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* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Günce'ye veda mesajı.

1 Mart 2000

# Danimarka Dışişleri Bakanı Sayın Niels 
Helveg Petersen'in ülkemizi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

# Haşimi Ürdün Kralı Majesteleri Abdullah Bin 
Al Hussein'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
davetlisi olarak ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

# Almanya'nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Büyükelçi 
Wittig'in ülkemizi ziyareti (1-2 Mart).

& Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Çeçen sığınmacılara ilişkin 
soruya verdiği cevap.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, İran İslami Danışma Meclisi 
seçimlerine ilişkin soruya verdiği cevap.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.
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2 Mart 2000

* Tacikistan'da yapılan parlamento seçimine 
ilişkin açıklama.

% "Türkiye ve Belarus Dışişleri Bakanlıkları 
Arasındaki Danışmalara İlişkin Protokol" 
çerçevesinde gerçekleştirilecek siyasi 
istişarelere ilişkin açıklama.

3 Mart 2000

# Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Seyotim Mesfin'in ülkemize 
yapacağı ziyaretle ilgili açıklama.

* Ispanyol basınında yer alan Bask terör örgütü 
ETA ile ilgili habere ilişkin bilgi notu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Türkiye-Irak Karma Ekonomik 
Komisyonu Toplantısına katılmak amacıyla 
Devlet Bakanı Sayın Edip Safter Gaydalı 
başkanlığında Irak'a giden heyetin ziyaretine 
ilişkin soruya verdiği cevap.

4 Mart 2000

* Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Dışişleri
Bakanları arasında yapılacak görüşmelere 
ilişkin açıklama.
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*• Çek Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Havel'in 
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

% Türkiye-Suriye Dışişleri Bakanlıkları Siyasi 
Direktörleri başkanlığındaki Çalışma Grubu 
Toplantısı (6-8 Mart, Şam).

* Eski Yugoslavya Savaş Suçluları Mahkemesi 
(ICTY) Başsavcısı Carla del Ponte'nin 
ülkemizi ziyareti (6-7 Mart).

Dışişleri Bakanlığı Mensupları Derneği'nin 
kuruluşuna ilişkin bilgi notu.

6 M art 2000

7 Mart 2000
•  •

& Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ürdün Haşimi 
Krallığı Kralı Abdullah Bin Al- Hussein'i 
karşılama töreninde yaptıkları konuşmanın 
metni.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Haşimi 
Krallığı Kralı Abdullah Bin Al- Hussein'le 
heyetler arasındaki görüşmelerden sonra 
basına yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Haşimi 
Krallığı Kralı Abdullah Bin Al- Hussein'in 
onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.
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# NATO Genel Sekreteri George Robertson'un 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri 
Günter Verheugen'in Türkiye'yi ziyaretiyle 
ilgili açıklama.

8 Mart 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Kralı
Abdullah Bin Al-Hussein'in Türkiye'yi resmi 
ziyareti münasebetiyle DEİK tarafından
düzenlenen toplantıda iş adamlarına hitaben 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın, Sayın Başbakanımızın
Hindistan'a yapacağı ziyaretle ilgili soruya 
verdiği cevap.

9 Mart 2000

# Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Johannes 
Rau'nun Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in davetlisi olarak ülkemizi ziyaretine 
ilişkin açıklama.

* Paris Büyükelçiliğimiz resmi konutunun 
onarımı konusundaki haberlerle ilgili 
açıklama.
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# BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Alvaro de Soto'nun ülkemizi ziyareti (9-10 
Mart).

# Türk-Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen 
Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği X. 
Konferansı (9-12 Mart).

10 Mart 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı'nın açılışında yaptıkları 
konuşmanın metni.

$ Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, AB
Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Günter Verheugen ve çalışma arkadaşlarıyla 
görüşme sonrasında yaptıkları açıklama.

# Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Jaime
Gama'nın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail
Cem'in davetlisi olarak ülkemize yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

15 Mart 2000
_ ____  _  ____ ____  •

# Sayın Cumhurbaşkanımızın ATC-DEIK 
konferansı için gönderdikleri video mesaj.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Kurban 
Bayramı mesajı.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Mart 2000 V



* Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk'un 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in daveti 
üzerine ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

19 Mart 2000

20 Mart 2000

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş'ı karşılamasında yaptığı açıklama.

21 Mart 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Tunus 
Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

# Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer'in 
II. Dünya Su Forumu ve Bakanlar Konferansı 
vesilesiyle Hollanda'yı ziyareti (21-22 Mart).

# Türkiye-İngiltere Siyasi Danışma Toplantısı 
(Ankara).

22 Mart 2000

t* Tayvan'da yapılan seçimler ve Türkiye-Çin 
Halk Cumhuriyeti ilişkileri hakkında açıklama.
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# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Türkmenistan'a yapacakları ziyarete ilişkin 
açıklama.

# Dış Politika Enstitüsü'nün kuruluşunun 25. yılı 
vesilesiyle düzenlenen uluslararası konferansla 
ilgili bilgi notu.

#* Portekiz Dışişleri Bakam'nın Türkiye-AB 
ilişkileriyle ilgili yorumuna ilişkin bilgi notu.

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

23 Mart 2000

% Karadeniz'de batan balıkçı teknesiyle ilgili 
açıklama.

24 Mart 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Dış Politika 
Enstitüsünün 25. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle düzenlenen törende yaptıkları 
"Türk Dış Politikasında 2000 Yılı ve Ötesi İçin 
Yeni Ufuklar" başlıklı konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın 8. Türk Devlet ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği 
Kurultayı'nda yaptıkları konuşmanın metni.
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# Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi 
Dr. O. Faruk Loğoğlu’nun Dış Politika 
Enstitüsü’nün kuruluşunun 25. yıldönümü 
münasebetiyle verdiği yemekte yaptığı 
konuşmanın metni.

* Türkiye-ABD "Açık Semalar" Hava Ulaştırma 
Anlaşması'yla ilgili açıklama.

% Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın Türkiye'yi 
ziyaretiyle ilgili açıklama.

25 Mart 2000

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
Dünya Su Günü toplantısında yaptıkları 
konuşmanın metni.

26 Mart 2000

* Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Yordan 
Sokolov'un, TBMM Başkanı Sayın Yıldırım 
Akbulut'un davetlisi olarak ülkemizi ziyareti
(26-29 Mart).

* Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Denetim Komisyonu Türkiye raportörlerinin 
ülkemizi ziyareti (26-30 Mart).
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir V. 
Putin'e gönderdikleri mektup.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Hindistan 
Başbakanı Sayın Atal Bihari Vajpayee'nin 
davetine icabetle Hindistan'a yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nm KKTC Üniversiteleri hakkındaki 
soruya verdiği cevap.

27 M art 2000

28 Mart 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'ı 
resmi ziyaretleri öncesinde yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'daki 
karşılama töreninde yaptıkları konuşmanın 
metni.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'ı 
resmi ziyaretleri sırasında yaptıkları basın 
açıklamasının metni.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Türkmenistan'ı ziyaretleri sırasında 
"Türkmenistan'ın Saygıdeğer Büyüğü 
Nişanı "nm tevdi edilmesi dolayısıyla 
düzenlenen törende yaptıkları konuşmanın 
metni.
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı 
Türkmenbaşı tarafından onurlarına verilen 
akşam yemeğinde yaptıkları konuşmanın 
metni.

* Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
VI. Zirvesi'ne ilişkin açıklama.

Türkiye-Macaristan Siyaset Planlama 
İstişareleri.

29 Mart 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Türkmen İş
Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları konuşmanın 
metni.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan 
ziyaretinden dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, Japonya 
Dışişleri Bakanı Yohei Kono'nun davetine
icabetle Japonya'ya yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

*  Mart Ayı Dış Politika Gelişmeleri

*  Dış Politikada Oyununun Kuralları.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN GÜNCE’YE VEDA

MESAJI

Ankara, 27 Mart 2000

Dışişleri Güncesi Cumhuriyetimizin 75 ’nci yıldönümünde 
Ekim 1998 tarihli ilk sayısıyla yayın hayatına başlamıştı. 
Amacımız ülkemizin dış politika gündemini yansıtan ve zaman 
içinde artacak değeriyle aranan bir kaynak haline gelecek sürekli 
bir belgesel yayına sahip olmaktı.

Aradan geçen bir buçuk yıl içinde yayınını kesintisiz 
sürdüren Günce, yeni bir yüzyıla ilerlediğimiz o günlerde 
duyduğumuz belgesel yayın ihtiyacına cevap vermekle kalmamış, 
sayfalarını fiili hizmet yıllarını geride bırakan Bakanlığımız 
mensuplarının katkılarına da açık tutarak, kuşaklar arasında bağ 
kuran ve geçmiş deneyimleri okuyucularına aktaran bir yayın 
olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile birlikte Dışişleri
• •

Güncesi Yayın Kurulu ’ndan ayrılırken, Yayın Kurulu Üyeleri 
Büyükelçi Candan Azer ve Büyükelçi Sermet Afacanlı ile Elçi 
Berki Dibek'e bu yayınımıza verdikleri büyük emek dolayısıyla 
teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir görev addediyorum.

Dışişleri Güncesi’nin yayın hayatında daha nice yıllara 
ulaşmasını diliyor, Günce okurlarına saygılarımı sunuyorum.
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DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN NİELS 
HELVEG PETERSEN’İN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danimarka Dışişleri Bakanı Sayın Niels Helveg Petersen, 
2-3 Mart 2000 tarihlerinde Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 
ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Danimarka Dışişleri Bakanı Petersen ile yapılacak 
görüşmelerde, Türkiye ve Danimarka arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir.

Konuk Bakan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilecektir.
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HAŞİMİ ÜRDÜN KRALI MAJESTELERİ ABDULLAH 
BİN AL HUSSEİN’İN, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 

DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE YAPACAĞI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haşimi Ürdün Kralı Majesteleri Abdullah Bin Al Hussein, 
eşi Kraliçe Rania Al Abdullah'la birlikte, sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 7-9 Mart 2000 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaklardır.

Haşimi Ürdün Krallığı, Türkiye'nin ortak tarih ve kültür 
değerlerinden kaynaklanan derin dostluk ve kardeşlik bağlarının 
bulunduğu ve büyük önem atfettiği bir bölge ülkesidir.

Ürdün Kralı Majesteleri Abdullah Bin Al Hussein'in
ziyareti vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin
yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde
bulunulacaktır. Majesteleri Kral, Ankara'daki temaslarının
ardından 8 Mart'ta İstanbul'a geçecek ve iş çevreleriyle temaslarda 
bulunacaktır.

Bu ziyaretinde, Majesteleri Kral'a, Başbakan Abdul Raouf 
Rawabdeh, Saray Nazırı Dr. Fayez Tarawneh, Dışişleri Bakanı 
Abdul ilah Khatib ile Su ve Sulama Bakanı Kamel Mahadin'le 
birlikte üst düzey bir heyet refakat edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN ÇEÇEN SIĞINMACILARA

İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Çeçenistan'da yerlerini yurtlarını terkederek civar 
bölgelere ve bu meyanda komşumuz Gürcistan'a kaçmak zorunda 
bırakılan Çeçen sığınmacılara, acılarının dindirilmesine bir ölçüde 
katkıda bulunmak amacıyla Hükümetimiz ve vatandaşlarımızca 
sağlanan insancıl yardımlar sürmektedir.

Hükümetimizce tahsis edilen ödenekle sağlanan ve gıda 
maddesi, giyecek ve ilaçtan oluşan 32 ton tutarındaki acil insancıl 
yardım malzemesi Gürcistan'daki Çeçen sığınmacılara 
ulaştırılmak üzere 27 Şubat Pazar günü Gürcistan'a sevkedilmiştir.

Ayrıca, Çeçen sığınmacıların barındıkları Gürcistan'daki 
Ahmeta vadisinde faaliyet göstermek üzere bir seyyar aşevinin 
şevki için Gürcü makamlarıyla temaslara başlanmıştır. Öte 
yandan, AB Komisyonu nezdinde de girişimde bulunularak 
çatışmalardan mağdur olan Çeçen halkı için tahsis edilen AB 
fonlarının mahalli koşullar nedeniyle Kuzey Kafkasya'da 
kullanılamayan bölümünün Gürcistan'a yönlendirilmesi 
hususunda da çalışılmaktadır.

Bu arada, ülkemizde akrabaları ve yakınları bulunan ve 
hukuki durumları müsait olan çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan 
300'ün üzerindeki Çeçen sığınmacı uluslararası 
yükümlülüklerimiz ve ulusal mevzuatımızın getirdiği bazı 
kısıtlamalara rağmen, sırf insani mülahazalarla, son dönem içinde 
istisnai olarak Türkiye'ye kabul edilmişlerdir.

Çeçenistan'ın güney bölgesinde insan hakları alanında 
ortaya çıkan durum endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000 3



Ayrıca, sivil halkın ve tutuklama kamplarında bulunanların maruz 
kaldığı insan haklarıyla bağdaştırılamayan muamele iddiaları 
hakkında uluslararası planda belirtilen endişeyi de tümüyle 
paylaşmaktayız. Uluslararası kamuoyu, Rusya Federasyonu'nun 
bu iddialar karşısında uluslararası yükümlülüklerine sadık kalarak 
gerekli soruşturmayı saydam biçimde yürütmesini beklemektedir.

Bu çerçevede, Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki insan 
hakları, temel özgürlükler ve vatandaş hakları konularını 
incelemek üzere RF Başkanlığının özel temsilci atamasını ve AK 
insan Hakları Komiseri Gill Robles'in Çeçenistan da dahil bölgeyi 
ziyaret ederek incelemelerde bulunması hususunda RF 
makamlarının ortaya koyduğu olumlu yaklaşımı ümit verici 
gelişmeler olarak değerlendirmekte ve memnuniyetle 
karşılamaktayız.

Çeçenistan'da çatışmaların insani planda yolaçtığı ağır 
yaraların en kısa zamanda sarılmasına imkan tanıyacak bir iklimin 
teessüsünü, hukuka ve insan haklarına saygılı ve meşruiyet 
zemininde kalıcı ve barışçı bir çözüme ulaşılmasını, mağdur 
Çeçen halkının huzur ve güvenlik içinde yaşamını sürdürmesi ve 
bölgeye yönelik istikrarsızlık tehdidinin giderilmesi açısından 
zorunlu görmekteyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI* NIN, İRAN İSLAMİ DANIŞMA MECLİSİ 
SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

İran İslami Danışma Meclisi üyelikleri için 18 Şubat günü 
yapılan seçimlerin ilk turunun yüksek bir katılım oranıyla 
gerçekleştiği ve sükunet içerisinde sonuçlandığı anlaşılmaktadır.

Demokrasiyi güçlendirme konusundaki azmi yansıtan ve 
bütün dünyada büyük ilgi toplayan bu seçimlerin köklü bir devlet 
geleneğine sahip olan dost İran halkına hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz.

Bu seçimlerin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Hatemi'nin göreve gelmesinden bu yana gelişme gösteren 
Türk-İran ilişkilerinin daha ileriye götürülmesine katkıda 
bulunacak bir zemin yaratmasını ümit ediyoruz.

Seçimlerin ilk turunun başarıyla tamamlanması 
dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve 
Sayın Bakanımız tarafından İranlı muhataplarına birer kutlama 
mesajı gönderilmiş bulunmaktadır.
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1 M  A ÂT 2000

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın. Toplantımıza hoşgeldiniz. 
Sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Bugüne kadar Gürcistan'a ya da doğrudan 
Çeçenlere yapılan yardımın miktarına dair bilgi var mı elinizde?

CEVAP : Böyle global bir rakam şu anda elimde yok. Ama 
daha önce de yüksek miktarda yardım yaptığımızı ve bunu 
açıkladığımızı hatırlayacaksınız. Son olarak, 32 ton tutarındaki 
insancıl yardım malzemesi sevkedilmiş bulunmaktadır.

SORU : Ürdün Kralı Pazar günü Türkiye'ye gelecek. 
Acaba elinizde programı hakkında bir bilgi var mı? Şu aşamada 
bize verebilir misiniz bunları?

CEVAP : Majeste Kralı bekliyoruz. Kendisinin Türkiye'ye
ziyarette bulunacak olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Fakat
benim önümde şu anda program olmadığı gibi, bu ziyareti de şu
anda resmen açıklayacak konumda değilim. Resmen
açıklayabilecek duruma geldiğimizde size program ayrıntılarıyla 
birlikte sunarız.

___  •

SORU : Iran seçimleri sonrasında epey bir söz düellosu 
gitti geldi. Bu konuda son gelişmeleri bir değerlendirir misiniz?

• • # #

CEVAP : Iran Islami Danışma Meclisi Üyelikleri için 18 
Şubat günü yapılan seçimlerin ilk turunun yüksek bir katılım 
oranıyla gerçekleştiği ve sükûnet içinde sonuçlandığı
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anlaşılmaktadır. Demokrasiyi güçlendirme konusundaki azmi 
yansıtan ve bütün dünyada ilgi toplayan bu seçimlerin köklü bir 
devlet geleneğine sahip olan dost İran halkına hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. Bu seçimlerin İran İslam Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Hatemi'nin göreve gelmesinden bu yana 
gelişme gösteren Türk-İran ilişkilerinin daha ileriye 
götürülmesine katkıda bulunacak bir zemin yaratmasını ümid 
ediyoruz.

SORU : Bu 6 Mart'ta başlaması beklenen Türkiye-Suriye 
istişarelerinde ve Şam'da neler olması bekleniyor?

CEVAP : Efendim hatırlayacağınız üzere bu konu 
geçtiğimiz sonbaharda New York'ta Türk ve Suriye Dışişleri 
Bakanlarının yapmış oldukları ikili görüşme sonucu ortaya çıkan

•   ___

mutabakatın bir parçasıdır, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından 
birer heyetin teşkil edilerek iki ülke arasındaki çeşitli konuların ele 
alınması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal başkanlığındaki bir heyet 
önümüzdeki hafta başında Şam'da temaslar yapacaktır. Bu 
temaslar esas itibariyle ilişkilerimizin gelecekte nasıl 
yürütüleceğine ilişkin esasları belirlemek amacına yöneliktir. 
Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin ve mevcut meselelerin 
genel çerçevesi çizilecek ve prensipleri belirlenecektir. Bu 
görüşmelerin iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin ileriye 
götürülmesi bakımından olumlu bir başlangıç teşkil etmesini ümid 
ederiz.

SORU : Su konusu hangi çerçevede ele alınacak. 
Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik var mı?

CEVAP : Söylediğim gibi bu çalışmanın amacı esas 
itibariyle iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde 
alacağı seyre ilişkin bir çerçeve belirlemek ve prensipleri ortaya 
koymaktır. Bu noktadan hareketle, konuların derinliğine 
inilmeyecektir. Tabiatıyla su meselesinin komşularımız ile 
aramızda bir işbirliği unsuru olarak görülmesini ve görüşmelerin 
bu temel ilke üzerine inşa edilmesini isteriz.
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SORU : kindly .. reports Turkish delegation to Syria and 
about the next visit of Jordanian King to Turkey and of about the 
Turkish Minister..in Baghdad ..

CEVAP : I've just answered a similar question about the 
impending visit of the Turkish delegation to Syria. This is a 
follow-up of the ministrial decision that was reached last autumn 
in New York by the Turkish and Syrian Foreign Ministers. Turkish 
delegation will be headed by Deputy Undersecretary Ambassador 
Uğur Ziyal and they will start their meeting in Damascus early 
next week. The main purpose of this exercise is to draw up certain 
principles and set up the framework about the existing level of our 
relations with Syria. All issues will be taken up on this basis. The 
visit by His Majesty the King of Jordan is something that we have 
been looking forward for quite some time now. I am not yet in a 
position to officially announce this visit, because we are still 
working on certain details. When the time comes, we will make 
the formal announcement and inform you of the programme 
details. As for the ongoing talks in Baghdad, these are part of the 
Joint Economic Committee meeting between the two countries. 
Our delegation in collaboration with the Iraqi delegation is 
reviewing existing economic relations between the two countries 
and exploring ways and means how to develop further those 
relations within the limitations of the existing circumstances.

SORU : Have you heard about the proposal to make a 
meeting between Turkey, Syria and Iraq concerning water issues?

CEVAP : We have not received any such proposal, I just 
read that in newspapers. Our position in that regard, of course, 
remains to be the same.

SORU : Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Alia îzzetbegoviç, 
Cumhurbaşkanı Demirel'e bir mesaj göndererek Kıbrıs Rum 
kesiminde elçilik açma girişimlerini anlayışla karşılamalarını 
istemiş. Bu konuda bilginiz var mı?
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Bir de Sayın Cem hafta sonu Kıbrıs'a yaptığı ziyarette bu 
konuda böyle bir girişimin iki ülke arasındaki ilişkileri iyi 
etkilemeyeceğini söylemişti. Bu konuda ne diyeceksiniz?

CEVAP : Efendim bu tarafımızdan bilinen bir konudur. Bir 
süredir Bosna-Hersek makamları nezdinde takip edilen bir 
konudur. Tarafımızdan Bosna-Hersek yetkilileri nezdinde çeşitli 
düzeylerde, gerekli girişimler yapılmıştır. Görüşlerimiz 
bildirilmiştir. Bu değerlendirmelerimizin ve mülahazalarımızın 
Bosna-Hersek tarafınca dikkate alınacağını ümit etmekteyiz.
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TACİKİSTAN’DA YAPILAN PARLAMENTO SEÇİMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

•  •

Ülkemiz, Tacikistan'da iç barışın, güvenlik ve huzur
ortamının egemen olmasını ve Tacikistan'ın barış ve istikrar içinde
kalkınarak refaha ermesini, dost ve kardeş Tacikistan ulusunun iç
çatışmanın yarattığı yaraları bir an önce gidermesini içtenlikle 
arzu etmektedir.

