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I Haziran 1999

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Dışişleri Şehitleri'ni Anma Günü dolayısıyla 
yayınladıkları mesaj.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Dışişleri 
Şehitleri'ni Anma Günü dolayısıyla 
yayınladıkları mesaj.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Dışişleri 
Şehitleri'ni Anma Töreni'nde yaptığı konuşma.

2 Haziran 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in basın 
toplantısı.

* Abhazya ihtilafının çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla 7-9 Haziran 1999
tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 
toplantıya ilişkin açıklama.

3 Haziran 1999

* 1 Haziran 1999 tarihli Le Figaro gazetesinde 
çıkan yazıyla ilgili bilgi notu.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Haziran



4 Haziran 1999

« İtalyan yapımı ASPİDE fîize sisteminin Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi'ne satışına ilişkin 
açıklama.

* Kosova krizine barışçı bir çözüm yolu 
bulunmasına dair açıklama.

* Abhazya ihtilafı konusunda not.

«■ Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın AB-Köln Zirvesi hakkındaki bir 
soruya cevabı.

5 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen toplantıda 
yaptıkları konuşma.

* Köln Zirvesi Sonuç Bildirisi'ne dair bilgi notu.

7 Haziran 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, NTV 
televizyonu "Gündemdekiler” programında 
gazeteci Murat Birsel'e verdiği mülakat.

* Abhazya sorununun çözümü yolunda
İstanbul'da düzenlenen toplantıyla ilgili bilgi 
notu.
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* Slovakya Dışişleri Bakanlığı Devlet 
Sekreteri'nin Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili basın 
açıklaması.

8 Haziran 1999

* Fransa'nın Grenoble şehrinde açılan Ermeni 
anıtına ilişkin açıklama.

« Polonya Dışişleri Bakanlığı Devlet 
Sekreteri'nin Türkiye'ye gelişi hakkında basın 
açıklaması.

9 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın "Doğu 
Akdeniz'de Güvenlik ve İşbirliği" konulu 
konferansa mesaj ı.

* Kosova krizi sonrasında imzalanacak İstikrar 
Paktı'na dair açıklama.

* Avrupa Birliği'nin Güneydoğu Avrupa'ya 
yönelik İstikrar Paktı için bilgi notu.

* The Wall Street Journal Europe gazetesinde 
yayımlanan "Turkey's Triumph" başlıklı 
makale.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.
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10 Haziran 1999

* Kosovalı mültecilere Türkiye tarafından 
yapılan yardımla ilgili bilgi notu.

11 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk ve 
Makedonya Cumhurbaşkanları ile yaptıkları 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.

* Kosova krizinin çözüm yoluna girmesine 
ilişkin basın açıklaması.

* Pakistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları'nm
Keşmir sorunu için buluşmalarına dair 
açıklama.

* Avrupa Birliği'nin Güneydoğu Avrupa'ya 
Yönelik İstikrar Paktı'na ilişkin bilgi notu.

13 Haziran 1999

NTV'de
yayınlanan "Ankara Kulisi" programında 
gazeteci İsmet Solak'a verdiği mülakat.

15 Haziran 1999

* Gagoğuz Yeri'ne içme suyu götürülmesi 
projesinin ilk etabının tamamlanması
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vesilesiyle düzenlenecek törene ilişkin 
açıklama.

16 Haziran 1999

* Türkiye ve Rusya arasında yapılacak siyasi 
istişarelerle ilgili açıklama.

* Türkiye ve Filipinler arasında yapılacak siyasi 
istişarelerle ilgili açıklama.

« Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 
gerginliğe ilişkin açıklama.

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

17 Haziran 1999

« Sayın Cumhurbaşkanımızın Moldova'ya 
hareketlerinden önce havaalanında yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kişinev'e 
varışlarında yaptıkları basın açıklaması.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi 
görüşmelerden sonra yaptıkları basın 
açıklaması.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Gagoğuz Yeri'nde 
halka hitaben yaptıkları konuşma.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kongaz'da 
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin açılış 
töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kişinev'den 
ayrılışlarında yaptıkları basın açıklaması.

* Say m Cumhurbaşkanımızın Moldova'dan 
Ankara'ya dönüşlerinde basma yaptıkları 
açıklama.

* Turkish Daily News gazetesinde yayınlanan 
"Only meager funds for the Foreign Ministry" 
başlıklı makale.

18 Haziran 1999

* Türkiye-İran Yüksek Hudut Komisyonu 19. 
Toplantısı'na ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın, İskeçe'ye bağlı Gökçepınar
köyünde meydana gelen olaya ilişkin bir 
soruya verdiği cevap.

* Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun Bosna 
Hersek'te yapağı temaslara ilişkin açıklama.

21 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın CERA, DEİK, ve
KEİ İş Konseyi tarafından düzenlenen "Üç
Denizin Hikayesi" başlıklı konferansta 
yaptıkları konuşma.

vı
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* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV 
haberlerinde Murat Yetkin'e verdiği mülakat.

* G-8 Zirvesi sonunda yayınlanan Ortak 
Açıklama'daki Kıbrıs ile ilgili ifadelere ilişkin 
açıklama.

23 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı ile yaptıkları telefon 
görüşmesine ilişkin açıklama.

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

24 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın "2000'li Yıllarda 
Daha Sağlıklı Bir Demokrasi ve Sivil Toplum 
Şartlarını Nasıl Yaratabiliriz: Üçüncü
Sektörün Rolü?” konulu Türkiye Üçüncü 
Sektör II. Ulusal Konferansı Kapanış
Töreni'nde yaptıkları konuşma.

25 Haziran 1999

* Kosova hakkında açıklama.

* Türk İnsani Yardım Heyeti'nin Kosova'ya 
girişiyle ilgili bilgi notu.
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26 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı 
Clinton'ın Hazar Bölgesi Özel Temsilciliği 
görevine yeni atanan Büyükelçi John Wolfu 
kabulüne ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in Dışişleri 
Bakanlığı 1999 Mali Yılı Bütçe Tasarısını 
TBMM Genel Kurulu’na takdimi vesilesiyle 
yaptıkları konuşma.

«f Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın cevabi 
mektubu hakkında basın açıklaması.

* Türk İnsani Yardım Heyeti'nin Kosova'ya 
ulaşması ile ilgili bilgi notu.

28 Haziran 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Makedonya 
Cumhurbaşkanı ile yaptıkları telefon 
görüşmesine ilişkin açıklama.

* Iskeçe'deki Türk azınlık mensuplarına ait 
mezarlıklara yapılan saldırıyla ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in BM 
Kosova Geçici Yönetim Toplantısı'na 
katılımına ilişkin açıklama.

* İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı hakkında 
açıklama.

* Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi 
ziyaretine ilişkin açıklama.
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« Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın KDP ve KYB yetkililerinin 
görüşmeleriyle ilgili bir soruya verdiği cevap.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 
uçakların Lübnan'a saldırısıyla ilgili bir soruya 
verdiği cevap.

* Belgrad Büyükelçiliğimizin yeniden 
çalışmalarına başlamasıyla ilgili açıklama.

«■ KKTC'de bulunan ABD menşeli silahlar ile 
ilgili açıklama.

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

29 Haziran 1999

30 Haziran 1999

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
Kıbrıs konusunda kabul ettiği kararlara ilişkin 
basın açıklaması.

* Haziran Ayı Dış Politika Gelişmeleri 

« Dış Politikada Oyunun Kuralları.

* Yazar Diplomatlarımız ve Eserleri; E. 
Büyükelçi Sayın Bilal N. Şimşir 'in Eserleri
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN
DIŞİŞLERİ ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA GÜNÜ 

DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI MESAJ

“Büyük Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" şiarına 
yürekten bağlı Cumhuriyet diplomasisi, köklü geleneği, engin 
tecrübe birikimi, güçlü kadrolarıyla uluslararası alanda takdir ve 
hayranlık uyandırmaktadır.

Gurur verici başarılarıyla övündüğümüz diplomatlarımız, 
üstün bir görev anlayışı, tarih bilinci ve vatanseverlik duygusuy
la devletimize ve milletimize fedakârca hizmet etmekte, ülkemizi 
etkinlikle temsil etmekte, yüksek çıkarlarımızı her zaman karar
lılıkla savunmaktadırlar. Cumhuriyetin diplomasi kadrosu dost
larımızın saygısını kazanırken, Türkiye'nin gücünden rahatsız 
olanların boy hedefi haline de gelebilmektedir. Nitekim, yurt- 
dışında ülkemizi temsil ederken birçok diplomatımız menfur 
saldırılara uğrayarak şehit de düşmüştür.

Üç kıtanın ve üç denizin birbiriyle buluştuğu bir noktada, 
Atlantik’ten Pasifığe uzanan geniş Avrasya coğrafyasının güven
lik ve istikrarında önemli sorumluluklar üstlenen Türk diploma
sisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de uluslararası barış 
ve güvenliğe hizmete devam edecektir. Büyük Atatürk'ün çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda hızla kalkın
masını sürdürerek her geçen gün gücünü ve ağırlığını daha da 
artıran bir büyük dünya devleti olan Türkiye Cumhuriyeti 
21.yüzyılda da bölgesinde barış ve istikrarın temel güvencesi 
olma vasfını muhafaza edecektir. Bu çerçevedeki değerli hizmet
leri için Dışişleri Bakanlığımızın tüm çalışanlarına devletim ve 
milletim adına takdir ve şükran duygularımı ifade etmek istiyo
rum.
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Bu duygu ve düşüncelerle yurtdışında ülkemizi temsil
ederken uğradıkları menfur saldırılarda şehit olan başta Dışişleri
mensuplarımız olmak üzere tüm görevlilerimizi ve yakınlarını bir
kere daha rahmetle anıyor, Dışişleri camiamıza selâm ve sevgile
rimi iletiyorum."

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN 
DIŞİŞLERİ ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA GÜNÜ 

DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI MESAJ

“Türkiye’yi yurtdışında temsil görevini yerine getirdikleri 
sırada teröristlerin menfur saldırılarıyla yaşamlarını yitirmiş olan 
Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlan mensupları ve aile 
fertlerinin aziz hatıralarının önünde saygı ve şükran duygularıyla 
eğiliyor, arkada bıraktıkları ailelerinin acılarını elemle paylaşı
yoruz.

Değerli şehitlerimizin aziz hatıraları, Türk Milleti’nin 
belleğinde sonsuza dek yaşayacaktır.

Hain saldırılarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerinin 
canına kasteden, bu gibi alçakça eylemlerle Türkiye’nin birlik ve 
bütünlüğünü zedelemeye, hızla kalkınıp gelişen ve bir dünya 
gücü olma yolunda ilerleyen ülkemizin önünü kesmeye yeltenen 
teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin bu amaçlarına ulaşamaya
caklarını bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Terör 
hareketleriyle Türkiye gibi güçlü bir devleti yolundan çevire- 
meyeceklerini eninde sonunda görüp, gerçeklerle yüzyüze gelen
lerin bugünlerde içine düştükleri acınacak durumun da herkes için 
ibret verici olması gerekir.

Türkiye, tüm dünya ülkeleriyle barış ve huzur içerisinde 
yaşayarak, bulunduğu coğrafyanın ekonomik ve sosyal refahının 
artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir ülkedir. Terörizmi 
Türkiye’nin huzur ve istikrarını bozmak için bir araç olarak kul
lanmaya kalkışanlar her zaman hüsrana uğrayacaklardır.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve 
metanet diliyorum.”
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
DIŞİŞLERİ ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA TÖRENİ’NDE

YAPTIĞI KONUŞMA

Muhterem Şehit Aileleri,

Sayın Bakan, Sayın Komutanlar, Sayın Konuklar, Dışişleri 
Camiamızın Sayın Mensupları, Sayın Büyükelçiler, Genç 
Arkadaşlarım, Sayın Basın Mensupları,

Bugün Bakanlığımız şehitliğinde Ermeni teröristlerin 
saldırıları sonucu kalbimizde derin acılar bırakarak aramızdan 
ayrılan değerli arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı anmak üzere 
yeniden toplandık.

Şehitlerimizin ailelerinin tesellisi güç, fakat onurla taşıdık
ları acılarını içtenlikle paylaşmaktayız. Biliyorum acınızı ne 
kadar paylaşırsak paylaşalım, çok büyük olan ve her gün kendini 
yenileyen, tazeleyen acınız, elbette hayatınız boyunca devam 
edecektir. Siz aile olarak bir ailenin memleketi için yapabileceği 
en büyük fedakarlığı, bir ailenin memleketine, halkına, insanları
na verebileceği en yüce katkıyı yapmış insanlarsınız.

Bunun bilincindeyiz. Şehitlerimizle birlikte, siz de her 
zaman bizim kalbimizdesiniz, kalbimizde kalacaksınız.

Türkiye bugün şehitlerimizin ve ailelerinin fedakarlıkları 
sayesinde dünya önünde kendi kararlılığını, kendi kimliğini, 
kendi kişiliğini ispatlayabilmiştir. Türkiye bugün terör denen 
olayın nasıl bir tehlike olduğunu, nasıl bir felaket olduğunu, 
sadece yöneldiği insanları, halkları, milletleri değil aynı zamanda 
terör silahını ele alanları dahi nasıl perişan ettiğini bütün ülkelere 
gösterebilmiştir. Bugün terör bütün dünyada lanetlenmektedir.
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Bugün terörle mücadele bütün uluslararası anlaşmaların başlıca 
bir maddesine dönüşmüştür. Eğer hâlâ bunun aksine davranışlar
da bulunanlar, eğer hâlâ kendi hesapları doğrultusunda terörü 
başka bir milletin evlatlarına karşı silah gibi kullananlar varsa, 
bunlar her geçen gün biraz daha çirkin suratlarını göstermek 
zoruna düşmektedirler. Bunlar her gün biraz daha yalnızlaşmak
tadırlar ve her gün biraz daha medeniyet alemi tarafından la- 
netlenmektedirler.

Bizim insanlarımız, Türkiye'mizin insanları, Bakanlığı
mızın çocukları ne için öldüler? Ne için şehit oldular? Neyi ispat 
ettiler? Burada 20. yüzyılın son çeyreğinde memleketimizin hedef 
tutulduğu terör saldırılarında, insanımızın hedef alındığı insanlık 
dışı hücumlarda, bizim Bakanlığımıza ait bir sayfayı konuşmak
tayız. Türkiye'mizin büyük fedakarlığında Bakanlığımıza ait say
fayı okumaktayız.

Bir defa şunu kanıtladı bizim arkadaşlarımız. Kendi vatan
severliğini kanıtladı elbette. Kendi kişisel, bireysel vatansever
liğini kanıtladı. En zor koşullarda Türkiye'mizin insanlarının 
görev yaptığını, yapabileceğini kanıtladı. En ağır tehditlerden yıl- 
maksızın Türkiye'nin, milletimizin, Bakanlığımızın kendilerine 
verdiği görevleri üstlendiklerini kanıtladı.

Kolay değildir. O dönem, o günler aklınıza geldiğinde, 
bugün de benzer şeyler elbette insanlarımız tarafından 
göğüsleniyor, yaşanıyor. Elbette onu da biliyorum ama o günler 
aklımıza, hatırımıza geldiğinde, o günlerde görev yapan Dışişleri 
mensuplarımız elbette bilmekteydiler hangi tehditler altında 
görev yaptıklarını. Elbette bilmekteydi onların aileleri hangi 
tehlikeleri o insanların, o aile üyelerinin yüklenmiş, üstlenmiş 
olduklarını. Bunun bilinciyle görev yaptılar ve bunu kanıtladılar. 
Yani tehdit ne olursa olsun, zorluk ne olursa olsun bizim 
insanımızın memleket vazifesini, vatan vazifesini üstlendiğini, 
gerçekleştirdiğini ve ailesinin ona her türlü desteği verebildiğini.

Ve neyi kanıtladı bizim insanlarımız? Neyi kanıtladı bizim 
bugün Dışişleri sayfasında anmakta olduğumuz meslek
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taşlarımız? Türkiye'nin terörle yıldırılamayacağını, korkutula- 
mayacağını, kendi kararlılığından, kendi yolundan saptırılmaya
cağım kanıtladı bizim şehitlerimiz. İnsanlığın ve insanlık tari
hinde önemli bir yeri olan Türkiye'mizin uzun geçmişinde zaman 
zaman saldırılar olmuştur. Zaman zaman fert düzeyinde, toplum 
düzeyinde çok zor günler yaşanmıştır. Ama Türkiye'miz, 
Türkiye'mizin insanları asla yıldırılamamıştır. Asla kendi 
hedefinden, kendi doğrultusundan saptırılamamıştı^

Bu insanlarımız, bu şehitlerimiz ve tümüyle bütün cami
amız, bütün Dışişlerimiz ne için uğraşmaktayız, ne için çalışmak
tayız? Türkiye'mizin yüzlerce yıllık, hatta bin yıllık birikimini, 
kültürünü, deneyimini insanlığın büyük yürüyüşüne özgün katkısı 
olarak getirebilmesi için çalışmaktayız. Şehitlerimiz 
Türkiye'mizin çağa katkısını artırmak, çağı paylaşmak, çağı hem 
Türkiye olarak hem yeryüzünün bütün insanları olarak, 
dünyamızın mazlum milletleri ile paylaşabilmek ve Türkiye'nin 
bu onurlu yolunda, Türkiye'nin bu iddiasında, Türkiye'nin bu 
gelişme sürecinde terörün Türkiye'ye engel olamayacağını ispat
lamıştır. Ve Türkiye'nin, başına bela edilen terör belasının üstesin
den geldiğini ve geleceğini kanıtlamışlardır. Türkiye genelinde 
biz bunu kanıtlamaktayız. Türkiye bütününde biz bugün burada 
bir araya gelebiliyorsak, Türkiye bütününde bazı güzellikleri 
geliştirebiliyorsak, bunu şehitlerimiz sayesinde yapabilmekteyiz 
ve o şehitlerimizden bize ait olan, Bakanlığımızda olan sayfada 
yer almış arkadaşlarımız sayesinde gerçekleştirmekteyiz.

Türkiye terörün üstesinden gelecektir, gelmektedir. Bunun 
bedelini ödemektedir Türkiye'miz. Bedel ödüyoruz ve en ağır 
bedeli buradaki aileler ödüyor. Türkiye'mizde şehit aileleri ödü
yor. Ama biz bunun üstesinden gelmekteyiz. Kendi sınırlarımız 
içinde terörün üstesinden gelmekteyiz ve Dışişleri Bakan
lığı’mızın önemli katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı’mızın şehit
leri sayesinde Türkiye sınırları dışında terörün üstesinden 
gelmekteyiz.

Bugün anlamlı bir gün, bugün Bakanlığımız mensubu şehit
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ailelerimizin acısını sadece Bakanlık olarak değil, Türkiye'nin 
bütün kurumlarıyla birlikte paylaştığımız, ailelerinin acısını mil
letimizle, basınımızla birlikte paylaştığımız bir gün.

Ben şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN ISMAIL CEM’IN
BASIN TOPLANTISI

Basınımızın mensuplarını, gazeteci arkadaşlarımızı 
aramızda görmekten ve birlikte olmaktan duyduğum mem
nuniyeti ifade etmek istiyorum.

Biz burada çok çalışan, çok yorulan bir Bakanlığız ama 
bizim kadar sizler de çalışmakta ve yorulmaktasınız. Bizim 
toplumumuza ulaşmamızda, düşüncelerimizi halkımıza ilete
bilmemizde çok büyük payınız, katkınız var. Bunun için de 
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir dış politika, bir dış siyaset, 
bir dışişleri bakanlığı kendisini, kendi halkına anlatabildiği 
ölçüde başarılı ve etkili olur.

Bugünkü beraberliğimiz de biraz bu düşüncelerden kay
naklanıyor. Geniş bir sohbet yapmayalı çok oldu. Bugün 
Bakanlığımızın basınla mutad toplantı günü. Ben bundan fay
dalanmak istedim bu toplantıya katılmak ve bir sohbet
çerçevesinde bazı düşüncelerimizi size ulaştırmak ve sizin sual
lerinizi cevaplamak istedim.

Türkiye'mizin birçok güncel meselesi var. Bunlara 
değineceğiz. Önümüzde önemli bazı toplantılar, gelişmeler var. 
Bir hatırlatma kabilinden söylüyorum, şu anlayışla çalış
malarımızı yönlendirmekteyiz. Bir defa, dış siyasete kararlılık, 
ciddiyet ve devamlılık olarak bakmaktayız. Bizim uyguladığımız 
dış politika, bizim uyguladığımız Bakanlık yönetimi, kararlılık, 
ciddiyet ve devamlılık esasına dayalıdır. Bu esası da 
Türkiye'mizin menfaatini, Türkiye'mizin birikimlerini hayata 
geçirmek suretiyle son derece dinamik bir anlayışla savunmak
tayız, geliştirmekteyiz.
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Aslında bizim ilkelerimiz, anlayışlarımız ve poli
tikalarımız, bundan iki yıl kadar önce benim ilk basın toplantım
da -97 Temmuz ayında- açıkladığım çerçevede ve doğrultuda 
gelişmektedir. Orada da kişilikli ve özgüveni olan bir dış politika 
izleyeceğimizi belirtmiştik.

Hedef olarak 21. yüzyıla bir dünya devleti olarak ulaş
mamızı öngörmüştük. Bize göre faydalı olmayan bazı anlayışların 
yanlışlığını ortaya koymuştuk. Örneğin bu Asyalı-Avrupaiı ikile
mi. Biz orada Türkiye'nin hem Avrupalı, hem Asyalı olduğunu ve 
bu gerçeğin Türkiye'nin bir imtiyazı olduğunu, dış siyasette bize 
çok önemli bir ivme, bir dinamik sağladığını belirtmiştik.

Sonra Türkiye'nin İslam özellikli toplumlara bir model 
niteliği taşıdığını ve bunun da dış siyasette önemli olduğunu, 
bunun da dış siyasetimizde kullanacağımız, geliştireceğimiz 
birikim niteliği taşıdığını, gene bu toplantılarda vurgulamıştık. 
Keza iki yıl öncesinde, dış siyasetimizin tarih boyutunu geliştire
ceğimizi, dış siyasette tarihin fevkalade önemli olduğunu, 
Türkiye’nin Balkanlar’dan Kafkasya ve Orta Asya'ya, Kuzey 
Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan çok geniş bir coğrafyada ve 
30'dan fazla ülkeyle benzeşen kültürleri, inancı, lisanı paylaşmış 
olduğunu vurgulamıştık. Tarih boyutunun Türkiye'nin dış 
siyasetinde çok önemli bir etken, bir katkı, her zaman kulla
nabileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir boyut olduğunu belirt
miştik.

Kendi kendimizi de eleştirmekteyiz ama bazı gerçekleri de 
hiç unutmamak lazım. Onu vurgulamıştık. Türkiye demin sözünü 
ettiğim o çok geniş coğrafyanın en dinamik ekonomisine sahiptir. 
Bu ekonominin kendi içimizde eksiği, yanlışı elbette mevcuttur 
ama geniş bir açıdan baktığımızda, işte Balkanlar’dan Orta 
Asya'ya, Kafkasya'ya uzanan, Orta Doğu'yu kapsayan bu çok 
geniş coğrafyada en dinamik ekonominin Türkiye ekonomisi 
olduğunu belirtmiştik. En etkili silahlı kuvvetlerin gene bu büyük 
coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu ve en köklü 
demokrasi deneyiminin de bu büyük coğrafyada gene Türkiye'ye
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ait olduğunu, bunların yüzlerce yıllık bir tarih birikimiyle, 
yüzlerce yıllık bir kültür birikimiyle Türk dış siyasetinin en 
önemli dayanakları olduğunu ve bu dayanakları dış politikamızı 
geliştirme sürecinde her zaman kullanacağımızı belirtmiştik.

Gene bu ilkeler bağlamında, Türkiye'nin elbette AB üyesi 
olmak amacını taşıdığını, bu yönde Bakanlığımızın çok önemli, 
çok ciddi çalışmalarının öteden beri sürdüğünü, 97 Temmuz'unda 
başlayan dönemde de bunun devam edeceğini belirtmiştik ve bu 
amacı izlemekteyiz. Ancak Türkiye'nin dış siyaset ufkunun 
sadece AB üyesi olmakla sınırlı kalmadığını, Türkiye'nin 21. 
yüzyılda oluşan, gelişen Avrasya bütününde, yani Avrupa ve 
Asya'nın bütününde, merkezde yer alan, belirleyici bir ülke olmak 
hedefini güttüğünü ve buna ulaşacağını gene son iki yıl içinde 
açıklamıştık.

Şimdi bugünümüze gelirken baktığımda, hakikaten bu 
anlayışlardan hareketle bazı olayların beklentilerimiz doğrul
tusunda geliştiğini görmekteyim. Gerçi ben hiçbir zaman çok iyi 
yaptık, sonuca ulaştık diye bakmıyorum. Bunların hemen hiçbiri
ni de daha fazlası olamaz diye görmüyorum. Daha iyisini yap
mamız lazım ve yapacağız. Ancak belli konularda, önemli konu
larda mesafe aldığımızı belirtiyorum.

Bir defa o ilk günler de açıkladığımız gibi, terörün dış 
dinamiklerini zayıflatmak, dış dinamiklerini zaafa uğratmak, 
politikalarımızda önemli bir unsur olmuştur. Bakanlığımızın 
çalışmasında, bütün arkadaşlarımızla hep birlikte yaptığımız 
çalışmalarda bu yönde mesafe alınmıştır. Suriye ile teröre karşı 
mücadele anlaşması yapılması, ayrıca komşu ülkeler, Bulgaristan, 
Romanya ile benzer anlaşmaların yapılması, teröre karşı ortak 
mücadele sonuç vermiştir. Yani hepsinden bir sonuç aldık bu giri
şimlerin. İran'la da ilişkilerimizde güvenlik makamlarının işbir
liğine dönük adımlar atıldı.

Geçmiş üzerinde çok durmayayım ama Kıbrıs konusunda
ki kararlı politikaların ve Sayın Denktaş tarafından ortaya konu
lan konfederasyon tezinin faydasını gördük. İleride daha fazla
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göreceğimiz düşüncesindeyim. Sonra, Kıbrıs konusunda 
KKTC'nin eşit egemenlik hakkını çok iyi anlatabildik ve herhan
gi bir şekilde bugünkünden daha ileri bazı çözümler aranacaksa, 
aranmak isteniyorsa başkaları tarafından, mutlaka KKTC'nin eşit 
egemenlik hakkından hareketle bunun olabileceğini belirttik. 
Gerçi Sayın Denktaş gayet yetkili, yetkin bir şekilde bunları 
yapıyor ve biz de kendisine destek oluyoruz.

Bu S-300'ler çok ciddi bir iddialaşmaydı. Hatırlarsınız 
bunun Güney Kıbrıs'a yerleştirilmesi, adeta davul-zuma eşliğinde 
ilan edilmişti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından. Bunu yap- 
tırtmadık. Bu önemlidir. Zira -hani baştan söylediğim- kararlılık, 
ciddiyet gibi unsurların, kararlılık, ciddiyet, devamlılık poli
tikalarının sonucudur.

Kosova'ya bilahare değineceğim ama şundan hep onur duy
maktayız. Kosovalılara, Kosovalıların yardımına ilk ve en etkin 
şekilde koşan ülke Türkiye olmuştur. Bu çok doğaldır. 500 yıl bir
likte yaşadığımız insanların başı sıkışınca, onları anlayacak olan, 
500 yıl aynı devleti, aynı tarihi, aynı inancı büyük bölümüyle pay
laştığımız insanların başı sıkışınca, onların desteğine ilk koşacak 
ülke, o hassasiyetleri paylaşacak ülke elbette Türkiye olacaktır. 
Yoksa Kosovalılarla böyle bağlantıları, bağları olmayan bazı 
Batılı ülkelerin bizim hassasiyetlerimizi paylaşması zaten bekle
nemezdi.

Gene bu dönemde terör örgütlerinin bazı ülkelerdeki 
faaliyeti, bağlantıları konusunda etkili bir politika uyguladı 
Bakanlığımız. Bu çok iyi anlatıldı, çok sayıda yayın yapıldı, 
kitapçık yayınlandı, çalışma yayınlandı. Bu yayınlar bütün dış 
ülkelerin basm-yayın kuruluşlarına, Bakanlıklarına ulaştırıldı.

Öte yandan, NATO'nun gelecek dönemdeki gelişmesinin 
Türkiye'nin menfaatlerine paralel olması için mücadele verildi. 
Kararlılıkla sürdürüldü. Bu uzun süreli bir iş ve şu aşamada 
yapılabilecek olan başarıyla yapıldı Bakanlığımız tarafından.

Çok fazla uzatmak istemiyorum, ama bazı yeni ilişkilerin
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yahut mevcut ilişkileri düzeltme çabalarının ileri düzeylere ulaş
masını sağladık. Bunlara örnek olarak ABD ile olan ilişkilerimizi 
söyleyebilirim. İki yıl önce bir hayli tartışmalı, sıkıntılı bir 
durumdaydı ABD ile ilişkilerimiz. Bugün herhalde son dönem
lerin en ileri düzeyinde karşılıklı menfaate dayanan, yani sağlıklı 
ilişki boyutuna getirildi.

Bir başka üzerinde çok durduğumuz konu, ekonomik 
gelişimin, ekonomik işbirliğinin siyasi altyapısını oluşturmak. 
Tabii ki ekonomik ilişkiler, ekonomik gelişmeler bizim 
Bakanlığımızın sorumluluğu değildir. Başka Bakanlığın yetkisi 
ve sorumluluğudur. Ancak o ekonomik ilişkilerin, üzerinde 
gelişeceği siyasi altyapıyı oluşturmak bizim Bakanlığımızın işidir 
ve arkadaşlarımız bu işi fevkalade iyi bir şekilde yapmışlardır, 
yapmaktadırlar. Bugün düne kıyasla, dünyanın çok önemli 
coğrafyalarında Türkiye, üzerinde ekonominin gelişebileceği 
siyasi altyapıyı oluşturmaktadır, hatta kısmen oluşturmuş durum
dadır. Uzak Asya'dan örnek verebiliriz, Latin Amerika hızla 
gelişiyor. Belki Latin Amerika'dan da hızla gelişen Afrika'da şu 
aşamada, çok önemli girişimlerimiz var. Kısmen sonuç almaya 
başladık ve 1999 yılı Afrika ile olan siyasi ilişkilerimizin, bu 
siyasi ilişkiler üzerine bina edilecek ekonomik ilişkilerimizin 
gerçekleşeceği bir yıl olarak tarafımızdan değerlendiriliyor.

•  •

Önümüzdeki günlerin birkaç konusundan da söz edip 
konuşmamı tamamlayayım. Abhazya ithilafının çözümüne katkı
da bulunmak amacıyla, 7-9 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da 
bir toplantı başlıyor. Bu toplantı, BM'in yönetiminde, gözeti
minde gerçekleşiyor. Abhazya konusunda Gürcistan ve Abhazya 
yetkililerinin bir araya gelmesiyle, Türkiye'mizin çok önemsediği 
bu konuda, anlayış, barış ve uzlaşma doğrultusunda adım atıl
masına çalışılacak, Türkiye olarak biz öteden beri destek 
verdiğimiz böyle bir uzlaşma, barış girişiminin devamını burada 
getireceğiz. Bu konu Türkiye'de çok yaygın bir ilgi konusudur. 
Türkiye'mizde çok sayıda insanımız bu konuyla yakından ilgi
lidir. Umuyoruz Türkiye'nin yapıcı katkısı bu toplantıda da ken
dini belli edecektir. Biz bölgesel ihtilafların çözümü konusunda
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hep etkili olan bir ülkeyiz ve aynen Kosova meselesindeki 
katkımız gibi, ki Kosova ile -malum söylemeye gerek yok- çok 
yakından ilgiliyiz. Kosova'da olduğu gibi, Abhazya konusunda da 
kendi yapıcı katkımızı getirmeye çalışıyoruz.

Son olarak şunu da belirteyim, tabii bu sözünü ettiğimiz 
gelişmeler, bir ekip çalışmasının, bir Bakanlık çalışmasının sonu
cudur. Biz Bakanlık olarak Türkiye'mize hizmetimizi bir kollek- 
tif anlayış içinde, dayanışma içinde, gerçekten arkadaşlarımızın - 
belki ben de ona dahilim- çok uzun süreli çalışma saatleri 
sayesinde, büyük emeklerle gerçekleştirmekteyiz. Bu bakımdan 
ben sizlerin önünde Bakanlığımıza, Bakanlığımızın insanlarına, 
çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Sualleriniz varsa onları 
da cevaplamaya çalışacağım.

SORU : 26 Mayıs günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreu'ya bir mektup gönderdiniz. Mektupta Atina'ya 
terörizme karşı işbirliği önerdiğiniz ifade edildi. Abdullah 
Öcalan'ın İmralı'daki ifadelerinde Atina'nın PKK'ya verdiği 
destek bir kere daha kayıtlara geçti. Bu konu, ifadelerden sonra da 
yeniden gündemde mi? Atina'nın Ankara ile ilişkilerde yeni bir 
sayfa açmak için nabız yokladığı yönünde haberler var. Türkiye 
Yunanistan ilişkileri bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek?

CEVAP : Şimdi birkaç bölümü olan bir sual. Bir defa nabız 
yoklamasını bilmiyorum. Onu Atina'dan araştırmak lazım.

Mahkeme safahatında söylenenler içinde bizim açımızdan 
yeni bir unsur yok. Biz bunları zaten biliyorduk. Zaten bildiğimiz 
için Yunanistan'a yönelik politikalarımızda terörün başlıca konu 
olduğunu, çözülmesi gereken, çözülmesi zorunlu olan mesele 
olduğunu öteden beri söylemekteydik. Bu sözünü ettiğiniz mek
tupta da fazla yeni bir unsur yok. Türkiye uzlaşmayan, mesele 
çıkaran taraf değildir. Biz her zaman barış ortamını savunan ülke 
ve tarafız. Bu mektupta da şu söyleniyor, deniyor ki, 
"Yunanistan’la terör örgütleri arasında bir sistemli destek ilişki
sinin varlığını görmekteyiz ve bu konuda Türkiye olarak 
Yunanistan'ın bundan kurtulmasını, bu terör olaylarıyla bağlan
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tılarından kurtulmasını beklemekteyiz. Bu bağlamda da, komşu
larımızla yapmış bulunduğumuz ve şimdiden iyi sonuç vermekte 
olan anlaşmalar vardır. Teröre karşı ortak mücadele anlaşması 
yapılması yolunda bir gelişme olursa, bunun ilişkilere katkıda 
bulunacağı ve ayrıca terör meselesi ortadan kalkabilir ise, bu 
yolda adımlar, girişimler başlatılabilir ise, Türkiye ile Yunanistan 
arasında zaten Türkiye'nin daha önceden, bundan 1-1,5 sene önce 
ortaya koyduğu anlayışlar, ilkeler dikkate alınarak, geliştirilerek 
bir işbirliği ortamı yaratılabileceği." Bu bizim öteden beri poli
tikamızdır. Bu politika devam etmektedir. Bunun dışında da zaten 
birşey yoktur. Daha henüz bir cevap alınmamıştır. Bazı basın 
haberlerine göre böyle bir cevap hazırlanıyor ama bilmiyorum. O 
benim değil onların işidir, onların meselesidir. Yani olay budur.

Onun dışında Türk-Yunan ilişkileri nasıl gelişecek? İşte bu 
anlattığım şekilde umarım iyi gelişecek.

SORU : Daha önce yaptığınız açıklamalarda Yunanistan 
teröre verdiği desteği kesmediği müddetçe bu ülke ile ilişki kurul
mayacağını söylemiştiniz. Ama şu anda yine Türkiye bir adım 
attı. Yunanistan'a bir öneride bulundu. Bu konuda ne diye
ceksiniz? Bir çelişki var mı?

CEVAP : Çelişki yoktur. Çelişki şundan dolayı yoktur: 
terör meselesi gündemden çıkmadıkça bizim Yunanistan'la bir 
ilişki geliştirmemiz sözkonusu değildir. Buradaki ifade de budur. 
Ama artık onun nasıl ifade edileceği, yahut zamanlamaların nasıl 
yapılacağı, o elbette Bakanlığın, Bakanlığın çok deneyimli men
suplarının, Dışişleri Bakam’mn karar verip uygulamaya koyacağı 
bir konudur.

SORU : Yunanistan'dan somut beklentiniz ne terörü kesme 
konusunda?

_____   •  •

CEVAP : Once o iradeyi ortaya koysunlar, ondan sonra 
tartışılır, konuşulur. Önce bir defa görelim. Şu anda birşey söylen
mez.
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SORU : Yunanistan'ın bugüne kadar olan tavrını gözönüne 
aldığımızda umutlu musunuz?

CEVAP : Bu onların meselesi. Biz diyoruz ki, bu terör 
olayına ve terörle ilişkili bağlantılara son verilmesi gerekir. 
Bundan sonrası onların meselesi.

SORU : Abhazya konusunda bir toplantıdan bahsettiniz. 
Türkiye nasıl görüyor Abhazya meselesini?

CEVAP : Abhazya meselesini, iki tarafın uzlaşması zorun
luluğu olan bir mesele olarak görmekteyiz. Bizim görüşümüz her 
iki tarafın bir araya gelerek sorunu ortak bir çözüme kavuştur
malarıdır. Biz bir ortak çözümün oluşmasına ortam hazırlamak, 
mekan hazırlamak, her iki tarafla da bir uzlaştırıcı etken 
niteliğimizle ölçülü bir etki yapmak. Bizim fonksiyonumuz bu 
olmuştur. Bu devam etmektedir ve İstanbul'da Pazartesi günü 
başlayacak toplantının da bu doğrultuda bir katkı olacağı 
kanaatindeyiz.

SORU : Öcalan'ın ifadelerinde sadece Yunanistan değil, 
başka komşu ülkeler de vardı, özellikle İran'dan bahsetti. 
Sanıyorum bu da Türkiye için bilinen birşeydi fakat bu ifadeler
den sonra tekrar diplomatik girişim yapılması sözkonusu olabile
cek mi bu ülkelere?

CEVAP : Tabii bazı hususların mahkemede beyan edilmiş 
olması, hukuken beyan edilmiş olması, o hususlara ve o beyanlara 
önem kazandırmıştır. Bütün bunları değerlendirmekteyiz.

SORU : Yunanistan konusuna dönmek istiyorum. Şimdi 
ikili ilişkilerdeki bütün sorunlar aynen duruyor ve dediğiniz gibi 
yeni sorunlar da çıktı ve tatmin edilmesi gereken bazı kriterler 
var. Ancak çoklu ilişkilere bakarsak, özellikle Balkan ekseninde, 
daha önce olmayan bir diyalog görüyoruz bu ülkeyle. Daha önce 
işlemeyen telefonlar işliyor Sayın Papandreu ile aranızda. Böyle 
değişik bir boyut oluşuyor mu Yunanistan'la ilişkilerde?
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CEVAP : Ben o boyutu çok dikkatle, sadece Balkanlar ve 
Kosova ile sınırlı tutmaktayım. Bunun yanlış çağrışımlar da 
yaratmaması lazım. Bunu muhataplarıma da söyledim. Mesela 
Almanya'nın Sayın Dışişleri Bakanına, Amerika'nın Sayın 
Dışişleri Bakanına, Fransa'nın Sayın Dışişleri Bakanına mütead
dit konuşmalarımızda. Kendileri böyle bir nedenle; Kosova mese
lesi, Balkanlar meselesi ortaya çıktığında, Türkiye ile 
Yunanistan'ın bir savaşa girmesinden çekiniyordu. Böyle bir 
varsayım vardı. Bu doğru bir varsayım değildi ama kendi 
düşünceleri. Bilahare böyle bir gelişme olmadığını, hatta 
Türkiye'nin hassasiyeti olan Kosovalıların menfaati sözkonusu 
ise, bu konuda pekala görüşmeler yapılabildiğini, konuşmalar 
yapılabildiğini, üyesi bulunduğumuz Güneydoğu Avrupa veyahut 
Balkan İşbirliği Organizasyonu çerçevesinde Türkiye'nin girişim
lerine Yunanistan'ın destek verdiğini, o çerçevede görünce, bun
dan bazı büyük sonuçlar çıkarma, büyük yorumlar yapma eğilimi 
bazı muhataplarımızda gözükmüştü. Kendilerine "bunun doğru 
olmadığını, Balkanlar ve Kosova çerçevesinde elbette 
Kosovalının menfaatine olacak her türlü görüşmeyi yaparız, fakat 
o çerçeve ile sınırlıdır, ikili ilişkiler konusu değildir"i belirttik.

SORU : Sayın Bakan, AB Zirvesi öncesi öyle anlaşılıyor ki 
Almanya'nın bir çabası var. Türkiye açısından bir iyileşme, bir 
gelişme sağlamak için başka büyük Avrupa ülkelerinin de bu 
çabayı destekledikleri de anlaşılıyor. Aynı zamanda, Türkiye ile 
bazı üst düzey temaslar yapıldı. Bu temaslar sırasında Türkiye'nin 
bazı güvenceler verdiği söyleniyor, Kopenhag kriterlerinin uygu
lanması acısından. Acaba bu konuda bilei verir m is in iz?

CEVAP : Dönem Başkanı olarak Almanya'nın Türkiye 
konusuyla ciddi şekilde ilgili olduğu ortada. Bunu memnuniyetle 
karşıladığımızı da belirttik. Türkiye'nin tutumu, bundan bir yıl 
önce ne ise odur. Yahut, doğrusu bizim sorumluluk dönemimizde 
ne olmuşsa, bugün de aynen devam etmektedir. "Kopenhag kriter
leri" dediniz. Kopenhag kriterleri aday ülkelerin üye olması için 
öngörülmüş, yani üyelik için öngörülmüş olan ölçütlerdir. Aday 
ülkeler zaman içinde bu parametreleri, bu ölçütleri karşılamak
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için bir gelişme gösterirler. Türkiye aday olmadığı için bizim 
açımızdan bugün aday olmayan bir Türkiye'nin Kopenhag ölçüt
lerine uyum gibi bir tartışmaya dahi girmesi anlamsızdır. Fakat 
şunu hemen belirteyim, Kopenhag kriterleri denen, malum ulus
lararası demokrasi ve ekonomi ölçütleridir. Türkiye zaten bunları 
kendi dinamikleriyle gerçekleştirmektedir, gerçekleştirmeye de 
çalışmaktadır. Hatta şunu söyleyeyim, Kopenhag kriterleri 
denilen ölçülerin ekonomiye ilişkin olanlarını Türkiye bugün 
çoktan aşmıştır, çoktan karşılamıştır. Gümrük Birliği 
Anlaşması’na taraf olmuştur. Siyasi kriterlerin birçoğunu da zaten 
karşılamıştır, zaten karşılamaktadır ve karşılayacaktır. Ama bun
ları AB'ne üye olayım diye değil, kendi doğal gelişme süreci, 
gelişme dinamikleri içinde yapmaktadır. Yoksa bugün için böyle 
bir tartışma yok. Zira Türkiye resmen aday olarak belirlenmediği 
bir organizasyonun içinde, o organizasyonun bazı siyasi mese
leleri içinde taraf değildir.

SORU : Geçen hafta yaşanan bayrak dikme krizine değin
mek istiyorum. Yunanistan son zamanlarda Ege'de aidiyeti belli 
olmayan formasyonlara bayrak dikme olayları gerçekleştiriyor. 
Dün de siz Sayın Genelkurmay Başkanı’yla görüştünüz. Bundan 
sonra Türkiye'nin tutumu ne olacak? Yunanistan'ın bu gri 
bölgedeki adacıklara bayrak dikme girişimleri konusunda 
Türkiye'nin bundan sonraki politikası ne olacak?

CEVAP : Dün benimki bir nezaket ziyaretiydi. Bir belirli 
konuyu görüşmek gibi bir amacı yoktu. Kaldı ki, belki de bu konu 
hiç görüşülmedi.

Bizim bu adalar, adacıklar, vs., Ege konusundaki poli
tikamız belirlenmiştir. Bu politika aynen devam etmektedir ve bu 
politika şunu sağlamaktadır: Bir defa bu tarz girişimlerin hukuki 
hiçbir değer taşımaması için gerekli olanı yapmaktayız. Yani 
kalkıp da bir adacığa bunların Yunan bayrağı dikmesi, biz anında 
gereken hukuki cevapları verdiğimiz için ve çok da dikkatli 
olduğumuz için hukuk açısından hiçbir anlam taşımamaktadır. 
Yani kimse yarın-öbür gün, "bakın biz 1999'un Mayıs ayında
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oraya bir bayrak diktik, dolayısıyla bu ada Yunanistan'a aittir" 
mantığını ortaya koyamaz. Bu gerekçeyi kullanamaz, hukuken 
kullanamaz. Bir defa bunu önlemekteyiz, bunu yapmaktayız.

Peki hukuken bir anlam taşımayan hareket neden yapılı
yor? Şimdi orada birkaç tane izah var. Bizim dışımızdan gelen 
izahlar. Biz bunların hiçbirini tek başına doğru yanlış diye almı
yoruz. Hepsinin önlemini hazırlamaktayız, hazırlıyoruz ve uygu
lamaktayız. Bunu "böyle bir, işte halktan geldi, kendi başına 
buyruk bir hareket" diye yorumlayan var. Bunun "devlet 
güdümünde yapılan, bilinçli, devletin yaptırttığı bir girişim" 
olarak niteleyen yorumlar var, açıklamalar var. Biz bunların hep
sine karşı önlem almaktayız ve hepsinin etkisiz kalabilmesi için 
hukuki planda yapılması icab edeni yapmaktayız. Bu önemli. 
Buna dayanarak ileride kimse o adalar üzerinde hak sahibi 
olduğunu iddia edemez. Bunu sağlamaktayız.

İkincisi, açıkça Bakanlık olarak ortaya koyduk. Bizim 
dışımızdaki ilgili Bakanlar, kuruluşlar ortaya koydu, aidiyeti kim
seye resmen, anlaşmalarla verilmemiş ada ve adacıklar mevcuttur 
Ege denizinde. Bu adaları, adacıkları gri alan olarak nitelemek
teyiz. Bu ada ve adacıklar konusunda Türkiye'nin hakları 
olduğunu, milli menfaatleri olduğunu ortaya koymaktayız ve 
üzerinde hiçbir anlaşmayla aidiyet belirlenmemiş adaların 
Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti devletine devredilmiş 
sayılmaları gerektiği yönündeki düşüncemizi de açıklamaktayız.

Durum budur. Ayrıca bizim yaklaşımımız bu konunun 
böyle şov yaparak, ki bazı Yunanlılar bunu yapıyor, yok bayrak 
dikmek vs. gibi şov yönüyle ele alınamayacağıdır. Biz bu tahrik
lere kapılmayız. Haklı olduğumuz noktalarda kendimizi haksız 
duruma hiç düşürmeyiz. Çok ihtiyatlı ve dikkatliyiz bu konuda. 
Ege konusunda, adacıklar konusunda görüşümüz, müzakere 
yoluyla, konuşarak birbirimizi anlamaya ve çözüm bulmaya çalış
maktır. Bunun dışındaki yaklaşımlar Yunan tarafının veyahut bazı 
Yunanlıların Türkiye'yi tahrik etmeye dönük, Türkiye'yi akılların
ca yanlış yapmaya sevketmek için bana göre bazı provokasyon
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larıdır. Türkiye'nin de bunlara kapılmayacak kadar gücü de vardır, 
aklı da vardır.

SORU : Yunanlı meslektaşınıza gönderdiğiniz mektuptan 
sonra ABD veya başka bir ülkeden girişiminiz konusunda şu ana 
kadar desteklerini bildiren bir mesaj aldınız mı?

İkinci sorum da, bununla bağlantılı olarak, Türkiye 
Yunanistan'ı uluslararası alanda teröre verdiği destekle ilgili 
olarak teşhir etme girişimlerinde ABD'nin verdiği desteği yeterli 
buluyor mu?

CEVAP : Bir defa o mektubu biz açıklamadık. Bütün 
devletlere yollayıp bize destek verin bu girişimimize gibi bir şey 
yapmadık. Ancak bu tarz girişimler bir noktadan sonra duyulu
yor şöyle veyahut böyle. Biz yapmıyoruz bunu. Ancak muhatap 
Bakanlığın duyurduğu başka Bakanlık olabiliyor veyahut ken
disinin bir nedenle bir açıklamaya ihtiyacı olabiliyor.

Sonra ikinci kısım teşhir konusunda destek. Biz Türkiye ^
olarak kendi işimizi kendimiz yapmaktayız. Teşhir etmekteyiz. H
Hiçbir ülkenin desteğine bağlı değiliz. Her isteyen ülke -olaylar 
gözükmektedir, ortadadır- bunu belli ölçüde değerlendirir ve 
gerekeni yapar. Bu bizim değil, onların meselesidir.

• ____

SORU : Karabağ sorunu konusunda AGIT'in ortak devlet 
önerisinden sonra bir ilerleme sağlanamadı. En son Ermenistan 
Dışişleri Bakanı’rıın bir açıklaması var. Karabağ için bağımsızlık
tan aşağı, özerklik statüsünden yukarı bir statü düşündüklerini
söyledi. Bu konuda, Ankara'nın görüşü nedir? Bir öneriniz olacak

•   ____

mı? AGIT'ten bu sorunun BM gözetimine kaydırılarak -Abhazya 
gibi- uluslararası platforma çekilmesi düşünülüyor mu? Böyle bir 
projeniz var mı?

CEVAP : Konu zaten uluslararası platforma çekilmiş 
durumda. Burada belirttiğiniz gibi, bir önerisi oldu Ermeni 
tarafının. Bu kabul edilmedi Azeri tarafınca. AGİT çerçevesinde 
meseleye eğilinmekte. Benim burada işaret etmek istediğim üç
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husus var.

birincisi, l urkıye olarak bu işgalin sona ermesini istiyoruz. 
Bir işgal durumu vardır. Azeri topraklarının işgal altında bulun
durulması konumunun sona ermesini istiyoruz. Çok açık, net, 
temel politikamız budur.

İkincisi, konunun iki tarafının temasını, temaslarını gözardı 
etmemiz lazım. Bu konuyu evet AGİT çerçevesinde getiriyoruz, 
ayrıca AGİT'te bu konuda etkili bir role de sahibiz. Fakat 
görüşüyor bu iki taraf. Bu iki taraf görüşüyor ve görüşüp de bir 
sonuç çıkarmaya uğraşıyorlar. Bir ara Azerilerin Amerika ile bir
likte geliştirdiği bir çözüm yaklaşımı vardı. Bir noktaya vara
madı. Doğrusu bana o yaklaşım, Azeriler ile Amerikalıların 
geliştirdiği çözüm yaklaşımı mantıklı gözükmüştü. Türkiye 
olarak bize yakın gözükmüştü. Bundan sonra ne olur, nasıl ola
bilir? Burada çeşitli temaslar var. Ben Vaşington'dayken çok 
önemsediğim bir toplantıya katıldım. Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan Cumhurbaşkanları, Amerikan, Fransa, İngiltere, 
Türkiye Dışişleri Bakanları, bir de AGİT'in dönem başkanlığını 
yapan Norveç'in Dışişleri Bakanı bir toplantı yaptık ve bu toplan
tıda birçok konu konuşuldu. Cumhurbaşkanları düşüncelerini 
açıkladılar, biz kendi düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bu toplan
tıların devamlılığı yönünde bir arayış başlattık. Yani Vaşington'da 
yaptığımız toplantının bir seferlik olmamasını, bundan sonra da 
bu toplantıların yapılmasını, hatta Gürcüler "Tiflis olabilir mi" 
demişlerdi doğru hatırlıyorsam. Sonra bir başka yer, Avrupa'da 
olması daha kolay dendi. Bu alanda bizim arkadaşlarımız 
temasları devam ettiriyor ve benzer bir toplantıyı çok faydalı 
görmekteyiz. Fakat ortadaki gerçek halen Azerbaycan toprağının 
işgal altında tutulmakta olduğudur. Bu da Kafkasya için ve bütün 
bölge için son derece tehlikeli bir durumdur.

SORU : Kosova kara harekatına Türkiye'den asker gönde
rilmesi konusu gündemde. Bu konuda bir üst düzey askeri yetkili 
Meclis'ten izin alınması gerekmediğine dair açıklamalar yapıyor. 
Hükümet olarak Meclis iznine gerek duyacak mısınız?
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CEVAP : Kosova konusunda Meclis'ten gerekli onay zaten 
alınmıştır. Meclis'ten sonraki aşamasında hükümet olarak konu 
ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Hükümetin kararı uygulan
maktadır. Uygulama Genelkurmay Başkanlığımıza görev olarak 
verilmiştir ve Genelkurmay Başkanlığımız da uygulamayı yap
maktadır.

SORU : Kosova ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. 
Balıkesir ve Bandırma Hava Üsleri’ne NATO uçakları geldi, 
konuşlanmaya başladılar. Acaba bu uçaklar kalkıp operasyona 
katılmaya başladılar mı? Türk uçaklarının da bu operasyona 
katılacakları söyleniyordu. Bunlar da operasyona başladı mı?

CEVAP : Bu konuda bazen yanlış anlama demiyeyim de, 
bir belirsizlik oluyor. Bu belirsizlik de bizim açımızdan biraz 
üzücü şekilde yansıyabiliyor. Biz hükümet olarak siyasi kararı 
aldık. Siyasi kararın uygulaması -ki askeri bir alana giriyor bu 
konu- Genelkurmay Başkanlığımızındır ve bu çok doğaldır. 
Ayrıca bu konuda herhangi bir mesele de sözkonusu değildir. 
Ama şimdi bir askeri uygulama, kaç tane uçak indi, bunlar bom
balayacak mı, bombalamayacak mı, birincisi bunu açıklaması
doğru olan askeri yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı,

_   •

Genelkurmay Başkanlığı’dır. İkincisi de şimdi kendime ait 
olmayan bir alana girmekteyim, bu konuda zaten çok fazla açık
lama yapılmaz. Yani hiçbir devletin ordusu, askeri sorumlusu ben 
şu kadar uçakla bombalayacağım, bu uçaklar şuraya gidecek gibi 
bir açıklamada zaten bulunmaz.

SORU : Sayın Bakanım, gene Kosova ile ilgili bir soru 
soracağım. Arkadaşın sorduğu soru, Türkiye'nin kara harekatına 
katılıp katılmayacağı yolunda bir soruydu. Siz de dediniz ki 
"hükümetimiz bu konudaki ilgili yetkiyi, Meclis'ten aldı ve 
Genelkurmay Başkanlığı’na verdi." Bu hükümetin verdiği yetki 
Türkiye'nin kara operasyonuna katılması için asker göndermesini 
de kapsıyor mu? Önce bunu sormak istiyorum.

CEVAP : Hayır. O zaman ya arkadaşımızın sorduğu sual 
bana iyi ulaşmadı yahut ben iyi anlamadım. Ben kara harekatın
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dan bahsetmedim, öyle algılamadım arkadaşımızın sualini.

SORU : Kara harekatına Türkiye'den asker gönderilip gön
derilmemesi konusunda Meclis'in onayını...

CEVAP : Kara harekatı mı?

SORU : Evet kara harekatına demiştim.

CEVAP : Ben tamamen hava harekatı olarak cevapladım. 
Kara harekatı konusunda bir gelişme yok. Bir olay yok. 
Türkiye'den böyle bir talep yok. NATO'da böyle bir karar yok. 
NATO'nun böyle bir kararı alması için mutlaka Türkiye'nin 
oyuna, desteğine ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz NATO'da karar
lar konsensüsle, mutlak uzlaşmayla alınabiliyor. Dolayısıyla bu 
kara harekatı eğer NATO Konseyi'nde oybirliğiyle sonuç
landırılırsa o zaman Türkiye'nin bu konuda hareket etmesi 
sözkonusu olabilir. Bugün için böyle birşey yok. Bugün için zaten 
NATO üyelerinin bir bölümü kesinlikle kara harekatına karşı 
çıkıyor. Yani bugün böyle bir mesele karşısında değiliz. Böyle bir 
konu konuşulmuş da değil. Hükümette de konuşulmuş değil. 
Hiçbir şekilde gündemde de yok şu aşamada.

SORU : Sayın Bakanım izin verirseniz ikinci sorumu sor
mak istiyorum şimdi. Abdullah Öcalan davasını bütün dünya 
basını da izliyor yakından biliyorsunuz. Bazı haberler yer alıyor 
hem yabancı basında hem Türk basınında. Toplanacak olan AB 
Zirvesi’nde bu davadan bir ölüm cezasının çıkması halinde 
Türkiye-Avrupa ilişkilerinin bundan zarar görebileceği yolunda. 
Size bu konuda herhangi bir Avrupa ülkesinden ya da AB'nden 
gönderilmiş bir mesaj var mı? Türkiye eğer böyle bir telkinle 
karşılaşırsa nasıl bir tepki gösterir?

CEVAP : Bakanlık olarak bu konuda, yani bu olayın iç 
siyaseti ilzam eden taraflarında çok açık, net bir tavır ortaya koy
duk. Bir ülke kendi adli sisteminin egemenliğine sahiptir. Yani 
kimse, bir başka ülkenin adli mekanizmalarına, telkin yoluyla 
olsun, karışma yoluyla olsun bir etki yapma durumunda değildir,

[22] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



hakkına sahip değildir. Bu yaklaşımımızı hatırlarsınız ilk gün
lerde çok kesin çizgileriyle açıklamıştım ve açıklarken de hem 
kendi hukukumuza, Türkiye'nin iç hukukuna, hem de uluslararası 
hukuka ve uluslararası anlaşmalara, Türkiye'nin taraf olduğu 
anlaşmalara atıfta bulunmuştum. Bu bağlamda, örneğin öyle 
gözlemci gibi saçmalıkların Türkiye'de olmayacağını, olamaya
cağını söylemiştim. Hiçbir şekilde resmi temsil, resmi temsilci 
kabul edilmeyeceğini belirtmiştim. Bu da aynen uygulandı ve 
haklı olduğumuz, söylediklerimizin doğruluğu da ortaya çıktı. Bu 
şekilde bir uygulama, bugünkü normal uygulama başladı, devam 
ediyor.

Şimdi ben zannetmiyorum böyle kalkıp da karışma, telkin, 
bunlar olmaz. Bu bizim iç hukumuzdur. İç hukukumuzun bazı 
yönlerini biz eleştirebiliriz, eleştirmeyebiliriz, muhafaza ederiz, 
değiştiririz, bu bizim bileceğimiz iştir. Ama bunun dışında kendi 
dışımızdan, iç hukukumuza herhangi bir müdahaleyi yaptırt
mayız. Şimdi herkesin hakkını vermek lazım, şu ana kadar da 
böyle bir girişim olmamıştır. Onu da söylemek isterim. Örneğin 
dün gece Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu Başkanı bir tele
vizyonda konuşmaktaydı, bizim televizyonumuzda. Onun da 
söylediği, "adil bir duruşma, adil bir yargılama devam ediyor" 
dedi. Şimdi durum budur.

Ben ayrıca şuna da hep karşı çıktım, "işte duruşmalar adil 
olacak mı, adil olmalı" gibi eleştirileri de kabul etmedim. Eleştiri 
değil, sualleri kabul etmedim. Ne demek? İngiltere'de bir dava 
olduğu vakit, siz gidip adil mi olacak diye soruyor musunuz? 
Türkiye'de adil olmayan yargılamanın örneklerine sahip misiniz? 
Hayır o da yok. Hiçbir şey yok. Mesela baktığınız vakit, şimdi 
isim vermeyeyim ama, önemli bir Akdeniz ülkesinin hukuka 
riayetsizlik nedeniyle, adil olmayan duruşmalar nedeniyle Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesindeki sicili inanılmayacak derecede 
bozuk. Bizim öyle bir konumumuz yok en azından. Onunla 
kıyaslanacak bir konumumuz yok. Dolayısıyla ben bunları da 
kabul etmiyorum. Biz uluslararası hukuk, kendi hukukumuz, bu 
çerçevede doğru olanı yapmaktayız. Bunu yapmaya devam ede
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ceğiz. Eğer bir eksikliği, yanlışlığı kendi içimizde görmüşsek ve 
bunu değiştirmek istiyorsak değiştireceğiz, değiştirmek istemi
yorsak da değiştirmeyeceğiz. Türkiye bu duruşma konusunda 
gerçekten yapması gerekeni yapmaktadır. Ben bunu büyük bir 
olay diye de nitelemiyorum. Doğru olanı yapmaktadır. Doğru 
olanı yapmaya sonuna kadar devam edecektir ve bize ait olan bir
görevi, bir sorumluluğu, en iyi şekilde bizzat kendimiz gerçek
leştireceğiz, sonuçlandıracağız.

Tekrar teşekkür etmek istiyorum. İyi günler diliyorum.
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ABHAZYA İHTİLAFININ ÇÖZÜMÜNE KATKIDA 
BULUNMAK AMACIYLA 7-9 HAZİRAN 1999 

TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK 
OLAN TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Cenevre Süreci 
çerçevesinde Abhazya ihtilafının çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya 
Federasyonu'ndan müteşekkil Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin Dostları Grubu ülkeleri temsilcileri, Gürcistan ve 
Abhazya yetkililerinin katılımıyla, Türkiye'nin evsahipliğinde 7- 
9 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı düzenlenecek
tir.

İstanbul Toplantısı sırasında taraflar arasında yapılacak 
olan görüşmelerde Abhazya ihtilafının yalnız siyasi ve güvenlik 
boyutlarının değil, ekonomik, insani ve sosyal veçhelerinin de ele 
alınması ve mevcut sorunların çözüm yollarının araştırılması 
öngörülmektedir.

Türkiye, Abhazya ihtilafının çözüme kavuşturulması, mev
cut diyalog mekanizmasının sürdürülmesi, acil çözüm bekleyen 
sorunların ele alınması ve taraflar arasında güven ortamının tesis 
edilmesi açısından İstanbul Toplantısı’nın önemli bir fırsat 
olduğunu değerlendirmektedir. Abhazya ihtilafına kalıcı ve adil 
bir çözüm bulunması, yalnız Gürcistan'da iç istikrar ve barışın 
tesisi açısından değil, bölgemizde barış, güvenlik ve refahın 
hakim kılınması açısından da büyük önemi haizdir. İstanbul 
Toplantısı’nın katılımcıları tarafından Abhazya ihtilafının tüm 
taraflarım memnun edecek bir çözüm bulunması için gerekli 
çabaların gösterilmesi ve İstanbul Toplantısı’nın başarılı bir şe
kilde sonuçlanması en büyük temennimizdir.
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1 HAZİRAN 1999 TARİHLİ LE FIGARO 
GAZETESİNDE ÇIKAN YAZIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

1 Haziran 1999 tarihli Le Figaro gazetesinde çıkan 
"Yunanistan, Avrupa'nın en haylazı" başlıklı yazı aşağıda sunul
maktadır:

"Yunanistan Brüksel sübvansiyonlarını heba etti. Kosova 
Savaşı Yunanistan'ı Avrupa karşıtı haline getirdi" alt başlıklarının 
kullanıldığı yazıda, "bundan bir kaç bin yıl önce medeniyetimizi 
yarattılar, dünyanın en büyük deniz ticaret filosuna ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde yedi milyon göçmene sahipler ve 2004 
Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacaklar diye bazen 
Yunanlıların dünyaya açık oldukları sanılıyor. Yanılıyoruz. On 
milyon nüfuslu bu küçük ülke, kuşkusuz Avrupa Birliği'nin en 
milliyetçi, hatta en fazla yabancıları sevmez ülkesi" girizgahından 
sonra, Avrupalı olduklarının düşünülmesine ve yirmi yıldır AB 
tarafından tahsis edilen 250 milyar Fransız Frangı’nı "oburca" 
yutmuş olmalarına rağmen Yunanlıların kendi "Alsace- 
Lorraine"lerini (Kıbrıs) ve hatta İstanbul'u geri almaktan ve 
Türkiye ("beşyüz yıllık Osmanlı boyunduruğu nedeniyle"), 
Almanya ("İkinci Dünya Savaşı sırasındaki işgal nedeniyle hiç bir 
zaman affedilmedi"), İngiltere ("çünkü 1944 Aralık'ının bir günü 
İngilizler Atina'da kalabalığın üzerine ateş açtılar") ve ABD'den 
("prensip olarak") ve nihayet bugün bütün Avrupa'dan 
("NATO'nun Sırp kardeşlerini bombardımanı nedeniyle") nefret 
etmekten başka bir şey düşünmedikleri ifade edilmektedir.

