşit statüsünü tanımaya 
çağrılmıştır.

• •

TURKIYE-AB İLİŞKİLERİ

- Müsteşarımız Büyükelçi Dr. O. Faruk Loğoğlu, Katılım 
Ortaklığı öncesinde, AB Konsey ve Komisyonu üst düzey 
yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere, 12-13 Eylül 
tarihlerinde Brüksel’e resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın 
Müsteşarımız, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi 
Günther Verheugen, Komisyon Genişlemeden Sorumlu Genel 
Müdürü Eneko Landaburu, Ekonomik İşler Genel Müdürü 
Giovanni Ravasio ve AB Konseyi Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Brian Crowe’la yaptığı görüşmelerde, Katılım Ortaklığı 
öncesindeki konumumuz ve beklentilerimizi dile getirmiş; ayrıca 
mali işbirliğinin bir an önce diğer aday ülkelerle eşit düzeye 
getirilmesine verdiğimiz önemi vurgulamıştır. Sayın Müsteşar 
temaslarında ayrıca, Komisyon tarafından 8 Kasım’da 
açıklanması öngörülen Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye 
açısından önem taşıyan konuları ele almış ve Kıbrıs ve Ege 
konularının yerinin Katılım Ortaklığı Belgesi olmadığının, bu 
konulara yapılacak atfın yapıcı sonuçlar yaratmayacağı gibi,
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Türk-Yunan ilişkilerine faydadan çok zarar getirebileceğinin altını 
çizmiştir.

- Sayın Bakanımız, Avrupa Parlamentosu ve AB 
Komisyonu yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere 19-21 Eylül 
tarihlerinde Brüksel’i ziyaret etmiştir. Sayın Bakan Brüksel’de 
AB Komisyonu Başkanı Prodi, AP Başkanı Nicole Fontaine, AP 
Siyasi Grup Başkanları, AB Konseyi Genel Sekreteri ve ODGP 
Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Genişlemeden Sorumlu AB 
Komiseri Verheugen ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerde 
bulunmuştur.

Sayın Bakan’m AP üyeleri ile temaslarında ağırlıklı olarak 
önümüzdeki dönemde AP ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla her 
düzeyde diyaloğun artırılması gereği üzerinde durulmuştur. 
Sözkonusu görüşmelerde ayrıca, AP Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Elmar Brok, sayın Bakanı, Komisyon üyeleriyle toplantı 
yapmak üzere davet etmiş; sayın Bakan da AP Dış İlişkiler 
Komisyonu’nu bu yıl içinde ziyaret etmeyi uygun görmüştür.

Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürü 
başkanlığında bir heyet, Çek Cumhuriyeti ile AB konusunda 
istişarelerde bulunmak üzere 12-13 Eylül tarihlerinde Prag’ı 
ziyaret ederek, Çek Dışişleri Bakanlığı AB ile Bütünleşme Genel 
Müdürü ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve 
Yardımcıları ile görüşmüştür. Heyetimiz, AB ile bütünleşme 
sürecindeki diğer adaylardan farklı olarak ayrı bir yapılaşmaya 
gitmeyen ve bu alandaki eşgüdümü tümüyle Dışişleri 
Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunduran Çek Cumhuriyeti’nin 
deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur.

•  •

- AB’ye Aday Ülkeler Baş Müzakereciler Toplantısı 13-14 
Eylül tarihlerinde Vilnius’ta düzenlenmiştir. Sözkonusu 
toplantının AB Hükümetlerarası Konferansı, ve AB Komisyonu 
“Komünikasyon Stratejisi” konularında AB tarafınca sunuşların 
yapıldığı ikinci oturumunda ülkemizi Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Akın Alptuna başkanlığındaki bir heyetimiz temsil 
etmiştir.
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- AB konularında işbirliği yapmak üzere kurulan Türk- 
Yunan Komitesi’nin dördüncü toplantısı 25 Eylül’de Atina’da 
yapılmıştır. Toplantıda Türk tarafına Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Akın Alptuna, Yunan tarafına ise 
Yunanistan’ın AB İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Büyükelçi 
Eias Plaskovitis başkanlık etmiştir. Sözkonusu toplantıda, iki ülke 
arasındaki maliye, bankacılık, adalet, gümrük, tarım, dış ticaret, 
çevre ve gençlik değişimi gibi konularda işbirliği ile INTERREG 
programı kapsamında sunulabilecek projeler ele alınmıştır.