Türkiye, bu doğrultuda, iç çatışmanın sona ermesinin ve
barış sürecinin başlamasının ardından 27 Şubat 2000 tarihinde
yapılan ilk çok partili parlamento seçiminin huzurlu ve sakin bir
ortamda gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duymakta, bu
gelişmeyi Tacikistan'da taraflar arasında varılan barış
anlaşmasının uygulanması bakımından önemli bir adım olarak 
telakki etmektedir.

Türkiye, Tacikistan'da çoğulcu demokrasinin ve hukuk
devleti düzeninin yerleşmesi suretiyle ülkede tesis edilecek olan
demokratik düzenin sadece Tacikistan'ın iç barışına değil,
bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine de katkı sağlayacağını
düşünmekte ve 27 Şubat 2000 tarihinde Tacikistan'da yapılan
Temsilciler Meclisi seçim sonuçlarının Tacikistan ulusuna hayırlı 
olmasını dilemektedir.
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“TÜRKİYE VE BELARUS DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI 
ARASINDAKİ DANIŞMALARA İLİŞKİN PROTOKOL” 

ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SİYASİ
İSTİŞARELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk ve Belarus Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki 
Danışmalara İlişkin Protokol çerçevesinde siyasi istişareler 6-8 
Mart 2000 tarihleri arasında Minsk'te gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Aydın 
Şahinbaş ile Belarus Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergey 
Martinov arasında yapılacak olan istişarelerde, ağırlıklı olarak 
ikili ilişkilere ait konular üzerinde durulacak, ayrıca bölgesel ve 
uluslararası konular da ele alınacaktır.
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ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANI SEYOTİM MESFİN’İN ÜLKEMİZE 

YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri
Bakam Seyoum Mesfın, 13-15 Mart 2000 tarihlerinde Sayın
Bakanımızın davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Etyopya arasındaki siyasi
ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin ele
alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve
uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulması ve
iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi danışma
mekanizması kurulmasını öngören bir İşbirliği Protokolü 
imzalanması planlanmaktadır.
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İSPANYOL BASININDA YER ALAN BASK 
TERÖR ÖRGÜTÜ ETA İLE İLGİLİ HABERE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde, ayrılıkçı Bask 
terör örgütü ETA'nın siyasi kolu Herri Batasuna'nın (HB) 
yöneticilerinden Jose Maria Olarra'nın, jandarmanın düzenlediği 
bir operasyon sonucu ETA ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 
tutuklandığı bildirilmektedir.

Basında, ETA'nın dış ilişkilerinden sorumlu "Xaki" adlı 
örgütle ilişki kurduğu tespit edilen Olarra'nın Hakim Baltasar 
Garzon'un kararı üzerine tutuklandığı, tutuklamanın cezaevinde 
bulunan ETA'lı bir teröristin kendisini örgüte Olarra'nın soktuğu 
şeklinde itirafta bulunmasının ardından gerçekleştiği; Olarra'nın 
Ispanya dışına ve özellikle Fransa'ya çok sayıda seyahat yaparak 
yurtdışındaki ETA'lılara hareket tarzlarını belirleyecek bilgiler 
aktardığı, ETA ile IRA ve Korsika Kurtuluş Ordusu arasındaki 
temasları düzenlediği belirtilmekte ve Olarra'nın "Xaki" ile ilişki 
kurduğu için tutuklanarak cezaevine konulan ikinci HB yöneticisi 
olduğu bildirilmektedir.

Öte yandan, Bask halkına çağrıda bulunarak 12 Mart 
tarihinde yapılacak genel seçimlerde oy kullanılmamasını isteyen 
ETA yanlısı Euskal Herritarrok (EH) partisine (HB Bask 
bölgesinde seçimlere bu isimle katılmıştır) resmi seçim 
kampanyası olanaklarından yararlanarak kamuya ait TV ve radyo 
istasyonlarında propaganda yapmasına izin verilmediği, 
iktidardaki Halkçı Parti'nin (HP) müracaatı üzerine konuyu 
inceleyen Yüksek Mahkeme'nin Seçim Kurulu'ndan da görüş 
almak suretiyle "Halktan oy istemeyen bir siyasi partinin 
propaganda yapmaya ihtiyacı bulunmadığı" gerekçesiyle bu 
kararı verdiği açıklanmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN TÜRKİYE-IRAK KARMA EKONOMİK 
KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILMAK AMACIYLA 

DEVLET BAKANI SAYIN EDİP SAFTER GAYDALI 
BAŞKANLIĞINDA IRAK’A GİDEN HEYETİN 

ZİYARETİNE İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Devlet Bakanı ve Türkiye-Irak Karma Ekonomik
Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı sayın Edip Safter Gaydalı
başkanlığında, ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile basın
mensupları ve iş adamlarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir
heyet, 26 Şubat - 1 Mart 2000 tarihlerinde Bağdat’ı ziyaret 
etmiştir.

Ziyaret sırasında sayın Devlet Bakanı, Irak 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Taha Yasin Ramazan tarafından 
kabul edilmiş, başta KEK Irak Eşbaşkanı Petrol Bakanı Amir 
Raşit olmak üzere ticari, ekonomik ve müteahhitlik hizmetleri ile 
ilgili dokuz bakanla görüşmüş, görüşmelere ilgili kamu ve özel 
sektörler temsilcileri de katılmışlardır.

Irak’m, BM Yaptırımlar Komitesi Mutabakat Muhtırası 
çerçevesinde petrol karşılığı gıda ve diğer alımları programındaki 
payımızın artırılması ve ambargo sonrası işbirliği olanaklarının 
ele alındığı toplantı ve temaslar verimli geçmiş, heyetimize Irak’ta 
büyük ilgi ve ihtimam gösterilmiştir.

Irak’a karayoluyla Habur-Musul güzargahından seyahat 
eden sayın Devlet Bakam’na otobüslerle refakat eden heyetin 
yüksek sayıda görevli, iş adamı ve basın mensubundan oluşması, 
öte yandan geçiş noktalarındaki alt yapı eksiklikleri dolayısıyla 
gidiş ve gelişte bazı gecikmeler meydana gelmiştir.
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Kamu temsilcileri, basın mensupları ve iş adamlarının 
maruz kaldığı sözkonusu gecikmeler dışında Devlet Bakanı sayın 
Gaydalı ve heyetimizin Bağdat’a gidiş ve gelişlerinde herhangi bir 
sorun yaşanmamış, olumsuz bir davranışla karşılaşılmamıştır.
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TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLARI ARASINDA YAPILACAK

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

•  •

Uç sınırdaş ülke olan Türkiye, Bulgaristan ve 
Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları, 05 Mart 2000 tarihinde, 
Filibe'de (Bulgaristan) gayri resmi bir toplantı gerçekleştirecek ve 
bu toplantıyı takiben sırasıyla Edirne ve Kumçiftlik 
(Orestias/Yunanistan) şehirlerini ziyaret edeceklerdir.

Dışişleri Bakanları gayri-resmi bir ortamda, üç sınırdaş 
ülkeyi ilgilendiren ortak konular ve ülkeler arasında potansiyel 
vadedebilecek ticaret, enerji, ulaşım, turizm gibi olası ekonomik 
işbirliği alanları üzerinde görüş alış verişinde bulunacaklardır.
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ÇEK CUMHURBAŞKANI SAYIN VACLAV HAVEL’İN, 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETLİSİ 
OLARAK ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çek Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Havel, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 22-25 Mart 2000 
tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır. 27- 29 
Eylül 1999 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen sözkonusu 
ziyaret yurdumuzda meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 
ertelenmişti.

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

Konuk Cumhurbaşkanı Ankara'da Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile görüşmeler yapacak, TBMM Başkanı 
Sayın Yıldırım Akbulut ile biraraya gelecek ve Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit'i kabul edecektir.

îki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak görüşmelerde 
Türkiye-Çek Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm yönleriyle ele 
alınması, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bazı bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması 
öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Çek Cumhuriyeti 
arasında tarım alanında 3 işbirliği anlaşması imzalanması 
beklenmektedir.

•  •

Konuk Cumhurbaşkanına Bilkent Üniversitesi tarafından 
fahri doktora verilecektir.

Cumhurbaşkanı Havel ve beraberindeki heyet,
•  •

Ankara'daki temaslarını tamamladıktan sonra İzmir ve İstanbul'u 
da ziyaret edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI DERNEĞİ’NİN
KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. Dışişleri Bakanlığı personeli, tarihinde bir "ilk"i 
gerçekleştirerek bir Dernek çatısı altında toplanmıştır. Dışişleri 
Bakanlığı Mensupları Derneği (DİM-DER) adıyla 19.07.1999 
tarihinde kurulan ve Tüzüğü 10.09.1999 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayınlanan Derneğin ilk Genel Kurulu 3 Mart 2000 
tarihinde yapılmıştır.

2. Şu safhada üye sayısı 250'ye ulaşmış bulunan Derneğin 
amacı, Dışişleri Bakanlığında çalışan tüm personelin, sağlık, 
sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gereksinimlerinin 
karşılanmasına, Bakanlıkta görevli değişik ünvanlı personel 
arasında sosyal dayanışmanın sağlanmasına, üyeler arasında bilgi 
akışının ve haberleşmenin artırılmasına, dış politika ağırlıklı 
olmak üzere ülke politikalarıyla ilgili basın-yayın ve enformasyon 
etkinliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
üyelerin her türlü özlük ve akçalı haklarıyla ilgili bilgilendirme ve 
yönlendirme çalışmalarını yürütmektir.

3. Dernek, bu amaçları yerine getirirken, bir yandan 
üyelerinin bireysel ve grupsal taleplerinin karşılanması yönünde 
faaliyette bulunacak, diğer yandan da esasen Bakanlığın resmi ve 
bürokratik yollardan personeli için yürüttüğü çalışmalara 
mütevazı bir destek sağlayacaktır. Bu anlamda Dernek, hükümet 
dışı tabir edilen sivil toplum örgütlerinin benzeri olma amacını da 
üstlenmektedir. Bu bağlamda üyelerinin tamamı devlet memuru 
veya kamu görevlisi statüsünde olacak olan Derneğin herhangi bir 
iç politik ve ideolojik amacı ve eylemi de sözkonusu olmayacaktır.
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4. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün 
ardından tam üyelik sürecinin başladığı şu dönemde derneğin bir 
diğer temel amacı, Avrupa Birliği'ne üye ve üye olma yolunda 
olan ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları bünyelerinde oluşturulan 
derneklerine benzer bir yapılanmaya yönelmek ve onlarla ilişkiler 
kurarak işbirliğine ortam hazırlamaktır.

5. Dışişleri Bakanlığı üst yönetiminin de üye olduğu 
Derneğin Genel Kurulu'na Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Özel 
Müşaviri Ömer Zeytinoğlu Başkanlık etmiştir. Londra 
Büyükelçiliğine atanan Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır, 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Aydemir Erman gibi üst düzey yöneticilerin 
de katıldığı Genel Kurul'da Derneğin yeni kurulları için seçimler 
de yapılmıştır.

* « aDışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem Genel Kurul'a bir
mesaj göndererek Dernek kuruluşunu ve çalışmalarını 
desteklediğini ifade etmiş ve başarılar dilemiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN,
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI KRALI ABDULLAH BİN 

AL-HUSSEİN’İ KARŞILAMA TÖRENİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 7 Mart 2000, Salı, Saat: 13:30)

Haşimi Ürdün Krallığı Kralı, aziz kardeşim Majesteleri 
Abdullah Bin Al-Hussein'i, değerli refikaları Majesteleri Kraliçe 
Rania Al-Abdullah'ı ve beraberlerindeki heyetin seçkin üyelerini 
ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayım.

•  * *
Türkiye ve Ürdün arasında, ortak tarih, kültür ve manevi 

değerlerden güç alan köklü bağlar bulunmaktadır. Bu kardeşlik 
bağları ülkelerimiz arasındaki yakın dostluk ilişkilerinin temelini 
ve işbirliğimizin geleceğinin teminatını oluşturmaktadır.

•  •

Ürdün, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesine 
yönelik çabalara önemli katkılarda bulunan bir ülkedir. Modern

•  •

Ürdün'ün mimarı, büyük devlet adamı merhum Kral Hüseyin Bin 
Talal'ın ülkesinin gelişmesi ve Orta Doğu'da barışın tesisi 
doğrultusundaki belirleyici rolünü tarih önemle kaydedecektir. 
Aziz Dostum'un vefatı sadece Ürdün ve Ürdün halkı için değil, 
aynı zamanda uluslararası camia için büyük bir kayıp olmuştu. 
Türk halkı merhum Kral'ı daima hatırlayacaktır.

Aziz kardeşim Kral Abdullah, tahta çıktıktan bu yana 
geçen kısa zaman zarfında gerek ülkesine gerek bölgeye başarılı 
ve değerli hizmetler vereceğini kanıtlamıştır. Türkiye, Majesteleri 
Kral'ın liderliğindeki Ürdün'ün bölgede barış ve istikrar için 
sarfettiği çabaları takdirle karşılamaktadır.

20 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000



Dost ve kardeş Ürdün yetkilileriyle gerek ikili 
ilişkilerimizi ilgilendiren konularda, gerek bölgesel ve 
uluslararası sorunlar hakkında her düzeyde sürdürdüğümüz 
istişarelere büyük önem atfediyoruz. Türkiye Orta Doğu'da barışın 
tesisi ve bölgemizin ortak geleceğinin inşası doğrultusunda Ürdün 
ile yakın bir işbirliği içinde birlikte çalışmaya kararlıdır.

Aziz kardeşim Majesteleri Kral'ın ve muhterem 
Kraliçe'nin ülkemizdeki ikametlerinin verimli ve iyi geçmesini 
diliyor, kendilerine ve beraberlerindeki heyetin değerli üyelerine 
tekrar hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ÜRDÜN KRALI ABDULLAH BİN AL HUSSEİN'LE 

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERDEN SONRA BASINA
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 7 Mart 2000, Salı, Saat: 15:30)

Değerli basın mensupları,

Dost ve kardeş Ürdün'ün Kralı Majesteleri Abdullah Bin 
Al Hussein'in ülkemizi bu ilk ziyaretinde, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri ve işbirliği alanlarını gözden geçirdik. İlişkilerimizin her 
alanda daha da geliştirilmesinde, tüm imkanlardan ve varolan 
potansiyelden azami ölçüde yararlanılması gerektiği hususunda 
mutabakata vardık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesinin halklarımızın karşılıklı yarar ve menfaatinin 
yanısıra bölge ülkelerinin ortak geleceğinin inşası bakımından da 
önemli olduğunu birlikte vurguladık.

Aziz kardeşim Majesteleri Abdullah, tahta çıkışının 
ardından çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, babası 
merhum Kral Hüseyin'in Ürdün'ün kalkınması ve Orta Doğu'da 
barışın tesis edilmesi için gösterdiği üstün gayretleri sürdürmek ve 
elde ettiği kazançları pekiştirmek doğrultusunda kararlılığını 
şimdiden kanıtlamış yetenekli bir devlet adamıdır. Türkiye ortak 
tarihi, coğrafi, kültürel ve manevi değerlerle bağlı bulunduğumuz 
Ürdün'ün her vesileyle yanında olmaya devam edecektir. 
Aramızdaki tarihi-kültürel bağlar ve dostluk ilişkileri, 
işbirliğimizi her alanda geliştirmek ve genişletmek bakımından 
sağlam bir zemin oluşturmaktadır.
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Bu bağlamda, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği görevine aday gösterdiği Aziz Kardeşim 
Prens Hasan'ın namzetliğini Türkiye'nin kuvvetle 
destekleyeceğini siz basın mensuplarının huzurunda açıklıyorum. 
Prens Hasan'ın bu göreve gelişiyle, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği uluslararası camiada ve faaliyet gösterdiği 
alanda etkili ve ağırlıklı bir liderliğe sahip olacaktır.

Görüşmelerimizde üzerinde önemle durduğumuz bir 
başka konu Orta Doğu Barış Süreci olmuştur. Bu süreçte bugüne 
kadar kaydadeğer merhaleler katedilmiş bulunmaktadır. Mısır'ın, 
daha sonra da Ürdün'ün İsrail'le barış anlaşmaları yapmaları 
tabiatıyla takdire şayandır. Ancak, yıllardır arzu edilen hedefe 
ulaşılmış değildir. Bölgenin adil ve kalıcı olduğu kadar kapsamlı 
bir barışa ihtiyacı vardır. Oysa hâlâ barış sürecinde bazı sıkıntılar 
olduğu gözlenmektedir. Bu sıkıntıların bertaraf edilmesi için 
tarafların birbirlerine tam güven duyması, yapıcı ve akılcı 
davranmaları ve önlerindeki bu altın fırsatı layıkıyla 
değerlendirmeleri gerekmektedir.

Türkiye, bölgeye barışın bir an önce gelmesi için 
gösterilecek tüm gayretleri desteklemeye ve katkıda bulunmaya 
devam edecektir. Bu bağlamda, Ürdün'ün Barış Süreci'ndeki 
olumlu ve yapıcı rolünü takdirle karşıladığımızı vurgulamak 
isterim.

Bölgeye barış er veya geç gelecektir. Bu konuda 
iyimserliği korumak sürecin kısa zamanda başarıyla 
tamamlanmasının önemli bir şartıdır. Barışla birlikte bölge 
ülkelerinin ve halklarının ekonomik kalkınması ve refahı için 
uygun bir atmosfer oluşacak, yepyeni işbirliği fırsatları 
doğacaktır. Türkiye ile Ürdün arasında her alanda gelişen ilişkiler 
barış ve istikrara hizmet edecek, bölgedeki bütün halkların esenlik 
ve refahına önemli katkılar sağlayacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ÜRDÜN HAŞİMİ 
KRALLIĞI KRALI ABDULLAH BİN AL-HUSSEİN'İN 

ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 7 Mart 2000, Salı, Saat: 20:00)

Majesteleri Kral Abdullah Bin Al-Hussein,
Majesteleri Kraliçe Rania Al Abdullah,
Değerli misafirler,

Ortak bir tarihi, coğrafyayı, kültürü ve manevi değerleri 
paylaştığımız, dostumuz ve kardeşimiz Ürdün'ün Kralı aziz 
kardeşim Majesteleri Abdullah Bin Al-Hussein'i, zarif refikaları 
Kraliçe Rania Al Abdullah'ı ve beraberlerindeki değerli heyet 
mensuplarını Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Eşimle birlikte kendilerine bir kere daha ikinci 
vatanları olan Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum.

Majesteleri,
•  •

Modern Ürdün'ün mimarı rahmetli babanız aziz kardeşim 
Majeste Kral Hüseyin Bin Al Talal, bölgede barış ve istikrarın 
tesisi yönündeki çabalara büyük katkılarda bulunmuştur. Kendisi 
aynı zamanda Türkiye-Ürdün dostluğunun geliştirilmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bölgede barışın sağlanması için sarfetmiş 
olduğu çabaları, büyük takdir toplayan barış vizyonu, Türkiye ile 
Ürdün arasındaki işbirliği ve dayanışmanın pekişmesinde 
oynadığı rol daima minnetle hatırlanacaktır. Bu vesileyle aziz 
hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.
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Bu ziyaretinizde, Akabe'de başladığımız görüş alışverişini 
devam ettirme ve aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerimiz ve 
işbirliğimizde, bölgesel ve uluslararası konularda meydana gelen 
gelişmeleri ele alma fırsatı bulduğumuzdan dolayı memnuniyet 
duyuyorum.

Türkiye ve Ürdün halkları arasındaki kardeşlik bağları 
ülkelerimiz arasındaki mükemmel ilişkilerin sağlam zeminini 
oluşturmaktadır. Her geçen gün daha da gelişen işbirliğimiz, ortak 
tarihimiz, kültürel ve manevi değerlerimizden güç almaktadır. 
Büyük önem atfettiğimiz bu ziyaretinizin, işbirliğimizin daha da 
gelişmesi yönündeki ortak gayretlerimize yeni bir ivme 
kazandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu noktada, ülkelerimizin gerçek potansiyellerini 
yansıtmaktan uzak olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
bugünkü seviyesini süratle geliştirmeye öncelik vermemiz 
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu ilişkilerin gelişmesinin itici 
gücü olan girişimcilerimizin bu hedef doğrultusunda teşvik 
edilmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması bu bağlamda özel 
bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, ülkelerimiz arasında en kısa 
zamanda bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasında yarar 
görüyoruz.

Majesteleri,

Yeni binyılda evrensel bir barış kültürünün geliştirilmesi 
insanlığın temel hedefi olmalıdır. Hangi din veya inanca mensup 
olurlarsa olsunlar insanların barış ve uyum içinde birlikte yaşayıp 
birlikte çalıştıkları daha güzel bir dünyayı hayal etmek ona 
ulaşmanın birinci şartıdır. Unutulmamalıdır ki, hayal etmeye 
cesareti olmayanların mücadele etmeye de güçleri yoktur.

Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu bölgeleri Soğuk Savaş 
sonrasında yeniden siyasi bir gerçeklik mahiyeti kazanmış olan 
Avrasya'nın merkezinde yer almaktadır. Her biri birer jeopolitik 
kavşak konumunda olan ve üç kıtayı birbirine bağlayan bu 
bölgeler tarih boyunca değişik kavimlerin, kültürlerin buluşma
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noktası olmuştur. İstikrarsızlık ve çatışma, aynı zamanda geniş 
ekonomik imkânlara ve büyük enerji kaynaklarına da sahip olan 
bu coğrafyaların kaderi olamaz ve olmamalıdır. Tarih bu 
bölgelerdeki halkların karşısına yeni bir fırsat çıkarmıştır. Bu 
fırsat iyi değerlendirildiği takdirde bu bölgeler küreselleşen 
ekonominin imkânlarından en geniş biçimde yararlanabilecek, 
parlak geleceklerini birlikte inşa edebileceklerdir. Hep birlikte ve 
vargücümüzle çatışmaların yerini işbirliğine bırakacağı bir barış 
ortamının kurulması için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. 
Bunu tarihi bir sorumluluk ve gelecek nesillere karşı borcumuz 
olarak görüyoruz.

Türkiye bu anlayışla, Orta Doğu'da adil, kalıcı ve 
kapsamlı bir barışın tesisine büyük önem atfetmektedir. Orta 
Doğu Barış Süreci'ni başından beri kuvvetle destekledik ve 
desteklemeye devam edeceğiz. Barış Süreci bölge ülkeleri için 
stratejik bir tercih ve altın bir fırsattır. Bu bağlamda, Mısır'dan

•  •  •

sonra Ürdün'ün İsrail'le 1994 yılında yaptığı Barış Anlaşması'm 
memnuniyet ve takdirle karşıladığımızı bir kere daha vurgulamak 
isterim. Orta Doğu'da nihai ve kalıcı bir barışın kurulması Flistin 
ile Suriye ve Lübnan kanallarında da aynı başarının 
tekrarlanmasına bağlıdır. Orta Doğu Barış Süreci'nin, tüm 
güçlükleri ve engelleri aşarak, her iki kanalda da ilerlemeye 
devam edeceğine inanıyoruz. Filistin kanalındaki nihai statü 
görüşmelerinin bir an evvel tamamlanarak adil bir çözümün 
ortaya çıkarılacağından, Suriye ve Lübnan kanallarında da 
eşzamanlı olarak anlaşmaya varılacağından kuşku duymuyoruz. 
Zira, barış herkesin yararınadır ve barışın alternatifi yoktur. 
Evrensel uygarlığın gelişimine belirleyici katkılarda bulunmuş ve 
semavi dinlerin indiği yer olan Orta Doğu makûs talihini mutlaka 
yenecektir.

Majesteleri,

Dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışma 
bölgemizin barış, istikrar ve refahına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ürdün'le işbirliğimizi daha da güçlendirerek
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sürdürmeye kararlıyız. Ziyaretiniz ve bu vesileyle 
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler bu kararlılığımıza yeni bir güç ve 
heyecan katmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi, aziz kardeşim, 
Majesteleri Kral Abdullah ve Kraliçe Rania Al Abdullah'ın sağlık 
ve mutluluğuna, Türkiye ile Ürdün arasındaki dostluğun parlak 
geleceğine ve kardeş halklarımızın refah ve esenliğine 
kaldırıyorum.
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NATO GENEL SEKRETERİ GEORGE ROBERTSON’UN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri George Robertson 9-10 Mart 2000 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Genel Sekreter Robertson 9 Mart günü Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem ve Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu ile görüşecek ve Başbakan Sayın Bülent Ecevit 
tarafından kabul edilecektir. 10 Mart günü Antalya'da 10. 
Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın açılışına 
katılacak olan Genel Sekreter Robertson, burada Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecektir. NATO Genel 
Sekreteri aynı gün Türkiye'den ayrılacaktır.

Genel Sekreter Te yapılacak görüşmelerde başta Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği alanındaki gelişmeler olmak üzere 
İttifak’a İlişkin konuların ele alınması öngörülmektedir.
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AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ 
GÜNTER VERHEUGEN’İN TÜRKİYE’Yİ 

ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter 
Verheugen, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 
8-10 Mart 2000 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde 
bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem'in Sayın Verheugen ile 
yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri çeşitli yönleriyle 
ele alınacaktır.

Komiser Verheugen ayrıca, Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit, Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli, Devlet 
Bakanları Sayın Yüksel Yalova ve Sayın Tunca Toskay ve TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Kanıran İnan tarafından kabul 
edilecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜRDÜN KRALI 
ABDULLAH BİN AL-HUSSEİN’İN TÜRKİYE'Yİ RESMİ 

ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE DEİK TARAFINDAN 
DÜZENLENEN TOPLANTIDA İŞADAMLARINA 
HİTABEN YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(İstanbul Çırağan Oteli, 8 Mart 2000, Çarşamba, Saat: 12:00)

Majesteleri,
Ekselansları,

•  •

Ürdün ve Türk iş çevrelerinin değerli temsilcileri,

Majestelerine ve böyle seçkin bir topluluğa İstanbul'da 
evsahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

•  •

Ürdün'le ekonomik ve ticari bağlarımıza büyük önem
atfediyor ve bu ilişkilerin ülkelerimizin gerçek potansiyelini
yansıtacak ölçüde daha da geliştirilmesini içtenlikle arzu 
ediyoruz.

Bunun gerçekleşmesi sadece ilişkilerimizin geneli 
üzerinde olumlu etkide bulunmakla kalmayacak aynı zamanda 
tüm bölgenin refah ve istikrarına da katkıda bulunacaktır.

Paylaştığımız tarih ve kültür, ortak çıkarlarımız ve 
hedeflerimiz ülkelerimizi her alanda daha da yakınlaştırmada 
önemli bir rol oynayacaktır.

•  * *
Türkiye ve Ürdün serbest piyasa ekonomisini benimsemiş 

ülkelerdir. Bu itibarla, işadamlarımızı ekonomik ve ticari 
işbirliğimizin esas itici gücü olarak görüyor ve onların kendi
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aralarındaki temaslarını artırmalarına fevkalade önem 
atfediyoruz.

Bu yılın Mayıs ayında Amman'da toplanacak müteakip 
Türk- Ürdün Ortak İş Konseyi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
ileriye götürülmesinin yöntemleri üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmak için uygun bir fırsat teşkil edecektir.

Gerek ticaret hacminin gerek ekonomik işbirliğinin 
artırılması için son derece etkin bir kanal olarak mütalaa ettiğimiz 
Ortak İş Konseyi’nin faaliyetleri yoğun bir şekilde teşvik 
edilmelidir. Ayrıca işadamları ve sanayicilerimizin üçüncü ülke 
pazarlarında deneyim kazanma, sınai araştırma, işletme becerileri, 
tarım teknikleri ve su ile ilgili projeler gibi sahalarda 
birbirlerinden öğrenecekleri birçok şey bulunmaktadır.

Türk tarafı olarak işadamlarımızı Ürdün'de daha aktif 
olmaları ve Ürdün'lü partnerleriyle üçüncü ülkelerde ortak 
girişimlere ve yatırımlara yönelmeleri hususunda teşvik ediyoruz.

İkili ticaret hacmimiz 1999 yılı sonunda yüz milyon 
dolarda kalmıştır. Bu rakam tabiatıyla ülkelerimizin gerçek 
ekonomik potansiyelinin çok altındadır.

Bu çerçevede, ticaretimizin artırılmasının önündeki 
engellerin ortadan kaldırılması ve bu amaçla pratik çözümler 
bulunması hususunda birlikte çalışmamız gerektiğine içtenlikle 
inanıyoruz.

Güvenli ve istikrarlı düzeydeki ticari ilişkilerin ekonomik 
karar alıcıları, sonuç itibariyle daha fazla ikili yatırıma ve ortak 
girişime yol açacak uzun vadeli taahhütlere girmeleri hususunda 
cesaretlendireceğini hatırımızdan çıkarmamalıyız.

Bu noktada, Türkiye ve Ürdün'ün son on yıl içinde liberal 
küresel ekonominin gereklerini uygulamaya koyma yönünde 
önemli mesafe katetiklerinin altını çizmek istiyorum. 21. yüzyılın 
meydan okumaları, ülkelerin birbirlerine daha fazla bağımlı hale
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gelmelerini gerekli kılmaktadır. Bu ekonomi bağlamında da 
geçerlidir. İçinde bulunduğumuz yeni çağın rekabetçi koşulları 
bizi, ekonomilerimizi ticaret ve yatırım alanlarındaki küresel 
eğilimlere, nihayet gelişen küresel ekonomik ilişkilerin hukuki 
çerçevesine uyarlama yönünde zorlamaktadır. Türkiye bu 
alanlarda edindiği tecrübeleri Ürdün'le paylaşmaya hazırdır.

Bu çerçevede, ülkelerimiz arasında bir serbest ticaret 
anlaşması akdetmenin karşılıklı olarak ciddi avantajlar 
sağlayacağına inanıyoruz. Nitekim serbest ticaret anlaşmaları 
imzaladığımız diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerimizde son derece 
olumlu gelişmelerin kaydedildiğini gözlemliyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki karma komisyon mekanizmalarını 
yeniden canlandırmamız icap etmektedir. Son Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısı 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. Karma 
Ekonomik Komisyon’un, ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm 
ve tarım gibi ikili meselelerin bir bütün halinde ele alındığı yararlı 
bir mekanizma olduğuna inanıyoruz.

İnşaat sektörü alanındaki işbirliğinin önemini de
vurgulamak zorundayım. Sizlerin de yakından bildiği gibi Türk
inşaat şirketleri, zamanında kaliteli işler teslimi hususunda
dünyada haklı bir şöhrete sahiptir. İnşaat şirketlerimizi Ürdün'de
altyapı ve sanayi inşaatı konusundaki projeleri yakından takip
etmeleri ve bu alanda sorumluluklar üstlenmeleri hususunda 
teşvik ediyoruz.

Diğer taraftan taşımacılık konusu, ekonomik 
ilişkilerimizin güçlendirilmesi alanında önemli bir rol 
oynamaktadır. İki ülke ilgili makamları nakliyecilerimizin 
geçişlerini hızlandırmak amacıyla sınır formalitelerini 
kolaylaştırmalıdırlar. Nihayet, bir Deniz Yolu Taşımacılık 
Anlaşması’nın da süratle neticelendirilmesi beklenmektedir.

İşbirliğimizde çok yakın bir gelecekte daha fazla somut 
sonuçların alınmasının ulaşılmayacak bir hedef olmadığına 
içtenlikle inanıyorum.
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Majesteleri,

Dünyamız büyük bir küreselleşme sürecinden 
geçmektedir. Bu olgunun nimetlerinden istifade etme hususunda 
Orta Doğu, diğer bölgelerin gerisinde kalmamalıdır. Bölgemizde 
kalıcı barış, bölgedeki halkların artan refahı için gerekli koşulları 
yaratacaktır. Bu alandaki gayretleriniz daima şükranla 
karşılanacaktır. Bu çerçevede, ülkemize gerçekleştirmekte 
olduğunuz bu anlamlı ziyaretiniz bize ilişkilerimizi her yönüyle 
yeniden ele alma yönünde kıymetli bir imkân sağlamıştır.

Gelin, ortak geleceğimizi inşa etme yönündeki 
kararlılığımızı tekrarlayalım ve gelin, bölgemizi herkes için bir 
barış ve refah alanına dönüştürme yolunda gayret gösterelim.

Dikkatiniz için hepinize teşekkür ediyor ve 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI'NIN, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN

HİNDİSTAN'A YAPACAĞI ZİYARETLE 
İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Sayın Başbakanımız, zamanın Hindistan Başbakanı Rajiv
Gandhi'nin 1988 yılında ülkemize yaptığı ziyaretin iadesi
mahiyetinde, önümüzdeki haftalarda Hindistan'a resmi bir
ziyarette bulunacaktır. Ziyaretin kesin tarihleri yakında ayrıca 
açıklanacaktır.

Bu vesileyle, Türkiye'nin Alt-Kıta ülkelerinden Pakistan 
ile çok yakın kardeşlik ve dostluk ilişkileri olduğunun ve bu 
ülkeye de yüksek siyasi düzeyde ziyaretlerin gerçekleştirilmesine 
devam edileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bu çerçevede, Sayın Başbakanımız, karşılıklı olarak
belirlenecek ilk uygun fırsatta Pakistan'ı da resmen ziyaret 
edecektir.
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ALMANYA CUMHURBAŞKANI SAYIN JOHANNES 
RAU’NUN CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN 

DEMİREL’İN DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Johannes Rau 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in davetlisi olarak 
5-8 Nisan 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Konuk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
başbaşa ve heyetlerarası yapacağı görüşmelerin yanısıra, TBMM 
Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut ile biraraya gelecek ve Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit'i kabul edecektir.

Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız konuk 
Cumhurbaşkam'na Devlet Nişanı tevdi edecektir.

iki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak heyetlerarası 
görüşmelerde, Türkiye-Almanya ilişkilerinin tüm yönleriyle ele 
alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Almanya'dan ülkemize uzun süreden beri en üst düzeyde 
yapılacak bu ilk ziyaret, Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha da 
gelişmesine katkıda bulunacaktır.
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PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ RESMİ KONUTUNUN 
ONARIMI KONUSUNDAKİ HABERLERLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Paris Büyükelçiliğimiz resmi konutunun onarımıyla ilgili
olarak bugün (8 Mart) bir gazetede çıkan haberde yer alan unsurlar
yanıltıcı ve hayal mahsulüdür. Onarım faaliyetleri konusunda
Bakanlığımızın 29 Aralık 1999 tarihli basın toplantısında
basınımıza ve kamuoyumuza ayrıntılı bilgi sunulmuş olduğu 
hatırlanacaktır.
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ADDRESS BY PRESIDENT SULEYMAN DEMIREL AT 
THE OPENING SESSION OF THE ANTALYA SECURITY

AND COOPERATION CONFERENCE

(Antalya, 10 March 2000, Friday)

Mr. Chairman,
Secretary General of NATO, His Excellency Lord Robertson,
Excellencies,
Ladies and gentlemen,

I would like to welcome you all to this important 
gathering.

Turkish Atlantic Association is organizing this conference 
every year. This year's seminar is of particular importance, 
because it was planned on the occasion of NATO's 50th 
anniversary and coincided with the 10th anniversary of the 
traditional Antalya Conferences. At the outset, I would like to 
congratulate the Turkish Atlantic Association for their successful 
efforts in the last ten years and for organizing this special event.

Indeed, this event is taking place at a time when new ideas 
are advanced and new initiatives are launched on European 
security. Therefore, it is a particular pleasure for me to have the 
opportunity to address the distinguished Ambassadors of NATO 
countries attending this conference as well. I welcome them and 
wish them a pleasant stay in our country.
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Mr. Chairman,

Last year was the 10th anniversary of the fall of the Berlin 
Wall. For the past decade since then, we have been experiencing a 
radical transformation in the political landscape of the European 
continent. The end of the Cold War made it possible for us to build 
upon the Helsinki process which began in 1975 and to develop 
democratic and effective structures that would provide for a 
durable peace in Europe without recreating dividing lines or 
spheres of influence. With this new spirit, a gradual process of 
integration and cooperation was set in motion through the 
interplay of existing institutions, including not only NATO, but the 
Organization for Security and Cooperation in Europe, the 
European Union, the Western European Union and others. Now, 
with the same spirit we are at the threshold of building the new 
architecture of Europe on these solid foundations.

In this short span of time, our shared values of freedom, 
democracy, human rights, the rule of law and free market 
economy have also become the blueprint for the global contract of 
humanity. Today, first time in the last hundred years, there is no 
ideological division in Europe, and again first time in history the 
number of peoples living under democracies are more than the 
number of people still living under dictatorship. We are still far 
from the ideal situation in this sense, but we have definitely come 
a long way. Today, the idea of undivided, democratic, prosperous 
and peaceful Europe is no longer a dream, but a concrete project 
in progress. Furthermore, the broadening of the geography of 
democracies has paved the way for real security, cooperation, 
confidence and transparency embracing all nations of the Euro- 
Atlantic Area.

As you know, the title of these conference series is 
"security and cooperation." Indeed, I believe that the issues before 
all of us should be considered from a broad angle of overall 
security, because it is practically impossible to draw security lines 
between Europe and other areas. As the recent developments have
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amply demonstrated, the instability caused by a conflict in one 
region may well affect other areas or countries as well. Because, 
as I said before, today security is indivisible and interdependence 
is the new nature of relations among nations around the world. 
Therefore, our common purpose should be to ensure the security 
and stability in the largest possible sense both geographically and 
politically.

After the end of the Cold War, a new political geography 
has emerged. It is called "Eurasia". This new geography lies 
between the Balkans and the China wall, and it contains millions 
of peoples who, for decades, aspired for freedom. Today, thanks to 
the solidarity of the commonwealth of democracies there are new 
independent countries in Eurasia. This new geography also 
contains the new energy geography with multi-trillion dollars 
worth of oil and natural gas resources. As we enter the new 
century, I believe one of the most important issues before the 
international community will be establishing lasting peace, 
stability and prosperity in Eurasia.

As we began the new millenium, history has brought forth 
new opportunities that inspire our nation. Our country has gained 
strategic depth after the end of the Cold War. Our economy is the 
16th largest one in the world and the largest one in our wider 
region. Consequently, Turkey is now a member of the G-20 group. 
Turkey has become the center of Eurasia's transportation and 
communication networks, trade routes and energy corridors. By 
helping develop lasting models of cooperation in the Black Sea 
and Caspian Sea basins, we are playing a crucial role in 
integrating this geography with the global economy. Last but not 
least, our candidacy for full membership to the European Union 
heralds new opportunities for peace, stability and prosperity of not 
only Europe, but also for Turkey's wider regions. Our country's 
European, Balkan, Black Sea, Caspian Sea, Central Asian, Middle 
Eastern and Mediterranean dimensions spell out the extent of our 
foreign policy perspectives.
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We have witnessed important developments in this new 
geography affecting security of a great number of countries both 
in the positive and negative sense.

We have seen local conflicts resulting from aggressive 
ethnic nationalism and chauvinism as we have seen in the 
Caucasus and Balkans, causing death and misery for hundreds of 
thousands of people. In our immediate neighbourhood, people 
continue to suffer because of similar conflicts that the 
international community failed to prevent.

In the last couple of years, the international community 
has focused its attention more on two of there problems which I 
consider as the most important unresolved issues in the immediate 
neighbourhood of Europe: the Middle East and South-Eastern 
Europe. The bloodshed is over in the Balkans and efforts to move 
forward in the Middle East peace process are underway. 
Therefore, as we seem to have achieved certain progress towards 
lasting peace and stability in those two regions, I think time has 
come to turn our attention closer to another conflict area, the 
Caucasus. The countries of this region have been suffering from 
the consequences of the conflicts they inherited from the history in 
the first place. Increased instability, mounting refugee problems 
and freezing of disputes rather than solving them in the Caucasus 
may also have negative bearing on the security and stability of the 
whole Euro-Atlantic region. For, today the borders of Europe no 
longer end at the eastern frontiers of Turkey, but they are extended 
all the way to the shores of the Caspian Sea and the skirts of the 
Altai Mountains in the Central Asia.

It is in this line of reasoning that we have proposed to 
establish a Caucasus Stability Pact along the lines of the South- 
Eastern Europe Stability Pact which we signed on 30 July 1999 in 
Sarajevo. This pact can bring the three Caucasus states, 
Azerbaijan, Armenia and Georgia together around a multi-lateral 
cooperation scheme. I proposed that Turkey, Russia, the United 
States, France, Germany, United Kingdom, other interested 
countries of the European Union, the European Union itself and
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leading international financial organizations can also join this pact 
to create a new atmosphere of cooperation based on tangible 
reconstruction and rehabilitation projects supported by the 
international community. I have written to the leaders of these 
countries and organizations on this idea and so far received very 
positive reaction. We should continue to work together to realize 
this project which would no doubt have positive impacts not only 
on the security in the Caucasus, but also on the overall security of 
the Euro-Atlantic area.

As a country lying at the very epicenter of these three 
critical regions, we believe that instability and conflict should no 
longer be the fate of the peoples of these regions. History has 
brought about a unique opportunity to all of us. We should make 
best use of this opportunity and work together to ensure a brighter 
future for these regions.

In the last decade we have also witnessed positive 
developments like greater consciousness on inter-dependence 
among nations on security issues. One of the concrete examples of 
this is the establishment of a new partnership within the NATO 
framework between the West and the former Eastern Block 
countries.

Indeed, one of the most important lessons to be drawn 
from the developments of the last decade is the primary role of 
NATO in dealing with crisis management and crisis response. Our 
most recent experiences in both Bosnia, then in Kosovo clearly 
demonstrated the indispensable role of NATO in the European 
security. This alliance was formed half a century ago with a noble 
vision — to uphold the democratic values and ideals; to strengthen 
solidarity between free, democratic and peace-loving nations. 
Now, we are looking forward to sharing this vision with our new 
partners. Together, we have already replaced conflict with 
cooperation and adversity with partnership. These are the 
indispensable values that now bind us together into a shared 
political vision.
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This vision offers hope and opportunity to the newcomers 
of the family of democratic nations. Euro-Atlantic Partnership 
Council constitutes an area of cooperation where newly 
independent countries profit with a view to upgrading the 
capabilities of their armed forces and civilian institutions to cope 
with the challenges of modem times. This cooperation also gives 
them a western oriented vocation.