Yazıda Yunanlıların komşularının bir çoğuyla da aynı 
durumda oldukları, Arnavutları Müslüman ve bir ölçüde Osmanlı 
olmak ve Yunanistan'a 500.000 yasadışı göçmen yollamakla, 
MakedonyalIları ülkelerine Yunanlılar için sadece Yunanistan'ın 
bir bölgesinin adı olabilecek bir isim vermekle suçladıkları,
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Kosova Savaşı’nın Yunanlıları şimdiye kadar görülmemiş oranda 
Avrupa karşıtı haline getirdiği, Avrupa Parlamentosu seçim kam
panyasında ne sağ ne de sol partilerin Avrupa'yı anımsatmalarının 
mümkün olmadığı ve bu nedenle seçimlerin hiç bir işe yarama
yacağı belirtilmektedir.

Yazıda, Avrupa Birliği üyeliğine alındıktan sonra 
Yunanistan'ın ekonomik alandaki başarısızlıkları ve Simitis 
Yönetimi’nin büyüme, enflasyon, kamu borçları, GSMH konu
larında sağladığı gelişmeler istatistikler verilerek nakledilmekte, 
Brüksel'deki teknokratları, Yunanistan'ın büyük işadamlarını ve 
borsacılarını memnun etse de Kosova sorunu ile birlikte Simitis'in 
PASOK seçmeni nezdindeki popülaritesini yitirmeye başladığı, 
şimdiki kamu yoklamalarına göre PASOK %21 iken YDP'nin 
oranının %28 olduğu ifade edilmektedir.

Yazının "Namussuzlar ve müşteriler" başlığıyla çerçeveye 
alınmış bölümünde ise, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'ın AB 
üyelikleri çerçevesinde aldıkları yardımlar ve bunların sözkonusu 
ülkelerin makro ekonomileri üzerindeki etkileri konusunda 
karşılaştırmalar yapılmakta, her üç ülkenin de yaklaşık 250'şer 
milyar Fransız Frangı mali yardım almış olmasına karşın, 1973'de 
ve 1986'da AB'ye girdiklerinde kişi başına GSMH'leri, sırasıyla, 
20 bin ve 12 bin Fransız Frangı olan İrlanda ve Portekiz bu 
rakamları, sırasıyla 120 bin ve 80 bin Fransız Frangı’na çıkardık
ları halde, 1981'de kişi başına GSMH'sı 18 bin Fransız Frangı 
olan Yunanistan'ın GSMH'sinin hala 67 bin Fransız Frangı olduğu 
belirtilmekte, yolsuzluğun "uzo" ve "musakka" ile birlikte 
Yunanlıların en büyük spesiyalitelerinden biri olduğu ifade 
edilmekte, AB uzmanlarına atfen, Yunanistan'a son onsekiz yıl 
içinde AB tarafından verilen 250 milyar Fransız Frangı’nın 
yarısının öngörülen projeler için kullanılmadığı ve dolayısıyla bu 
meblağın "çalındığı" kaydedilmekte, Yunanistan'daki çeşitli yol
suzluklardan (1984'de Fransa'dan alman 40 Mirage için birim 
başına 20 milyon dolar yerine 45 milyon dolar ödenmesi, 
Koskotas olayı, yol ve hastane yapımları) rakamlarla örnekler 
verilmektedir.
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İTALYAN YAPIMI ASPİDE FÜZE SİSTEMİNİN GÜNEY 
KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NE SATIŞINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

İtalyan yapımı Aspide füze sisteminin Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'ne satışı konusundaki nihai anlaşmanın önümüzdeki 
günlerde imzalanacağı ve füzelerin Ağustos ayında adaya geti
rileceği Rum basınında açıklanmıştır.

Yunanistan'ın teşvikiyle Güney Kıbrıs'ı yıllardır ağır 
biçimde silahlandıran ve bu ülkenin kullanımı için askeri hava ve 
deniz üsleri inşa ettiren Rum Yönetimi, silahlanma programının 
ileri götürüleceğini esasen açıklamış bulunmaktaydı. Aspide 
füzelerinin Güney Kıbrıs'a yerleştirileceğine ilişkin haberler, 
Rum/Yunan ortak askeri doktrini kapsamındaki silahlanma 
faaliyetleri ve bunun ardındaki zihniyetin Doğu Akdeniz'deki 
barış ve istikrar açısından yarattığı tehdit ve tehlikeleri bir kez 
daha gözler önüne sermektedir.

İleri teknoloji ürünü Aspide füzelerinin Güney Kıbrıs'a 
konuşlandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bölge 
güvenliğine yönelik yeni bir tehdit ve istikrarsızlık unsuru teşkil 
edecektir. Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışları müsamaha ile 
karşılamayacağı açıktır ve karşı önlemleri alacağı da kuşkusuz
dur.

Rum/Yunan cephesinin Türk tarafına karşı yıllardır izlediği 
hasmane politikaların bölgemizdeki güvenlik ve istikrar üzerinde
ki olumsuz yansımaları ortadadır. Bu konudaki görüşlerimiz dost 
ve müttefik ülkelere anlatılmaktadır. Bu bağlamda, Aspide 
füzelerinin üretildiği bir NATO ülkesi olması dolayısıyla İtalya 
özel bir sorumluluk taşımaktadır. İtalya'nın, Kıbrıs'a ileri teknolo
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ji ürünü silah satmama konusunda BM Güvenlik Konseyi karar
ları ve imzacısı olduğu AGİT'in silah transferlerine ilişkin bel
gelerinden doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. İtalya'nın tutu
munu yeniden değerlendirerek uluslararası taahhütlerini yerine 
getirmesini bekliyoruz.
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KOSOVA KRİZİNE BARIŞÇI BİR ÇOZUM YOLU
BULUNMASINA DAİR AÇIKLAMA

YFC'ye yönelik NATO hava harekatı sürdürülürken 
Kosova krizine barışçı bir çözüm yolu bulunması, bu şekilde 
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en ciddi 
insanlık felaketlerinden birinin son bulması ve acıların 
dindirilmesi için sürdürülen diplomatik çabaların son dönemde 
hız kazanmış olması ülkemizce memnuniyetle karşılanmakta ve 
desteklenmektedir.

Bu çabalar çerçevesinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı AB
•  •

Belgrad'da Cumhurbaşkanı Miloseviç'e sundukları barış planının 
bugün kabul edilmiş olması, bölgede barışın tekrar tesisi açısın
dan önemli ve umut verici bir gelişmeyi oluşturmaktadır.

Barış planında öngörülen şartlar, YFC tarafından süratle ve
tatminkar şekilde uygulamaya konulduğu takdirde mülteciler ile
yerlerinden edilen kişilerin Kosova'ya geri dönüşleri ve bunun
sonucunda bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi mümkün ola
bilecektir.

Türkiye, barış planının bir an önce uygulanma aşamasına 
getirilmesini içtenlikle dilemekte, bu çerçevede Kosova'da barış, 
huzur, istikrar ve refahın tesisi için elinden gelen tüm katkıyı 
sağlamaya da hazır bulunmaktadır.
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ABHAZYA İHTİLAFI KONUSUNDA NOT

Abhazya sorunu Gürcistan sınırları içinde Abhazya'nın 
statüsünün belirlenmesi konusundan kaynaklanmaktadır.

Gürcistan'ın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının 
ardından kabul ettiği anayasada Abhazya'nın statüsüne 
değinilmemesi sonucunda 1992 yazında Abhazya'da Gürcistan 
birlikleri ile ayrılıkçı güçler arasında çatışmalar başlamıştır. 27 
Temmuz 1993 tarihinde taraflar arasında bir ateşkes anlaşması 
imzalanmış ve anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere BM 
Gürcistan Askeri Gözlemci Misyonu (UNOMIG) kurulmuştur. 
UNOMIG'de 5 gözlemci subayımız görev yapmaktadır. BDT 
Barışgücü de tarafların talebi üzerine Haziran 1994'de 
Abhazya'da konuşlandırılmıştır.

Etnik çatışmalar sonucu Abhazya'da önemli bir mülteci 
sorunu ortaya çıkmış olup Gürcülerin büyük bir bölümü 
Abhazya'dan kaçmak zorunda kalmıştır. UNOMIG'in tahminleri
ne göre, Abhazya'da halen yaklaşık 230.000 kişi bulunmakta, 
bunun 90.000'ini Abhazlar, 50.000'ini Ermeniler, 40.000'ini 
Ruslar, 40.000'ini Gürcüler, 3000'ini Rumlar ve 7000'ini diğer
gruplar oluşturmaktadır.

İç savaştan önceki dönemde Abhazya'nın etnik yapısı 
aşağıda yer almaktadır:

Gürcü : 239.872 (% 45.7)
Abhaz : 93.267 (% 17.2)
Rus : 90.000 civarında (%16.5)
Ermeni: 76.541 (% 14.6)
Diğer : % 6
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Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
Teşkilatı ile diğer uluslararası platformlarda alman kararlarda 
Abhazya ihtilafının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı 
ve siyasi birliği ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği vur
gulanmakta ve tarafların bir an önce sözkonusu ihtilafa barışçı bir 
çözüm bulmaları çağrısında bulunulmaktadır.

Taraflar arasındaki siyasi müzakereler 1997 yılından bu 
yana Cenevre Süreci çerçevesinde BM Genel Sekreteri'nin Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Liviu Bota'nın gözetiminde, RF ile AGİT 
temsilcilerinin de katılımıyla sürdürülmektedir. Müzakerelere 
Rusya Federasyonu, "Facilitator" sıfatıyla Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri'nin Dostları Grubu içinde iştirak etmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Dostları Grubu’nun diğer

      •

üyeleri olan ABD, Fransa, Ingiltere ve Almanya'da anılan toplan
tılara katılmaktadır.

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Cenevre Süreci 
çerçevesinde Abhazya ihtilafının çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ile ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya 
Federasyonu'ndan müteşekkil Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin Dostları Grubu ülkeleri temsilcileri, Gürcistan ve 
Abhazya yetkililerinin katılımıyla, Türkiye'nin evsahipliğinde 7- 
8-9 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı düzen
lenecektir.

• _____

İstanbul Toplantısı sırasında taraflar arasında yapılacak 
görüşmelerde Abhazya ihtilafının yalnız siyasi ve güvenlik 
boyutlarının değil, ekonomik, insani ve sosyal veçhelerinin de ele 
alınması ve mevcut sorunların çözüm yollarının araştırılması 
öngörülmektedir.

Türkiye, Abhazya ihtilafının çözüme kavuşturulması, mev
cut diyalog mekanizmasının sürdürülmesi, acil çözüm bekleyen 
sorunların ele alınması ve taraflar arasında güven ortamının tesis 
edilmesi açısından İstanbul Toplantısı’mn önemli bir fırsat 
olduğunu değerlendirmektedir. Abhazya ihtilafına kalıcı ve adil
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bir çözüm bulunması, yalnız Gürcistan'da iç istikrar ve barışın 
tesisi açısından değil, bölgemizde barış, güvenlik ve refahın 
hakim kılınması açısından da büyük önemi haizdir. İstanbul 
Toplantısı’mn katılımcıları tarafından Abhazya ihtilafının tüm 
taraflarını memnun edecek bir çözüm bulunması için gerekli 
çabaların gösterilmesi ve İstanbul Toplantısı’mn başarılı bir şe
kilde sonuçlanması en büyük temennimizdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’ NIN AB-KÖLN ZİRVESİ HARKINDAKİ BİR

SORUYA CEVABI

3-4 Haziran tarihinde Köln'de yapılan Avrupa Birliği 
Zirvesi'nde, Türkiye'nin diğer adaylarla eşit statüde aday olarak 
tescil edilmesi amacıyla Dönem Başkanı Almanya'nın ve ona 
destek veren ülkelerin girişimleri memnuniyetle karşılanmıştır.

Sonuç Bildirisi henüz resmen yayınlanmamış olmakla bir
likte, mevcut bilgiler, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik 
ayrımcı politikasının değişmediğini göstermektedir.

Bu durumda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkilerine 
yaklaşımında değişiklik yapması beklenmemelidir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VESİLESİYLE

DÜZENLENEN TOPLANTIDA 
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Hilton Oteli, 5 Haziran 1999, Saat 13:30)

Değerli Misafirler,

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlenen 
bu toplantıda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyo
rum. Daha temiz, daha yaşanabilir ve daha iyi korunan bir 
çevrede yaşanılması yönündeki çalışmalar benim her zaman 
öncelik verdiğim bir konudur. Dünya Çevre Günü insanlığın bu 
hedefe yönelik ortak bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunan 
fevkalade önemli bir vesiledir. Dünya Çevre Günü’nün kutlan
masına ilişkin etkinliklere işte bu nedenle özel bir önem atfedi
yorum. Bu çerçevede bu yıl için düzenlediğiniz faaliyetlerde he
pinize başarılar diliyorum.

İnsanlık, bu yüzyılın özellikle son çeyreğinde, yaşadığı 
çevreye ilişkin ürkütücü gerçeklerle karşı karşıya kaldığını far- 
ketmiştir. Yeni bir yüzyıla girerken, gelişmenin, kalkınmanın ve 
zenginleşmenin yerkürenin dengelerini altüst eden ağır bir fatu
rayı da beraberinde getirdiği müşahede edilmiştir. Bu bağlamda, 
karşımızda duran sorunlar, sonuçları ve boyutları itibariyle küre
sel mahiyettedir. Çevre yozlaşması, hava kirliliği, dünyanın ısın
masına yol açan sera etkisi, toprak erozyonu, çölleşme, su kay
naklarının kirlenmesi ve yağmur ormanları başta olmak üzere, 
ormansızlaşma bu sorunların en önde gelenleridir. Sera etkisi 
yaratan gazların atmosfere bırakılması ve ozon tabakasındaki 
incelme, insanlığı ve diğer yaşam türlerini ciddi biçimde tehdit 
etmektedir. Her geçen gün büyük miktarlarda bitki ve hayvan
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çeşidi yok olmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin ve orman alanlarının 
kaybolması, insan hayatı ve refahı için gerekli olan temel den
geleri değiştirmekte ve kaynakları tahrip etmektedir.

Bu sorunlar sımraşan niteliktedir. Artık hiçbir ülkenin gücü 
bu sorunları tek başına çözmeye yetmemektedir. İnsanlık bu 
sorunları sadece uzak görüşlülük ve dayanışma yoluyla 
göğüsleyebilir. Esasen, küresel mahiyetteki sorunlara küresel 
çözümler bulunması gerektiği yönünde giderek güçlenen bir 
mutabakat ortaya çıkmış olması sevindirici ve ortak geleceğimiz 
açısından umut verici bir gelişmedir.

Dünya nüfusu geçen yüzyılın sonunda 2 milyarı bul
mazken, bu yüzyılın sonunda 2.5 milyar daha artarak bugün 4.5 
milyara ulaşmıştır. İşte bu olgu dün varlığını kanıksadığımız 
hava, su ve yeşil gibi vazgeçilmez hayat kaynaklarımızın bugün 
giderek tükenmesinin temelinde yatan en belirleyici unsurların 
başında gelmektedir.

Günümüzde çevre konuları sadece kirlenmeden doğan 
sorunlar olarak değil, çevreyle kalkınma arasındaki bağdan kay
naklanan koruma-kullanma ve yönetme sorunları olarak bir sis
tem bütünlüğü içinde değerlendirilmektedir. İletişim teknolo
jisinde yaşanan devrimler, küreselleşmenin kazandığı boyutlar, 
ülkeler ve insanlar arasındaki etkileşimi hızlandırmış, böylece 
çevre bilinci de küreselleşmiştir.

Küresel boyutta düzenlenen ilk çevre zirvesi olan 1972 
BM Stockholm Zirvesi "insan çevresi" kavramını benimseyerek 
bu konudaki küresel bilinçlenmenin temellerini atmıştır. Bundan 
yirmi yıl sonra, 1992 yılında Rio'da gerçekleştirilen ve Türkiye'yi 
temsilen katıldığım BM Zirvesi’nin ana teması ise "çevre ve 
kalkınma" olmuştur. Buradan da anlaşılan şudur ki; aradan geçen 
yirmi yıl içinde insanlık çevre ve kalkınmanın bir bütün olduğunu 
anlamış; gelişmenin, ancak kalkınma politikaları ile çevre poli
tikalarının birbirleriyle uyumlu olarak ele alınmasıyla süreklilik 
kazanabileceğini kavramıştır. Nitekim, bu zirvede benimsenen 
Rio Bildirgesi'ndeki ilkeler, ülkelerin, toplumların ve bireylerin
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bu yöndeki çabalarını çok boyutlu, dinamik, demokratik yak
laşımlarla gerçekleştirmelerini öngörmektedir. Rio Bildirgesi'ni 
imzalayan Türkiye de bu çerçevede uluslararası sorumluluklarını 
yerine getirme çabalarını arttırmış ve ulusal çevre stratejisi ile 
eylem planını tamamlayarak uygulamaya koymuştur.

Bu noktada, ekonomik sürdürülebilirlik kavramı üzerinde 
özellikle durmak istiyorum. Bu kavram, yaşamın sürdürülebilir
liğiyle doğrudan irtibatlıdır. Dünya nüfusunun giderek artmasıyla 
da İceza yakın irtibatı bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik, tabiattan 
bize verebileceğinden daha fazlasını talep etmemek anlamına 
gelmektedir. Kalkınmanın yaşadığımız çevrenin tahribatına yol 
açmaması gerektiği bilinci, işte bu bakımdan hayatidir. Bu 
bağlamda, üzerimize düşen en önemli sorumluluklardan biri de 
küresel boyutta güvenli, temiz ve güvenilir enerji üretimini teşvik 
etmek ve çevreyle barışık teknolojileri üretimin her alanına yay
mak olmalıdır. Bunu başarabilir ve devletler, üreticiler, tüketici
ler ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak bir işbirliği anlayışı 
oluşmasını sağlayabilirsek, sadece çevreyi daha iyi korumakla 
kalmayacak, yaşam kalitesinin yükselmesine de katkıda bulun
muş olacağız. Bu husus özellikle gelişmekte olan ülkeler açısın
dan büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi 
açısından kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
belediyeler ve ilköğretimden başlamak üzere, eğitim ve bilim 
kurumlan arasında yeni bir düşünce ve eylem birliğinin oluştu
rulmasını fevkalade önemsiyorum. Bu hususta en büyük görev 
gelecek nesillerimizi yetiştiren eğitim kurumlarına düşmektedir. 
Ülkemizde çocukların ve gençlerin çevre konusunda sergiledik
leri bilinç ve bu konudaki etkinliklere katılım oranları başka 
ülkelere örnek teşkil edecek seviyededir.

Bir ülkede sivil toplumun gönüllü faaliyetlerinin yaygın
lığının o ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli 
göstergelerinden birini oluşturduğunun altını bir kere daha 
çizmek istiyorum. Ülkemizde gönüllü kuruluşların halen yürüt
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mekte oldukları çevre projeleri göğsümüzü kabartacak bir düzeye 
erişmiştir. Ben de, birçok gönüllü çevre örgütünün fahri üyesi 
olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca, gittiğim her yerde özellikle 
çocuklarımızın çevre konusundaki heyecanlarını görmekten ayrı 
bir bahtiyarlık duyuyor, onları, çevre korumasıyla ilgili etkinlik
lerinde her vesileyle teşvik ediyorum. Her konuda olduğu gibi, 
çevre bilincinin ülkemizde kök salması için de en büyük 
ümidimiz çocuklarımızdır.

Tabiatıyla, çevrenin korunması, çevre bilincinin eğitimi ve 
yaygınlaştırılması, bu konudaki gerekli hukuki altyapının tamam
lanması ve çağdaş bir yaptırım mekanizmasının kurulabilmesi 
açısından devlete büyük görevler düşmektedir. Ancak, bir kere 
daha tekrarlamak istiyorum ki, çağdaş devlet, sürdürülebilir 
kalkınma, refah ve zenginleşme sürecinde düzenleyici bir rol 
oynayarak, kendi aslî unsurlarını teşkil eden eğitim, sağlık, çevre 
gibi temel konulara yeni bir güçle dönmek durumundadır. 
Devletin ekonomi ve ticaretten tümüyle çekilerek, küçülmesi 
denilen olay da aslında budur. Esasen, bu konuda Türkiye'de 
gereken mutabakat mevcuttur. Devletin yeniden yapılanma süre
ci, diğer bir deyişle devlet reformu bu açıdan da süratle yerine 
getirilmesi gereken bir husustur.

Değerli Misafirler,

Yirmibirinci yüzyıla insanlığın ve dünyanın bekası için 
yeni bir sorumluluk anlayışıyla hazırlanmamız gerekmektedir. 
Amacımız, ekolojik açıdan sağlıklı ve ekonomik sürdürülebilir
liği olan yeni yaşam alanları yaratmak olmalıdır. Aksi takdirde bu 
gezegende yaşayacak olan gelecek nesillerin yaşamlarını tehdit 
altına atmış oluruz. Unutmayalım ki, dünya güneş sistemimizde
ki tek mavi gezegendir ve aynı zamanda üzerinde hayat olan da 
tek gezegendir. Bu dünyanın gelecek nesillere devredeceğimiz 
bir emanet olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Daha temiz, 
daha yeşil bir dünyada yaşamak gelecek nesillerin en doğal 
hakkıdır. Onların hakkını gözetmek de bizlerin, bugünkü nesil
lerin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereğini mutlaka yerine
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getirmek zorundayız.

Dünya Çevre Günü'nün kutlanmasına ilişkin etkinliklerin, 
insanlığın bu yöndeki ortak çabalarının güçlendirilmesine ve 
çevrenin korunmasına ilişkin kararlılığın pekiştirilmesine anlam
lı bir katkısı olması temennisiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.
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KÖLN ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ’NE DAİR
BİLGİ NOTU

1.Türkiye-AB ilişkileri konusunda Alman Dönem 
Başkanlığı tarafından Köln Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde yer almak 
üzere ülkemizin mutabakatı alınmak suretiyle hazırlanan ve 
Zirve’ye sunulan metin aşağıdadır.

2.Zirve sırasında sirküle edilen diğer metinler bazı üye 
ülkelerin görüşlerini yansıtmaktan öteye gitmemektedir. 
Türkiye'nin Köln Zirvesi’nde tam üyeliğe resmen adaylığını tescil 
etmeyen bu metinler, doğal olarak tasvip görmemiş ve aşağıdaki 
metin dışındaki herhangi bir alternatifin kabul edilmesi 
sözkonusu olmadığından, Türkiye konusunda bir hükme yer ve
rilmemiştir.

"Avrupa Birliği Konseyi, Türk Hükümeti’nin, Kopenhag 
kriterlerinin karşılanması için gerekli tüm ekonomik ve siyasi 
reformların ileri götürülmesi yönündeki kararlılığını mem
nuniyetle karşılar. Avrupa Birliği Konseyi, bilhassa, Türk 
Hükümeti’nin demokratik ve sosyal reformlar için çabalarını 
güçlendirmek ve ülkenin güney doğusundaki sorunlara yapıcı bir 
çözüm getirmek yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılar. 
Avrupa Birliği Konseyi, bu itibarla, Türkiye'yi Avrupa Stratejisi 
temelinde katılma adayı olarak katılma sürecine dahil etmeyi ve 
diğer katılma adaylarıyla yapılacak toplantılara çağırmayı uygun 
görmüştür. Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'yi katılıma hazırla
mak amacıyla Avrupa Stratejisi’ni enerjik biçimde geliştirmeyi 
sürdürmesini ve Helsinki'de yapılacak Avrupa Birliği Konseyi 
Zirvesi’ne kadar, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini ve AB 
Anlaşması’nın 6. maddesindeki hükümleri karşılaması amacıyla 
gerekli reformlar için bir yol haritası hazırlamasını, Konsey ve 
Komisyon’dan rica eder.

[40] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV 
TELEVİZYONU “GÜNDEMDEKİLER” PROGRAMINDA 

GAZETECİ MURAT BİRSEL’E VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU : Şimdi ilk en önemli bulduğum şeyden başlayayım. 
Halkımız Yunanistan'dan pek memnun değil.

CEVAP : Ben de pek memnun değilim.

SORU: Apo söyledi işte, "destekçiler" dedi. O zaman 
Türkiye olarak Yunanistan'a karşı ne yapacağız? Nasıl bir tavır 
sergileyeceğiz? Biraz da açıkçasını söyleyeyim, sertlik bekliyor
lar sanki. Böyle bir hava da seziyorum. Siz ne diyorsunuz?

CEVAP: Tabii bu terör başının duruşmasında yapılan açık
lamalar, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Fakat mahkeme 
devam ediyor.. Biz bunları ciddiyetle incelemekteyiz. Ancak şunu 
da ifade edeyim; bunların çoğunu biz zaten biliyorduk, söyledik
lerinin çoğunu. Onlar kanıtlanıyor. Bir kanıt daha ekleniyor 
söylediklerine.

Gerçekten Türkiye'nin canını sıkan bir düzeye geldi 
Yunanistan'ın yaptıkları. Biz tabii çok sabırlı bir ülkeyiz. 
Yunanistan ile Türkiye dediğiniz vakit, 10 milyonluk bir ülkeyle 
65 milyonluk bir başka ülkeden bahsediyorsunuz. Belli bir fark
lılık da var. Belli konularda biz daha güçlü olmanın sorumluluğu 
içinde davranmaktayız. En son Sayın Papandreu'ya, Dışişleri 
Bakanına şunu söyledim: Bu terör meselesini çözmek lazım. 
Yunanistan'ın terörle çok içli dışlı olduğu, Türkiye'ye dönük 
terörü cesaretlendirdiği ve bu konularda bir noktaya varılması 
lazım. Gayriresmi olarak Sayın Papandreu sözlerinde yumuşak ve 
değer verdiğim bir insandır. O hep gayriresmi olarak, sohbetlerde 
"bu ilişkileri düzeltmek lazım, görüşmek lazım, konuşmak lazım"
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gibi bir yaklaşım içinde. Ben resmi bir mektup yazarak söyledik
lerimi belirttim. Bir defa bu terör konusunda engeli ortadan 
kaldırmamız lazım. Bunun için hatta Türkiye'nin değişik komşu
larıyla terör konusunda yapmış olduğu birlikte mücadele anlaş
maları vardır ve biz bunlardan sonuç da aldık. Bulgaristan, 
Romanya ve Suriye'yle teröre karşı mücadele konusunda yap
tığımız anlaşmalar, tamam bir günden İkincisine istediğimiz her 
sonucu vermiyor ama, bir mesafe alınmasına imkan tanıdı. Ondan 
da bahsettim. Bu konuda bir anlaşma olursa, teröre karşı 
mücadele edilirse ve bu anlaşma uygulamaya girer ise o zaman 
Yunanistan'la aramızdaki diğer meseleleri de bir uzlaşma çerçeve
sine sokmak mümkün olur. Bizim politikamız bu. Bakalım bek
liyorum, cevap verilecek mi benim son mektubuma.

Yunanistan'ın ilginç bir özelliği de var. Adeta iş bölümü 
yapıyor Yunan Hükümetleri kendi içinde. Mesela geçmiş 
dönemde Pangalos çok sert falan konuşur, Başbakan Simitis daha 
uyumlu rol üstlenirdi. Papandreu daha anlayışlı, ılımlı bir söylem 
tutturuyor. Buna karşılık Simitis birden şahinleşmeye başladı. 
Aynı şekilde kabinenin başka üyeleri de böyle sert açıklamalara, 
girdi. Yunanistan Türkiye açısından hoş olmayan uygulamalarına 
devam ediyor. Buna devam etmemesi hiç kuşkusuz hem bölge 
barışının, hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin menfaatine.

SORU : Teröre karşı işbirliği yapalım dediğiniz zaman, 
Yunanistan normal bir ülkeyse veyahut da iki insan arasında 
"tamam” der, altına imzayı atar. Atmıyorsa o zaman bir şey var 
demektir. Peki şöyle bir şey olur mu? Bunu doğru mu anlıyorum? 
Ben daha evvel terör yaptım anlamına gelir mi?

Bir de şöyle bir durum var. Bu bir olmazsa olmaz mıdır? 
Yani bunu imzalamadıkça seni terörü yürüten bir ülke olarak 
görürüm ve ona göre davranırım anlamına gelir mi?

CEVAP : Biz Yunanistan'ı teröre destek veren, hatta terörist 
ülke olarak niteleyen bir yaklaşım içindeyiz. İlişkilerimizin 
düzelmesi için bundan Yunanistan'ın kendini sıyırması, kurtar
ması lazım. Bunu daha önce söyledik. Teröre karşı anlaşma öne
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rimiz de bu bağlamda düşünülmüştür. Çünkü hakikaten 
Yunanistan'la dostluk ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Bunda 
Türkiye'nin menfaati var. Çok açık. Bu çağrımızı, bu politikamızı 
devam ettirmekteyiz. Buna topu taca atmadan yanaşmak lazım. 
Çünkü bahsettiğiniz diplomasi lisanında "evet" diyor gözüküp 
"hayır" demek de mümkün. Onun için ciddi bir şekilde 
Yunanistan Türkiye ile işbirliği yapmayı düşünürse dostça oturup 
konuşuruz ve bu belanın aramızdan kalkması için biz elimizden 
geleni yaparız. Bu olmazsa ne olur? İlişkilerimizin gerginliği 
devam eder ki bundan kurtulmak lazım. Bir gün Ege'de bir hadise 
çıkıyor. İkinci gün başka tarafta başka bir sıkıntı oluyor. Bu geri
limin, gerginliğin Yunanistan'a da faydası olduğunu zannetmiyo
rum.

SORU: Bu bir koalisyon hükümeti. İşler eskisi kadar kolay 
olur mu olmaz mı? Bu hükümet ne yapar? Hepsini birden 
sorayım. Yurt dışındaki imajımız ve ekonomik imajımız nasıl, 
paralar, krediler gelir mi? O bağlamda neler bekliyorsunuz?

CEVAP: Bu koalisyonun işi kolay mı zor mu? Koalisyonun 
şu andaki görünümü, bizim beklentimiz ciddi işler yapması. Peki 
neden? Ortaklarımızdan biri Anavatan Partisi, daha önce de 
beraberdik, daha önce de olumlu ilişkiler içinde olduk ve elimiz
den geleni birlikte yapmaya çalıştık. Büyük ortağımız MHP ve 
çok uzun süredir ilk kez hükümete giriyor ve ilk kez hükümette 
çok ağırlıklı bir ortak olarak yanımıza geliyor. Ben doğrusu hep 
ihtiyatlıyım. Fakat iyi işler olacak gibi görmekteyim. Bir defa 
belirttiğim gibi Anavatanlılarla zaten birbirimizi çok iyi tanı
yoruz. MHP'lilerin de bende şahsen şu ana kadar hükümet 
çerçevesinde uyandırdığı izlenim her şeyden önce ciddi insanlar 
oldukları. Bu çok önemli. Ciddi iş yapmak isteyen, bir şey 
söylediği vakit bilerek söyleyen ve dostça ilişkilere yaklaşan bir 
ekip olarak hükümette ve bu da doğrusu beni umutlandırıyor. 
Türkiye'de yapacak çok iş var. Türkiye yapabileceğinin azını 
yapan, olabileceğinin de eksiğiyle yetinen bir ülke maalesef. 
Oysa çok iş var yapılabilecek ve Türkiye'de bazı işleri doğru yap
tığınız vakit, başka toplumlarda rastlanmayacak boyutta geliş
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menin de mümkün olduğu bir ortam. Dolayısıyla ben ciddi şe
kilde ümitliyim.

Ayrıca bu koalisyonun çok sağlam bir parlamento çoğun
luğu mevcut. Bunu ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve 
hükümetin lehine çalışacak en önemli etken olarak nitelemekte
yim. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ciddi dış sorunlara, 
ciddi iç sıkıntılara rağmen iyi işler yapılabileceğine inanıyorum.

SORU : Köln Zirvesi’ni sormak istiyorum. Şu hissiyatı 
söylemek istiyorum. Benim anladığım kadarıyla bizler biraz 
kırgınız. Yani biz çalıştık, yaptık, ettik, kendimizi anlattık, ama 
Türklerde bir kırgınlık var. Acaba Avrupa bu kırgınlığın farkında 
mı? Onlar bize ne ister ol, ister olma durumunda mı? Onların 
duyguları ne sizce?

CEVAP : Bizim AB ile meselemiz var. Yoksa tek tek 
Avrupa ülkeleriyle meselemiz yok. Onlarla ilişkilerimiz hakika
ten iyi gelişiyor tek tek. İkincisi, AB'nin ekonomi boyutunda biz 
Türkiye olarak mevcuduz. Bu çok önemli. 15 ülkenin dışında üye 
olmayıp AB'nin ekonomi boyutunda var olan bir ülke var. O da 
Türkiye. Yani Türk ekonomisi bazen söylendiği gibi, gelişme 
yolunda ekonomi falan değil, "emerging market" değil Türkiye. 
Türkiye, Avrupa ekonomisine entegre olmuş, içine girmiş bir 
ülke. Siyasi konuda AB ile sıkıntımız var. Şimdi evet kırgınız. 
Ama mantıklı bir kırgınlık olması lazım. Çünkü, Köln Zirvesi’nde 
çok ciddi şekilde, Avrupa'nın bütün büyük ülkeleri, nüfus 
itibariyle o kadar büyük olmayan Hollanda'yı da katıyorum, yahut 
en büyüklerden olmayan İspanya'yı da katıyorum, Türkiye'nin 
ciddi şekilde yanındaydı ve kabul ettirmek için çok uğraştılar. 
Almanya mesela hiçbir zaman bu ölçüde tavır almamıştı. Şimdi 
ne yapayım? Yani bir yerde kırgınım fakat gerçeği de görmekte
yim. Bunların bir kuralı var, kanunu var. Bir ülke hayır derse 
olmuyor. O ülkede maalesef her zaman mevcut. Bana gelen bil
giye göre bir tek o ülke şiddetle muhalefetini koyuyor. Bir başka 
ülke de gene nüfusu çok fazla olmayan bir başka ülke de ona 
yardımcı oluyor. Onun dışında hepsi bizim doğrultumuzda yak
laşıyor.
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Şimdi bu AB meselesinde bizim şunu görmemiz lazım. 
Zaten AvrupalIyız, 500 yıldır Avrupalıyız. Onlardan tescil falan 
da aramamaktayız ama biz AB'ne girmekte fayda görüyoruz. 
Şimdi bunun olması için bu adaylık meselesinin çözülmesi lazım. 
Adaylık meselesi çözülmezse zaten böyle bir tartışmaya girme
yiz. Ama şu adaylık meselesi çözülürse, Yunan engeli aşılırsa, o 
zaman da şunu bileceğiz. Bu AB'nin belli kuralları var. Bunlar 
diyor ki, “sen eğer adaysan, sen benim kurallarıma yakınlaşıp 
bunları hayata geçirdiğin sürecin sonunda üyemiz olursun". Bu da 
çok haklı. Bunu da görmemiz lazım. Bu bir topluluktur. O toplu
luğun anlayışları vardır. Bu anlayışları biz karşılar isek o toplu
luğa üye oluruz. Ancak AB -orada ayırımcılık yaptılar- bizi aday 
olarak resmen görmüyor. Diyoruz ki "bu da kendi bileceğin iş, 
peşinden koşmuyorum ama sen Türkiye ile siyasi anlamda birlik
teliğini oluşturmak ve geliştirmek istiyorsan önce bunu yap, bunu 
yapmazsan da en hassas siyasi konularımı elbette seninle konuş
mam." Kalkıp biz üyesi olmadığımız bir MERCOSUR ile, Latin 
Amerika, Güney Amerika Birliği’yle nasıl konuşmuyorsak, 
veyahut adayı olmadığımız bir Pasifik Birliği’yle nasıl konuş
muyorsak, şu anda bizi resmen aday olarak tescil etmeyen AB ile 
de konuşmuyoruz.

Bir yerde düzelecek. Bir noktaya gelecek. Zaman alıyor, 
Türkiye'ye zaman kaybettiriyorlar. Bir de Türkiye'ye gerçekten 
olumlu dinamikler getirebilecekleri, gerçekten katkıda buluna
bilecekleri bazı zaman kesitlerini kaçırıyorlar, atlıyorlar. Bu da 
yazık. Ama kalkıp da ağıt yakacak değiliz. Biz doğruyu yapalım, 
doğruyu yapmaya devam edelim. Bu bizi istediğimiz hedeflere 
mutlaka götürecektir.

Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim.
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AHBAZYA SORUNUNUN ÇOZUMU YOLUNDA 
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOPLANTIYLA İLGİLİ

BİLGİ NOTU

İstanbul'da Gürcistan ve Abhazya heyetlerinin katılımı ile 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Abhazya Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Liviu Bota başkanlığında yapılan ve Abhazya soru
nunun çözümü yolunda Birleşmiş Milletler Cenevre Süreci 
çerçevesinde düzenlenen toplantı bugün (7 Haziran) Hilton 
Oteli’nde başlamıştır.

Toplantının açılış oturumunda Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem bir açış konuşması yaparak Türkiye'nin Abhazya 
sorununun çözümüne verdiği büyük önemi vurgulamış, İstanbul'
da düzenlenen toplantıda tarafların karşılıklı olarak güven eksik
liğini gidermeleri ve sorunun çözümü yolunda yapıcı adımlar 
atmaları dileğinde bulunmuştur. Dışişleri Bakanı Cem, 
Türkiye'nin Avrasya bölgesinde batı ile doğu arasındaki önemli 
konumuna dikkat çekerek, ülkemizin Kafkasya'nın sorunlarını 
gözardı edemeyeceğini, memleketimizde Kafkasya kökenli 
vatandaşlarımızın yaşıyor olmalarının Türkiye'nin bölgenin 
sorunlarına önem vermesinin nedenlerinden biri olduğunu, öte 
yandan, Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin sağlanması ile beraber 
bu bölgenin önümüzdeki yüzyılın en önemli geçiş koridorların
dan biri haline geleceğini vurgulamıştır. Bütün bu hususların 
Türkiye'nin bu toplantıya ev sahipliği yapma arzusunda büyük rol 
oynadığını belirten Sayın Cem, Abhaz ve Gürcü taraflarının 
Türkiye'nin davetine olumlu cevap vermelerini takiben toplan
tının düzenlendiğini, asırlar boyunca değişik kültür, farklı fikir ve 
görüşleri bir araya getiren bu güzel dünya kentinin bu toplantıda 
bir araya gelen taraflar arasındaki görüş farklılıklarının ortadan 
kaldırılmasını sağlayan bir köprü vazifesi görmesini temenni 
ettiğimizi de vurgulamıştır.
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Toplantıya katılan Gürcistan Heyeti Başkanı Devlet Bakanı 
Lortkipanidze ile Abhazya Heyeti Başkanı Sergei Bagapsh da 
birer açış konuşması yapmışlar, bilahare sorunun çözümüne 
katkıda bulunan ülkeler temsilcileri de kısa birer konuşma yap
mışlardır. Tüm konuşmacılar, Türkiye'nin almış olduğu bu inisi
yatifin büyük önem taşıdığını, başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit ve Sayın 
Bakanımız olmak üzere, Türkiye'nin Kafkasya bölgesine ve 
Abhazya sorununun çözümüne verdikleri önemin bilincinde 
olduklarım belirtmişler, evsahibi Türkiye'ye bu açıdan şükran 
duyduklarını ifade etmişlerdir.

Toplantı üç gün süreyle, Gürcistan ve Abhazya heyetleri 
arasında karşılıklı güven artırıcı önlemlerin ele alınması yönünde 
çalışmalarını sürdürecektir. Bu vesileyle üç çalışma grubu halinde 
sürecek çalışmalarda, birinci grup siyasi ve güvenlik konularını, 
ikinci grup mültecilerin dönüşü ve ekonomik sorunları, üçüncü 
grup ise sosyal ve insani sorunları ele alacaktır.
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SLOVAKYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET 
SEKRETERİ’NİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ

BASIN AÇIKLAMASI

Slovakya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Figel,
siyasi danışmalarda bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın davetlisi olarak 
Ankara'ya gelmiştir.

Bugün yapılacak görüşmelerde Türk-Slovak ilişkilerinin 
çeşitli yönleri gözden geçirilecek ve iki ülkeyi ilgilendiren ulus
lararası ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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FRANSA’NIN GRENOBLE ŞEHRİNDE AÇILAN 
ERMENİ ANITINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransa'da Grenoble Belediyesi tarafından 5 Haziran 1999 
tarihinde bir sözde Ermeni soykırımı anıtı açılmıştır.

Bahsekonu anıtın açılacağının öğrenilmesi üzerine ilgili 
temsilciliklerimiz tarafından Fransız makamları nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur.

Sözde soykırım anıtı dikilmesi girişiminin Türkiye ve 
Türklere karşı düşmanlık hislerini körükleyici olduğu ve ilgili 
ülke ile ilişkileri bozmayı hedeflediği açıktır.

Bu iddialar tarihin tahrif edilmesinden yola çıkmaktadır. 
Yıllardır yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine açık olan 
Osmanlı Arşivleri’nde Türk ve yabancı bilim adamları tarafından 
yapılan araştırmalar bu iddiaların herhangi bir kanıttan yoksun 
olduğunu ortaya koymuştur.

Bu tür gelişmeler içerisinde kamu yararı güden Fransız 
kuruluşlarının da yeralması Fransa'daki toplumlar arası uyum ve 
eşitliği bozucu etki yapmaktadır.

Bu ve benzeri girişimlerde Ermenistan temsilciliklerinin de 
rol oynamasının bölgede barış, refah ve istikrara olumlu yönde bir 
katkı yapmayacağı ortadadır.
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POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET 
SEKRETERİ’NİN TÜRKİYE’YE GELİŞİ HAKKINDA

BASIN AÇIKLAMASI

Polonya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andrzej
Ananicz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz
Haktanır'ın davetlisi olarak 10 Haziran 1999 tarihinde Ankara'ya 
gelecektir.

Bu vesileyle yapılacak görüşmelerde Türkiye-Polonya 
ilişkilerinin çeşitli yönleri gözden geçirilecek ve iki ülkeyi 
ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “DOĞU AKDENİZ’DE 
GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ” KONULU KONFERANSA

MESAJI

Değerli Katılımcılar,

Öncelikle bugün bu önemli toplantıda sizlerle beraber ola
mamaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Bununla 
birlikte, bu vesileyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve ötesindeki 
konumuna ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmayı ve bu 
düşüncelerimin çalışmalarınıza katkı oluşturması ümidiyle, 
Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada kendisini nasıl gördüğüne 
ilişkin bazı önemli hususları size aktarmayı arzu ediyorum.

Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemin ortaya çıkardığı fır
sat ve tehditlerin kesiştiği bir coğrafyada ve 2000'li yılların 
görüntüsünü belirleyecek gelişmelerin merkezinde bulunmak
tadır. Türkiye'nin bu hassas konumu gerek dış gerek iç poli
tikasında istikrar unsurunu en öncelikli ve önemli faktör haline 
getirmektedir.

Bu bağlamda, kökleri tarihe dayanan bunalımları, 
demokratik geleneğin henüz sağlamlaşmamış olması ve karşılıklı 
güven eksikliğinin yoğun şekilde yaşanması nedeniyle istikrara 
en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz böl
gesine ilişkin böyle bir toplantının yapılmasının ve bölgede 
güvenlik ve işbirliği sağlanmasına yönelik imkanların olduğu 
kadar, Türkiye'nin bu çerçevedeki rolünün incelenmesinin de çok 
yararlı ve gerekli bir egzersiz olduğunu düşünmekteyim.

Zira, gerek İsrail'le gelişen ilişkileri, gerek Mısır başta
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olmak üzere, Arap ülkeleriyle tarihi geleneksel bağları, gerekse
bölgenin siyasi gelişimi üzerindeki özgün etkisi, Türkiye'yi Doğu
Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak
konusunda avantajlı ve aynı ölçüde sorumlu bir konuma

• •

getirmektedir. Ülkemizin bu potansiyelinin entellektüel seviyede 
kapsamlı bir şekilde irdelenmesine büyük önem atfediyorum. Bu 
toplantınız bu yönde atılmış doğru bir adımdır.

Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında inkar edilemez bir siyasi 
gerçeklik olarak tarih sahnesine çıkan ve adına Avrasya 
dediğimiz geniş coğrafyada istikrar, barış ve refaha katkıda 
bulunmaktadır.

Bu çerçevede önceliğimiz tabiatiyle iç istikrarı pekiştirmek 
ve sosyal ve ekonomik gelişmemizi tamamlamaktır. Zira, içeride 
refah ve istikrarı sağlayabildiğimiz ölçüde çevremize katkı yapa
bileceğimiz aşikardır. İşte bu sebeple ve daha da önemlisi, 
Atatürk'ün belirlediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefi 
doğrultusundaki çabalarımızda başarılı olabilmek için 
demokrasinin, çağdaşlaşmanın, hukuka saygının, laikliğin, insan 
haklarının ve temel özgürlüklerin savunucusu olmaya devam ede
ceğiz. Geçmişte bu değerlerin savunulmasında bir kale işlevi 
gören Türkiye, bugün bu değerlerin Altay Dağı'mn eteklerine 
kadar taşınmasında bir köprü rolü oynamaktadır.

Türkiye bir demokrasi olmanın gereği ve sorumluluğu 
içinde kendi demokratik tecrübesini sınırları dışına taşıyarak, 
bulunduğu sorunlu coğrafyada demokrasi, insan haklarına saygı 
ve serbest pazar ekonomisinin hüküm sürdüğü bir kuşak oluştur
mayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, sadece bir bölge ülkesi 
olmanın ötesinde, küresel çıkarları ve hedefleri olan bir dünya 
devleti olma yönünde büyük mesafe kazanan Türkiye'nin de bu 
alanda ciddi bir çaba ve atılım içinde olduğu kuşku götürmez bir 
gerçektir.

Bugün BM üyesi 26 ülkeyle geçmişte aynı devlet sınırlarını 
paylaşan, 400 milyon dolarlık bir GSMH ile dünyanın 16. büyük

[52] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



ekonomisi olan, dünyanın en güçlü, en disiplinli ve en mücehhez 
ordularından birine sahip olan, 135 ülkeye ihracat yapan, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri dünyadaki toplam hacmin yüzde 10'una 
ulaşan, toplam dış ticaret hacmi 75 milyar doları aşan, Avrupa'dan 
Afrika'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan çok 
çeşitli bölgesel merkezli kuruluşlarda yer alan Türkiye'nin etki ve 
ilgi alanı Doğu Akdeniz'in sınırlarını aşmakta ve çok daha geniş 
ufuklara yayılmaktadır. Türkiye KEİ, ECO ve D-8 gibi bölgesel 
ve bölgeler arası mekanizmalar içindeki kurucu ve öncü rolü 
sayesinde 3 kıtayı ve 24 ülkeyi kapsayan bir işbirliği ağının odak 
noktasını oluşturmaktadır. Türkiye dünyada böylesine geniş bir 
uluslararası ekonomik ağ içinde yeralan ender ülkelerden biridir.

Bu çerçevede, Kosova krizinden Yukarı Karabağ ihtilafına, 
Orta Doğu Barış Süreci’nden Afganistan bunalımına kadar her 
konuda barışa yönelik çabalara aktif katkıda bulunan Türkiye, 
aynı zamanda başta enerji nakil hatları ve ulaştırma ağı olmak 
üzere Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü/terminal 
rolünü üstlenmekte ve böylece Doğu'nun Batı'ya, Batı'nın 
Doğu'ya, Kuzey'in Güney'e ve Güney'in de Kuzey'e açılan 
penceresi işlevini görmektedir.

Türkiye, üzerine düşen tarihi bir sorumluluk olarak 
gördüğü bu rolünü yerine getirirken, bugüne kadar paylaşılan 
değerler temelinde dayanışma içinde olduğu ve ittifak ilişkisi 
içinde bulunduğu Batı ülkeleriyle işbirliğine ayrı bir önem ver
mektedir. Bu bağlamda, ABD ile "geliştirilmiş ortaklık" adı altın
da giderek çeşitlenen ve zenginleşen bir ilişki ağma sahip olan 
Türkiye, Avrupa ülkeleriyle de ikili ilişkilerini geliştirmeye 
devam etmektedir. Bu vesileyle, Avrupa Birliği'yle de, karşılıklı 
çıkar esası üzerinden sağlam ve sağlıklı temellere dayalı ilişkiler 
geliştirmemize imkan verecek fırsatları değerlendireceğimizin 
altını çizmek isterim.

Üç denizin, üç kıtanın ve kültürlerin buluşma noktası olan 
Avrasya'nın tam kalbindeki bir coğrafyada 1000 yıl boyunca 
belirleyici rol oynayan dünya devletlerinin mirasçısı olmak büyük
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bir tarihi sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Günümüzde 
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk kültür dünyasının varlığı artık 
somut bir gerçeklik halini almıştır. Bu gerçeklik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin dış politikası üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. 
Bir anlamda tarih bizi eteğimizden çekmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla, Türkiye önümüzdeki yüzyıla hazırlanırken dış poli
tikada zaman ve mekân boyutlarını bir dünya devleti sorumlu
luğuyla yeniden değerlendirmek durumundadır. Bugün düzenle
mekte olduğunuz toplantının bu doğrultudaki kavramsal çalış
malara önemli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle, böylesine yararlı bir organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği geçen tüm yetkilileri tebrik ediyor ve 
toplantınızın verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.
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KOSOVA KRİZİ SONRASINDA İMZALANACAK 
İSTİKRAR PAKTI’NA DAİR AÇIKLAMA

Kosova'da siyasi çözümün gerçekleştirilmesinden sonra 
Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine, bölgenin yeniden 
yapılanması ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve refahına katkı
da bulunmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 
İstikrar Paktı'nın imza törenine katılmak üzere Sayın Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem, beraberindeki bir heyetle 9 Haziran 1999 ta
rihinde Köln'e gidecektir.

Balkanlar’la tarihi ve kültürel bağları bulunan ve bölge 
ülkeleriyle ikili ve çok taraflı işbirliğini sürdüren Türkiye, İstikrar 
Paktı'nın hazırlık çalışmalarında aktif olarak rol almıştır ve bu 
girişimin başarısı için etkin biçimde katkıda bulunma karar- 
lılığındadır.
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AVRUPA BIRLIGI’NIN GUNEYDOGU AVRUPA’YA 
YÖNELİK İSTİKRAR PAKTI İÇİN BİLGİ NOTU

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Almanya, 8 Nisan 
1999 tarihinde diğer Birlik üyesi ülkelere "Draft Stability Pact for 
South Eastem Europe" başlıklı bir taslak metin sunmuş ve 
Kosova'da siyasi çözümün gerçekleştirilmesinden sonra 
Balkanlar’m istikrarı ve yeniden yapılanması ile ekonomik 
refahına katkıyı öngören sözkonusu metin 14 Nisan günü Birliğin 
resmi girişimi olarak kabul edilmiştir.

•   ___

istikrar Paktı taslağının geliştirilmesi amacıyla bir AB
Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Büyükelçi Wilfried Gruber bu 
işle görevli özel temsilci olarak atanmıştır.

Büyükelçi Gruber, diğer bazı devletlerin yanısıra ülkemiz
den yetkililerle ve kimi uluslararası ve bölgesel kuruluşların tem- 
silcileriyle temaslarda bulunmak suretiyle istikrar Paktı taslağı 
hakkındaki görüş ve önerileri derlemiştir.

Bu çerçevede, 13 Mayıs 1999 tarihinde Ankara'ya gelen 
Büyükelçi Gruber'e, ülkemizin bu girişimi desteklediği ve 
başarıya ulaşması için katkısını getirmeye hazır olduğu belirtilmiş 
ve metne ilişkin ilave ve değişiklik önerilerimiz adıgeçenin 
dikkatine getirilmiştir. Değişiklik önerilerimiz de dikkate alınarak 
hazırlanan yeni metin 27 Mayıs 1999 tarihinde 
Petersberg/Bonn'da Almanya'nın evsahipliğinde yapılan Yüksek 
Düzeyli Memurlar Toplantısı’nda ele alınmıştır.

AB bünyesinde Pakt üzerindeki görüşmelerin ana nok
tasını, Pakt'ın hedef aldığı ülkelere verilen AB üyeliği perspektifi 
oluşturmuştur. Pakt çerçevesinde sağlanacak ilerlemelerin tam 
üyelik yolunda dikkate alınması, ancak tam üyeliğe giden alter
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natif bir yol olarak görülmemesi, Amsterdam ve Kopenhag karar
larının esas kriterleri teşkil ettiği AB yetkilileri tarafından ısrarla 
vurgulanmıştır.

27 Mayıs 1999 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 
Royaumont Süreci üyeleri (AB ülkeleri, Arnavutluk, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Macaristan, 
Romanya, Rusya, Slovenya, Türkiye, ABD, AB Komisyonu, 
AGİT Başkanlığı, Avrupa Konseyi) esas katılımcı olarak yer 
almışlardır. Japonya, Kanada, OECD, NATO, BAB, IMF, Dünya 
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, BM, KEİ, Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci, MAG, Royaumont ve SECİ 
temsilcileri "kolaylaştırıcı" (facilitators) sıfatıyla, Polonya, 
Ukrayna, İsviçre, Moldova ve Baltık ülkeleri ise gözlemci 
statüsüyle toplantıda hazır bulunmuşlardır. Karadağ'dan iki tem
silci de toplantıya "misafir" olarak katılmışlardır. Yalnızca bölge 
ülkelerinin oluşturduğu bir işbirliği mekanizması olan GDAÜ 
İşbirliği Süreci, toplantıda sürecin dönem başkanlığını yürüten 
Romanya tarafından temsil edilmiştir.

Federal Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, 
amaçlarının Kosova sorununa G-8 kararları çerçevesinde barışçı 
bir çözüm bulunması ve geleceğe yönelik yeni bir strateji saptan
ması olduğunu, uzun dönemde bölgenin dünya ile bütünleşmesi
ni hedeflediklerini, Royaumont formatını benimsemekle 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni (YFC) dışlamadıklarını, ulus
lararası toplumun beklentilerini karşıladığında YFC'nin de eşit 
katılımcı olarak Pakt'ta yerini alabileceğini, Pakt'la öngörülen 
yapının AGİT şemsiyesi altında yer alacağını, Avrupa Birliği'nin 
Pakt'ın başarıya ulaşması için ABD, Rusya ve Türkiye'nin 
yanısıra bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacağını 
ve ayrıca bir donörler konferansı düzenlemeyi öngördüklerini 
ifade etmiştir.

27 Mayıs tarihindeki Petersberg Toplantısı ve öncesinde 
gerçekleştirilen Yazım Komitesi çalışmaları sırasında, İstikrar 
Paktı metni üzerinde yapılmasını önerdiğimiz değişikliklerin 
büyük çoğunluğu kabul edilmiştir.
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Bu çerçevede, güvenlik konuları bağlamında terörizmle 
mücadele edilmesine ilişkin ifadenin metne dercedilmesi ve ta
leplerimiz doğrultusunda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne 
ilişkin bölümün genişletilmesi ve anılan Süreç kapsamında 
tarafımızdan hazırlanan İyi Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve İşbir
liği Şartı'na atıfta bulunulması, öte yandan Türkiye'nin, kuru
luşunda etkin rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış 
Gücü’ne metinde yer verilmesi sağlanmıştır.

İstikrar Paktı taslağının Köln'de 10 Haziran 1999 günü 
Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda sonuç
landırılarak imzalanması beklenmektedir.

istikrar Paktı taslağı, sekiz bölüm ve 43 maddeden ibaret 
ana metin ile örgütlenmeye ilişkin ekten müteşekkil bir belgedir. 
Burada Dışişleri Bakanları düzeyinde bir "bölge masası" (region
al table) oluşturulması, Pakt kapsamındaki faaliyetlerin de üç
"çalışma masası" (working table) çerçevesinde sürdürülmesi 
planlanmıştır:

- Siyasi konulara ilişkin çalışma masası çerçevesinde 
demokratikleşme, insan hakları, basın özgürlüğü, sivil örgütlen
menin güçlendirilmesi gibi konular görüşülecektir.

- Ekonomik konulara ilişkin çalışma masası çerçevesinde 
yeniden yapılanma, bölgesel ve bölge ötesi ekonomik işbirliğinin 
geliştirilmesi, ulaştırma, altyapı, enerji ve çevre ile ilgili çalış
malar yapılması öngörülmektedir.

- Güvenlik ile ilgili konulara ilişkin çalışma masası 
çerçevesinde ise, bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına 
yönelik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Balkanlar’la tarihi, insani ve kültürel bağları olan ve bölge 
ülkeleriyle ikili ve çok taraflı işbirliğini sürdüren Türkiye, İstikrar 
Paktı girişiminin başarısı için etkin biçimde katkıda bulunmayı 
öngörmektedir.
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T H E  W A L L  S T R E E T  JO U R N A L  E U R O P E

REVIEW à,OUTLOOK

Turkey's Triumph

The best thing Turkey could do for its image is allow the 
Islamists to take power, reinstitute the oppression of women, and 
call for the destruction of Israel. At least that's what an observer 
from Mars would be likely to conclude after comparing the press 
treatment of Turkey and the rest of the Muslim world. Indeed, 
what ought to be a relatively uncontroversial process -the trial and 
punishment of a confessed terrorist- has become an occasion for 
the Western media to highlight all the supposed shortcomings of 
the Turkish judicial and democratic system.

Turkish prosecutors requested the death penalty yesterday 
as they wrapped up their case against Kurdish rebel leader 
Abdullah Ocalan. On Monday the Turkish military's general staff 
rejected Ocalan's calls for a "peace process", saying they would 
not accept his "terrorist organization" as an interlocutor. 
Predictably, the press leapt to attack. Britain's Guardian, for 
example, carried a sympathetic interview with the brainwashed 
little girl who set herself on fire in London following Ocalan's 
capture. A commentary in the same paper took it for granted that 
capital punishment is an injustice; and referred (without apparent 
irony) to the "civil conflict" being exacerbated by the trial.

But why does the left hate Turkey? Because Turkey flouts 
the rules. Not international law, to be sure -last time we looked 
countries still had a right to defend themselves against attack, and 
to try people responsible for murdering thousands of their citi-
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zens. Rather, Turkey flouts the kind of politically correct princi
ples the left would like to establish as the norms of international 
behavior; force is never the solution; terrorists and dictators are 
always to be negotiated with, groups (not individuals) are bearers 
of rights; and cultural expression is always a good thing.

In the Ocalan case, then, Turkey's affronts began with the 
very act that sent the terrorist on the run. Instead of pleading with 
Syrian dictator Hafez Assad to be nice, or worse yet offering him 
"land for peace" (as the new Israeli government, at U.S. urging, 
proposes to do), the Turks simply told him to shut down the PKK 
or else. Knowing that the Turks aren't in the habit of making 
threats (much less empty ones), Mr. Assad took them seriously. 
Force (or at least the threat of it) was the solution, as it was again 
when, after unsuccessfully lobbying its NATO allies to turn over 
its public enemy No. 1 for trial, Turkey had the audacity to sim
ply seize him in a foreign country.

And now that the accused, who knows his forces are being 
decimated by the Turkish military and that his own life is in dan
ger, makes an offer of "peace", the left is upset that the Turks have 
decided not to legitimize him a la Arafat. Presumably they think 
that the Kurds would be better off in a backward and poor inde
pendent state (bordering Iraq and Iran) led by outdated Marxist 
revolutionaries and learning only a useless language. In fact, there 
is no "Kurdish" language, but a bunch of different dialects; which 
might explain why Ocalan ran the PKK in Turkish.

What principles is Turkey asserting instead? Actually, prin
ciples that used to be considered liberal; that citizenship is not 
about race (and that the world should not be divided into a multi
tude of ethnically and linguistically pure statelets); that individu
als, not groups, are entitled to rights; that people ought to be pun
ished for violating those rights (even if they have "political" rea
sons for doing so); and that democracies work better when there 
is a common language of public discourse, something with which 
many minorities, as shown by the backlash against bilingual edu
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cation in the United States, agree.

None of this is meant to suggest Turkey is an ideal state. 
But in their attacks on Turkey its Western critics often attack the 
very ideals to which it should, and usually does, aspire.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları, soru
larınızla başlayalım.

SORU : Yeni hükümetin kurulması dolayısıyla Başbakana 
gelen mektuplar ya da tebrikler konusunda bilgi verebilir misiniz? 
Özellikle Amerika'dan herhangi bir tebrik ve davet mektubu geldi 
mi bugüne kadar?

CEVAP : Yeni seçimler ve seçimler sonrası teşekkül eden 
hükümet ile ilgili olarak bu tür tebrik mesajlarının teati edilmesi 
olağandır. Bunların doğrusunu isterseniz dökümü önümde yok. 
Arzu ederseniz ilgili Dairemizle temas edip daha ayrıntılı bilgi 
alabilirim. Ama söylediğim gibi bunlar olağan protokoler tebrik 
mesajlarıdır.

SORU: Mayıs ayının sonunda Başbakanın Schröder'e 
yazdığı mektuptan sonra ikinci bir mektubun daha olduğu 
yönünde haberler var. Böyle bir mektup var mı?

CEVAP: Biliyorsunuz Köln Zirvesi öncesi Dönem Başkanı 
sıfatıyla Almanya'nın Zirve’ye yönelik, Zirve'de Türkiye-AB 
ilişkilerinin ileriye götürülmesine yönelik bazı çabaları oldu. Bu 
çerçevede yine hatırlarsınız Devlet Sekreteri Ischinger Mayıs 
sonunda Ankara'ya geldi, Bakanlığımızda temaslarda bulundu. 
Zirve sırasında da Almanya, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 
takdirle karşıladığımız bazı çabalarda bulundu. Neticeye ilişkin 
olarak ise bizim görüşlerimizi yansıtan bir açıklama yaptığımızı 
hatırlayacaksınız. Bunun ötesinde benim değindiğiniz konularda
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sizlere aktarabileceğim bir husus yok.