ABD İLE İLİŞKİLER

- ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi W. Robert Pearson 
görevine başlamıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Binyıl Zirvesi vesilesiyle 
bulundukları New York’ta Başkan Clinton ile 7 Eylül günü bir 
görüşme yapmışlardır. Görüşmede, Kıbrıs, Yunanistan, Orta Asya 
eneıji kaynakları ve AB ile ilişkilerimiz gibi konuların yanısıra, 
ikili ekonomik ilişkilerimiz ve Temsilciler Meclisi’ne sunulması 
öngörülen sözde Ermeni soykırımım konu alan karar tasarısı da 
ele alınmıştır.

- ABD Eximbank Başkan Yardımcısı Jeffrey Miller, 
beraberinde Türkiye Program Sorumlusu Julie Panaro ile birlikte, 
bir dizi kamu kuruluşu ve özel sektör yetkilileri ile temaslarda 
bulunmak amacıyla, 18-22 Eylül tarihleri arasında ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

AVRUPA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

- Türkiye-Fransa düzenli Siyasi İstişareleri, 18 Eylül’de, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da 
düzenlenmiştir. İstişare toplantısında, Türkiye-Fransa siyasi, 
ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye- 
AB ilişkileri, Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri konularında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. İstişarelerle eş zamanlı olarak
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Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki gelişmeler 
hakkında ilgili Genel Müdürler arasında görüşmeler yapılmıştır.

- Türkiye-İtalya Siyasi İstişareleri sayın Müsteşarımız ile 
İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Umberto 
Vattani başkanlığında 25 Eylül’de İstanbul’da yapılmıştır. 
İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz tüm yönleri ile ele alınmış, ayrıca 
Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği 
başta olmak üzere Kıbrıs, Orta Doğu Barış Süreci ve 
Kafkasya’daki son gelişmeler karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.

NATO

- Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’nin (AGSK) 
NATO içinde hayata geçirilmesi ve ayrıca AB’nin Avrupa Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (AOGSP) geliştirilmesi 
süreçleri, Eylül 2000 döneminde birbirine paralel olarak devam 
etmiştir. Bu çerçevede NATO’da, NATO-AB ilişkilerinin nihai 
modalitelerinin belirlenmesi amacıyla kurulan dört Ad Hoc 
Çalışma Grubu’na (AHÇG) İttifak tarafından sunulması arzulanan 
kağıtların görüşülmesine geçilmiştir. AB tarafında ise AOGSP 
yapılarının ayrıntılı olarak tanımlanması süreci ile AB “Temel 
Hedefi”ne yönelik olarak bir “Kuvvetler Kataloğu”nun 
hazırlanması ve Birlik içindeki onay sürecinden geçirilmesi 
çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma Grupları da ayrıca 
toplanmaya devam etmişlerdir.

- Çalışma Gruplarına NATO tarafından sunulması 
hedeflenen dört ayrı çalışma, NATO Yazmanlığı tarafından 
hazırlanmış ve Siyaset Eşgüdüm Grubu’nda (PCG) bu kağıtların 
görüşülmesine başlanmıştır.

- AB Temel Hedefı’ne hayatiyet kazandırılması sürecinde 
AB askeri makamları NATO uzmanlarının katkılarıyla bir Kuvvet 
Kataloğu hazırlamışlar, bunu 21 Eylül tarihinde AB Genelkurmay 
Başkanlarma sunmuşlardır. Sözkonusu katalog 22 Eylül tarihinde 
düzenlenen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısında not 
edilmiş, NATO uzmanlarıyla yapılan toplantılar ışığında gözden
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geçirilmesine karar verilmiş ve nihayet gözden geçirilmiş şekli 
yayınlanmıştır. Sözkonusu katalog, 9 Ekim tarihli AB Genel İşler 
Konseyi’nde Dışişleri Bakanlarınca not edilmiştir.

- Bu arada, AB’nin üçüncü ülkelerle 15+15 ve 15+6 
formatındaki danışmalarına devam edilmiştir. Bu çerçevede, AB 
Fransa Dönem Başkanlığı, Temel Hedef’in uygulanmasına 
yönelik olarak 25 Eylül tarihinde AB ile 15+15 ve 15+6 
formatlarında askeri uzmanlar düzeyinde iki toplantı yapmış, 
AOGSP bağlamında ise 2 Ekim tarihinde 15+15 ve 15+6 
formatlarında daimi temsilciler düzeyinde danışma toplantıları 
yapılmıştır.