Turkey has contributed to the efforts of NATO in this 
regard by providing education and training services in the 
partnership for peace training centre that we established in 
Ankara.

Another positive development was the decision taken by 
NATO to engage in crisis management and conflict prevention 
missions as reflected in the Alliance's New Strategic Concept.

I would like to refer also to the historic NATO - Russia 
founding act which was instrumental in the opening of an avenue 
of cooperation almost unthinkable only a few years ago. I would 
like to express our appreciation for all the efforts to revitalise 
NATO-Russia relations which were somehow shadowed during 
Kosovo crisis. Russia remains to be a crucial country for the 
overall security in our continent and in our wider region.

I would also like to mention the special importance we 
attach to our friend and neighbour Ukraine. NATO also developed 
a broad cooperation with this country.

NATO's engagements in Bosnia-Herzegovina and Kosovo 
was a historic landmark both for NATO and for the European 
security. These two interventions have demonstrated the 
importance of NATO's solidarity for restoring peace and stability 
in Europe and for ending to a certain extent the human suffering.

These interventions have also demonstrated the value of 
Trans-Atlantic cooperation. All allied countries have understood 
the value of solidarity and effective cooperation for successful 
results. We have highly appreciated the active participation and
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massive commitment of the United States and Canada particularly 
in Kosovo where we were able to conduct successfully a peace 
operation.

We are satisfied that collateral damage was at the lowest 
possible level. I would like to congratulate NATO military 
authorities for their highly qualified leadership.

Distinguished guests,

Now I am turning to more delicate issues related to 
European security matters.

The success of NATO in the last 50 years has to a large 
extent been possible due to the full and equal participation of all 
allied countries from both sides of the Atlantic, which have 
contributed to the security of Europe. This high level cooperation 
enables us to maintain high level of security and stability in 
Europe unprecedented in the history of our continent.

Now we are witnessing new initiatives aiming to add an 
additional value to European security within the European Union.

We have supported the premise that Europeans should 
assume a greater responsibility in European security from the 
outset as a positive and promising endeavour. However, in all 
initiatives related to security, everybody has to act with utmost 
care with a view to providing equal security to all interested 
countries, in this case particularly to all allies.

It is always nice to hear from our European Union partners 
that this initiative is reinforcing security of Europe and that of all 
allied countries. But it is important that all European allies have 
the same feeling. This can be achieved only with full and equal 
participation of these countries in the new European Security 
Initiative.

Security is an area where nations can hardly delegate their 
authority. Thus, all interested countries should be active players 
with equal rights and responsibilities in this initiative.
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Since we are talking about security for all, we should not 
build our arguments on institutional considerations of this or that 
organization. Security is always of higher importance than legal or 
institutional frameworks. One should not forget that any military 
operation led by the European Union may have the potential to 
trigger situations affecting the security, stability and welfare of 
other countries.

We have witnessed a concrete example of this situation 
during the Gulf War. Besides the security risks we have taken, the 
material losses of Turkey because of this operation now well 
exceeds 35 billion dollars.

I am not arguing against the well-founded principles or 
justification of this operation. But I want to emphasize the impact 
of an operation on neighbouring countries.

Therefore, it is important for all allied countries to share 
the responsibilities of such actions while participating fully in the 
decision-making and implementation of such actions.

We are aware that European community is at the stage of 
shaping its mechanisms within the framework of this initiative. I 
hope that during this process they will duly take into consideration 
the views expressed by Turkey and other NATO countries which 
are not members of the Union.

On the other hand, we are satisfied that the European 
Union recognizes the primary role of NATO in European security 
and defence. This role should not be negatively affected.

Otherwise, NATO's credibility and deterrence which have 
been our most important assets in the last half century may be 
adversely affected, giving wrong signals to the outside world. I 
note with satisfaction that the major threat resulting from the risk 
of an all out war is practically eliminated. But as I have said in the 
beginning, new forms of risks have emerged besides ethnic and 
national conflicts, such as the proliferation of weapons of mass 
destruction and their means of delivery. The need to combat
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terrorism and organized crime, as well as cyber war risks may also 
endanger the security of NATO and of our partners.

Being situated in a geography, where many of such risks 
are abundant, Turkey has reasons to urge her allies to spend more 
effort for effective cooperation against these threats.

The protection of allied countries against new threats is 
therefore important. But what is more important is to have an 
effective deterrence against those countries which possess and 
might plan to use weapons of mass destruction or terrorism as a 
means for achieving their political objectives.

Today, our allies located in Western Europe are relaxed not 
only because of the practical elimination of the nuclear threat but 
also because their neighbours, former adversaries of NATO, 
joined the community of democratic nations. Some of them 
entered NATO as new members, others expect to join our ranks 
soon.

Unfortunately, we do not have the same relaxation in our 
region and it is difficult to predict the spread of democracy in our 
neighbourhood in the near future.

This environment obliges Turkey to spend a much larger 
proportion of her gross national income for defence purposes that 
is practically higher than the rest of allies. Another dimension of 
European security will be the further enlargement of NATO. 
Participation of three central European countries to the alliance 
have brought their contribution to our security. We believe that the 
process of enlargement should continue.

Although each of the candidates has particular reasons and 
merits to join NATO —and we support their membership— we 
think that Bulgaria and Romania should be among the first 
countries to join the alliance. We are of the opinion that 
membership of them will also serve the interests of NATO, 
providing, among others, geographic link between Central and 
South-Eastern allies.
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Finally, I would like to emphasize the necessity to attach 
higher importance to our cooperation with some partner countries 
of NATO, particularly. Caucasian and Central Asian nations 
which had so far relatively limited opportunities to participate in 
the partnership for peace programs for various reasons.

While enhancing intensified cooperation with candidate 
countries, we should be careful not to create a wider gap among 
our partners. Therefore, the alliance should spend every effort to 
provide the countries I have mentioned with necessary means and 
encouragement in order to enable them to profit more from 
NATO's experience and expertise.

Distinguished guests,

Today, at the beginning of the new millennium we face a 
rare moment of moving forward, of meeting the concerns of one 
another. Peace and prosperity of a particular region must be seen 
as the peace and prosperity of all. Stability in our world depends 
on the solidarity of democracies. If hope is to triumph, I believe 
the members of the commonwealth of democracies should join 
their forces together for the success of our common goals of peace, 
democracy, economic liberties and sustainable development. For 
that matter, our successful alliance, as the most efficient defence 
organization ever established, should continue to play its leading 
role also in the decades ahead of us.

It is my sincere hope that our children will profit from the 
climate of peace and stability in a changing world where threats 
and suspicions should be replaced with confidence and 
cooperation.

I wish you all the success in your historic mission.

Thank you.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT İN,
AB KOMISYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU 

ÜYESİ GUNTER VERHEUGEN VE ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞME SONRASINDA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Bugün Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden 
Sorumlu üyesi Sayın Gunter Verheugen ve çalışma arkadaşlarıyla 
verimli bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme vesilesiyle Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimizde bize rahatsızlık veren bazı unsurları ve o 
konudaki şikayetlerimi kendisine ilettim. Örneğin bizim gibi aday 
durumunda olan ülkelerin tam üyeliğe hazırlık süreçlerinin belli 
aralıklarla izlenmesi gerekiyor. Türkiye ile ilgili olarak da bu 
sürecin başlaması gerekliydi, fakat bu süreç, Türkiye bağlamında 
geciktiriliyor. Bundan duyduğumuz huzursuzluğu ve rahatsızlığı 
belirttim. Çünkü izleme sürecinin geciktirilmesi doğal olarak, 
bizim tam üyeliğe geçiş sürecimizi de geciktirebilecektir.

Ayrıca bilindiği gibi, AB Türkiye'ye maddi yardım sözleri 
vermişti fakat bunları bir türlü uygulamaya geçiremediler. Sayın 
Verheugen'e; "Aslında biz bu yardımlara muhtaç durumda değiliz, 
bu yardımlar olmadan da gelişmemizi sürdürebiliriz. Ancak moral 
açıdan AB'nin tutumu yadırganacak bir tutumdur" dedim ve bu 
yardımların geciktirilmemesi gerektiğini belirttim.

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ile ilgili 
şikayetimizi ilettim. Bu kimlik bağlamında AB, NATO'nun askerî 
birliklerinden uygun gördüğü durumlarda yararlanabilecektir. 
Fakat bununla ilgili karar mekanizmalarına AB'ye üye olmayan 
NATO üyeleri dahil edilmemektedir. Yani AB, NATO'daki askerî 
birliklerle ilgili olarak kararlar alacak, fakat o kararlara AB'de üye 
olmayan ülkeler katılamayacak. Bu kabul edilebilecek bir durum
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değildir, bunu söyledim. Bizimle aynı durumda ABD vardır, 
Norveç vardır. Nitekim bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Sayın Mark Grossman'ın Amerikan Senatosu'ndaki bir panelde 
yaptığı konuşmaya değindim. Bu konuşmasında Sayın Grossman, 
Amerika Birleşik Devletleri'nce de bu uygulamanın kabul 
edilemeyeceğini, mutlaka bir ortak karar mekanizmasının 
oluşturulması gerektiğini belirtiyordu. Ben de bunu, bundan 
önceki vesilelerle olduğu gibi bir kez daha vurgulama olanağını 
buldum.

Bir başka şikayetim şu oldu: Bize demokratik batı ülkeleri 
pazar ekonomisinde tarımın desteklenemeyeceğini söylerler, 
değişik vesilelerle. Özellikle Uluslararası Para Fonu bu konuda 
çok ısrarlıdır. Fakat buna rağmen batıdaki bazı gelişmiş 
demokratik ülkeler, bu arada özellikle Avrupa Birliği kendi tarım 
kesimlerine çok büyük maddi destekler sağlamakta ve korumacı 
uygulamalarda bulunmaktadırlar. Geçen gün yayınladığı bir 
yazıda, Uluslararası Besin ve Tarım Örgütü Genel Direktörü de 
zengin ülkelerin tarım kesimine verdiği muazzam desteklerin ve 
uygulanan korumacılığın gelişme sürecindeki ülkelerin tarımına 
ve gelişmelerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Ayrıca insan hakları ve demokrasi alanında attığımız 
adımları özetledim ve bu adımları AB istese de, istemese de 
Türkiye'nin zaten atmaya kararlı olduğunu belirttim.

Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Sayın 
Verheugen, Güney Doğu Anadolu'daki sorunu, kendisinin Kürt 
sorunu olarak tanımladığını belirtmişti. Bizim böyle bir 
tanımlamaya katılmadığımızı belirttim. Çünkü Türk toplumunda 
ırk ayrımcılığı geleneği bulunmadığını söyledim. Güney Doğu 
Anadolu'daki sorunların da ırk ayrımcılığından 
kaynaklanmadığını, o bölgenin feodal yapısından ve bu yüzyılın 
başlarından beri bazı dış güçlerin Türkiye'yi bölme çabalarından 
kaynaklandığını söyledim. Bizim, bu bölgenin kalkınmasına, 
gelişmesine büyük katkılarda bulunmaya kararlı olduğumuzu, bu 
amaçla bir Teşvikler Yasası çıkarttığımızı, bu Teşvikler Yasası'nın
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sağladığı olanaklardan AB üyesi ülkelerin de Güney Doğu'da 
yatırım yapmak için yararlanabileceklerini söyledim.

Ayrıca Kıbrıs konusuna kısaca değindim. Dün İstanbul'da 
yaptığı konuşmada Sayın Verheugen, Kıbrıs'taki Türkleri 
Klerides'in yönetmediğini, çünkü onlar tarafından göreve seçilmiş 
olmadığını belirtti. Bu, çok olumlu bir tespittir, bunun için 
kendisine teşekkür ettim ve şunu söyledim; Kıbrıs'la ilgili olarak 
bir çözüm aslında kolaylıkla bulunabilir. Bunun tek şartı vardır, 
Kıbrıs Adası'nda iki ayrı bağımsız devlet bulunduğu gerçeğinin 
kabul edilmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı 
bir bağımsız devlet olduğu gerçeği kabul edildiği takdirde, Türk 
ve Rum kesimleri arasında birçok alanda işbirliği yapılabileceğini 
belirttim.

SORU: Sayın Başbakan, şikayetlerinizi ilettiğinizi 
söylediniz, acaba karşı taraf da size herhangi bir şikayet iletti mi, 
özellikle bu HADEP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına 
ilişkin?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Hayır.
Herhangi bir şikayet iletmedi.

SORU: Avrupa Birliği'nin izleme süreci yerine analitik bir 
rapor hazırlayacağına dair iddialar var. Eğer izleme sürecini 
başlatmıyorlarsa bunun yerine ne yapacakları konusunda 
Verheugen bir bilgi verdi mi?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Hayır, sadece 
bunun büyük bir sakıncası olmadığını belirtti. Onun için de 
ayrıntılara girmedik.

SORU: Efendim, Fazilet Partisi'nin desteği olmadan 
Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçeceğine inanıyor musunuz?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Ben bu konuda 
çok umutluyum. Zaten biliyorsunuz dörtyüzün üstünde imza 
toplandı Anayasa değişikliği önerilerimizle ilgili olarak. O 
bakımdan umutluyum.
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SORU: Meclis Genel Kurulu'nda 69., 86. ve 101. 
maddeler birlikte mi, yoksa tümü üzerinde bir oylama mı 
yapılacak?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVÎT: Tabiî bu 
Meclis'in vereceği karara bağlıdır. Ama bir sorun çıkacağını 
sanmıyorum.

SORU: Efendim, Türkiye Avrupa Birliği yolunda ilerliyor, 
ama geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir karakolda işkence 
aletleri gibi önemli bazı bulgular elde edildi.

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Türkiye'de 
işkence yasaktır, fakat uygulamada bazı aykırılıklar olabilir. _ •  •

Bunlar hızla azalmaktadır. Önemli olan bu gibi olumsuz 
uygulamalar karşısında ilgili devlet kuruluşlarının gereken tepkiyi 
göstermesi, gereken önlemleri almasıdır. Türkiye, bu bakımdan da 
yapılması gerekeni elinden geldiği kadar yapmaya çalışmaktadır.

SORU: Sayın Başbakan birşeye açıklık getir misiniz, 
Verheugen ile görüşmenizde sizin bu şikayetlerinizi not etmek mi 
niyetindeydi yoksa kendisinin de belli katkıları, belli altını çizmek 
istediği noktalar oldu mu?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Ben, Sayın 
Verheugen açısından bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum, ama 
kendisi genelde Türkiye'nin sorunları konusunda çok duyarlıdır. 
Yapıcı bir anlayış içindedir. Bu belirttiğim huzursuzluklarımızın 
giderilmesi için elinden geleni yapacağına inanıyorum.

SORU: Dün İçişleri Bakanı Sayın Tantan TBMM'de 
yaptığı konuşmada, Hizbullah olayına değindikten sonra, 
"İnsanlarımızı misyonerlerin kucağına itiyoruz" dedi.

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Sayın Bakan'ın 
bundan neyi kastettiğini bilmiyorum.
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SORU: Çeçenistan konusunda daha önce bir açıklama 
yapmıştınız. Öncelikle Birleşmiş Milletler nezdinde Çeçenler'in 
Gürcistan'a yerleşmeleri konusunda bir gelişme var mı?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Bu konudaki 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çeçenistan'da halka yapılan 
baskıların, saldırıların çok yanlış ve kabul edilemez olduğunu, 
bütün Kafkasya Bölgesi'nin bu yüzden huzursuzluk içinde 
bulunduğunu açıkladım.

Bu vesileyle başka bir konuda bilgi vermek isterim. 
Bildiğiniz gibi, Mozambik'teki seller son derece acı gelişmelere 
yol açıyor. TEPE kurtarma ekibi kendi girişimiyle oraya gitti. 
AKUT da gitmeye hazırlanıyor. Ayrıca biz, büyük miktarda 
yiyecek ve ilaç gönderme kararını aldık.

SORU: Nükleer enerji santralıyla ilgili yeniden bir aylık 
bir uzatmaya gidildi. Bu konuda bir sıkıntı mı var?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Bu, tabiî kolay
karar verilebilecek bir konu değil. Gecikmenin konuyu ne kadar 
ciddiye aldığımızı gösterdiği belli.

SORU: Şirketler ihalenin Fransız-Alman
Konsorsiyumu'na verileceği iddiasında bulundular. Bu konuda 
neler söyleyeceksiniz?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Bu iddialar 
tamamen yersiz.* Helikopter konusunda da, nükleer enerji 
konusunda da biz kesinlikle bir siyasal yaklaşım içinde değiliz. 
Tamamen teknik ayrıntılar üzerinde duruyoruz.

SORU: POAŞ'm özelleştirilmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Bu, çok
önceden verilmiş bir kararın uygulanmasıdır, biliyorsunuz bir 
aksilik olmuştu arada. Bu konuda bize eleştiri yönelten
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kesimlerden bazılarının haksız olduğu belli. Iş Bankası'nın 
Yönetim Kurulu'nun bu konuda bildiğimiz kadar oybirliğiyle 
aldığı kararı var. İş Bankası'nın Yönetim Kurulu içinde de 
CHP'nin dört üyesi yer alıyor. Ama CHP bu özelleştirmeye karşı 
çıkıyor. Aynı şekilde Türk-İş Yönetimi de karşı çıktı. Fakat İş 
Bankası'nın yönetiminde görevli bulunan sendikacılar aynı 
zamanda Türk-İş'in üyesi, onlar da bu karara katılmıştır. Bu 
bakımdan bize yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu 
düşünüyorum.

SORU: Dünyada şirket evlilikleri gündemde, büyük 
şirketler birleşiyorlar. Türkiye'de böyle teklifler var, büyük 
şirketlerin birleşmesinin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerinin 
neler olduğunu düşünüyorsunuz?

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT: Olabilir fakat
önemli olan küçük şirketlerin de gelişmelerine olanak sağlamaktır. 
Biz hükümet olarak bildiğiniz gibi KOBİ'lerin güçlenmelerine 
elimizden gelen katkıyı yapmayı görev biliyoruz.

Teşekkür ederim.
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PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN JAİME 
GAMA’NIN, DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL 

CEM İN DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Jaime Gama, Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 14 Mart 2000 
tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Portekiz Dışişleri Bakanı Gama ile yapılacak 
görüşmelerde, Türkiye ve Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, Portekiz'in AB dönem başkanı olması çerçevesinde 
Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve 
uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir.

Konuk Bakan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ATC-DEİK KONFERANSI İÇİN GÖNDERDİKLERİ

VİDEO-MESAJ

It is a great pleasure for me to send this message to the 
annual conference of ATC-DEIK gathered in Washington along 
with the message sent by my friend President Clinton.

I warmly congratulate the members of the both 
organizations for their strong commitment to cementing the firm 
ties between the United States and Turkey. Their praise-worthy 
efforts have been playing a unique and a crucial role in broadening 
the scope of the Turkish-American partnership and in opening up 
vast areas of opportunities. I commend their perseverance and 
wish them many more succesful conferences in the years ahead.

For many decades, Turkey and the United States have 
stood side-by-side in confronting the challenges to peace and 
security, as two close friends and allies. Today, they are resolved 
to strengthen their solidarity and partnership and ready to face the 
challenges that the new century will pose.

As partners, we will continue to cooperate with the United 
States for the peace, stability and prosperity of a vast region 
spanning from Central Asia and the Caucasus to Western Europe, 
from the Balkans to the Middle East and from the Caspian to the 
Black Sea and the Mediterranean. The multi-dimensional nature 
of our relations will be further enriched with our cooperation on 
economic and commercial relations. We are developing our 
partnership with the United States on vital issues such as 
cooperation on reconstruction of the global economy in the G-20 
group; the promotion of shared values in the new political 
geography of Eurasia; realization of the Eurasian Oil and Natural
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Gas Pipelines and combatting new trans-boundry problems such 
as terrorism which constitute a threat against international peace 
and security. My meeting with President Clinton in Washington 
last April, Prime Minister Ecevit's visit to the United States last 
September and President Clinton's memorable state visit to 
Turkey and his participation to the OSCE Summit in istanbul, 
have been the crucial turning points in strenghtening of our 
cooperation with the United States.

In this respect, I welcome the continued indispensable 
role of the business communities of the two countries in bringing 
our relations to a higher level. They are now stakeholders in the 
future of Turkey and of its wider region.

Taking this opportunity, on behalf of the Turkish nation, I 
would like to reiterate our heartfelt gratitude for the helping hand 
extended to our people by the government and the people of the 
United States during the earthquake disasters we suffered last 
year. Here, I would like to underline the importance of developing 
a partnership between the business communities of our countries 
to help alleviate the consequences of natural disasters. In this 
regard, I welcome the work-shop arranged within the framework 
of this year's ATC-DEIK Conference.

Finally, I wish the participants all the success in their joint 
efforts and once again thank both ATC and DEIK for their 
commitment to building a stronger partnership between Turkey 
and the United States.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN
KURBAN BAYRAMI MESAJI

Kurban bayramı Islâm'ın toplumsal dayanışmaya, barışa 
ve insan sevgisine verdiği değerin simgesidir.

Bu niteliğiyle İslâm, ulusal birliğin de güvencesidir.

İslâma en ağır ihanet bölücülükten ve terörizmden gelir.

Bir bölücü terör örgütünün sözde Allah adına işlediği 
korkunç cinayetler son haftalarda birbiri ardından ortaya 
çıkarıldıkça, dini siyasete alet etmenin doğurabileceği tehlikeler 
gözler önüne serilmektedir.