SORU : Mektup yok mu?

CEVAP : Bu konularda bunun ötesinde bir şey söyleyemi
yorum.

SORU: Papandreu'dan bir yanıt geldi mi acaba Sayın 
Cem'e?

CEVAP: Hayır. Sayın Bakanımızın kendisine göndermiş 
olduğu ve terörle mücadele konusunda bir işbirliği anlaşması 
önerisi içeren mektuba henüz Yunan tarafından bir cevap 
almadık.

SORU: Zirve'den önce özellikle Yunanistan'ın bu Eşek 
Adası olarak da bilinen adacıkta tansiyonu tırmandıran girişimi, 
bayrak dikme girişimi, orada yaşayan belli bir Yunan topluluğu
nun mevcudiyeti sözkonusu. Türkiye bunların kabul edilemeye
ceğini, Yunanistan'ın provokatif bir tutum içinde olduğunu 
defalarca belirtti. Hatta bunun için gerekenlerin yapılacağı da 
ifade edildi. Şimdi bu çerçevede Türkiye özellikle son günlerde, 
Zirve'den sonrası da dahil olmak üzere, çok düşük profilli bir 
diplomasi izliyor. Sessizlik diplomasisi izliyor. Yunanistan'ın bu 
adadaki girişimleri kabullenilmiş anlamına mı geliyor? 
Yunanistan şu an faaliyetlerine devam ediyor orada.

CEVAP: Hiç şüphesiz hayır. Zaten yapmış olduğumuz 
açıklamada ve daha sonra çeşitli düzeylerde yapılmış olan açıkla
malarda da bunu sarahaten ortaya koyduk. Ege'de aidiyeti ulus
lararası anlaşmalarla hiçbir ülkeye bırakılmamış olan birtakım 
coğrafi formasyonların mevcut olduğunu ve bunların aidiyetinin 
görüşmeler yoluyla belirlenmesi gerektiğini, bunun ötesinde, bu 
yönde atılabilecek oldu-bitti niteliği taşıyan adımların tarafımız
dan hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve bir hak doğurmaya
cağını ifade ettik. Bu görüşlerimiz hiç şüphesiz geçerliliğini koru
maktadır.
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SORU : Bakan Bonn'a gidiyor. Orada ikili bir teması ola
cak mı?

CEVAP : Sayın Bakanımız Köln'deki İstikrar Paktı 
Toplantısına katılmak üzere Köln'e gidecekler. Şu an için 
öngörülen bir ikili teması yok ama bildiğiniz gibi bu tür toplan
tılarda katılımcılar arasında ikili temaslar yapılması gayet 
olağandır.

SORU: Cumhurbaşkanının bu ay içerisinde bir-iki yurtdışı 
gezisi olacak. Bir tanesi Azerbaycan'a, biri Moldova, bir de Mısır 
var. Bu konuda detay verebilir misiniz?

CEVAP: Bu konularda zamanı gelince daha ayrıntılı açık
lama yapacağız. Ben şu anda bunları resmen teyit edebilecek 
durumda değilim, ama bazı ziyaretler gündemdedir. Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi için söylediğiniz gibi, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'a, daha sonra 
Moldova'ya ve Temmuz ayı sonunda da Mısır'a bir ziyareti gün
demdedir, ama bunlar konusunda kesin açıklamayı zamanı 
gelince yapacağız.

SORU : Abdullah Ocalan'ın ifadeleri kapsamında herhangi 
bir girişim oldu mu yurtdışı bağlantılarıyla ilgili olarak?

CEVAP : Bu konuları gayet tabii yakından izliyoruz ve 
değerlendiriyoruz. Henüz dava sonuçlanmış değil biliyorsunuz. 
Süreç devam ediyor. Dava sırasında ortaya çıkan ve pek çoğunu 
esasen bildiğimiz konuları not ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu 
çerçevede, eğer yeni bir adım atmamız gerekirse yapacağız.

SORU: Diğer ülkelerden bu ifadeler konusunda bir girişim 
oldu mu? Mesela İsveç'ten bilgi almak falan gibi.

•  «

ikinci sorum da, bir açıklama yapmıştınız, İtalya ile füze
konusunda bir gerilim olduğu anlaşılıyor Türkiye arasında. 
Rumlara verilecek füzeler konusunda. Buradaki son aşama nedir?
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CEVAP: Birinci sorunuza karşılık olarak, bu duruşma 
sırasında ortaya çıkan beyanlar konusunda adıgeçen ülkelerin 
bazıları kendileri birtakım açıklamalar yaparak bu iddialara 
ilişkin görüşlerini açıkladılar. Bizimle doğrudan bu konuda bir 
temas olduğunu zannetmiyorum.

İkinci hususta ise, biliyorsunuz bu füze sisteminin Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne satışı konusunda hazırlıkların ilerlediği
ni ve füzelerin Ağustos ayı içinde adaya getirilmesinin bek
lendiğini Rum basını da açıklamıştı. Bizim bu konuda ifade 
ettiğimiz görüşler geçerliliğini korumaktadır. Bu tür faaliyetlerin 
Ada’da oluşturulmasına gayret edilen güven ortamına hizmet 
etmeyeceği ve ciddi sonuçlara yol açabileceği daha önceki tecrü
belerden de görüldüğü üzere ortadadır. Bu silah sistemini 
GKRY'ne satma hazırlığı içinde olan İtalya'nın da bu konuda özel 
bir sorumluluk taşıdığı ve bu kararın gözden geçirilmesini bek
lediğimiz ifade edilmişti. Bunun ötesinde bu konuda ilave edile
cek şu aşamada bir husus yok.

SORU : Ürdün Prensi Hasan'ın Ankara ziyaretinde bazı 
önerilerde bulunduğu gibi haberler var Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan'la yaptığı görüşmesinde. Bu öneriler hangi konuda? 
Irak konusu da gündeme geldi mi?

İkincisi, ABD'nin Irak'taki muhalefeti koordine etmekle 
görevli temsilcisi şu anda Ankara'da Dışişlerinden kimseyle 
görüştü mü? Hükümetle görüşecek mi?

CEVAP : Prens Hasan'ın Ankara ziyareti özel bir ziyarettir. 
Bu çerçevede, bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Başbakanımızla da bir araya gelmiştir, ama bu görüşmeler 
bir nezaket ziyareti çerçevesinde cereyan etmiştir. Onun ötesinde 
bir içerik olduğunu ben bilmiyorum.

Riccardone'nin ise Ankara'dan artık kesin olarak ayrılmak 
üzere, hazırlıklarını ikmal etmek üzere geldiği veya geleceği 
anlaşılıyor. Şu ana kadar Bakanlığımızda benim bildiğim bir 
teması olmadı, ama ayrılmadan bir teması belki olabilir.
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SORU : ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı 
Türkiye'yi ziyaret etti. Burada birtakım görüşmelerde bulundu. 
Bu görüşmelerin içeriği hakkında bilgi var mı sizde?

CEVAP : Bu konuda bana intikal etmiş bir bilgi yok.

SORU: Kosova'daki barış sürecinde önemli gelişmeler 
oluyor. Türkiye'nin buna bakışı nedir, özellikle bu D-8 
Toplantısıyla ilgili olarak? Gerçi şu anda devam ediyor ama.

CEVAP: Kosova'da olup biten gelişmeler şüphesiz 
Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bu konuda bizim tutumumuz 
da açık. Kosova'da NATO harekatının bir an önce uluslararası 
toplumu tatmin edecek bir formül çerçevesinde sona ermesi hiç 
şüphesiz temennimizdir. Bu yönde Yugoslavya'nın son birkaç gün 
zarfında NATO önerilerini kabul yönünde adımlar attığını bili
yoruz. Henüz nihai bir anlaşma sağlanmış değildir ama tabii ki 
temennimiz bir an önce bu anlaşmanın imzalanması ve Kosova'da 
bir an önce yaraların sarılmasıdır.

SORU : Ermeni anıtının Fransa'da açılmasıyla ilgili 
Türkiye'nin diplomatik veya başka alanda bir girişimi olacak mı?

• •

İkincisi, İtalya'da Ocalan davası 31 Mayıs'ta başladığından 
beri devlet kademesinin de dahil olduğu, basının da dahil olduğu 
sistematik bir kampanya var Türkiye'ye karşı. Bunlar çok net 
olarak belli oluyor. Bu konuda İtalya nezdinde herhangi bir giri
şim, bu yönde çalışmanız var mı?

CEVAP : Fransa'daki bu sözde Ermeni anıtının açılması 
konusunda bir açıklamayla tepkimizi dile getirdik. Zaten anıtın 
açılışı öncesi de Fransız makamlarıyla bu konuda sürekli 
temaslarımız vardı. Bunun yanlış ve yersiz bir girişim olduğunu 
pek çok defalar Fransız tarafının dikkatine getirdik. Bu tutumu
muz hiç şüphesiz geçerliliğini korumakta.

İtalya'nın tutumuna gelince, bizim geçmişte İtalyan 
Hükümeti’nin terör örgütü elebaşısının ülkesinde bulunduğu süre
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zarfındaki tutumu konusunda ciddi endişelerimiz ve itirazlarımız
oldu. Bunlar kamuoyunun da çok yakından malumu. Italyan
basınının bir kesimi de keza haksız yönde yayınlar yaptı. Fakat
aradan geçen zaman zarfında en azından Italyan basını olarak bir
kısmında olayın gerçek mahiyetinin daha iyi anlaşılmaya

•  *

başladığını gördük. İtalya'da gerek hükümetin gerek Italyan 
basınının büyük kesiminin önümüzdeki günlerde tutumunu 
yeniden gözden geçireceğini ümit ederiz.

SORU: AB Zirvesi ile ilgili bir soruya karşılık 
"Almanya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz" dediniz ama AB 
Zirvesi'nin sonuçlarının sanırım değerlendirmesi yapılmadı 
Dışişleri Bakanlığı’nda. Resmi bir açıklama olmadı bu konuda 
yanlış hatırlamıyorsam.

CEVAP: Bu konuda kısa bir açıklama yaptık.

SORU : Sonuçlar Türkiye açısından tatmin edici mi? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ümit verici mi, hayal kırıklığı mı?

CEVAP : Sonuçlar gayet tabii ki tatmin edici değil. 
Biliyorsunuz Lüksemburg Zirvesi ile 97 Aralık'ında başlayan, 
sonra bir miktar belki düzeltilmesine çalışılan bir sıkıntı devam 
ediyor. Türkiye'ye karşı ayrımcı muamele uygulanmasına son 
verilmesine ve Türkiye'nin aday ülke olarak tanımlanmasına ve 
ilan edilmesine yönelik bir netice alınmış değil. Bu konuda en son 
olarak Dönem Başkanı Almanya'nın çabaları oldu ve söylediğim 
gibi bunları takdirle karşıladık. Ama Köln Zirvesi'nde yayınlanan 
nihai açıklamada biliyorsunuz Türkiye'ye bir atıf yapılması 
mümkün olmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin de AB'ne yönelik 
olarak daha önce açıkladığı tutumu değiştirmesine sebep olacak 
bir gelişme ortaya çıkmadı.

Teşekkür ederim.
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KOSOVALI MÜLTECİLERE TÜRKİYE TARAFINDAN 
YAPILAN YARDIMLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

1.Kosovalı mültecilere kapılarını açan ilk ülkelerden biri 
olan Türkiye'ye 8 Haziran 1999 tarihine kadar kara ve hava 
yoluyla toplam 17.025 Kosovalı mülteci gelmiştir. Bunların bir 
kısmı Türkiye'deki yakınlarının yanına gitmiş, bir kısmı 
Kırklareli'ndeki Gaziosmanpaşa Mülteci Kampı'na yerleşti
rilmiştir. Kırklareli Gaziosmanpaşa Kampı'nda halen 7310 
Kosovalı mülteci bulunmaktadır.

Kosovalı mültecilerin kara ve hava yoluyla ülkemize geliş
leri sürmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) ile Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 
ortaklaşa yürüttüğü tahliye programı çerçevesinde hava yoluyla 
düzenli olarak Kosovalı mülteciler Türkiye'ye getirilmekte ve 
Kırklareli Gaziosmanpaşa Mülteci Kampı’na yerleştirilmektedir. 
Bunlardan arzu edenler Türkiye'deki akrabalarının yanına git
mektedir. IOM, mülteci taşıyan uçak seferleri hakkında 
Bakanlığımıza ve ilgili diğer makamlarımıza sürekli olarak bilgi 
vermektedir. Bu uygulamanın önümüzdeki dönemde de sürmesi 
beklenmektedir.

2.Kızılay'ın Arnavutluk'taki Elbasan Çadır Kampı’nda 
4.050, Makedonya'daki Boyane Kampı’nda ise yaklaşık 5400 
Kosovalı mülteci bulunmaktadır. Türk Kızılayı'nın her iki ülkede 
kurduğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı çadır kamplar, gerek işleyiş 
gerek şartlar bakımından ziyaretçilerin takdirini toplamaktadır.

Türkiye, mülteci akımının başladığı tarihten itibaren 
Arnavutluk ve Makedonya'ya Kızılay aracılığıyla yoğun biçimde 
insani yardım malzemesi göndermeye başlamıştır. Şimdiye kadar 
Amavutluk'a 27 ve 31 Mart, 6, 23 ve 28 Nisan, 1, 10, 22, 29
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Mayıs ve 3 Haziran 1999 tarihlerinde toplam 46 TIR dolusu 
insani yardım gönderilmiştir. Ayrıca, 5 uçak ile Arnavutluk'a, 2 
uçak ile de Makedonya'ya insani yardım ulaştırılmıştır.

Amavutluk'a 4.050.000 ABD Doları, Makedonya'ya ise 
yaklaşık 2.000.000 ABD Doları tutarında insani yardım gönde
rilmiştir (Bu miktara yol ve personel giderleri dahil değildir).

Böylece Arnavutluk ve Makedonya'ya toplam yaklaşık 
6.050.000 ABD Doları tutarında insani yardım yapılmıştır. 
Ülkemiz bölgeye insani yardım sevketmeye devam edecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK 
VE MAKEDONYA CUMHURBAŞKANLARI İLE 

YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMESİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Recep Meidani ile Makedonya 
Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov'u telefonla arayarak görüşmüştür.

Görüşmede, Kosova'da sağlanan ateşkes ile yerlerinden 
yurtlarından edilmiş mültecilerin kıştan önce evlerine dönmele
rine ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşmede ayrıca, Kosova'nm yeniden imar ve inşama 
ilişkin faaliyetlere bir an evvel başlanmasının önemi üzerinde 
mutabık kalınmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel, Kosova krizinden 
doğrudan etkilenen ve mültecilere yardım konusunda önemli 
fedakârlıklarda bulunan Arnavutluk ve Makedonya'ya ulus
lararası kamuoyunun yardım ve ilgisinin devamına büyük önem 
verdiğimizi her iki ülke Cumhurbaşkanına da belirtmiştir.
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KOSOVA KRİZİNİN ÇOZUM YOLUNA GİRMESİNE
İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) makamlarının 
geçen hafta kendilerine sunulan barış planını kabul etmelerinin ve 
NATO ile YFC askeri yetkilileri arasında Kosova'ya bir ulus
lararası güvenlik gücü konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın 
imzalanmasının ardından, YFC birliklerinin Kosova'dan çekilme
ye başlaması, NATO'nun hava harekatını askıya alması ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 10 Haziran 
günü Kosova konusundaki kararı kabul etmesiyle, Balkanlar'da 
ve Avrupa'da barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden ve bir 
milyonu aşkın kişinin mülteci ve yerlerinden edilmiş kişi duru
muna düşmesiyle büyük bir insanlık dramına dönüşmüş olan 
Kosova krizinin çözüm yoluna girmiş olmasından büyük mem
nuniyet duymaktayız.

NATO harekatı bu şekilde amacına ulaşmış ve NATO üyesi 
ülkelerin bağlı oldukları değerleri titizlikle savunma kararlılıkları 
beklenen sonucu vermiş bulunmaktadır.

Türkiye, bir bölge ülkesi olarak, bu soruna barışçı yollarla 
ve bölgede yaşayan ulusal Türk azınlığı dahil, tüm toplulukların 
çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir sistem içerisinde bütün hak 
ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanmasını güvence altına ala
cak ve kapsamlı bir özerklik sağlayacak bir çözüm bulunmasını 
başından beri arzu etmiş ve bu doğrultuda tüm uluslararası forum
larda büyük gayret göstermiş, sorumlu bir NATO üyesi ülke 
olarak harekatın başarısına önemli bir katkıda bulunmuş, insani 
sorunların hafifletilmesinde de öncü bir rol oynamış ve bu konu
da maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

Barış planının kabulü, askeri anlaşmanın imzalanması ve
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BMGK kararının kabulüyle Kosova'da yeni bir dönem başlamak
tadır. Bu yeni dönemde, YFC makamlarının yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getireceklerine, bu şekilde mültecilerin ve yer
lerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine 
imkan verecek bir ortamın süratle sağlanacağına, Kosova'da barış 
ve huzurun süratle tesis edileceğine, yaraların sarılmaya 
başlanacağına ve Kosova halkının beklentilerini karşılayacak bir 
siyasal düzenlemeye bir an önce varılacağına inanıyor; Kosovalı 
Arnavut grupların da bu doğrultuda ve BMGK kararına uygun bir 
biçimde hareket edeceklerini ümit ediyoruz.

Kosova'da başlayan bu yeni dönemde pek çok güçlüklerin 
aşılması gerekecektir.

Türkiye, Kosova'da siyasi çözüm çabalarına ve düzen
lemelerine bugüne kadar olduğu gibi aktif katkıda bulunmaya 
devam edecektir. Öte yandan, ülkemiz, bölgenin güvenliği ve 
istikrarı, yeniden yapılanması ve ekonomik refahına yönelik tüm 
çalışmalara da etkin olarak katılmayı öngörmektedir.
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PAKİSTAN VE HİNDİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI’NIN KEŞMİR SORUNU İÇİN 

BULUŞMALARINA DAİR AÇIKLAMA

Türkiye, Jammu ve Keşmir kontrol hattında Hindistan'la 
Pakistan arasında meydana gelen çatışmaları takiben, Pakistan'ın 
önerisi üzerine, iki ülke Dışişleri Bakanlarının 12 Haziran 1999 
tarihinde Yeni Delhi'de biraraya gelmelerinin kararlaştırılmasını 
memnuniyetle karşılamaktadır.

Pakistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları’nın buluşacak 
olmaları, iki ülke Başbakanları arasında Şubat 1999'da imzalanan 
ve Pakistan ve Hindistan'ın, Keşmir konusu da dahil aralarındaki 
tüm sorunları barışçı yollarla çözümlemek amacıyla diyalog 
sürecini başlatmalarını öngören Lahor Bildirisi’nin lafzına ve 
ruhuna uygun önemli bir gelişmedir.

îki ülke Dışişleri Bakanları arasında yapılacak bu 
görüşmelerle başlayacak diyalog sürecinin gerginliği ortadan 
kaldırarak sorunların çözümü yönünde somut sonuçlar vermesini 
ümit ediyoruz.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜNEYDOĞU AVRUPA’YA 
YÖNELİK İSTİKRAR PAKTI’NA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Kosova'da siyasi çözümün gerçekleştirilmesinden sonra 
Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın tesisine, bölgenin yeniden 
yapılanması ve bülgenin ekonomik açıdan kalkınmasına ve 
refahına katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından 
hazırlanan İstikrar Paktı, 10 Haziran 1999 günü Köln'de düzenle
nen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmiştir.

Ülkemizin, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından 
temsil edildiği toplantıda Royaumont Süreci üyeleri (AB ülkeleri, 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya,
Macaristan, Romanya, Rusya, Slovenya, Türkiye, ABD, AB

_ •    ____

Komisyonu, AĞIT Başkanlığı, Avrupa Konseyi) esas katılımcı 
olarak yer almışlardır. Japonya, Kanada, OECD, NATO, BAB, 
IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, BM, KEİ, 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci, MAG, 
Royaumont ve SDCI temsilcileri "kolaylaştırıcı" (facilitators) 
sıfatıyla hazır bulunmuşlardır. Bölge ülkelerinin oluşturduğu bir 
işbirliği mekanizması olan GDAÜ İşbirliği Süreci, Toplantıda 
sürecin dönem başkanlığını yürüten Romanya tarafından temsil 
edilmiştir.

Sözkonusu toplantıda yaptığı konuşmada, Sayın Dışişleri 
Bakanı, Kosova krizi ile yaşanan deneyimlerin, bölgede geçici 
çözümlerden ziyade uzun dönemli ve kalıcı tedbirler alınması 
zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini, bu amaca 
yönelik olarak sunulan İstikrar Paktı'nın yeni bir başlangıcı 
simgelediğini, Pakt'ın uygulanması aşamasında bölge ülkeleri 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine özel önem atfedilmesi 
gerektiğini, bu bağlamda, Türkiye tarafından Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci çerçevesinde kabulü öngörülen "İyi 
Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı"nın bölge ülkeleri
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arasındaki ilişkilerin parametrelerini belirlemesi açısından yararlı 
bir belge olacağını, İstikrar Paktı'nın bölünmemiş bir Avrupa 
yaratma yolunda önemli bir adımı oluşturacağına inandığımızı 
belirtmiş ve Türkiye'nin Pakt’ın başarıya ulaşması için etkin 
biçimde katkıda bulunma kararlılığında olduğunu vurgulamıştır.

Pakt'ın başarıya ulaşması hiç kuşkusuz öncelikle Kosova 
krizi sonrası dönemde özellikle yerlerinden edilmiş mültecilerin 
sorununa bir çözüm bulunması Makedonya ve Amavutluk'un 
istikrarının sağlanması ve siyasi belge niteliğinde olan Pakt'ın bir
takım ekonomik yardım ve projelerle görülebilir ve somut kılın
masına bağlı olacaktır. Nitekim bu konularda bazı çalışmalar 
başlatılmış, örneğin Dünya Bankası ile AB Komisyonu bir ortak 
deklarasyon imzalayarak bölgeye yönelik yardımları koordine 
edecek bir oluşumu hayata geçirmişlerdir.

Pakt'ın uzun dönemde bölgeye kalıcı ve istikrarı getire
bilmesinin koşullarından biri de, YFC'nin bu sürece zamanı 
geldiğinde dahil edilmesidir. Toplantıda söz alan Bakanlann 
hemen hemen tümü, demokratik ve komşularıyla barış içinde 
yaşayacak olan bir YFC'nin İstikrar Paktı'nın başarıya ulaşmasın
da yadsınamayacak bir zorunluluk olduğuna işaret etmişlerdir.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, sözkonusu Toplantı 
vesilesiyle ABD, Almanya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Hollanda, İngiltere, İspanya, Moldova ve Romanya Dışişleri 
Bakanları ile ikili temaslarda bulunmuştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV’DE 
YAYINLANAN “ANKARA KULİSİ” PROGRAMINDA 
GAZETECİ İSMET SOLAK’A VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU : Bundan 25 yıl önce Türkiye gündeminin iki büyük 
konusu vardı. Kıbrıs Barış Harekatı ve sonuçlarıyla TRT Genel 
Müdürü İsmail Cem. Biz millet olarak çabuk unutuyoruz. Bakın 
çeyrek asır önce Meclis'te ve kamuoyunda en çok tartışılan isim 
şimdi Dışişleri Bakanı. O bir gazeteciydi, genç bir yazardı. 
Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi koalisyon hüküme
tinin genç Başbakanı Bülent Ecevit, TRT Genel Müdürlüğü’ne 
İsmail Cem'i getirince önce bir sessizlik olmuştu. Bu genç adam 
başarılı olunca, muhalefetin önce huzursuzluğu, ardından bom
bardımanı gelmişti. Mahkemeler, tartışmalar, küfürleşmeler, 
gazete manşetleri.

Peki Ecevit bu göreve İsmail Cem'i neden ve nasıl getir
mişti? Bunu o yıllarda Ecevit'e kendim sormuştum ve şöyle anlat
mıştı. "Biz göreve gelir gelmez karşı karşıya kaldığımız atama 
zorluklarından biri buydu. Ben ölçü olarak hem kültürüyle, hem 
dünya görüşüyle, hem de objektifliğiyle o yeri doldurabilecek bir 
kimse bulmaya çalışıyordum. Aklıma İsmail Cem geldi. 
Kendisini çok yakından tanımasam da çok değerli ve geniş 
kültürlü bir gazeteci olarak biliyordum. TRT'de bürokratlıktan 
çok gazetecilik tecrübesinin yararlı olacağını düşünüyordum. 
Ayrıca İsmail Cem, yalnız sol hareketi değil, sağ hareketleri de bir 
bilim objektifliğiyle değerlendiren bir kimseydi. Onun için Sayın 
Erbakan'ın da, MSP'nin de bu önerimi anlayışla karşılayacaklarını 
düşünüyordum ve nitekim tahmin ettiğim gibi oldu ve Sayın 
Erbakan'a bu öneride bulunduğum vakit çok memnun oldu. 
Sevinçten yüzü güldü. 'Nasıl bulabildiniz bu ismi. Çok iyi düşün
müşsünüz' dedi."
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TRT'de birden bire hava değişti. Yepyeni programlar, halkı ekran 
başına çeken yayınlar, derin ve güncel haberler, halk İsmail Cem'i 
çok sevdi. Tuttu. "Bu çocukta iş var" deyip bağrına bastı. İşte bu 
iyi olmadı. Halk birini çok tutup severse, onun karşısına dikilen
lerin sayısı birden bire artıyor. Nitekim öyle olmuştu. Milliyetçi 
Cephe ve belli kuruluşlar veryansın etmeye başladılar. O sırada 
ANKA Ajansı'nda parlamento muhabiriydim. Bütün tartışmaları 
bir kitapta topladım. Adı "İsmail Cem Dosyası". O İsmail Cem, 
bir süre sonra "Politika" gazetesini yayınlamaya başladı. 
Gazetedeki ilk dizisi "TRT'de 500 gün". Ben, Ahmet Tan 
arkadaşımla birlikte o gazetede, Politika'da köşe yazarlığına 
başladım. Tıpkı bugünkü gibi Kulis yazıyordum. İsmail Cem 
şimdi Dışişleri Bakanı. Ben Hürriyet'te Ankara Kulis'i yazıyorum 
ve NTV'de de Ankara Kulisi'ni sunuyorum. Kader ağlarını böyle 
mi ördü bilemiyorum. Ama benim İsmail Cem'le olan programım 
onun sıkça gördüğünüz programlarına hiç benzemeyecek. Biraz 
öncelerden başlayıp bugünlere gelmek istiyorum ve önce Sayın 
Bakan'a hoş geldiniz diyorum.

Sayın Cem hoş geldiniz.

CEVAP : Sayın Solak, aslında çok sevgili İsmet. Bu güzel 
sözleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında Türkiye için 
çok güzel şeyler düşünmüş, çok güzel işler yapmaya çalışmış ve 
hakikaten idealist bir kuşağın temsilcileriyiz. Benim için 
söylediğiniz güzel sözlerin eşini ve fazlasını ben sizin için 
söyleyebilirim.

SORU: Çok teşekkür ederim.

CEVAP: Biz gerçekten o dönemde Türkiye'yi ve dünyayı 
kurtaracağımıza inanıyorduk.

SORU : Hakikaten inanıyorduk ama.

CEVAP : İnanıyorduk ve bu yolda da gerçekten bireysel 
düzeyde her türlü fedakarlığı da yapabilen bir kuşaktık. Bugünkü 
gençler mutlaka bizden daha iyidir ama bu özellik sanki bizde
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daha fazlaydı.

SORU: İsmail Cem'le, İsmail Cem Dosyası'ndan başlamak 
istiyorum. Bu kitap 75 yılının kitabı. Zaten o sıra üçbin basıp bir
den bitmişti. Zaten belgesel kitaplar böyledir. O günün güncel

•  _ ____

olayları içinde. Ama burada, İsmail Cem Dosyası'nda, başında 
sizinle bir söyleşi vardır. O söyleşiyi anımsarsanız, rahmetli Uğur 
Mumcu benim adıma size gelmişti. Çünkü ben belgesel bölümleri 
dizerken bir türlü zaman bulamadım. O da dedi ki "Ben Cem'e 
gidiyorum, ben yapayım". Soruları kararlaştırdık, size gitti. Ben o 
sorularla başlamak istiyorum izin verirseniz.

•  • •

ilk soru şuydu: Öğrenim hayatınız nerede başladı?

CEVAP: Robert Koleji'nden mezun oldum. Yani liseyi 
Robert Kolej'de okudum. Kolej'de orta öğrenimimi bitirdiğim yıl 
bir burs kazandım. Bir sene Amerika'ya gittim. Amerika'da lise 
sona devam ettim ve Amerika'daki liseden de mezun oldum. 
Önemli bir yıl oldu. 16-17 yaşındaydım. Bir Amerikalı aile ile bir 
sene kaldım ve orada liseye devam ettim. Sonra Kolej'i bitirdik
ten sonra, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdim.

SORU: Ama lisede de hukukçu olma isteğiniz vardı değil
mi?

CEVAP: Hukuk ve gazetecilik. Bende politika o yaşlardan. 
Zaten lise son sınıfta CHP Teşvikiye Ocağı Gençlik Kolu 
Başkanı’ydım. O zaman Ocak Teşkilatları vardı. Sonra Lozan'dan 
mezun oldum. Mezuniyetimden sonra rahmetli babamın "Oğlum 
ben imkanı bulacağım, istediğin ülkeye git. Lisansüstü eğitim 
yap, doktora yap" gibi önerileri oldu. Tabii demin bahsettiğim, o 
Türkiye'yi kurtaracağız, dünyayı kurtaracağız ya "hayır, 
zamanım kısıtlı kendi ülkemde hemen çalışmaya başlayacağım, 
askerliğimi yapacağım" deyip o yaz, döndüğüm yaz Milliyet 
gazetesinde çalışmaya başladım. Gazeteciliğe başlayışım...

SORU: Bu arada bir şey daha var. Şiir de yazıyordunuz 
değil mi lise sıralarında? O şiiri hatırlar mısınız?
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CEVAP: Hatırlıyorum. Çünkü çok fazla şiir yazmadım. 
Fakat ilk şiirim ortaokulu mezuniyetim, yani 16 yaş gibi oluyor, 
yıllığımızda çıktı. Ortaokul yıllığında bir yarışma olmuştu. Gene, 
Allah rahmet eylesin, Ekrem Yirmibeşin bizim edebiyat 
hocamızdı. Adanalı bir arkadaşım, Aydoğan San, ikimizin şiiri 
ortaklaşa birincilik ödülüne layık görüldü ve yayınlandı. Benimki 
ilginç bir şiirdi. "Sabahleyin Sokaklar" diye bir şiirdi ve işte o 
sabah çok erken saatte sokakları, sokaklardaki çöpçüleri anlatan, 
onların düşüncelerini ve ...

SORU : İç dünyalarını anlatan...

CEVAP : Böyle biraz hüzünlü, biraz insan boyutu güçlü 
olan basit bir şiirdi.

SORU: Devam edelim şimdi. Avukat veya hakim 
olmadınız değil mi?

CEVAP: Olmadım. Şimdi benim eğitim olayım da bir 
ilginçtir. Daha sonra ona geleyim. Çünkü bitmedi. Yahut şöyle 
söyleyeyim. Lisansüstü birşeyler yapmak hep içimde kalmıştı. 
Nitekim Milliyet gazetesinde çalışmaya başladım ve üniversitede 
doktoraya yazıldım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
rahmetli Tarık Zafer Tunaya'nın öğrencisi oldum, lisansüstü. Bir 
sene fevkalade ciddi devam ettim. Senenin sonunda galiba 
Cumhuriyet'e geçmiştim. Yazı İşleri Müdürlüğü gibi bir görevim 
vardı.

SORU : Ecvet Hoca'nm yanında.

CEVAP : Ecvet Türesin'in yanında. Dolayısıyla bıraktım 
bu lisansüstü sevdasını ama sonra geri geldim ona. 40 yaşında. 40 
yaşında ben lisansüstü yaptım. Ecvet Türesin'i hocam diye 
anarım, Turhan Aytul hocamdır, Abdi İpekçi, ben Milliyet'e 
girdim, tabii ki Abdi Bey'den de çok şey öğrendim, fakat Abdi 
Bey benim eğitimimi Turhan Aytul'a teslim etmişti ve Turhan 
Aytul hakikaten inanılmaz bir gazeteciydi, olağanüstü bir insandı.
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SORU : Rahmetli Uğur Mumcu bana demişti ki bu kitabı 
yazarken, "O sakıncasızdı. İtibarlıydı, çünkü ben Patnos'u çektim, 
o İstanbul'daydı" dedi. Nerede yaptınız askerliği?

CEVAP: Şimdi askerliğim, bir defa ben iki sene askerlik 
yaptım. O dönem iki seneydi. Altı ay Tuzla Piyade 
Okulu’ndaydım. Oradan Harp Akademileri’ne. Harp
Akademileri’nde altı ay kıta hizmetim oldu, son bir senemi Milli 
Güvenlik Akademisi’nde eğitim planlaması yaptım. Yani o 
akademiye gelen subaylara ve sivillere eğitimin planlamasını 
yaptım.

SORU : TRT Genel Müdürü olmadan önce, yanlış anım
samıyorsam, Milliyet'te gene köşe yazarıydınız.

CEVAP : Dört yıl Milliyet'te sürekli yazdım. Güzel dönem
di. O dönemi hep rahmetli Abdi İpekçi ile birlikte anıyorum. O 
dönemde zor günler de mevcuttu. Hatırlarsınız 12 Mart dönemi. 
Şimdi 12 Mart döneminde genellikle söylenenlerin dışında şeyler 
söyleyen çok az sayıda yazardan biriydim. Abdi İpekçi de müthiş 
iyi bir insandı. Abdi İpekçi'ye de yazımı götürüyorum. Şimdi 
Abdi bakar yazıma "Ya Cem, bunu korsak bir sıkıntı çıkabilir, bir 
başka yazı yaz" derdi. Ben onu alırdım. O yazıyı biraz değiştirir, 
ikinci kez gene giderdim. "Ya Cem, yapma bunu, ben görüyorum, 
bu aynı yazı" der. Üçüncü kez bir daha değiştirirdim ama aynı 
yazı olurdu. Ondan sonra Abdi İpekçi bana şey dermiş, sonradan 
Turhan Aytul anlatmıştı, "yumuşak inatçı" dermiş. Yani sonuçta 
bir şekilde...

SORU: Sansür değil, tam bir otokontrol oluyor bu. Hem 
sizde var, hem de Abdi Hoca'da var.

*

CEVAP: Abdi Bey'in büyüklüğü. Yani bir şekilde onun da 
içi elvermiyor. Eğer doğru bir yazı yazılmışsa, bazı sıkıntılara yol 
açması ihtimali olsa dahi, işte o ihtimali biraz azaltıyor, fakat o 
yazıyı yayınlıyor.

SORU : TRT Genel Müdürlüğü teklifini nerede almıştınız?
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İstanbul'da mı Ankara'da mıydınız?

CEVAP : İstanbul'daydı. Ben Ankara'ya gelmiştim bir 
başka nedenle. Sayın Ecevit'i ziyaret etmiştim gazeteci olarak, 
yeni atanmış Başbakan'ı. Sonra İstanbul'a döndüm ve telefonla 
Sayın Ecevit bana önerdi. İlk başta beklemediğim bir teklifti ve 
değişik bir dünyaydı benim için Ankara. O nedenle önce kabul 
etmemiştim. Sonra... Afedersiniz bir saniye, önce galiba Sayın 
Ecevit aramadı. Orhan Birgit aradı. Ben o ilk teklife hayır demiş
tim. İkinci telefonu Sayın Ecevit açmıştı. Sayın Ecevit de tekrar 
ısrar edince ben de kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim.

SORU : Bizim Yılmaz Büyükerşen, kulakları çınlasın, 
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda, duydum, açtım, 
dedim ki "Hocam doğru mu?" "Sorma İsmet Bey, hiç aklımın 
ucundan geçmeyen bir şeyi açtı Sayın Ecevit 'ben böyle olmanızı 
istiyorum acaba ne dersiniz' deyince dayanamadım" dedi.

CEVAP : Zaten benim devletle bağlantılı yaptığım, 
üstlendiğim bütün görevlerde Sayın Ecevit'in imzası vardır. 
Bundan da her zaman şeref duyarım. Hem Dışişleri 
Bakanlıklarım, hem TRT Genel Müdürlüğüm.

SORU: Orada TRT'ye de bir ekiple geldiniz. Bir kadronuz 
vardı, hatırlıyor musunuz?

CEVAP: Oluşturduk.

SORU : Orada mı oluştu?
•  •

CEVAP : Birkaç arkadaşımız dışarıdan gelmişti. Özellikle 
o dönemde Hıfzı Topuz'un gelmesini istemiştim. Mehmet 
Barlas'm gelmesini istemiştim. Daha sonra tanıştığım Haluk 
Şahin...

SORU: Mustafa Gürsel.

CEVAP: Rahmetli Mustafa Gürsel.
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SORU : Mete var bu arada.

CEVAP : Şimdi Mete, TRT'de olanlar içinde. Orada 
Yılmaz Dağdeviren, Arcan Gönenç, Ruha Tezcan...

SORU: Tevfık Karahan vardı.

CEVAP: Rahmetli Tevfık Karahan'ın müthiş katkısı oldu 
bana. Yönetim Kurulu üyesiydi Tevfık Karahan. Onun oğlu da 
Bakanlığımızda Müsteşar Yardımcım, Aydan Karahan.

SORU : Bir de Esen Ünür vardı o dönemde.

CEVAP : Müthiş. O dönemde Esen kabuğunu çatlatan ve 
iddialı, hırslı gazeteci. Ama hep öyle kaldı Esen. Her zaman çok 
genç, çok diri, hala da öyle, koşuşturuyor.

SORU: O günlerde TRT Genel Müdürü oldunuz dedim ya 
sonuçta. Bir sessizlik oldu. Sonradan müthiş bir bombardıman 
başladı. En çok kimler eleştirdi sizi hatırlıyor musunuz?

CEVAP: TRT'ye -siz de güzel sözlerle değindiniz- ben 
böyle 25 sene geçtiği için konuşabiliyorum. Bana sorduklarında 
pek TRT için şunu yaptık, bunu yaptık demiyordum ama artık 
diyebileceğimi zannediyorum. TRT'de biz müthiş işler yaptık. 
Hakikaten -ben tek başıma değil elbette ama- arkadaşlarımla, şu 
saydığımız isimlerle ve daha birçok isimle, Doğan Erden'den 
başlayıp birçok arkadaşla birlikte. Bir defa biz ne yaptık? Biz 
geldiğimizde günde dört saat veyahut üç saat yayın yapan ve haf
tada üç gün yanılmıyorsam yayın yapan bir televizyon vardı. 
Onun yaptığı yayıncılık da ajans bültenlerini okumak haber 
olarak ve birtakım çok zor izlenecek filmler. Şey yapmayayım, bu 
kadar kötü değildi belki ama ben o sırada öyle görmüştüm. Biz 
bunu yanılmıyorsam üç hafta içinde haftanın beş gününe, bir 
buçuk ay olduğunda altı yahut yedi gün sabah başlayıp gece 12'ye 
kadar, bire kadar yayın yapan, programları çok titizlikle seçilen 
bir televizyon kanalına dönüştürdük ve gerçekten çok destek 
gördük. Yani halktan, toplumdan, haberlerimiz olsun, program-
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larımız olsun, müthiş destek aldık. Tabii şuna da dikkat etmek 
lazım; o dönemde böyle özel televizyonlar yok. Bir tane kanal 
var. O da TRT'nin kanalı. Bu müthiş bir sorumluluk da getiriyor 
aynı zamanda. Bir imkan da getiriyor. Biz o sorumluluğu doğru 
taşıdık ve o imkanı çok güzel kullandık.

SORU : O sırada eleştirilere karşı sizi savunanları hatırlı
yor musunuz? Eleştirenleri Meclis'te göğüsleyen Orhan Birgit 
vardı, Hüdai Oral vardı, Fikret Gündoğdu vardı.

CEVAP: Tabii, hepsinden Allah razı olsun.

SORU : Evet Sayın Cem, o sırada size karşı yapılan eleşti
rileri Meclis'te göğüsleyenlerden biri de Hayrettin Uysal.

CEVAP : Hayrettin Uysal, tabii.

SORU: Ama ben başka bir yere geleceğim. Tam o tartış
maların kızıştığı noktada bir olay olmuştu hatırlarsanız, sizin 
görevden alınmak istediğinizden bir süre önce Vural Önsel adın
da biri, o dönemin Başbakan'ı Sayın Demirel'e yumruk atmıştı. 
Ajans'ta yanlış anımsamıyorsam, o yumruğun sizin talimatınızla, 
Uğur Mumcu, Uğur Alacakaptan, bir de sizin isminiz vardı. Hiç 
unutamıyorum, çünkü haberi ben yazdım. Bunu Başbakan'a sor
mak için görevi Teoman Erel bana vermişti. O olayı hatırlıyor 
musunuz?

CEVAP: Hatırlıyorum. Sanırım bu adıgeçen kişinin den
gelerinin yerinde olmadığı o sırada konuşulmuştu. Tabii çok 
saçma, çok gereksiz, olmayacak bir şeydi söylediği. Ancak şunu 
da belirteyim, mesela böyle bir şey çıkınca -tabii hemen yalan
ladık vs. ama- bunun etkisiyle bana saldırı gibi bir şey olmuştu. 
Silahlar atılmıştı vs. Hiç unutmam o gece ben Müşerref 
Hekimoğlu'nun evinde kaldım. Öyle önerildi polis tarafından. 
"Kalmayın burada. Hep bulunduğunuz yerlerde bulunmayın" 
dendi. Öyle bir hatıramız var hoş olmayan. Ama tabii Türkiye'nin 
zor günleriydi. Bazı dengesizliklerin yaşandığı günlerdi ve böyle 
işler oldu, inşallah bundan sonra hiç kimse onları yaşamaz.
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SORU : O günlerden sonra tekrar bir gazetecilik döneminiz 
başladı. Hukuk savaşlarına falan geçeceğim. O ayrı bir kitapta 
toplandı. Gazeteciliğe döndünüz. Siyasete kadar epey de bir 
mesafe vardı. Siyasete nasıl karar verdiniz? Yanlış hatırlamıyor
sam, Halkçı Parti-SODEP birleşmesiyle birlikte değil mi?

CEVAP : Evet, belirttiğiniz gibi gazete yayınladık. Daha 
sonra, ben 40 yaşımda eğitime döndüm ve lisansüstü diploma, 
master aldım Paris Üniversitesi’nden. Öyle bir ara verdim. 
Ardından Güneri Civaoğlu Güneş gazetesini yayınlamaya hazır
lanıyordu. O beni davet etti. Ben Güneri'ye yardım ettim o 
gazetenin yönetiminde ve doğuşunda. Çok güzel bir çalışmamız 
oldu Güneri Civaoğlu'yla. Bu sıradaydı galiba. Ben Güneş'te 
yazıyordum. Aydın Güven Gürkan beni siyasete çağırdı, iki par
tinin birleşme aşamasında.

SORU : Genel Başkan olmuştu ama birleşmeyi çok yakın
da...

_ •  •  ____

CEVAP : Oyle dedi. "Birleşme kurultayımızda ben seni 
almak istiyorum" dedi ve orada, Aydın Güven eksik olmasın 
düşünmüş, böyle bir şey önermişti bana ve biz oradan başladık 
parti politikacılığına. Örgütler, teşkilattaki çalışmalar, o konuda 
çok yazdım çizdim. Bir hayli katkım olmuştu o sırada. 87'de de 
ilk kez milletvekili seçildim.

SORU: O arada da bir de Genel Başkan adaylığınız var 
değil mi?

CEVAP: SHP'de, 1987'de milletvekili oldum, sanırım 89'da 
bir adaylığım vardır. Bayağı da oy almıştım.

SORU : Sonra SHP ile yollarınız ayrıldı. 95 öncesi sanıyo
rum. Böyle bir şey oldu. CHP doğuşundan mı kaynaklanan bir şey 
miydi? Neydi o?

CEVAP : Çok ayrıntıya girmeyeyim izninizle. Fakat o sıra 
CHP yeniden açılma imkanını bulunca, SHP'de bir grup arkadaşla
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birlikte CHP bizim ilk başladığımız yerdir. Belirttiğim gibi, lise 
sonda Ocak Gençlik Kolu Başkam’ydım. Onun için biz dedik ki 
CHP'yi canlandıralım, yeniden oluşturalım. Öyle bir çalış
malarımız, öyle bir dönem oldu.

SORU : Ordan sonra DSP'nin adayı oldunuz.

CEVAP : Kayseri.

SORU: Kayseri. Müthiş bir şey. Nasıl?

CEVAP: Öyle. Tabii kolay bir ortam yoktu. Özellikle 95'te. 
Ama 95'te hem DSP'nin gelişmekte, büyümekte olması, hem 
Kayseri'deki partililerimizin omuz vermesi, hem de doğrusu...

SORU : Demek ki bir özlem varmış çalışmaya...

CEVAP : Ben de çok çalıştım. 95'teki çalışmamı, seçim ve 
siyasi çalışmamı bundan sonra kolay yapabileceğimi zannetmi
yorum. Olağanüstü bir çalışmaydı ve oradan milletvekili oldum. 
Bu seçimde tabii çok daha rahat...

SORU: Kayseri'yi temsil eden bir Dışişleri Bakanı ve 
Kayserililerle irtibatı hiç kopmamış. Bu çok önemli bir olay.

CEVAP: Kopmadı, elbette. Kayseri'de biz DSP olarak oyu
muzu yüzde 80 artırdık. 95'te benim ilk seçildiğim seçime kıyasla 
bu seçim yüzde 80 fazla oy aldık. Büyük bir gelişme gösterdi 
parti.

SORU : Sayın Cem bir şey soracağım. O eski günlerden 
gelelim günümüze. Türkiye'nin dış politikasının başındasınız. 
Çok da önemli bir görev. Çünkü dış politikayı çok yakından 
izleyen bir Cumhurbaşkanı devrede, çok iyi izleyen ve katkısı 
bulunan bir Başbakan, Devlet Bakanlarının eşgüdümle size 
destek verdiği bir alan, ama ben şunu soruyorum: Dış konularda 
iç koşullara göre bir öncelik sıralaması yapar mısınız? Neler var?
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CEVAP : Türkiye'nin dış siyaseti son iki yılda belli bir 
aşama kaydetti ve "burada temel etken nedir" denildiğinde benim 
cevabım şu oluyor. Pek de anlaşılmıyor galiba ama benim ceva
bım şu: Temel etken Türkiye'nin doğru değerlendirilmesidir. 
Yani, Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ne 
olduğunu, Türkiye'nin etkinliğinin ve gücünün ne olduğunu, 
Türkiye'nin mevcut gücünü nasıl hayata geçirebileceğini dış poli
tikada iyi değerlendirdiği için, yani Türkiye'yi doğru değer
lendirdiği için biz dış siyasette mesafe aldık.

SORU: Evet, epey mesafe alındı.

CEVAP: Evet. Yani, zaman zaman iyi yazılar da çıkıyor ve 
orada da belirtiliyor. Hakikaten biz aldığımızda ilişkileri neydi 
Türkiye'nin, biz iki sene önce göreve geldiğimizde Türkiye'nin 
dünyadaki konumu neydi? Bir ona baktığımızda, bir de bugüne 
baktığımızda arada çok büyük bir mesafe görülüyor.

SORU : Benim ölçüm başka. Ben sık sık vatandaşla temas 
ederken sorarım. Bakanları nasıl değerlendiriyorsunuz? O vatan- 
daş, bir Bakandan memnunsa bunu saklamıyor. Şu anda dış poli- 
takanın gidişatından memnun. Demek ki sizin icraatınızı beraat 
ettiriyor. Artı puanınız var. Onun için ben öncelik derken iç poli
tikaya dayanın diyorum.

CEVAP : Şimdi idealize etmek istemiyorum, fakat 
halkımızın çok önemli bir sezgisi var. Seziyor, anlıyor halk. Yani 
kim çalışıyor, kim hakikaten iyi şeyler yapmak istiyor ve belli 
ölçüde yapabiliyor. Bunları görüyor. Hiç unutmadığım, benim 
için çok değerli bir örnek, hem de Bakanlığımın ilk altı ayı 
içindeydi, Kayseri'de, sendikanın toplantı salonunda işçilerle, 
sendika başkanı düzenlemişti toplantıyı, işçilerle bir toplantı 
yapıyoruz. O sırada ben söylemimizin temel unsurlarını yer
leştiriyordum. Bunlar yeniydi Türkiye için. Biz, hep Asya-Avrupa 
kavgasından gelen bir Türkiye'de hem Asyalıyız, hem 
Avrupalıyız ve bu bizim imtiyazımızdır. Bu yeni bir söylemdi. 
Efendim, AB elbette çok önemli amaçtır, fakat bir saplantı 
değildir.
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SORU: Onu da çok ısrarla vurguluyordunuz.

CEVAP: Ve bu da yeni bir söylemdi.

SORU : Peki AB ülkeleri kızmıyor muydu size, bunu his
settirmiyor muydu?

CEVAP : Efendim, kızgınlıktan çok saygınlık gördüm. 
Kendini bilen, kendi menfaatini bilen, bunu da nezaket içinde 
ortaya koyan ve kararlı, söylediğinin arkasında duran insanlar 
siyasette saygınlığı...

SORU: Aslında başı dik duran siyasetçi ve ülke saygın olur 
değil mi?

CEVAP: Elbette. Şimdi o toplantıda, ben bunları artık 
söylemişim, bunlar konuşuluyor. Uygulamalara da başlamışım, 
bir işçi kalktı dedi ki "İsmail Bey, sizin söylediklerinizi tam 
anlayamıyorum. Çünkü ben çok okuma imkanı bulamadım. Ama 
sizin Türkiye için iyi işler yapmakta olduğunuzu seziyorum ve 
biliyorum" dedi. Bu benim aldığım en büyük iltifat olmuştu.

SORU : Çok da önemli bir şey.

CEVAP : Bunu söyledi ve bu bence çok önemli. Şimdi ben 
bir başka konuya değinmek istiyorum. Siz söylediniz, dediniz ki 
"dış politikanın oluşumunda çok ilgili bir Cumhurbaşkanı, bu 
konularla hem ilgili hem de çok iyi bilen bir Başbakan". Şimdi 
efendim bu benim şansım olmuştur. Çünkü zaten devlet yöneti
minde böyle düşünce kıskançlığı olmaz. Devlet yönetiminde 
elbette konuşacaksınız, öğreneceksiniz, bazıları benden daha iyi 
bilecek, yani bir Sayın Demirel'in, Sayın Ecevit'in tecrübesi ve 
hakikaten onların hem benim uygulamama ciddi katkıları olmuş
tur, hem dış siyasetimizin oluşumuna katkıları olmuştur. Bundan 
dolayı hep müteşekkir olduğumu belirtmişimdir ve her zaman da 
danışırım, danışmaya da devam edeceğim. Tabii şunu da ekleye
yim. Bu benim için şans. Çünkü Sayın Demirel'le Sayın Ecevit'le 
bu kadar yakın bir çalışma ilişkisi içinde olmam, ben bunu bir
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siyaset dersi olarak değerlendiriyorum. Ben ders alıyorum aynı 
zamanda. Bir birikim oluyor benim için.

SORU: Lisansüstü yapıyorsunuz.

CEVAP : Doktora hatta. Hocalar mevzuu olunca o zaman 
doktora oluyor. O bakımdan o ilişkilerimden fevkalade mem
nunum ve dış politika adına çok ciddi bir katkıdır kendilerinin 
varlığı ve konuşmaları, söylemleri.

SORU : Bir zamanlar sizin solcu, Marksist, vs. suç
landığınız dönemde, sizi suçlayanlar daha sonraki dönemde, özel
likle Dışişleri Bakanıyken karşınıza çıktı mı? "Biz orada hata 
ettik" falan diyen oldu mu işte?

CEVAP : Şimdi efendim, belki "hatta ettik" demezler ama ...

SORU : Buna yakın bir izlenim.

CEVAP: Evet. Aslında tabii hepimizin belli bir siyasal ter
cihi vardır. Benim siyasal tercihim her zaman solda olmuştur. 
Olmaya devam edecektir. Ama öyle dönemlerden geçtik ki böyle 
bir siyasal tercihi solda, sağda, merkezde -her neyse- olanlara 
belli kalıplar içinde bakıldı ve madem bunun siyasi tercihi sol
dadır, bu demek ki şöyle şöyledir.

SORU : Milli menfaatleri koruyamaz.

CEVAP : Falan. Bunlar tabii hepsi boştur. Türkiye'de milli 
menfaatlere örneğin Sayın Ecevit kadar kim sahip çıkmıştır. İşte 
Kıbrıs olayı yeter. Yani bir insan hayatında sadece, tek başına 
Kıbrıs yeter. Onlar yanlıştı. Bizim de bakış açılarımızda yanlışlık 
olmuş olabilir. Yani böyle başkaları sola baktı da biz hep doğru 
baktık falan onu söylemiyorum.

SORU: Bazı sol uç noktalardan da aslında milliyetçi diyor
lar.

[88] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



CEVAP: Tabii onu da belirteyim. Yani milliyetçilik -bakın 
bunu çok önemsiyorum- doğru kavrayışıyla, doğru kavrandığın
da, doğru ve olumlu bir yaklaşımdır. Ben bunu 20 yıl önce 
yazdım. Yani eğer siz milliyetçiliği kendi toplumunuzun içinde 
yaparsanız, toplumunuzdaki insanlara karşı ve o insanlar birbirine 
karşı milliyetçilik yaparsa o yanlıştır. Eğer milliyetçiliği başka 
ülkeleri küçümsemek, horgörmek, sömürmek için yapıyorsanız o 
da yanlıştır. Ama siz milliyetçiliği, kendi insanınızın, kendi mem
leketinizin menfaatlerine, kendi ülkenizin dışına karşı korumak 
amacıyla daha yüceltmek amacıyla memleketinizin ve insanınızın 
menfaatini, kendi ülkenizin dışına yönelik milliyetçilik yapıyor
sanız, bu çok yönüyle olumlu bir milliyetçiliktir. Bence bu ölçü 
çok önemli. Ben dediğim anlamda her zaman milliyetçiyim.

SORU : Abdullah Öcalan yakalandı. Yakalandıktan sonra 
yargılanıyor. Yakalanma safhası, yargılanma safhası. Bunun 
Türkiye'nin dış imajı açısından etkisi ne oldu? Nasıl gözlem
leriniz var? Nasıl izlenimler alıyorsunuz dışarıdan?

CEVAP: Türkiye’de teröre karşı kararlı bir tavır alındı. Bu 
böyle birgünden İkincisine oluşmadı. Daha önceleri terör 
mücadelesinde alınmış olan mesafe, terör örgütüne vurulmuş dar
beler, Türkiye'de bazı birikimlerin gelişmiş olması ve o ortamı 
Türkiye çok iyi kullandı. Terör örgütünü, sadece terör başı olarak 
almıyorum, barındığı Suriye topraklarından çıkmaya mecbur 
ettik. Ardından malum, Avrupa tarafı. Avrupa'ya karşı Türkiye 
çok ciddi bir dış politika uyguladı o dönemde ve nihayet malum 
işte Afrika vs. Şimdi bunları yapan bir ülkenin, ülke büyüyor 
dünyada, çok önemli.

SORU : Bunu hissettirdiler mi?

CEVAP : Gayet tabii. O saygınlık olsun, Türkiye'yi 
gördüler, Türkiye'nin güçlülüğünü, gücünü...

SORU: Büyük devlet olgusu...

CEVAP: Büyük devlet tabii. Kim yapabilir? Bugüne kadar
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var mı yapmış olan? Böyle bir olayı yapmış olan var mı? Yani 
Türkiye hakikaten iyi. Bu büyütüyor Türkiye'yi- Buna karşı işte 
şöyle muamele yapıldı da, insan hakları vs. Bunlar çok geçerli 
iddialar değil. Bizim o konularda geliştirmemiz gereken özellik
lerimiz yok mu? Var elbette. Demokrasi konularında. Hiçbir 
zaman anlatıldığı kadar...

SORU : Bizim kendi işimiz.

CEVAP : Biz başkaları için yapmıyoruz, kendimiz için 
yapıyoruz ve herkes gibi bizim de eksiğimiz var, zaman zaman 
abartıldığı kadar değil.

SORU: Çok önemli izlenimler bunlar. Çünkü benim de 
inancım o. Türkiye büyük bir ülke, dışarıya çıkıp baktığınızda 
hemen belli oluyor. İç kavgaları bir tarafa bırakalım.

CEVAP: Bir de efendim bu dış siyaset, özünde ben hep 
bunu söylerim, benim açımdan insanımızın ekmeği, çocuk
larımızın geleceği. Dış politika bunun için yapılır. Biz onun için 
yapıyoruz dış politikayı ve son tahlilde budur dış politika ve dış 
politika bir toplumun menfaatlerinin matematiksel ifadesidir. 
Eğer biz bunları... Biz kendimizi güçlendiriyorsak, güçlü bir ko
numa getiriyorsak, hiç kuşkusuz başkaları bize daha itibar ediyor, 
bizimle ilişkilerinde daha dikkatli oluyor ve sonuçta kendi 
toplumumuza dönük faydamızı ve Türkiye'mizin menfaatini biz 
Türkiye olarak daha iyi savunuyoruz, daha iyi noktalara ulaştır
maktayız.

Sayın Cem, çok teşekkür ediyorum.
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GAGOĞUZ YERİ’NE İÇME SUYU GÖTÜRÜLMESİ 
PROJESİNİN İLK ETABININ TAMAMLANMASI 

VESİLESİYLE DÜZENLENECEK TÖRENE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Eximbank tarafından 
Moldova'ya tahsis edilen kredi desteğiyle yürütülmekte olan 
Gagoğuz Yeri'ne içme suyu götürülmesi projesinin ilk etabının 
tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak amacıy
la, 17 Haziran 1999 günü beraberinde Devlet Bakanı Sayın 
Abdulhaluk Çay, Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
ve üst düzey bürokratlar ile iş ve basın dünyamızın temsilci
lerinden oluşan bir heyetle Moldova'ya bir günlük çalışma 
ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 25-26 Haziran 1998 tarih
lerinde Moldova'ya yaptıkları resmi ziyaret sırasında Moldova 
Cumhurbaşkanı Lucinschi ile temelini attıkları proje, Gagoğuz 
Yeri'nin Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirlerine içme 
suyu götürülerek, dost ve kardeş Gagoğuz halkının en büyük 
sorunlarından birini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bir Türk 
inşaat şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan projenin ilk 
etabının tamamlanmasıyla 17 Haziran günü yapılacak törenle 
Gagoğuz Yeri'nin başkenti olan Komrat'a içme suyu verilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Kongaz köyünde tahsis 
edilen bir binada Milli Eğitim Bakanlığı’mızın katkılarıyla 
eğitime başlayacak olan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin 
açılışını da yapacaklardır. Bu vesileyle iki ülke arasında eğitim 
alanında bir protokol imzalanacaktır.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaş
kanımızın Moldova Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi ile yapacak
ları görüşmelerde, olumlu bir seyir izleyen ikili ilişkilerimiz ile 
ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.
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TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA YAPILACAK SİYASİ
İSTİŞARELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk ve Rus Dışişleri Bakanlıkları arasındaki olağan siyasi 
istişareler bu yıl 17-18 Haziran 1999 tarihleri arasında 
Moskova'da gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar îkili Siyasi İşler Yardımcısı 
Büyükelçi Aydın Şahinbaş ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Viktor Posuvalyuk arasında yapılacak olan istişare
lerde, ağırlıklı olarak ikili ilişkilere ait konular üzerinde durula
cak, bazı bölgesel konular da ele alınacaktır.
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TÜRKİYE VE FİLİPİNLER ARASINDA YAPILACAK 
SİYASİ İSTİŞARELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Filipinler Dışişleri Müsteşarı Lauro L. Baja, siyasi istişare
lerde bulunmak amacıyla 17-20 Haziran 1999 tarihleri arasında 
Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Bu çerçevede, Türkiye-Filipinler siyasi istişareleri, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile 
Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lauro L. Baja başkan
lığında heyetler arasında 17 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da 
yapılacaktır.

Siyasi istişareler sırasında, Türkiye ile Filipinler arasındaki 
ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak ve iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare mekaniz
ması kurulmasını öngören bir Mutabakat Muhtırası imzalanacak
tır.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lauro L. Baja, 
ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından da 
kabul edilecektir.
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AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ
GERGİNLİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

14 Haziran 1999 tarihinde, bir tabur kadar Ermeni kuvve
tinin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1994'ten bu yana 
devam etmekte olan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan tarafına 
saldırdığı ve saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğu üzüntüyle 
öğrenilmiştir.

Barış ve istikrarın henüz tesis edilemediği Kafkasya böl
gesinde yaşanan bu olumsuz gelişme tarafımızda endişe yarat
mıştır. Ermenistan'ın 5 yıldır devam etmekte olan ateşkesi ihlal 
eden saldırısının Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütül
meye çalışılan barış sürecini olumsuz yönde etkileyeceğini, 
bölgede güvenlik ve istikrarı tehlikeye sokacağını düşünüyor, 
tarafların gerginliğin tırmanmasını engelleyici tedbirleri ivedilik
le almaları gerektiğine inanıyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın, hoş geldiniz.

SORU : Türkiye'nin Kosova'ya göndereceği birlikler ne 
zaman gidecek acaba?

CEVAP : Biliyorsunuz bu konuda Türk tarafı olarak bizim 
hazırlığımız tamamdır. Gerek hukuki alt yapı gerek lojistik hazır
lıklar olarak bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir birliğimiz 
kamuoyunun da yakından bilgi sahibi olduğu üzere Ankara'da 
Mamak'ta hazır halde tutulmaktadır. Bu konuda şu anda 
Bulgaristan'ın NATO makamlarıyla yapmakta olduğu müza
kerelerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi, bu bir
liğimiz Bulgaristan'dan geçerek Kosova'ya intikal edecek. 
Bulgaristan ile NATO makamları arasında sürmekte olan bu 
müzakerelerin sonuçlanmasını takiben bizim birliğimiz de en kısa 
sürede yola çıkacak.

SORU: Türk birliği nerede konuşlandırılacak?
Açıklayabilir misiniz?

CEVAP : Bu konuda esas olarak teknik hazırlıkları yürüten, 
bizim askeri makamlarımız. Bu çerçevede birliğimiz de, Türk 
Genelkurmayı ile istişare halinde NATO makamlarının 
öngördüğü mevkide konuşlanacak. Priştine'de bir karargahları 
olacak bildiğim kadarıyla. Ama birlik tam olarak hangi mahalde 
konuşlanacak o konuda bende bilgi yok. Belki askeri makam
larımız net bir bilgi sahibidir bu konuda.
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SORU : İngiliz section'ı mı, Amerikan section'ı mı?

CEVAP : Teknik ayrıntılarını bilmiyorum.