- NATO Konseyi ile AB Siyasi-Güvenlik Komitesi’nin ilk 
ortak toplantısı 19 Eylül’de yapılmış; burada Çalışma Gruplarında 
devam eden görüşmeler ve ayrıca katılım konusunun önemi 
üzerinde durulmuştur.

BALKANLAR

TBMM Başkanı sayın Yıldırım Akbulut, Bulgaristan 
Ulusal Meclis Başkanı Yordan Sokolov’un davetlisi olarak 17-20 
Eylül tarihlerinde Bulgaristan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
TBMM Başkanı sayın Akbulut bu ziyaret sırasında Ulusal Meclis 
Başkanı Sokolov’un yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Todor 
Kavalciev, Başbakan İvan Kostov ve Dışişleri Bakanı Nadezhda 
Mihaylova ile de biraraya gelmiş ve başta Bulgaristan’daki Türk 
azınlığının durumu olmak üzere, ikili ve bölgesel konulara ilişkin 
olarak görüş alış verişinde bulunmuştur. TBMM Başkanı sayın 
Akbulut, ayrıca, Bulgaristan’daki Türk azınlığının siyasi partisi 
konumundaki Hak ve Özgürlükler Hareketi temsilcileriyle de 
görüşmüştür.

KOSOVA

- Kosova’da 28 Ekim tarihindeki seçimlerin hazırlıkları 
çerçevesinde yapılan kayıt işlemleri bağlamında Kosova’daki 
soydaşlarımızın kazanılmış haklarının tescili yolunda UNMIK
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yetkilileriyle yürütülen uyum müzakereleri sonucunda üzerinde 
anlaşmaya varılan UNMIK’in 4 Ağustos 2000 tarihli belgesi, 
“Türk Topluluğuna” başlığı altında UNMIK Başkanı Bernard 
Kouchner tarafından 15 Eylül’de imzalanan mektubun eşliğinde 
Türk toplumu temsilcilerine gönderilmiştir.

- BM 55. Genel Kurulu genel görüşmeleri çerçevesinde 12 
Eylül’de yapılan İslam Konferansı Örgütü Bosna-Hersek ve 
Kosova Temas Grubu Dışişleri Bakanları toplantısında, 
Kosova’ya ilişkin olarak alman kararda, BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1244 sayılı kararının uygulanması, Kosovalı 
mültecilerin dönüşlerinin sağlanması, Kosovalılara kendi 
geleceğini belirleme (self-determinasyon) hakkı tanınması ve 
İslami kimliklerini ve kültürel miraslarını koruma imkanının 
sağlanması desteklenmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetlerinden oluşan 
YFC’de, 24 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve Sırbistan 
yerel seçimleri düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimini 
Sırbistan Demokratik Muhalefeti (SDM) koalisyonunun adayı 
Vojislav Kostunica’nın oyların %50’sinden fazlasını alarak daha 
birinci turda kazandığı genel kabul görmekle beraber, YFC 
Federal Seçim Komisyonu tarafından 28 Eylül günü gecikmeyle 
yapılan açıklamada, hiçbir adayın %50 oranını aşamadığı ve 
Cumhurbaşkanı’nın 8 Ekim’de düzenlenecek ve en çok oy alan 
Kostunica ile Miloseviç’in yarışacağı ikinci tur seçimler sonunda 
belirleneceği bildirilmiştir.

Kostunica, seçimleri ilk turda kazandığını ve bu nedenle 
ikinci tura katılmayacaklarını açıklamış, SDM’nin 27 Eylül 
akşamı seçim zaferini kutlamak için öngördüğü gösteriye yaklaşık 
200.000 kişi katılmıştır. Kostunica’ya ülke dışından da geniş 
destek verilmiştir.
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RUSYA FEDERASYONU

İkili İlişkiler

- New York’ta düzenlenen Binyıl Zirvesi çerçevesinde 
sayın Cumhurbaşkanımız’la Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Putin arasında 6 Eylül günü ikili bir görüşme yapılmıştır. 
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği düzeyden 
duyulan memnuniyet dile getirilmiş, ilişkilerin ekonomik 
boyutunun artırılması ve bölgesel işbirliğinin altı çizilerek birlikte 
gerçekleştirilen somut projelerin önemi vurgulanmıştır. RF Devlet 
Başkanı, sayın Cumhurbaşkanımızın vaki davetini memnuniyetle 
kabul etmiş ve mutabık kalınacak bir tarihte Türkiye’yi ziyaret 
etmekten mutluluk duyacağını belirtmiştir.