#

Allah'ın insanlığı böyle tehlikelerden ve İslâm’ı böyle 
ihanetlerden esirgemesi dileğiyle, aziz yurttaşlarımızın ve tüm din 
kardeşlerimizin kurban bayramını kutlarım.
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UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS TARASYUK’UN, 
DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN DAVETİ 

ÜZERİNE ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk, Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem'in daveti üzerine 20-21 Mart 2000 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk ile yapılacak 
görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak, ayrıca 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde de durulacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT IN 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ’I
KARŞILAMASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş'ı Ankara'da görmekten her zaman derin mutluluk

• •

duyuyoruz. Özellikle şu son aylarda Kıbrıs konusuyla ilgili çok 
ilginç gelişmeler oluyor. Gelişmeler sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde Sayın Rauf Denktaş'ın engin deneyimiyle ve 
liderlik yetenekleriyle gösterdiği etkinlikler son derece önemlidir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lider olarak Sayın Denktaş'ın 
bulunması gerek Kıbrıslı Türkler için gerek Türkiye için büyük bir 
talihtir.

Şu sıralarda Kıbrıs ile ilgili olarak olumlu sayılabilecek 
bazı ciddî gelişmeler var. O arada özellikle Kuzey Kıbrıs'ta artık 
Rumların egemenliğinin bulunmadığını bütün dünya kabul ediyor. 
Tabîi siyaset boşluk kabul edemeyeceğine göre bunun doğal 
sonucu Kuzey Kıbrıs'ta ayrı, müstakil bağımsız bir devlet 
bulunduğunun da kabul edilmesi gerekir.

Dünya henüz bunu resmen kabul etmiyor ama fiilen bu 
gerçek giderek artan ölçüde bir kabul görmeye başladı. Bunda 
Sayın Denktaş'ın liderliğinin çok büyük katkıları oldu. Kendisine 
ve tüm Kıbrıslı kardeşlerimize engin başarılar diliyorum. Bu 
vesileyle geçmiş bayramınızı da kutluyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN TUNUS 
CUMHURİYETİ’NE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 24-25 Mart 2000 
tarihlerinde Tunus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Habib Ben 
Yahia'nın davetine icabetle Tunus'a resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Tunus Cumhuriyeti 
arasındaki siyasi ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel 
ilişkilerin ele alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiıen 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir. £
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TAYVAN’DA YAPILAN SEÇİMLER VE TURKIYE-ÇIN
HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ 

HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye "Tek Çin" politikası izlemektedir. Devletten 
devlete ilişkilerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'yle sürdürülmekte ve 
sürekli geliştirilmektedir. Bu çerçevede, Tayvan ile siyasi 
ilişkimiz bulunmamakta, yalnızca ekonomik, ticari ve kültürel 
temaslar yürütülmektedir.

18 Mart 2000 tarihinde Tayvan'da yapılan seçimleri bu 
politikamız esasları çerçevesinde değerlendirmekte, dostluk ve 
barış havasının egemen olmasını ve seçim sonuçlarının, Çin'in 
yeniden birleşmesinin barışçı müzakereler yoluyla sağlanmasına 
katkıda bulunmasını temenni etmekteyiz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
TÜRKMENİSTAN’A YAPACAKLARI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurad Türkmenbaşı'nın davetine 
icabetle 28-29 Mart 2000 tarihlerinde Türkmenistan'a resmi bir 
ziyarette bulunacaklardır.

Ziyaret sırasında, Türkmenistan ile ülkemiz arasındaki 
mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çeşitli veçheleri ele 
alınarak bunların daha da geliştirilmesine ve güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'a yapacakları 
bu ziyaretin iki ülke arasında memnuniyet verici düzeyde gelişen 
ilişkilerin seyrine ivme kazandıracağına inanılmaktadır.
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DIŞ POLİTİKA ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 25. 
YILI VESİLESİYLE DÜZENLENEN ULUSLARARASI

KONFERANSLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Dış Politika Enstitüsü Ankara'da Bilkent Oteli'nde 24-25 
Mart 2000 tarihlerinde "2000 yılları ve Ötesinde Türk Dış 
Politikası Vizyonu" konulu Uluslararası bir Konferansla 
kuruluşunun 25. yıldönümünü kutlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yüksek 
himayelerinde düzenlenecek olan bu Konferansın açılışı 24 Mart 
2000 sabahı Çankaya Köşkü'nde yapılacak ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız açılış töreninde bir sunuş yapacaklardır.

Konferans, Bilkent Oteli'nde üç Çalışma Grubu 
(Workshop) halinde toplanacak ve bu Çalışma Grupları ise çeşitli 
dış politika sorunlarını tartışacak panellerden oluşacaktır.

Konferansın panel konuları ve panel başkanları aşağıda 
sunulmaktadır:

- Türkiye-AB ilişkileri (Panel Başkanı: TBMM üyesi 
Bülent Akarcalı)

- Güvenlik Sorunları (Panel Başkanı: Büyükelçi Osman 
Olcay, Dışişleri Eski Bakanı)

- Kıbrıs ve Yunanistan (Panel Başkanı: Prof. Dr. Emel 
Doğramacı),

- Balkanlar (Panel Başkanı: Büyükelçi İsmail Soysal),
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- Avrasya'da Bağımsızlığını Yeni Kazanmış Ülkeler (Panel 
Başkanı, Büyükelçi Ayhan Kamel),

- Akdeniz ve Ortadoğu (Panel Başkanı:Prof.Dr. Atilla
Eralp)

- Latin Amerika (Panel Başkanı Dışişleri Bakanlığı İkili 
Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Tansu Okandan),

- Güney Doğu Asya (Panel Başkanı Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Genel Müdürü Büyükelçi Candar Azer),

- Afrika (Panel Başkanı Büyükelçi Balkan Kızıldeli).

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in bu Konferans 
sırasında Tunus'a resmi bir ziyarette bulunacak olması nedeniyle, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Dr. O. Faruk 
Loğoğlu 24 Mart'da Konferansa katılan yerli ve yabancı 
şahsiyetler onuruna bir akşam yemeği verecek ve "Yeni Yüzyılda 
Türkiye" konulu bir sunuş yapacaktır.

Konferans sırasında yabancı katılımcılar için DPE 
tarafından düzenlenen 25 Mart Cumartesi sabah kahvaltısında Dış 
Ticaret Müsteşarı Sayın Dr.Kürşat Tüzmen "Türkiye Ekonomisi 
ve Dış Ticaret", 26 Mart Pazar sabah kahvaltısında ise Devlet 
Bakanı Sayın Prof. Şükrü Sina Gürel "Kıbrıs ve AB" konusunda 
birer konuşma yapacaklardır.

25 Mart günü Bilkent Oteli'nde DPE tarafından 
konferansın tüm katılımcıları onuruna verilecek öğle yemeğine 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi ve Enerji ve 
Devlet eski Bakanı Sayın Kamran İnan konuk konuşmacı olarak 
iştirak edecektir.

Bilkent Oteli'nde iki gün sürecek bu Uluslararası 
Konferans, 25 Mart Cumartesi öğleden sonraki oturumunu, Dış 
Politika Enstitüsü'nün kurucusu ve Başkanı Seyfı Taşhan'ın 
başkanlığında yapacaktır. Üç Çalışma Grubu'nun yapacağı bu
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ortak toplantıda panel başkanları panellerindeki gelişmelerin özet 
raporunu sunacaklardır.

Konferans, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Seyfı Taşhan'ın 
kapanış konuşmasıyla sona erecektir.

Banda kaydedilecek Konferans müzakereleri Dış Politika
Enstitüsü tarafından daha sonra İngilizce bir kitap halinde 
basılacaktır.

Turizm Bakanlığımız 26 Mart Pazar günü Konferansa 
katılacak yabancı katılımcılar için Kapadokya'ya turistik bir gezi 
düzenlemiştir. Konferansın yabancı konukları Kapadokya'da 
Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu'nun konuğu olacaklardır.
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PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN TÜRKİYE-AB 
İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ YORUMUNA İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Portekiz Dışişleri Bakanı Jaime Gama'nın, ülkesinin AB 
Dönem Başkanlığı konusunda Financial Times gazetesine verdiği 
ve anılan gazetenin 21 Mart 2000 tarihli nüshasında yayınlanan 
mülakatının Türkiye'ye ilişkin bölümü aşağıda sunulmaktadır:

"Turkey is a particular case to which we are giving specific 
attention. We must bear in mind that country's special situation, 
and the need to guarantee consistent prospects of closer ties with 
the European Union for a country which is one of the key players 
on the world scene."
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI ¡Günaydın arkadaşlar. Hoşgeldiniz. 
Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Kürdistan Demokrat Partisi Ankara'da bir 
resepsiyon verdi. Çeşitli tartışmalar başladı bu resepsiyondan 
sonra. Şimdi birincisi böyle bir partinin devlet gibi bir resepsiyon 
vermesine Dışişleri nasıl bakıyor? Bu teamülden midir? İkincisi 
izin alınması sözkonusu mu Dışişleri Bakanlığından? Resmi 
yazıyla izin alınması sözkonusu oldu mu veya herhangi bir 
konuda izin alması sözkonusu mu? Üçüncü soru da, Türkiye 
resmen Irak'ı devlet olarak tanıyor ve şu anda bürosu bulunsa da 
Irak açısından yasadışı bir parti KDP. Bu konuda Türkiye'nin 
yaklaşımı ne? Yani KDP'nin bu kadar rahatlıkla resepsiyon 
vermesi, yabancı konukları ağırlaması özellikle Batılı ülkelerden, 
Türkiye'nin yaklaşımı ne bu konuya?

CEVAP : Bildiğiniz gibi KDP'nin Ankara'da bir irtibat 
bürosu ve bu büronun başında da bir irtibat görevlisi mevcut. Bu 
sözünü ettiğiniz daveti de kendisinin şahsi sıfatıyla yaptığı 
anlaşılmakta. Fakat bu gelişmenin bir hassasiyet yarattığı da 
aşikar. Bu hassasiyet Bakanlığımızda dikkatle değerlendirilmekte 
ve gereken yapılmaktadır. Bu değerlendirmenin sonucu olarak bu 
durumun ortaya çıkardığı hassasiyet ilgililerin dikkatine 
getirilecektir.

Sorunuza devam edeyim. İzin keyfiyetinden bahsettiniz. 
Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gibi bir keyfiyet olduğunu 
zannetmiyorum. Bize böyle bir izin talebi de zaten vaki
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olmamıştır. Sadece daha yakın tarihlerde bildiğim kadarıyla 
Konsolosluk Şubemize sadece gerekli güvenlik, trafik vs. 
önlemlerin alınması için bir talep olmuştur. Başka bir takım 
makamlardan bir izin keyfiyeti sözkonusu mudur, değil midir 
doğrusunu isterseniz onu bilmiyorum. Ama bizim 
değerlendirmemiz bu merkezdedir.

SORU : Bu resepsiyonun yapılmasının ardından dün 
görüştüğümüz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bunun rahatsızlık 
yaratmadığını söylemişlerdi. Haberler şu şekilde çıktı. 
Genelkurmay Başkanlığı'nın da bundan rahatsızlık duyduğu... 
Yani hassasiyet derken Dışişleri Bakanlığı'na yönelik diğer 
kurumların tepkisi ne? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Örneğin 
Genelkurmay'ın davetiyeyi kabul etmediği şeklinde basında bir 
takım politikacıların eleştirileri çıktı Dışişlerine yönelik olarak.

CEVAP : Tabii kimlere davetiye gitti, kimler kabul etti, 
etmedi ben bilmek konumunda değilim. Davetiyeyi gönderen 
takdir edeceğiniz üzere biz değiliz. Ama ortada bir hassasiyetin 
olduğu da su götürmüyor.

SORU : Yani Bakanlık bünyesinde mi yoksa kurumların 
bünyesinde mi?

CEVAP : Bugünkü basınımızda da zannederim bu konu 
geniş olarak işlenmiş. Artık hassasiyet kimdedir, bunun 
ayrıntısına girmek belki gereksiz. Hassasiyetin yaratılmış olduğu 
bu resepsiyon vesilesiyle görülüyor. Söylediğim gibi biz de bu 
hassasiyeti dikkate alıyoruz, değerlendiriyoruz ve bu 
değerlendirmemizi KDP İrtibat Görevlisi'ne bildireceğiz.

SORU : KDP'nin Ankara'da milli bir resepsiyon 
düzenlemesinden hareketle birkaç şeyi öğrenmek istiyorum.

CEVAP : Milli bir resepsiyon değil, biliyorsunuz.

SORU : Düzenlenen resepsiyonla ilgili olarak öğrenmek 
istediğim birkaç şey var. Birincisi diplomaside KDP'nin Ankara
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İrtibat Bürosu'nun statüsü nedir? İkincisi KDP bürosunun 
Ankara'da Dışişleri Bakanlığı nezdinde konumu nedir? Bir de 
hassasiyet dediniz. Hassasiyeti açar mısınız? Hassasiyeti tarif eder 
misiniz?

CEVAP : Sorunuzun kısmen cevabı aslında sorunuzun 
içinde mevcut. Bu büronun statüsü, Ankara'daki büronun statüsü 
irtibat Bürosu'dur. Dolayısıyla büronun yetkilileri de irtibat 
görevlisidir. Bakanlık nezdindeki konumu da gene birinci sorunun 
birinci kısmına verdiğim cevabın içinde. Yani bir irtibat bürosu. 
Bu çerçevede bizim Kuzey Irak'taki gruplarla temaslarımız var. 
Biliyorsunuz KYB'nin de benzer bir bürosu var. Statüsü ve 
Bakanlık nezdindeki yeri bu dur.

Hassasiyet konusunda ise çok fazla ayrıntıya girmenin 
gerekli olduğunu zannetmiyorum. Herhalde bunun ne olduğunu 
gayet iyi biliyoruz.

SORU : Gereken yapıldı dediniz. Ne yaptınız? Ne yapıldı?

CEVAP : Gereken değerlendirme yapılmakta ve yapıldı 
dedim. Bunun sonucu olarak da bu hassasiyet KDP irtibat 
görevlisine bildirilecektir.

SORU : Şimdi efendim hassasiyet bunun basında yer 
aldığı şekilde bir devletin temsilcisi gibi yapılması mı? Hassasiyet 
nedir? Yani bir sürü yoruma açık.

CEVAP : Bunun ötesinde bir ayrıntıya girmeyeceğim.

SORU : Acaba önümüzdeki günlerde Kürdistan 
Yurtseverler Birliği, Hareketi İslami Kürdistan ve diğer Irak'taki 
yasadışı fraksiyonların da Ankara'da milli gün olmasa bile şahıslar 
adına resepsiyon vermelerini bekleyebilir miyiz?

CEVAP : O sorunun muhatabı ben değilim. Türkiye'de 
yasadışı hiç bir faaliyete herhalde yetkili makamlarımız müsaade 
etmez.
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SORU: Aynı çalışmalar üzerine....

CEVAP: Çok ihtimal hesaplarına girmeyelim. Ben 
sorduğunuz soruya zannederim gayet net bir cevap verdim genel 
olarak.

SORU : Peki Avrupa ülkelerinin bu resepsiyona ilgisini 
Dışişleri Bakanlığı nasıl karşılıyor? Büyükelçiler de geldi. 
KKTC'nin resepsiyonlarına çok ilgi olmaz. Fakat KDP'nin 
resepsiyonuna ilgi çok büyüktü. Dışişleri Bakanlığı buna nasıl 
bakıyor?

CEVAP : Bunlar aslında benim doğrudan yorum yapmamı 
gerektirmeyecek konular. Sadece şunu söyleyeyim. Bizim 
bakımımızdan bu davet adıgeçenin şahsi hüviyetiyle yapılmıştır. 
Dolayısıyla şahsi hüviyetiyle yapıldığı anlaşılan bir davete 
kimlerin katılacağını da onlar kendileri bilirler.

SORU : Efendim demin açıklama yaparken bir kelime 
dikkatimi çekti. Güvenlik tedbiri alınmasını istediğini söylediniz 
galiba KDP'nin Ankara'daki irtibat bürosu için. Bunu birazcık 
açabilir misiniz? Nasıl bir güvenlik tedbiri? Yani diplomatik bir 
güvenlik tedbiri mi?

CEVAP : Hayır bu usûldendir. Yani tamamen usûle ilişkin 
bir konudur. Bu tür böyle katılımcı sayısının fazla olabileceği 
varsayılan davetler yapılırken gerek basit bir güvenlik önlemi, 
gerek trafik düzenlemeleri yapılması için talepler vaki olur. 
Söylediğim budur.

SORU : Ama şahsi bir davetti.

CEVAP : Evet. Bizim algılamamız böyle.

SORU : O zaman niçin bir koruma istiyorlar?

CEVAP : Hayır ortada bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun, 
bu davetin yaratacağı bir takım işte pratik sorunlar var. Çevre
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bakımından, trafik bakımından vs. Yoksa bir izin keyfiyeti olarak 
düşünülmemeli.

SORU : Bu önlemler alındı mı peki?

CEVAP : Bilemiyorum. Bu teknik bir konudur. Herhalde 
gereken yapılmıştır.

SORU : Dün herhangi bir kurum, Genelkurmay 
Başkanlığı olabilir. Meclis Dışişleri Komisyonu veya bir 
parlamenter. Dışişleri Bakanlığı’na yönelik tepkisini, sıkıntısını 
dile getirdi mi acaba? Böyle bir çünkü dün bizim Dışişleri 
Bakanlığı'ndan bizim edindiğimiz izlenim "hayır kriz yok 
şeklindeydi" benim hatırladığım kadarıyla. Yani bu arada ne oldu 
da siz bugün bu açıklamayı yapma gereksinimi duydunuz?

CEVAP : Soru sordunuz. Onun için yaptım o açıklamayı.

SORU : Herhangi bir kurumdan sıkıntı dile getiren oldu
mu?

CEVAP : Öyle bir sıkıntı dile getirildiğinden haberim yok. 
Ama gayet tabii ki bizim Dışişleri Bakanlığı olarak konuya ilgi 
duyan diğer yetkili Türk makamlarıyla istişarelerimiz herzaman 
mevcuttur. Gün içinde, hafta içinde. Bunun ötesinde spesifik bir 
bilgi verebilecek bir konumda değilim. İsterseniz bu konuyu 
bırakalım, diğer konulara geçelim.

SORU : Bugün Karabağ sözde Cumhurbaşkanı’na bir 
saldırı düzenlendi. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz şimdi sizden duydum. 
Tabii ki biliyorsunuz o sözde cumhuriyet Ermenistan tarafından 
dahi tanınmayan bir entitedir. Fakat bu, işin bir veçhesidir. Eğer 
değindiğiniz haber doğruysa, orada bir terörist bir olay varsa, 
terörü biz herzaman, her şekilde kınamışızdır.
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SORU : Bugün bir gazetede Kuzey Irak'a yönelik yığınak 
yapıldığı şeklinde bir haber vardı. İşte KDP'nin de Türkiye'yle 
birlikte hazırlandığı gibi. Bu haberler arada bir çıkar. KDP, 
Türkiye'nin PKK'ya karşı bir partneri. Kuzey Irak'ta bir PKK 
varlığından Ankara hep rahatsız oldu şimdiye kadar ve oradaki 
önemli şeylerinden bir tanesi KDP'ydi. Acaba resepsiyon yapma 
cesaretinin bulunmasının bu işbirliğiyle bir ilgisi olabilir mi?

CEVAP : Bu iki konu arasında bir bağ kurulmasının doğru 
olduğunu zannetmiyorum. Kuzey Irak'ta yuvalanmış terör 
gruplarına karşı mücadele etmek bizim herkesten beklediğimiz bir 
husustur. KDP'den de beklentimiz budur. Kendileriyle bu konuda 
çok çeşitli defalar görüş alışverişi de yapılmıştır. Bunun 
değiştiğine ilişkin bir izlenim olması için bir sebep yok.

SORU : Sınır ötesi harekat sözü var mı?

CEVAP : O konularda bir bilgim yok.

SORU : Ankara'daki irtibat bürosu temsilcisi veya 
görevlisinin şahsi davet verme keyfiyeti var mıdır? Olduğu 
takdirde acaba bu neticede Bakanlığın katılmasını gerektiren, 
Bakanlığın temsil edilmesini gerektiren bir şey değil miydi, gayri 
resmi dahi olsa? Çünkü madem bu Bakanlık nezdinde irtibat 
bürosu olarak kabul edilen aksesi olan bir yer. Bir de birşey 
sormak istiyorum. Görebildiğim kadarıyla bir şahıs kendi adına 
önem verdiği bir günde davet veriyor. Bakanlık nezdinde bir 
pozisyonu olduğu için de Bakanlığa trafik ve çevre konusunda da 
yardımcı olunması konusunda yardımda bulunulmasını talep 
ediyor. Yaptığının herhangi bir siyasi yönü yok veya diplomatik 
açıdan değerlendirmeye uygun bir yönü galiba yok. O zaman 
tümünde bu hassasiyet niye?

CEVAP : Zannediyorum bu sorduğunuz soruların cevabım 
benim daha önceki sorulara verdiğim cevapların içinde 
arayacaksınız ve bulacaksınız.
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SORU : Bugün gazetelerde iki haber dikkatimi çekti. 
Sayın Bakan Leopar tanklarıyla ilgili tartışma nedeniyle Almanya 
gezisini iptal etti diye bir haber vardı. Bir de AGİT Azınlıklar 
Komitesi Başkam'nın Ankara ziyaretinde Sayın Bakan'dan 
randevu alamadığı yönünde bir köşe yazarı yazmıştı. Bunlar 
doğru mudur? Doğruysa neden böyle bir tavır sözkonusu?