SORU: 10 Haziran tarihinde yanılmıyorsam, G-8 Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’ndan sonra yapılan ortak açıklamada, 
Kıbrıs'la ilgili de bir paragraf vardı. Kıbrıs'taki tarafları önkoşul
suz olarak BMGS'nin bir an önce masaya çağırması yönünde. Bu 
yönde çeşitli açıklamalar oldu, ancak Bakanlıktan bu yönde net 
bir tavır belirlenmedi. Türkiye'nin Kıbrıs politikasında bundan 
sonra G-8'lerin liderler zirvesinde de bir açıklama bekleniyor. 
Bundan sonra Türkiye'nin Kıbrıs politikasında G-8'den dolayı 
olacak baskılara karşı bir değişiklik sözkonusu olacak mı?

CEVAP: Önce şunu ifade etmek gerekir. G-8 ülkelerinin bu 
konuya müdahil olma keyfiyetiyle mutabık değiliz. Bu hissi
yatımızı daha önceden de ilgili ülkeler nezdinde defaatle dile 
getirdik ve bu gelişmenin BMGS'nin iyi niyet görevi ile bağdaş
madığını hatırlattık. Bu çerçevede, G-8 ülkeleri Dışişleri 
Bakanları'nın Köln'de yaptıkları bu toplantı sonunda yayınladık
ları paragrafta yer alan hususların Kıbrıs müzakere sürecine yeni 
bir ivme kazandıracak unsurları taşımadığını, ayrıca kendi içinde 
de çelişkili olduğunu düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi, AB ulus
lararası hukuka aykırı bir tutum benimseyerek, GKRY ile müza
kerelerini başlatmış ve adada iki kesimli, iki toplumlu bir fede
rasyon oluşmasına imkan sağlayacak parametreleri geçersiz 
kılmıştır. Nitekim bu gerçek temelinde Sayın Denktaş hatırlaya
cağınız üzere 31 Ağustos 1998 tarihinde konfederasyon önerisi 
yapmıştır. Bu konfederasyon önerisi de Türkiye'nin tam desteğini 
haizdir, Hal böyleyken, G-8'in hala çözümün Güvenlik Konseyi 
kararları temelinde olması gerektiğini vurgulaması, üstelik bu 
vurguyu yaparken müzakerelerin ön şartsız olacağına atıfta 
bulunması da şüphesiz bir çelişkidir.

Bir diğer çelişki de G-8'in tarafları görüşmeye davet etme 
yolunda, BMGS'ne yönelik taleplerinde mevcuttur. Biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, BMGS'nin Kıbrıs sorununun çözümünde bir iyi 
niyet görevi vardır ve bu çerçevede tarafları müzakerelere davet
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etmek Genel Sekreter’in yetkisi dahilindedir. Bu çerçevede şunu 
da ifade etmek gerekir, şüphesiz herhangi bir müzakere Kıbrıs'ta 
iki egemen devlet arasında yapılacaktır. Toplumlararası değil, 
devletlerarası görüşmeler sözkonusudur ve bu çerçevede BMGS 
tarafından bir çağrı yapılmadan önce de adada gerekli ortamın 
mevcut olup olmadığına bakılması şüphesiz önem taşıyacaktır.

SORU : Kuzey Irak'la ilgili birtakım gelişmeler yaşanıyor. 
KYB ile KDP'nin temsilcileri Vaşington'da bugün sanırım toplan
tı yapacaklar. ABD'nin Irak'la ilgili koordinatörü Ankara'da 
temaslarda bulundu. Yeni bir gelişme mi sözkonusu Kuzey Irak'la 
ilgili. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz bizi?

CEVAP : Bu konuda özel bir gelişme sözkonusu değil. 
Türkiye bildiğiniz gibi, Kuzey Irak'ta her türlü gelişmeyle çok 
yakından ilgilidir. Bu bölgedeki gelişmelerin, oluşumların 
Türkiye'nin çıkarlarıyla ters düşmeyecek bir biçimde cereyan 
etmesine büyük önem atfetmektedir. Bu konuda katkılar yapmak
tadır. Bildiğiniz gibi, bu çerçevede bizim başlattığımız bir Ankara 
Süreci vardır. Bu Ankara Süreci içinde üzerinde mutabakata 
varılan hususlar vardır. Bunlar bizim hala titizlikle üzerinde dur
duğumuz konulardır. Kuzey Irak bağlamında bildiğiniz gibi, hem 
Irak'm toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunması, hem 
de Kuzey Irak'ın Türk toprakları aleyhindeki terörist faaliyetler 
için bir alan olarak kullanılmasına fırsat verilmemesi konusu 
bizim bakımımızdan büyük önem taşımaktadır. Bu görüşlerimizi 
ilgili tüm taraflar esasen yakından bilmektedir. Biz de her vesi
leyle, her görüşmemizde bunları bir kere daha vurgulamaktayız. 
Bu görüşmelerimizde bunun aksine de bir işaret almış değiliz. 
Vaşington'da cereyan eden görüşmeleri de yakından izliyoruz.

SORU: Talabani'nin PKK'ya destek verdiği yönünde Sami 
Abdurrahman'ın bir iddiası vardı. Son dönemde, Nisan ayının 
ortalarından bu yana işbirliği yaptığı ve desteklediği yönünde ve 
sanıyorum bunu sizinle yaptığı görüşmelerde de dile getirdi. Sizin 
elinizde bu yönde bir veri var mı işbirliğini kanıtlayan? Çünkü 
son saldırılarda, Kuzey Irak'taki son bir-iki saldırıda Talabani'nin
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desteğini aldığı söyleniyor PKK'nın.

CEVAP: Biliyorsunuz terör örgütüne destek verilmemesi 
konusunda gerek KDP'nin gerek KYB'nin hem bize vaki taahhüt
leri, hem de altına imza attıkları yazılı belgeler mevcuttur. Bu 
yönde bize verilmiş olan taahhütleri dikkatle izliyoruz. Geçmişte 
bu yönde bazı endişelerimiz, sıkıntılarımız oldu. Bu nedenle 
gelişmeleri söylediğim gibi yakından takip etmeye devam ede
ceğiz.

SORU: Kosova'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili birtakım 
uluslararası çabalar var. Türkiye'nin de bu konuda bir önerisi oldu 
zannedersem. Uluslararası toplantı gibi bir çağrıda bulunuldu. 
Bunu biraz açıklar mısınız? Türkiye ne yapmak istiyor, Türk şir
ketleri nasıl devreye girecekler? Bu konuda ayrıntı verir misiniz?

CEVAP: Kosova konusunun Türkiye'de ne kadar yakından 
izlenmekte olduğu malum. Bizim Bakanlığımız da şüphesiz bu 
hassasiyetin bilincinde olarak bu konuda elinden gelen gayreti 
sarfetmektedir. Bizim Kosova'daki trajedinin bir an önce tatmin 
edici bir çözüme ulaştırılması yönünde uluslararası camia ile 
yakın işbirliğimiz oldu. Bu çerçevede, temsil edildiğimiz bütün 
forumlarda ve örneğin İslam Konferansı üyeleri nezdinde çaba 
harcadık. Bu konuda diğer ülkeleri daha aktif tutum almaya teşvik 
ettik. Şu anda Kosova'da yeni bir dönemin başlamakta olduğu 
görülüyor. Tabii Kosova bölgesinin yeniden imarı bu yeni döne
min önemli meselelerinden birisini teşkil edecek. Türkiye olarak 
şüphesiz bu konuda ne yapabiliriz, nasıl bir katkı yapabiliriz, bu 
konuyu gayet ciddi olarak değerlendirmekteyiz. Örneğin bugün 
Bakanlığımız içinde bu konuda bir toplantı yapılacak. Daha önce 
yapılan pek çok toplantıya ve çalışmaya ek olarak. Daha sonra 
zannediyorum Cuma günü de Bakanlığımız dışındaki diğer ilgili 
kuruluş teşekkülleri temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı yaparak 
yeniden durumu değerlendireceğiz. Bunun sonunda ortaya çıka
bilecek sonuçları da kamuoyuna aktaracağız.

SORU : Özbekistan'la bir kriz yaşanıyor sanırım. Türk 
okullarını kapattıkları, bizim de Büyükelçimizi geri çektiğimiz
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biliniyor. Özbekistan'la yaşanan bu krizde son durum nedir 
acaba?

CEVAP : Özbekistan, biliyorsunuz bizim çok özel önem 
atfettiğimiz ülkelerden bir tanesidir. Bağımsızlığını ilan ettiği ilk 
günden itibaren Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığının 
güçlendirilmesine, esenliğine, huzuruna, ekonomik kalkınmasına 
büyük önem atfetmiş ve bu konuda da elindeki imkanlarla azami 
katkı yapmaya gayret etmiştir. Sizin de değindiğiniz gibi, son 
günlerde bu ülkeyle ikili ilişkilerimizde bizim tarafımızdan kay
naklanmayan bazı nedenlerle arzu etmediğimiz bir sıkıntı 
yaşanıyor. Bu çerçevede, biz Özbekistan tarafının hassasiyet gös
terdiği tüm konularda aynı hassasiyeti gösterdiğimizi defalarca 
Özbek makamlarına iletmiş bulunuyoruz. Türkiye kendisi terörle 
mücadelede ön saflarda yer alan bir ülke olarak her türlü terör 
eylemini kınayan, bu konuda uluslararası işbirliğini teşvik eden 
bir tutum izlemektedir. Bu çerçevede, bizim Özbekistan'ın terörle 
mücadelesini desteklediğimiz de Özbek makamlarına açıkça 
ifade edilmiştir. En üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Taşkent'e vaki ziyareti sırasında da bu husus defalarca vurgulan
mıştır. Son günlerde ortaya çıkan bazı güçlükler varsa bunlar biz
den kaynaklanmıyor. Bunların kaynağı ne ise bu güçlüklerin o 
kaynakta yeniden değerlendirilerek bir sonuca ulaştırılması 
gerekmekte. Biz Özbekistan ile olan ilişkilerimizin yönünün en 
kısa sürede tekrar olması gereken olumlu istikamete dönüştürüle
ceğini ümit ediyoruz.

SORU: Yunanistan Dışişleri Bakanı geçen hafta yaptığı bir 
açıklamada İsmail Cem'in mektubuna yanıt vermeyi 
düşündüğünü söylemişti. Bu yanıt geldi mi acaba?

CEVAP: Hayır, henüz gelmedi.

SORU : Şu anda Özbekistan muhaliflerinden Türkiye'de 
olan var mı acaba?

CEVAP : Bizim Türkiye olarak Özbekistan'ın huzuruna 
yönelik hiçbir hareketi desteklememiz sözkonusu değildir.
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Özbekistan aleyhinde faaliyet gösteren hiçbir unsura toprak
larımızda barınma imkanı sağlamamız sözkonusu değildir.

•  •  •

SORU: İtalya ile ilişkilerimiz ne aşamada? Özellikle
AB'nin Cuma günkü kararından hemen sonra yanılmıyorsam bir 
açıklama yaptı Dışişleri Bakanlığı, İtalya ile GKRY arasındaki bir 
askeri anlaşmaya atfederek. Daha sonra ne oldu o gelişmeler?

CEVAP: Değindiğiniz Aspide füze sisteminin İtalya 
tarafından GKRY'ne satılacağı yolundaki Rum basınında yer alan 
bazı basın haberleri konusundaki açıklamamızdı. İtalya ile ilişki
lerimizin yakın geçmişini biliyorsunuz. Bu konuda terör örgütü 
elebaşısının o ülkedeki mevcudiyeti dolayısıyla sıkıntılı bir 
dönem yaşadık. Tabii, Türkiye ile İtalya'nın uzun vadeli çıkarları 
aradaki güçlüklerin kısa sürede aşılması ve ilişkilerin her iki ülke 
halkının da çıkarına uygun bir zemine bir an önce oturtulmasını 
gerektirmektedir. Bizim, İtalyan Hükümeti’nin Türkiye'ye yöne
lik bazı görüşlerinden ve uygulamalarından rahatsızlık duyduğu
muz ortadadır. Temennimiz İtalyan Hükümeti’nin Türkiye'nin 
hassasiyetlerini, görüşlerini yeni bir değerlendirmeye tabi tutarak 
bu alanlardaki politikasını değiştirmesidir.

• •

SORU : Özbekistan'la kriz konusunda zannediyorum bizim 
biraz daha açıklayıcı bilgiye ihtiyacımız var. Özbek makamlarının 
şikayeti tam olarak neydi? Türkiye oradaki bir takım ayrılıkçı 
güçlere destek veriyor. Böyle bir şikayet mi var Özbekistan'dan?

İkincisi, Özbekistan'daki Türk okulları kapatıldı mı, orada
ki Türk Büyükelçisi geri geldi mi? Bu krizin boyutları nedir şu 
aşamada?

SORU: Ben devamı olarak sorabilir miyim? Şunu da çok 
iyi biliyoruz. Türkiye Avrupa Konseyi'nin ihtiyati tedbir kararma 
rağmen iki Özbek muhalifini iade etti. Bu insanlar iade edilirken 
idam edilmeyeceklerine dair herhangi bir garanti alındı mı? 
Özbekistan’ da idam cezası var ve eğer Özbekistan bu muhalifleri 
idam ederse Türkiye'nin tepkisi ne olacak?
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CEVAP : Özbekistan'ın Türkiye'den iadesini talep ettiği iki 
kişinin bu ülkeye geri gönderilmesi konusunda Türkiye Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülükleriyle 
çelişmeyen bir şekilde davranmıştır ve Özbekistan'dan alınan bir 
takım devlet güvencelerine dayanmıştır.

Özbekistan'ın bizden ne tür şikayette bulunduğunu Özbek 
makamlarının ifade etmesi belki daha uygun olur, ama ortada bir 
sıkıntılı durumun mevcut olduğu bir gerçektir. Bizim oradaki bazı 
vatandaşlarımız ve iş adamlarımıza yönelik bazı davranışların 
vuku bulduğu da doğrudur. Biz de Büyükelçimizi bu konularda 
istişareler yapmak üzere Ankara'ya davet ettik. Bu istişareler 
devam etmekte. Söylediğim gibi, iki dost ve kardeş ülke olan 
Türkiye ve Özbekistan'ın bu sıkıntıları çok kısa bir süre içinde 
aşarak ilişkileri yeniden olması gereken zemine oturtacaklarına 
şüphe etmiyoruz.

SORU: Bildiğiniz gibi dün akşam geç saatlere kadar 
Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler devam etti ve 
Dışişleri Bakanlığı'nm 1999 yılı mali bütçesi genel bütçenin 
binde 4.9'una tekabül eden 115 trilyon liralık bir parayla belirlen
di. Yurt dışında 160 temsilciliği, yüzlerce, hatta binlerce diplo
matı veya temsilcisi bulunan Dışişleri Bakanlığı bu bütçeyle ne 
derece etkin olarak görev yapabilir?

CEVAP: Bizim bütçe tahsislerinden kaynaklanan sıkın
tımız öteden beri devam eden bir sıkıntıdır. Hakikaten Bakanlık 
bütçesi bizim Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 
uzak bir düzeyde seyredegelmiştir. Tabii ülkemizin bütçe imkan
ları, harcama imkanları hepimizin malumu ama bizim de 
Bakanlık olarak hakikaten ciddi mali sıkıntılarımız var. Gerek iç 
teşkilat olarak, gerek dış teşkilat olarak bina sorunumuz, arşiv 
sorunumuz, personel sorunumuz, teçhizat sorunumuz var. 
Biliyorsunuz Ankara'da Bakanlığımız birimleri birkaç binaya 
dağılmış durumdadır. Arşiv hizmetlerini etkin bir şekilde sağla
makta güçlük çekiyoruz. Yurtdışında keza benzer problemlerimiz 
vardır. Tabii ki biz mevcut imkanlar çerçevesinde Türkiye'nin dış
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politikasını ülke çıkarlarına en yararlı biçimde yürütmek 
konusunda azami titizliği, itinayı sarfetmekte devam edeceğiz 
ama Bakanlığımızın bu idari, personel meselelerinin bir an önce 
daha makul bir duruma getirilmesi de şüphesiz bizleri çok mutlu 
edecektir.

SORU : Kosova'da görev yapacak Türk birliğinin 
Bulgaristan üzerinden Makedonya'ya, oradan Kosova'ya gideceği 
şeklinde bir haber var. Yalnız Bulgaristan'ın, Türk birliğinin 
Bulgar topraklarından geçişi konusunda bazı sorunlar yarattığı, en 
azından isteksiz davrandığı şeklinde değerlendirmeler var. Bu 
konuda Bulgar makamlarıyla bizim bir irtibatımız oldu mu? 
Nedir bu konudaki son gelişme?

CEVAP : Türk birliklerinin Bulgaristan'dan geçişi 
konusunda Bulgaristan'la Türkiye arasında yaşanan bir problem 
ya da sıkıntı mevcut değildir. Bizim bu konuda Bulgar makam
larıyla temaslarımız da sürmektedir. Bu temaslarımız sırasında da 
Bulgar tarafı bize en üst düzeyde bu hususları açıkça teyit etmek
tedirler. Konu teknik bir meseledir ve Bulgar makamları ile 
NATO makamları arasında yabancı askeri birliklerin Bulgaristan 
topraklarından geçişine ilişkin teknik yönleri içeren bir anlaş
manın sonuçlandırılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla bizim 
Bulgaristan'la aramızda ya da Bulgaristan'ın bizimle bir sorunu 
mevcut değil. NATO makamlarıyla Bulgaristan arasında devam 
eden görüşmelerin de çok kısa bir süre içinde olumlu bir sonuca 
ulaştırılmasını bekliyoruz.

SORU: Birliklerimizin sayısı 987 olarak açıklandı. Bunun 
arttırılması gündemde mi veya böyle bir şey olabilir mi?

CEVAP: Şu anda tespit edilen rakam -tam rakamı bilmiyo
rum ama- yanılmıyorsam sizin telaffuz ettiğiniz rakam. Onun 
ötesinde şu anda bizden bir talep ya da bizim bir hazırlığımız 
olduğunu zannetmiyorum. Birliklerimiz intikal etsin, ondan sonra 
gelişmelere göre gerek NATO makamlarından vaki olabilecek 
talepler, gerek bizim kendi değerlendirmelerimiz sonucu ortaya 
farklı bir durum çıkarsa onun da gereği yapılır.
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SORU : Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ahmet Acet, 
bombardıman başladıktan sonra Belgrad'tan ayrılmak zorunda 
kalmıştı. Şimdi yeniden ne zaman dönecek? Nedir 
Büyükelçiliğimizin seviyesi? Maslahatgüzarlık seviyesine mi
düşecek?

CEVAP : Biliyorsunuz Belgrad'daki Büyükelçiliğimizi biz 
kapatmadık aslında. Faaliyetlerini savaş koşulları nedeniyle geçi
ci olarak tatil ettik ve bu kriz süresi içinde de Büyükelçilik 
binasıyla ilgimizi kesmedik. Kontrollerimizi sürdürdük. Şu anda 
Yugoslavya'da yeni bir dönem başladığı ve bombardıman 
koşulları da sona erdiği için bizim Büyükelçiliğimizin de faaliyet
lerine yeniden başlaması şüphesiz gündemdedir. Bu konu 
Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Zannediyorum kısa bir 
süre sonra yeniden faaaliyete geçme keyfiyeti gerçekleşecektir. 
Muhtemelen ilk başlarda maslahatgüzar düzeyinde olacaktır. 
Ondan sonra gelişmelere göre, bizim değerlendirmemize göre 
gerekli diğer adımlar atılacaktır.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MOLDOVA’YA HAREKETLERİNDEN ÖNCE 
HAVAALANINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 08.30)

Dost ve kardeş Moldova Cumhuriyeti’nin güney vilayet
lerine içme suyu getirecek projenin ilk bölümünün açılışını yap
mak üzere, bir günlük bir resmi ziyaret için Moldova'ya hareket 
ediyorum.

Bu ziyarette bana Devlet Bakanı Sayın Abdülhaluk Çay ve 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu ile üst düzey yet
kililer ve basın mensuplarından oluşan bir heyet refakat etmekte
dir.

Ziyaretim sırasında, Cumhurbaşkanı Lucinschi ile 
Moldova'yla ikili ve çok taraflı boyutta tesis etmiş olduğumuz 
yakın dostluk ve işbirliği bağlarını daha da güçlendirmeye yöne
lik görüşmelerde bulunacağız.

Geçen yaz Moldova'ya yapmış olduğum resmi ziyaret 
sırasında, Cumhurbaşkanı Lucinschi ile birlikte Gagoğuz 
Yeri'nde Türk Eximbank tarafından Moldova'ya tahsis edilen 
kredi desteğiyle bir Türk firması tarafından yürütülecek su pro
jesinin temelini atmıştık. Bu proje ile soydaşlarımızın yoğun 
olarak yaşadığı Gagoğuz Yeri'nin Komrat, Çadır-Lunga ve 
Vulkaneşti şehirlerine içme suyu götürülmesi ve bu sayede 
Gagoğuz halkının en büyük sorunlarından birinin ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır. Başarılı bir çalışma sonucunda, bir 
yıl kadar kısa bir süre içinde tamamlanan projenin açılışını yap
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. Böylelikle Türkiye
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önemli bir taahhüdünü daha başarıyla yerine getirmiş olmaktadır.

Ziyaretim sırasında ayrıca, Gagoğuz Yeri'nin Kongaz 
köyünde, Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla eğitime 
başlayacak olan bir Anadolu Lisesinin açılışını da yapacağız. Bu 
amaçla, iki ülke arasında eğitim alanında iki protokol imza
lanacaktır.

Bu ziyaretin, Türkiye ile Moldova arasında mevcut yakın 
dostluk, kardeşlik ve işbirliği bağlarının daha da güçlendirilme
sine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine katkıda bulu
nacağına inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KİŞİNEV’E VARIŞLARINDA YAPTIKLARI

BASIN AÇIKLAMASI

(Kişinev Havaalanı, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 10.20)

Bir yıl aradan sonra Moldova'yı yeniden ziyaret etmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaretimde bana aralarında 
Devlet Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın da bulunduğu 
geniş bir heyet refakat etmektedir.

Güzel ülkenize, fevkalade bir seviyede olan ikili ilişkile
rimiz ile ortak ilgili alanımıza giren uluslararası konularda aziz 
dostum Cumhurbaşkanı Lucinschi ile görüş alışverişinde bulun
maya ve işbirliğimizin daha da ilerletilmesi yollarını araştırmaya 
geldim.

Ziyaretim sırasında Türkiye tarafından Moldova'ya verilen 
destekle yürütülmekte olan, güney vilayetlerinin içme suyuna 
kavuşturulması projesinin ilk etabının açılışını gerçekleştirecek 
olmaktan ayrıca büyük memnuniyet duymaktayım.

Geçtiğimiz yıl Moldova'ya yaptığım resmi ziyaret sırasın
da Cumhurbaşkanı Sayın Lucinschi ile birlikte temelini attığımız, 
Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirlerine içme suyu 
götürmeyi amaçlayan projenin ilk etabının planlanan süre içinde 
tamamlanmasıyla bu bölgenin içme suyuna kavuşacak olması 
işbirliğimizin parlak bir sonucudur.

bir bir yerine getirmektedir. Türkiye'nin tek arzusu Moldova'nm 
huzur, refah ve istikrar içinde kalkınma çabalarının başarıya ulaş-
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masına katkıda bulunmaktır.

Zi> aretim sırasında ayrıca, Kongaz köyünde tahsis edilen 
bir binada Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla eğitime başla
yacak olan Anadolu Lisesinin açılışını yapacağım.

Bu vesileyle, Gagoğuzları, ülkelerimiz arasındaki dostluk 
ve işbirliği ilişkilerinin daha da ileri götürülmesi bakımından 
değerli bir köprü olarak gördüğümüzü bir kere daha belirtmek
isterim.

Tarihi bağlarımız, aynı bölgede yer almamız ve yakın 
dostluk ve işbirliği ilişkilerimiz muvacehesinde Moldova bizim 
büyük değer verdiğimiz bir ülkedir. Bu itibarla, Türk- Moldova 
ilişkilerinin her alanda ve yakın dostluk ve sıkı işbirliği temelinde 
kaydettiği gelişmeyi görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

aramız
daki dostluk, anlayış ve işbirliğinin pekiştirilmesi yolunda ilişki
lerimize yeni bir ivme vereceğine inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
RESMİ GÖRÜŞMELERDEN SONRA YAPTIKLARI

BASIN AÇIKLAMASI
_    •  ___

(Kişinev, Cumhurbaşkanlığı Resmi ikametgahı, 17 Haziran
1999, Perşembe, Saat: 11.45)

Moldova Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum Sayın Lucinschi,
Değerli Basın Mensupları,

Dost ve kardeş Moldova'ya gerçekleştirmekte olduğum 
kısa çalışma ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Sayın Lucinschi ile 
benim başkanlığımdaki heyetlerimiz arasında ikili işbirliğimiz ile 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde yapmış olduğumuz 
resmi görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz.

Görüşmelerimizde işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi 
ve daha da derinleştirilmesi yolundaki kararlılığımızı teyit ettik.

Gelişme eğilimi içindeki ekonomik işbirliğimizin daha da 
arttırılması ve çeşitlendirilmesi imkanlarının mevcut olduğuna 
inanıyoruz. Görüşmelerimizde ekonomik ilişkilerimizin ve ticare
timizin geliştirilmesi yolunda atılabilecek adımlar üzerinde de 
görüş teatisinde bulunduk.

İlişkilerimizin ahdi temelleri, şimdiye kadar imzalayıp 
yürürlüğe koyduğumuz anlaşmalarla sağlam bir zemine oturtul
muştur.

Moldova'nın siyasi ve ekonomik alanda kaydettiği 
gelişmeler Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin gelişti
rilmesini kolaylaştıracaktır. Moldova'nın siyasi ve ekonomik
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alandaki reform çalışmalarını destekliyor ve halen içinde bulun
duğu zorlukları en kısa sürede aşmasını gönülden istiyoruz. 
Amacımız iki dost ülke arasındaki ilişkilerin, Türk ve Moldova 
halklarının da menfaatine olarak her alanda daha da 
güçlendirilmesidir.

Ayrıca, Karadeniz Ekonomik İşbirliği başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşlarda aramızda mevcut dayanışmanın ülkele
rimizin temel çıkarlarına hizmet ettiği kadar, bölgede barışın ve 
istikrarın korunmasına, refahın artmasına da katkıda bulunduğu 
konusunda aynı görüşleri paylaştığımızı bir kez daha saptadık.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte katılacağımız 
törenle ilk etabı hayatiyet kazanacak olan, Moldova'nın güney 
vilayetlerine içme suyu götürülmesi projesinin Türk Eximbank'ın 
kredi desteğiyle ve bir Türk firması tarafından yürütülmekte 
olmasından da ayrıca kıvanç duyduğumu belirtmek istiyorum.

Türkiye ile Moldova aynı bölgede yeralan, ortak tarihi 
mirasa sahip ülkelerdir. Bu durum iki ülke arasında dostluğu ve 
işbirliğini daha da ilerletmek için bize sadece önemli bir avantaj 
sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bu hususta sorumluluklar 
da yüklemektedir. Biz bu sorumluluklarımızı sonuna kadar 
üstlenmeye hazırız. Türkiye'nin tek arzusu Moldova'nın huzur, 
istikrar ve refah içinde reformların gerçekleşmesine ve kalkınma 
çabalarına katkıda bulunmaktır. Türkiye Moldova'nın gerçek dos
tudur.

Bu vesileyle, Sayın Lucinschi'yi Osmanlı İmparatorluğu
nun 700. Yıldönümü Törenleri’ne katılmak üzere ve ayrıca resmi 
bir ziyaret için ülkemize davet ettim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GAGOĞUZ 
YERİ’NDE HALKA HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMA

(Gagoğuz Yeri, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 14.30)

Moldova Cumhurbaşkanı Lucinschi, 
Gagoğuz Yeri Başkanı, Sayın Tabunschık, 
Pek Pahalı Kardeş Gagoğuz Halkı,
Değerli Konuklar,

Bundan tam bir yıl önce, güzel şehriniz Komrat'ta,
Cumhurbaşkanı Sayın Lucinschi ile birlikte katıldığımız törenle
temellerini attığımız su projesinin ilk etabının bir yıl gibi çok kısa
bir süre içinde tamamlandığını görmekten büyük memnuniyet 
duymaktayım.

Bir yıl önce, burada dost Gagoğuz halkına, projenin 
öngörülen takvime uygun olarak yürümesi halinde, ilk musluk
ların açılması törenine katılmak üzere tekrar geleceğimi vaadet- 
miştim. İşte sözümü tuttum. Bugün, bu sevinçli gününüzde sizler- 
le birarada olmak üzere yine buradayım.

Bir yıl boyunca, projeyi yürüten Türk firmasını yakından 
takip ettim. Herkesin canla başla çalıştığını gördüm. Dost ve 
kardeş Moldova ve Gagoğuz halkına verdiğimiz sözün tutulması 
için emeği geçen herkese, burada teşekkürlerimi ifade etmek 
istiyorum.

Ortak dilimizde güzel bir söz vardır: "su gibi aziz ol" denir. 
Bu proje sayesinde ülkelerimiz, halklarımız arasındaki dostluk ve
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kardeşlik bağları daha da kuvvetlenecek, halklarımız daima su 
gibi aziz olacaklardır.

Pahalı Kardeşlerim,

Gagoğuz halkı bizim için tarihten kalan bir semboldür. 
Kendi benliğini, kendi kimliğini barışçı yollarla muhafaza etmeyi 
başarmış dünya üzerindeki nadir halklardan biridir. Hepsinden 
önemlisi, Gagoğuz halkı, Türkiye için, yakın dostumuz ve kardeş 
olarak bildiğimiz Moldova arasında muhkem bir köprüdür.

İçme suyu sorununun çözüme kavuşturulmasının Gagoğuz 
halkı için ne kadar önemli olduğunu yakinen biliyorum. Bu 
nedenle bu projeyi öncelikli hedefler arasına aldık ve sonuçlan
ması için hepimiz canla başla uğraştık.

Bugün bu güzel vesileyle yeniden kan kardeşlerimizin 
otonom bölgesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyor, tüm 
Gagoğuz kardeşlerimizi ve Gagoğuz Yeri'nde yaşayan tüm halk
ların temsilcilerini sevgiyle selamlıyorum. Sizlere kardeş Türk 
milletinin selamlarını ve sevgilerini getirdim.

Aziz Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Lucinschi,

Bu önemli günde bana Gagoğuz Yeri'ni yeniden ziyaret 
etme imkanını sağladığınız için size de sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Kişinev'e ayak bastığımız andan itibaren, 
Moldova'da, ve şimdi Gagoğuz Yeri'nde şahsıma ve heyetime 
gösterilen hüsnükabulden ötürü şükranlarımı ifade etmek istiyo
rum. Bu davranışınızın Türk milletine gösterdiğiniz sevginin 
değerli bir nişanı olarak değerlendiriyorum.

Pahalı Kardeşlerim, Dostlarım,

Bugün güzel şehriniz Komrat'a içme suyu veriliyor. 
Bundan sonra hedefimiz, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirleridir. 
Projenin planlandığı gibi tamamlanmasıyla Çadır-Lunga ve 
Vulkaneşti de içme suyuna kavuşacaktır. Gagoğuz soy-
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daşlarımızm sağlık ve esenliği için büyük önem taşıdığını 
bildiğimiz bu projenin bir Türk şirketi tarafından gerçekleşti
rilmesi bizlere ayrı bir kıvanç vermektedir.

Pahalı Dostlarımız,

Bir yıl aradan sonra Moldova'ya yapmış olduğum bu çalış
ma ziyareti, Moldova ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında 
kurulmuş olan ve çok kıymet verdiğimiz diyaloğun sürdürülmesi 
imkanını da bize verdi. Ayrıca, Gagoğuz Yeri'nin önderleri ile 
görüşmek ve Gagoğuz Yeri'nde sağlanan gelişmeleri ve 
karşılaşılan sorunları öğrenmek, duyulan işbirliği ihtiyaçlarını 
yerinde görmek imkanı bulduk.

Sizlere de bir kez daha söylemek istiyorum ki Türkiye, 
Gagoğuz Yeri ile arasında gelişen işbirliğinin aslında genel olarak 
Moldova'nın istikrarına ve kalkınma çabalarına bir katkı oluştur
duğu inancındadır. İşte bu itibarla Gagoğuzların Türkiye ile dost 
Moldova arasında kurduğu köprü çok önemlidir.

İşbirliğimiz devam edecektir. Eğitim ve kültür alanında da 
Türkiye'nin Gagoğuz Yeri için yapacağı çok katkı vardır. Bugün 
buradan, Gagoğuz Yeri yöneticilerinin tahsis ettiği bir binada 
Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nm katkılarıyla öğretime başlayacak 
bir liseyi hizmete açmak üzere Kongaz köyüne gideceğiz. Su ha
yatın devamı için ne kadar elzemse, eğitim ve kültür de insanların 
fıtri yeteneklerini besleyen, onları üretken kılan o derecede hayati 
önemi haizdir. Gagoğuz insanının çağdaş hayat seviyesine kavuş
turulması için yapacağımız katkıların Türk ve Gagoğuz halkları 
arasındaki ebedi dostluğun en somut simgeleri olarak kalacağına 
inanıyorum. İşbirliğimizin, Türkiye ile Moldova arasında 
Gagoğuzların oluşturduğu vazgeçilmez dostluk köprüsünün daha 
da sağlamlaşacağına inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Gagoğuz Yeri'nin Değerli Başkanı,
Pahalı Gagoğuz Kardeşlerim,
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Komrat'ın içme suyuna kavuştuğu gün aranızda bulunmak
tan, Moldova ve Gagoğuz Yeri'nin mutluluğunu paylaşma fır
satını elde etmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
dile getirmek istiyor ve sizleri yeniden selamlıyor, muhabbetle 
kucaklıyorum.

Gagoğuz Yeri'ne bu yıl bol bereket, Gagoğuz Yeri'nde 
yaşayan tüm kardeşlerimize ve burada yaşayan bütün halkların 
mensuplarına tüm Moldova'lılara sağlık, mutluluk ve refah dilek
lerimi sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONGAZ’DA 
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ’NİN AÇILIŞ

TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Gagoğuz Yeri, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 16.20)

Güzel köyünüzde hep birlikte hizmete açtığımız lise ile, bir 
yıl aradan sonra yeniden Moldova'ya yapmakta olduğum kısa 
ziyaretimin, benim için en büyük mutluluk veren bölümünü de 
tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle sizlere bir kez daha hitab 
etme imkanını bulduğum için sevinçliyim.

Kişinev'de, aziz dostum, Cumhurbaşkanı Lucinschi ile 
Türk-Moldova ilişkilerini daha da ileriye götürmeyi amaçlayan 
çok yararlı görüşmeler yaptık. Buraya gelmeden önce, Komrat'ta, 
ülkelerimiz arasındaki işbirliği anlayışının en somut sembolü 
olarak kalacağına inandığım, içme suyu projesinin ilk etabını 
hizmete açtık. Gagouz Yeri yetkililerinden ihtiyaçlarınızı din
ledik.

Şimdi ise burada, işbirliğimizi gelecek nesillere taşıya
cağını ümit ettiğimiz bu liseyi hizmete açmakla son derece ve
rimli bir günü tamamlamış oluyoruz. Bütün arzumuz, bu çocuk
larımızın layık oldukları eğitim düzeyine kavuşmaları, ülkeleri 
için, bölgemiz için, dünya için, başarılı ve verimli hizmetler ver
melerinin sağlanmasıdır. Bunun için sizlere eğitim malzemeleri 
getirdik. Öğretmenler getirdik. Sizleri onlara, onları sizlere 
emanet ediyoruz.

Moldova ve Türkiye arasında mevcut dostluk ve işbir
liğinin daha da geliştirilmesine hizmet edecek gençler yetiştire
ceğine inandığım bu lisenizin ismimi taşımasından da ayrı bir haz
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duyuyorum. Dileğimiz, bu okulun, gelecekte de, Türk ve 
Moldova halklarının dostluğunun kalıcı bir simgesi olarak anıl
masıdır.

Gagoğuz halkıyla olan dil birliğimiz, kültür yakınlığımız, 
bize, sizlerin eğitim ve kültür alanlarındaki ihtiyaçlarınıza katkı
da bulunmak için sorumluluklar yüklemektedir. Bu alanda 
Türkiye'nin Gagoğuz Yeri için yardımları devam edecektir. 
Komrat Üniversitesi’yle Türk üniversiteleri arasında geniş işbir
liği imkanları mevcuttur.

Bundan sonraki hedefimiz, Komrat Üniversitesi’nde bir 
Türkoloji kürsüsü kurulması çalışmalarını hızlandırmak olacaktır. 
Ayrıca geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Gagoğuz ve 
Moldova gençlerinin Türk Hükümeti’nin burslusu olarak 
Türkiye'de üniversite öğrenimi görmeleri projesi devam edecek
tir.

İşbirliğimizin, Gagoğuzlar’ın Türkiye ile Moldova arasın
da oluşturdukları vazgeçilmez dostluk köprüsünü daha da 
sağlamlaştırmasını diliyoruz, sizleri bir kez daha yürekten selam
lıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KİŞİNEV’DEN 
AYRILIŞLARINDA YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASI

(Kişinev Havaalanı, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 18.45)

Güzel ülkenize gerçekleştirmiş olduğum kısa çalışma 
ziyaretini tamamlamış bulunuyorum.

Ziyaretim sırasında, aziz dostum Cumhurbaşkanı Sayın 
Lucinschi ile başbaşa ve heyetlerimizin iştirakiyle son derece 
yararlı görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Mükemmel seviyedeki 
ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilip derinleştirilmesi imkan
larının yanısıra bölgesel barış, istikrar ve refahın pekiştirilmesine 
katkıda bulunacak, bölgesel işbirliği konuları üzerinde de görüş 
alışverişinde bulunduk.

Türkiye, aynı bölgede yeraldığı ve ortak tarihi mirasa sahip 
olduğu dost ve kardeş Moldova ile ilişkilerine özel bir önem ver
mektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin Moldova'nın siyasi ve 
ekonomik reform sürecini desteklemeye, kalkınma çabalarına 
katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerde çok kıymetli bir 
köprü olarak gördüğümüz Gagoğuz halkının içme suyuna kavuş
turulmasını öngören projenin ilk etabının açılışını 
Cumhurbaşkanı Sayın Lucinschi ile birlikte gerçekleştirmiş 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, bu projenin 
Türk fınans kuruluşunun kredi desteğiyle ve bir Türk firması 
tarafından yürütülmekte olmasından da kıvanç duymaktayım. 
Komrat'tan sonra, projenin öngörülen süre içinde tamamlanarak, 
Çadır-Lunga ve Vulkaneşti'nin de önümüzdeki yıl içme suyuna 
kavuşturulacağını ümit ediyorum.
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Moldova'yı ziyaretim çerçevesinde Kongaz köyünde Türk 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla eğitime başlayacak olan 
Anadolu Lisesinin açılışı da yaptık. İsmimi taşımasından kıvanç 
duyduğum bu lisenin Moldova ve Türkiye arasındaki mevcut 
dostluk ve işbirliğini daha da geliştirecek yeni nesiller yetiştire
ceğine inanıyorum.

Dost ve güzel Moldova'dan sıcak anılarla ayrılırken bana 
ve refakatimdeki heyete gösterilen misafirperverlik için teşekkür 
ediyor ve Cumhurbaşkanı Lucinschi'yi resmi bir ziyaret için 
Türkiye'ye davet ettiğimi ifade etmek istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MOLDOVA’DAN 
ANKARA’YA DÖNÜŞLERİNDE BASINA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 17 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 20.15)

Moldova'ya tahsis edilen Türk Eximbank kredisi desteğiyle 
yürütülmekte olan ve temeli tarafımdan geçen yıl atılan Gagoğuz 
Yeri'ne içme suyu götürülmesi projesinin ilk etabının açılışını 
gerçekleştirmek amacıyla Moldova'ya yaptığım ziyareti tamam
lamış bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Lucinschi ile birlikte katıldığımız törenle, 
Gagoğuz Yeri'nin başkenti Komrat şehrine içme suyu götüren ilk 
muslukları açtık. Bir Türk şirketinin üstlendiği bu önemli pro
jenin diğer etaplarının da belirlenen takvim çerçevesinde gerçek
leştirilmesiyle Moldova'nın güney eyaletlerinin tamamının içme 
suyuna kavuşturulması sağlanacaktır.

Türkiye ile Moldova arasında bir dostluk köprüsü olarak 
gördüğümüz kardeş Gagoğuz halkının sağlığı ve esenliği için 
büyük önem taşımakta olan bu proje bir dünya devleti olan 
Türkiye'nin ve Türk müteşebbislerinin ülkemizin sınırlarının dışı
na taşan girişim gücünün ve imkanlarının parlak bir göstergesidir.

Ziyaretim sırasında Gagoğuz Yeri'nde Türk ve Moldova 
halklarının dostluğunun bir simgesi olacak olan, ismimi taşıyan 
bir lisenin açılışını yaptık. Bu lisenin Türkiye ile Moldova 
arasındaki dostluk duygularını geliştirecek ve olumlu bir seyir 
izleyen ikili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesini sağlayacak 
gençler yetiştireceğine inanıyorum.

[118] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



Bu ziyaret vesileyle, Cumhurbaşkanı Sayın Petru 
Lucinschi ve diğer yetkililerle olumlu bir seyir takip eden ikili 
ilişkilerimizi, bölgesel konuları tüm veçheleriyle ele aldık. 
Mevcut yakın ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye götürecek
imkanlar üzerinde durduk.

Ziyaretim Moldova ile gelişen dostluk ve işbirliğimize yeni 
bir ivme verilebilmesi açısından yararlı olmuştur.
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Only meager funds for the

Foreign Ministry

Ilnur ÇEVİK

Turkish Daily News

The Foreign Ministry is expected to conduct 
Turkey’s foreign policy, help as an advisory mi

nistry to all state bodies led by the presidency and 
the prime ministry and also handle protocol affairs 
with only a 0,5 percent share of the state budget...

No wonder we face difficulties in getting our messages 
across to the international community effectively. If we are only 
prepared to spend 0.5 percent of the state budget on foreign affairs 
and then hope for miracles, this is what we will get in the end.

On Tuesday the Foreign Ministry budget was debated at the 
commission in the Parliament, and yet again we were stunned to 
see that the Foreign Ministry was appropriated meager funds that 
will not be enough to conduct a serious foreign policy.

Today we see that the Foreign Ministry lacks the much 
needed funds not only to effectively defend Turkey’s interests 
abroad, but also to handle the general state duties of the ministry 
like providing advisory services to state bodies and also handling 
protocol work.

Yet, despite all this the Foreign Ministry continues to work 
miracles on the shoulders of its dedicated staff who have set their
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pockets aside and have dedicated themselves to putting the inter
ests of the country in the forefront. But how long can this stuation
continue?

If a Turkish ambassador serving in a certain European cap
ital gets the same money as the driver of another foreign ambas
sador serving in that country how long can such diplomats sur
vive?

The Parliament should have intervened at this point and 
tried to solve some of the pressing financial problems of the 
Foreign Ministry. However, the parliamentarians failed at this 
stage and we hope they can do something in the near future...

Turkey is surrounded by serious foreign policy issues from 
the Balkans to the Caucasus to the Middle East. Dedication alone 
is not enough to follow an effective foreign policy.That means the 
dedication, the hard work of the diplomats have to be supple
mented by financial means. This does not even mean we have to 
put more into their pockets, but at least we have to give them the 
financial means that exist in other foreign countries to allow them 
to conduct a meaningful relationship.

The Foreign Ministry has to have funds for propaganda. 
This is seriously lacking today because in the past so-called pro
motion fund has been misused by some politicians to provide 
financial means for their followers.

Turkey will face a serious propaganda war in the fall of this 
year over Cyprus. Our Foreign Ministry has the professional 
power to fight this war but does not have the financial means to 
beat its adversaries. We have to ensure that it has this vital 
resource at its disposal.

Turkey has to wake up to the fact that foreign policy can 
only be conducted properly with money. Yet, today we see we do 
not even have the proper facilities to house the Foreign Ministry 
let alone provide them with funds to struggle against our adversaries...
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TÜRKİYE-İRAN YÜKSEK HUDUT KOMİSYONU 
19. TOPLANTISI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ve İran arasında sınır olayları ile uyuşmazlıklarının 
çözümüne ilişkin 1937 tarihli Anlaşma çerçevesinde tesis edilmiş 
bulunan Türkiye-İran Yüksek Hudut Komisyonu'nun 5 yıllık bir 
aradan sonra 19.Toplantısı 15-17 Haziran 1999 tarihlerinde 
Ankara'da yapılmıştır.

Toplantıda iki ülke sınırında cereyan eden olaylar, sınırı 
teşkil eden veya aşan sularla ilgili konular, iki ülke sınırındaki 
sınır taşlarının gözden geçirilmesi, sınır makamları arasında 
görüşlerin ve diyalogun mutad hale getirilmesi, bu kapsamda 
yukarıda sözü geçen 1937 Anlaşması ile Sınır Taşlarının 
Muhafazası, Bakımı, Onarımı, Kontrolüne ilişkin 1972 tarihli 
Protokolün uygulanması konularında görüş teatisinde bulunul
muş, iyi komşuluk çerçevesinde cereyan eden görüşmeler 
sağlanan mutabakatlarla sonuçlanmış, Yüksek Hudut Komisyonu 
Toplantıları’na her yıl aksamadan devam edilmesi hususu karar
laştırılmış ve 20. Dönem Yüksek Hudut Komisyonu 
Toplantısı’nın 2000 yılının ilkbaharında Tahran'da düzenlenmesi 
hususunda görüşbirliğine varılmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’ NIN, İSKEÇE’YE BAĞLI GÖKÇEPINAR 
KÖYÜNDE MEYDANA GELEN OLAYA İLİŞKİN BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

İskeçe'ye bağlı Gökçepınar köyünde köylüler ile Yunan 
askerleri arasında geçen hafta meydana gelen olayla ilgili olarak 
bugünkü (18 Haziran) gazetelerde bazı haberler yer almıştır. 
Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre olay şöyle cereyan etmiştir:

İskeçe'nin Balkan köylerinden biri olan Gökçepınar'da 7 
Haziran günü saat 19.00 civarında İskeçe'deki Yunan 4. 
Kolordusu'na bağlı iki Yunan askeri köydeki kahvehanenin 
önünde içerlerken yoldan arabasıyla geçen bir soydaşa küfür 
edince, civardaki gençler tepki göstermişler, hadise mahalline 
gelen Yunanlı Başçavuşun kışkırtıcı davranışlarından cesaret alan 
bazı Yunan askerleri de olayı büyütmüşlerdir. Neticede 
Gökçepınar köylüleri ile Yunan askerleri arasında kavga çık
mıştır.

Olay bütünüyle Yunan askerlerinin disiplin dışı ve kasıtlı 
davranışından kaynaklanmıştır. Nitekim, 9 Haziran sabahı aynı 
yüzbaşı beraberinde 4. Kolordu Karargahından yüksek rütbeli bir 
subay ile birlikte köye gelip olaylara askerlerin sebep olduğunu, 
suçlu askerler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını ve halk
tan özür dilemek istediklerini söylemişlerdir. Köylüler ise kendi
lerinden değil belediyeden özür dilemeleri gerektiğini söylemişler 
ve Mustafçova Belediyesi’ne giden iki subay Belediye 
Başkanı'yla görüşerek özür dilemişlerdir.

10 Haziran günü ise 4. Kolordu Karargahı’na mensup
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subay Belediye’yi bir kez daha ziyaret etmiş hem özür dilemiş, 
hem de Kolordu Komutanı’ nın Belediye Başkanı ve 
Yardımcısı’m görmek istediğini söylemiştir. Belediye Başkanı 
Mustafa Aga ve Yardımcısı Ahmet Kuşçu Korgeneral Georgios 
Antonakopoulos'u ziyaret etmişler ve Korgeneral özür dileyen 
ifadelerde bulunduktan sonra, köylülerin askerlere tepki göster
melerinin isabetli olduğunu söyleyerek benzer olayların tekrar
lanmayacağı sözünü vermiştir.
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DEVLET BAKANI SADİ SOMUNCUOĞLU’NUN 
BOSNA HERSEK’TE YAPACAĞI TEMASLARA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Savaş sırasında büyük ölçüde tahribata uğrayan ve mülte
cilerin yerlerine dönüş sürecine önemli bir katkıda bulunacağı 
düşünülen Saraybosna yakınlarındaki Dobrinja konutlarının tesli
mi ve Fojnica Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete sokulması 
vesilesiyle 21 Haziran günü düzenlenecek olan törene katılmak 
üzere Hükümetimizi temsilen Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu 
başkanlığındaki bir heyetimiz 20-23 Haziran 1999 tarihlerinde 
Bosna Hersek'e bir ziyarette bulunacaktır.

1996 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye vaki 
ziyaretleri sırasında Bosna Hersek'e verilen 20 milyon dolar 
tutarındaki hibe yardımının bir kısmıyla yapılmış olan sözkonusu 
konut ve Rehabilitasyon Merkezi’nin imarını bir Türk firması 
gerçekleştirmiştir.

Sayın Somuncuoğlu başkanlığındaki heyetimiz bu ziyaret 
sırasında başta Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi 
Sayın A. îzetbegoviç olmak üzere Bosna Hersek yetkilileri ile iki 
ülke ilişkilerini ilgilendiren bazı ikili temaslarda bulunacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
CERA, DEİK VE KEİ İŞ KONSEYİ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN ”ÜÇ DENİZİN HİKAYESİ” BAŞLIKLI 
KONFERANSTA YAPTIKLARI KONUŞMA

(İstanbul, 21 Haziran 1999, Saat 17:00)

Değerli Misafirler,

"Üç Denizin Hikayesi" başlıklı konferansın açılışını yap
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin başında, bu 
toplantının düzenleyicileri Cambridge Energy Research
Associates, DEİK ve KEİ İş Konseyi'ni başarılı girişimlerinden

•  •

dolayı tebrik ederim. Özellikle, Sayın Yergın'e, Sayın 
Staneslaw'ya ve Sayın Gökyiğit'e bu önemli toplantının bir kere 
daha İstanbul'da gerçekleştirilmesinde gösterdikleri çabalardan 
dolayı teşekkür ederim. Hepinize, Avrasya'nın kalbindeki küresel 
şehir İstanbul'a hoşgeldiniz diyorum.

Geçen sene bu vakitlerde düzenlenen "İki Denizin 
Hikayesi" başlıklı toplantıyı ve o toplantıda yaptığım konuşmayı 
çok iyi hatırlıyorum. O konuşmamda bu toplantılar serisinin iki 
değil üç denizin, yani, Hazar denizi, Karadeniz ve Akdeniz'in 
hikayesi olarak adlandırılmasını önermiştim. Konuşmamda, 
Hazar ve Karadeniz'in hikayelerinin bu denizlerin yüzyıllar 
boyunca dünyaya açılmasını sağlayan Akdeniz'in hikayesi 
olmadan anlatılamayacağını ifade etmiştim. Bugün, bu konferan
sın adının "Üç Denizin Hikayesi"ne çevrilmesini memnuniyetle 
karşılıyorum. Bu girişimi, Akdeniz'in, evrensel uygarlığın barış, 
istikrar ve refahında gelecek yüzyılda da oynamaya devam ede
ceği rolün öneminin toplantının düzenleyicileri tarafından da 
layıkıyla değerlendirildiği şeklinde mütalaa ediyorum. Şimdi, 
dikkatlerinizi toplantının tanıtım fotoğrafına özellikle çekmek
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istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir boru hattının fotoğrafıdır. Bu 
fotoğraf gelecekte neden üç denizin hikayesini anlatmaya devam 
etmemiz gerektiğini çok anlamlı bir şekilde sergilemektedir. Bu 
fotoğraf, bu üç denizin Avrasya'nın kalbinde doğuşuna şahit 
oldukları yeni bir barış, işbirliği ve refah çağının fotoğrafıdır. Bu 
boru hattı adeta bu üç denizi birbirine kavuşturan ve bu kadim 
coğrafyada ortak geleceğimize yönelik ortak ideallerimize olan 
bağlılığımızı güçlendiren bir hayat bağıdır.

Değerli Misafirler,

Mayıs 1998'deki toplantımızdan bu yana küresel toplum 
her anlamda tarihsel gelişmelere sahne olmuştur: Küresel 
ekonomik kriz ve etkileri, Avrupa Parasal ve Ekonomik 
Birliği’nin kurulması, Kosova'da Avrupa barış, istikrar ve refahını 
tehdit eden bir etnik temizlik faciasının yaşanması, buna karşı gi
rişilen kararlı mücadelenin demokrasinin ve özgürlüklerin kesin 
zaferiyle sonuçlanması, küresel toplumu etkilemeye devam eden 
gelişmelerin başında gelmektedir. Bu noktada, özellikle küresel 
ekonominin geleceğine ilişkin bazı görüşlerimi ifade etmek isti
yorum.

Dünya ekonomisi son krizin şokundan yavaş da olsa sıyrıl
maktadır. Küresel pazarlardaki güven unsurunda gözle görünür 
bir düzelme müşahede edilmektedir. Küresel ekonomide yeniden 
büyüme trendine girilmesi hususunda iyimserliğimizi 
kuvvetlendiren olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Halen, yaşanan 
mali krizin nedenleri üzerindeki tartışmalar sürmektedir. Ancak, 
açık olan bir husus varsa, o da küresel sorumluluğu olan 
ekonomilerin, dünyanın, küresel ekonominin bir durgunluğa 
girmesi tehlikesine karşı zamanında etkili tedbirler almaları 
gerektiğidir. Bu bağlamda, son G-7’ler Zirvesi ve kabul edilen 
zirve bildirisi küresel ekonominin sorunlarına ortak sorumluluk 
anlayışıyla çözüm bulunabilmesi çabalarında önemli bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Bu bildiride uluslararası mali yapının 
güçlendirilmesine ilişkin olarak yeralan şu tedbirlerin doğru 
yönde atılmış adımlar olduğuna inanıyorum:
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- Uluslararası mali kurumlarm güçlendirilmesi ve reforma 
tabi tutulması;

- Pazarlardaki şeffaflığın arttırılması;

Sanayileşmiş ülkelerdeki mali regülasyonların 
güçlendirilmesi;

- Yükselen pazarlardaki makroekonomik politikaların ve 
mali sistemlerin güçlendirilmesi;

- Krizlerin önünün alınması ve kriz yönetimine ilişkin yön
temlerin geliştirilmesi ve özellikle IMF'nin yeni kabul ettiği 
"Contingent Credit Line" mekanizmasının desteklenmesi;

- Güçsüzleri ve fakirleri koruyan sosyal politikaların 
desteklenmesi.

Bu çerçevede, borç yükü altında ezilen ülkelerin bu yük
lerinin hafıfletilmesine yönelik olarak G-7 Zirvesi’nde kabul 
edilen 'Köln Borç Girişimi' başlıklı girişimi fevkalade 
önemsediğimi belirtmek istiyorum. Bu girişim sayesinde 
dünyadaki toplam borç stokunda yapılması öngörülen 50 milyar 
dolarlık indirimin az gelişmiş ülkelerdeki büyüme perspektifleri
ni güçlendireceğine ve fakirlikle mücadeleye yeni bir ivme vere
bileceğine, bunun da küresel ekonominin gelişimine katkıda bulu
nacağına inanıyorum.

G-7 Zirve Bildirisi’ni dünyanın önde gelen ekonomilerinin 
küresel ekonominin büyümesini sürdürmesi yönündeki kararlılık
larının ve serbest ticarete olan bağlılıklarının yeni bir göstergesi 
olarak değerlendiriyorum. Bu bağlamda, serbest ticaretin önemi
nin altını özellikle çizmekte yarar görüyorum. Küresel toplum 
olarak serbest ticaretin gelişimini sürdürmesine katkıda bulun
mamız gerektiğine inanıyorum. Zira serbest ticaret, rekabet 
sayesinde sadece gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olanların da 
daha iyi yaşam şartları elde etmelerini mümkün kılacak elverişli 
küresel pazar şartlarını elde etmenin tek yoludur.
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Bir dünya devleti olarak Türkiye, bölgesinde hala nisbeten 
yeni bir olgu olan serbest ticaretin gelişimine katkıda bulu
nabilmek amacıyla kararlı girişimlerde bulunmaktadır. Esasen, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği girişiminin altında yatan temel 
amaç da, Karadeniz Havzası’nda malların, sermayenin, hizmet
lerin ve insanların serbest dolaşımını mümkün kılacak bir serbest 
ticaret alanı oluşturmaktır. Buna ilaveten, Doğu, Orta ve 
Güneydoğu Avrupa ile Akdeniz'de bulunan ülkelerle imza
ladığımız serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Baltıklar’dan 
Karadeniz'e ve Akdeniz'e kadar uzanan coğrafyada bir serbest 
ticaret alanı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu geniş coğrafya 
önümüzdeki yüzyılda ortak refahın arttırılabilmesi yönünde par
lak fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye bugün her anlamda bölgesel bir güç ve elde ettiği 
kazanından sayesinde bir dünya devleti haline gelmiştir. Aynı 
zamanda bölgesinde bir ekonomik güç odağıdır. Türkiye, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin, ECO'nun ve D-8'in öncüsü ve 
kurucu ortağıdır. Bu vasıflarıyla 3 kıtayı ve 24 ülkeyi kapsayan 
ve Atlantik Okyanusu’ndan Bering Boğazı’na kadar uzanan bir 
ekonomik işbirliği ağının odak noktasını teşkil etmektedir. Bu 
noktada Türkiye'nin bazı varlarına işaret etmekte yarar görüyo
rum:

- Türkiye ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre yükselen 
on pazarın arasında yeralmaktadır; 400 milyar dolar toplam 
GSMH ve 6 bin dolar kişi başına GSMH ile dünyanın 16. büyük 
ekonomisi, 4. en süratli büyüyen, yükselen pazarıdır.

- Bu çerçevede, 4 bini aşkın Türk firması, Balkanlar’da, 
Kafkaslar’da ve Orta Asya'da 10 milyar doları aşan projeleri 
üstlenmişlerdir. Türk firmalarının sadece Rusya'daki işlerinin 
toplamı 8.5 milyar doları bulmuştur. Türk müteahhitlik firmaları 
39 ülkede toplam 40 milyar dolarlık iş üstlenmiş 50 bin insana 
istihdam yaratmış durumdadırlar. Türkiye halen Doğu 
Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Karadeniz ve Hazar Havzaları’ndaki 
ve Orta Doğu'daki en büyük ekonomidir.
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- Ekonomimizin geçen otuz yıllık ortalama büyüme hızı 
yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide yaşanan krize 
rağmen bu rakam 1998'de yüzde 4 olmuştur. Toplam dış ticaret 
hacmimiz 75 milyar doları bulmuştur. Türk girişimcileri 135 ül
keye mal satmakta, 53 ülkede yatırım ve iş yapmaktadır. 
Avrupa'da yaşayan Türklerin Avrupa'ya yaptıkları yatırımların 
toplamı 7 milyar doları bulmuştur.

Bütün bunlar, Türkiye'nin Balkanlar'dan Kafkaslar'a; Orta 
Doğu'dan Orta Asya'ya kadar uzanan çalkantılı bir coğrafyada 
barış, denge, istikrar ve refah unsuru olan bir bölgesel güç haline 
geldiğini göstermektedir. Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli 
meydan okuma küresel ekonomiyle uyumlu hukuki yapılarını 
oluşturmak ve temel ekonomik ve mali reformlarını bir an evvel 
uygulamaya koymaktır. Türkiye bu doğrultuda önemli adımlar 
atmaktadır. Parlamentomuzun Bankalar Kanunu’nu birkaç gün 
evvel süratle kabul etmesi Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının 
bir göstergesidir. Gündemdeki diğer reformlar Sosyal Güvenlik 
Reformu ile uluslararası tahkimin hukuk sistemimizin bir parçası 
haline getirilmesidir. Parlamentomuzun bu reformlara ilişkin 
yasal düzenlemeleri kısa bir süre içinde gerçekleştireceğine 
inanıyorum.

Türkiye'nin yeni bölgesel ve küresel rolü, Avrasya'da 
oluşan yeni enerji denklemlerindeki belirleyici konumuyla daha 
da belirginleşmektedir. Türkiye bu yeni küresel oyunda çifte 
avantaja sahiptir. Türkiye, bir yandan bölgesinin en büyük ve en 
hızlı büyüyen ekonomisi olarak ve 30 yılda gerçekleştirilecek 128 
milyar dolarlık enerji yatırım paketiyle çok büyük bir enerji 
pazarıdır. Öte yandan, Türkiye, Hazar Havzası petrol ve doğal 
gaz kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında anahtar ülke 
konumundadır. Hepinizin bildiği gibi, bu konuda kilit projeler 
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar geçişli doğal gaz hat
tıdır. Bu projeler enerji kaynaklarının naklinde en ekonomik, kısa 
ve güvenli alternatifi oluşturmaktadır. Her iki proje de aynı 
zamanda Avrasya'da oluşan yeni jeo-politik çoğulculuğun kalıcı 
hale gelmesinde belirleyici rol oynayacak olan enerji güvenliğini
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teminat altına alacak yegane projelerdir. Bu bağlamda, Bakü- 
Ceyhan Projesi’ne destek vermek amacıyla Türkiye, Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan arasında 29 Ekim 1998 ta
rihinde imzalanan Ankara Deklarasyonu tarihi mahiyette bir adım 
olmuştur. Aynı zamanda, Türk tarafıyla Azerbaycan Çalışma 
Grubu arasında bu projeye ilişkin olarak 13 Nisan 1999 tarihinde 
İstanbul'da imzalanan protokol de ileriye doğru atılmış çok önem
li bir adımdır. Bu projenin hukuki, teknik ve ticari boyutları 
üzerindeki çalışmalar bu protokolde de öngörüldüğü şekilde 
tamamlanmak üzeredir. Bu projenin gerçekleştirilmesinde belir
leyici rol oynayan Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve ABD, 
Bakü-Ceyhan Boru Haiti’nin temelinin 2000 yılının ortasından 
geç olmamak üzere atılması hususunda kararlıdırlar. Bu vesileyle, 
Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın birer tabii boru 
hattına dönüştürülmesine göz yummayacağını ve yumamaya
cağını bir kere daha vurgulamakta yarar görüyorum.