- BM’nin 55. Genel Kurulu için New York’ta bulunan RF 
Dışişleri Bakanı Igor Ivanov ve Dışişleri Bakanımız sayın İsmail 
Cem, 18 Eylül tarihinde bir görüşme yaparak, Ekim ayı sonunda 
RF Başbakanı Mikhail Kasyanov’un Türkiye’ye yapacağı 
ziyaretin arifesinde ikili işbirliği konularını ele almış ve bölgesel 
ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. RF Dışişleri Bakanı Ivanov ile yapılan görüşmede 
diplomatik kanallardan saptanacak bir tarihte Ivanov’un 
Türkiye’yi ziyareti konusunda görüş birliği oluşmuştur.

Iç Gelişmeler

- RF Başkanı Putin tarafından 1 Eylül’de imzalanan bir 
kararla, devlet yetkililerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurması 
ve çalışmasını sağlamak amacıyla Devlet Başkanı’na yardımcı 
olacak bir danışma yapısı olarak “Rusya Devlet Konseyi” 
kurulmuştur. Başkanlığını Putin’in yürüteceği Konsey’in İdare 
Kurulu yedi federal bölgenin temsilcilerinden oluşacak; bu 
temsilciler Başkan tarafından her altı ayda bir rotasyona tabi 
tutularak yeniden atanacak; İdare Kurulu en az ayda bir kere, 
Konsey ise üç ayda bir kere toplanacaktır. Konsey’in ana işlevi bir 
danışma organı olarak çalışmaktır.
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- Başkan Putin, 13 Eylül tarihinde, geçen Temmuz ayında 
RF Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen “Enformasyon 
Güvenliği Doktrini”ni onaylamıştır. Basında yer alan haberlere 
göre, doktrinde RF’nin bu alanda öncelik vermesi gereken ilke ve 
hedeflere yer verilmekte; bu çerçevede özetle, bilginin temini ve 
kullanılmasında anayasal hak ve özgürlüklerin yanısıra manevi 
değerler, milliyetçilik ve insancıllık gelenekleri, RF’nin devlet 
politikasının enformasyon kanalıyla desteklenmesi, modern 
enformasyon teknolojilerinin ve ülkenin enformasyon altyapısının 
geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Yorumlarda, yeni 
doktrinin, Yönetimi basın organlarını daha yakından kontrole 
özendirdiği görüşüne yer verilmekte ve Eylül ayı içerisinde NTV 
televizyon kanalının bağlı olduğu Media-Most adlı şirketin hisse 
devri yoluyla devletin çoğunluk hissesine sahip olduğu Gazprom 
şirketine bağlanması ve ORT televizyonunun sahibi olan Boris 
Berezovski’nin hisselerinin % 49’unu basın mensupları ve 
entelektüellerden oluşan bir gruba devretmek zorunda kalmasına 
dikkat çekilmektedir.

Çeçenistan

- 1 Eylül tarihinde, RF Başbakanı Kasyanov’un Çeçenistan 
ekonomisinin iyileştirilmesine ilişkin bir belgeyi onayladığı, 
belgenin Maliye Bakanlığı’na Çeçenistan İdaresi ve Federal 
makamlar tarafından hazırlanan ve onaylanan projeleri finanse etme 
yetkisi verdiği, öte yandan 2001 yılı sonuna kadar, Çeçenistan’m 
enerji sistemleri ve doğal gaz ağının onarılmasının öngörüldüğü, 
sağlık, eğitim ve kültür alanlarında da yeniden yapılanma 
çalışmalarının başlatılacağı, basın haberlerinde yer almıştır.