CEVAP :Efendim iki konu da doğru değil. Birincisi Sayın 
Bakanımızın Almanya'ya Frederic Ebert Vakfının düzenlediği bu 
toplantı vesilesiyle gitmesi zaten sözkonusu değildi. Yani böyle 
bir davet bildiğim kadarıyla çok önceden vaki olmuştu. Fakat 
Sayın Bakanımız buna katılamayacağını zaten çok önceden 
bildirmişti. Dolayısıyla gitmesi zaten sözkonusu olmadığına göre, 
iptali keyfiyetinden bahsetmek de doğru değil. Değindiğiniz ikinci 
konu ise AGİT'in Azınlıklar Yüksek Komiseri Max Van Der Stoel, 
Türkiye'ye AGİTPA'nın TBMM içindeki AGİT grubunun 
Antalya'da organize ettiği bir seminere katılmak üzere gelecek. 
Ankara'ya gelmesi zaten programda yoktu.

SORU : Azınlıklar konusunda Dışişleri'nin model aldığı 
bir Avrupa ülkesi var mı? Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu?

CEVAP : Hayır. Biz kendimizi model alıyoruz. Kimseyi 
model almıyoruz.

SORU : Sayın Bakanın bu ayki programını alabilir miyiz? 
İkincisi de önümüzdeki haftalarda Türkiye-AB Karma Parlamento 
Eşbaşkanları Toplantısı yapılacak. Bu çerçevede de Cohn Bendit 
bir vatandaş olarak Leyla Zana'yı ziyaret edecekmiş. Bununla 
ilgili detay verebilir misiniz? Yani teyid edildi mi bu hapishane 
ziyareti?

_ ____  ___  •

CEVAP : ikinci kısmından başlayayım sorunuzun. 
Doğrusunu isterseniz o konuda ben teyid verebilecek durumda 
değilim. O konuyu ve haberlerin mahiyetini biraz araştırmam 
gerekiyor.
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Bu ay sonu, önümüzdeki ay başındaki diplomatik trafik 
konusunda ise bilebildiklerimin bir kısmını siz de biliyorsunuz. 
Sayın Bakanımızın Perşembe günü bir Tunus ziyareti olacak. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı gezileri olabilir. Onu zamanı 
gelince açıklayacağız. Sayın Başbakanımızın biliyorsunuz bir 
Hindistan gezisi sözkonusu. Sayın Bakanımız da bildiğim 
kadarıyla o geziye katılacaklar. Sayın Bakanımızın belki başka 
gezileri de olabilir. Üzerinde çalışılan ve ileri bir aşamaya gelmiş 
olan bazı ziyaretler var. Fakat kesinleşmeden teyidini 
veremiyorum. Nisan başında beklediğimiz bazı konuklar var. 
Biliyorsunuz Alman Cumhurbaşkanı gelecek. Keza Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Nisan ayının ilk yarısında bazı dış 
ziyaretleri sözkonusu olabilir. 11 Nisan'da Lüksemburg'da 
biliyorsunuz Türkiye-AB Ortaklık Komisyonu Toplantısı 
yapılacak. Sayın Bakanımızın bu toplantıya katılması gündemde. 
Bunların hepsi kesinleştiğinde sizlere bilgi sunacağız.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
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KARADENİZ’DE BATAN BALIKÇI TEKNESİYLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

22 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde Ukrayna 
sahilleri açıklarında avlanan balıkçı teknelerimizden birisinin 
Ukrayna Sahil Güvenlik botlarının müdahalesi sonucu battığı ve 
olayda henüz ismi belirlenemeyen bir vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği, bir yaralı vatandaşımız ile kurtarılan diğer 
mürettebatın ve teknelerin Ukrayna'ya götürüldükleri 
öğrenilmiştir.

Ukrayna makamları, kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık 
durumlarının iyi olduğunu, yaralı vatandaşımıza gerekli tıbbi 
müdahalenin yapıldığını bildirmiştir.

Olayın mal ve özellikle can kaybıyla sonuçlanması derin 
üzüntüyle karşılanmıştır.

Can kaybına varan bir müdahalenin uluslararası hukuk ve 
mevcut ikili anlaşmalar çerçevesinde kabul edilebilir bir husus 
olmadığı görüşümüz ve ilgili tekne sahipleri ile mürettebatın 
tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, yaralılara gerekli 
ihtimamın gösterilmesi, yakalanan diğer mürettebatın ve el 
konulan teknelerin Ukrayna makamlarınca serbest bırakılması 
talebimiz Bakanlığımıza bugün davet edilen Ukrayna 
Büyükelçisine iletilmiştir.

Ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk, Dışişleri _ •

Bakanı Sayın İsmail Cem'i arayarak, can kaybıyla sonuçlanan 
olaydan duyduğu derin üzüntüsünü belirtmiş ve başsağlığı 
dileklerini iletmiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanı, bu tür olayların 
tekrarının önlenmesi bakımından iki ülkenin ilgili makamları
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arasında biran önce Kiev'de bir toplantı yapılmasını önermiştir. Bu 
müessif olayın iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkileri menfi 
yönde etkilemeyeceğini umduğunu ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı Sayın Cem de balıkçılarımıza karşı silah 
kullanılmasının kabul edilemeyeceğini, bu tür olaylara insani 
açıdan yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Bakan, bu tür 
olayların tekerrününün önlenmesi için Ukrayna makamlarının 
gereken tüm tedbirleri almasını beklediğimizi ve işbirliğine açık 
olduğumuzu belirtmiştir.
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ADDRESS BY H.E. SÜLEYMAN DEMİREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, ON THE 

OCCASION OF THE 25th ANNIVERSARY OF THE
FOREIGN POLICY INSTITUTE

(Çankaya Palace, 24 March 2000, 10:30)

“NEW HORIZONS OF TURKISH FOREIGN POLICY
IN THE YEAR 2000 AND BEYOND”

Your excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

It is my pleasure to welcome you in Ankara. The capital 
city of a dynamic, increasingly industrial and urbanized nation, 
located at the epicenter of the Eurasia, poised to become a full- 
member of the European Union.

The Republic of Turkey is a great achievement at 
modernization and a success story. Atatürk's aim was to integrate 
Turkey with the modem world. He asked of us to attain the highest 
contemporary standards in every field. And today, as we enter a 
new century, this process of integration gathers pace, true to the 
vision of our founding father.

The decisions of the Helsinki Summit have been a historic 
occasion for Turkey and for the European Union. It was a 
landmark event in the European vocation of Turkey as it was for 
the ideal of an undivided, democratic, prosperous and peaceful
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Europe. Turkey will become a full-member of the EU in the 
shortest possible time meeting the membership criteria, thereby 
disproving the predictions of those who argue that a clash of 
civilizations is inevitable.

Turkish membership will be a concrete contribution to the 
pluralism of the union and enrich it in many ways.

Regarding the set of EU criteria concerning human rights, 
it is important to note that there is no discrimination in Turkey on 
the basis of ethnic origin, religion, belief or gender. Turkey is a 
constitutional democracy based on rule of law. Our conceptions of 
nation and nationalism is based on common history, shared 
destiny and on the principles of civic identity. However, ethnic 
identity cannot and should not be pitted against civic identity. 
Constitutional patriotism and constitutional citizenship are the key 
concepts to safeguard the right to be different in our democracy as 
in any other one.

Yet, we do not deny that we have certain shortcomings in 
the field of human rights. We do not, as well, offer excuses while 
we surely can, considering the heavy toll that years of terrorism 
has taken on Turkey.

At any rate, enjoying the best standards that modern 
democracies offer is the general aspiration of our people. We are 
determined to attain them not for the sake of our membership to 
the EU, but for our people who deserve the best.

Also in this respect, the prospect of fiill-membership to the 
European Union, corresponds to the aspirations of our people and 
government alike.

Let me be more specific on this count: through efforts we 
will be resolutely exerting to realize Turkey's fiill-membership to 
the EU, Turkey will be reaching those standards that have come to 
define the state-of-the-art in the evolution of the democratic way 
of life.
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At this juncture, it is important to remember once again: 
the establishment of the Republic of Turkey represents the 
culmination of a long and arduous struggle towards national 
sovereignty, independence, and freedom whereby the people of 
this country were endowed with all the benefits of citizenship, and 
an overriding sense of belonging to a modern nation state for the 
first time in their history which dates back more than a 
millennium.

The Turkish people exercise their rights emanating from 
their constitutional citizenship as equals before the law. The 
Republic draws its strength from this concept of citizenship based 
upon equality, fundamental rights and freedoms, and secularism.

Turkey is conceived in dreams!

But it is not created on the spur of coincidences: as 
totalitarian regimes finally crumbled under the force of the 
everlasting call for freedom, the flow of history in the last century 
has vindicated the premises behind the founding philosophy and 
fundamental choices of the Turkish Republic.

As a new age dawns, Turkey is an even more important 
force on the side of peace, security, stability, and an enlightened 
way of life!

Indeed, the way we are embracing the new century is in 
sharp contrast with how we had to enter the previous one: it was 
then called as "the sick man of Europe". Today, Turkey enters the 
new century with vigor, hope and the will to attain the highest 
standards of modem civilization.

In all senses of the word, Turkey is now tightly intertwined 
with the world than it has ever been. Today, Turkey is among the 
top emerging markets, the sixteenth largest economy in the world 
possessing one of the best entrepreneurial classes one can find 
anywhere. Ninety percent of our exports consists of industrial 
products received by 134 countries worldwide. We are a pluralistic 
and vibrant democracy, the only one among Islamic nations.

78 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000



This is why, Turkey enters the second millennium 
perceivably asserting a global role: after all, it is this country that 
has the strongest economy in a vast region extending from the 
Balkans to the Caucasus, the Eastern Mediterranean and Central 
Asia; indeed, having the deepest and most diversified industrial 
base in between Vienna and Tokyo.

More importantly, it has the longest-running democracy in 
this vast geography. It is a country directly sharing a long history 
which had its share of good and bad days, with nearly 40 countries 
of the world.

This history is not our liability, but our great asset: being 
European and Asian at once is a unique privilege! At this era when 
Europe and Asia find themselves as parts of a larger whole, 
increasingly interdependent and integrated in tune with new 
realities, Turkey is no longer the flank state, but at the very hub 
and center of today's global developments.

This is where the Occident and the orient meet to create the 
lasting and relevant transformations of the new century ahead of 
us. It is here that the pulses of the modern times will resonate with 
the peoples of Southeastern Europe, the Black Sea Basin, the 
Caucasus, the Caspian Basin, and the deeper stretches of Central 
Asia.

The process of globalization is best to be seen in Turkey in 
its humane and economic dimensions: Ukrainians, Moldovans, 
Azeris, Russians and Romanians mingle with the French, the 
Germans and the Dutch on the streets of İstanbul. Chase 
Manhattan Moscow reports to Chase İstanbul. Nokia transfers its 
Eastern and Central European headquarters from Helsinki to 
Istanbul, acting in tandem with other international companies.

Distinguished guests,

The social and economic aggregates of Turkey, coupled 
with our expanding relations, and the moral impetus to affect 
change for the better that directly emanates from the achievements
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of the Republic, represent a unique power base. Turkey, given its 
geographical and geo-strategic location along with the patrimony 
of its achievements last century is better disposed and better 
prepared to reap the benefits of globalization than many other 
countries.

Yet, we are aware of the manifold responsibilities 
stemming from our global role and potentials. Blending its riches 
and historical experience, therefore, with contemporary traits is 
Turkey's responsibility towards humanity. It is through the 
deserved attributes of modernity that we will be working to fulfil 
the promise inherent in Turkey and its people:

Precisely, we will continue to serve and defend the ideals 
of freedom and democracy, and the cause of peace and stability in 
our widening region; a turbulent one which is in need of a 
successful model of modernization and enlightenment capable to 
reassure individual liberties.

That Turkey fulfils this role is of great interest not only for 
Europe and the countries of our wider region, but for the whole 
world.

Turkey is about fostering a better prospect for the 
mankind!

The Turkish nation has high expectations from itself!

Likewise, the world has high expectations from Turkey!

Distinguished guests,

Evidently, Turkey has to pursue a multi-faceted foreign 
policy. This has become still more relevant after the decisions of 
the Helsinki Summit in December, announcing the candidate 
status of Turkey for full-membership to the European Union. As 
the frontiers of the Union extend, the need for the establishment of 
lasting stability in the beleaguered regions around Turkey 
becomes a more urgent task.
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In the Balkans and the Caucasus, we have cause for 
concern. The multi-ethnic character of Bosnia-Herzegovina and 
Kosova must be preserved.

For the first time in centuries, the peoples in the Balkans 
share the same aspiration that is to be part of the European project. 
However, lack of democratic credentials on the part of the Federal 
Republic of Yugoslavia is the only obstacle to make this region as 
a whole part of the European integration.

Balkan Stability Pact is the key instrument for the 
realization of the shared dreams and ideals of the countries in the 
Southeastern Europe. Therefore, we have been actively involved 
in the Balkan Stability Pact and we will also be pursuing every 
effort that has any chance of bringing solutions to the problems 
that affect the future well-being and prosperity of this region that 
are vastly important for Turkey as well as for Europe as a whole 
for obvious geographic, historic, economic, humanitarian, 
cultural and security reasons.

Turkey is on legitimate grounds when desiring to secure 
and safeguard her interests, and this explains our active and full 
support of NATO when this organization had to interfere twice to 
stop further tragedy, bloodshed and the horrible consequences of 
aggressive ethno-nationalism.

In a similar vein, the Caucasus has been the scene of great 
tragedies recently. While we do not condone any form of 
terrorism, and support the territorial integrity of all nations as a 
general principle, the suffering of the civilian population in that 
region is a cause for great concern. There is an urgent need for 
humanitarian relief operations. Conditions must be created for the 
refugees and displaced persons to return to their homes in safety 
and dignity.

Within a longer perspective, there is every reason for the 
international community to work to lay down the foundations of 
lasting stability in the Caucasus. It was with this understanding 
that I have written to concerned leaders to form a Stability Pact for
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the Caucasus along the lines of the Stability Pact in the 
Southeastern Europe. I am pleased by the reactions I received thus 
far. We will actively pursue this idea and build on these reactions.

Peace, stability and security of both the Balkans and the 
Caucasus cannot be separated from the overall peace, stability and 
security in Europe. And, Turkey has been playing an active role in 
both regions to this effect.

The Turkish-Russian relationship is important in the new 
landscape of international relations. Turkey has become the 
second ranking trade partner of the Russian Federation and we 
regard the cooperation of that country to be essential politically 
and economically. From our point of view, the giant trans-frontier 
projects of energy and infra-structure that we pursue, underpin not 
a rivalry but a joint effort in rendering our region richer, integrated 
and thus peaceful.

Turkey is set on its way to become a major energy terminal 
in its own right, providing for the safest and most economical 
routes for the transport of the oil and gas resources of the Caspian 
Basin to Western markets. These are projects that require joint 
efforts, and the stability of the Caucasus region is of paramount 
importance for all, including Turkey and Russia. Here and 
elsewhere, we have clearly demonstrated our principled stance 
that there cannot be a degree of understanding and showing 
leniency to terrorism. This scourge is the most blatant form of 
attack against human rights. Turkey herself, has been under the 
onslaught of one of the most vicious forms of terrorism.

To the south, Turkey has historic ties to the Middle East 
and we have been longing for the ushering of an era of expanding 
cooperation based on lasting stability that will allow the people of 
the region to fully enjoy the benefits of their rich resources and 
human capital. In this understanding, we attach great importance 
to the Middle East Peace Process. After all, great benefits will 
accrue to Turkey from the establishment of stability in the Middle 
East. We believe there is a historic opportunity, and we will 
continue to actively support the Peace Process.
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Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

The past year has indeed received more than its fair share 
of important developments . On 17 August last year, the Turkish 
nation had united in grief. A very powerful earthquake struck the 
most populous and urbanized region of the country. The sheer 
magnitude of the disaster represented a unique challenge for 
people around the world to reaffirm human solidarity. Humanity is 
honoured by way of the resilient and generous support extended to 
the people of Turkey. If the tragedy we survived had one positive 
aspect, it is that the world has seen the essence of humanity 
shining through the darkened skies of the disaster areas!

As we reached deeper into ourselves, the international 
community extended us a powerful hand in saving lives and 
comforting our people morally and materially. We are grateful!

Help and assistance poured from all over the world... Yet, 
it was the genuine feelings of shared grief on the part of our Greek 
neighbours especially, that carved an indelible mark in our hearts.

In a twisted, and most undesirable way, we had the chance 
to reciprocate when another earthquake struck Athens few weeks 
later.

Heeding the call of geography, we the Turks and the 
Greeks started to negotiate substantial issues, tactfully evading 
more divisive questions. We have been calling for this dialogue, 
and we are pleased by the degree of improvement that we have 
achieved so far in this ongoing process. We are as well pleased to 
see civil organizations and the business communities take an 
active part in this process. There is room for optimism, and we 
hope to take up the remaining issues soon. However, no one 
should expect a quick-fix for the parties that have found 
themselves at odds since so many years. Yet, I am confident that 
we both have a clearer understanding today of the mutual concerns 
that tie the destinies of our nations together.
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Distinguished guests,

Turkey enjoys a special relationship with the United 
States, forged during the long decades of the Cold War. After the 
end of the Cold-War, this relationship is rendered with new 
qualities of a strategic partnership. Whereas the security 
dimension of Turkish-US relations was dominant during the 
preceding decades, today this relationship is being diversified to 
highlight the important economic and trade aspects as great 
potentials exist in this field.

Indeed, in this area of globalization, the happiness of 
nations are not safeguarded by the sheer strength of armed forces. 
It is more and more about freedoms, sustainable prosperity, better 
income levels, and access to better education and health. It is about 
creating enlightened societies where people guard hope for the 
future and where the individuals fulfil their promises.

At the threshold of a new age, Turkey's strength in the 
eastern horizons will foster her place in Europe and the west. Her 
increasing strengths within Europe and the western fold in turn, 
will further help Turkey to tap the potentials in the east. As such, 
Turkey will be a veritable bridge of interaction between the two; 
in every sense of the word; culturally, economically, and 
politically.

It is on this axis stretching the world across that Turkish 
foreign policy will be actively pursued to defend freedoms, and to 
further the cause of peace, security, stability and prosperity in then 
new century.

Thank you.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 8. TÜRK DEVLET VE 
TOPLULUKLARI DOSTLUK, KARDEŞLİK VE 

İŞBİRLİĞİ KURULTAYI'NDA YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Samsun, 24 Mart 2000, Cuma)

Sayın Başkan,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Aziz 
Kardeşim Sayın Rauf Denktaş,

Türk Devlet ve Topluluklarının çok kıymetli temsilcileri,

Aziz kardeşlerim,

Türk Devlet ve Topluluklarının 8. Kurultayı 
münasebetiyle sîzlere hitap etmekten büyük bahtiyarlık 
duyuyorum. Türk Dünyası’nın dört bir yanından gelen siz aziz 
kardeşlerime, öz yurdunuz Türkiye'ye ve Karadeniz'in çırpınan 
dalgalarının yaladığı güzel Samsun kıyılarına hoşgeldiniz 
diyorum. 1992'den bu yana Türk Dünyası temsilcilerinin gönüllü 
bir organizasyonu olan bu sivil toplum girişimi, büyük Türk 
dünyasının kendi arasındaki dayanışmayı yansıttığı gibi, 
21 .yüzyılın dünyasını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan 
sivil toplum olgusunun, Türk Dünyası’nda kök salmakta 
olduğunun da anlamlı bir göstergesidir. Bu güzel tablo Türk 
dünyasının 21 .yüzyıldaki esenliği bakımından umudumuzu daha 
da arttırmaktadır.
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Bu yılki toplantı birçok bakımdan daha da anlamlıdır. 
Öncelikle, bu toplantı yeni bir yüzyılın ve binyılın ilk Türk 
Dünyası toplantısı olma vasfına sahiptir. Geçtiğimiz binyılın 
başlangıcında atalarımız Orta Asya'nın steplerinde büyük bir 
yürüyüşe başlamışlardı. Müşterek atalarımız Tuğrul ve Çağrı 
Beylerin, Melikşah'ın ve büyük Alpaslan'ın Selçuklu 
İmparatorluğu, Orta Asya'yı, Anadolu'ya ve denizlere ulaştırmıştı. 
Daha sonra, Türkmen yaylalarından 400 çadırla gelerek 
Anadolu'nun Söğüt kasabasına yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğulları 
bu topraklarda geçtiğimiz binyılın 624 yılına damgasını vuran ve 
bu yıl 700. yıldönümünü çoşku ve gururla kutladığımız büyük bir 
cihan imparatorluğu kurdular. Nihayet, bu binyılın son on yılı, 
büyük bir olaya sahne oldu ve Avrasya bir siyasi ve kültürel 
gerçeklik olarak bir kere daha tarih sahnesine çıktı. 535 yılında 
Orta Asya'nın uzak bir köşesinde içine sıkıştığı demir dağlarını 
eriterek, halkını Ergenekon'dan esenliğe çıkartan Bumin Kağan'm 
oğulları ve torunları bugün Karadeniz'in, Akdeniz'in ve Hazar 
Denizi'nin kıyılarında yeni bir binyıla umut, kendine güven ve 
ortak geleceklerine duydukları inançla giriyorlar.