Öte yandan, yine 29 Ekim 1998 tarihinde Türkiye ve 
Türkmenistan tarafından başlatılan Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi üzerindeki hukuki ve teknik çalışmalar süratle 
ilerlemektedir. Bundan yaklaşık bir ay önce iki ülke arasında bu 
konudaki Alış-Satış Anlaşması imzalanmış ve Boru Hattı 
Anlaşması için çalışmalar başlatılmştır. Bu anlaşmaya göre 
Türkiye Türkmenistan'dan yılda en az 16 milyar metreküp doğal 
gaz almayı taahhüt etmiştir. Bu proje Türkiye için temel öncelik 
olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, ABD Başkanı Sayın 
Clinton'un özel temsilcisi olarak bu projelerin gerçekleştirilme
sine yönelik çabalarından dolayı Büyükelçi Richard 
Morningstar'a özellikle teşekkür etmek istiyor, aynı derecede 
önem taşıyan yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. 
Keza, halefi Büyükelçi Wolfe de yeni görevinde başarılar diliyo
rum. Kendisiyle, ortak hedeflerimize yönelik olarak birlikte çalış
maya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda, 
kendi kalkınma ve reform çabaları için hayati önem taşıyan bu 
projelerin gerçekleştirilmesi yönünde sergiledikleri işbirliğinden 
dolayı kardeş ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve 
Kazakistan'a teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
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Türkiye hızla büyüyen enerji ihtiyacını karşılayabilmek 
için diğer bazı girişimlerini de sürdürmektedir. Esasen, 2015 yılı 
için öngörülen yıllık 53 milyar metreküp doğal gaz ihtiyaç 
hesaplamaları enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemizi zaruri kıl
maktadır. Bu çerçevede, Rusya'dan Batı Hattı ve Karadeniz altın
dan inşa edilecek "Mavi Akım" yoluyla doğal gaz ithalatımızı art
tırmak, Azerbaycan, Kazakistan, Mısır ve Katar'dan doğal gaz 
almak üzere yeni işbirliği ve ortaklıklar tesis etmek ve 
Cezayir'den yaptığımız ithalatı arttırmak yönündeki girişimleri
miz sürmektedir. Türkiye bütün bu girişimleriyle bölgemizde 
yaşayan bütün halkların ortak refahının arttırılmasına yönelik 
işbirliği ve ortaklık çabalarında öncü rol oynamaktadır.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl iki tarihi olay özellikle ön
plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi, 5 Haziran 1998 tarihinde

  •

Ukrayna'nın Yalta şehrinde KEI Şartı'nın imzalanmasıdır. Bu
  •

adımla KEI artık Karadeniz Havzası’nda bir serbest ticaret alanı 
oluşturulması işlevini daha etkin olarak yerine getirebilecek ko
numa gelmiştir. Bu aynı zamanda Avrupa kıtasının bütününde 
ortak bir ekonomik alan yaratılmasına yönelik çabalara da katkı
da bulunacak bir adımdır. Bizi 1945 Yalta'sından 1998 Yalta'sına 
getiren yolculuk kolay olmamıştır. Bugün artık Avrupa'yı bölen 
1945 Yalta'sı tarihe karışmış, bölünmemiş, demokratik, refah ve 
barış içinde bir Karadeniz yaratabilmek yönünde önümüze altın 
bir fırsat çıkmıştır. Bu fırsatın layıkıyla değerlendirilebilmesi için 
bütün Karadeniz halklarına bir kere daha çağrıda bulunuyorum.

Avrasya'nın geleceğine yönelik ikinci tarihi adım ise 
Bakü'de 7 Eyül 1998 tarihinde 34 ülkenin katılımıyla gerçek
leştirilen İpek Yolu Zirvesi olmuştur. Bu zirve Avrasya'da barış, 
işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatların uluslararası toplum 
tarafından nihayet layıkıyla değerlendirildiğini gözler önüne 
seren parlak bir vesile olmuştur. İpek Yolu Zirvesi, tarihi İpek 
Yolu’nu yeniden canlandırmaya yönelik hayallerimizin birer 
hayal olmaktan çıkıp somut bir gerçeklik haline dönüştüğünü 
göstermiştir. Bu adım, sadece bölge ülkeleri arasındaki işbirliği 
imkanlarının boyutlarını genişletmekle kalmayacak, Avrasya'daki
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halklar arasındaki karşılıklı etkileşimi de arttıracaktır. Yeniden 
ortaya çıkan İpek Yolu’nun altyapısını oluşturan başlıca pro
jelerin halen Türkiye'de inşa halinde olduğunu belirtmekten gurur 
duyuyorum. Karadeniz Otoyolu ve Kars-Tiflis Demiryolu bu pro
jelerin en önde gelenleridir. Bu projeler Pan-Avrupa koridorları 
arasındaki Karadeniz Koridoru’nun da parçasıdır. Bugün, tarihi 
İpek Yolu sadece fiziki olarak yeniden ortaya çıkmamakta, bir
birine bağladığı ülkelere ve halklara yeni ticari, ekonomik, siyasi 
ve kültürel fırsatlar da sunmaktadır.

Değerli Misafirler,

Sözlerime son verirken, geçen yılki toplantımızdaki sözle
rimi hatırlıyorum; gelecekte de evrensel uygarlığın beşiği olmaya 
devam edecek olan bu eşsiz coğrafya uyanmaya başlamıştır. Bu 
bölgedeki ülkeleri birbirinden ayırmakta olan denizler yeni işbir
liği mekanizmaları ve manevi bağlar vasıtasıyla onları yeniden 
bir araya getirmeye başlamıştır. Bu coğrafyada yaşayan halklar, 
etrafında yaşadıkları denizler yoluyla ve demokrasi, barış, işbir
liği, hukukun üstünlüğü, ortak refah gibi müşterekler zemininde 
yeniden birbirlerine kavuşmaktadırlar. Bugün üç denizin 
hikayesini konuşmak üzere biraraya geldik; bu hikaye aynı 
zamanda ortak ve parlak bir geleceğin de hikayesidir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN NTV 
HABERLERİNDE MURAT YETKİN’E VERDİĞİ

MÜLAKAT

SORU : Amerikan Yönetimi’nde son zamanlarda Kıbrıs 
sorununu kendi istedikleri doğrultuda bir çözüme dayatmak için 
girişimler artıyor. Nereden kaynaklanıyor ve Türkiye nasıl bakı
yor buna?

CEVAP : Şimdi efendim tabii, Amerika'nın Kıbrıs 
konusunda bazı düşünceleri var. Ki bunlar kısmen yansıyor son 
G-8 Bildirisi’nde. Ama bizim de Amerika'dan bu konuda talep
lerimiz var. Yani Kıbrıs konusunu Amerika'nın daha objektif 
görmesini istiyoruz. Kıbrıs konusunda Türkiye'nin, daha doğrusu 
KKTC'nin, Sayın Denktaş'ın fevkalade haklı biçimde savunduğu 
tezlerin ve ortaya koyduğu çözüm önerisinin Amerika gibi etkili 
bir devlet tarafından çok daha dikkatle değerlendirilmesi ve bir 
çözüm arayışının bu tezleri de dikkate alarak Sayın Denktaş'ın 
haklı görüşlerinden hareketle oluşmasını ve Amerika'nın da bu 
konuda özen göstermesini beklemekteyiz.

SORU: Konfederasyon önerisi mi? Konfederasyon tanın
ma anlamına da gelmiyor mu?

CEVAP: Burada 25-30 yıldır denenip denenip hiçbir işe 
yaramamış eski sözleri yeniden gündeme getirmeye çalışmanın 
hiçbir anlamı yok bize göre. Elbette KKTC, ki bizim Sayın 
Denktaş'ın politikalarına ve Sayın Denktaş'a sonsuz bir güveni
miz vardır, desteğimiz mevcuttur. Böyle eskimiş sözleri gündeme 
getirmek yerine ciddiyetle yaklaşılacaksa, o zaman Sayın 
Denktaş'ın ve KKTC'nin ortaya koyduğu düşüncelerden de yola 
çıkmak icab eder. Yoksa böyle o G-8 Bildirisi’nde olduğu gibi,
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"bir araya gelsinler, sonuç alınana kadar birlikte kalsınlar" gibi 
Türkiye ile ilgisiz toplumlarda, Türklerle ilgisiz ortamlarda, 
Kıbrıs'tan ilişkisiz konularda oluşmuş bir Dayton Süreci’ni 
Akdeniz'e taşımaya çalışmak bence boş işlerle uğraşmak 
anlamındadır. Yoksa, eğer bir müzakerenin gerekli zemini oluş
muşsa, ortamı oluşmuşsa -bunlar elbette KKTC'nin eşit egemen
liğinin, varlığının tanınmasından geçer- o takdirde tabii ki 
görüşme olur, konuşma olur. Ama "olmayacak bir duaya amin" 
dercesine, biraz da uluslararası arenada şov yaparcasına, hele hele 
ilhamını Dayton'dan alarak başlatılacak girişimlerden hiçbir şey 
çıkmaz.

SORU : Dayton Barış Anlaşması öncesinde 300 bin kişi 
ölmüştü. Kıbrıs'ta...

CEVAP : Allah göstermesin. Sayın Başbakanın da bugün 
belirttiği gibi Kıbrıs'ta barış hakimdir. Kıbrıs'ta Türklere yönelik 
bir etnik temizleme girişimine Türkiye set çekmiştir ve 
Türkiye'de Barış Harekatı’ndan bugüne hakikaten barış 
geçerlilikte kalmıştır. Onu tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok
tur, kimsenin gücü de yoktur.

SORU: "Yani önkoşulsuz bir görüşme olmaz" mı diyor
sunuz?

CEVAP: Önkoşullu, önkoşulsuz değil, bizim açımızdan 
mesele belirttiğim gibi, egemen eşitliktir, iki tarafın siyasal 
eşitliğidir, egemenliğidir ve KKTC'nin varlığının tanınmasıdır. 
Bunlar olur ise, bu bağlamda bir ortam oluşur ise, o takdirde 
Sayın Denktaş'ın kararı elbette kendisine aittir, fakat onun poli
tikasını, almış bulunduğu kararları ve bundan sonra alacaklarını 
biz Türkiye olarak desteklemekteyiz.

SORU : Kosova sorununa gelmek istiyorum. Buradan 
gidecek Türk birliklerinin Türk azınlığın yaşadığı Prizren yöre
sine yerleştirileceği açıklandı. Burada bir kısım eleştiriler oldu. 
"Türk Dışişleri Bakanlığı üzerine düşeni yapmadı. Yunan asker
leri oraya girdi. Bizim askerler hala burada" diye. Bir gecikme
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CEVAP : Bunlar hem gerçek değil, hem de özellikle bir 
devletin çok üst karar mekanizmalarını eleştirirken biraz daha 
hassas olmak gerekir. Şimdi önce belirteyim, ben o konularda 
dikkatliyim. Yani kendi Bakanlığımızın çerçevesini aşmak 
istemiyorum. Çünkü bunlar doğrudan bizim Bakanlığımızın 
konuları değil, fakat elbette biliyoruz, bilgimiz var. Bir defa şunu 
söyleyeyim. Türkiye'nin gecikmiş olması sözkonusu değildir. 
Türkiye 17 Mayıs tarihinde NATO'ya başvurmuş ve Türk birlik
lerinin Kosova'da konuşlanması durumunda, o birliklerin intikal 
edeceği yolların anlaşmasını NATO'nun yapmasını istemiştir. Bir 
defa gecikme sözkonusu değildir. Bir-iki yerde okudum "geçen 
hafta (başvuruda) bulunmuş Türkiye" diye. 17 Mayıs'ta başvuru 
yapılmıştır.

ikinci gözden kaçan nokta şudur. Anlaşmanın tarafları, 
yani bizim birliklerimizin Kosova'ya ulaşması için gerekli anlaş
manın tarafları NATO ve Bulgaristan'dır. Bu anlaşma için NATO 
da zamanında başvuruyu yapmıştır. NATO'nun gerekli bütün bil
gileri bizim Genelkurmayımız ve Savunma Bakanlığımız tarafın
dan, hatta zamanından önce hazırlanıp ulaştırılmıştır. Bulgaristan 
kendi açısından -onun değerlendirmesi ve anlaşılabilir bir değer
lendirme- Güvenlik Konseyi Kararı çıkmadan bunu sonuçlandır
mamıştır. Güvenlik Konseyi Kararı’nın çıkmasından kısa bir süre 
sonra da bunu sonuçlandırmıştır. Yani öyle bir gecikme 
sözkonusu değildir. Benim tahminim bu hafta sonuna doğru, 
Bulgaristan Parlamentosu da muhtemelen bunu onaylayacak ve 
yollar açılacaktır.

SORU: Yolların açıldığını varsayalım, Türk Birliği -970 
zannediyorum, sayısı tam olarak kaç- ne zaman ulaşacak Prizren'e 
ya da Kosova'ya?

CEVAP: Tahminimi söylüyorum, bu konuda açıklamayı 
yapacak yetkili makam biz değiliz, bunun üç hafta içinde oraya 
ulaşmış olması beklenebilir bugünden itibaren.

oldu mu? Neden oldu bu gecikme?
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SORU : Kosova'da ortaya çıkan sonuç, sizi Türk Dışişleri 
Bakanı olarak tatmin ediyor mu?

CEVAP : Türkiye açısından bizi tatmin eden tarafı şudur: 
Biliyorsunuz, bizim birliklerimizin önce Kosova'mn kuzey
doğusuna yerleştirilmesi sözkonusuydu. Bizim isteğimiz bu 
değildi. Elbette Arnavut kökenli olsun, Türk kökenli olsun bütün 
Kosovalılar, 500 yıldır tarihi paylaştığımız, ortak kaderi pay
laştığımız, inancı paylaştığımız insanlardır. Ama bugünün kar
gaşa ortamında, Türk nüfusun -ki bu hiç değilse bir 60-70 bin 
olarak hesap ediliyor- biraz daha fazla özene ihtiyacı olduğu 
düşüncesindeyiz ve bu nedenle de bizim tercihimiz baştan beri 
Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren bölgesinde askerlerimizin 
konuşlanmasıydı. Bunu biraz müzakereler sonucu sağlamış 
bulunmaktayız ve bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bizim birlikle
rimiz, bunu biz Bosna'da kanıtladık, bulundukları bölge insanının 
eğitimine, sağlık hizmetine, hatta zaman zaman yardım ihtiyacına 
katkı getiren bir fonksiyon taşıyor ve güvenliğin yanı sıra bu 
fonksiyonu buna ihtiyacı olan Türk nüfusun bölgesinde gerçek
leştirmesi bizim açımızdan çok önemli. Bir de şunu diyeyim, 
Kosova'da daha henüz ortam karışık bir ortamdır. Yani "Türkiye 
olarak memnun musunuz?" diyorsunuz. Umuyoruz, inşallah 
Kosova hak ettiği barışa, güvenliği ve kalkınmaya kavuşacaktır.

Teşekkür ederim.
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G-8 ZİRVESİ SONUNDA YAYINLANAN ORTAK 
AÇIKLAMA’DAKİ KIBRIS İLE İLGİLİ İFADELERE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Köln'de yapılan G-8 Zirvesi sonunda yayınlanan Ortak 
Açıklama’da Kıbrıs konusuna da yer verildiği görülmüştür. G-8 
bu çerçevede, BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs'taki tarafları 1999 
sonbaharında görüşmelere davet etmesini talep etmiş ve Kasım 
ayında yapılacak AGİT Zirvesi’ne kadar bir sonuç alınması ümi
dini dile getirmiştir.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için taraflar şimdiye 
kadar çok sayıda görüşme yapmışlardır. Haksızca gaspettiği ulus
lararası tanınmışlık avantajından yararlanan Kıbrıs Rum tarafı 
tüm bu görüşmelerde çözümü engelleyen taraf olmuş, başarısız 
geçen her müzakere süreci Kıbrıs'taki güvensizlik ortamını biraz 
daha artırmış, bölünmeyi derinleştirmiş, gerilimi yükseltmiştir.

Kıbrıs Rum tarafının, Lüksemburg Zirvesi ile başlayan AB 
ve dolayısıyla Yunanistan ile bütünleşme süreci, başta egemen 
eşitlik olmak üzere, Kıbrıs'ta bir çözüm için üzerinde mutabık 
kalman parametreleri ortadan kaldırmış, Türk-Yunan dengesini 
bozmuş ve müzakere sürecini büsbütün çıkmaza sokmuştur.

Nitekim Kıbrıs Rum tarafı, Avrupa Birliği’nin kendisine 
sağladığı avantajlı konumdan yararlanarak, Ada'ya ileri teknoloji 
ürünü saldırı silahları getirmeye, Yunanistan'a askeri hava ve 
deniz üsleri kurmaya, Türkiye'ye yönelik PKK terörizmine destek 
vermeye yönelik bir gerilim politikasını sürdürebilmiş ve ara 
bölgede güven artırmayı amaçlayan basit askeri önlemlerin alın
ması yolunda BM Genel Sekreteri'nden gelen önerileri dahi red
detme cesaretini göstermiştir.
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Kıbrıs'ta parametreler adadaki gerçekler temeline oturtul
madan ve mevcut güvensizlik ortamı yok edilmeden başlatılacak 
bir müzakere sürecinin başarı şansı olmayacağı düşüncesindeyiz. 
Bu bağlamda, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Dentaş'ın serdettiği 
görüşler ve yaptığı konfederasyon önerisi, Türkiye ile Kıbrıs Türk 
halkı arasındaki değişmez dayanışma temelinde tarafımızdan 
tümüyle desteklenmektedir.

Kıbrıs'ta bugün adanın iki halkını temsil eden iki eşit, ege
men ve demokratik devlet vardır. Kıbrıs sorununa bir çözüm, 
üçüncü taraflarca değil, ancak bu iki devlet arasında bulunduğu 
ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeleri koruduğu takdirde 
kalıcı olabilir. Bunun için yapılması gereken belirli vadeler 
koyarak tarafları görüşmeye zorlamak değil, bunca zaman müza
kerelerde niye başarı kazanılamadığının nedenlerini doğru teşhis 
etmek ve sonuç alıcı bir müzakere için gerekli zeminin ve ortamın 
oluşmasına yolu açmaktır. Bu ise KKTC'nin varlığının kabulün
den geçmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK 
CUMHURBAŞKANI İLE YAPTIKLARI TELEFON

GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'yi bugün telefonla arayarak 
görüşmüştür.

Görüşmede, Kosova'daki ve bölgedeki gelişmeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Günaydın Sayın Basın Mensuplan, toplan
tımıza hoş geldiniz. Sorularınızla başlayalım.

SORU : Fethullah Gülen konusu gündemde bugünlerde 
biliyorsunuz. Birçok okulu var Fethullah Gülen'in vakıflarına ait 
yurtdışında. Bu okullarla ilgili, okulların durumu veya o ülkelerin 
bu okullarla ilişkileriyle ilgili olarak, DGM Başsavcılığı veya 
başka bir kanaldan çalışma yapmanız istendi mi veya böyle bir 
çalışma yaptınız mı?

CEVAP : Toplantıya gelmeden önce ilgili arkadaşlarımdan 
araştırdım, bize bu konuda yetkili makamlarımızdan intikal etmiş 
bir talep mevcut değil. Belki bu talep yoldadır. Bugün yarın gele
cektir. Şüphesiz eğer böyle bir talep vaki olursa gereken yapılır.

SORU: Talep gelmese de basın olarak bu konuda Dışişleri 
Bakanlığı’nın elinde bilgi ve belge olup olmadığını merak edi
yoruz. Yani, Fethullah Gülen'in ismini bir kenara bırakırsak yurt- 
dışında 52 ayrı ülkede açılmış Türk okullarıyla ilgili Dışişleri 
Bakanlığı’nın elinde bilgi var mı?

CEVAP: Söylediğim gibi, şayet bu konuda yetkili makam
larımızca bizden bir bilgi talebinde bulunulursa, bu talep doğrul
tusunda Bakanlığımız şüphesiz gerekeni yapacaktır. Bunun 
ötesinde sizlere bu konuda ifade edebileceğim bir husus yok.

SORU : Dışişleri Bakanlığı’nda belli bilgiler birikir. 
Bunlar daha önce aktarıldı mı Başbakan'a ve diğer kurumlara?
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CEVAP : Söylediğim gibi, şüphesiz kamuoyunda has
sasiyetle izlenmekte olan bu konuyu Bakanlığımızın görev 
çerçevesine uygun şekilde değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bize 
önce olsun, şimdi olsun, bundan sonra olsun yetkili makam
larımızdan vaki her türlü talebi kendi Bakanlığımızın görev 
alanına uygun düştüğü çerçevede şüphesiz yerine getirmeye 
amadeyiz.

SORU: Başka konuya geçmeden önce, yine benzer bir 
eleştiri var. Fethullah Gülen'in Vatikan ziyareti sırasında 
Büyükelçi tarafından karşılandığı ve devletin resmi araçlarının 
kendisine tahsis edildiği yönünde. Bunu değerlendirir misiniz? 
Yani, bildiğim kadarıyla Fethullah Gülen'in herhangi resmi bir 
sıfatı yok. Bir Büyükelçinin resmi sıfatı olmayan birini karşıla
ması, ona eşlik etmesi, Dışişleri Bakanlığı’nın geleneğinden mi, 
teammüllere uygun mu? Bunu değerlendirir misiniz?

CEVAP: Bu konuda bir değerlendirme yapamayacağım şu 
aşamada.

SORU : Özbekistan ile Türkiye arasında bir sorun var 
olarak biliyoruz. Büyükelçimiz geri çağrıldı, okulların kapatıl
ması gibi. Fakat Özbek tarafı bunu sürekli yalanlıyor, gerek 
Büyükelçilik yetkilileri gerek Özbekistan'daki Dışişleri makam
larından bazıları, ulaşabildiklerimiz "Türkiye ile aramızda hiçbir 
sorun yoktur, bu sadece Türk basınının abartması" şeklinde açık
lama yapıyorlar. Aramızda sorun varsa hangi dereceye geldi şu 
anda? Açıklayabilir misiniz?

CEVAP : Özbekistan, geçen toplantıda da ifade ettiğim 
gibi, bizim çok yakın hissettiğimiz ve iyi ilişkiler idamesine 
büyük önem atfettiğimiz bir ülkedir. Bu ülkeyle bağımsızlığından 
bu yana çok köklü, kapsamlı ilişkiler tesis ettik. Bu ilişkilerin 
daha da geliştirilerek ileriye götürülmesine önem atfediyoruz. 
Son dönemde Özbekistan ile olan ilişkilerimizde bir küçük göl
gelenme olduğu aşikar. Eğer Özbekistan makamları ilişkilerde bir 
pürüz olmadığı vs. yönünde beyanlarda bulunmuşlarsa tabii ki 
bundan memnunluk duyarız, ama bir küçük gölgelenmenin
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olduğu da bir gerçek. Bu bizim tarafımızdan kaynaklanmadı. 
Bunun meselenin kaynağından, yani Özbekistan'dan halledilmesi 
ve olumlu bir sonuca ulaştırılması gerekiyor. Ümit ederiz ki bu 
konu çok kısa bir süre içinde aşılır ve Türkiye ile Özbekistan 
ilişkileri yeniden olması gereken olumlu seyrine döner.

SORU: Özbekistan'ın son olarak Türkiye'deki Özbek
•  •

muhalefet konusunda talepleri oldu mu acaba? Bir de Özbek is
tihbarat birimlerinin, Türkiye'de, Türk istihbaratı ile birlikte ortak 
operasyonlar gerçekleştirdiği doğru mu?

CEVAP: îstihbari konular biliyorsunuz bizim
Bakanlığımızın görev alanına giren konular değil. Ancak ben 
söylediğiniz hususu duymadım. Özbekistan makamları en son 
olarak Şubat ayında Sayın Kerimov'a vaki ve bizim şiddetle 
kınadığımız suikast girişimiyle ilgili olarak bu girişime katıldık
larını ifade ettikleri iki kişiyi iade talebinde bulunmuşlardı hatır
layacaksınız. Biz de bu talebi Avrupa Konseyi çerçevesindeki 
yükümlülüklerimiz gereği, gerekli güvenceleri aldıktan sonra ye
rine getirdik. Onun ötesinde bizden bir somut talepleri olduğunu 
zannetmiyorum. Fakat biz her zaman şunu vurguladık ki, Türkiye 
Özbekistan'daki sistemin, rejimin aleyhine, hukuk dışı 
faaliyetlerde bulunulması için Türk topraklarının bir şekilde kul
lanılmasına hiçbir şekilde müsaade etmez.

SORU : Alman Dışişleri Bakanı Fischer'in geliş tarihi 
netleşti mi?

CEVAP : Biliyorsunuz Sayın Fischer Türkiye'ye gelme 
arzusunu çok önceden izhar etmişti. Vaşington'daki NATO 
Zirvesi sırasında. Hatta eğer mümkün olsaydı, Türkiye'deki 
hükümet kurulma süreci zamanında tamamlanabilmiş olsaydı, 
Alman Dönem Başkanlığı’nın sona ermesinden önce, Köln 
Zirvesi arifesinde bu ziyareti yapmak istediğini de ifade etmişti. 
Fakat o mümkün olmadı. Kendisinin en kısa zamanda bu ziyareti 
gerçekleştirmesini ümit ediyoruz. Dolayısıyla şu anda benim size 
teyit edebileceğim bir tarih yok, ama böyle bir ziyaret gün
demdedir.
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SORU: G-8 Toplantısı’ndan çıkan Kıbrıs kararları vardı. 
Bununla ilgili olarak gazetelerde bir süre haber çıktı. Siz bütün 
bunları derleyebilir misiniz? Yani TBMM neler yapacak, 
hükümet neler yapacak, Ortaklık Konseyi ne zaman toplanacak 
ve ne tür kararlar alacak?

CEVAP: Köln'de yapılan G-8 Zirvesi konusunda yayın
lanan Ortak Açıklama’da Kıbrıs'a da bir atıf vardı. 
Hatırlayacaksınız, bu atıfa ilişkin olarak biz resmi tepkimizi 21 
Haziran'da yapmış olduğumuz bir açıklamayla çok net bir şekilde 
ortaya koyduk. Ayrıca, gerek Sayın Bakanımız, gerek Sayın 
Başbakanımız çeşitli beyanlarında bu konudaki görüşlerimizi 
teyiden açıkladılar. Keza, KKTC yetkilileri de başta 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş olmak üzere bu konuda ne 
düşündüklerini gayet net bir şekilde ortaya koydular. Dolayısıyla 
bu aşamada bunun ötesinde söylenecek bir şey kaldığını zannet
miyorum. Ortaklık Konseyi meselesi ise, biliyorsunuz zaten 
başlatılmış olan bir süreçtir. Belli aralıklarla Türkiye ile KKTC 
arasında toplanagelmektedir. Zannederim bu defa da Temmuz 
ayında yeni bir toplantı yapılacaktır.

SORU : Dışişleri Bakanı Cem'in gönderdiği bir mektup 
vardı terörle mücadele konusunda Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığı’na. Cevap gelip gelmediği konusu hala netliğe kavuş
madı. Geldi mi cevap Papandreu'dan?

CEVAP : Sayın Papandreu'dan henüz bir cevap gelmedi.

SORU: Kosova'ya gidecek ihtiyaç tespit heyetinin prog
ramı konusunda son bilgiler nedir, ne zaman gidiyorlar, heyetin 
kompozisyonu, nereye gidecek, ne kadar kalacak, ne gibi bir 
çalışma yapacak?

CEVAP: Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bakanlığımızda 
Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın başkanlığında yapılan 
ve diğer yetkili kamu kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda, çeşitli hususlar meyanında Türkiye'nin bölgeye 
yapacağı insani yardımları belirlemek, koordine etmek ve bu
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konuda izlenebilecek yöntemleri yerinde tespit etmek üzere, bir 
ön heyetin Kosova'ya gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Bu heyet, 
Bakanlığımızdan koordinatör Büyükelçi Şükrü Tufan başkan
lığında oluşturulmuş olup, 24 Haziran Perşembe günü Üsİdip'e 
gidecek ve oradan da Kosova'ya geçecektir. Heyette Kızılay, 
Bayındırlık ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Müteahhitler Birliği 
gibi çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarından temsilciler de ola
caktır. Heyetimizin bölgede yapacağı tespitlerin ışığında, 
Türkiye'nin Kosovalı mültecilere bugüne kadar yapmış olduğu 
yardımların yanı sıra bundan böyle Kosova'ya da insani yardım 
gönderilmesine başlanmış olacaktır.

SORU : Heyet gideceği zaman yanında yardım götürecek
mi?

CEVAP : Eş zamanlı bir yardım olabilecek mi bilmiyorum. 
Eğer düzenlenebilirse belki bir miktar yardım da bu bölgeye 
ulaştırılabilir. Fakat Türkiye'nin bu konudaki esas katkıları, bu 
heyetin yapacağı tespitleri takiben kısa sürede uygulamaya konu
lacaktır.

SORU: Dünya Basın Konseyleri Birliği KKTC'yi Basın 
Konseyi'ne üyeliğe kabul etti. KKTC, Türkiye dışında diğer ülke
ler tarafından tanınmayan bir ülke. Bu konuda bir değerlendir
meniz olabilir mi?

CEVAP: Değindiğiniz somut konuda bende bir bilgi yok. 
Ama şüphesiz ki KKTC'nin aşağı yukarı 25 yıla varan bir süre 
zarfında dünya kamuoyunda ne yazık ki gözden uzak tutulan, 
ihmal edilen bir konumu olmuştur ve haksız yere güneydeki Rum 
Yönetimi bütün adanın hukuki temsilcisiymiş gibi muamele gör
müştür. Şüphesiz eğer söylediğiniz doğruysa memnuniyet veri
cidir. Bizim zaten bütün söylediğimiz adada bugün iki egemen, 
eşit devletin varolduğu ve bir tarafın adanın tümünü temsil ede
meyeceği gerçeğinin kabul edilmesi gerektiği, bunun da adadaki 
çözüm arayışları için bir temel teşkil edeceğidir.

Başka soru yoksa bir küçük bilgi notuyla toplantımızı
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bitirelim.

Avrupa Konferansı'nm "Batı Balkanlar" konulu toplantısı 
19 Temmuz 1999 tarihinde Brüksel'de yapılacaktır. Toplantıya 
evsahipliği yapacak olan AB Finlandiya Dönem Başkanlığı 
ülkemizi de katılmaya davet etmiştir. Bildiğiniz gibi, Avrupa 
Birliği'nin Lüksemburg Zirvesi’nden bu yana süregelmekte olan 
ülkemize karşı uyguladığı ayrımcı politika son defa Köln 
Zirvesi’nde de değişmediği için ülkemiz Avrupa Konferansı’nm 
sözkonusu toplantısına katılmayacağını Finlandiya Dönem 
Başkanlığı’na duyurmuş bulunmaktadır.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
“2000’Lİ YILLARDA DAHA SAĞLIKLI BİR 

DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM ŞARTLARINI NASIL 
YARATABİLİRİZ: ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN ROLÜ?” 

KONULU TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR II. ULUSAL 
KONFERANSI KAPANIŞ TÖRENİ’NDE YAPTIKLARI

KONUŞMA

(Ankara Devlet Opera Binası, 24 Haziran 1999, Perşembe, Saat: 18.00)

Değerli Misafirler,

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından beş yıl sonra ikin
ci kez düzenlenen "Türkiye Üçüncü Sektör Ulusal 
Konferansının kapanış oturumunda sizlere hitap etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Konferans çalışmalarının bir neticesi 
olan "Türkiye Üçüncü Sektör Deklarasyonu ve Eylem Planı"nı 
ülkemizde demokratik katılımcılığın teşvik edilmesi yönünde 
yararlı ve zamanlı bir girişim olarak değerlendiriyorum. Başta 
Konferans Başkanlık Divanı üyeleri Sayın Prof. Dr. Üstün 
Ergüder, Sayın Rahmi Koç, Sayın Sakıp Sabancı ve Sayın Zekai 
Baloğlu olmak üzere bu toplantının düzenlenmesine katkıda 
bulunanlara ve tüm katılımcılara sivil toplumun geliştirilip 
güçlendirilmesi yönündeki değerli çalışmaları için teşekkür edi
yorum.

Her vesileyle vurguladığım gibi, önümüzdeki yüzyıl 
dünyasının kurumsal altyapısının inşa edildiği tarihi bir dönüm 
noktasındayız. Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Kamu sek
törü olsun, özel sektör olsun, üçüncü sektör olsun ortak hede
fimiz, tarihin karşımıza çıkardığı altın fırsatları iyi değer
lendirerek Türkiye'yi her alanda en kısa zamanda dünyadaki ilk
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on ülke arasına sokmak olmalıdır. Ulusumuzun demokratik ener
jisi işte bu temel hedef doğrultusunda seferber edilmelidir. Bu 
gelecek kuşaklara karşı tarihi sorumluluğumuzdur.

Bilgi üretiminde ve bilginin dolaşım hızında devrim 
niteliğinde gelişmelerin yaşandığı bir dönemin içindeyiz. Bilgi 
çağı küresel toplumun oluşumunu da beraberinde getirmekte, 
dünya kamuoyu herzamankinden daha somut bir gerçeklik 
mahiyeti kazanmaktadır. Zira, bugün artık odamızdan çıkmadan 
uçsuz bucaksız bilgi otoyollarından dünyanın en uzak köşelerine 
sanal seyahatler yapabilmekte, en uzak noktadaki insanların 
sorunlarını ve mutluluklarını paylaşabilmekte, binlerce kilometre 
ötedeki bilgi kaynaklarına ulaşabilmekteyiz. Bilgi paylaşımının 
sınırlarının genişlemesi, önümüzdeki yüzyılda sivil toplumun 
dinamizmini ve yaratıcı enerjisini besleyerek demokrasi 
kültürünün gelişip güçlenmesine ve yaygınlaşmasına katkıda 
bulunacaktır. îşte böyle bir dünyaya kendimizi hazırlamak duru
mundayız. Bunun için de vatandaşlarımızın küresel sivil 
toplumun inşası sürecine etkin biçimde katılımını teşvik etmek; 
daha iyi işleyen bir demokrasiyi ve etkili toplumu kurmak duru
mundayız.

Bilgi çağıyla birlikte, dünyada artık yeni bir kalkınma 
anlayışı geçerli olmaya başlamıştır. Kalkınma, artık sadece 
devletin zenginleşmesi olarak görülmemektedir. Gerçek kalkın
ma, bireyin mutluluk ve refahının artırılmasıyla irtibatlandırıl- 
maktadır. Buna, insanı merkez alan kalkınma modeli denilmekte
dir. Bu bağlamda, bireyin yaratıcılığının teşviki (empowerment) 
anahtar bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da, araştırmaya, 
eğitime, sağlığa ve yeniliğe önem vermek demektir. İşte bu nok
tada, demokrasi ile kalkınma birbirinden ayrılmaz bir ikili oluş
turmaktadır. Zira, yaratıcı gücün ve değişimin hizmetinde olan bir 
devlet anlayışı, ancak demokrasinin yaşatılmasıyla hayat bula
bilmektedir.

Değerli Misafirler,

Yeni bir binyıla girerken şu üç temel gelişmenin iyi anlaşıl-
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- Bilginin kullanımının demokratikleşmesi ve saydamlaş
ması, siyasi katılımın sadece ulusal düzeyde değil uluslararası 
düzeyde de önem kazanması,

- Rekabetin küreselleşmesi,

- Ekonomik entegrasyon ve sınırların haritada bir çizgiye 
dönüşmesi.

Tüm bu gelişmelerin odak noktasında "insan kaynakları" 
kavramı yer almaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin asıl gücü ve 
zenginliği vatandaşlarının çağın icaplarına uygun donanımlara 
sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle, özellikle eğitim ve sağlık 
alanında vatandaşlarına azami imkanı sağlayabilen ülkeler 21. 
yüzyılda söz ve ağırlık sahibi olacaklardır. G-7 Toplantısı 
çerçevesinde 19 Haziran 1999 günü kabul edilen "Köln Şartı" bu 
bakımdan dikkat çekicidir.

Köln Şartı'nda yer alan unsurlar 21. yüzyılda dünyanın her 
alanda ilk 10 ülkesi arasına girmeyi kendisine temel hedef tayin 
etmiş olan Türkiye için de geçerlilik ve öncelik taşımak duru
mundadır. Köln Şartı'nda da ifade edildiği gibi, bugün ülkelerin 
karşılarında duran en önemli meydan okuma bilgi toplumu haline 
gelmeyi başarmak ve vatandaşlarının gelecek yüzyılda ihtiyaç 
duyacakları donanım ve birikimlere sahip olmalarını sağlamaktır. 
Çağdaş toplum hızla bilgi merkezli bir dönüşüm sürecinden 
geçmektedir. Eğitimli ve donanımlı yurttaşlar yetiştirmek, vatan
daşlar arasında yurttaş sorumluluğu kavramını yerleştirebilmek, 
ekonomik başarının ve bir toplumda huzur ve uyumu sağlayabil
menin yegâne yolu olarak görülmektedir.

Bu bağlamda, Köln Şartı'nın şu temel noktaları üzerinde 
durmakta yarar görüyorum:

Önümüzdeki yüzyıl değişim ve küresel boyutta mobilite 
kavramlarıyla tanımlanacaktır. Mobiliteye bu yüzyılda herza-

ması gerektiğine inanıyorum:
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mankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bugün bir pa
saport ve uçak bileti insanlara dünyanın her tarafında hareket 
etme imkanı sağlamaktadır. Gelecekte bu hareket kabiliyetini 
sağlayacak olan iyi bir eğitim ve ömür boyu kendini geliştirme 
imkanı olacaktır. Bu imkan herkese tanınmalıdır.

Bu hedefe yönelik temel çağdaş ilkeleri şöyle sıralamak 
mümkündür:

-21. yüzyılda küresel boyutta rekabet edebilmenin ve çağ
daş uygarlık hedefini yakalayabilmenin temel şartı vatan
daşlarımızı ömür boyu eğitim ve öğretim imkanlarıyla mücehhez 
kılmaktır. Bunun gereçekleştirilebilmesi için;

A) Kamu sektörü her seviyede eğitim ve öğretime yatırım 
yapmaya devam etmelidir.

B) Özel sektör gerek kendi içindeki kurumsal eğitim 
faaliyetlerini gerek ulusal boyuttaki eğitim çabalarını arttırarak 
sürdürmelidir.

C) Kişiler, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, yani 
üçüncü sektör bu çabalara aktif katkıda bulunmalıdır.

D) Bireyler kendi bilgi ve donanımlarını arttıracak bireysel 
eğitim çabalarını ömür boyu sürdürme imkan ve kabiliyetine 
sahip olabilmelidirler. -

Günümüzde insana yatırımın gereği her zamankinden daha 
büyük bir öncelik taşır hale gelmiştir. Bu yatırımın getirisi de 
önümüzdeki yüzyılda her zamankinden daha büyük olacaktır. 
Zira, insana yatırım ekonomik büyümenin, daha yüksek ve ve
rimli istihdamın, sosyal ve bölgesel dengesizlikleri azaltmanın 
anahtarıdır. Yeni bir yüzyıla girerken bilgiye ulaşım, daha yüksek 
bir gelir seviyesi ve yaşam kalitesi elde etmenin belirleyici şartı 
haline gelmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ler için daha yüksek bilgi ve eğitim standartlarına ulaşabilme 
imkanı anlamına gelmektedir.
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İnsana daha fazla yatırım yapılması hususundaki ortak 
kararlılık Köln Zirvesi’nde şu üç temel ilkeye dayandırılmaktadır:

1. Ekonomik durumu ve entellektüel melekeleri ne olursa 
olsun herkesin parasız temel eğitim alabilmesi ve bu bağlamda 
özürlülere, ekonomik açıdan dezavantajlı kişilere özel bir dikkat 
atfedilmesi, okur-yazar oranının arttırılmasına öncelik verilmesi;

2. Bireylerin sadece zorunlu okul yılları süresince değil, 
ömür boyu öğrenim konusunda gerekli teşvik ve imkanlara sahip 
olabilmeleri;

3. Gelişmekte olan ülkelere kapsamlı, modem ve etkin bir 
eğitim sistemi kurabilmek için destek olunması.

Köln Şartı'nın önemli kararlarından biri de, eğitimin her 
aşamasında yaratıcılığa ve girişimcilik ruhunun teşvik edilmesine 
öncelik verilmesidir. Bu bağlamda, yasalar önünde eşitliğin öne
mini; siyasi, medeni ve insan haklarına saygıyı; hoşgörünün ve 
çoğulculuğun erdemini; farklı toplumları, görüşleri ve gelenekleri 
anlamayı ve bunları saygıyla karşılamayı esas alan demokratik 
yurttaşlık değerlerine eğitimin her safhasında öncelik verilmesi 
de öngörülmüştür. Bu esasen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 
büyük Atatürk'ün bize miras bıraktığı eğitim felsefesinin hede
fidir.

Değerli Misafirler,

21. yüzyılda küresel boyutta rekabet gücümüzü arttıra- 
bilmek için bilgiye ulaşmak, bilginin yönetimi ve kullanımını 
demokratikleştirmek zorundayız. Ancak bu yolla dünya çapında 
rekabet edebilen, donanımlı yurttaşlardan oluşan bir toplum 
yaratabiliriz. Kendini geliştirme imkanlarına sahip olmak, mutlu
luk ve huzuru aramak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek her insanın 
en temel ihtiyaçları arasındadır. Hatta, ihtiyaç olmanın da 
ötesinde bu artık bir hak olarak görülmektedir.

Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. İnsan ser-
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mayesi sahip olduğumuz en büyük zenginliktir. Türkiye'de 
ilköğretim gören çocukların toplamı Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ilköğretim gören çocukların toplamından fazladır. 
Türkiye kesintisiz zorunlu temel eğitime geçmekle eğitim alanın
da ihtiyaç duyulan reform hamlesini başlatmıştır. Vatandaşlarımız 
bu reform hamlesine yürekten sahip çıkmışlardır. Geniş katılımlı 
bir okul yaptırma seferberliği başlatılmıştır. Gerek bu seferberlik 
gerek eğitim alanında başlatılan reform hamleleri kararlılıkla 

. sürdürülmelidir. Öğretmenlerimize kendilerini geliştirme imkan
ları sağlanmalıdır. Tüm okullarımızın bilgisayara kavuşması 
doğrultusunda da bir seferberlik başlatılmalıdır. Üniversite proje
si Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla hazırlanması bakımından son 
derece önemlidir. Bu proje toplumun da katılımıyla daha ileriye 
götürülmelidir. Kesintisiz zorunlu eğitimin en kısa zamanda 11 
yıla çıkartılması için hazırlıklar şimdiden başlatılmalıdır. Her 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dünyanın neresinde olursa olsun 
becerileriyle ve donanımlarıyla çağdaşlarıyla rekabet edebilecek 
güce kavuşturulmalıdır.

Eğitimin yanısıra sağlıklı bir yaşam bir ülkenin insan 
zenginliğini geliştirmenin başta gelen şartları arasındadır. 
Dolayısıyla ülkemizde de sağlık alanında mutlaka köklü reform
lar gerçekleştirilmelidir. Genel sağlık sigortası ya da herkesin 
sağlık imkanlarından yararlanacağı işleyen bir sistem ortaya 
çıkartılmalıdır. Bu gerçekleştirilene kadar yeşil kart sistemi uygu
lanmaya devam edilmelidir. Sosyal güvenlik reformu bu bağlam
da da önemlidir. Koruyucu sağlık alanındaki hizmetler de ıslah 
edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Sağlık alanındaki reform hamleleri sadece devletin işi 
olarak görülmemelidir. Bu alanda da toplumsal bir seferberliğe 
ihtiyaç vardır. Girişimcilerimizin sağlık sektörüne yatırım yap
maları teşvik edilmeye devam edilmelidir. Ancak, özel sağlık 
kurumlarınm denetimi konusu üzerinde daha titizlikle durul
malıdır. Denetim zihniyeti yeni bir anlayışla ele alınmalı, özel 
sağlık sektörünün kendi kendini denetlemesi için gerekli kurum
sal yapıların oluşması yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır.
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Üçüncü sektör bu bakımdan da önemli bir role sahip bulun
malıdır.

Eğitim ve sağlık alanında gerekli reformlar hızla tamam
landığı takdirde Türkiye bilgi çağının en güçlü ülkelerinden biri 
haline gelecektir.

Değerli Misafirler,

sorumlulukların
ölçüde vatandaşa en yakın birimlere bırakıldığı bir yapılanmayı 
gerektirmektedir. Devlet vatandaşına yakın olabilmelidir. 
Herhangi bir konuya ilişkin karar, en çabuk ve en etkili şekilde 
hangi düzeyde alınabiliyorsa, o düzeyde alınmalıdır. Devlet, 
sürdürülebilir kalkınma, refah ve zenginleşme sürecinde düzen
leyici bir rol oynayarak, kendi aslî unsurlarını teşkil eden eğitim, 
sağlık, çevre, savunma gibi konulara yeni bir güçle dönmek duru
mundadır. Devletin küçülmesi denilen olay aslında budur. 
Devletin ekonomi üzerindeki egemenliği azaltılmalıdır. Esasen, 
bu konuda gereken mutabakat Türkiye'de mevcuttur. Devletin 
yeniden yapılanma süreci, diğer bir deyişle devlet reformu mutla
ka başarıya ulaşacaktır.

Esasen, günümüzde devletin yeniden yapılandırılması 
konusu tüm dünyanın gündeminde üst sıralarda yeralmaktadır. 
Aranan 21. yüzyılın icaplarına uygun daha iyi işleyen bir devlet 
ve daha etkili bir toplumdur. Bu arayışların birbiriyle bağlantılı 
birçok boyutu bulunmaktadır. Dünyadaki tartışmalarda öncelikle, 
anayasal ve siyasal yapının yönetimde istikrarı ve denetimde 
müesseriyeti sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması konusu 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, yetki ve sorumlulukların yeniden 
tanımlanacağı bir idari reforma ihtiyaç duyulmaktadır. 21. yüzyıla 
gerektiği şekilde hazırlanmak için biz de mutlaka bu konularda 
gereken adımları atmak durumundayız. Uzun bir anayasal 
geçmişi olan bir ülke olarak tabii ki devlet reformu gibi bir konu 
üzerinde düşünürken tarihi deneyim ve birikimlerimizi gözardı 
etmemeliyiz. Ancak, dünün alışkanlıklarıyla geleceğin icapları 
arasında bir denge kurulması gerektiğini de unutmamalıyız.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [153]



Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımdan bu yana devlet 
refonnu konusu üzerinde özellikle durmaktayım. Bu bağlamda, 
birbirleriyle yakından ilintili şu konuların özellikle ön plana 
çıkarılmasında yarar görüyorum: İşleyen bir demokrasi için siyasi 
reform, yargı reformu, idari reform, eğitim ve sağlık alanlarında 
reform. Türkiye'yi 21.yüzyıla çağdaş bir ülke olarak hazırlan
masını mümkün kılacak kapsamlı bir reform sürecinin ancak 
somut önerilerin geliştirilmesine imkân verecek bir tartışma ze
mini oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilir.

Sivil toplum kumrularının, diğer bir deyişle üçüncü sek
törün gelişip güçlenmesi işte bu bağlamda hayati önem taşımak
tadır. Herşey devletten beklenmemelidir. Ancak devlet de vatan
daşına güvenmelidir. Özgürlükler ile sorumluluklar arasındaki 
denge devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkileri tanzim edecek 
temel çerçevedir. Çağdaş devletin vatandaşı demokratik vatan
daşlık bilincine sahip olan bireydir. Demokrasiyi güçlü kılan da, 
yaşatan da esas itibariyle budur.

Değerli Misafirler,

Hedefimiz, bilgi çağının önde gelen ülkelerinden biri 
olmak, daha iyi işleyen bir demokratik yönetimi, etkili bir deneti
mi ve işleyen bağımsız bir yargı sistemini kurmaktır. Zira, ancak 
bunu başarabilen ülkeler önümüzdeki yüzyılda söz ve ağırlık 
sahibi olacaklardır. İşte bu noktada, demokratik istikrar ve 
ekonomik istikrar içiçe geçmektedir. Her ikisini de sağlamanın 
birinci şartı, kamuoyunun hak arama konusundaki dikkat ve 
uyanıklığıdır. Bugün bütün sorunlarımız kamuoyu önünde 
serbestçe tartışılabilmektedir. Esas olan da budur. Türkiye sorun
larını, sıkıntılarını tartışarak demokratik çözüm yollarını bulacak
tır. Türkiye önümüzdeki binyıla bir elinde kalkınma, diğer elinde 
demokrasi meşalesiyle girecektir. Esasen, 75 yıl gibi milletler için 
kısa bir zaman zarfında bir dünya devleti haline gelen 
Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum.

[154] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



KOSOVA HAKKINDA AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 10 
Haziran 1999 tarih ve 1244 sayılı kararı uyarınca Kosova'dan Sırp 
askeri, güvenlik ve paramiliter kuvvetlerinin çekilmesi ve bunun 
sonucunda NATO'nun hava bombardımanının durdurulduğunu 
resmen açıklaması üzerine, Birleşmiş Milletler bölgenin gele
ceğine yönelik olarak üzerine düşen sorumlulukları yüklenmeye 
başlamış, bu çerçevede BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu
oluşturulmuştur.

Sözkonusu "BM Kosova Geçici Yönetimi" Kosova'nın 
idari ve ekonomik yapılanmasında öncü rol oynayacaktır.

BM Genel Sekreteri 1244 sayılı BMGK kararının uygulan
masında kendisine yardımcı olabilecek hükümet ve kuruluşlarla 
sürekli danışabilmek için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 
"Genel Sekreterin Kosova Dostları" adı altında bir danışma grubu 
kurmaya karar vermiştir.

Sürekliliği olması öngörülen bu grupta 12 ülke ve 3 ulus
lararası kuruluşa yer verilmiştir. Sözkonusu ülkeler Türkiye'nin 
yanısıra ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya ve 
Yunanistan'dır. Ayrıca AB, AGİT ve İKÖ'nün davet edilmesi 
öngörülmektedir.

Sözkonusu grubun 30 Haziran günü New York'ta yapılacak 
ilk toplantısına BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Sayın Dışişleri 
Bakanımızı davet etmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [155]



Bölgeyle yakın tarihi, kültürel ve insani bağları bulunan 
Türkiye'nin anılan grupta yer alması, hükümetimizin Kosova 
konusunda bugüne kadar izlediği dengeli ve yapıcı politikanın 
sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye, Kosova'nın geleceğiyle ilgili 
görüşmelerde bölge ülkelerinin tecrübesinden de yararlanılması 
gerektiğini başından beri savunmuştur.

Türkiye, Kosova'da ve dolayısıyla bölgede barış ve 
istikrarın yerleşmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmeye devam edecektir.
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TÜRK İNSANİ YARDIM HEYETİ’NİN KOSOVA’YA
GİRİŞİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Koordinatör Büyükelçi Şükrü Tufan başkanlığındaki bir 
insani yardım heyetimiz, Kosova'ya yönlendirilecek yardımları 
ve bu konuda izlenebilecek yöntemleri yerinde tespit etmek 
üzere, 24 Haziran 1999 Perşembe günü Üsküp'e gitmişti.

Üsküp'teki temaslarını bugün (25 Haziran) tamamlamış 
olan yardım heyetimizin yarın 2 TIR ve 2 römork insani yardım 
malzemesiyle birlikte Kosova'ya geçmesi planlanmaktadır.

Yardım heyetimiz, Prizren, Mamuşa ve Priştine'de ileriye 
dönük temas ve incelemelerde bulunacak ve yardım malzemesini 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır.

Heyetimizin ziyaretini tamamlayıp ülkemize dönmesini 
müteakip, bundan sonra Kosova'ya yapılabilecek diğer yardımlar 
değerlendirilecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ABD BAŞKANI 
CLINTON’IN HAZAR BÖLGESİ ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ 

GÖREVİNE YENİ ATANAN BÜYÜKELÇİ JOHN 
WOLF’U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, ABD Başkanı 
Clinton'ın Hazar Bölgesi Özel Temsilciliği görevine yeni atanan 
Büyükelçi John Wolfu bugün kabul etmiştir.

j  •

Görüşmede, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ile 
Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi’nin gerçekleştirilmesi hususundaki ortak irade bir kez 
daha kuvvetle vurgulanmıştır.

Büyükelçi Wolf, bölgeye yaptığı ziyaret ve gerçekleştirdiği 
temaslar hakkında bilgi vermiş, ABD Yönetimi’nin sözkonusu 
projelere ilişkin kararlılığının altını bir kere daha çizmiş ve 
Başkan Clinton'ın açık desteğini teyid etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, her iki projeye dair çalışmalarda 
önemli ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, başta Başkan Clinton 
olmak üzere ABD Yönetimi’ne projelere başından beri verdiği 
destek için teşekkürlerini bildirmiş, Bakü- Ceyhan Petrol Boru 
Hattı Projesi’ne ilişkin anlaşmaların sonuçlandırılma aşamasına 
geldiğini, yakın işbirliği içinde olduğu Azerbaycan Cumhur
başkanı Sayın Haydar Aliyev ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Eduard Shevardnadze'nin kararlılıklarının ve değerli katkılarının 
bu gelişmenin sağlanmasında belirleyici rol oynadığını ifade 
etmiş, Bakü- Ceyhan Projesi’nin inşaatına yıl sonundan önce 
başlanabilmesini teminen hazırlıkların tamamlanması gereğine 
işaret etmiş, ABD ile bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya 
devam edeceğimizi söylemiştir. Büyükelçi Wolf, bu takvimle 
tamamen mutabık olduklarını vurgulamıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1999 MALİ YILI BÜTÇE 

TASARISINI TBMM GENEL KURULU’NA TAKDİMİ
VESİLESİYLE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,

Bakanlığımın 1999 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı sunmak 
üzere huzurlarınızda bulunmaktan kıvanç duyuyorum. 15 Haziran 
1999 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler 
neticesinde kabul edilen bütçemizin bu defa Yüce Heyetinizin 
onayına mazhar olacağını ümit ediyorum.

Bakanlığımın bütçe tasarısı üzerinde açıklamalarda bulun
madan önce, dış politikamız ve uygulamaları hakkında bilgi sun
mak istiyorum.

20. yüzyılı geride bırakmak üzere olduğumuz bu günlerde 
Türkiye, önüne çıkan fırsatlar ve tehditler bakımından çok önem
li ve hassas bir dönemeçte bulunmaktadır. Bu dönemeçte, dış 
politikada atacağımız adımların ülkemizde ve bölgemizde gele
cek nesilleri etkileyecek derecede önemli sonuç ve yansımaları 
olacağı açıktır.

Gerçekten de, Balkanlar’da son olarak Kosova kriziyle 
gerekliliği bir kere daha belirginlik kazanan geniş çaplı istikrar 
arayışlarının somut projelere dönüştüğü; Avrupa Birliği'nin hem 
genişleme hem de derinleşme açılarından belirgin bir dinamizm 
yaşadığı, iç siyasette çalkantılı bir dönemden geçen Rusya'nın 
aynı zamanda Avrupa-Atlantik yapılanmalarındaki yerinin ne ola
cağı sorusuna cevap aradığı; Orta Asya ve Güney Kafkasya'da 
başta bu bölgedeki enerji kaynaklarının değerlendirilmesine
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yönelik olmak üzere ciddi bir siyasi ve ekonomik mücadelenin 
yaşandığı; Orta Doğu Barış Süreci’nin yeniden ivme kazanması 
beklentilerinin arttığı ve geçtiğimiz yıl hemen hemen tüm dünya
da yaşanan mali kriz nedeniyle II. Dünya Savaşı sonrasında kuru
lan ekonomik düzenin temellerinin dayanıklılığının sorgulandığı 
bir dönemde Türkiye'nin dış politikasında alacağı kararların gerek 
ulusal çıkarlarını; gerek bu bölgelerin geleceğini yakından et
kileyecek nitelikte olduğu takdir buyurulacaktır.

Burada ayrıca, etrafımızın istikrarsızlık unsurlarıyla çevrili 
olduğunun ve bölgemizde çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
bulunduğumuzun ve Türkiye'nin bu sorunların mevcut ve ardıl 
etkilerine maruz kalmakta olduğunun da altının çizilmesi gerek
mektedir.

Bu itibarla, önümüzdeki bu belirleyici dönemde Yüce 
Meclis’imizle yakın işbirliği içinde, çevremizde cereyan eden bu 
önemli gelişmelerin ülkemizin yüce çıkarları doğrultusunda yön
lendirilmesi için aktif ve etkin bir çaba içinde bulunulacaktır.

Bu çerçevede bölgesel konulara geçmeden önce, içinde 
bulunduğumuz konjonktürde kamuoyumuzu yakından 
ilgilendiren ve dış yankıları itibariyle Türkiye'nin Batı’yla ve 
komşularıyla ilişkilerinde de belirli bir etki yapması ihtimali 
bulunan terörizm ve Öcalan davası konularına kısaca değinmek 
istiyorum.

TERÖRİZM

Terörizm en vahim insan hakları ihlalidir. Türkiye, son 15 
yıldır terörizmle mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu 
mücadele sonucunda bildiğiniz gibi terör örgütünün başı 
geçtiğimiz Şubat ayında tutuklanmış olup, halen bağımsız yargı 
önündedir. Bu sonucun alınmasında halkımızın gönülden verdiği 
desteğin ve ilgili tüm devlet kurulularımızın sergilemiş oldukları 
görev bilincinin takdirle kaydedilmesi gerekir.

Ancak, terör örgütünün iç kaynaklarının kurutulmakta
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olması ve elebaşısının yakalanmış olması, mücadelenin bittiği 
anlamına gelmemelidir. Alınan çeşitli işaretler terör örgütü yan
daşlarının şimdi başka zeminlere yönelme gayretinde olduğunu 
göstermektedir. Seçtikleri yöntem ne olursa olsun Türkiye, bu 
çabaların da üstesinden gelecektir.

Teröre verilen dış desteğin de üzerine gidildiğinden ve 
uluslararası ilişkilerin temel ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar 
içinde olanların kanıtlarıyla teşhir edildiğinden kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. Bu bağlamda özellikle vurgulamak istediğim bir 
husus, herhangi bir yabancı ülkeyle veya uluslararası bir kuru
luşla ilişkilerimizde, terör karşısındaki tutumlarının belirleyici bir 
rol oynayacağıdır.

Şimdi, Türkiye'nin yakın çevresinden başlayarak çeşitli 
bölgesel konulara ve Türkiye'nin bunlara yönelik yaklaşımlarına 
ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

BALKANLAR

Balkanlar, Soğuk Savaş sonrası dönemin en çalkantılı böl
gelerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Eski Yugoslavya'nın 
dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar yumağı, halen tüm 
Avrupa'yı etkileyen bir istikrarsızlık kaynağı olarak durmaktadır. 
Bu çerçevede, Bosna-Hersek dramının sona erdirilmesinin 
üzerinden sadece üç yıl gibi kısa bir süre geçmişken, bu defa 
Kosova'da tarihe bir insanlık ayıbı olarak geçecek olaylar yaşan
mıştır.

Öncelikle krizin barışçı yollardan çözümüne yönelik tüm 
diplomatik girişimleri destekleyen Türkiye, krizin tırmanmasıyla 
birlikte kaçınılmaz hale gelen NATO operasyonuna destek vermiş 
ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun bilinci içinde, 
aralarında 60.000 soydaşımızın da bulunduğu masum Kosova 
halkının çektiği acıların dindirilmesi için yürütülen uluslararası 
çabalarda öncü bir rol üstlenerek, yurtlarından edilen 
Kosovalılara, imkanlarını zorlamak suretiyle kucak açmıştır. Bu 
çerçevede, ülkemiz Makedonya ve Arnavutluk'ta kurulan geçici
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mülteci kamplarıyla birlikte yaklaşık 27.000'i aşkın kişiye barın
ma imkanı sağlamış, ayrıca Makedonya ve Amavutluk'a şimdiye 
kadar toplam 6.5 milyon dolarlık insani yardım yapmıştır.

Sonuçta, Türkiye'nin de aktif katılımıyla gerçekleştirilen 
NATO operasyonu neticesinde bugün için Kosova'da bir anlaş
maya varılmış olmakla birlikte, barıştan söz edebilmek için er- 
kendir.

Türkiye varılan anlaşmaların uygulanması açısından da, 
Kosova'ya bir an önce barış ve istikrarın getirilmesi ve çekilen 
acıların dindirilmesi için gerekli tüm çabalara katılacaktır. Bu 
çerçevede ülkemiz, başta KFOR olarak adlandırılan uluslararası 
askeri güç ile Kosova'da görev yapacak polis gücüne ve oluşturu
lacak Geçici Yönetim’e katılım olmak üzere her alanda aktif bir 
tutum içinde görev alacak ve bölgenin yeniden imarına ve 
yapılanmasına katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda, Kosova'da görev yapacak Türk Birliği’ne 
ilişkin NATO içindeki çalışmalar tamamlanmış olup, birliğimizin 
Prizren civarında konuşlandırılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 
Prizren ve Priştine'de iki ayrı Türkiye İnsani Yardım Ofisi kurul
ması, Kosova'ya Kızılay tarafından ivedilikle iki TIR insani 
yardım malzemesi gönderilmesi ve bir "Balkan Fonu" oluşturul
ması kararlaştırılmıştır.

Kosova'da huzurun sağlanmasına yönelik bu çabalar 
devam etmekle birlikte, Kosova krizi bize Balkanlar’da sorunlara 
münferit yaklaşımların aldatıcı ve yanıltıcı olabileceğini ve böl
geye yönelik geniş çaplı bir istikrar paketi geliştirilmediği sürece 
bu tür olayların gelecekte yinelenebileceğini de göstermiş 
olmasıdır.

Gerçekten de, bu açıdan yaklaşıldığında Balkanlar, bölge 
ülkelerinin uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilinde ve 
toprak bütünlüğü içinde, çok etnili, çok kültürlü ve çok dinli 
yapılarının korunabilmesi bakımından yeni dünya düzeni 
üzerinde iz bırakacak bir test niteliği taşımaktadır.
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Türkiye bu alanda da tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarının 
kendisine yüklediği sorumluluk anlayışıyla hareket etmiş ve 
bugüne kadar bölgede en fazla potansiyel vaad eden ve bölge 
ülkelerinin tümünün katıldığı tek işbirliği forumu olarak nite
lendirilebilecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ni hayata 
geçirmiştir. Buna paralel olarak, Türkiye'nin öncülüğünde oluştu
rulan Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü de yine tüm 
bölge ülkelerinin katılımıyla hayata geçirilmiş olup, komutanlığı
na bir Türk General getirilmiştir. Keza, bu süreç kapsamında 
ortaya attığımız ve ilgili ülkeler arasında görüşülmekte olan 
"Balkanlar’da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbir
liği Şartı" da bu doğrultuda hazırlanmış ilk temel belge 
niteliğindedir. Bugün uluslararası toplumun da aynı yönde ciddi 
bir çaba içinde olduğunu görmek gelecek için cesaret vericidir.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği'nin "İstikrar Paktı" adı altın
da başlattığı ve bizim de katıldığımız girişim Türkiye'nin başını 
çektiği işbirliği sürecini tamamlayıcı bir nitelik arzetmekte ve 
yararlı unsurlar içermektedir. Bununla birlikte, sözkonusu gi
rişimin yeni bölünmelere yol açmayacak, güvenlik alanında 
NATO'nun merkezi konumunu muhafaza edecek, GDAÜ İşbirliği 
Süreci'ni güçlendirecek ve Türkiye'nin bölgeyle organik bağlarını 
dikkate alacak şekilde uygulanmasını titizlikle gözeteceğiz.

Keza, Bosna-Hersek'teki ortamın Kosova olaylarından 
olumsuz etkilenmemesi ve bu ülkenin bahsigeçen geniş çaplı 
istikrar arayışlarının sağlam bir parçası haline getirilmesi ile 
Dayton Barış Anlaşması'yla başlatılan barış sürecinin sürekli 
kılınması için de çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, 
Bosna-Hersek'te NATO komutası altında görev yapan istikrar 
Kuvveti'ne (SFOR) ve BM Uluslararası Polis Gücü'ne katkımız 
ve siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği ile bu kapsamdaki yardım
larımız devam edecektir.