- Ağustos ayında Çeçenistan’da yapılan seçimlerde 
parlamentoya girmeye hak kazanan Aslambek Aslakhanov’un 
eski Çeçenistan Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov ile barış 
görüşmeleri başlatma önerisi Başkan Putin tarafından kabul 
görmemiştir. Putin, Mashadov’un Federal Hükümet’in “koşulsuz 
teslim olma” önerisine yanıt vermediği için bu tür görüşmeleri 
gerekli görmediğini belirtmiştir.
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- 17 Eylül tarihinde Gudermes şehrinde toplanan 
konferansta, Çeçenistan’da ve RF’nin diğer bölgelerinde yaşayan 
Çeçenleri temsilen bulunan dini ve siyasi çevrelerin temsilcileri, 
Ahmet Kadirov’un Çeçenistan’daki durumu istikrara 
kavuşturmak için harcadığı çabalara destek verdiklerini 
açıklamışlardır.

- 22 Eylül tarihinde bir gazete ile yaptığı görüşmede Aslan 
Mashadov’un RF yönetimine yaptığı barış görüşmeleri başlatma 
önerisini yinelediği, hiçbir önkoşul olmaksızın görüşmelerin 
başlatılması gerektiğini, aksi takdirde çatışmanın uzun bir süre 
devam edebileceğini düşündüğünü belirterek Çeçenistan’ın 
bağımsız bir statüye kavuşması için olabilecek en geniş ödünleri 
düşünmeye hazır olduklarını belirttiği bildirilmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Milli Savunma Bakanı sayın Sabahattin Çakmakoğlu, 
Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Sefer Abiyev’in 
davetlisi olarak 20-22 Eylül 2000 tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret 
etmiştir.

Milli Savunma Bakanı sayın Çakmakoğlu, önce 
Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Sefer Abiyev ile görüşmüştür. 
Görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin 
gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmişlerdir. Sayın 
Çakmakoğlu, ziyareti sırasında Azerbaycan Meclis Başkanı 
Aleskerov, Başbakan Rasizade ve Dışişleri Bakanı Guliyev ile de 
görüşmüştür. Sayın Çakmakoğlu’nun ziyareti sırasında iki ülke 
arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

ENERJİ

- Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi çerçevesinde Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999 tarihinde 
imzalanan “Hükümetlerarası Anlaşma”, her üç ülkenin de onay 
işlemlerini tamamlamasından sonra 10 Eylül 2000 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL ZİRVESİ VE BİNYIL
GENEL KURULU

- Aralık 1998’de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu’nda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Kofı 
Annan’ın önerisi üzerine alman, 2000 yılındaki 55. Genel Kurul 
Toplantısı’nın “Binyıl Genel Kurulu” adı altında özel bir biçimde 
yapılması yolundaki karara uygun olarak, 6-8 Eylül tarihlerinde 
New York’ta, Devlet/Hükümet Başkanlarmm katılımıyla, ana 
teması “21. Yüzyılda BM ’nin Rolü” olan “Binyıl Zirvesi” 
düzenlenmiştir. Zirve toplantısında Türkiye’yi sayın 
Cumhurbaşkanımız temsil etmişlerdir.

Dünya liderlerinin bugüne kadar katıldığı en büyük 
toplantı olan Binyıl Zirvesi’nde küresel yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, BM barışı koruma operasyonlarının güçlendirilmesi 
ve çevre sorunlarıyla daha etkili mücadele yollarının bulunması 
gibi son derece önemli konular ele alınmıştır. BMGS Kofı 
Annan’ın Nisan 2000’de sunduğu “Biz Halklar: 21. Yüzyılda 
BM ’nin Rolü” başlıklı raporu, Z irve’ye katılan liderlerin 
çalışmalarında rehber olmuştur.

BMGS, raporunda Dünya liderlerinden 2015 yılına kadar, 
mutlak yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının yarı yarıya 
azaltılması, AIDS’in yayılmasının durdurulması ve erkek ve kız 
çocuklara eşit eğitim olanaklarının sağlanması gibi bir dizi 
hedefin gerçekleştirilmesi konusunda yardım istemiştir. BMGS 
Annan, bu girişimi küreselleşme sürecinin tüm insanlık için aynı 
sonuçları doğurmasını hedefleyen eylem planının bir parçası 
olarak başlatmıştır.

150 Devlet/Hükümet Başkanmm katıldığı Binyıl 
Zirvesi’nin başkanlığı, 54. Genel Kurul Başkanı Namibya’nın 
Cumhurbaşkanı Sam Nujoma ve 55. Genel Kurul’da Başkanlığı 
üstlenen Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Tarja Halonen tarafından 
ortaklaşa yürütülmüştür. Dünya liderleri, Zirve sırasında Genel 
Kurul’da yaptıkları resmi konuşmaların yanısıra, her biri ayrı bir 
coğrafi grup tarafından seçilen başkanlarca yönetilen dört
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interaktif yuvarlak masa toplantısına katılmıştır. Yuvarlak masa 
toplantılarının başkanlıkları Cezayir, Venezüella, Polonya ve 
Singapur Devlet/Hükümet Başkanları tarafından üstlenilmiştir.