Bu yılki toplantımızı daha da anlamlı kılan bir diğer husus, 
bu toplantının mekanıdır. Bu yıl biraraya geldiğimiz Samsun, aynı 
zamanda Türk Milleti’nin kurtuluş mücadelesinin, Halide Edip'in 
tabiriyle, "Türk'ün Ateşle İmtihanı”nın başladığı yerdir. Büyük 
önder Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da, bu salondan biraz ileride 
Samsun'a ayak bastığında sadece Anadolu Türklüğünün değil, 
bütün Türk Dünyası’nın kaderini elinde tutuyordu. Omuzlarında 
sadece Anadolu'nun değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar 
uzanan büyük coğrafyada yaşayan bu büyük varlığın varolma 
mücadelesinin sorumluluğunu da taşıyordu. Evet, Anadolu 
Türkleri İstiklal Harbi’ni kazanıp vatanlarını kurtardıklarında aynı 
zamanda bütün Türk Dünyası’nın makus talihini de değiştirmiş 
oldular. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının yanında 
Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgizistan'ın, Özbekistan'ın, 
Türkmenistan'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin

Aziz kardeşlerim,
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bayrakları da hür ufuklarda dalgalanıyor, işte, Samsun yirminci 
yüzyılda bunun bir gerçek olabilmesini sağlayan Anadolu 
ihtilalinin başladığı yerdir. Bu vesileyle, daha 1938'de "Türk 
Dünyası bir gün hürriyetine kavuşacak ve bir gerçek haline 
gelecektir" diyerek, o gün için hazırlıklı olmamızı öğütleyen, 
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün ve onun kahraman 
silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde bir kere daha ihtiramla 
eğiliyorum.

Aziz kardeşlerim,

Bizim birliğimiz, dayanışmamız herşeyden önce büyük bir 
kültürel vakıadır. Türk Dünyası binyıllardır Orta Asya'da Çin, 
Fars, Arap ve Slav kültürlerinin güçlü tesirleri arasında kendi 
harsını ve medeniyetini korumayı, bu kültürlerle karşılıklı 
etkileşim içinde evrensel medeniyete büyük katkılarda bulunmayı 
başarabilmiştir. Kültür mirasımızın, bir ucu Orhun Kitabeleri’ne, 
öbür ucu Viyana önlerine kadar yayılan köklü izlerinden bu 
katkıların boyutunu ortaya çıkarmak mümkündür. Bu büyük 
varlık, bugün yeni bir kardeşlik, işbirliği ve dayanışma ruhuyla 
birbirini kucaklamakta, birbirinin iyi gününe de, kötü gününe de 
ortak olmaktadır. Kısa bir süre sonra Bakü'de yapılacak Türk 
Zirvesi’nde 1300.yıldönümünü de kutlayacağımız, ulu dedemiz, 
ortak atamız Dede Korkut, Türk dünyasının kimlik rehberi, ortak 
hafızasının atlası olan destanının bir yerinde;

"Beri gelin kırk kardaşım 
Size kurban olsun benim başım..."

Diyerek, bizlere kardeşliğin ve dayanışmanın mesajını 
binyılların ötesinden vermektedir. Dede Korkut Destanı, bu 
muhteşem eser Türk dünyasının toprağını, kimliğini ve devletini 
ne kadar aziz bildiğinin en parlak nişanesidir. Bugün bizlere düşen 
görev, bu destanı ve ortak medeniyetimizin hikayesini anlatan 
Manas gibi, Kutadgu Bilig gibi, Divan-ü Lügat-it Türk gibi bütün 
büyük eserlerimizin evrensel insanlık mesajlarını yeni 
nesillerimize ve dünyaya tanıtabilmektir. Bu tür organizasyonlara 
bu bakımdan da fevkalade önem atfediyorum.
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Bu vesileyle bir kere daha vurgulamakta fayda 
görüyorum: kimsenin bu buluşmadan bir rahatsızlık duymasına 
hacet yoktur. Bir Özbek atasözünde "dostun olmasa dünya sana 
karanlıktır..." denmektedir. Türk dünyasının temsilcileri bu tür 
organizasyonlarda kardeşlik için, dostluk için ve dayanışma için 
biraraya gelmektedir. Bizler, köklü tarihimiz, bin yılların 
derinliğinden, Hoca Ahmet Yesevi ocağından gelen engin hoşgörü 
anlayışımız ve tarihe mal olmuş devlet tecrübemizle, yirmibirinci 
yüzyılda da kültürlerin ahengine ve evrensel barışa katkıda 
bulunma görevini layıkıyla yerine getirmek hususunda kararlıyız 
ve azimliyiz.

Aziz kardeşlerim,

Tarih bizlerin önüne altın bir fırsat çıkarmıştır. Avrupa 
yüzyıldır ilk defa ideolojik çatışmadan arınmıştır. Günümüzde 
demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve serbest 
piyasa ekonomisi vazgeçilmez paylaşılan değerler haline 
gelmiştir. Bölünmemiş, demokrat, müreffeh ve barış içinde bir 
Avrupa olarak tanımlanan Avrupa projesi bugün Türk dünyasının 
da içinde yeraldığı Avrasya'daki halkların da ortak özlemi haline 
gelen bir ideal olarak karşımızda durmaktadır. Zira, Avrupa'nın 
sınırları artık Türkiye'nin doğu sınırlarında bitmemekte, Hazarın 
kıyılarına ve Altay Dağları’nın eteklerine kadar uzanmaktadır. 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda Helsinki 
Zirvesi'nde aday üyeliğinin kabul edilmiş olması, Balkanlar’dan 
Kafkasya'ya, Orta Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar uzanan 
coğrafyanın barış, istikrar ve refahı bakımından da son derece 
önemli bir gelişmedir. Böylelikle, yirminci yüzyılın başında 
Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelenen bir Türkiye'den 
yirmibirinci yüzyılın başında Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya 
aday, dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak G-20 grubuna üye 
olmuş, 80 milyar dolar ticaret hacmine, 134 ülkeye sanayi 
mamülü satan bir sanayiye sahip, yeni enerji, ulaşım ve 
telekomünikasyon bağlarıyla Avrupa ile Asya'yı bütünleştiren, 
Avrasya'nın merkezinde, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta 
Doğu'dan Orta Asya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar
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uzanan geniş coğrafyanın barış, istikrar ve refahında nazım rol 
üstlenen bir dünya devleti olan Türkiye'ye geldik. Yeni binyıl 
başlarken, yeni Avrupa projesi, büyük Türk dünyasının da 
yaşadığı bu kadim coğrafyaya Türkiye vasıtasıyla uzanmaktadır. 
Türkiye, bu vasıflarıyla bütün dünyadaki kardeşlerinin, 
soydaşlarının, dostlarının da hacet kapısı, istinatgahıdır.

Bu noktada, gururla belirtmeliyim ki, geçtiğimiz 8 sene 
içinde Türk Dünyası’mn mensupları olan bağımsız devletler 
olarak büyük işler başardık. Kardeş ülkeler, Birleşmiş Milletlere, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'e, NATO'nun Kuzey 
Atlantik İşbirliği Konseyi'ne dahildir. Bu ülkeler Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel 
işbirliği hareketlerinde yeralmaktadır. Bunlar bundan on yıl önce 
hayal edilmesi dahi mümkün olmayan gelişmelerdir. Oysa bugün 
on yıl değil, yirmi, otuz yıl sonra neler olabileceğini birlikte 
gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz.

Artık, Türkiye'den hareketle kardeş ülkelerde 
ulaşılamayan köşe kalmamış, havayolu bağlantıları tamamlanmış, 
bu ülkelerin dünyayla haberleşmesinde Türkiye önemli bir aracı 
rol oynamaya başlamıştır. Bugün uzayda yörüngede olan Türk 
haberleşme uyduları, bütün Türk Dünyası’nın ortak malı olarak 
bilgi çağında kardeş halklarımızın hizmetinde olacaktır.

Türkiye kardeş ülkelerin ekonomilerinin dünyaya 
açılmalarına ve kalkınma hamlelerine destek vermektedir. 
Aramızda karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkiler süratle gelişmekte, 
Türk girişimcileri bu ülkelerin geleceğine yatırım yapmaktadır. 
Avrasya'nın fınans, ticaret ve kültür merkezi haline gelen İstanbul 
bütün zenginlikleri ve imkanlarıyla Türk Dünyası’nın da 
hizmetindedir.

Hazar Havzası’nda bulunan zengin petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınması, 
artık hayal olmaktan çıkmış son iki yılda yaşanan gelişmelerle 
gerçeğe dönüşmüştür. Avrasya'da enerji güvenliğini sağlayacak, 
ekonomik kalkınmaya güç verecek ve uzun vadeli ekonomik
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istikrarı mümkün kılacak en önemli barış projeleri olarak 
gördüğüm Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 2004 yılında, 
Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı da 2002 yılında 
tamamlandığında Orta Asya'nın binlerce yıldır atalarımızın at 
nallarının izleriyle simgelenmiş olan denizlere açılma süreci 
yepyeni bir boyut kazanacak, Hazar, Akdeniz ve Karadeniz 
birbirleriyle kucaklaşacaktır. Bu projeler bu denizlerin çevrelediği 
coğrafyalarda yaşayan halkların kaderlerini de birleştirmiştir, 
kadim İpek Yolu’nun ortak çabalarımızla yeniden tarih sahnesine 
çıkmasını mümkün kılan ulaşım ve iletişim projelerinin de 
gerçekleşmesiyle bu denizler artık insanları ayıran değil 
birleştiren denizler haline gelmektedir.

Aziz kardeşlerim,

Önümüzdeki yüzyılda nasıl bir dünyada yaşayacağımız 
sorusunun cevabı, Türk Dünyası olarak bu dünyaya nasıl 
hazırlanmamız gerektiği sorusunun cevabını da beraberinde 
getirmektedir. Yirmibirinci yüzyıl büyük dönüşümlere sahne 
olacaktır. Bu dünyaya en iyi şekilde hazırlanmak durumundayız.

21. Yüzyıl öncelikle "Bilgi Çağı"dır. Bu yüzyılda daha 
şimdiden bilgi otoyollarından, dünyanın en ücra köşelerine sanal 
seyahatler yapılabilmektedir. Bu yüzyılda evrensel toplumun 
gelişmesiyle dünya vatandaşlığı bilinci güçlenecek, uluslararası 
ilişkilerin yeni dokusu da bu çerçevede şekillenecektir. Demokrasi 
küresel düzeyde yayılmaya ve güçlenmeye devam edecek, 
uluslararası hukuktan evrensel hukuka geçilecektir. 
Küreselleşme, hayatın her alanını dönüştürecek, ekonomik 
manada sınırlar haritada bir çizgiden başka bir anlam 
taşımayacaktır. Sivil toplumun gücü ve etkinliği artacak, 
katılımcılık yeni boyutlar kazanacaktır. Bu yüzyılda artık 
şirketlerin menşeinden ziyade nerede üretim yapacağı, kimlere 
istihdam ve refah sağlayacağı önemli olacak, böylelikle rekabet de 
küreselleşecektir. Ülkelerin zenginliğini, sahip oldukları insan 
kaynaklarının donanımı belirleyecektir. Dolayısıyla bilgiye 
ulaşımın ve bilginin kullanımının demokratikleşmesi önem
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kazanacaktır. Çevrenin tahribatına karşı ortak mücadele 
güçlenecek, çevreyle barışık, sürdürülebilir kalkınma anlayışına 
geçilecektir. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para 
aklanması, ırkçılık, saldırgan etnik milliyetçilik, organize suç gibi 
sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başedemeyeceği, sınırları aşan 
bu sorunlara küresel çözümler aranması gerektiği doğrultusundaki 
mutabakat daha da ileriye götürülecektir. Bölgesel ekonomik 
gruplaşmaların dışında kalan ülkeler marjinalleşecektir. Nihayet, 
Avrasya dünya siyasî coğrafyasında yeniden belirleyici önem 
kazanacak, Asya Avrupa'yla bütünleşecektir. Bu yüzyılda işte 
böyle bir dünyada yaşayacağız. Türk Dünyası da böyle bir 
dünyaya hazırlanmak durumundadır. Bu dünyaya hazırlanırken, 
hedeflerimiz olduğu kadar, ufkumuz ve hayallerimiz de büyük 
olmalıdır. Bakın, binyıl ötesinden, büyük destanında "gayret 
derya, bilim gemidir" diye bizlere yol gösteren Manas, bir 
anlamda ne yapmamız gerektiğini de öğütlüyor. Yapmamız 
gereken, ekonomide küreselleşmenin sunduğu imkanları iyi 
kullanarak, kendimizi çağın en yüksek standartlarına uyarlamak 
ve çağın gerektirdiği dönüşümü her alanda geliştirmektir. Bu 
bağlamda, eğitim, sağlık, bilgi teknolojileri gibi temel alanlara 
yapılacak yatırımın gelecekte en büyük getirisi olacaktır.

Bu noktada, kardeş ülkelerden ve diğer Türk 
topluluklarından gelen binlerce talebenin Türkiye'de eğitim 
görmesine atfettiğim önemi bir kere daha vurgulamak istiyorum. 
Bu talebeler, Türk dünyasının parlak geleceğinin müjdecileridir. 
Onlar ülkelerimiz arasındaki köprülerin en sağlam ayakları 
olacaklardır. Bu projenin sürdürülmesi, halklarımızın 21.yüzyılın 
şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Evlatlarınızı bize göndermeye devam ediniz.

Aziz kardeşlerim,

Köklü tarihimizin ve müşterek dilimizin eseri olan Türk 
kültürü geçmişten geleceğe köprü kuran bir ortak değerler 
manzumesidir. Binlerce yıllık maceramız sonunda Akdeniz ve 
Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşmış olan kültürümüz bizleri
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birbirimize bağlayan en önemli bağdır. Her zaman söylediğim 
gibi, büyük Türk Dünyası’nın gerçek atayurdu büyük Türk dilidir. 
Bu dilin hangi lehçe ile olursa olsun konuşulduğu her yerde bir 
Türk kendini evinde hisseder, saadet bulur. Milletleri millet yapan 
ve ayakta tutan manevi ve moral değerleridir. Eğer milletler 
kaybolup gitmiyorsa bu değerlerin gücü sayesindedir. Büyük 
şairimiz Yahya Kemal'in dediği gibi, "her halk kendi ikliminin 
lisanını söyler". Türk Dünyası da kendi hür ikliminde Türkçe’nin 
saltanatını yaşamakta, onunla nefes almaktadır. Büyük Türk 
Dünyası’nın gücü herşeyden önce dilimizin bugünlere taşıdığı, 
ruh dünyamızın ve harsımızın zenginliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Manevi dünyamızın büyük mimarı, 
bilgeliğinin ışığı Orta Avrupa'ya kadar uzanan Hoca Ahmet 
Yesevi'nin "..anlamına erenler başı eğip uyarlar..." diye 
tanımladığı Türk dilinin, coğrafyamızın her yerinde en geniş 
şekilde anlaşılabilmesi için başlatılmış akademik çalışmaların 
sürdürülmesine büyük önem atfediyorum. Bu bağlamda, ortak 
alfabe Türk Dünyası’nın bilim adamları tarafından öncelikle ele 
alınması gereken bir meseledir. Ortak alfabe, ortak kaderimizin de 
bağlarını güçlendirecek fevkalade önemli bir araçtır.

Aziz kardeşlerim,

Sözlerime son verirken, bizi bugüne getiren büyük 
insanlık ve devlet felsefesinin ebedileştirildiği Orhun 
Kitabeleri’ne dönmek istiyorum. Birçok milletin tarihi kağıtlara 
yazılmıştır. Ancak, bunların zaman içinde tahribata uğrayarak, 
bugünlere ulaşamadıkları da görülmektedir. Oysa atalarımız ortak 
kültürümüzün toplum ve devlet felsefesini bundan binlerce yıl 
evvel taşlara yazarak tarihe mal etmişlerdir. Kardeş Moğolistan'ın 
uçsuz bucaksız steplerinde bulunan kitabesinde ulu atamız Bilge 
Kağan bakın halkına ve bizlere nasıl öğütte bulunuyor:
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"Her sözümüzü taşa yazdık
Hakanını iyi dinle
Gök çökmedikçe
Yer delinmedikçe
Senin devletini ve yasalarını
Kimse yıkamaz..."

Bu sözler, yeni bir binyıla birlikte adım atarken 
halklarımızın kardeşlik yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. 
Bizlere düşen, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan siyasi 
erdem ve uzak görüşlülük timsali bu güçlü sese kulak vermek ve 
kardeş halklarımızın ortak geleceğini birlikte inşa etmektir. Bu 
kararlılığı göstereceğimize ve bu sayede birbirlerine güçlü manevi 
bağlarla bağlı olan halklarımızın dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 
ve dayanışmalarını ebediyete kadar sürdüreceklerine yürekten 
inanıyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
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ADDRESS BY AMBASSADOR DR. O.FARUK LOGOGLU, 
ACTING UNDERSECRETARY OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS ON THE OCCASION OF THE 25th 

ANNIVERSARY OF THE FOREIGN POLICY INSTITUTE

"TURKEYIN THE NEW CENTURY"

Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

This evening I want to share with you some general 
reflections on Turkey and Turkish foreign policy at the dawn of 
this new century. I first want to take a glimpse at what I think lies 
ahead and link that to Turkey's prospects. The one thing about the 
new millennium that can be said with some certainty is that it is 
full of unprecedented promises, but also grave risks.

The promise is generally referred to as "globalization". 
Citizens from all corners of the earth are coming closer. They are 
exchanging increasingly more information, ideas and goods and 
establishing new links with one another. The process entails 
greater interaction at an ever accelerating pace among political, 
economic and cultural systems in a context of scientific and 
technological progress. Its expected manifestations are 
democracy, rule of law and respect for human rights. These are 
undoubtedly the universally ascending values of our times.

On the other side of the ledger are the dangers, some 
distressingly familiar, some frighteningly new: terrorism, drug 
and arms trafficking, racism, xenophobia, aggressive nationalism 
and ethnicity, fundamentalism, destruction of the environment, 
new diseases, weapons of mass destruction, widening gap
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between the rich and the poor, illegal migratory movements... The 
actual list is of course much longer. But it is clear that we face 
formidable challenges, even as we are, as never before, able to 
enhance our capacity to control our destiny.

What happens to us will ultimately depend on our choices. 
There is no guarantee that humankind will act any wiser in the 21 st 
century than it did in the 20th. But for the first time in history, we 
do stand a better chance to attain peace, security, stability and 
prosperity all at the same time and for the majority of the 
inhabitants of our planet. However, we have to play our cards 
right.

It is within this global context that Turkey has a veritable 
contribution to make in turning this century into a better one than 
the last. Is Turkey poised to play such a big role? Is it ready, is it 
capable? These are the questions to which I shall submit some 
preliminary responses, particularly as they relate to the realm of 
Turkey's foreign policy. As a pivotal actor in the center of most 
major developments in Eurasia, Turkey's foreign policy choices 
are of interest and importance for the world.

External relations of any country are shaped by some basic 
factors. These are the country's size, history, political and physical 
geography, its politics, the quality of its leadership, its economic, 
social and cultural assets and its military power.

In terms of its size, Turkey is a significant country, given 
the magnitudes of its area, population, natural resources, economy 
and of its military. We today are the 16th largest economy in the 
world. Our armed forces rank similarly high. Our 65-million 
population is young and dynamic. So size is in our favor; but we 
do have other assets.

Turkey's capabilities are drawn from a variety of sources. 
Its primary strength by far lies in its democracy and its secular way 
of life. Despite all the ups and downs, despite years of devastating 
blind terror in recent years, Turkish people have jealously
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protected and sustained their democracy and their parliamentary 
system of government. Though its population is predominantly 
Muslim, secularism is the defining feature of Turkish society. 
What seperates Turkey from the rest as a unique case is that Islam 
and pluralistic society coexist. As a secular country, Turkey's 
constitutional, legal and political order is based on contemporary 
principles, unlinked to religious precepts. It is so far still the only 
successful case combining Islam and modernity.

Culture is again a tremendous resource for Turkey. In the 
Anatolian heartland, civilizations, religions and traditions have 
sometimes clashed, but ultimately intermingled. Turkish people 
have established many empires and states, accumulating a vast 
experience. Turkish culture represents, therefore, a rich and 
unique synthesis, which is creative, regenerative, humanitarian 
and tolerant. Diversity in Turkish society is regarded as natural. 
Social mobility and success are based on merit, unlinked to racial, 
ethnic or religious background.

Our history and physical location are also of paramount 
importance. Many of the foreign policy issues confronted by 
Turkey today are either remnants of the past or by-products of its 
geography. European ambivalence, Armenian allegations, Greek 
trepidations, Arab reticence toward the Turks mostly have their 
origins in shared history. The same history inspires close and deep 
friendships with many countries, near and far.