Kosova ve Bosna-Hersek krizlerinden kaynaklanan 
çabalara paralel olarak, hemen hemen tüm Balkan ülkeleriyle 
mevcut iyi ikili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi için çaba
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sarfedilmekte, bu bağlamda özellikle Bulgaristan, Romanya, 
Makedonya ve Arnavutluk'la çok yönlü ilişkiler geliştirilmekte
dir. Ayrıca, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte başlattığımız üçlü 
işbirliği mekanizmasının memnunluk verici bir düzeye ulaştığını 
da kaydetmek isterim. Son olarak, Nisan ayında Vaşington'daki 
NATO Zirvesi vesilesiyle biraraya gelen üç ülke devlet başkanları 
tarafından imzalanan "Üçlü Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmasına 
İlişkin Ortak Bildiri" bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir.

YUNANİSTAN

Diğer Balkan ülkelerinin aksine Yunanistan ile ilişkileri
miz ilerleyememektedir. Oysa Hükümetimiz, Ege'nin karşı 
kıyısındaki Yunanistan ile aramızda karşılıklı hak ve çıkar denge
sine dayalı, kalıcı bir barış ve istikrar ortamının yaratılması 
gereğine içtenlikle inanmaktadır. Zira, böyle bir ortamın yaratıl
masının Türk ulusu kadar Yunanlıların da yarar ve çıkarına ola
cağından küşku duymamaktadır. Ancak, bu yönde hareket 
edilebilmesi tamamıyla Yunan Liderliği’nin göstereceği olumlu 
iradeye ve bunu kanıtlayacak bir tutum içine girmesine ve herşey- 
den önce ülkemize yönelik teröre arka çıkan politikalarını ter- 
ketmesine bağlıdır.

Politikalarını Türkiye karşıtlığı üzerine bina eden, Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimizin gelişimini kendi kısır menfaatlerinin 
esiri yapan, saldırgan politikaları ve aşırı silahlanmasıyla Ege ve 
Doğu Akdeniz'de istikrardan ziyade gerginlik ve oldu-bitti yarat
ma arayışı içinde olan ve tüm ikili ve uluslararası taahhütlerine 
rağmen, bu anlayışı doğrultusunda çağımızın en vahşi terör 
örgütüne dahi destek vermekte beis görmeyen Yunanistan'ın 
Türkiye'ye yönelik siyaset anlayışı değişmedikçe bu yönde bir 
ilerleme sağlanmasını mümkün görmemekteyiz.

• •

Özellikle son olaylar Yunanistan'ın, PKK terör örgütünün 
başı tutuklu sanık Öcalan'a ve örgütüne sağlamış olduğu desteği 
uluslararası kamuoyunun gözleri önüne bir kez daha sermiştir. 
Yunanistan yöneticileri, bu olaylarla sadece Türkiye'nin çıkar
larını her ne pahasına olursa olsun baltalama gibi düşmanca bir
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yaklaşımın da ötesinde, ülkemizin toprak ve ulusal bütünlüğüne 
kasdeden bir siyaset benimsemiş olduklarını kanıtlamışlardır. 
Bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarını terk etmeye ve olum
lu bir başlangıç yapmaya niyeti varsa, Yunanistan'ın terörizme 
olan desteğini kesmesi ve bunu terörizmle mücadelede işbirliği 
teklifimizi şartsız bir şekilde kabul ederek ispat etmesi gerekir.

Ancak, son olarak, Köln'deki AB Zirvesi'nde Türkiye'nin 
adaylığını engelleyen ülkelerin başında gelen Yunanistan, yeni bir 
başlangıç arayışı içinde olduğu izlenimini vermemektedir.

Burada, Yunanistan'ı Türkiye aleyhtarı tutumunu sürdür
meye teşvik eden nedenlerin başında, bu ülkenin AB üyeliğini 
istismar etmek suretiyle, AB'ni Türkiye-Yunanistan ilişkilerine 
kendi lehine müdahil etme çabalarının geldiği dikkate alınırsa, 
Balkanlar, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrarını yakından 
ilgilendiren bu hususta başta AB olmak üzere Batı’ya da önemli 
bir sorumluluk düştüğünün belirtilmesi gerekir.

Son olarak, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığıy
la ilgili uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri
ni yerine getirmesinin de ilişkilerimizde belirleyici bir nitelik 
taşıdığı vurgulanmalıdır.

KIBRIS

Ulusal davamız olma niteliğini koruyan Kıbrıs, Türk diplo
masisi için de bir onur mücadelesidir. Kıbrıs Türk halkının ege
men iradesini simseleven KKTC, insanlık dışı ambargolara ve
engellemelere rağmen taKaıre şayan oır geıışme gosıermışur. 
Bunda Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ortak Deklarasyon 
doğrultusunda geliştirilen yapısal ve çok yönlü işbirliğinin büyük 
payı bulunmaktadır.

Çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş 
devlet düzeniyle bölgesinde ömek bir duruma gelen KKTC'nin 
ekonomi ve iç siyaset alanında gösterdiği bu gelişmenin 
karşılığını göreceğine ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri ala-
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Kıbrıs'taki problemlerin çözümünün ise gerçeklerin kabu
lüne ve adadaki iki egemen devletin eşit koşullar altında hür 
iradeleriyle yapacakları görüşmelere bağlı olduğu aşikardır. Bu 
bağlamda, Rum/Yunan tarafının bu yönde adım atması gerek
mekte; ölçüsüz silahlanma girişimleri başta olmak üzere, izle
mekte olduğu maceraperest politikalarından vazgeçmesi bir 
zaruret teşkil etmektedir.

Öte yandan, üçüncü ülke ve diğer kurum ve kuruluşların 
BMGS'nin misyonuyla bağdaşmayan girişimlerinin, sorunları 
çözmek yerine daha da çetrefil hale getirdiği tecrübeyle sabittir. 
Bu çerçevede GKRY'nin AB'ne tam üyelik için yaptığı yasadışı 
başvuru ve bunun kabul edilmesi, Kıbrıs sorununda çözüme 
yönelik tüm parametreleri kökünden değiştirmiş ve Rum/Yunan 
cephesine uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi için ilave bir gerekçe 
ve dayanak teşkil etmiştir.

Bununla birlikte, GKRY'nin Yunanistan'ın izinden giderek 
PKK'ya ve bu terörist örgütün başı sanık Öcalan'a verdiği 
desteğin son olaylar sırasında açıkça gözler önüne serilmesi, 
güven bunalımını daha da derinleştirmiş ve diyalog olanaklarını 
zorlaştırmıştır. Bu gelişmeler ışığında taraflar arasında anlamlı 
müzakerelere girişilebilmesi için öncelikle Rum/Yunan tarafının 
ciddi bir tutum değişikliği içine girmesi gereği ortaya çıkmıştır. 
Bu durum dikkate alınmadan, BMGS'nin iyi niyet misyonuna 
müdahele eden zorlayıcı yaklaşımlar içine girilmesi yarardan çok 
zarar getirecektir.

Kıbrıs'ta bugün adanın iki halkını temsil eden iki eşit, ege
men ve demokratik devlet bulunmaktadır. Çözüm, üçüncü 
taraflarca değil, iki devlet arasında bulunduğu ve Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki dengeleri koruduğu takdirde kalıcı olacak
tır. Bu çerçevede, yapılması gereken, G-8 grubunun yaptığı gibi 
belirli vadeler koyarak tarafları görüşmeye zorlamak değil, bunca 
zaman müzakerelerde niye başarı kazanılmadığının nedenlerini 
doğru teşhis etmek ve sonuç alıcı bir müzakere için gerekli ze

cağına olan inancımız tamdır.

[166] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



minin ve ortamın oluşmasına yol açmaktır. Bu ise KKTC'nin var
lığının kabulünden geçmektedir.

Bu nedenle, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın 
geçen yıl yapmış olduğu "Konfederasyon" önerisini bütünüyle 
desteklemekteyiz.

KAFKASYA

Balkanlar ve Kıbrıs'tan sonra Türkiye için özel bir öneme 
sahip diğer bir bölge, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir 
kavşak noktası oluşturan ve doğal kaynaklar ile insan gücü açısın
dan önemli bir potansiyele sahip bulunan Kafkaslar’dır. Coğrafi 
yakınlığın ve siyasi ve güvenlik mülahazalarının yanısıra, bu 
bölge ile varolan tarihi ve kültürel bağlarımız ilişkilerimizin özel 
bir boyutunu oluşturmaktadır.

Bu çerçevede Azerbaycan ve Gürcistan'la ilişkilerimiz her 
seviyede ve her alanda mükemmel olarak nitelendirilebilecek bir 
seyir izlemektedir. Öte yandan, Koçaryan'ın, Ermenistan 
Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle birlikte tarihten husumet 
çıkarma siyasetini seçerek "sözde soykırım"ın tanınması yönünde 
gösterdiği yoğun çaba, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin nor- 
malizasyonuna engel teşkil etmektedir. Türkiye açısından 
Ermenistan ile ikili ilişkilerin normalizasyonunu engelleyen ikin
ci ve önemli bir diğer unsur ise halen Azerbaycan topraklarının % 
20'sinin Ermeni işgali altında bulunması ve bu ülkenin Yukarı 
Karabağ uyuşmazlığındaki uzlaşmaz tutumudur.

Komşularıyla barış ve işbirliğine yöneldiği ve tarihin için
den husumet değil, dostluk çıkartabildiği takdirde Ermenistan, 
sadece bölgenin refah ve istikrarına katkı yaparak tüm bölge 
ülkeleri için yeni işbirliği ve kalkınma fırsatları yaratmakla 
kalmayacak, aynı zamanda kendi bağımsızlığını da güçlendirecek 
ve pekiştirecektir.

Bölgesel sorunlara kalıcı ve barışçı çözümler bulunması ve 
bütün bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve
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kutuplaşmaların önlenerek bölgesel işbirliğinin artırılması yönün
deki politikası çerçevesinde Türkiye, Abhazya sorununun da 
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde, barışçı yöntemlerle ve 
diyalogla çözümlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlam
da, Cenevre Süreci kapsamında 1997 yılından bu yana 
sürdürülmekte olan müzakerelere katkı amacıyla 7-9 Haziran ta
rihlerinde tarafları İstanbul'da biraraya getirmiş bulunmaktayız.

ORTA ASYA

Diğer taraftan, Orta Asya Cumhuriyetleri ile karşılıklı 
saygı ve çıkar temeline dayalı ilişkilerimiz siyasi ve ekonomik 
alanda olumlu bir şekilde gelişmektedir. Bu kardeş cumhuriyetler 
ile, aramızdaki tarihi, etnik ve kültürel yakınlıktan güç alan, 
ancak bunun ötesinde son sekiz yılın ürünü olan ekonomik ve 
siyasi anlamdaki somut ortak değerler ve projeler çerçevesinde 
şekillenen sağlam ilişkilerimiz mevcuttur. Her alanda gerçek
leştirilen üst düzey ziyaretlerin nicelik ve nitelik açısından sahip 
olduğu yoğunluk, ilişkilerimizin daha da gelişmekte olduğunun 
açık bir göstergesidir.

Bu bağlamda, Türkiye'nin politikası bu ülkelerin siyasi ve 
ekonomik bağımsızlıklarının pekiştirilmesini ve demokratik, laik 
ve serbest piyasa ekonomisine dayalı birer hukuk devleti ola
bilmelerini hedeflemektedir. Öte yandan, bu ülkelerle ilişkileri
miz dış politikamıza siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni 
boyutlar kazandırmakta; bölgemizde ve dünyamızda meydana 
gelen diğer gelişmelerle birlikte ülkemizin rolünü ve ağırlığını 
artırmaktadır.

Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri'nin büyük bir çoğun
luğunda en büyük yatırımcı, en büyük ticaret ortağı ve en fazla 
yardım veren ülke konumundadır. Bunun dışında, sağladığı 
eğitim programlarıyla da Türkiye, bu ülkelerin gelecek nesil
lerinin ve mevcut bürokratik yapısının eğitilmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır.

Bu coğrafyadaki ülkelerle mevcut dostane ilişkilerimizin
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önemli bir diğer unsurunu enerji alanındaki işbirliği oluşturmak
tadır. Sözkonusu ülkelerin sahip oldukları doğal enerji kay
naklarını en verimli şekilde kullanma isteği ile Türkiye'nin her yıl 
artan petrol ve doğal gaz ihtiyacı karşılıklı çıkarların kesişme 
noktalarından birisini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, Hükümetimizin öncelikli hedefi, 
Azerbaycan ve Kazakistan petrolleri ile Türkmenistan doğal 
gazının "Doğu-Batı Enerji Koridoru" Projesi kapsamında Türkiye 
üzerinden tüketici pazarlarına taşınması ve bu projenin 
belkemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Haiti'nin ivedi
likle yaşama geçirilmesidir. Bu doğrultuda, Bakü-Ceyhan Boru 
Hattı kapsamında gerekli anlaşmaların (Hükümetler Arası 
Anlaşma, Geçiş Ülkesi Anlaşması, Anahtar Teslim Anlaşması) 
imzalanması yönündeki çalışmalar son aşamaya gelmiş, Türkmen 
gazına ilişkin olarak Doğal Gaz Boru Hattı Anlaşması ile Gaz 
Alım-Satım Anlaşması Mayıs ayı içinde imzalanmış, Kazakistan 
ile ilgili olarak ise, Aralık 1998'de Kazak petrol ve doğal gazının 
ülkemize getirilmesine ilişkin bir fizibilite anlaşması imzalan
mıştır.

Bu noktada, Bakü-Ceyhan Projesi’nin önündeki 
siyasi/stratejik engellerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını, 
Türk Boğazları’nın petrol taşımacılığında kullanılamayacağı 
gerçeğinin tüm ilgili taraflara kabul ettirildiğini ve projenin, kon
sorsiyumu oluşturan şirketlerle ticari bir pazarlık seviyesine geti
rildiğini özellikle belirtmek isterim.

Sözkonusu boru hattı, ilgili bölge ülkelerinin siyasal ve 
ekonomik bağımsızlıklarını pekiştirerek bölgesel refah ve 
istikrara katkı yapmakla kalmayacak, aynı zamanda çeşitli 
coğrafyalar ve kültürler arasında yüzyıllardır bir köprü işlevi 
gören Türkiye'nin bir enerji terminali konumuna gelmesine de 
yardımcı olacaktır.

• •

Ote yandan, "Doğu-Batı Koridoru"nun, enerji boru hatları
na paralel bir ulaşım ağı ile tamamlanması, hem bölgenin refah ve 
istikrarına katkıda bulunacak, hem tarihi İpek Yolu'nun yeniden
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canlandırılması yönünde bir atılım olacaktır. Böylece, Asya ile 
Avrupa tarihte birbirlerine bir kez daha Türkiye üzerinden 
bağlanacak ve ülkemiz Avrasya olgusunun merkezindeki konu
munu güçlendirecektir.

RUSYA FEDERASYONU

Hükümetimiz, bu coğrafyadaki gelişmeleri etkileme 
gücüne sahip ve bölge ülkeleriyle özel ilişkiler içinde olan Rusya 
Federasyonu ile ilişkilerimize de değer vermekte; gerek ikili, 
gerek çok taraflı işbirliğimizin geliştirilmesini arzu etmektedir. 
Bu ülkeyle ilişkilerimizde ve bölgeye açılımlarımızda işbirliği 
içinde olmamızın karşılıklı çıkarlarımıza hizmet edeceği 
düşüncesindeyiz. Bu çerçevede, özellikle ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin son yıllarda içine girdiği dinamik gelişme 
sürecinin ilişkilerimizde itici bir güç haline geldiğini mem
nuniyetle vurgulamak isterim. İşbirliğinin, ikili planda sadece 
ticari alanla sınırlı olmadığı, aynı zamanda siyasi ve kültürel 
boyutunun da bulunduğu; bölgesel düzeyde ise, Kafkaslar ve Orta 
Asya bölgelerinden başka Balkanlar ve Avrupa-Atlantik yapılan
maları çerçevesinde de gelişmesi gerektiği açıktır.

Bu itibarla, Rusya'yla yukarıdaki parametreler 
çerçevesinde, karşılıklı saygı ve ortak yarar anlayışı temelinde 
ilişkiler geliştirilmesi , Hükümetimizin öncelikli dış politika 
hedefleri arasında yer almaktadır. Rusya ile ilişkilerimizde 
karşılıklı güvenin kuşkuya, işbirliği anlayışının da rekabete 
galebe çalması içten dileğimizdir.

Rusya tarafından da paylaşıldığına inandığımız bu arzu ve 
hedefimizin tüm unsurlarıyla gerçekleşmesinin, aynı zamanda 
daha geniş bir çerçevede, Rusya'nın bölgesine ve ötesine bakışın
da işbirliği faktörünün ön plana çıkmasına bağlı olduğunun da 
bilinci icindeviz. Avrıca. Duma'nın da ilişkilerin bu temelde

göstermesini
teyiz.
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ORTA DOĞU

Uluslararası politikanın bir başka önemli ve sorunlu bölge
si olan Orta Doğu bölgesinin barış ve istikrara kavuşması 
Türkiye'nin çıkarlarını yakından ilgilendirmekte ve etkilemekte
dir.

Kökleri tarihe dayanan bunalımların ve güven eksikliğinin 
yoğun şekilde yaşanması nedeniyle barış ve istikrara en fazla 
ihtiyaç duyulan bölgelerden biri olan Orta Doğu'da Türkiye ayrı
calıklı bir konumdadır. Bir yandan gerek İsrail'le gelişen ilişkileri, 
gerek Arap ülkeleriyle tarihi geleneksel bağları; diğer yandan böl
genin siyasi gelişimi üzerindeki özgün etkisi, Türkiye'yi Orta 
Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak 
hususunda ayrıcalıklı ve aynı ölçüde de sorumlu bir konuma 
getirmektedir.

Bu sorumluluk duygusuyla hareket eden Türkiye, Orta 
Doğu Barış Süreci’ni desteklemekte, bölgesel krizlere çözüm 
önerileri üretmekte, bölge ülkeleriyle ilişkilerini çeşitlendirmekte 
ve bölgeye hem içinden hem de dışından bakabilen bir ülke olarak 
yapabileceklerini gözler önüne sermektedir.

Geçtiğimiz dönem elde ettiğimiz başarının özellikle kayda 
değer olduğunu düşünüyorum. Nitekim, Suriye ile Ekim ayında 
yaşanan gerginlik sırasında ve sonrasında izlediğimiz politikalar, 
bölge ülkelerine Türkiye ile işbirliğinin herkes bakımından yarar
lı olacağını ve bu işbirliğinden tüm bölgenin kazançlı çıkacağını 
göstermiştir.

Bu bağlamda, Suriye ile Adana Mutabakatı'nı izleyen 
dönemde ilişkilerimizde meydana gelmiş olan nisbî iyileşmeyi 
memnunlukla karşılıyoruz. Suriye, Adana Mutabakatından kay
naklanan yükümlülüklerine uydukça Türkiye, bu ülkeyle ilişki
lerinin iki komşu ülkeye yakışan ve karşılıklı yarar sağlayan bir 
düzeye gelmesi için gereken adımları atmayı sürdürecektir.

Öte yandan, sözkonusu gerginlik sonrasında Arap
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ülkelerinin ilk defa Türkiye ile stratejik işbirliğinden bahset
meleri, Türkiye'nin uzun zamandır hazır olduğu kapsamlı bir 
işbirliğinin kapısını açabilecek nitelikte olup, bu fırsat gerektiği 
gibi değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda, İsrail'deki seçim sonuçlarının bölgede 
yarattığı iyimser beklentilerin somut sonuçlara dönüştürülmesi 
içten dileğimizdir. Filistin halkının çektiği sıkıntıları ve 
ihtiyaçlarını yakından bilen, aynı zamanda İsrail'le karşılıklı 
güven ve saygı esasına dayalı ilişkileri bulunan ülkemizin ikili 
kanallarda olduğu gibi, sürecin çok taraflı mekanizmalarının 
yeniden işletilmesinde de önemli bir rol oynayabileceğine inanı
yorum.

Ayrıca, başta Mısır, Ürdün, Körfez ve Kuzey Afrika 
ülkeleri olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle de iyi ilişkilerimizin 
geliştirilmesinin, aynı zamanda Orta Doğu bölgesinin refah, 
istikrar ve güvenliğine de katkıda bulunacağı inancını taşıyoruz.

Bölgenin en çetrefil sorunlarından biri olan Irak'taki durum 
ise hem Türkiye, hem bölge için endişe kaynağı olma niteliğini 
korumaktadır. Özellikle Eylül 1998'den bu yana yaşanan 
gelişmeler ve bunun sonucunda gerek bölgenin güvenliğini tehdit 
eden olayların meydana gelmesi gerek ülkedeki insani durumun 
ağırlaşması bizi ciddi şekilde kaygılandırmaktadır.

Irak'a yönelik politikamızın temelini, Irak'ın toprak bütün
lüğü ile ulusal birliğinin korunması oluşturmaktadır. Bu anlayış
tan hareketle, sözkonusu temel prensiple bağdaşmayan her türlü 
arayış ve uygulamanın karşısında olduğumuzu bir kez daha vur
gulamak isterim.

•  •

Ote yandan, Hükümetimiz, kuzey Irak'taki otorite boşluğu
nun giderek Irak'ın toprak bütünlüğünü zedeleyecek bir mahiyet 
almaması için gerekli girişimleri sürdürecektir. Ayrıca, kuzey 
Irak'taki olağandışı koşullardan terör örgütü PKK'nın yararlanma
ması için de gerekli çaba sarfedilmekte ve gerektiğinde Silahlı 
Kuvvetlerimiz tarafından terör örgütüne karşı gerekli müdahale
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Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği 
içerisinde, gerek kuzey Irak'ta gerek Bağdat yönetimi kontrolü 
altındaki bölgede yaşayan yaklaşık 3 milyon dolayında 
Türkmen’in çıkarlarının ve uluslararası haklarının korunmasına 
da gayret etmektedir. Nitekim, Irak'taki Türkmenleri bu ülke ile 
aramızda bir dostluk bağı olarak görmekte; onların Irak halkının 
diğer etnik kökenden gelen kesimleriyle birlikte, huzur, güven, 
eşitlik ve barış içerisinde yaşamalarının herşeyden önce bu 
komşumuzun çıkarlarına hizmet edeceği inancını taşımaktayız.

Irak'la ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka husus da 
Türkiye'nin ambargodan gördüğü zararın aradan geçen dokuz yıl
lık süreye rağmen somut ve tatmin edici bir şekilde karşılan
mamış olmasıdır. Bu yönde yaptığımız girişimler sonucunda, 
Irak'tan istisnai olarak petrol ve petrol ürünleri ithal edebilme
mize imkan tanıyacak bir mekanizma geliştirilmesi hususunda 
belirli bir mesafe kaydedilmiş olup, bu yöndeki çalışmalarımız 
sürdürülecektir. Ayrıca, Petrol Karşılığı Gıda Programı’nın kapa
sitesinin genişletilmesi ve bu kapsamda Kerkük-Ceyhan Boru 
Hattı’ndan geçecek petrolün miktarının arttırılmasını teminen 
onarım çalışmalarının yapılması için de Yaptırımlar 
Komitesi'nden gerekli iznin çıkarılmasını hem Irak'daki insani 
durumun iyileştirilmesi, hem Türkiye'nin kayıplarının hafif
letilmesi bakımından gerekli görüyoruz.

Ancak asıl amacımız, Irak'ın içinde bulunduğu bu durum
dan kurtulması ve tekrardan uluslararası toplumla bütünleşme
sidir. Bu doğrultuda komşumuz Irak'ın Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararlarını bir an önce tam olarak uygulaması, 
bunun sonucunda ülkemize de olumsuz yansımaları olan ambar
gonun sona ermesi ve böylece dost Irak ulusunun ve bölge devlet
lerinin kalıcı bir refah ve huzura kavuşabilmesine olanak sağla
yacak bir ortamın doğması en içten dileğimizdir. Irak liderliğine 
bu yöndeki telkinlerimize ısrarla devam edeceğiz.

Bölgemizin önemli bir diğer ülkesi İran'la ilişkilerimiz,

yapılmaktadır.
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komşu olmamızdan dolayı yan yana, karşılıklı etkileşim ve reka
bet içinde, üstelik son üç yüz küsur yıldır hiçbir sıcak çatışmaya 
girmeden sürdürülmüş olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye ve 
İran, köklü tarihleri, zengin kültürleri, stratejik konumları ve 
büyük nüfusları ile bölgenin ve dünyanın her zaman ilgi odağı 
olmuş ve tarih boyunca birçok badireyi kimliklerinden taviz ver
meden atlatmayı başarmıştır. Bu önemli komşumuzla bundan 
böyle de karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri 
temelinde, ortak çıkarlara hizmet edecek dengeli ve iyi komşuluk 
ilişkileri sürdüreceğiz.

Bu çerçevede, İran'dan son dönemde bu yönde cesaret veri
ci sinyaller alıyoruz. Bu itibarla, son bir yılda ilişkilerimizde 
kaydedilen ilerlemenin sürdürülebilmesi içten dileğimizdir.

Buraya kadarki ufuk turuyla Türkiye'nin yakın çevresinde
ki bölgeleri ve ülkemizin buralardaki konumu ve rolü hakkında 
Yüce Meclis’imize bilgi sundum.

Takdir olunacağı üzere Türkiye, Soğuk Savaş sonrası döne
min ortaya çıkardığı fırsat ve tehditlerin kesiştiği bir coğrafyada 
ve 2000'li yılların görüntüsünü belirleyecek gelişmelerin 
merkezinde bulunmaktadır. Türkiye, bu hassas konumunun üze
rine yüklediği sorumlulukları yerine getirirken, bugüne kadar 
ortak değerler temelinde anlayış birliğine sahip olduğu ve ittifak 
ilişkisi içinde bulunduğu Batı ile işbirliğine özel bir önem ver
mektedir.

Bu noktada Batı’yı işlevsel anlamda ikiye ayırmak ve iliş
kilerimizi ABD ve Avrupa olarak iki başlık altında incelemek 
istiyorum.

ABD

ABD özelinde, bu ülkeyle Soğuk Savaş döneminin güven
lik odaklı ilişkisi zaman içinde ortak ideal ve değerler temelinde 
daha da ilerlemiş ve "Geliştirilmiş Ortaklık" olarak tanım
ladığımız bir çerçeve içerisinde her iki ülkenin de çıkarlarına
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uygun olarak daha da güçlenmiş ve çeşitlendirilmiştir. Ust düzey 
ziyaret ve istişareler de bu yönde kuvvetli bir ivmenin kazanıl
masını sağlamıştır.

ABD ile Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve 
demokrasinin gelişmesinde ortak çıkarlara sahip olduğu ve 
ABD'nin bu anlamda Türkiye'nin öneminin ve oynayabileceği 
rolün bilinci içinde hareket ettiği görülmektedir.

Bu kapsamda, ABD'nin terörle mücadelemize verdiği 
destek ve özellikle Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasından 
yakalanmasına kadar uzanan süreçteki yapıcı tutumu takdirle 
karşılanmaktadır. Ayrıca, iki ülke tarafından birlikte geliştirilen 
Doğu-Batı Enerji Koridoru Projesi, ABD'nin Türkiye'yi dünyanın 
hızla gelişen on büyük pazarından biri olarak tanımlaması, 
Balkanlar ve Kafkasya'daki ihtilafların çözümüne yönelik işbir
liği ve yine ABD'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığımıza 
verdiği destek, bu ülkenin Türkiye'yle işbirliğine atfettiği önemin 
somut göstergeleridir.

Öte yandan, ABD Kongresi’ndeki bazı unsurlardan ve 
Türkiye'ye muhasım etnik lobilerden kaynaklanan sorunların 
çözümü için Yönetim’in daha fazla çaba göstermesi ile ticari 
ilişkilerimizdeki dengesizliğin giderilmesi gereği ilişkilerimizde 
üzerinde ilave çaba sarfedilmesi gereken iki hususu teşkil etmek
tedir. Ticari alanda, son dönemde rakamlarda bazı iyileşmeler 
görülmekle beraber bu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve 
ekonomik ilişkilerin potansiyelinin gerisinde kalmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, ABD pazarından daha çok istifade 
edilebilmesine ve ABD firmalarının ülkemizdeki yatırımlarının 
arttırılmasına yönelik girişim ve çabalarımızı sürdüreceğiz.

AVRUPA

Avrupa ile ilişkilerimize gelince, ikili ilişkiler bakımından 
hemen hemen tüm Avrupa ülkeleriyle son bir yıl içinde genel 
olarak karşılıklı çıkarların gerektirdiği düzey korunmuş ve üst 
düzey ziyaretler ve danışmalar sonucunda özellikle ekonomik,
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kültürel ve beşeri alanlarda ilerleme sağlanmıştır.

Bu bağlamda, Fransa ve Ispanya'yla özel ilişkiler tesis 
edildiğinin ve bu ülkelerle mevcut verimli diyalogun ekonomi, 
savunma sanayii ve kültürel alanlardaki somut projelerle 
güçlendirildiğinin altını çizmem gerekir. Her iki ülkeyle aramız
daki ilişkilerin altyapısını oluşturan eylem planlarının mevcu
diyeti işbirliğinin sağlam bir temel ve belirlenmiş bir çerçeve 
içinde gelişmesini sağlamaktadır. Son olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Fransa'yı ziyareti bu bakımdan çok yararlı 
geçmiş ve iki ülke arasındaki anlayışı geliştirmiştir. Ayrıca, bu iki 
ülkenin Türkiye'nin AB'ne tam üyelik adaylığına vaki açık 
destekleri ve PKK terörü konusundaki yapıcı ve olumlu tutumları 
ilişkilerin gelişmesi için daha da uygun bir ortam yaratmaktadır. 
İspanya Hükümeti’nin sözde Sürgünde Kürt Parlamentosu'nun 
Bask bölgesinde toplanma kararma karşı gösterdiği tepki bunun 
somut bir örneğini oluşturmaktadır.

Avrupa coğrafyasının öndegelen ülkelerinden olması ve iki 
milyondan fazla vatandaşımızın yaşaması nedeniyle bizim için 
Avrupa ülkeleri arasında özel ve öncelikli konuma sahip bulunan 
bir diğer ülke Almanya ile ilişkilerimizde de son aylarda kalıcı 
olmasını umduğumuz bir iyileşme yaşanmaktadır. Öcalan'ın 
İtalya'da bulunduğu süre içinde bu konuda yanlış bir tutum içine 
giren ve adıgeçeni yargılamaktan kaçındığı gibi, bu konuda üze
rimizde uluslararası baskı yaratmaya çalışan Almanya, AB'nin 
Köln Zirve Toplantısı hazırlıkları ve toplantı sırasındaki tutumuy
la ilişkilerimizi geliştirme arzusu taşıyan bir yaklaşım 
sergilemiştir. Bu bağlamda Hükümetimizin öncelikli hedefi, 
Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı olan Almanya'ya yönelik 
olarak uzun vadeli, akılcı ve kökleri tarihe dayanan ilişkilerin 
sahip olduğu gerçek potansiyeli ortaya çıkaran stratejik bir politi
ka izlenmesidir. Bu yeni dönemde Almanya ile ikili ilişkileri
mizde ve AB kapsamındaki gelişmelerde, tarihî bir geçmişi bulu
nan Türk-Alman dostluğuna uygun gelişmeler olması içten 
dileğimizdir.

[176] *  DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



Bununla birlikte, yeni Alman Hükümeti’nin bu ülkedeki 
yabancılara çifte vatandaşlık hakkı verilmesini koalisyon pro
tokolünde hükme bağlamış olmasını memnunlukla karşılamamıza 
rağmen, bu hususun vaad edildiği çerçeve içinde hayata geçirile
memiş olması Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız arasında 
belirli bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Ancak, hazırlanan yeni 
tasarıda Almanya'daki vatandaşlarımızın Alman vatandaşlığına 
geçmelerinin eskiye nazaran kolaylaştırılmış olmasını doğru 
yönde atılmış bir adım telakki ediyoruz. Sonuçta, Alman 
Hükümeti, sözkonusu vatandaşlık reformuyla, Almanya'daki 
vatandaşlarımızın bu ülke ile bütünleşmelerine verdiği önemi 
kanıtlamıştır.

İlişkilerimizin ikili planda olumlu yönde ilerlediği bir diğer 
önemli ülke de İngiltere'dir. Bölgesel bazı konularda zaman 
zaman fikir birliği içinde olmasak da İngiltere, Türkiye'ye önem 
veren ve başta ekonomik olmak üzere ilişkileri mevcut seviyesin
den ileri götürmek isteyen bir ülke profili çizmektedir. 
İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığımız konusun
daki tavrı da bu bağlamda zikredilebilir. Ayrıca, ilişkilerimizde 
önemli bir pürüz teşkil eden bölücü terör örgütünün yayım organı 
MED-TV'nin yayımlarının ısrarlı girişimlerimiz sonucunda dur
durulmuş olması da iki ülke ilişkilerinin önünü açan bir gelişme 
olmuştur. Ancak, anılan televizyon kanalının yine İngiltere'de 
başka bir ad altında yeniden yayın hayatına geçmiş olması 
düşündürücüdür. Bu yayınların da durdurulmasına yönelik etkin 
çabalarımız sürmektedir.

Kısa bir süre öncesine kadar çok yönlü ilişkiler 
geliştirmekte olduğumuz ve özel bir önem verdiğimiz bir ülke 
olan İtalya ile ilişkilerde maalesef bu ülkeden kaynaklanan sebep
lerle son zamanlarda ciddi bir gerileme yaşanmıştır. PKK terör 
örgütünün başı sanık Öcalan'ın bu ülkeye gitmesi sonrasında 
İtalyan Hükümeti'nin aldığı tutum, Türk ulusunu derinden incit
miş ve bu ülkeye olan güvenimizi sarsmıştır. Temennimiz, 
İtalya'nın bu tutumunun Türkiye'ye karşı stratejik bir politika 
değişikliği anlamına gelmemesi ve İtalya'nın ilişkilerimizdeki 
tahribatı giderecek adımları kısa zamanda atmasıdır.
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AVRUPA BİRLİĞİ

Diğer taraftan, ikili ilişkilerdeki bu nisbeten olumlu tabloya 
rağmen, Avrupa Birliği'yle kurumsal düzeydeki ilişkilerimizde 
somut bir mesafe katedilmesi mümkün olmamıştır.

Geçtiğimiz dönemde, Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi 
sonrasında AB ile ilişkilerimizde AB'nin genişleme sürecinde 
Türkiye'ye karşı aldığı ayırımcı tavır nedeniyle ortaya çıkan soru
nun giderilmesi için bazı AB ülkeleri ve AB Komisyonu çeşitli

• m

gayretler göstermişlerdir. Örneğin, Cardiff Zirvesi’nde Komisyon 
tarafından hazırlanmış bulunan "Türkiye için Avrupa Stratejisi" 
onaylanmış; diğer aday ülkelerle birlikte Türkiye için de bir iler
leme raporu hazırlanması için Komisyon’a direktif verilmiştir.

3-4 Haziran 1999 Köln Zirvesi’nde de, Almanya'nın aldığı 
insiyatif üzerine AB'nin büyük ülkeleri Türkiye'nin adaylığını 
destekleyici bir tutum ortaya koymuşlar ve Yunan engeline rağ
men yaptıkları açıklamalarda konuyu takip edeceklerini beyan 
etmişlerdir.

Mevcut durum bakımından ise, AB ile siyasi ilişkilerimiz 
halen 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet Açıklaması’nda ortaya 
konulan parametreler çerçevesinde yürütülmektedir. AB'den 
temel beklentimiz olan diğer adaylarla eşit statüde değer
lendirilme arzumuz tam olarak karşılanmadığı sürece, bizim de 
politikamızda herhangi bir değişiklik yapmamız sözkonusu 
olmayacaktır. AB'nin bize karşı ayırımcı politika izlemesini ka
bullenmemiz mümkün değildir. Burada, AB üyeliği konusunda 
bir saplantı içinde olmadığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. 
AB ile ilişkilerimizi geliştirmek için herhangi bir ödün vermemiz 
ise hiç bir şekilde düşünülemez. AB konusunun ulusal çıkar
larımıza en uygun şekilde ve akılcı yöntemlerle izlenmesine 
devam edilecektir.

Avrupa ile ilişkiler bağlamında, yeni bir güvenlik ve savun
ma kimliği (AGSK) geliştirilmesine ilişkin süreçte yaşanan son 
gelişmeler çerçevesinde AB üyesi olmayışımızın yaratabileceği
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sakıncalara ve bunların nasıl bertaraf edilebileceği hususuna da 
değinmekte fayda görüyorum.

1994 ve 1996 yıllarında yapılan yoğun görüşmeler neti
cesinde AGSK'nin esasen NATO içinde geliştirilmesi karar
laştırılmıştı. Ancak, aradan geçen süre içinde, AB'nin dış politika 
ve güvenlik alanlarında da ön plana çıkma yönündeki amacı 
doğrultusunda, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başını çektiği 
AB üyeleri tarafından buna giderek ağırlıklı bir AB boyutu 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre, Batı Avrupa Birliği'nin 
(BAB) AB'ne entegre edilmesi ve özellikle ABD'nin karışmak 
istemeyeceği Avrupa güvenlik sorunlarında AB'nin NATO imkan 
ve kabiliyetlerinden de yararlanmak suretiyle operasyonlar 
düzenlemesi öngörülmektedir.

Bu noktada Türkiye açısından temel sorun, AB üyesi olma
mamız nedeniyle AB yönetiminde yapılması muhtemel operas
yonlardaki konumumuz ve özellikle karar alma süreçlerine 
katılımımızdır. AB üyeleri bu bağlamda, sözkonusu operasyon
ların her aşamasında azami şeffaflık ve esneklik sağlanacağını, 
ayrıca, AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin bu sürece 
mümkün olan azami katılımının sağlanacağını taahhüt etmektey
seler de, buna ilişkin tatmin edici resmi bir mekanizma oluşturul
ması öncelikli şartımızdır. Öte yandan, AB'nin, üyesi olduğumuz 
NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini bizim onayımız olmadan kul
lanmasına imkan verilmesi de sözkonusu değildir.

Bu çerçevede, Vaşington Zirvesi’nde kabul edilen belgeler
le İttifak bünyesinde beklentilerimiz doğrultusunda bir zemin 
oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde, bu temeldeki girişimle
rimiz enerj ik bir şekilde sürdürülecektir.

Öte yandan, zaman zaman çeşitli AB çevrelerinde ifade 
edildiği üzere NATO'nun askeri gücünün esasen ABD'den ibaret 
olduğu, bu nedenle de ABD-AB işbirliğinin yeni dönemde 
Avrupa güvenliğini sağlamaya yeterli olacağı şeklindeki görüş
lerin geçersizliği, son Kosova krizi sırasında Türkiye'nin oynadığı 
hayati rolle bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [179]



Avrupa'nın kurumsal mimarisi içindeki yerimizin sağlam
laştırılması bağlamında önem verdiğimiz diğer iki kuruluş ise 
AGİT ve Avrupa Konseyi'dir.

AGİT
  • ____

Çalışmalarında etkin olduğumuz bir kuruluş olan AGİT, 
bugünkü haliyle gelecek yüzyıla damgasını vuracağına 
inandığımız "Avrasya" olgusunun kurumsal çerçevesini oluştur
maktadır.

AGİT günümüzde demokrasi, insan hakları ve serbest 
piyasa ekonomisi gibi değerlerin etkin biçimde gündeme geti
rildiği bir forum niteliği kazanmıştır. Ayrıca, Kosova dahil bir çok 
örnekte görüldüğü üzere bu kuruluş, erken uyarı, çatışma önleme 
ve çatışma sonrası rehabilitasyon alanlarında da yararlı katkılar 
yapabilecek bir duruma gelmiştir. Türkiye, AGÎT'in Kosova'da 
gerçekleştirdiği denetim misyonu dahil bir çok fonksiyonuna 
aktif olarak katılmaktadır.

Böylesine önemli bir kuruluşun bu yüzyılın son zirve 
toplantısını Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirecek olmasına 
bu nedenle önem veriyor ve zirvede kabul edilmesi öngörülen 
"21. yüzyıl için Avrupa Güvenlik Şartı"nm yeni Avrupa'nın temel 
belgelerinden biri olacağı inancını taşıyoruz.

Ayrıca, 1990 yılında imzalanıp 1992 yılında yürürlüğe 
giren ve bugüne kadar silah indirimi anlaşmalarının en kapsamlısı 
olan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nın 
(AKKA), Avrupa'da iki boyutlu güvenlik yapısının sona erme
siyle ortaya çıkan yeni koşullar ışığında uyarlanmış halinin de 
İstanbul'daki AGİT Zirvesi sırasında imzalanması öngörülmekte 
olup, bu gelişme Avrupa'nın tümünün olduğu kadar, her bir taraf 
devletin münferit güvenliğinin de güçlendirilmesi sonucunu 
doğuracaktır. Bu bağlamda, ülkemiz açısından AKKA'nın en 
önemli unsuru olan Kanat Rejimi'nin korunması ve bu rejimde 
öngörülen sınırların aşındırılmadan uyarlanmış anlaşmaya 
dercedilmesi bizim açımızdan önemli bir kazanım teşkil etmektedir.

[180] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999



AVRUPA KONSEYİ

Hükümetimiz Avrupa Konseyi ile ilişkilerine de büyük 
önem vermektedir. Avrupa'nın coğrafi sınırları içerisinde kalan 
devletlerin büyük kısmını çatısı altında toplamış bulunan Avrupa 
Konseyi'nin gerçek anlamda bir "Pan-Avrupa" kuruluşu olması 
Hükümetimizce de desteklenmektedir. Avrupa Konseyi, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere, savunma konu
ları dışındaki hemen her alanı kapsamakta, ayrıca hükümetlerden, 
hükümet dışı kuruluşlara kadar uzanan geniş bir demokrasi foru
mu teşkil etmektedir.

Avrupa hukuk sisteminin kurumsal çerçevesini oluşturan, 
bir platform teşkil eden ve etkin bir üyesi olduğumuz Avrupa 
Konseyi ile ilişkilerimizin tek yönlü eleştirilerden arındırılarak, 
karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayanan sağlıklı bir konuma geti
rilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Yukarıda bahsigeçen Avrupa-Atlantik kuruluşlarının 
yanısıra Türkiye, diğer bölgesel örgütlenmelerde oynamakta 
olduğu aktif ve etkin rolünü de kararlılıkla devam ettirecektir. Bu 
çerçevede, İslam Konferansı Örgütü'nün yanısıra, kuruluşunda 
öncü olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve D-8 gibi örgütlerin daha etkin bir 
konuma getirilmeleri ve üye ülkeler arasında yaratılan işbirliği 
alanlarının somut sonuçlar vermesinin sağlanması için çaba gös
terilecektir. Özellikle KEİ ve ECO'nun, üye ülkeler arasında 
ticaret, ulaştırma, enerji, tarım ve sanayii alanlarında sağlayacağı 
işbirliği imkanlarının somut sonuçlara dönüştürülmesi halinde, 
bölgesel ve global ilişkilerin çehresi değişecektir.

Son olarak, tüm dünya devletlerini bir araya getiren 
evrensel nitelikteki en önemli diyalog ve işbirliği forumu olan ve 
kurucu üyeleri aralarında yer aldığımız Birleşmiş Milletler 
Örgütü ile ilişkilerimize de kısaca değinmek istiyorum.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Türkiye, Şartı’nda yer alan hedefler ve idealler bakımından 
büyük önem verdiği bu kuruluşa daha etkin ve aktif bir şekilde 
katkıda bulunabilmek amacıyla 2001-2002 dönemi için Güvenlik 
Konseyi üyeliğine adaylığını koymuştur. Bu husustaki oylama 
gelecek sonbaharda yapılacak olup, seçilmemizi teminen gerekli 
girişimler sürdürülmektedir.

Öte yandan, genelde Birleşmiş Milletler Örgütü'nün, 
özelde Güvenlik Konseyi'nin daha duyarlı, saydam ve etkin bir 
kimliğe bürünebilmesi için gerekli reform çalışmalarının da 
mümkün olan en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde tamamlan
masını istemekteyiz. Türkiye bu amaçla, sözkonusu reform çalış
malarına etkin bir şekilde katılmaktadır.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye, artan imkanları ve sorumlulukları ile global çıkar
ları ve hedefleri olan bir dünya devleti olma yoluna girmiştir. 
Bunun doğal bir sonucu olarak da uzak çevremizdeki bölge ve 
devletlerle de ilişkilerimizi yakınlaştırmak ve yoğunlaştırmak 
cihetine gidilmiştir. Bu bağlamda Uzak Doğu, Afrika ve Latin 
Amerika'ya yönelik açılım politikalarımız kısa sürede umut veri
ci sonuçlar doğurmuştur.

Burada sözkonusu girişimlerimizin ayrıntısına girmeyecek 
olmakla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin özellik
le önemli bir potansiyel vaad ettiğini ve iki tarafla da bu yönde 
kuvvetli bir siyasi irade bulunduğunu belirtmek isterim. Gelecek 
yüzyılın en önemli güçlerinden biri olacağına kuşku duyulmayan 
ÇHC ile geliştirilecek sağlıklı ve sağlam bir işbirliğinin iki 
ülkenin yanısıra, ülkemizin Avrasya'nın merkezinde, ÇHC'nin de 
Asya-Pasifık'in merkezinde bulunması nedeniyle tüm dünya refah 
ve istikrarı bakımından yararlı sonuçlar doğuracağına muhakkak 
gözüyle bakılmalıdır.

Bakanlığımın personel yapısı ve bütçe tasarısına geçmeden
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önce son olarak, kültürel ilişkilerimize, sağlanan konsolosluk 
hizmetlerine ve tanıtım ve araştırma faaliyetlerimize de kısaca 
değinmek istiyorum.

KÜLTÜREL İLİŞKİLER

Türkiye kültürel işbirliği sayesinde ülkeler arasında daha 
köklü ve sağlam ilişkiler kurulabildiğine ve farklı toplumlar 
arasında bir etkileşim ortamı yaratıldığına inanmaktadır. Bu 
anlayışla, gerek ikili, gerek çok taraflı kültürel ilişkilerimizi 
geliştirmeye büyük önem verdiğimiz gibi, Türk kültür varlığının 
korunması için de yoğun çaba göstermekteyiz.

Bu amaçla ülkemiz, UNESCO, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Birliği, Akdeniz Forumu, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Türk dili 
konuşan devlet ve topluluklar arasında ortak kültür ve tarih 
mirasını ve kültürel ilişkileri korumak ve geliştirmek amacıyla 
kurulmuş olan "Türk Kültürü ve Sanatları Ortak Yönetimi" 
(TÜRKSOY) gibi uluslararası forumlarda çok taraflı kültürel 
işbirliği faaliyetlerine aktif şekilde katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, bu yıl içinde gerçekleştirilmekte olan 
"Osmanlı Bilim ve Kültür Mirasının 700. Yıldönümü" kutla
maları çerçevesinde Bakanlığımızca çeşitli etkinlikler düzenlen
mektedir. Bu kapsamda, Osmanlı împaratorluğu’nun dünya 
kültür ve medeniyetine katkılarının ele alınacağı bilimsel toplan
tılar ve diğer etkinlikler ("Topkapı" sergisi gibi) yer almaktadır.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ

Bakanlığımızın görev sahasına giren bir diğer konu olarak, 
yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon vatandaşımızla, çeşitli 
nedenlerle yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımıza verilen kon
solosluk hizmetlerine de büyük önem atfetmekteyiz. 
Büyükelçiliklerimizin Konsolosluk Şubeleri ve toplam 57 
Başkonsolosluğumuzca yürütülen bu hizmetler çağın getirdiği 
teknik imkanlardan da yararlanarak en süratli ve etkin bir biçimde 
verilmeye devam edilmektedir. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza
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verilen bu hizmetler önümüzdeki dönemde de Bakanlığımızın 
faaliyetleri arasında çok önemli bir yer tutacaktır.

TANITIM FAALİYETLERİ

Türkiye'nin Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Akdeniz ve 
Orta Doğu gibi uluslararası politikada büyük önem taşıyan bir 
coğrafyada merkezi bir konumda bulunması ve bu bölgelerle 
güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olması, ülkemizin yurtdışı 
tanıtımında dış politika ve konjonktürel önceliklere uygun çok 
boyutlu bir tanıtım stratejisi izlenmesini gerektirmektedir. Bu 
bağlamda, uzun bir süredir arzu edilen düzeyde etkinlik gösterile
memiş bulunan bu konuda Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle son 
zamanlarda ciddi bir atılım içine girmiş bulunmaktayız. Bu 
çerçevede, terörizm, Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili tezlerimiz 
hakkında ve Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 
hazırlamış olduğumuz broşür ve kitapçıklar yurtdışında geniş 
yankı bulmuştur.

Diğer yandan, ülkemizde genellikle yurtdışı tanıtımın mün
hasıran devletin yetki ve sorumluluğu altında olduğu anlayışının 
yaygın bulunmasına karşın, gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuru
luşları, kültürel kurumlar ve özel sektörün tanıtım faaliyetlerinde 
daha etkin roller üstlendikleri bilinmektedir. Bundan hareketle, 
özellikle son dönemde, ülkemizde de yurtdışı tanıtımına yönelik 
faaliyetlerin sivil toplum örgütlerinin de dahil olacağı yeni bir 
yapılanma çerçevesinde yürütülmesi ve bu alanda özel sektörün 
birikimi, fikir dinamizmi ve maddi olanaklarının devletin tecrübe, 
imkan ve yönlendirmesiyle birleştirilmesine ağırlık verilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda öncelikle ülkemizin mevcut imaj sorunu 
nedeniyle karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve siyasi tanıtım 
mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması ve buna paralel 
olarak gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlayacak, ayrıca 
ilave mali kaynak yaratabilecek bir yapılanmaya gidilmesi 
öngörülmektedir. Bu doğrultuda, Nisan ayında davetim üzerine 
ülkemizin öndegelen sivil toplum örgütlerinin başkanlarının
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katıldıkları bir toplantı yapılarak, bu hususlarda görüş alışve
rişinde bulunulmuştur.

Ayrıca, yurtdışı tanıtım faaliyetlerini yukarıda bahsigeçen 
çerçeve içine oturtacak ve kolaylaştıracak bir "Dış Siyasi 
Hizmetler Fonu" oluşturulması yönünde bir yasa tasarısı hazırla
narak Yüce Meclis’e sunulma aşamasındadır.

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

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

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

SAM, Mart 1996'dan bu yana İngilizce olarak 
"Perceptions" isimli üç aylık bir dergi yayımlamaktadır. 
Türkiye'nin tezlerinin ve mesajlarının bilimsel ve objektif 
biçimde dünyadaki seçkin üniversiteler, araştırma kurumlan, 
akademisyenler ve siyasetçiler başta olmak üzere geniş bir çev
reye aktarılmasını sağlayan dergi, bu alandaki boşluğu doldurma
da önemli bir rol oynamaktadır.

Merkez, ayrıca, düzenlediği seminer, konferans ve toplantı 
içeriklerini, çeşitli konulardaki bilimsel rapor, araştırma ve çalış
maları da "SAM Papers" isimli İngilizce ve "SAM Notları" isim-
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li Türkçe yayınlarıyla yerli ve yabancı okuyuculara iletmektedir.

PERSONEL İŞLERİ

Giderek daha dinamik bir yapı kazanan uluslararası ilişki
lerde her an yeni gelişmelerin ortaya çıkması, Dışişleri 
Bakanlığı’m, farklı durumlara anında müdahale edebilecek, hatta 
bunlara ön alabilecek yetenekte bulunmaya zorlamaktadır. Bu 
çerçevede, Dışişleri Bakanlığı'nın yapı ve çalışma yöntemlerinin 
de görev özelliklerine uygun bir dinamizm içinde olmasını sağla
mak hedefimizdir.

Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği yapı 
değişiklikleri, tabiatıyla, uluslararası gelişmelere paralel olmak
tadır. Bu değişiklikler, yeni ortaya çıkan şartlara göre, bazen iç 
teşkilatlanmanın şekli, bazen de dış temsilciliklerin yer, sayı ve 
niteliğiyle ilgili olarak gerçekleştirilmektedir.

Merkez teşkilatının çalışmasında etkinliği artıracağı 
düşünülen bir dizi değişiklik yapılmıştır. Ülkelerle ikili ilişkile
rimizin tüm boyutlarının tek elden izlenmesi ve yönetilmesi 
amacıyla oluşturulan, ancak, kısıtlı personel sayısının yarattığı 
imkansızlık çerçevesinde etkin şekilde uygulanamayan, gerekli 
eşgüdümün sağlanamadığı tespit edilen "masa" sisteminden 
vazgeçilmiş, bu çerçevede, yeterli etkinlikle takip edilemediği 
düşünülen ekonomik ve kültürel konuların, ilişkilerin münhasıran 
bu yönleri ile ilgilenecek birimler tarafından yürütülmesine 
başlanmış, siyasi ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu birimlerin 
de, tecrübeler ışığında, yeni bir coğrafi gruplandırmaya tabi tutul
ması; çok taraflı siyasi ilişkilerden sorumlu birimlerin görev 
alanının ise, ilgili uluslararası siyasi kuruluşların görevleri 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılanma açısından gerçekleştirilen bu çalışmalara paralel 
olarak üst yönetim ve Büyükelçilikler düzeyinde yapılan ata
malarla, Bakanlığımız personel hareketlerinde şahit olduğumuz 
tıkanıklık bir ölçüde giderilmiş, Merkez'deki Büyükelçilerin bir 
bölümüne çeşitli konularda "Koordinatörlük" görevleri ve-
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1998 yılında başlatılan bir uygulamayla, diğer birçok 
ülkede olduğu gibi, bazı Başkonsolosluklara (New York, Los 
Angeles, Şikago, Paris, Londra vs.) Büyükelçilik yapmış olan 
Meslek Memurlarının atanması kararlaştırılmıştır. Bunun ilk 
örneğini Hartum Büyükelçimizin, Paris Başkonsolosluğu’na 
atanması teşkil etmektedir. Bilahare Mart ayında yapılan atamalar 
çerçevesinde, Los Angeles, New York ve Londra 
Başkonsolosluklarımıza Büyükelçiler atanmıştır. Bu suretle 
Büyükelçilik atamalarında tıkanıklığın aşılması mümkün olabile
cek, ayrıca önemli Başkonsolosluklarda kıdemli ve deneyimli 
memurların görev yapması sağlanabilecektir.

Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü yapısı; merkezde 7 
Müsteşar Yardımcılığı, 15 Genel Müdürlük, 32 Genel Müdür 
Yardımcılığı, 6 Müstakil Daire Başkanlığı ve 84 Daire ile, yurt- 
dışında, 160 temsilcilikten oluşmaktadır.

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

Dış teşkilatlanma açısından, Yüce Meclis'in ve kamuoyu
nun artan ilgisi ve bilinçli yaklaşımları ışığında, bir gözden 
geçirme çalışması yapılmış, temsilciliklerimiz sağladıkları yarar, 
maliyet ve gereklilik açısından değerlendirmeye tabi tutulmuş ve 
bunun neticesinde FAO nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz, 
Mogadişu Büyükelçiliğimiz ile Napoli, Leipzig, Johannesburg ve 
Mezar-ı Şerif Başkonsolosluklarımızın kapatılması karar
laştırılmış, bu nihai düzenleme 13.04.1999 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararı’yla yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, temsilciliklerimizin sayısının, 
Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konum ve uluslararası düzeyde 
oynamak istediği rol ile doğrudan bağlantılı olduğunu, gelişme ve 
ihtiyaçlara göre yeni temsilcilik açmayı da değerlendirmek

rilmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [187]



gerekeceğini unutmamak lazımdır.

Öte yandan, mukim temsilciliğimiz bulunmayan ülkelerle 
ilişkilerimiz, nispeten yakın yerdeki diğer bir Büyükelçiliğimizin 
aynı zamanda sözkonusu üçüncü ülkeye de akredite edilmesi 
yoluyla yürütülmektedir. Bu çerçevede halen birçok 
Büyükelçiliğimiz, bulundukları ülkeye ilaveten, çok sayıdaki 
başka ülkeye de akredite edilmiş durumdadır. 
Temsilciliklerimizin son derece kısıtlı kadro ile çalışmakta 
olmaları, Büyükelçilerimizin mukim bulundukları ülkedeki tören
ler vesilesiyle yapılan ziyaretlerin verimli olmaması gibi sebep
lerle, Büyükelçiliklerimizin akredite oldukları ülkelerle ilgili 
çalışmalarının genel olarak yetersiz kaldığı, özellikle Latin 
Amerika ve Afrika'daki bazı Büyükelçilerimizin, akredite olduk
ları ülkelere güven mektuplarını dahi sunamadan merkeze 
döndükleri gözlenmektedir.

Bu itibarla, yerleşik temsilciliğimiz bulunmayan ülkelerle 
ilişkilerimizin merkezde görevli Büyükelçiler aracılığıyla 
yürütülmesinin daha faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Bu husus 
gerçekleştiği takdirde, hem mukim temsilciliğimiz bulunmayan 
birçok ülke ile ilişkilerimizin müstakil mukim temsilcilik kurul
madan yeterli düzeyde yürütülmesi mümkün olabilecek hem de 
önemli tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu konudaki önerimize 
Maliye Bakanlığı'nm olumlu yanıt vermesi önem arzetmektedir.

Bakanlığımın görevlerini etkin şekilde yerine getirme 
çabalarının önünde duran en büyük engel personel sıkıntısıdır. 
Dışişleri Bakanlığı, yurtiçinde ve yurtdışında, 866'sı meslek 
memuru olmak üzere toplam 1594 kişiden ibaret bir memur 
kadrosu ile çalışmak zorundadır. Sözkonusu 866 meslek memu
rundan 466'sı merkezde, 484'ü ise yurtdışında görevli olup, 162’si 
misyon şefidir. Üstlenilen ağır sorumluluk, az sayıdaki memurun 
özveri ve üstün çabalarıyla yerine getirilebilmektedir.

Dış temsilciliklerimizde görevli ve sayıları 2172'yi bulan 
sözleşmeli personelin ücret sorununu da burada özellikle vurgula
mak gerekir. Son üç yıldır ücret tavanlarının arttırılmaması
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maalesef hizmetin aksamasına yol açmakta ve yetişmiş eleman
ların yoğun şekilde ayrılmasına neden olmaktadır. Bazı temsilci
liklerimizde ayrılmalar neredeyse toplu istifa düzeyine yak
laşmıştır. Maliye Bakanlığı’nın bu talebimize olumlu yaklaş
masını beklemekteyiz.

Memurlarımızın tabi oldukları ağır çalışma şartlarına 
karşılık, zor yaşam koşulları ve maddi imkansızlık içinde 
bırakılıp, kendilerinden sürekli fedakarlık beklenmesi, iş yükü ile 
birlikte giderek artan bir baskı oluşturmaktadır. Bunun sonucu 
olarak Bakanlığımın son derece kısıtlı sayıdaki kadrolarında, 
güçlükle kazanılmış olan yüksek vasıflı mensupları arasından, 
son bir yıl içinde 9 Meslek Memuru, 6 İdari Memur ve 1 Hukuk 
Müşaviri olmak üzere toplam 16 memur istifa ederek 
ayrılmışlardır.

Personel sayımız, ihtiyaca, hizmetteki gelişmelere ve teş
kilattaki genişlemeye paralel olarak artmamaktadır. Bu duruma 
çare arayışı içinde, personelin bir yandan sayı olarak artırılması, 
diğer yandan da, mümkün ölçüde yüksek vasıflı eleman istihdam 
edilmesi amacıyla büyük gayret sarfedilmektedir.

Her kategorideki memur ihtiyacının karşılanması için, 
devlet memurluğunun bilinen mütevazi şartları ve sınırları içinde 
fedakarane hizmet vermeyi ideal edinmiş gençlerimiz arasından 
en iyi yetişmiş olanlarını Bakanlığımıza alabilmek için, 
memurlarımızın vasıflarına uygun asgari standardı sağlayacak 
maddi şartlara kavuşturulması hala önemli bir ihtiyaç olarak 
önümüzde durmaktadır. Yurtiçi maaşlarda yapılmış olan mütevazi 
iyileştirmeler yetersiz kalmaktadır.

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

Öte yandan, Bakanlığımızın gerekli hizmeti daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde verebilmesi için önem verilmesi gereken bir 
diğer alan da haberleşmedir. Yüzyılımıza damgasını vuran haber
leşme alanındaki baş döndürücü ilerlemeyle uyumlu bir haber
leşme sistemi, bütçemize bu amaçla sağlanacak imkanlar 
ölçüsünde gerçekleştirilecektir.

Teknolojik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle 80'li 
yıllarda başlanılan bilgisayar kullanımına son yıllarda hız ve
rilmiş, Bakanlığımız ile 163 yurt dışı misyonundan 144'ünde 
Bilgisayarlı Yerel Ağ sistemleri kurulmuş olup; büro işlem
lerinde, idari ve mali hesaplar, evrak kayıt, konsolosluk ve haber
leşme alanlarında bilgisayar ortamında çalışılmaktadır.

Bakanlığımız dış teşkilatında 1988 yılından bu yana kul
lanılan bilgisayar donanımının önemli bir bölümünün ekonomik 
kullanım ömrü sona ermek üzeredir. Bakanlığımız ilgili birimince 
yapılan tesbite göre, eski ve kullanılamaz duruma gelmek üzere 
olan sözkonusu bilgisayarlar aynı zamanda 2000 yılı sorunundan 
da etkilenecektir. Gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 
verilen hizmeti, gerek Bakanlığımızın doğrudan haberleşmesini 
aksatacak bu durumun önüne geçilebilmesi için toplam 767 adet 
yeni bilgisayarın satın alımı ile dış misyonlarımıza şevklerinin bu 
yıl sonundan önce yapılması zaruret arzetmektedir. 1999 mali 
yılında dış temsilciliklerimizin bilgisayar sistemlerinde, bir plan 
dahilinde, mutad bakım çalışmalarının yapılmasına devam olu
nacaktır.

Ayrıca, artan bilgi akımı ve bu bilginin az sayıda personelle 
işlenmesinin zorluğu karşısında Bakanlığımızın bilgisayar sis
teminin yenilenerek, intranet sistemine geçilmesi milli çıkar ve 
güvenliğimiz açısından mecburiyet arzetmektedir.

Diğer taraftan, ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği güvenli 
haberleşme ihtiyacı nedeniyle gizli haberleşmede kullanılan ve 
radyasyon sızdırmayan özelliklere sahip bilgisayarlarımızın
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sayılarının arttırılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yukarıda arzedilen bu bilgisayar yenileme ve altyapı oluş
turma gayretlerimiz dört milyon ABD Doları tutarında ek bir har
camayı gündeme getirmektedir.