BMGS, Binyıl Zirvesi vesilesiyle dünya liderlerini 
devletlerinin henüz katılmadıkları çok taraflı anlaşmaları 
imzalamaya davet etmiştir. Bu anlaşmalar arasında Uluslararası 
Ceza Divanı, kara mayınları, kadın ve çocuk hakları ve iklim 
değişikliği konuları ile ilgili 25 temel anlaşmanın imzalanması 
özellikle istenmiştir.

Üç gün süren Zirve’nin sonunda dünya liderleri “Birleşmiş 
Milletler Binyıl Zirve Sonuç Bildirgesi”ni kabul etmişlerdir. Zirve 
Sonuç Bildirgesi, uluslararası ilişkilerin 21. yüzyılda ne kadar 
geniş bir alanı kapsayacağının açık bir göstergesidir. Bildirge, 
dünyamızdaki sorunları, çevrenin ve doğanın korunmasından 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve iyi yönetilme hakkına 
uzanan geniş bir yelpazede ele almaktadır. Afrika kıt’asının 
sorunlarına Bildirge’de ayn bir önem atfedilmekte, insan hakları 
ve demokrasinin güçlendirilmesi için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Binyıl Zirvesi, üye ülkelere, en üst düzeyde, 21. yüzyıl ile 
ilgili vizyonlarını dile getirmeleri ve Birleşmiş Milletler’e, bu 
yüzyılda tüm insanlık için barış, beşeri güvenlik, işbirliği ve 
sürdürülebilir sosyal kalkınma hedeflerini evrensel düzeyde 
yerine getirebilmesi için yön vermeleri olanağını sağlamıştır. 
Zirve, küreselleşen bir ortamda birarada çalışmanın ve sorunlara 
kollektif çözüm aramanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Birleşmiş Milletler’i daha güçlü hale getirmek ve bu amaçla 
kendisine gerekli olanakları vermek konularında geniş bir irade 
belirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Kurul’a hitaben 
yaptıkları konuşmada küreselleşmenin getirdiği kazançların daha 
eşit şekilde dağıtılması, küresel boyuttaki yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, demokrasi ve sivil toplumun sınırlarının 
genişletilmesi gibi konular üzerinde durmuşlardır. Sayın
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Cumhurbaşkanımız New York’ta bulundukları süre zarfında 24 
ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler 
yapmışlardır.

Binyıl Zirvesi çerçevesinde ülkemiz açısından büyük 
önem taşıyan bir gelişme, Silahlı Çatışmalara Çocukların Müdahil 
Edilmesi ve Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi 
Hakkında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek iki İhtiyari 
Protokol ile Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’ne ek İhtiyari Protokol’ün 8 Eylül 2000 tarihinde 
ülkemiz adına sayın Bakanımız tarafından imzalanmasıdır. 
Böylece Türkiye 15 Ağustos 2000’de BM Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları alanında attığı somut 
adımlara bir yenisini eklemiştir.

- 12-22 Eylül tarihleri arasında yapılan BM 55. Genel 
Kurulu’nun (Binyıl Genel Kurulu) ilk haftasına (12-18 Eylül) ise 
sayın Bakanımız Başkanlığında bir heyetle katılınmıştır. Sayın 
Bakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin temel dış politika sorunlarına yönelik 
tutumunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur.

Genel Kurul çerçevesinde 41 ülkenin Dışişleri Bakanları 
ile ikili görüşmeler yapan sayın Bakanımız, ayrıca 6 çok taraflı 
toplantıya katılmıştır.

12 Eylül’de başlayan Kıbrıs aracılı görüşmeleri nedeniyle 
New York’ta bulunan IGvTC heyeti ile de temas eden sayın 
Bakanımız, Foreign Policy Association adlı kuruluşun verdiği 
yemekte “Küreselleşme ve Yeni Ekonomiler” konulu bir konuşma 
yapmış, ayrıca Amerika’da yaşayan Türk topluluğu ile de biraraya 
gelmiştir.
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