İletişim teknolojisinin olmazsa olmaz şartını teşkil eden 
teknik personel sayısında, artan bilgisayar sayısına paralel bir 
artış olmamıştır. Başlangıçta Bakanlığımızın çalışmaları için 
özgün programlar üreten teknik kadro, sayısı artan bilgisa
yarlarımızın bakımına dahi yetişemez duruma gelmiştir. Oysa, 10 
yıl önce hazırlanmış özgün programlarımızın yenilenebilmesi için 
teknik kadrolarımızın takviyesine ihtiyaç bulunmaktadır. Geçen 
yıl Ekim ayında açmış olduğumuz haberleşme teknik personeli 
sınavına sadece yedi kişinin başvurmuş olması düşündürücüdür. 
Kanaatimizce bu da, yetişmiş insan sayısındaki yetersizliğin 
değil, personele yeterli parasal imkan sağlanamamasının bir sonu
cudur. Bu nedenle özel sektörden hazır sistemler satın alınması 
kaçınılmaz olacak ve böylece maliyet daha da artacaktır.

Tüm devletin dış haberleşmesinin Bakanlığımız aracılığı 
ile yapıldığı dikkate alındığında bu iletişimin ne kadar önemli 
olduğu rahatça takdir edilecektir. Haberleşmemizin hiçbir neden
le kesilmemesi için alternatif sistemler üzerinde sürekli çalışıl
maktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızın güvenlikli haberleşmesinin 
çağımız teknolojisini haiz daha güvenilir ve hızlı sistemler ile 
modernleştirilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sonuç
landırılarak, 120 dış temsilciliğimizde bu sistemler kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu sistemlerin geriye kalan dış temsilciliklerimize 
uyarlanması işlemlerine 1999 yılı içinde devam edilecektir.

BÜTÇE TASARISI

Bu bilgiler ışığında, Bakanlığımın 1999 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısı, 115 trilyon 723 milyar TL olarak onayınıza sunulmak
tadır.
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1999 Mali Yılı Bütçe rakamlarımız 1998 yılına nazaran 
Türk Lirası cinsinden %54,16 artış göstermektedir. Ancak, 
Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısının ve görev alanının özel
liği nedeniyle harcamalarımızın yüzde 93'ü yurtdışında ve döviz 
cinsinden yapılmaktadır. Bakanlığımızın 1999 yılı bütçe rakamı
na döviz cinsinden bakıldığında yüzde 1,08 oranında azalmış, 
Genel Bütçe içindeki payı da binde 5'ten binde 4,9'a inmiştir.

Ancak burada diğer bir hususun da altını çizmekte yarar 
görülmektedir. Bakanlığımızın bütçesinde, yurtdışında Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen 
öğretmen ve din görevlilerinin maaşları (12 Trilyon 950 Milyar 
TL.), Türk-Japon Vakfı için (100 Milyar TL) da yer almaktadır. 
Bunlar çıkarıldığında gerçek rakam 102 Trilyon 673 Milyar TL. 
olmaktadır. Bakanlığımın ihtiyaçları için kullanabileceğimiz 
rakam bundan ibaret olacaktır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız 1999 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısında yer alan ödeneklerimizin tesbiti için Maliye Bakanlığı 
ile yapılan ön müzakereler sırasındaki hesaplamalar, Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) tarafından yıl ortalaması olarak belir
lenen kur, 1 ABD Doları 374.000 TL üzerinden yapılmıştır.

Ancak, 1999 yılında, bugüne kadar ABD Doları'nın Türk 
Lirası karşısındaki değer artışının, yapılan tahminin üzerinde 
gerçekleştiği keza bilinmektedir. Haziran ayı başında 406.000 
TL'na ulaşan kurun, yıl ortalamasına tekabül eden Temmuz ayın
da yapılan bir hesaplamayla bu rakamın yıl sonuna kadar asgari 
550.000 TL'na erişeceği anlaşılmaktadır.

Bakanlığımın ödeneklerinin % 93'ünün döviz olarak kul
lanıldığı dikkate alındığında, hizmetlerimizin yıl sonuna kadar 
aksamadan sürdürülebilmesini teminen, 1999 Yılı Bütçesi'nin 
yeniden görüşüldüğü bu aşamada, ilgili tüm harcama kalemlerine 
Kur Farkı olarak yeterli ödeneğin eklenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yaklaşık bir hesaplama ile yapılan değerlendirmeden, YPK 
tarafından bildirilen yıl ortalaması kuru ile (374.000) gerçekleşen
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kur (425.000) arasındaki fark %13,5 civarındadır. Sözkonusu 
orandaki farkların karşılanması Yüce Meclis’in değerli mil
letvekillerinin onayına sunulmaktadır.

Saygılar sunarım.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN CEVABI 
MEKTUBU HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 24 
Mayıs 1999 tarihinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo 
Papandreu'ya bir mektup göndererek özetle şu hususları belirt
mişti:

Türk-Yunan ilişkilerinin önündeki temel engel, Türkiye'ye 
yönelik terörizm ile Yunanistan’daki bağlantılar ve terörizme ve
rilen destekler olarak görülmektedir.

Bu engelin aşılması için, iki ülke arasında terörle mücadele 
amaçlı ikili bir anlaşma yapılması gereklidir.

Böyle bir anlayışın benimsenmesi ve somut olarak uygula
maya girmesi, başlıca sorunların ele alınacağı bir uzlaşma 
planının başlatılmasına imkan tanıyabilecektir.

Yunanistan Dışişleri Bakam'nın 25 Haziran 1999 tarihli 
cevabi mektubu, 26 Haziran 1999 günü Yunanistan'ın Ankara 
Büyükelçisi tarafından elden tevdi edilmiştir. Sözkonusu cevabi 
mektupta özetle şu hususlara yer verilmiş olduğu görülmektedir:

Yunanistan, Türk-Yunan ilişkilerinin önünün açılması 
arzusunu paylaşmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki alanlarda diyalog 
önermektedir:

- Turizm
- Çevre
- Kültür 

•  •

- Örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve
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terörizm
- Ticaret
- Bölgesel işbirliği.

Yunanistan, terörizm konusunda, her iki ülkenin de tarat 
olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde terörizmle mücadele 
etmek için mümkün olan bütün işbirliği imkanlarının araştırıl
masına herhangi bir engel olmadığını kaydetmektedir.

Yunanistan, zikredilen bütün alanlarda, işbirliğinde 
sağlanacak ilerlemenin ışığında, ikili ve hatta çok taraflı anlaş
maların sonuçlandırılabileceğini belirtmektedir.

Yunanistan Dışişleri Bakam'nın cevabi düşünceleri 
tarafımızdan değerlendirilmiştir:

Türkiye, terörizm ve bağlı konularda en kısa zamanda yük
sek düzeyli görevliler arasında ortak bir toplantı düzenlenmesini 
Yunanistan'a önerecektir. Buna paralel olarak, ikili diğer bütün 
konularda benzer görüşmeler yapılabileceği belirtilecektir.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'nce 30 Haziran 1999 günü New York'da 
düzenlenecek Kosova Toplantısı’na Türkiye Dışişleri Bakam'nın 
ve kendisinin katılacağından hareketle, Türk muhatabıyla 
önümüzdeki hafta New York'da görüşmeyi arzu ettiğini, Ankara 
Büyükelçiliği aracılığıyla belirtmiştir. Bu konuda Yunan tarafına 
olumlu cevap verilmiştir.
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TÜRK İNSANİ YARDIM HEYETİ’NİN KOSOVA’YA
ULAŞMASIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Koordinatör Büyükelçi Şükrü Tufan başkanlığındaki Türk 
•  • •

insani Yardım On Heyeti bugün Blace sınır kapısından geçerek 
Kosova'ya girdi ve Prizren'e ulaştı. Heyetle birlikte, gıda ve diğer 
çeşitli malzemeleri taşıyan Kızılay'a ait römorklu iki adet TIR da 
Prizren'e geldi. Türk Heyeti ve Kızılay konvoyunun Prizren'e gi
rişi bölgedeki bütün Kosovalılar ve soydaşlar arasında büyük se
vinç yarattı.

•  •  ___

On heyetimiz Prizren ve Mamuşa'daki temaslarından sonra 
Kızılay insani yardım konvoyuyla birlikte Priştine'ye geçecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MAKEDONYA 
CUMHURBAŞKANI İLE YAPTIKLARI TELEFON

GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Makedonya 
Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov ile bugün bir telefon görüşmesi 
yapmıştır.

Görüşmede, Kosova'daki ve bölgedeki gelişmeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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ISKEÇE’DEKI TURK AZINLIK MENSUPLARINA AİT 
MEZARLIKLARA YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

Iskeçe'deki Aşağı Mahalle Mezarlığı’nda bulunan Batı 
Trakya Türk Azınlığı mensuplarına ait 14 mezar taşının kimliği 
meçhul saldırganlarca kırılmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. 
Batı Trakya Türk Azınlığı'nm manevi değerlerine karşı süregelen 
bu tür şiddet eylemlerini kınıyoruz.

Bu çirkin saldırının Yunan Dışişleri Bakanı’nın iki ülke 
arasında kültürel alanda işbirliğinden bahsettiği bir döneme rast
laması da ayrıca üzüntü vericidir.

%

Bu saldırının faillerinin biran önce yakalanarak adalete tes
lim edilmesini ve bu tür eylemlerin tekerrürünün önlenmesi yo
lunda gerekli çabanın gösterilmesini bekliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN BM 
KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİM TOPLANTISI’NA

KATILIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu "BM Geçici 
Yönetimi"nin danışmanlığını üstlenecek grubun ilk toplantısına 
katılmak üzere, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, BM Genel Sekreteri 
Kofı Annan'ın davetlisi olarak New York'a hareket etmiştir.

Sözkonusu "BM Geçici Yönetimi", Kosova'nın siyasi ve 
idari yapılanmasında ekonominin ve altyapının yeniden inşasında 
öncü işlev taşıyacaktır.

BM Genel Sekreteri, Kosova'ya ilişkin Güvenlik Konseyi 
kararının uygulanmasında kendisine yardımcı olabilecek 
ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla sürekli danışabilmek için bu 
grubu oluşturmuştur.

Sürekliliği olması öngörülen bu grupta 12 ülke ve 3 ulus
lararası kuruluşa yer verilmiştir. Sözkonusu ülkeler Türkiye'nin 
yanısıra ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya ve 
Yunanistan'dır. Ayrıca AB, AGİT ve İKÖ'nün davet edilmesi 
öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye, Kosova'nın geleceğiyle ilgili 
görüşmelerde bölge ülkelerinin tecrübesinden de yararlanılması 
gerektiğini başından beri savunmuştur.

•  •      ____

Ote yandan, Dışişleri Bakanımızın, Yunanistan Dışişleri
Bakam’yla adıgeçenin talebi üzerine New York'ta bir görüşme 
yapması beklenmektedir.
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İKÖ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSI
HAKKINDA AÇIKLAMA

İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları 
Konferansı'nın 26. Toplantısı’mn 28 Haziran-2 Temmuz 1999 ta
rihlerinde Burkina-Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yapılması 
öngörülmektedir.

Bu toplantıda, Türkiye'yi, Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Keçeciler başkanlığında bir heyet temsil edecektir.

Toplantıda, heyetimizin Türkiye'nin İslam dünyası ile iliş
kilerine atfettiği önemi vurgulayarak, İslam Konferansı 
Örgütü’nün uluslararası ilişkilerde daha etkili bir rol oynaması 
hususu üzerinde durması ve bu meyanda evlerine dönmekte olan 
Kosovalı mültecilere yapılan uluslararası insani yardım operas
yonuna İslam ülkelerinin de katılması için Türkiye'nin 
öncülüğünde bir girişim başlatılması öngörülmektedir. Türk 
Heyeti, bu çerçevede İKÖ üyesi ülkelerin Kızılay örgütlerinin 
yardım yöntemlerini saptamak üzere İstanbul'da bir toplantı yap
masını da önerecektir.

Türkiye'nin evvelce sunmuş olduğu Bosna-Hersek, Kıbrıs, 
Batı Trakya ve Kosova karar tasarılarının Bakanlar tarafından 
kabul edilmesi ve İslam Konferansı çerçevesinde geliştirilmiş 
olan Terörizme Karşı İşbirliği Sözleşmesi’nin toplantıda onaylan
ması beklenmektedir.
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN ÜLKEMİZİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akaev, 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in davetine icabetle 1-2 
Temmuz 1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulu
nacaktır.

İki kardeş ülke arasında mevcut dostluk ilişkileri ve çok 
yönlü işbirliğinin ele alınacağı ziyaret sırasında bunların daha da 
geliştirilmesine ve güçlendirilmesine çalışılacaktır. İki 
Cumhurbaşkanı, ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
de görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Ziyaret sırasında Türk-Kırgız İş Konseyi Toplantısı da 
gerçekleştirilecek ve iki ülke arasında mevcut ekonomik potan
siyelin geliştirilmesi imkanları gözden geçirilecektir.

Sözkonusu ziyaretin, iki ülke arasında esasen mükemmel 
düzeyde seyreden ilişkilerin daha da gelişmesini hızlandıracağına 
inanılmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN KDP VE KYB YETKİLİLERİNİN 

GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ BİR SORUYA VERDİĞİ
CEVAP

KDP ve KYB yetkilileri kuzey Irak'ta iki parti arasında 
uzlaşma sürecinde aşama kaydetmek amacıyla 16-25 Haziran 
1999 tarihleri arasında ABD'nin daveti üzerine Vaşington'da 
görüşmelerde bulunmuşlardır. Görüşmelere Ankara Süreci 
çerçevesinde, Türkiye'nin ve İngiltere'nin Vaşington 
Büyükelçilikleri’nden de birer yetkili katılmıştır.

Görüşmeler sonucunda ortak bir bildiri yayınlanmamış ve 
bir ortak açıklama yapılmamıştır.

Görüşmeler sonunda iki parti yetkilileri;

- Basın saldırılarının durdurulması ve uzlaşı için olumlu bir 
atmosfer yaratılması,

- PKK'nın bölgede melce bulmaması için müşterek 
çabaların koordine edilmesi amacıyla ortak bir komite kurulması,

- Büyük şehirlerde karşılıklı parti ofisleri açılması,

- Yerlerinden olmuş ailelerin evlerine dönmeleri hazırlık
larının başlatılması,

- Bölgesel seçimler için seçmen kütüklerinin hazırlanması,

konularında ilerleme kaydetmişlerdir.

Görüşmelere katılan KDP Heyeti Ankara'ya gelerek 
Bakanlığımıza bilgi vermiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN İSRAİL HAVA KUVVETLERİ’NE AİT 
UÇAKLARIN LÜBNAN’A SALDIRISIYLA İLGİLİ BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının 24 
Haziran gecesi Lübnan'a gerçekleştirdikleri yoğun hava saldırıları 
ve bu saldırıların sonucu sivil insanların ölmesi ve yaralanması ile 
altyapı tesislerinde meydana gelen tahribat kaygı vericidir.

Orta Doğu Barış Süreci’nin canlandırılmasına yönelik bek
lentilerin arttığı bir dönemde bölgede barış umutlarının zayıflatıl- 
masından dikkatle kaçınılması gerektiği düşüncesindeyiz.
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BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN YENİDEN 
ÇALIŞMALARINA BAŞLAMASIYLA İLGİLİ

AÇIKLAMA

25 Mart 1999 tarihinde faaliyetlerine geçici olarak ara veri
len Belgrad Büyükelçiliğimiz 28 Haziran 1999 günü 
Maslahatgüzar düzeyinde yeniden çalışmalarına başlamıştır.
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KKTC'DE BULUNAN ABD MENŞELİ SİLAHLARLA
İLGİLİ AÇIKLAMA

Bundan bir süre önce ABD makamları, ilgili ABD yasaları 
uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundurulmaması 
gerektiği görüşüyle bazı ABD menşeli silahların durumunu gün
deme getirmişler, aynı doğrultuda Güney Kıbrıs'taki benzeri 
silahlar konusunda da Yunanistan'la temasa geçtiklerini belirt
mişlerdir.

ABD makamlarıyla yapılan görüşmeler ve işbirliği neti
cesinde sözkonusu ABD menşeli silahlar bakımından Kuzey 
Kıbrıs'taki durum KKTC makamlarının bilgisi tahtında tarafımız
dan ABD yasalarıyla uyumlu hale getirilmiştir. ABD tarafı, aynı 
sonucun daha geniş bir yükümlülükle karşı karşıya kalan 
Yunanistan bakımından Güney Kıbrıs'ta da sağlandığını ileri sür
müş, bütün bu gelişmelerin bir raporla Yönetim’ce ABD 
Kongresi'ne iletileceğini bildirmiştir.

Olay, tamamen ABD yasalarından kaynaklanan münferit 
bir durum olup, sadece ilgili mevzuata tabi silahları kapsamakta, 
diğer bir deyişle, Kıbrıs konusunun başka veçheleriyle bir bağlan
tısı bulunmamaktadır. Bu gelişme, Türkiye'nin KKTC'deki politik 
ve askeri konumuna olumsuz etki yapmamakta ve Kıbrıs Türk 
halkının güvenliği her zaman olduğu gibi Türkiye'nin etkin temi
natı altında olmaya devam etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları, toplan
tımıza hoş geldiniz. Sorularınızla başlayalım.

SORU: Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'tan silah çeke
ceğine ilişkin bir açıklama var, onu değerlendirir misiniz? 
Zannediyorum Türkiye ve Yunanistan olumlu cevap vermiş bu 
talebe?

CEVAP: Bundan bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri 
makamları ilgili Amerikan yasaları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde bulundurulmaması gerektiği görüşüyle bazı 
ABD menşeli silahların durumunu gündeme getirmişler, aynı 
doğrultuda Güney Kıbrıs'taki benzeri silahlar konusunda da 
Yunanistan'la temasa geçtiklerini belirtmişlerdir. ABD makam
larıyla yapılan görüşmeler ve işbirliği neticesinde sözkonusu 
ABD menşeli silahlar bakımından Kuzey Kıbrıs'taki durum 
KKTC makamlarının bilgisi tahtında tarafımızdan ABD 
yasalarıyla uyumlu hale getirilmiştir. ABD tarafı aynı sonucun 
daha geniş bir yükümlülükle karşı karşıya kalan Yunanistan 
bakımından Güney Kıbrıs'ta da sağlandığını ileri sürmüştür. 
Bütün bu gelişmelerin bir raporla Yönetim tarafından ABD 
Kongresi'ne iletileceğini bildirmiştir. Olay tamamen Amerikan 
yasalarından kaynaklanan münferit bir durum olup sadece ilgili 
mevzuata tabi silahları kapsamakta, diğer bir deyişle Kıbrıs 
konusunun başka veçheleriyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. 
Bu gelişme Türkiye'nin KKTC'deki politik ve askeri konumuna 
olumsuz etki yapmamakta ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği her 
zaman olduğu gibi Türkiye'nin etkin teminatında olmaya devam
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etmektedir

SORU: ABD'nin talebi bize ne zaman iletildi ve biz hangi 
tarihten itibaren buna uymaya karar verdik? Bir de sayı verebilir 
misiniz, ne kadar silah çekilecek, nereden çekilecek?

CEVAP: Bir süredir bu konuda temaslar devam etmektedir 
ve temaslarda bildiğiniz sonuca ulaşılmıştır. Meselenin askeri 
veçheleri hakkında bir beyanda bulunamayacağım.

SORU: Çekilme işlemi Türk tarafı açısından tamamlandı 
mı dediniz biraz önce, yoksa müzakereler mi tamamlandı?

CEVAP: Biraz önceki açıklamamdaki bir cümleyi tekrar 
hatırlatayım. Amerikan makamlarıyla yapılan görüşmeler ve 
işbirliği neticesinde sözkonusu ABD menşeli silahlar bakımından 
Kuzey Kıbrıs'taki durum KKTC makamlarının bilgisi tahtında 
tarafımızdan ABD yasalarıyla uyumlu hale getirilmiştir.

SORU: Yani silahlar geri çekildi mi?

CEVAP: Açıklamamız yeteri kadar açık.

SORU: Bu uyumlu hale getirme işlemi 87 sonrası silahları 
mı kapsıyor? Yani net bir yılla belirtilmiş durumda mı?

CEVAP: Bu konudaki ayrıntılar hakkında beyanda buluna
mayacağım.

SORU: Zannedersem Amerikan yapımı silahların geri çe
kilmesi başka ülkeler menşeli olan silahların adada konuşlandırıl
masını etkilemiyor. Yani Türkiye oradaki askeri teçhizatın bir kıs
mını, Amerikan menşeli olanları çekip yerine başka ülkelerden 
aldığı silahları koyacak mı? Ya da koydu mu?

CEVAP: Bu gelişme Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ndeki politik ve askeri konumuna olumsuz bir yansı
ma yapmamaktadır. Kıbrıs ve Türk halkının güvenliği şüphesiz
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her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin teminatı 
altında olmaya devam edecektir.

SORU: Bu çok açık ama, sizin ağzınızdan duymakta fayda 
var. Türk Barış Gücü'nün sayısında bir değişiklik olmayacağı çok 
açık değil mi, yani bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmış 
mıdır?

CEVAP: Doğrudur.

SORU: Sayı aynen kalacak

CEVAP: Doğrudur. Sayıda bir indirim sözkonusu değil.

SORU: Amerika bildiğim kadarıyla asker sayısında da 
indirim istiyordu. Bu silahların çekilmesinin ötesinde o konuda 
Amerika'dan istek var mı, veya o konuyla ilgili bir görüşme var 
mı?

CEVAP: Hayır, bize böyle bir talep vaki olmadı.

SORU: Bu işlem Amerikan makamlarının isteği doğrul
tusunda yapıldı. Diğer başka ülkelerinin makamları da Kıbrıs'a 
kendi silahlarının konuşlandırılmasının engellenmesi için herhan
gi bir yasal düzenleme yaptılar mı? Almanya ya da başka bir ülke
gibi?

CEVAP: Hayır.

SORU: Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e Atina'dan geldiği 
belirtilen mektup Dışişleri Bakanlığı tarafından tatmin edici 
bulundu mu?

CEVAP: Bu konuda biliyorsunuz bir açıklama yaptık. Bu 
açıklamada, gelen cevaptaki bazı unsurlara işaret ettik ve bu nok
tadan hareketle Yunan tarafına bir üst düzeyli görevliler toplantısı 
önereceğimizi ifade ettik. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız da 
"Kosova'nın Dostları" Toplantısı vesilesiyle New York'tadır.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan vaki bir görüşme talebini de 
kabul etmiştir. Bu görüşmenin bugün yarın gerçekleşmesi beklen
mektedir. Dolayısıyla bundan sonra bu konuda nasıl bir adım 
atılabileceği herhalde bu görüşmenin de ışığında biraz daha 
netleşecektir.

SORU: Amerika'nın Kıbrıs'tan Amerikan menşeli
silahların çekilmesini istemesini Ankara nasıl algıladı? Yani poli
tik olarak ve bunun ardından bir takım ek talepler gelebilir mi? 
Yani böyle bir beklenti var mı?

CEVAP: Bu Amerika'nın kendi mevzuatının bir gereğidir. 
Bu talep sadece bize vaki olmamıştır. Bildiğiniz gibi Yunanistan'a 
da yönelmiştir ve Yunanistan bize nazaran daha da geniş bir 
yükümlülükle karşı karşıyadır. Zamanlaması konusunda bir özel 
durum olduğu kanısında değilim. Bu devam eden bir süreçti 
zaten.

SORU: Türkiye'nin tespitleri çerçevesinde Yunanistan'ın 
da aynı yükümlülüğü yerine getirdiğini söyleyebilir miyiz?

CEVAP: Bunu Amerikan tarafı ifade ediyor. Ümit ediyoruz 
ki Amerikan tarafı bu konuda gerekli soruşturmayı yapmıştır. 
Yunanistan tarafının bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğunu 
Amerikan tarafının açıklamasından anlıyoruz. Bu açıklamaya 
itibar etmek durumundayız.

SORU: Bu konu New York'daki Türk-Yunan Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’nın ve Amerikan girişimlerinin bir parçası 
olarak mı kabul edilebiliyor?

CEVAP: Hayır, bu konuyu tamamen kendi boyutları içinde 
değerlendirmek gerekir. Bunun Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs mesele
sine çözüm arama çabalarıyla irtibatlandırılmaması gerekir.

SORU: Bu mevzuat neyi öngörüyor, yani Amerika hangi 
mevzuatından hareketle bunu istiyor bizden?
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CEVAP: Benim bildiğim kadarıyla Amerikan menşeli bazı 
silahların Kıbrıs'ta konuşlandırılmaması konusunda Kongre'nin 
çıkarttığı bir kanun var.

SORU: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile 
bizim Bakanımız İsmail Cem'in bir araya gelmesi öngörülüyor ve 
Türk-Yunan ilişkilerinde bir yumuşama, yani eskisinden daha 
göreceli bir düzelme görülüyor. Kıbrıs'daki bu süreçle beraber 
değerlendirildiğinde, yani ikisinin zamanlamasının aynı döneme 
denk gelmesi yani ortak bir şey olabilir mi? Bunu nasıl yorum
luyorsunuz?

CEVAP: Bu iki konuyu da birbirine karıştırmamak gerekir. 
Biliyorsunuz Kıbrıs'taki meselenin mahiyeti başkadır, çözüm 
parametreleri başkadır. Türk-Yunan ilişkileri farklı konudur. Bu 
iki konunun birbiriyle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Şüphesiz 
Türk-Yunan ilişkilerindeki bir düzelmenin belki Kıbrıs mese
lesinin çözümü arayışlarına da olumlu bir yansıma yapabileceği 
düşünülebilir. Ama bu, temelde bu iki konunun birbirinden ayrı 
mütalaa edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir.

SORU: Abdullah Öcalan'a verilen idam kararının ulus
lararası arenada bir takım eleştirilere yol açması gibi bir beklenti 
ne düzeyde ve bunu önlemek için Dışişleri Bakanlığı ne gibi 
önlemler alıyor. Yani brifingler ya da başka büyükelçileri, 
yabancı büyükelçileri çağırıp da onlara yönelik bazı açıklamalar 
gibi bir plan var mı?

CEVAP: Bildiğiniz ve her zaman vurguladığımız gibi 
Türkiye'de yargı bağımsızdır, yürümekte olan bir süreç vardır. Bu 
sürecin bir aşaması sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu sürecin 
sonuçlanmasını beklemek gerekir. Bunun ötesinde bizim yine her 
zaman ifade ettiğimiz gibi ne yargı kararlarına müdahale yetkimiz 
vardır, ne de başka ülkelerden bu yönde bir müdahaleyi, telkini 
kabul etmemiz sözkonusudur.

Bir de müsaadenizle bir konuda daha bilgi arzedeyim.

[210] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999



Bildiğiniz gibi KDP ve KYB yetkilileri Kuzey Irak'ta iki 
parti arasında uzlaşma sürecinde aşama kaydetmek amacıyla 16- 
25 Haziran 1999 tarihleri arasında ABD'nin daveti üzerine 
Vaşington'da görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelere, Ankara Süreci 
çerçevesinde, Türkiye'nin ve İngiltere'nin Vaşington 
Büyükelçilikleri’nden de birer yetkili katılmıştı. Görüşmeler 
sonucunda ortak bir bildiri yayınlanmamış ve bir ortak açıklama 
yapılmamıştır. Görüşmeler sonunda iki parti yetkilileri; basın 
saldırılarının durdurulması ve uzlaşma için olumlu bir atmosfer 
yaratılması, PKK'nın bölgede melce bulmaması için müşterek 
çabaların koordine edilmesi amacıyla ortak bir komite kurulması, 
büyük şehirlerde karşılıklı parti ofisleri açılması, yerlerinden 
olmuş ailelerin evlerine dönmeleri hazırlıklarının başlatılması, 
bölgesel seçimler için seçmen kütüklerinin hazırlanması, konu
larında ilerleme kaydetmişlerdir. Görüşmelere katılan KDP 
Heyeti bildiğiniz gibi dün de Ankara'ya gelerek Bakanlığımızda 
bu konularda bilgi vermiştir. Bunu da bilginize sunmak istedim.

SORU: KYB Heyeti’nin de uğraması sözkonusu mu?

CEVAP: KYB Heyeti de keza Ankara'ya gelip bizlere bu 
konuda bilgi vermek arzusunu izhar etmişlerdir. Henüz ne zaman 
gelecekleri belli değildir.

Teşekkür ederim.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 
KIBRIS KONUSUNDA KABUL ETTİĞİ KARARLARA

İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 29 Haziran 1999 
tarihli toplantısında Kıbrıs konusunda iki karar kabul etmiştir.

Kararlardan biri, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev 
süresinin 15 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılmasına, diğeri ise 
BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet görevine ilişkindir.

BM Barış Gücü’ne ilişkin kararda, sözde “Kıbrıs 
Hükümeti”nin rızasıyla Barış Gücü’nün görev süresinin uzatıldığı 
kaydedilmektedir. Oysa böyle bir hükümet yoktur. Ada’nın 
gerçeklerine ters düşen bu yaklaşım bugüne kadar Kıbrıs’ta bir 
çözüm bulunamamasının da ana sebebidir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Rum tarafını tüm Kıbrıs’ın hükümeti olarak görülen 
kararın kabul edilemez olduğunu, Barış Gücü’yle işbirliğinin 
ancak KKTC Hükümeti’nin alacağı kararlar çerçevesinde 
sürdürüleceğini Güvenlik Konseyi Başkanına bildirmiştir. 
KKTC’nin tutumu tarafımızdan desteklenmektedir.

Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’yle ilgili kararında, 
Kıbrıs’ta çözümün hangi esaslara dayanması gerektiğine dair 
görüşlere de yer verilmektedir. Çözümün temeli olarak takdim 
edilen bu görüşler, Kıbrıs’taki tarafların mutabakatını yansıtma
makta, bu nedenle geçerlilik taşımamaktadır.

BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet görevine ilişkin karar ise 
G-8 Zirve bildirisi üzerine inşa edilmiştir.

Genel Sekreter’in iyi niyet görevi, Ada’daki iki tarafa
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yönelik olup, görüşmelerin serbestçe yürütülmesi ve çözümün 
tarafların ortak rızasına dayanması ilkesi üzerinde şekillenmiştir. 
Kıbrıs’ta bir görüşme sürecinin önünde, Rum tarafının iddia ve 
davranışlarından kaynaklanan ciddi engeller bulunmaktadır. 
Böyle bir ortamda, Güvenlik Konseyi’nin G-8 bildirisine dayalı 
bir karar alması, iyi niyet görevi ile bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki, Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği kararlarda, bir 
yandan tarafların masaya önkoşulsuz oturmaları istenirken, diğer 
yandan sözde “Kıbrıs Hükümeti”ne atıflar yapılmak suretiyle 
Rum tarafı tüm Kıbrıs’ın temsilcisi olabilirmiş gibi davranılmaya 
devam edilmektedir. Ayrıca, kararlarda görüşmelerin önkoşulsuz 
başlaması gerektiği öne sürülürken, ortak rızaya dayanmayan bir 
çözüm tanımlanmaya kalkışılmaktadır.

Kıbrıs’ta ilerleme sağlanabilmesi, herşeyden önce şimdiye 
kadar yapılan çok sayıda görüşmede niçin bir sonuç alına
madığının doğru biçimde saptanmasına ve Ada’daki gerçeklerin 
kabulüne bağlıdır. Varılan aşama itibariyle, çözüm yolunda iler
lemenin Kıbrıs’ta iki eşit ve egemen devletin vardığının kabulü 
ile Ada’daki Türk-Yunan dengesinin gözetilmesiyle mümkün ola
bileceği yolundaki güçlü kanaatimizi korumaktayız.
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HAZİRAN AYI DIŞ POLİTİKA
GELİŞMELERİ

YUNANİSTAN/GKRY

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou, "Yunanistan 
kaçak göç, cinayet uyuşturucu ve terörle mücadele konularıyla 
ilgili uluslararası anlaşmalar imzalamıştır. Dolayısıyla bu anlaş
maların işletilmesi ciddi bir çerçeve oluşturabilir ve bu çerçeve 
içerisinde Türkiye ile bir işbirliği de mümkün olur. Sayın Cem'e 
vereceğim yanıtta ekonomi, turizm ve kaçak göç konularında 
işbirliği önereceğim. Türkiye'nin Avrupa Birliği yörüngesinde 
olması bizim yararımızadır. Eğer Ankara Avrupa standartları 
yönünde bazı insiyatifler ele alırsa, Yunanistan tutumunu 
yeniden gözden geçirecektir," demiştir.

Kıbrıs konusuna da değinen Papandreou, "Bizim için 
Kıbrıs öncelik taşıyan bir konudur ve eğer Kıbrıs sorunu 
çözülmezse, ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler kaydedilmesi 
mümkün değildir. Ancak bu, Kıbrıs konusu yüzünden ikili iliş
kilerde bazı olumlu adımlar atılmayacağı anlamına gelmemek
tedir. Kıbrıs konusunu Türk-Yunan ilişkileriyle bir paket olarak 
algılamıyoruz. "Kıbrıs Dikeni" her zaman varolacak ve her 
zaman ikili ilişkilerde sorunlar yaratacaktır. Ancak, Kıbrıs 
konusu dışında başka alanlarda bazı adımlar atabileceğimize 
inanıyorum" yönünde beyanlarda bulunmuştur.

- Yunan Savunma Bakanı Tsohatzopoulos, "Türk Hükümeti 
son zamanlarda tutumunu değiştirerek Kosova'daki askeri 
çatışmayı kabul edip askeri havaalanlarını NATO uçak
larına tahsis etti. Bu husus, Türkiye'nin ileride Yunanistan'a 
karşı izleyeceği tutum nedeniyle beni endişelendiriyor. Türkiye, 
ilişkilerimizdeki rekabeti daha da genişletecektir. ABD'nin son
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baharda Kıbrıs sorununa çözüm getirilmesi ve Türk-Yunan 
ilişkilerinin düzelmesi amacıyla bazı girişimlerde bulunacağı 
yolundaki haberler doğruysa, bu husus rekabeti özellikle tır
mandıracaktır. Ege'de kıta sahanlığı dışında tartışılacak hiçbir 
şey yoktur. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin AB yönelimini 
destekleme çerçevesinde, bugüne kadar Türk-Yunan ilişki
lerindeki sorunları giderecek bazı şartları oluşturmaya da 
hazırdır" demiştir.

- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Reppas, "Türkiye'nin 
PKK'nın Yunanistan'da eğitim kampları bulunduğu yolundaki 
iddialarını şiddetle reddettiğini, Yunanistan'ın terörizmle 
mücadele konusunda herşeyi yaptığını ve bu nedenle terörizm
le doğrudan ya da dolaylı şekilde ilintilendirilemeyeceğini" 
ifade etmiştir.

- GKRY Savunma Bakanı Hrisostomis ile Atina'da yaptığı 
görüşmeden sonra Yunan Savunma Bakanı Tzohatzopoulos, 
Girit'e yerleştirilen S-300 füzelerinin üç ay içinde operasyonel 
hale sokulacağını açıklamıştır.

- Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Fransız savunma 
sanayi üreticisi Thomson-CSF şirketi arasında, Yunanistan'a 11 
adet karadan havaya kısa menzilli Crotale füze savunma sistemi 
satışına dair bir sözleşme imzalanmıştır.

- Suudi Arabistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan 
Yunanistan Savunma Bakanı Tsohatsopoulos'un, ülkesinin 
Filistin Devletini desteklediğini ve Türkiye-İsrail arasındaki 
işbirliğine karşı olduğunu söylediği bildirilmiştir.

- Yunan Hükümet Sözcüsü Reppas, Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinin sonuçlarının Hükümet açısından olumlu 
olduğunu, Başbakan Simitis'in hiçbir şekilde istifa etmeyi 
düşünmediğini, genel seçimlerin 2000 yılında yapılacağını ifade 
etmiştir.

- Rum basınında, BM Genel Sekreteri Annan'ın Güvenlik
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Konseyi'ne yönelik iyi niyet misyonuyla ilgili raporunda, 
Kıbrıs'ta iki tarafın liderlerini 1999 sonbaharında, önşartsız, 
işbirliği ve uzlaşma ruhuyla özlü müzakerelere davet etmeye 
hazır olduğunu kaydettiği belirtmiştir.

- GKRY Hükümet Sözcüsü Serezis, sonbaharda 
başlayacak görüşmelerde konfederasyon önerisinin gündeme 
getirilmesi halinde Rum tarafının bu konuyu görüşmeye
ceğini belirtmiştir.

    •

- AB Dış ilişkiler Komiseri Hans van den Broek, "Kıbrıs'ın 
AB'ye uyum sağlamada ve katılım müzakerelerinde hızlı bir 
ilerleme kaydettiğini, bu hızla devam ettiği takdirde müzake
relerin tamamlanabileceğini," söylemiştir.

- GKRY Sözcüsü Serezis, GKRY'nin OTY Ann 
Hercus'un BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilciliği 
görevine atanmasını "resmen" kabul ettiğini açıklamıştır.

- GKRY Hükümeti, Ukrayna'dan modem T-84 tankları 
almak üzere müzakerelerde bulunmaktadır.

- Rum "göçmenlerin" Türkiye aleyhinde AİHM'de açtığı 
davalarda görev alan avukat Hiristos Klerides, Avrupa 
Mahkemesi'nin sözkonusu başvurularla ilgili işlemleri hız
landırma kararı aldığını, Loizidou davasında alınan kararın 
cesaret verici mesajlar içerdiğini, diğer davalarda da olumlu 
sonuçlar alınacağına inandığını ve AİHM'nin 30 "göçmenin" 
başvurusunu ilke olarak kabul ettiğini açıklamıştır.

PKK

- İtalyan Başbakanı D'Alema, "Öcalan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması, davanın görülüş şekli son derece vahimdir. 
Tüm bunlar Türkiye'nin AB'den uzaklaşması riskini doğur
maktadır. Bu kararın yerine getirilmesinin düşünülmeye
ceğini ümid ederim," demiştir.
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- İtalyan Dışişleri Bakanı Dini, İtalyan Hükümeti'nin 
uluslararası kuruluşları Türk Hükümetine gerekli baskının 
yapılması konusunda teşvik edeceğini, bu gelişmeyi resmen 
kınamak üzere AB Devlet ve Hükümet Başkanlarınm 
müşterek bir pozisyon belirleyeceklerini söylemiştir.

- Alman İçişleri Bakan Schily, Alman Hükümeti'nin 
Avrupa Birliği'ndeki partnerleriyle idam cezasının intaz 
edilmemesi için yoğun çaba sarfettiğini söylemiştir.

- Almanya AB Dönem Başkanlığı'nm Öcalan'ın idama 
mahkum edilmesi konusunda yaptığı açıklamada özetle, 
"Dönem Başkanlığı idam cezasını, sanığın kim olduğundan ve 
işlediği suçtan bağımsız olarak prensipte reddettiğine dair 
bilinen tutumunu vurgular. Dönem Başkanlığı, her türlü teröriz
mi kınadığını tekrar dile getirir. Dönem Başkanlığı, kısa süre 
önce Türk hukukunda yapılan bir değişiklik ile Abdullah 
Öcalan'ın davasının sonuçlanmasının ve Öcalan'ın mahkum 
olmasının sadece sivillerden oluşan bir mahkeme ile gerçek
leştirilmiş olmasını takdir etmektedir. Dönem Başkanlığı 
Türkiye'nin 15 yıldır yaptığı uygulamada olduğu gibi, 
Abdullah Öcalan hakkındaki idam cezasının infaz 
edilmemesini ümit etmektedir. Türkiye'nin açıklamış olduğu 
Avrupa Birliği üyesi olma hedefi gözönünde bulundurularak, 
idam cezasının uygulanmamasının Avrupa Birliği'nin ortak 
değerlerine ve bu şekilde "Acquis"ine dahil olduğuna dikkat 
çeker" denilmiştir.

- ABD Dışişleri Sözcüsü Rubin, mahkemenin düzenli 
geçmiş olduğunu, bu hususun Avrupa Konseyi heyeti tarafın
dan da teyid edildiğini, DGM'lere getirilen değişikliği mem
nuniyetle karşıladıklarını belirtmiş, ölüm cezası konusunda ABD 
ile Avrupa arasında yaklaşım farkı bulunduğunu vurgulamış, 
Türkiye'deki "Kürt sorunları" için münhasıran askeri bir 
çözümün bulunmadığına inandıklarını ifade etmiştir.
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KOSOVA

- Kosova sorununa çözüm bulunması için Belgrad'daki 
temaslarını tamamladıktan sonra 3 Haziran'da Köln'e gelerek, 
AB Zirve toplantısında AB Devlet ve Hükümet Başkanlarına 
temasları hakkında bilgi veren Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Ahtisaari, Belgrad'daki son temaslarında Yugoslav yönetimine 
Petersberg kararları doğrultusunda iki sayfalık bir belge sun
duğunu, bu belgedeki ana unsurlardan birini tüm Sırp kuvvet
lerinin Kosova'dan geri çekilmesinin teşkil ettiğini, görüşme
lerde Sırp tarafına belgeyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu 
ifade etmiştir. Ahtisaari, bu kapsamda, BM Güvenlik 
Konseyi'nin süratle bir karar alması gerektiğini; Sırp kuvvet
lerinin geri çekilmesi ve barış sürecinin denetlenmesinin önem 
arzettiğini, ancak bunun ne şekilde yapılacağı hususunun askeri 
makamlar tarafından daha sonraki aşamalarda ele alınacağını 
söylemiştir.

Ahtisaari, Yugoslav yönetimiyle varılan bu ön muta
bakatın Şansölye Schröder'in mimarı olduğu Güneydoğu 
Avrupa İstikrar Paktı'nın ilk aşamasını oluşturduğunu ifade 
etmiştir.

- G-8 Dışişleri Bakanları, BM Güvenlik Konseyi kararını 
esas alan barış görüşmelerine Almanya-Petersburg'da 8 
Haziran'da devam etmişlerdir. Görüşmelerde üzerinde uzlaşıya 
varılamayan en önemli konu, NATO'nun, Kosova Barış 
Gücü’nün çekirdeğini oluşturması konusu olmuştur. Öte yan
dan AB Temsilcisi Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari, Çin'i 
barış görüşmelerine dahil etmek için Pekin'e gitmiştir.

- YFC askeri yetkilileri, NATO'nun sunduğu barış planını 
9 Haziran'da Makedonya-Kumanovo'da imzalamışlardır. 
NATO kuvvetleri komutanı General Jackson, YFC'nin 
Kosova'dan "aşamalı, doğrulanabilir ve düzenli" bir şekilde 
geri çekilmeyi kabul ettiğini bildirmiştir.

-YFC askeri ve polis birlikleri 10 Haziran akşamı
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Kosova'dan geri çekilmeye başlamışlardır. Bu gelişmeyi taki
ben NATO Genel Sekreteri, hava harekatının askıya alındığını
açıklamıştır.

- Rus kuvvetleri 12 Haziran günü Türkiye saatiyle 
02.30'da Kosova'ya girmiştir. Bosna'daki Rus Barış 
Kuvvetleri’ne dahil 200 kişilik bir hava indirme birliğinin Cuma 
gecesi Yugoslavya'dan hareketle 400 km.'lik bir mesafeyi katet- 
tikten sonra başkent Priştine'nin 4 km. uzağındaki Slatina 
havaalanı yakınlarına konuşlandığı, birliğin 10 zırhlı personel 
taşıyıcıya ve 30 kamyona sahip olduğu ve RF gücünün kısa 
süre içinde artırılacağı bildirilmiştir.

- 20 Haziran geceyarısından önce bütün Sırp güçlerinin 
Kosova'yı terketmiş olmaları üzerine, NATO Genel Sekreteri 
Solana, İttifakın hava harekatının resmen sona erdiğini açık
lamıştır.

- 21 Haziran'da KKO ve KFOR arasında imzalanan 
anlaşma uyarınca KKO, mayın yerleştirmemeyi, kontrol nok
taları kurmamayı, üniforma giymemeyi, KFOR'un otoritesini 
kabul etmeyi, ağır silahları teslim etmeyi, silah taşımamayı taah
hüt etmiştir.

- YFC Parlamentosu, NATO hava harekatının başla
masıyla ilan edilen savaş halinin kaldırılmasını büyük bir 
çoğunlukla kabul etmiştir.

- Avrupa Komisyonu 23 Haziran'da aldığı kararla 
Kosova Yeniden İmar Ajansının merkezinin Priştine'de kurul
masına karar vermiştir.

-Makedonya'daki mültecilerin Kosova'ya düzenli olarak 
dönüşleri 28 Haziran'da başlatılmıştır.
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AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ (AGSK)

- 15 AB üyesi ülke ile AB üyesi olmayan 6 NATO ülkesi 
28 Mayıs'ta Bonn'da yaptıkları toplantıda, Avrupa için ortak bir 
güvenlik ve savunma politikasının prensipleri üzerinde mutabık 
kalmışlardır.

- Almanya-Fransa zirve toplantısında iki ülke 
Avrupa güvenlik kimliğinin güçlendirilmesi konusunda 
görüş birliğine varmışlar ve bu çerçevede BAB'ın AB'ne 
entegrasyonu için çalışılmasına karar vermişlerdir.

- 31 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan AB Genel İşler 
Konseyi'nde AGSK konusunda bir ölçüde uzlaşı sağlanmış, bu 
çerçevede Köln Zirvesi’nde gerekli sürecin başlatılabilmesi 
mümkün kılınmış ve bu süreçte AB-BAB bütünleşmesinin 
önemli bir unsur teşkil etmesi üzerinde mutabık kalınmıştır.

AB/GİK

- Almanya Dönem Başkanlığınca düzenlenen basın 
toplantısında Alman Bakan Verheugen, genişlemeye ilişkin 
AB stratejisinde görüş alış verişinde bulunulduğunu 
söylemiş, "ikinci grupta" yeralan aday ülkelerle üyelik müza- 
kelerine başlanması için kesin kararların Aralık ayında yapılacak 
Helsinki Zirvesi'ne kadar alınmayacağını ifade etmiştir.

AB

- Şansöyle Schröder, Köln'de düzenlenen AB Zirvesi'de 
elde edilen sonuçlarla ilgili olarak 4 Haziran'da düzenlediği 
basın toplantısında, AB'nin ortak bir güvenlik ve savunma poli
tikası oluşturulması konusunda mutabakat sağlamasının 
Zirve'nin önemli kararlarından biri olduğunu, iki önemli hususun 
daha kararlaştırıldığını, bunlardan ilkinin, Alman-Fransız Avrupa 
Kolordusunun bir kriz müdahele gücüne dönüştürülmesi, 
diğerinin de BAB'ın AB ile kurumsal şekilde ilişkilendirilmesi 
ve AB'ne dahil edilmesi olduğunu söylemiştir. Schröder,
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NATO Genel Sekreteri Solana'nın AB'nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası Özel Temsilcisi olarak atanmasının karar
laştırıldığını belirtmiştir.

Schröder, Zirve'de, Fransa'nın AB Dönem Başkanlığı 
sırasında sona erdirilmesi hedeflenen bir Hükümetlerarası 
Konferans toplanması hususunda mutabakat sağlandığını, bu 
Konferans sonucunda da AB'nin genişleme kabiliyetinin arttırıla
cağını kaydetmiştir.

Şansölye Schröder, "Ben Türkiye'yi tekrar AB'ne yakın- 
laştırabilmemizi sağlamak istedim ve bu amaçla Türkiye'yi 
Helsinki Zirvesi’nde diğer üyelik adaylarıyla eşit konuma 
getirecek bir öneri getirdim. Girişimimiz başkalarının diren
mesinden ötürü başarısızlığa uğramıştır. Türkiye'deki 
demokratik güçlerin, çünkü başka güçler de vardır, kuvvet
lendirilmesi sürecine gerçekten ivme kazandırmak zorundayız 
ve muhtemelen de ivme kazandırabileceğiz. Biz Türkiye'nin 
AB'ye girmesi için kapıyı açık tutmak istiyoruz," demiştir.

- Yunanistan Başbakanı Simitis, "Türkiye NATO'ya 
büyük kolaylıklar sağladı. Bu nedenle Avrupa onu ödül
lendirmenin zamanının geldiğini sandı. Alman Başkanlığı bu 
yönde bir çaba gösterdi, bunu önledik. Biz Türkiye'nin Avrupa'ya 
girmesini istiyoruz, ancak bazı şartların yerine getirilmesi 
gerekiyor," demiştir.

- AB Komiseri Hans van den Broek, AB'nin Balkan 
ülkelerinin yeniden inşaasına katkıda bulunmaya karar 
verdiğini, ancak Miloseviç iktidarda olduğu sürece 
Yugoslavya'nın bu katkının dışında tutulacağını söylemiş, 
uzun dönemde, Yugoslavya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, 
Makedonya ve Amavutluk'a AB'ye katılım perspektifi ve
rileceğini belirtmiştir.
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G-8 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

- Köln'de yapılan G-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı 10 
Haziran'da sona ermiştir.

Zirve'de ele alınan bazı konular hakkında Almanya 
Başbakanı Schröder tarafından bir basın toplantısı düzenlen
miştir. Schröder, ABD'nin girişimiyle önümüzdeki ay, bölgeye 
sınırdaş ülkelerden birinde, Balkan İstikrar Paktı 
ülkelerinin katılacağı bir zirve toplantısının düzenleneceği
ni bildirmiştir. (

Schröder, insancıl yardımlardan Yugoslav halkının da 
yararlanacağını, ancak YFC'ye ekonomik yardım yapıla
bilmesi için bu ülkenin demokratikleşmesinin gerektiği
ni, demokratikleşmenin Miloseviç ile mümkün olmadığını belirt
miştir.

Schröder, Sovyetler Birliği döneminden kalma borçlarla 
ilgili görüşmelerin devam ettiğini, Rusya'nın istikrar kazan
masının ve reformlarını tamamlamasının Almanya'nın ulusal 
çıkarlarına olduğunu ifade etmiştir.

Schröder, Zirve’de dünyanın en fakir ülkelerinin 
borçlarının hafifletilmesinin kararlaştırıldığını belirtmiştir.

G-8 Dışişleri Bakanları, ayrıca Filistin bölgelerinin statüsü 
konusundaki İsrail-Filistin müzakerelerine derhal devam 
edilmesi yönünde çağrıda bulunmuşlar, Irak'tan BM 
Güvenlik Konseyi'nin kendisiyle ilgili almış olduğu karar
ları yerine getirmesini talep etmişlerdir.

Zirve sonunda yayınlanan, "G-8 Statement on Regional 
Issues" başlıklı belgenin Kıbrıs hakkındaki paragrafında özet
le, "BMGS'den ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları 
çerçevesinde her iki tarafın liderlerini 1999 yılı sonbaharında 
müzakerelere davet etmesi istenmektedir. Taraflar/liderler bu 
daveti kabul etmekle, şu prensiplere uyacaklardır: ön-koşul
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olmayacak, bütün konular masaya getirelecek, bir sonu
ca varılana kadar müzakerelere iyi niyetle devam edilecek, 
ilgili BM kararları ve antlaşmaları gözönünde bulundurula
cak," denilmektedir.

- GKRY Hükümet Sözcüsü Serezis, G-8 Zirvesi sonunda 
yayınlanan bildirinin Kıbrıs sorunuyla ilgili paragrafında, tüm 
konuların masada bulunduğu yönüdeki görüşü GKRY hüküme
tinin de desteklediğini belirtmiştir.

- KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı tarafından 
yapılan Basın Açıklamasında, "G-8 ülkelerinin, Köln'de gerçek
leşen zirve toplantısı sonuç bildirisinde BM Genel Sekreteri'ne 
ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, Kıbrıs sorununun 
çözümü için tarafları bu sonbaharda müzakere masasına davet 
etmesi yönünde yaptığı çağrı, taraflar arasında ortak bir zeminin 
olmadığı bir dönemde Kıbrıs konusuna kabul edilemez bir 
müdahele oluşturmaktadır. Kıbrıs'ta bir çözüm ancak iki tarafın 
serbest iradesiyle ortaya çıkabilir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin varlığının kabulü, anlamlı müzakerelerin 
yolunu açacağı gibi gerekli zeminin oluşmasına da yardımcı ola- ü  
çaktır," denilmiştir. h~

- Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kranidyotis, "G- 
8 açıklamasının uluslararası toplumun Kıbrıs sorununa olan 
ilgisini ortaya koyduğunu, Türk tarafınının BMGS'nin 
görüşmeler için yapacağı davete olumlu yanıt vermesi halinde 
bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de olumlu yönde etkileye
ceğini," savunmuştur.

- BM Genel Sekreteri G-8 Zirvesi'nde yapılan açıklama 
ve kendi yayınladığı Kıbrıs raporuna Ankara ve KKTC'den 
gelen sert tepkilere ilişkin olarak, "Kıbrıs sorunu çok uzun 
zamandan beri süregelen ve son derece karmaşık bir sorundur. 
Tarafları biraraya getirmeyi amaçlayan bu yeni girişimin ve 
çabanın, daha en başındayız. Ankara ve Rauf Denktaş tarafın
dan yapılan açıklamaları duydum. Umuyorum, tarafları masaya 
getirip, bir çözüm buluna kadar görüşmelere devam etmelerini 
sağlarız," dediği bildirilmektedir.
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İSTİKRAR PAKTI TOPLANTISI

- 10 Haziran'da Köln'de yapılan G-8 Dışişleri Bakanları 
Toplantısının ardından Sayın Bakanımızın da katılımıyla 
İstikrar Paktı konusunda Dışişleri Bakanları toplantısı 
düzenlenmiştir.

G-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları, bölgede kapsamlı bir 
sivil kalkınma programının uygulanması için KFOR ile işbirliği 
halinde çalışacaklarını açıklamışlardır.

İstikrar Paktı konusundaki görüşmelere G-8 ülkeleri 
Dışişleri Bakanlarının yanısıra 30'dan fazla ülkenin Dışişleri
Bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de

      • ___

katılmıştır. Alman Dışişleri Bakanı Fischer, istikrar Paktı'nın 
kabul edilmesini, "başarılı Avrupa entegrasyonunun Güneydoğu 
Avrupa'ya uzanması," olarak değerlendirmiştir.

AB-ABD ZİRVESİ

- 21 Haziran'da Bonn'da düzenlenen zirvede, AB ile 
ABD arasında ortaklığın derinleştirilmesi, karşılıklı ticarette 
ve diğer alanlarda olabilecek anlaşmazlıkların krizlere 
dönüşmesini önlemek üzere bir çeşit "ön uyarı sistemi" tesis 
edilmesi, tarafların uluslararası krizlerin aşılması konusunda 
karşılıklı olarak daha fazla sorumluluk üstlenmeleri konu
larında liderler arasında mutabakat sağlandığı, her iki tarafın 
eşitliğe dayanan bir "yeni bir yüzyıl ortaklığı" oluşturulması 
konusunda görüş birliğinde oldukları, "ön uyarı sistemi" kap
samında siyasi ve ticari konulara bakacak iki çalışma 
grubunun kurulmasının kararlaştırıldığı, sorunların erken bir 
aşamada tespit edilebilmesini teminen ayrıca daha iyi bir haber
leşme ve şeffaflık sağlanmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.

- ABD Başkanı Clinton ile Şansölye Schröder, Kosova böl
gesi ile, savaştan etkilenen bölge ülkelerinin yeniden imarının 
finansmanına ilişkin planın kabul edilmesi amacıyla 
önümüzdeki Temmuz ayında Saraybosna'da bir donörler 
zirvesinin düzenleneceğini açıklamışlardır.
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- Güney Lübnan Ordusunun (GLO) 3 Haziran'da 
Jezzine'den tamamiyle geri çekilmiştir.

- Suriye Dışişleri Bakanı Şara, Lahoud yönetiminin işbaşı
na gelmesinden bu yana ilk kez Lübnan'a resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Şara, Cumhurbaşkanı Lahoud'a, 
Cumhurbaşkanı Esad'ın bir mesajını tevdi etmiştir. 
Sözkonusu mesajda, Suriye'nin Lübnan'a ve Lübnan yöneti
minin aldığı kararlara olan desteği teyid edilmektedir. Şara, 
ziyaretinin iki ülke arasındaki sürekli istişare ve eşgüdüm 
mekanizmaları çerçevesinde yapıldığını vurgulamıştır.

Şara, "ODBS'de kuşkusuz yeni bir döneme girilmiştir. 
Ancak temkinli olmalı ve geniş bir resmin ancak bir kısmını 
teşkil eden Jezzine'den çekilmesi konusunda İsrail'e 
gereğinden fazla kredi vermemeliyiz,"demiştir.

- İsrail güçlerini hedef alan Hizbullah saldırılarında 
bir İsrail askeri ölmüş, biri yaralanmış; Emel örgütünün 
İsrail yanlısı Güney Lübnan Ordusuna (GLO) karşı düzen
lediği saldırılarda ise iki GLO milisi yaralanmıştır. Bu 
gelişmeler üzerine İsrail savaş uçakları, 10 Haziran'da Güney 
Lübnan'da çeşitli hedefleri bombalamışlardır.

-M ısır Cumhurbaşkanı Mübarek 15 Haziran'da Filistin 
Devlet Başkanı Arafat ile görüşmüştür. İki liderin barış süreci, 
İsrail'in yeni hükümetinden beklentiler ve kapsamlı bir Arap 
Zirvesi düzenlenmesi konularını ele aldıkları bildirilmiştir.

- Avrupa Birliği Orta Doğu Özel Temsilcisi Miguel 
Moratinos’un 19 Haziran'da Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı 
görüşmede AB-Ürdün ilişkileri ile AB'nin ODBS'ndeki rolü ele 
alınmıştır. Moratinos'un, son bir yıldır Suriye ve İsrail 
arasında gizli görüşmelerde arabuluculuk yaptığını kabul 
ettiği ve iki taraf arasında müzakerelerin yakında başla
yacağını umduğunu söylediği öne sürülmüştür.

O PBS
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- Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Kharazi, ülkesinin 
Lübnan ve Suriye'nin İsrail'e karşı direnişlerini desteklemeyi 
sürdüreceğini, öte yandan, Barak'ın İsrail'de işbaşına 
gelmesinin bölgede hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ifade etmiştir.

- ABD Başkanı Clinton, nihai çözümün henüz sonuca 
bağlanmamış olmasını gerekçe göstererek Tel Aviv'deki 
Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e nakledilmesini ileri bir tari
he ertelemiştir.

- Filistin ve İsrail arasında güvenlik işbirliğini başlat
mak üzere taraflar arasında 7 Haziran'da Tel Aviv'de bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantı sonunda Rafah'taki mülteci kam
pındaki mültecilerin sorunlarını Camp David Anlaşmasına göre 
Mısır ile bir çözüme kavuşturma kararı alınmıştır.

- Suriye Devlet Başkanı Esad ile yeni İsrail lideri Ehud 
Barak, İngiliz yazar Patrick Seale ile yaptıkları söyleşilerde, 
barışa ilişkin olumlu yorumlarda bulunmuşlardır. Esad, 
Barak'ın güçlü ve dürüst bir lider olup, barış yolunda 
ilerlediğine inandığını söylemiştir. Barak ise, kapsamlı bir 
barış istediğini, Suriye ile barışın da bunun için tek yol 
olduğunu, Suriye'nin bağımsız, kendisine güvenen ve istikrarlı 
bir devlet olup, Ortadoğu'nun istikrarı için de önem taşıdığını 
ifade etmiştir.

- Kuzey İsrail'i hedef alan Hizbullah roket saldırısı
na misilleme olarak İsrail, Lübnan'daki çeşitli hedeflere 
karşı geniş çaplı bir hava harekatı düzenlemiştir. Elektrik 
santrallerinin vurulması üzerine Beyrut'un bazı kesimleri karan
lığa gömülmüştür. Harekat, 1996'dan bu yana yapılanların en 
şiddetlisi olmuştur. Lübnan Cumhurbaşkanı Lahoud ve 
Başbakan Hoss hava harekatını kınamışlardır.

- Lübnan Cumhurbaşkanı Lahoud, "İsrail, Lübnanlı sivil
leri hedef almayı sürdürdüğü takdirde, direniş hareketinin 
Hükümetin tam ve açık desteğiyle İsrail'e katyuşa roketleriyle 
saldırmaktan vazgeçmeyeceğini, şehid edilen her Lübnanlı için
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bir İsraillinin öldürüleceğini, Lübnan ordusu ve direniş
hareketinin halkın bir parçası olduğunu ve işgale karşı 
mücadelede milli beraberliği simgelediklerini" ifade etmiştir.

IRAK

- BMÖK'ün Bağdat'daki binasında hardal ve VX gazı 
sakladığına ilişkin haberler üzerine, BMÖK Başkanı, binada 
1 kg civarında hardal gazı ve az miktarda çeşitli gazlar bulun
duğunu açıklamıştır.

- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Indyk, 8 
Haziran günü Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler 
Komitesinde yaptığı konuşmada ABD'nin Irak politikasını üç 
temele dayandırmış; bunları Saddam Hüseyin iktidarda 
kaldığı sürece Bağdat rejiminin çevrelenmesi, Irak halkının 
insani ihtiyaçlarının giderilmesi ve Bağdat'ta rejim değişikliği 
doğrultusunda çalışılması olarak tanımlamış; kuzey Irak'taki iki 
Kürt grubun, Irak Ulusal Kongresinin yeniden birleştirilerek 
canlandırılması sürecine önemli katkılar sağladıklarını ifade 
etmiştir.

- KDP ve KYB'nin Vaşington görüşmeleri sonrasında yap
tıkları yazılı açıklamalarda, KDP Ankara sürecine atıfta 
bulunurken, KYB sadece Vaşington Anlaşması'na atıfta bulun
makla yetinmiştir. KDP'nin açıklamasında ayrıca "Irak 
Kürdistan'ında PKK varlığının ortak bir askeri, istihbarat 
ve güvenlik komisyonu kurularak yok edilmesinin karar
laştırıldığı" duyurulurken, KYB açıklamasında görüşmelerde 
PKK konusunun da ele alındığı vurgulanmakla yetinilmiştir.

- İran, rejim muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Irak 
topraklarında sınıra 50 mil mesafede bulunan Ashraf kampına 
füze saldırısı düzenlemiştir.

- Irak basınında 30 milyar varil ile dünyanın en büyük 
petrol rezervi olduğu ifade edilen Kuma petrol sahasının birin
ci bölümünün işletmeye açıldığı bildirilmiştir.
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URDUN

- Ürdün ve Suudi Arabistan basınında yer alan haber
lerde, Ürdün Hükümeti'nin gelecek ay sonlarında yapılması 
düşünülen Türk-İsrail askeri tatbikatına katılmayı reddettiği 
belirtilmiştir.

İRAN

- Siyonist rejim ve ABD lehine casusluk yapmak suçundan 
tutuklanan 13 İran uyruklu Musevi'nin serbest bırakılması için 
İsrail Başbakanı Barak, Alman Başbakam'ndan yardım istemiştir. 
Schröder bu amaç için bir özel temsilci tayin etmiştir.

- Tahran Üniversitesi’ndeki Cuma namazı, casuslukla 
suçlanan 13 Musevi tutuklunun derhal idam edilmesinin 
istendiği büyük bir gösteriye dönüşmüştür. İran Yüksek 
Mahkeme Başkanı Muhammed Yazdi, İran hukukunda casus
lara ölüm cezası verilmesine dair hükümlerin mevcut 
olduğunu ve dış baskıya boyun eğilmeyeceğini belirtmiştir.

- İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) Dış 
Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Temmuz ayından 
itibaren İstanbul Türkçesi ile yayın yapacak bir TV kanalının 
hizmete sokulacağını açıklamıştır.

İSLAM ÜLKELERİ PARLAMENTOLARARASI 
BİRLİK KONFERANSI

- Iran Meclisi Başkanı Natık Nuri Arap ülkeleri ile 
Müslüman devletlerin neredeyse tamamının Tahran'da düzen
lenmekte olan Konferansa katılmalarının, bu tür bir girişimi 
onayladıklarının bir göstergesi olduğunu söylemiştir.

• ••

- IUPBK 17 Haziran'da sona ermiştir, 
lığını da yürüten Natık-Nuri, İÜPBK Stat 
tarafından onaylanmasını, İslam dünyası iç 
olarak nitelendirmiştir.

olay
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- RP Başbakanının, Çeçenistan'daki ekonomik durumu 
kökten biçimde değiştirecek olan Çeçenistan'a komşu İnguş 
Cumhuriyeti'ndeki Sleptsovsk havaalanında özel bir serbest güm
rük bölgesi oluşturulması projesini ortaya attığı bildirilmiştir. 
Bu serbest bölgenin Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinden 
gelecek malların Kuzey Kafkasya bölgesi için dağıtımını 
sağlayacağı belirtilmiştir.

RF-ÇİN

- 1-4 Haziran tarihlerinde ÇHC'ni ziyaret etmekte olan 
Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'un Cumhurbaşkanı Jiang 
Zemin, Başbakan Zhu Rongji ve Dışişleri Bakanı Tang Jiaxuan 
ile yaptığı görüşmelerde, sonbaharda Pekin'de gerçekleşmesi 
öngörülen Jiang-Yeltsin Zirvesinin hazırlıkları ve Kosova krizi 
ele alınmış, Tang-Ivanov görüşmesinden sonra bir ortak 
bildiri yayınlanmış ve yapılan ortak basın toplantısında, 
NATO'nun Yugoslavya'da sürdürdüğü harekatın durdurulması 
çağrısında bulunulmuştur.

OAET

- Orta Asya Ekonomik Topluluğu (OAET)'nun 
Başbakanlar düzeyindeki toplantısı 17 Haziran'da Bişkek'te 
yapılmıştır. Toplantı sonucunda Orta Asya ülkelerinin ener
ji sistemlerinin paralel çalışması, hidro meteoroloji 
alanında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Toplantıda üye 
ülkelerin önemli şirketlerinin sunduğu 25 yatırım projesi onay
lanmıştır.

AB-KAFKAS ZİRVE TOPLANTISI

- AB-Kafkas Zirve toplantısının ardından düzenlenen 
basın toplantısında, AB Dönem Başkanı Fischer, Ortaklık ve 
İşbirliği Anlaşmaları (OİA)'nm 1 Temmuz 1999 tarihinde 
yürürlüğe gireceğini, bu toplantının hem AB'nin bölgeye, hem
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de bölge ülkelerinin kendi aralarındaki işbirliğini geliştirmeye 
verdikleri önemi gösterdiğini, OİA sayesinde Güney Osetya, 
Yukarı Karabağ gibi sorunların üzerine gidilebileceğini belirt
miştir.

ABD-AZERBAYCAN

- ABD Stratejik Araştırmalar Merkezi temsilcisi 
Glenn Howard, ülkesinin, Azerbaycan'a Amerikan üssü 
tesisi meselesini ele almaya hazır olduğunu söylemiştir. 
Adıgeçenin bu ifadeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış 
Meselelerden Sorumlu Devlet Müşaviri Vefa Gülizade tarafın
dan memnuniyetle karşılanmıştır.

TACİKİSTAN

- Tacikistan iç barış sürecinde ahiren beliren tıkanıklığın 
Cumhurbaşkanı Rahmanov ile Birleşik Tacik Muhalefeti (BTM) 
Lideri Nuri'nin 17 Haziran'da uzlaşmaları sonucunda aşılmasının 
ardından BTM tarafı Ulusal Uzlaşma Komisyonu (UUK) 
çalışmalarına yeniden katılmaya başlamıştır.

GÜRCİSTAN

- Stavropol'daki RF Sınır Birlikleri Komutanlığı Kuzey 
Kafkasya Karargahı, Rus askerlerinin Abhazya'dan çekil
mesinin ardından taşınır ve taşınmaz malların bir bölümünün 
RF ile Gürcistan Sınır Birlikleri arasında varılan mutabakat 
uyarınca Abhaz tarafına bırakılacağını açıklamıştır.

Gürcistan Sınır Birlikleri Komutanı Valeri Chkeidze ise 
Rus tarafının bu beyanatının açık bir tahrik olduğunu belirtmiştir.

GÜRCİSTA N-İR AN-ERMENİSTAN

- Gürcistan-İran-Ermenistan arasında uyuşturucu 
madde kaçakçılığıyla mücadele alanında işbirliğine ilişkin 
muhtıra 10 Haziran'da Tiflis'te imzalanmıştır. Üç ülke Dışişleri
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Bakanları tarafından düzenlenen basın toplantısında,
Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan, ülkesinin ÇHC'den
satın aldığı "TYPHOON" füze sistemlerinin Bakü-Supsa hattı
na yönlendirildiğine ilişkin iddiaları yalanlamış, Gürcistan- 
Ermenistan ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan bu tür iddiaların
"maksatlı" olduğunu ifade etmiştir.

BDT

- Ukrayna Başbakanı Pustovoytenko Minsk'te yapılan 
BDT Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında oybirliğiyle 
bir yıllık süre için Konsey Başkanlığına seçilmiştir.

Pustovoytenko, BDT'nin reform sürecinin ve 2000 yılına 
kadar serbest ticaret alanı oluşturma çalışmalarının görev 
dönemindeki öncelikler arasında yer alacağını, BDT'nin "ölü 
bir yapı" olmadığını, BDT yapılarının organizasyonu ve 
işlemesine ilişkin stratejik belgeler üzerinde mutabakata
varıldığını ifade etmiştir.

BORU HATLARI

- Bakü-Novorossisk boru hattının, Dağıstan bölümünde 14 
Haziran'da meydana gelen bir patlama sonucu hat süresiz ka
patılmıştır.

- Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesinin erte
lendiği bunun ardındaki temel nedenin, Bulgar 
Hükümeti'nin projeye katılım konusundaki çekinceleri 
olduğu bildirilmektedir.

KUZEY İRLANDA

- İngiltere Başbakanı Blair, IRA'nın silah
teslimi/imhasında bulunmayı reddetmesi üzerine tıkanan

•     ___

Kuzey İrlanda Barış Sürecini canlandırmak amacıyla Belfast'a 
gitmiştir. Stormont Anlaşması'nm bir kriz döneminden geçtiği
ni kabul eden Blair, silahsızlanma konusuna "deadline"ı tem

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [231]



sil eden 30 Haziran gününe kadar bir çözüm bulunmasının şart 
olduğunu, 1 Temmuz itibariyle ya barış sürecinde bir ilerleme 
kaydedileceğini ya da yeni bir yola başvurulacağını vurgulamıştır.

BOSNA-HERSEK

- AGİT Bosna-Hersek Misyonu Başkanı Büyükelçi 
Robert Barry, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi 
tarafından alman, askeri harcamaların azaltılması yönündeki 
kararın mutlaka uygulamaya konulması gerektiğini, bölge 
ordularının çok sayıda askeri silah altında tuttuklarını ve 
gereğinden fazla mali kaynağın askeri harcamalara ayrıldığını, 
bölgedeki silahlı güçlerin yeni bir savaş başlatma niyetleri 
olduğuna inanmamakla birlikte, bu kadar yüksek sayıda askeri 
silah altında tutmanın tek sebebinin saldırıya geçmek olarak 
anlaşılabileceğini belirtmiştir.

KEŞMİR

- Pakistan ve Hindistan Dışişleri Bakanlarının Yeni 
Delhi'deki görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla Keşmir'deki 
çarpışmalar şiddetlenerek devam etmiştir. Hindistan, Pakistan 
ile müzakere etmeyeceğini, Keşmir'in Hint tarafına sızan 
militanların geri çekilmeleri gerektiğini açıklamıştır.

GÜNEY-KUZEY KORE

- Güney ve Kuzey Kore yetkilileri 22 Haziran'da Pekin'de 
biraraya gelmişlerdir. Güney Kore Birleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Yang, tarafların bölünmüş ailelerin yeniden bir
leştirilmesi, Koreler arası Temel Anlaşma ve Batı Denizi'ndeki 
son çatışma konularında fikir alışverişinde bulunduğunu, 
görüşmelerin fazla bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini açık
lamıştır. Güney Koreli kaynaklar "çok yakında" yeni bir 
görüşmenin beklendiğini belirtmişlerdir.
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- BMGS Kofı Annan, Doğu Timor'da seçimlerin elve
rişli koşullarda yürütülmesine olanak sağlayacak güvenliğin 
henüz sağlanamamış olması ve bazı diğer teknik ayrıntılar 
sebebiyle 8 Ağustos'da yapılacak halk oylamasının iki 
hafta süreyle ertelendiğini bildirmiştir.

CEZAYİR

- Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika, 7 senedir sürege
len iç savaşı sona erdirme çabaları çerçevesinde 5 Temmuz'da 
5,000 kadar islami militanın serbest bırakılacağını açık
lamıştır.

PAS

- Amerika Devletleri Birliği OAS'in Guatemala'da 6-8 
Haziran tarihlerinde yapılan 29. Olağan Toplantılarına Türkiye 
ilk kez gözlemci olarak katılmıştır.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

Diş POLİTİKADA VİZYON

Ercüment YAVUZALP
E. Büyükelçi

Özellikle Turgut Özal döneminde, dış politikada vizyon 
sahibi olmaktan çok söz edildi. Kuşkusuz, ister dış politika, ister 
devlet yönetiminin diğer alanlarında olsun, karar alma sorumlu
luğunu taşıyanların belirli bir vizyon sahibi olmaları çok yarar
lıdır. Bu kişilerin, dünyada olup bitenlerden haberdar olmaları, 
sağduyu ve yeterli bir kültür düzeyi ile gelişmeleri izleme ve 
gerçekçi bir şekilde değerlendirme yeteneğine, yerinde ve 
zamanında karar alıp, bunları doğru uygulama becerisine sahip 
bulunmaları, yönetiminde sorumluluk aldıkları ülkeler için bir 
avantaj dır.

Dış politikada vizyon, dünyadaki gelişmeleri çok iyi anla
mak, bunlar herhangi bir inisiyatif almayı gerektiriyorsa, bunu en 
doğru zaman ve şekilde yerine getirmek, kısacası ileriyi iyi 
görmek ve fırsatları ülke yararına iyi değerlendirmektir. Ancak 
bu, duruma göre, ya ortaya çıkıp ileri atılarak veya bir kenara çe
kilip gelişmeleri sadece izleyerek yapılır. Başka bir deyimle viz
yon sahibi olmak, ille de aktif olmak demek değildir. Vizyon bazı 
hallerde pasif kalmayı da gerektirebilir. Bu bakımdan vizyonla 
hayalperestlik ve hesapsızlığı karıştırmamak gerekir. Aksi halde 
vizyon, maceraya dönüşür ve ülkeyi felaketlere sürükleyebilir.

Vizyon sahibi "bilinmeyen'ler'm çok olduğu durumlarda
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ihtiyatla hareket eder. Değişiklik gereken durumlarda çok dikkatli 
olur. Dış politikada, amiyane tabiriyle baştankara hareket söz 
konuşu olmaz. Çünkü dış politika ticaret yapmaktan farklıdır. 
Ticarette, kayıp daha çok maddidir ve bunun telafisi imkânsız 
değildir. Ancak dış politikada yapılacak vahim bir hata, ülkenin 
varlığı da dahil, telafisi mümkün olamayacak kayıplara neden 
olur. Bu bakımdan hesaplı ve ihtiyatla hareket etmek, dış poli
tikada diğer alanlara nazaran daha büyük önem taşır.

Tabii ihtiyatla hareket etmek pısırık olmak demek değildir. 
Bütün mesele ihtiyatın nerede pısırıklığa, cesaretin de nerede 
maceraya dönüşeceğini sağlıklı bir şekilde saptayabilmektir. 
Vizyon sahibi bunu yapabilendir. Bu niteliğe sahip olanlar 
ülkelerine değerli hizmetler yaparlar. Buna mukabil böyle bir 
niteliği olmadığı halde, buna sahip olduğunu zannedenlerin ise 
ülkeye zararları çok büyük olur.

Kimin vizyon sahibi olduğu, kimin olmadığı genelde uzun 
vadede belli olur. Çünkü doğruların ve yanlışların genelde en geç 
belli olduğu alan dış politika alanıdır. Örneğin, hayatı zaferlerle 
dolu olan Napolyon’un vizyon sahibi olduğunu söylemek güçtür. 
Bütün Avrupa’ya kısa zamanda egemen olmakta büyük maharet 
göstermiş olmasına rağmen, sadece askeri güçle bu egemenliği 
sürdürmenin mümkün olamayacağını, aksine bütün Avrupa’yı 
Fransa'ya karşı birleştireceğini görememiş; çekilen onca ıstırap ve 
dökülen kanlar pahasına kazandığı zaferler, uzun vadede 
Fransa’ya, bu pahaya değecek bir şey kazandırmamıştır.

Hitler de kısa bir sürede şan ve şöhrete ulaşmış, zaferler 
kazanmış ve Avrupa’yı diretmiştir. Oysa uzun vadede hem kendi 
ülkesine, hem dünyaya kan ve ıstıraptan başka bir şey 
getirmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bitap bir şekilde yenik 
çıkan Almanya'yı, çok kısa bir sürede ayağa kaldırıp, kurduğu 
muhteşem savaş makinesi ile Fransa'yı bir haftada dize getirdiği, 
Avrupa'nın büyük bir kısmını süratle kontrolü altına aldığı halde, 
Hitler'e de vizyon sahibi demek herhalde güçtür.

Kendi yakın tarihimize dönersek, örneğin Enver Paşa’yı
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ele alabiliriz. Daha kırkına bile gelmeden İmparatorluğun yöneti
minde söz sahibi olmuş, kısa sürede şöhreti ülke sınırlarının dışı- 
na taşmış, bu şöhret dolayısıyla Osmanlı Imparatorluğu'na, 
"Enver Land", yani "Enver’in Ülkesi" denilmeye bile başlan
mıştır. Onun zamanında silahlı kuvvetler gençleştirilmiş, 
Almanya ile yapılan işbirliği sonucunda, o zamanın koşullarına 
göre eğitim ve malzeme bakımından ıslah edilmiş ve bütün bu 
hareketler sonunda, çöküntü içinde olan İmparatorlukta bazı 
ümitler filizlenmeye başlamıştır. Ancak sonuçta, İmparatorluk 
onun döneminde çökmüştür. Çünkü attığı adımlar belki heyecan 
verici ve cesurdu; fakat hesaplı ve ileri görüşlü olamamıştır. 
Allah-u Ekber Dağlarında, Rus Ordusuna karşı komutayı bizzat 
eline almış, muhtemelen cahil bulduğu ve aralarında birisi de eski 
hocası olan diğer komutanların aksine ısrarlarına rağmen, 
Napolyon'un taktiklerini denemeye kalkmış, hem savaşı kaybet
miş, hem de on binlerce vatan evladının şehadetine, kalanların 
çoğunun da soğuk ve tifüsten telef olmalarına neden olmuştur. 
Ülke zaten, başka cephelerde gücünü aşan bir savaş içindeyken ve 
İmparatorluk çökmenin eşiğine geldiği işaretlerini verirken, 
Napolyon'un bile ilk askeri başarısızlığını tattığı Sina Çölü 
üzerinden Süveyş Kanalı'na sefer yapmaya kalkmış, sonuçta 
Kanalı almak şöyle dursun, dört asırdır hâkim olduğumuz toprak
ların da elden gitmesine neden olmuştur.

Vizyonsuzluk burada da bitmemiştir. İmparatorluk battık
tan ve ülke işgale uğradıktan sonra sığındığı Rusya da, bu sefer; 
Orta Asya Türkleri ve bölge Müslümanlarım ayaklandırıp, Hint 
Altkıta’sına yürüyerek Hindistan'ı elinden almayı hesapladığı 
İngiltere'den, İmparatorluğun yenilgisinin hıncını almaya heves
lenmiş, seferber etmeye kalktıklarını yerlerinden kıpırdatamadığı 
gibi, ihanete de uğramış ve etrafında kalan birkaç kişiyle bir Rus 
askeri birliğinin yaptığı baskında elinde kılıç savaşırken atının 
üstünde şehit olmuştur.

Enver Paşa'da vatanseverlik, heyecan, cesaret, dinamizm 
hepsi vardı. Ama, vizyon yoktu. Fakat maalesef, kendisine aşırı 
bir şekilde güveniyor ve vizyon sahibi olduğuna inanıyordu.
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Bunun cezasını sonuçta sadece kendisi değil, ülke de çekmiştir.

Bir başka örnek de, Birinci Dünya Savaşı döneminde ABD 
Başkanı olan Woodrow Wilson'dur. Amerikan halkını Birinci 
Dünya Savaşı'na girmeye ikna ettiğinde, ileri sürdüğü gerekçede 
sadece savaşa girmenin ABD'nin milli yararına uygun olduğu 
görüşünü kullanmıyordu, önemli bir başka gerekçe olarak da, 
"Dünyayı demokrasi için güvenli bir hale" getirmeyi öne sürü
yordu. Savaş ABD'nin etkili katkısıyla galibiyetle sona erip, 
Almanya teslim olunca, savaş sonu dünya düzeninin kurulmasın
da ABD ağırlıklı bir konuma sahip oldu. Tabii ABD Başkanı da, 
bu husustaki görüşlerini uygulayabilmek olanağını buldu. Ortaya 
"Wilson doktrini" denilen bir ilkeler dizisi çıktı. Buna göre artık 
geleneksel büyük devlet politikası bir tarafa bırakılacak, yeni 
dünya düzeninin dayanakları, kolektif güvenlik, demokrasi ve 
"self determination", yani "milletlerin kendi geleceklerine kendi
lerinin karar vermesi" ilkesi olacaktı. Kısa ömürlü Milletler 
Cemiyeti ve Versailles Andlaşması ile ölü doğan Sevres 
Andlaşması bu ana fikirlerin ürünleridir. Wilson'un yine bu fikir
lerine dayanan; fakat uygulamaya koyamadığı bizi ilgilendiren iki 
projesi de, Kürt ve Ermeni Devletlerinin kurulmasıydı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak düzende, viz
yonu olmayan, fikirleri gerçeklerden çok hayallere dayanan bir 
hayalperestin, ağırlıklı bir şekilde rol oynaması talihsizlik olmuş
tur. Bu da, kısa bir süre sonra insanlığın, yeni bir büyük savaş 
felaketi yaşamasına, Birinci Dünya Savaşı’ndakileri de gölgede 
bırakacak kayıplara uğramasına ve büyük ıstıraplar çekmesine 
neden olmuştur. Wilson'un biyografisini kaleme alan Arthur 
Link bile, Wilson'un, demokrasinin mucizevi gücüne olan 
inancının, onu çok kere "hayalperest değerlendirmelere, garip ve 
yüzeysel çözümleri benimsemeye ittiğini" söylemektedir. 
Amerikan halkı kendi başkanlarının kurulmasına ön ayak olduğu 
Milletler Cemiyeti'ne ABD'nin üye olmasını daha sonra reddet
tiğinde, bu üyeliğe karşı olan bir senatör, Henry Lodge, 
"Amerika insan tabiatını, olmasının arzu edildiği şekliyle değil, 
olan şekliyle dış politikasına dayanak olarak almalıdır" diyecektir.
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Kuşkusuz, yöneticilerinin yeteneksiz veya hayalperest 
olmaları bir ülke için talihsizliktir. Ancak talihsizliklerin en 
büyüğü, vizyonu olmadığı halde kendisini vizyon ve tarihi mis
yon sahibi olarak hayal edenlerin ülke mukadderatına hâkim 
olmalarıdır. Bunların ülkeye vereceği zarar, sadece yeteneksiz 
olan yöneticinin vereceği zarardan çok daha fazladır.

Yine ABD'den, bu sefer son yıllardan bir örnek verelim. 
Başkan Jimmy Carter 1977 yılının sonunda, Hindistan'a yapmış 
olduğu bir resmi ziyaretten dönerken eski Başkan Nixon'un 
Körfez güvenliği için kilit ülke olarak seçmiş olduğu İran'a 
uğradı. Bu ziyaret sırasında, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin 
şerefine vermiş olduğu akşam yemeğinde yaptığı konuşmada 
İran'ı "Dünyanın karışık bir köşesinde bir istikrar adası olarak 
niteledi. Bu niteleme üzerinden daha bir ay bile geçmeden 
"istikrar adası"nın Kum şehrinde Şah rejimi aleyhine çok ciddi 
ayaklanmalar başlıyor ve bir yıl sonra"istikrar"ın mimarı Şah, 
ülkesini terk etmeye mecbur oluyordu. Şah'la beraber ABD'nin 
Körfez politikası da çöküyordu.

Vizyon sahibi olduğu edası ile ortalarda dolaşan Şah da 
kendisini bekleyen akıbetten bihaberdi. Bu akıbeti öngörmek 
şöyle dursun, daha 1971 yılında bile, İran'ı dünyanın büyük 
devletleri arasına soktuğuna inanıyor ve o yıl "Büyük İran"ın 
2500. yıldönümünü tantanalı bir şekilde kutluyordu. Kutlama 
törenleri için Persopolis yakınında bulunan "Büyük" Cyrus'un 
sarayının harabelerinde şık ve muhteşem bir çadır-şehir kuruldu. 
Burada devlet başkanları ve dünyanın tanınmış kişileri ağırlandı. 
Yemekler en müşkülpesent "damakları" bile memnun bırakmakla 
öğünen ünlü Fransız lokantası Maxim tarafından hazırlandı. 
Kullanılan malzemeler dünyanın dört bir tarafından uçaklarla 
getirildi.

Törenlerde, tarihi üniformalar giymiş askerler geçit resmi 
ve tarihte İran'ın kahramanlıklarını temsil eden gösteriler yaptılar. 
Şah eski milli kahraman Cyrus'un mezarı önünde “selefine” 
mağrur bir eda ile hitap ederek; "Rahat uyu İran bayrağı bugün
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de eskisi gibi zaferlerle dalgalanıyor" diyordu. Bu törendeki israf 
ve şaşaa, âdeta, Saray'ın sınırsız zenginliği ile ülke çoğunluğunun 
aşikâr fukaralığı arasındaki çelişkiyi sergiliyordu.17

Şah 1978 yılında bir Avrupa turnesine çıkmıştı. Ben o 
zaman Cenevre'de bulunuyordum. Bir Fransız televizyonuna 
verdiği mülakatı çok iyi hatırlıyorum. Konuşmasında, İran'ın 
"kaydettiği büyük gelişmeleri" ve rejimindeki "istikrarı" iftiharla 
anlatıyor, demokrasilerde rastlanan istikrar sorununa dikkati 
çekiyor, âdeta İran'ı onlara örnek gösteriyordu. Bütün bunları da 
mağrur bir eda ile ve ders veriyor havası içinde söylüyordu. Oysa 
tahtı çoktan sallanmaya başlamıştı. Nitekim kısa bir süre sonra, 
ülkesini sıkıntıları ile başbaşa bırakarak, dışarı kaçacaktı. Eline, 
kendisinin de milletinin de hiçbir katkısı olmadan hasbelkader 
geçmiş bir tabii zenginliği büyüklük sanmış, ülkesinin büyük 
devlet, kendisinin de vizyon sahibi büyük devlet adamı olduğu 
hayallerine kapılarak, İran'ı değil büyük devlet yapmak, milletini 
fukaralık ve azgelişmişlikten kurtarmak için ekonomik, sosyal ve 
politik alanda kaydedilmesi gerekli elle tutulur hemen hemen 
hiçbir şey yapmamıştı. İran milletinin hâlâ çekmeye devam ettiği 
sıkıntılarda da, büyük ölçüde, vizyonu olmadığı halde, kendisinde 
böyle bir nitelik hayal eden bir liderin hata ve ölçüsüzlükleri ile 
verdiği zararlar yatmaktadır.

Bu yukarıdaki örneklerden sonra yakın tarihimize tekrar 
dönersek, vizyon sahibi devlet adamı olarak en iyi örneği, Kemal 
Atatürk'ün şahsında, yine kendi ülkemizde bulacağımızı, müba
lağaya kaçmadan söyleyebiliriz. Onun, çöken İmparatorluğun 
yerine kurduğu genç Cumhuriyet için saptadığı, sosyal, ekonomik 
ve kültürel hedeflerdeki büyük isabeti, kendi konumuz içine 
girmediği için bir tarafa bırakalım ve dış politika hedeflerini ele 
alalım. Örneğin, Rusya'da ihtilalden sonra devleti ele geçiren 
komünist rejimin, sadece Türkiye için değil, bütün Avrupa, hatta 
dünya barışı için oluşturacağı potansiyel tehdidi en erken o belir
lemiş, Almanya'da gelişen nasyonal sosyalizmin tehlikelerini 
zamanında teşhis etmiş ve ülkenin Batı ile her alanda sıkı işbir
liğine dayanan dış politika. stratejisinin yönünü bunları göz
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önünde tutarak saptamıştır.

Mustafa Kemal, 12 Haziran 1922'de, Moskova 
Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy'a şunları söylüyordu.

"Garplılar gaflet edecek olurlarsa, eskisinden daha 
kuvvetli emperyalist bir Rusya meydana gelebilir. Sovyet Rusya 
ile daima iyi komşu olmaya devam etmeliyiz. Fakat ne hak
larımızdan en küçük bir şey feda etmeliyiz ve ne de oyunlarına 
kapılmalıyız. " 18

Lord Kinross da Atatürk adlı kitabında, Atatürk'ün ileri 
görüşlülüğünü şu şekilde anlatıyor:

"Dünyada olan biteni nüfuz edici vizyonu ile izleyen 
Atatürk, nereye doğru gidildiğini çok açık gördü. 1934'te kendisi
ni ziyaret eden General Douglas Mac Arthur ile yaptığı 
görüşmelerde dünyanın nereye gittiği hususunda vukufla 
kehanette bulundu. Ona içinde yaşanan dönemin bir mütareke 
döneminden farklı olmadığını söyledi Çünkü, müttefikler, savaşın 
asıl sebeplerini veya yenilen milletlerin karakteristikleri ve 
sorunlarını nazari itibara almadan bir 'fatihler barışı yapmıştır. 
Amerikalılar Wilson politikasını terkederek ve bu suretle 
mütarekenin barış haline dönüşmesini önleyerek Aurupa'dan çe
kilmişlerdir; bunun sonucunda Almanlar eskiden olduğu gibi 
Avrupa'nın kaderini ellerinde tutma durumuna gelmişlerdir. 
Çalışkan, disiplinli ve olağanüstü dinamizme sahip bu yetmiş 
milyonluk millet, milliyetçi duygularını harekete geçirecek bir 
politik eleman bulduklarında Versay Antlaşması'nın tasfiyesi için 
harekete geçecektir."

"Savaş 1940 ve 1945 arasında patlak verecektir. Fransızlar 
güçlü bir ordu kuracak niteliklere artık sahip değildirler ve îngi- 
lizler adalarının savunması için onlara güvenemeyeceklerdir. 
İtalyanlar savaş dışında kalabilirlerse, savaş sonrası barışta 
önemli bir rol oynayabilirler. Ancak Mussolini'nin ihtirası savaş 
dışında kalmalarını önleyecektir. Bu suretle Almanlar, İngiltere ve 
Rusya dışında, bütün Aurupa'yı işgal edeceklerdir. Amerikalılar
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tarafsız kalamayacaklar ve onların müdahalesi Almanların 
yenilmesinin nedeni olacaktır. Fakat asıl galipler, Amerikalı ve 
AvrupalIların bilmedikleri yeni politik yöntemleri ve rakiplerinin 
yapacağı en küçük hatalardan yararlanma becerileri ile 
Bolşevikler olacaktır."

"Rusya'nın yakın komşusu ve onlarla başka herhangi bir 
ülkeden daha fazla scrvaş yapmış bir ülke olarak, orada olan 
biteni yakından izliyoruz ve tehlikeyi açıklıkla görebiliyoruz. 
Bolşevikler Doğu’nun uyanan ülkelerinin zihniyetlerini hariku
lade bir maharetle istismar ediyor ve milliyetçi duyguların nasıl 
okşanacağını ve kitlelerin nasıl karıştırılacağım biliyorlar. 
Bolşevikler şu anda sadece Avrupa değil, bütün Asya için de en 
büyük tehdidi teşkil eden noktaya gelmişlerdir." 19

Bu sözler savaşın patlak vermesinden tam beş sene önce 
söyleniyor. Almanya'daki gelişmeler, savaşın cereyan tarzı, 
katılan ülkeler, sonucu ve nihayet savaş sonrası dönemdeki tablo, 
Atatürk'ün yıllar önce yaptığı tahminlere tıpatıp uyuyor.

Atatürk yeni Türkiye Cumluriyeti dış politikasının temel 
stratejisini (bu alıntıdan görüldüğü gibi), yabancı yazarların bile 
teslim ettiği ileriyi görme yeteneğiyle saptamıştır. Bu stratejinin 
isabeti, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük bir sarsıntı ve uluslararası 
alanda bunu izleyen bütün gelişmeler sürecinde de kanıtlanmıştır 
ve bu strateji bugün için de geçerliliğini korumaktadır. Türk mil
letinin bu mirasa sahip çıkması ve hasbelkader bir koltuk kapmış 
sıradan kişilerin, Türk dış politikasının, doğruluğu sağlam bir 
şekilde kanıtlanmış bu temel çizgisi ile oynamalarına müsaade 
etmemesi lazımdır.

Sadece yukarıdaki alıntı bile, bir devlet adamında vizyon 
denilince neyin kastedildiğini göstermeye yeter bir örnektir. 
Bununla beraber, biz belki ayrıntı gibi görülebilecek iki örnek 
daha vermek istiyoruz.

Bunlardan birincisi, Kurtuluş Savaşımızda ordumuzun 
İzmir'i kurtarmasının hemen ardındaki dönemle ilgili olanıdır.
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Türk Ordusu, işgalci Yunan Ordusunun büyük kısmını denize 
dökmüş, ülkeyi geri kalanlardan temizlemek için padişahın da 
onayı ile tarafsız bölge ilan edilen Çanakkale'ye doğru 
yürümektedir. Bölgeyi savunmak için İngilizler İstanbul'dan bir 
birlik göndermişlerdir. O sırada İngiltere'de Başbakan Lloyd 
George'dur. Bu kişi tamamen Yunan muhibbidir ve Kemalist güç
lerin başarısını ve Yunanlıların uğradığı hezimeti içine sindire
memektedir. Mustafa Kemal'i Çanakkale'de durdurmak ve ona 

' bir ders vermekte ısrarlıdır.

Buna mukabil diğer işgal devletleri olan Fransa ve İtalya,
İngiliz Başbakanı ile aynı fikirde değildir. Bunun üzerine Lloyd

•

George, gerekirse Ingiltere'nin dominyonlarla birlikte Mustafa 
Kemal'in karşısına çıkmasına karar verir. Ancak, daha sonraki yıl
larda açığa çıkacağı üzere, dominyonlar İngiltere'ye bu maceranın
karşısında olduklarını, bunun için asker vermeyeceklerini bildire-

• •

çeklerdir. Ayrıca, İstanbul'da Ingiliz işgal kuvvetlerinin başında 
bulunan General Harrington da başbakanının bu fikrine karşıdır.

Pek muhtemelen Mustafa Kemal, bu fikir ayrılıklarının, 
bugün daha açık bir şekilde ortaya çıkan ayrıntılarını o zaman 
bilmemektedir. Ancak, bu durumda, ihtimalleri çok iyi değer
lendirip en isabetli olanı seçtiği, karşı karşıya bulunulan durumda 
en doğru kararı almış olmasından belli olmaktadır.

Nitekim, bu ortamda Çanakkale civarına gelen Türk birlik
leri, sayıca çok az olmakla beraber mukavemet etmek emrini 
almış olan İngiliz birliklerinin mevzileri önünde duruyor ve bek
lemeye geçiyorlar. Bunu, büyük bir zafer kazandıktan sonra ve 
Çanakkale'yi ele geçirmelerinin kendileri için büyük bir sorun 
olmamasına rağmen yapıyorlar. 20

Türk kuvvetleri o sırada İngiliz mevzilerine taarruz etse, 
büyük bir ihtimalle Lloyd George'a muhalefet edenlerin büyük bir 
kısmı muhalefetten zorunlu olarak vazgeçecek ve İngiliz 
Başbakanı istediğini yapmak imkânına kavuşabilecekti. O 
zamana kadar önüne geleni süpürmüş olan, heyecan dolu muzaf
fer Türk birliklerine, zafer sarhoşluğuna kapılmadan oradan öteye
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gitmemeleri emrini vermek basit bir iş değildir. Mustafa Kemal 
bu suretle, Lloyd George'un muhaliflerine, başbakanlarını bu 
maceradan vazgeçirip, gerçekleri kabule ikna etmelerini sağla
maları için zaman vermiştir. Bunu da, durumun daha sonra açık
lık kazanacak olan verilerini bilmeden, fakat bunları isabetle 
teşhis ederek yapmıştır. Bu örnek, vizyonun her zaman atılganlık 
olmadığını, bazı hallerde, durumun gereğine göre ihtiyatlı, hatta 
pasif bir tutumun bile vizyonun icabı olabileceğini göstermekte
dir.

Bunun tam tersi bir örnek de, Hatay'ın anavatana iltihakın
da Atatürk'ün takındığı aktif tutumdur. Fransa, 1936 yılı yazında, 
İskenderun Sancağı da dahil, Suriye'ye bağımsızlığını vermeye 
hazırlanıyordu. Oysa, Hatay Milli Misak hudutlarına dahildi ve 
Atatürk çoğunluğu Türk olan ve Türkiye'nin Güneydoğu 
Akdeniz'e çıkışında önemli bir konumu bulunan bu eyaletin Türk 
hudutlarına dahil edilmesini misyonunun bir parçası olarak 
görüyordu. Bunu daha önce yapamamış olması içinde bir ukde 
olarak kalmıştı.

Şimdiki Birleşmiş Milletler'in yerinde olan o zamanki 
Milletler Cemiyeti'ne bu hususta yapılmış olan müracaatın 
savsaklanacağının anlaşılması üzerine, Atatürk konunun, icabın
da güç gösterisinde de bulunularak, enerjik bir şekilde ele alın
masına karar verdi. Özel trenine atlayarak, Güney hudutlarımız
daki askeri birliklerimizin bağlı olduğu İkinci Ordu'nun 
karargâhına gitti. Ajanslar Türk birliklerinin Güney hudutlarına 
kaydırıldığı haberlerini vermeye başladılar. Fransa telaşlandı. 
Konu iki ülke arasında ciddi bir şekilde müzakere edilmeye baş
landı.

Genelde daima ihtiyatlı ve hesaplı olan, zaferden hemen 
sonra bile, Çanakkale'de Ingilizlere sabır gösteren Atatürk, bir
denbire neden kılıç şakırdatan bir politikayı benimsemişti? Bu 
sorunun yanıtı, yaptığı durum değerlendirmesi ve hesap sonucu 
bunun, mevcut koşullarda zorunlu olduğunu, risk taşımadığını ve 
macera değil sonuç verici bir .yol olduğunu görmüş olmasıdır.
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Atatürk, Almanların Versay Antlaşması'na göre gayri askeri statü 
tanınan Ren havzasını işgal etmiş olmasına ses çıkaramayan ve 
Hitler'in Avrupa'da gittikçe tehlikeli olmaya başlamasının yarat
tığı durumla başı zaten belada olan Fransa'nın, bağımsızlığını ver
mek suretiyle esasen vazgeçtiği Suriye'nin biraz daha toprak 
parçasına sahip olması için Türkiye ile çatışmak zahmetine 
girmeyeceğini doğru olarak hesap ediyordu. Ayrıca yeni bir 
dünya savaşı arifesinde, Boğazlar'ı elinde tutan ve bu suretle çıka
cak bir savaşta, Fransa'nın muhtemel müttefiki Sovyetler Birliği 
ve irtibat yoluna egemen olan Türkiye'yi kendisine düşman 
etmekte Fransa'nın bir yararı olmadığı da belliydi. Bu yüzden 
Atatürk, müzakere masasında her ne kadar Fransa'nın izzeti nef
sini kıracak davranışlardan kaçınmaya özen gösterdiyse de, 
icabında bu işi silahla çözmekte tereddüt etmeyeceğinin işaret
lerini kararlı bir şekilde vermekten de geri kalmadı.

Sonuçta, gözlerini hayata kapatmadan, misyonunun, eksik 
kaldığına inandığı bu kısmını da tamamlamış oldu. Hatay Türkiye 
topraklarının bir parçası oldu. Atatürk'ün Hatay konusunda 
izlediği yol, sonuca yönelik aktif tutumların hangi koşullarda 
macera olmayacağını gösteren en iyi örneklerden birisidir.

İsmet İnönü'nün, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi 
savaşa sokmayarak, ülkeyi bu büyük badireden, burnu kana
madan çıkarması da, vizyona dayanan bir dış politika için iyi bir 
örnektir. En başta ileri görüşlülük, Cumhuriyet dış politikasının 
dayandığı temel çizgiye olan inanç ve bu çizginin bu badire 
sırasında da geçerliliğini koruduğu hususunda varılmış kanaat... 
Bu politikanın dayandığı değerlendirme; Almanların savaşı 
başlatacakları, başlangıçtaki bütün başarılarına rağmen bu işi 
sonuna kadar götüremeyecekleri, sonuçta Batılı demokrasilerin 
Nazizmi çökertecekleri, Türkiye'nin yerinin Batının yanı olduğu, 
savaş sonunda en az Nazizm kadar tehlikeli olmaya başlayacak 
Sovyetler Birliği'ne de bu süreç içerisinde çok dikkat edilmesi 
gerektiğidir.

İnönü bütün savaş boyunca izlediği politikada bu verilere
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dayanan esaslardan herhangi bir sapma göstermemiştir. Gereksiz 
cesaretlilik gösterilerinin cazibesine kapılmamış, kararlı, hesaplı 
ve ölçüsü olayların ve gelişmelerin gerçek boyutları ile orantılı 
bir ihtiyatlılık sergilemiştir. Bu çizgiyi sürdürmek kolay 
olmamıştır: Almanların savaşın başında kazandıkları
başdöndürücü başarılarla neredeyse Avrupa'nın tümüne egemen 
olmaları ve Rusların da işini bitirmek üzere oldukları işaretini 
vermeleri, ülkede bazı kesimlerde "Neden halâ Almanların yanı
na geçmiyoruz? Böyle gidersek hüsrana uğrarız" şeklindeki 
yakınmaları harekete geçirmiş, hatta el altından İnönü üzerinde 
bir baskı bile şekillenmeye başlamıştı. İnönü bütün bunlara 
mukavemet etmiş ve dış politikamızı isabetine inandığı çizgisin
den saptırmamıştır. İsteyerek veya başka çareleri olmadığı için 
Almanların saflarında yer alanların, savaşın sonlarına doğru, 
"Muzaffer Kızılordu tarafından Almanların işgal ve zulmünden 
nasıl kurtarıldıkları" ve Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar geçen 
yetmiş yıllık süre içinde de "kurtarıcılarından" neler çektikleri 
göz önüne alınınca, hem yıllarca önce bütün bu gelişmeleri gören
lerin, hem de bunun üzerine bina edilmiş Cumhuriyet dış poli
tikasını, bütün bu savaş yıllarında kararlılık ve inançla uygu
layanların nasıl bir vizyona sahip oldukları kendiliğinden ortaya 
çıkar.

Vizyonla ilgili örnekler vermeye devam ediyorum. Bu kere 
vereceğim örnekler, ABD'nin Körfez politikası ve yakın komşu
muz İran ile ilgili. ABD başlangıçtan beri İran'ın Sovyet nüfuzu 
altına girmesini engelleyecek bir politika izlemektedir. İran ise, 
özellikle petrol gelirlerinin birdenbire artmasından sonra, kendi 
gücü ve önemi hakkında yaptığı değerlendirmelerde ölçüyü kaçır
maya başlamıştır. Silahlı kuvvetlerini en modem silahlarla donat
mak istemektedir.

Eisenhower'in başkanlığı döneminde ABD, İran Şah'mm 
ısrarla istediği silahları, gerek sayı, gerek teknolojik nitelikleri 
açısından çok abartılı bulmakta, İran'ın bu düzeyde bir silahlan
maya güvenliği açısından ihtiyacı olmadığı gibi, silahlı kuvvet
lerinin eğitim düzeyinin bu sayı ve nitelikte silahları kullanmaya
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müsait bulunmadığını vurgulamakta, İran'ın eline geçmeye 
başlayan maddi olanakların bir kısmını ülke kalkınması ve sosyal 
ve politik gelişmesini sağlamak için kullanmasının daha uygun 
olacağını savunmaktadır. Eisenhower, başkanlığı sırasında İran'ın 
aşırı silah taleplerini, bu düşüncelerle hep reddetmiştir. Aynı 
durum, Kennedy ve Johnson'ın başkanlıkları dönemlerinde de, 
aşağı yukarı bu çizgide devam etmiştir.

Ancak, durum Nixon başkan olduktan sonra değişmiştir. 
Gerek Nixon, gerek o zaman başkanın milli güvenlik danışmanı 
olan Henry Kissinger, İran'a değişik bir gözle bakmaya 
başlamışlardır. Onlara göre İran, Körfez bölgesinde ABD'nin et
kisinin dayanak noktası olmalıydı. Kissinger Mayıs 1972'de 
Tahran'a gitti ve Şah'la uzun bir görüşme yaptı. Sonuç, ABD-İran 
ilişkilerinin köklü bir şekilde yeniden yapılandırılması oldu. 
ABD, İran'daki askeri danışman ve teknisyenlerinin sayısını 
büyük ölçüde artıracak, Şah da, nükleer olanlar dışında, en mo
dem silahları istediği kadar alabilecekti. Yani, İran Hükümetine 
bu hususta bir tür açık çek veriliyordu. Buna mukabil İran da 
Körfez bölgesindeki Batı yararlarının bekçiliği görevini yük
lenecekti.

*

1972 ile 1977 yılları arasındaki dönemde İran, ABD'den on
milyar dolarlık silah satın aldı. Bir an geldi, İran'ın ardı arkası
gelmeyen silah siparişlerini ABD bile karşılayamaz oldu. İran'ın
aldığı silahlar arasında uçan radar denilen AWACS uçakları bile 
vardı.

Bu suretle ABD, Körfez'de sırtını, insan gücü nitelik 
açısından neredeyse sıfır, buna mukabil depoları en modem 
silahlarla dolu, bu silahları kullanıp kullanmayacakları meçhul bir 
askeri gücün sağlamasını beklediği güvenlik ve caydırıcılığa 
dayıyordu. Oysa, ne gözünde büyüttüğü Şah'ta ve ne de baştan 
sona donattığı İran ordusunda zannettiği güç mevcuttu. Kısa süre 
sonra Şah'ın, değil Körfez bölgesini, kendisini bile korumaktan 
aciz olduğu ortaya çıkacaktı. Güvendiği ordusu ise, depolarında
ki silahlarını bile koruyamayacaktı.
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Bu "vizyon" sayesinde Körfez'de o zamana kadar mevcut 
güç dengesi bozuldu. İran'ın çökmesi, Irak'ın iştahını kabarttı. 
ABD şimdi Nixon'un, Körfez'deki Batı yararlarını sağlam kazığa 
bağlamak stratejisinin sonuçları ile uğraşmaktadır.

Bu bölümün dışında da söylediğim gibi, dış politikada 
vizyon konusu, Özal'ın iktidarı döneminde gündeme sık sık 
gelmeye başlamıştı. Bazı kimselere göre Özal, diğer bir çok 
konuda olduğu gibi, dış politika konusunda da engin bir vizyona 
sahipti. Bazılarına göre de, böyle bir şey söz konusu olmadığı 
gibi, aksine, atılgan ve rahat tabiatı dolayısıyla, kendisini vizyon 
sahibi zannetmesi ülke için tehlikeliydi. Vizyon konusuna, Özal 
hakkındaki bu tartışma vesilesi ile girmiş olduğumuz için, bahsi 
kapatmadan önce bu konuda kişisel gözlemlerimi belirtmek isti
yorum.

Özal başbakan olduğunda ben Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı idim. Kendisini de ilk defa bu görevde iken tanıdım. 
Cenevre'de Birleşmiş Milletler nezdindeki delegasyonumuza 
daimi temsilci olarak atanıncaya kadar geçen on beş aylık süre 
içinde, müsteşarlık görevimin icabı olarak, kendisiyle sık sık 
temasım oluyordu. Bu bana, Özal'ı başbakanlığının başlangıç ve 
göreve intibak döneminde tanımak olanağını verdi.

Bu temaslarımdan edindiğim izlenim, kendisinin dış politi
ka konusunda izleyeceği yol hususunda, hiç değilse başlangıçta, 
şekillenmiş bir fikre sahip olmadığıdır. Diğer konuların aksine, 
dış politika hakkında bir ön hazırlık ve çalışma yapmadığı da 
görülüyordu: Bazı vesilelerle ifade ettiği fikirlerinden, dış poli
tikaya bir hareketlilik getirmekten yana olduğu, konulara cesur ve 
alışılagelmişin dışında yaklaşmak yanlısı olduğu ve bu alandaki 
sorunların çözümünde de, her şeyin devası olarak gördüğü ekono
minin önemine inandığı seziliyordu. Ancak, başbakan olduğunda 
neyi nasıl yapmak hususunda oluşmuş bir fikre sahip olduğunu 
zannetmiyorum. İzlenimim ilk yılda daha çok bir arayış içinde 
olduğu idi.

• • _

Ozal'ın başbakanlığının ilk ayında, Cumhurbaşkanı Kenan
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Evren'in, İslam Konferansı'nın Kazablanka'da yapılacak devlet 
başkanları düzeyindeki toplantısına katılması ve hatta, iste
diğimiz takdirde bize verileceği duyurulan, Örgütün Daimi
Ekonomik Komite Başkanlığını kabul etmesi için Evren üzerinde

• • •

bir hayli ısrarlı olduğunu hatırlıyorum. O zaman Ozal, İslam 
Konferansı'na özel bir önem atfediyor izlenimini veriyordu.

Nitekim Evren'i Kazablanka'ya gitmeye ve Ekonomik 
Komite Başkanlığını kabule ikna etti. Konferansta Evren, komi
teye başkan seçildi. Bu seçim üzerine bu başkanlığın yürütülme
sine yardımcı olmak üzere, merkezde oluşturulacak bakanlıklar 
arası birimin başına, daha önce öngörüldüğü gibi Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarının değil, Devlet Planlama Başkanlığı 
Müsteşarının getirilmesinde ısrar etti ve bunu sağladı. O sırada 
Planlama Müsteşarı kardeşi Yusuf Özal'dı. Yine örgütün 
Cidde'deki sekreteryasında üst düzey bir görev için; daha önce 
teklifini öngördüğümüz kişi yerine, kendisine ve İslam 
Konferansı'yla daha sıkı işbirliğine yakın olarak tanınan birisinin 
aday gösterilmesini istedi.

• •

Bütün bunlar Ozal'ın, iktidarının başlangıcından bu örgütle 
yakın işbirliğine bir tür öncelik verdiği izlenimini uyandırıyordu. 
Oysa Ozal'ın önceliği, daha sonra hissedilir şekilde ABD ve 
Batıya kayacaktı. O kadar ki, daha önceki iktidarların, o zamanki 
adıyla Avrupa Topluluğu'na bir türlü yapmaya cesaret edemedik
leri tam üyelik müracaatını, Planlama Müsteşarlığı zamanında bu 
kuruluşun daima karşısında olan ve ortak üyeliği bile içine sindi- 
rememiş olan Özal yapacaktı.

İktidarının ilk yılında kendisiyle zaman zaman yaptığımız 
görüşmelerde Özal, Kıbrıs konusunda bir hayli katı bir tutum 
içinde görünüyordu. Buna mukabil, Yunanistan ile bir yakınlaşma 
arayışı içindeydi ve bana sık sık, Papandreu'yu kastederek 
"Ercüment Bey, göreceksiniz ben bu adamı yola getireceğim" di
yordu. Sihirli formülü, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilme
si idi. Bunun yaratacağı cazibenin Yunanlıları yumuşatacağına 
inandığı izlenimini veriyordu. Tabii Kıbrıs konusunda katı olup,
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Yunanistan'la ilişkilerde esnek olmak birbiriyle pek bağdaşmıyor
du.

Bana göre bütün bunlar, Özal'ın, iktidarının ilk yılında dış 
politika konusunda olgunlaşmış bir fikre sahip olmadığına, daha 
ziyade bir arayış içinde bulunduğuna delalet etmekteydi. Nitekim, 
Yunanistan'la ilişkilerimiz, Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne üyeliği
mizle ilgili ilk görüşleri zamanla epey değişti. Bir süre sonra, 
zannederim, Yunanlılarla yakınlaşmanın sandığından biraz daha 
zor olduğunu anladı. ABD ve Avrupa ile ilişkiler ön sıralara otur
du. Kıbrıs işinde ise bir hayli ve belki, gereğinden de fazla 
yumuşadı.

Ben 1985 yılı başında müsteşarlık görevinden ayrıldım. 
Bununla beraber, atandığım Cenevre'de, Birleşmiş Milletler 
nezdinde daimi temsilci olarak dış politikayla bağlantım sürüyor
du. Bu dönemde, gerek İsviçre'ye gelişlerinde, gerek benim 
Ankara’ya gidişlerimde Özal’la görüşmelerim oldu. Özal'ın her 
geçen yıl dış politikaya daha fazla merak sardığı ve işin içine 
girdikçe görüşlerinin de değiştiği görülüyordu. Planlama 
Müsteşarı iken koyu bir Avrupa Topluluğu karşıtı olarak bilinen 
Özal'ın, Türkiye'nin bu kuruluşa tam üye olması için yoğun bir 
çaba içine girmiş olması, bunu kanıtlayan örneklerden biriydi. 
İslam Konferansı Örgütü'ne duyduğu ilgi, en azından, artık aynı 
düzeyde değildi. ABD ile ilişkilerimize sadece gereken ilgiyi 
göstermekle kalmamış, bunları daha da geliştirmeye önem ver
meye başlamıştı. Bir zamanlar pek yumuşak yaklaşmadığı Kıbrıs 
sorununu, artık çözümü ivedilik kazanmış bir konu olarak görü
yor, bu yönde, yönetimde gerekli olan koordinasyona pek önem 
vermeden, işi kişisel inisiyatiflerle yürütmeyi yeğliyordu. 
Hepsinden önemlisi dış politikayı yeterli derecede aktif görmü- 

' yor, uluslararası planda rol oynamak için fırsat kolladığı izleni
mini veriyordu. Nitekim Körfez krizi sırasında bu aktif politika 
merakını resen uygulamaya çalışacak, ancak gelişmeler hesap 
ettiği ve umduğu yönde gerçekleşmeyecektir.

Yukarıda özetlediğim izlenimler açısından bakıldığında,
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• •

Ozal'ı vizyon sahibi devlet adamı kategorisine sokmak kabil ola
bilir mi? Buna olumlu yanıt vermek zordur. Özal'ın -Avrupa 
Topluluğu'na karşı çok olumsuz olduğu bilinen geçmişi ve 
başbakan olduktan sonra bunun tam tersi bir tutum içine girmiş 
olması bir yana bırakılsa bile- başbakanlığının ilk yılı ile cumhur
başkanı olarak ölümüne kadar geçen dönem nazarı itibara 
alındığında, temel dış politika konularındaki görüş ve yaklaşım
larındaki değişiklikler, göze batacak şekilde büyüktür. Örneğin, 
başlangıçta, İslam ülkeleri ve İslam Konferansı ile ilişkilere bir 
hayli sıcak bakıyordu. Buna mukabil ABD ve Batıyla ilişkilere, 
en azından, iktidarının son yıllarında vermeye başladığı önceliği 
tanımıyordu. Oysa iktidarının ilerleyen yıllarında, Avrupa 
Topluluğu karşıtı Özal, bu kez tam üyelik için mücadele verecek
tir. ABD ile ilişkileri daha da geliştirmek için çaba sarfedecektir. 
Kıbrıs konusunda başlangıçta "şahin" olan Özal, daha sonra 
çözüm için, gereğinden fazla tavizkâr tutum içinde görünecektir. 
O kadar ki, ben emekli olduktan sonra kendisiyle bir yerde 
tesadüfen karşılaştığımda, "Bu sizin bakanlıktaki gençler, Kıbrıs 
konusunda çok katı davranıyorlar. Fırsatları boşu boşuna kaybe
diyoruz, " diye şikâyette bulunacaktı.

Diğer taraftan, gösterdiği bütün iyi niyete rağmen, ekono
mi ve ticarete öncelik vererek Yunanistan'ı dize getireceği umudu 
gerçekleşmedi. Davos'a büyük ümitlerle gitti. Sonu boş çıktı. 
Herhalde, mevcut sorunların çözülememiş olmasının, kendisin
den evvelkilerin ikna yeteneklerindeki eksiklikten kaynaklan
madığını, sorunların ilk bakışta göründüklerinden daha kompleks 
olduğunu anladı.

Körfez krizi sırasında yaptığı hesaplar da doğru çıkmadı. 
Örneğin bir gazeteye verdiği mülakatta şunları söylüyordu; "Bu 
krizin ertesinde kesin olarak Ortadoğu ve Körfez eskisi gibi 
olmayacak. Bu değişen dünyada daha iyi yerimiz varsa onu da 
almak zorundayız." 21

M

Ozal'a göre, bu kriz sırasında aktif bir politika izlersek, 
siyasi ve ekonomik bakımdan çok kârlı çıkacaktık. Hesaplarına
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göre Ortadoğu'da coğrafya bile değişecek, bize önemli fırsatlar 
doğacaktı.

Sonuçta ne coğrafya değişti, ne fırsatlar doğdu. Ne 
ekonomik ve ticari, ne de umulan ölçüde siyasi kazançlar sağ
landı. Bilanço bizim için maddi ve belki de ileriye dönük olarak 
siyasi zararlar içerdi. Gitmek istediği sınırdan alıkonulmamış 
olsaydı, maruz kaldığımız zarar muhtemelen daha da büyük ola
bilecekti. Bütün bunlar, yıllar içinde şekillenmiş ihtiyatlı ve ağır
başlı geleneksel Ortadoğu politikamızın isabetini ve bunun temel 
çizgisiyle uluorta oynanmasının doğru olmayacağını bir kere 
daha kanıtladı.

Bu açılardan bakıldığında, Özal'ın, bizim bu bölümde 
anlatmaya çalıştığımız şekilde bir vizyona sahip olduğunu söyle
mek zordur. Bununla beraber Özal'ın, dış dünyada cereyan eden 
politik gelişmeleri seleflerinin çoğundan daha yakın takip ettiği
ni, bununla da kalmayıp bunlar üzerinde kafa yorduğunu teslim 
etmek hakkaniyete uygun olur. Kendisini pohpohlayanların iddi
ası ölçüsünde olmasa bile, yabancılarla yaptığı temaslarda 
karşısındakileri etkilediği, hatta belirli bir itibara da sahip olduğu 
bir vakıadır. Dışarıda en çok tanınan devlet adamlarımızdan birisi 
olduğunu söylemek de, zannederim, yanlış olmaz. Tabii bütün 
bunlar, özellikle dış politikanın temel konularında gösterdiği 
zigzagları ve pek hesaba uymayan atılganlıkları da göz önüne 
alındığında, kendisinin, yandaşlarının iddia ettiği gibi dış poli
tikada çok ileri görüşlü ve geniş bir vizyon sahibi olduğunu kanıt
lamak için yeterli olmamaktadır.
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Aktİf Diş Politika

1940'lı yılların başında Türkiye'de çok partili gerçek 
demokrasiye geçme kararı alındıktan sonra, siyasi partiler arasın
da kıran kırana ve sınır tanımayan bir mücadele başladı ve maale
sef bu uygulama siyasi hayatımıza bir gelenek olarak yerleşti. 
Kısa ömürlü Serbest Fırka deneyiminden sonra kurulan ilk 
muhalefet partisi olan Demokrat Parti'ye geçmek isteyen hemen . 
herkes, evvela gazetelerde bir "açık mektup" yayımlıyor, tek par
tili rejimin sembolü olarak gördüğü zamanın Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü'ye veryansın ediyor, bu da kendisine, muhalefet 
saflarına katılmak için bir tür referans teşkil ediyordu. Böyle bir 
mektubu gazetelerde yayımlatmak olanağı bulamayanlar ise, 
meydanlara çıkıp ateşli nutuklar atıyorlardı. Neredeyse her yol 
geçerli, eleştiri için her konu uygun telakki olunuyordu. O kadar 
ki, geleneksel olarak o zamana kadar tabu telakki edilen dış poli
tika bile yapılan saldırılardan nasibini alıyordu.

Celal Bayar'ın başında bulunduğu o zamanın ana muhale
fet partisi olan Demokrat Parti'nin çok ateşli mensuplarından 
birisinin İnönü'yü hedef alan acayip saldırısını hep hatırlarım. Bu 
siyasetçi, İnönü'ye karşı o zamana kadar yöneltilen eleştiri ve 
saldırıları herhalde artık çok klasikleşmiş, dolayısıyla etkilerini 
kaybetmiş bulmuş olmalı ki, ortaya yeni bir iddia ile çıkıyordu. 
İnönü'yü ülkeyi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutarak Türk 
milletinin erkeklik duygularını rencide etmiş olmakla itham 
ediyordu. Onun açtığı bu yolu ilginç bulan bazı diğer siyasetçiler 
de İnönü'nün pısırık bir dış politika izlemiş olduğu iddialarını dile 
getirmeye başladılar. Türkiye'nin savaş dışında kalmak uğruna 
Oniki Adayı Yunanlılara hediye ettiğini söyleyerek, bunu pasif 
dış politika izlenmesine bağladılar ve tabii, hesapsızlıkla cesaret 
arasındaki çizgiyi iyi çizmeden, İnönü'yü aktif dış politika izle
mekten korkmakla suçladılar.

Kamuoyunda kolay prim de yaptığı için, bu tür suçlamalar
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gittikçe artan bir şekilde moda oldu. Yetkili yetkisiz hemen 
herkesin dış politika konusunda ahkâm kesmesi neredeyse günlük 
bir uygulama oldu. Bu satırların yazıldığı dönemde ise, izlenen 
dış politikayı pısırıklıkla nitelemek bir hayli yaygın bir meta 
haline geldi. "Kerkük'ü alalım", "Nahcivan'a girelim",
"Ermenistan'a yürüyüp ağzının payını verelim", hatta 
"Boşnakları kurtarmak için kuvvet kullanalım" gibi sloganların 
primi yükseldi; bunlar yapılmadığı için, izlenen dış politikayı 
kişiliksiz ve pısırıklıkla suçlamak günlük politik söylemler oldu. 
O kadar ki, bu hususta bazı politikacılar çok ateşli bazı gazeteci
leri bile geride bırakmaya başladılar.

İçlerinde gerçekten sağduyu sahibi olan birtakım poli
tikacıları bile bu yola iten, pek muhtemelen bu tür cesaret göste
rilerinin kamuoyunda iyi tepki vermesi ve dolayısıyla iç siyaset 
açısından sağladığı avantajlardır. Maalesef iç politika gerekleri ile 
dış politika yapmanın bilinen sakıncalarına rağmen, sonuçta ülke 
için yararlı olmayacak bu yolun politik cazibesine direnmek 
anlaşılan zor olmaktadır.

Aslında dış politikada, aktif veya pasif dış politika diye bir 
kavram yoktur. Kavram doğru dış politikadır. Doğru dış politika 
da yerine ve zamanına göre aktif veya pasif olabilir. Tabii, 
buradaki pasif kelimesini, gelişmeleri bilinçli bir şekilde değer
lendirip, vaziyet almadan, ölçülü ve hesaba dayanan bir ihtiyat ve 
dikkatle izlemek şeklinde anlamak gerekir. Başka bir deyimle 
pasif dış politika ile kastedilen, sinip, oturup gelişmeleri etliye 
sütlüye karışmadan izlemek değildir.

Dış politikanın doğru olması için, hedef olarak, ’’arzu 
edilenMin değil, ’’yapılabilir”in alınması ve bunun tabii sonucu 
olarak da öngörülen hedefin ülke olanaklarıyla dengeli olması 
lazımdır. Daha da açık ifade edilmek gerekirse, dış politikanın 
gönüle değil, hesaba dayanması şarttır.

Hesaba dayanmayan dış politika için en tipik örnek, 
Osmanlı împaratorluğu'nun bir olup-bittiyle Birinci Dünya 
Savaşı'na sürüklendikten sonra eldeki sınırlı gücü, daha çok

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 1999 [253]



Almanya’nın savaş hedeflerine yardımcı olacak şekilde, 
Galiçya’da, Süveyş Kanalı seferlerinde boşuna tüketmesi ve bu 
suretle İmparatorluğun çökertilmesini isteyenlerin işini kolay
laştırmasıdır. Bunun adı aktif dış politika olmuştur. İsmet 
İnönü’nün, ülkeyi İkinci Dünya Savaşı badiresinden kurtaran 
hesaplı, ihtiyatlı politikasını ise pasiflikle niteleyenler çıka
bilmiştir.

Hesaba dayanan her tasarruf gibi, hesaba dayanan dış poli
tika da, başlangıçta, gönüllere hitap eden tasarruflar kadar sem
patik değildir. Talihsizlik buradadır. Ancak devleti yönetmek 
sorumluluğunu üstlenenler, işgal ettikleri mevkilere layık kimse
lerse, kısacası kelimenin ifade ettiği anlamda devlet adamı ise
ler, onların, önceliği sempatik olana değil, başlangıçta sempatik
olmasa bile, uzun vadede ülkenin yararına olana vermeleri haklı 
olarak beklenir.

Dış politikada bazı kavramlar birbirine karıştırılırsa, bu çok 
kere telafisi güç, bazen de imkânsız olabilecek hüsrana, hatta 
felaketlere neden olabilir. Örneğin, cesareti, macera ile karıştır
mamak çok önemlidir. İhtiyatı da, korkaklık veya pısırıklık ile 
karıştırmamak gerekir. Aktif olmak, hesap-kitap yapmadan 
ortaya atılmak demek değildir.

17) Gary Sick, All Fall Down (Herşey Yer
18) Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları.
19) Lord Kinross, Atatürk, The Rebirth of
20) David Walder, The Chanak Affair.
21) 5 Eylül 1990 tarihli Sabah Gazetisi.

Ercüment YAVUZALP, “Dış Politikada Oyunun 
Kuralları ”, Bilgi Yayınevi, 1998-Ankara, s. 62-83

* Bu kitaptan bölümler yayınlanması sürdürülecektir.
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