Geography, on the other hand, has placed Turkey not only 
in a strategic spot but also in a rough neighborhood. Georgia, 
Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, Greece and Bulgaria. A 
demanding and challenging environment by any standart!! This 
fact of life has consistently placed a heavy burden on our foreign 
policy, consuming precious resources and thus perhaps delaying 
our economic development. Turkey is also located at the 
intersection of conflict-ridden regions of the Balkans, the Middle 
East and the Caucasus. This makes her an interested party in all the 
issues and conflicts of this land-scape and also an active player in
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their peaceful resolution. Possession of the important passageway 
of the Turkish Straits bestows a significant responsibility to 
Turkey. This geography now also opens new vistas for Turkey in 
the Caucasus and Central Asia where Turkish-speaking and 
historical kin (Azerbaijan, Turkmenistan, Krygyzistan, 
Kazakhistan and Uzbekhistan) have joined the community of 
independent states. In the decades ahead, Turkey is destined to 
become a secure, reliable and environmentally sound outlet 
terminal and transfer point for Caspian region oil and gas. She will 
also always serve as a global bridge and corridor in air, sea and 
land communications and transport.

What all this means is that the considerable role Turkey 
played as a front-line NATO member in the cold war era has not 
diminished. On the contrary this role has expanded. Our country 
will continue to shoulder even greater responsibilities for regional 
and global peace, stability and prosperity in the 21st century. We 
are already involved in various peace making and peace keeping 
operations of the United Nations, NATO and the OSCE in 
different parts of the globe, attesting to our ability and our 
commitment to the promotion of world security and stability.

Foreign policy is basically conservative in nature. It has to 
be. The primary factors that shape it and the vital national interests 
are essentially constant. The continuity of foreign policy is 
manifest where the initial parameters have been set properly and 
with long term vision. Turkish foreign policy fortunately comes 
under this heading. The principal framework established by 
Mustafa Kemal Atatiirk and the other founders of the Turkish 
Republic remain largely valid and relevant today. The 1920 
National Pact, the 1923 Lausanne Peace Treaty, the proclamation 
of the Republic, the Western vocation of the society, the dictum 
"peace at home, peace in the world" are among the foundation 
stones that deserve to be singled out.

The National Pact, a 1920 document predating the 
Republic, set the internal and external goals of the nationalist

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000 97



movement and basically delineated its borders. This pact also 
established that the future Turkish state would not be a multi
national empire or one based on religion, but one with a national 
character. The Pact was based on the concepts of territorial 
integrity, the abandonment of territorial claims, the modification 
of borders only by peaceful means and the right to live in security 
within these borders. These sound very much like the UN and 
OSCE principles of today.

The 1923 Lausanne Peace Treaty is the founding 
document of the modem Turkish state. It fixed Turkey's borders 
and Turkey's position in the international community. It mapped 
out Turkey's domestic and foreign affairs in the initial years of the 
Republic and continues to govern today our relations with Greece. 
The question of religious minorities was also settled by this 
Treaty. It helped to establish a sound tradition of Turkish foreign 
policy, which is respect for international law and fidelity to 
international commitments.

The choice of proclaiming a Republic was not only 
identifying a new way of life for the people of Turkey, but was also 
marking the end of the empire and the caliphate. It was the 
acceptance of the supremacy of the people's will. It was also the 
forerunner of democracy, secularism, equality, respect to human 
rights and the rule of law.

Despite having had to fight the war of independence 
against Western powers, Atattirk and his colleagues did not 
abandon the drive and orientation toward the West. The Western 
vocation became a guiding element of Turkish foreign policy from 
the outset. Thus, the modernization process started in the 19th 
century by the Ottoman elite was continued by the Republican 
leadership. This long process has now reached a new stage with 
the declaration of Turkey as a candidate for full membership in the 
European Union, an objective Turkey is determined to attain.

"Peace at home, peace in the world", though it may sound 
as a truism, is a simple, yet clear and powerful guide for our
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foreign policy. Turkey has been a provider of peace, security and 
stability in its region ever since the foundation of the Republic. 
The Cyprus intervention in 1974 was no exception in this regard 
as it was undertaken in accordance with the international law to 
assure the security of the Turkish Cypriots and to bring calm to the 
island.

Keep in mind that these five parameters were all 
interlinked. The National Pact provided a negotiating framework 
for Lausanne. The Lausanne Peace Treaty established the main 
features of the Republic. The declaration of the Republic placed 
Turkey in the Western world. And all these led to a policy of 
consolidating the young Republic through peace and stability.

These parameters have served to guide Turkey's foreign 
policy ever since. Of course, today's world is more complex and 
complicated than what it was in the 1920's. Today she is more 
powerful, dynamic and assertive. Turkey will continue to be a 
generator of security, provider of peace and stability, a role model 
for those who wish to follow a democratic and secular way of life.

In line with the changes in international understanding and 
practice, some issues which were until recently considered to be 
internal or domestic affairs of a country are now also foreign 
affairs agenda items. Among the EU accession criteria are the 
political standarts which candidate countries must fulfill in order 
to become members. Today, the subject of human rights figure 
prominently in international relations. The same applies to Turkey. 
As we are giving priority to the deepening of democracy and 
assuring full respect for human rights and individual freedoms, 
Turkey will soon find herself in a more confident position in its 
international relations.

At the threshold of a new millennium, Turkey has been cut 
perhaps a fateful role. Some thinkers have predicted that the next 
century will witness not wars between nation states, but clashes 
between civilizations or different value systems. If this analysis is 
valid, then Turkey is truly the litmus test for Europe and the West.
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The main civilizational fault line, provided that there really is one, 
probably runs along Turkey. When Turkey becomes fully 
integrated into European political, economic and military 
structures, it will demonstrate to the rest of the world that east and 
west, Christianity and Islam can reconcile and embrace each other. 
If not, these bifurcations in the international system are likely to 
beset mankind with conflicts and confrontations also in the new 
century.

This is Turkey in the year 2000. Where will Turkey be in 
the next few decades?

At this point, let me state how we, as members of the 
establishment, view our own foreign policy. It is one deeply rooted 
in historical experience. It is consistent, coherent, realistic, 
responsible and basically conserving, but demonstrating a high 
capacity for adaptation and creativity. It has a global vision and 
scope. This foreign policy has served modern Turkey well, 
sustaining a young Republic under difficult conditions, keeping it 
out of World War II, integrating it with Western institutions and 
Europe, helping to make it an economically and militarily strong 
country. In terms of what lies ahead, here are some probable 
directions my country is likely to take, given our sense of purpose, 
values and goals as a society.

We will become a member of the European Union, sooner 
than later. We will fulfill the political, economic and 
administrative criteria required of candidate countries. We should 
be bringing new dimensions and opening new horizons for 
Europe, making the EU what its founding fathers intended it to be.

We shall support and participate in the various diplomatic 
efforts and processes to bring about peace, security and stability in 
the Middle East, the Balkans and the Caucasus and provide 
sustenance once peace is achieved. We will continue to produce 
and provide security and stability in our region and contribute to 
such efforts as needed, whether in the context of the UN, NATO, 
OSCE and in the future the EU.
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Turkey will maintain strong armed forces. This will be 
needed for the defense of our country and for the protection of the 
vital and strategic interests of Turkey. As a member of NATO and 
future member of the EU, our armed forces will also allow us to 
play our appropriate role at the global level, in possible crises 
management operations. On the other hand, as stability is attained 
in our surrounding regions and particularly as our relations with 
our neighbors improve, it should be possible to reduce defense 
spending.

We shall pursue and achieve the aim of becoming a vital 
element of the European security architecture and an essential 
component of the European Security and Defense Identity. NATO 
will continue to be the linchpin of Euro-Atlantic security. 
Regional undertakings to promote and bolster stability and to 
develop a local sense of responsibilty for security are to receive 
our backing.

Our relations with all our neighbours are to improve. We 
will be aiming at the resolution of existing problems and give 
priority to the enhancement of our bilateral relations with them. 
We ought to be able to find with Greece an equitable settlement to 
the Aegean problems and a just and realistic solution that would 
bring the two states in Cyprus together under a shared roof. With 
Armenia, we will aim at normalizing our relationship when the 
Armenian side makes the definitive choice of making peace with 
its past, leaving the judgement of history to history itself and takes 
concrete steps toward the resolution of its conflict with 
Azerbaijan.

Our links and strategic parthership with the United States 
should continue to develop as a significant variable in 
international relations. The Russian Federation will be major 
partner for Turkey, bilaterally and multilaretally in the vast 
geography we share in the Caucasus, Central Asia and Europe. We 
will strive to further develop our relations with China, Japan, 
Pakistan and India.
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Our democracy, secular way of life, our links with the 
West and the EU in particular, our surging economy, will continue 
to inspire our kinsmen Azerbaijan and the others in Central Asia. 
Turkey will enjoy greater influence in the Arab and Islamic world.

The planned opening toward Africa, Latin America and 
the Far East will be sustained and advanced further.

A most significant dimension of our foreign policy in the 
decades to come will be the initiation, promotion and sustenance 
of regional and multilateral cooperation schemes. The Balkans, 
the Mediterranean, the Black Sea, the Caucasus, Central Asia, the 
Middle East and the Islamic world will be areas where Turkey will 
continue to be a vital player in encouraging multidimensional 
cooperation for greater security and prosperity for all the 
participants.

As a bridge, passageway, terminal or distribution point, 
whichever you may wish to call, Turkey will be a major player in 
the energy, communications and transport fields. Water will be an 
element of prosperity and stability, whether as a precious resource 
to be optimally used through agreement between Turkey, Iraq and 
Syria or as a commercial item in the Middle East geography where 
it is needed.

4

This, in brief, is our vision for Turkey in the 21 st century. 
A democratic, secular Turkey where the rule of law prevails 
supreme; where human rights and freedoms are fully respected; 
where citizens privately enjoy their individual preferences without 
interference or condonement by the state. An economically 
dynamic Turkey, trading with the whole world, with Turkish 
businessmen and contractors investing, working and building in 
all parts of the globe. A strong Turkey, capable of protecting the 
motherland and of contributing to international action for conflict 
prevention and for keeping and making peace whereever it might 
be required. A culturally creative and interactive Turkey that will 
be in the forefront of civilizational encounters, artistic activities 
and events, of arts and literature. A socially tolerant and
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affectionate Turkey, where civil society will grow in strength, its 
arms continue to be open to those in need. An intellectually 
vibrant Turkey, joining creative minds everywhere to advance 
humankind in the sciences and humanities.

Ladies and Gentlemen,

Whether or not we reach our goals will also depend on our 
neighbours and other international actors and to the extent our 
vision coincides with those of others. This, time will show. But I 
can assure you that the Turkish people, with a sense of purpose, 
look forward to the new century as a time to realize its potential to 
the fullest extent possible in an environment of peace, security, 
stability, prosperity and justice for all.

Thank you.
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TÜRKİYE-ABD 'AÇIK SEMALAR" HAVA ULAŞTIRMA
ANLAŞMASI’YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye ile ABD heyetleri arasında 22-23 Mart 2000 
tarihleri arasında Vaşington'da yapılan görüşmeler sonucunda, iki 
ülke arasında mevcut Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yerine 
geçecek, yeni "Açık Semalar" Hava Ulaştırma Anlaşması metni 
üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözkonusu yeni anlaşma 24 Mart 
2000 tarihinde Vaşington'da, Türkiye-ABD Ortak Ekonomik 
Komisyon toplantısı sonunda parafe edilecektir.

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile THY A.O. Genel 
Müdürlüğü Temsilcilerinden oluşan Türk heyetine Ulaştırma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı A. Tahir Dengiz; Amerikan 
heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nda ulaştırma konularından 
sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Thomas White 
başkanlık etmişlerdir.

Açık Semalar Anlaşması sivil havacılık ilişkilerinde 
liberalleşmeyi ve tam bir serbest rekabet ortamını sağlayacaktır. 
Bu Anlaşma, standart sivil havacılık anlaşmalarına kıyasla daha 
liberal hükümler içermekte, ayrıca yolcu ve kargo taşımacılığının 
kolay ve serbest rekabet koşullarına uygun bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlayacak bir ortam yaratmaktadır.

2000 Mayıs ayında imzalanması planlanan sözkonusu 
anlaşmanın, iki ülke arasındaki hava taşımacılığında geniş 
imkanlar yaratması beklenmektedir. Bu bağlamda, havacılık 
ilişkilerinde kaydedilen bu yeni aşamanın, ticaret, turizm ve 
kültürel alanlarda da kayda değer bir canlılık getirmesi 
hedeflenmektedir.
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Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, THY ile 
American Airlines arasında 25 Şubat 2000 tarihinde İstanbul'da 
imzalanmış olan işbirliği anlaşması işlerlik kazanacak ve böylece, 
THY'nın ABD pazarındaki payı artacaktır. Ayrıca bu anlaşma 
ülkemizde faaliyette bulunan diğer hava yolu şirketleri için de 
ABD istikametindeki karşılıklı taşımacılık hizmetlerinde büyük 
bir atılım imkanı yaratacaktır.
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FRANSA CUMHURBAŞKANI CHİRAC’IN TÜRKİYE’Yİ
ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bugünkü basında, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 
önümüzdeki Haziran ayında Türkiye'ye yapması öngörülen 
ziyaretinden, Fransız-Alman ortak yapımı Tigre helikopterinin 
Türkiye tarafından açılan Taktik Keşif ve Taarruz Helikopteri 
ihalesinden elenmesi nedeniyle vazgeçtiği yolunda haber ve 
yorumlar yer almaktadır.

Fransız-Alman Konsorsiyumu Eurocopter firması 
tarafından üretilen Tigre helikopterinin Türkiye tarafından açılan 
ihaleden çıkartılmış olmasının Fransa açısından üzüntüyle 
karşılandığı tarafımıza intikal etmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bu hususun Cumhurbaşkanı Chirac'ın 
önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yapması öngörülen ve esasen 
tarihi henüz açıklanmamış olan ziyaretinin zamanlamasıyla 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Keza, sözkonusu ihale ile 
Türk-Fransız ikili ve çok taraflı ilişkileri arasında bir bağ 
kurulması da gerçek dışıdır. Türkiye ile Fransa arasında her alana 
yayılmış bulunan çok yönlü ilişki ve işbirliğinin sözkonusu 
ihaleden etkilenmeyecek kadar güçlü bir konumda olduğu iki 
tarafça paylaşılan bir gerçektir.

Esasen Fransa Cumhurbaşkanı Chirac basma verdiği 
beyanlarda, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini 
Türkiye'ye davet ettiğini ve bu ziyaretin kendisi tarafından kabul 
edildiğini, şu anda her iki taraf için uygun bir zaman 
belirlenmesine çalışıldığını, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin 
helikopter ihalesiyle birbirine karıştırılmaması gerektiğini,
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Türkiye ile mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin helikopter 
ihalesi yüzünden bozlamayacağını ifade etmiştir.

Fransa Cumhurbaşkam'nın ülkemize ziyareti konusunda 
temaslar devam etmekte olup, ziyaret taraflar arasında ortaklaşa
belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecektir.
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•  •

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’I 
DÜNYA SU GÜNÜ TOPLANTISINDA YAPTIKLARI

KONUŞMANIN METNİ

Değerli misafirler,

Hepinizi sevgiyle saygıyla selâmlıyorum.

Dünya Su Günü, toplantının konusu odur. Sekiz senedir 
"Dünya Su Günü" diye bir gün Birleşmiş Milletler'in ortaya 
koyduğu bir kavramla kutlanıyor veya bu günde dünyanın su 
durumu gözden geçiriliyor. Dünya ve su, konu bu.

Aslına bakarsanız, bilinebildiği kadarıyla, tarihen 
bilinebildiği kadarıyla veya bugünkü bilimin kudreti dahilinde, 
bugünkü dünyada yaşayan insanlara verdiği bilgiler dahilinde 
dünya dediğimiz olay, üzerinde tek hayat olan bir olaydır. Yani, 
sadece dünyanın üzerinde hayat vardır, gökteki başka uyduların 
veya başka evren parçalarının üzerinde hayat yoktur; bu biliniyor. 
Başka sistemler, güneş sisteminin dışında başka sistemler var mı? 
Var. Bu sistemlerde hayat var mı? Bunları bilmiyoruz.

•  •

Üzerinde hayat olan tek uydu bu dünya. Neden bunun 
üzerinde hayat var? Çünkü, üzerinde su olan tek uydu da bu. 
Öyleyse su ile hayatın çok yakın ilgisi var. Yani, suyun olduğu 
yerde hayat var, suyun olmadığı yerde hayat yok.

Su, tabiî hayatın en önemli parçalarından biri ve buna 
ilâveten birkaç tane daha unsur olacak. Dört unsur çok iyi 
özetlenmiştir; sudur, havadır, topraktır, ateştir, "anâsır-ı erbaa" 
dediğimiz olay, hayatın temel unsurları. Ama, bunlardan bir tanesi 
su.
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Bugün suyun nesi konuşuluyor? Dünyanın çok önemli bir 
parçası su zaten, yani dünyanın kendisi su. Öyleyse konuşulan ne? 
Konuşulan, sanıyoruz ki yine insanoğlunun yarattığı bir durum 
konuşuluyor. İnsanoğlu, kendi yarattığı bir olayı kendisi 
konuşuyor. Neden 1992'ye kadar konuşulmamış? Daha evvelinde 
hiç konuşulmamış değil, birçok kere konuşulmuş. İşâret edilmiştir 
ki, dünya nüfusu artmaya devam ettiği sürece, bu nüfusu üstünde 
taşıyan dünya dediğimiz bu mavi küre zorlanacaktır. Bugünkü 
hâdise, bugün konuştuğumuz hâdise susuzluk hâdisesi değil, su 
yokluğu hâdisesi de değil, insanoğlunun su ihtiyacının 
insanoğlunu zorlaması hâdisesidir. İnsanoğlu pek çok şeye çare 
bulmuştur, bularak gelmiştir, buna da çare bulmalıdır, bulacaktır. 
Ama, sorun bir defa ortaya konmalıdır.

Tabiî, bu dün ülkeler için teker teker söz konusuydu, 
bugün dünya için söz konusu. Çünkü, teknoloji, keşifler, 
ilerlemeler, devrim seviyesindeki dünyadaki gelişmeler dünyayı 
küçültmüştür, ülkelerin kaderini birleştirmiştir. Artık, şu ülkenin 
sorunlarıyla bu ülkenin sorunları çok kere farklı bile olsa birbirine 
benzeyen sorunlar vardır ve çoktur. Bu sorunları insanoğlu 
beraber düşünme noktasına gelmiştir.

Ne gibi?

İnsanoğlu "denizler kirlenir mi" sorununu hiç aklına 
getirmemiştir bu zamana kadar, ama denizlerin kirlendiği 
görülmüştür. Kirleten kimdir? Kendisidir.

"Irmaklar kirlenir mi?" Çok kere hiç aklından 
geçmemiştir, 50 sene önce hiç geçmemiştir. Bugün kirli ırmaklar, 
kirli denizler insanoğlunun önünde durmaktadır. Yani, hayata güç 
veren su, bir yerden sonra hayata güç vermekten elini eteğini 
çekmekte ve faydalıdan zararlıya dönüşmektedir. İşte 
insanoğlunun yapacağı iş, faydalıdan zararlıya dönüşme 
noktasında ne yapacağını düşünmek taşınmaktır; yapılan 
toplantıların hedefi odur.
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"Herkes kendi başının çaresine baksın." Tabiî, zaten 
"canım canım, tatlı canım"dır, herkes evvelâ kendi başının 
çaresine bakacaktır am a, hâdise bununla bitmiyor, uluslararasıdır. 
Bir Tuna nehri, eğer gelir Karadeniz'e Avrupa'nın bütün pisliğini 
boşaltırsa, Karadeniz'deki bu pislik Marmara Denizi'ne, oradan da 
Ege Denizi'ne inecektir. Dinyeper, Dinyester nehirleri aynı şekilde 
Rusya'nın bütün pisliğini getirir Karadeniz'e boşaltırsa, onlar da 
Marmara ve Ege Denizi'ni kirleteceklerdir. Bunun etrafında 
yaşayan insanların hepsi bundan büyük zararlar görecektir.

Öyleyse su meselesi konuşulurken, dünya suyu 
konuşurken aslında dünya kendisini konuşuyor, çevreyi 
konuşuyor. Bunların hepsi, yaşadığımız bu küre üzerinde 
barınmaya devam edebilecek miyiz insanoğlu olarak, yoksa biz bu 
küreyi öldürmeye mi gidiyoruz? Bir gün gelecek "bu küre öldü." 
Çünkü, artık havası koklanır durumdan çıktı, suyu içilir durumdan 
çıktı ve toprakları kâfi ekmek verir durumdan çıktı; bu noktaya mı 
geleceğiz? Belki bu çok ütopik bir olay, ama neticede varılacağı 
yer orasıdır. Dünyanın ölebileceği ihtimali belki bir asır evvel 
kimsenin aklından geçmemiştir, ama son yarım asır zarfında bu 
olay insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Dünyayı kurtarma 
meselesidir girişilen hareket. Dünyayı kurtarmada, tabiî bir takım 
global, yani bütün insanlığı alâkadar eden ölçüler ve bütün 
insanlığı alâkadar eden tedbirler var.

Nitekim, 1992'de toplanan Rio Toplantısı şunu getirmiştir: 
Her ülke havaya ne kadar karbondioksit bırakabilecek? Yani 
karbondioksit bırakmaya kota getirmiştir ve bu daha çok sanayi 
ülkeleri içindir. Kalkınmakta olan veya kalkınmamış ülkelerin 
böyle bir problemi yok. Onların böyle bir problemi yok ama, 
kalkınmış ülkelerin herkese ait olan bu atmosfere, bütün insanlığa 
ait olan atmosfere bırakacakları karbondioksit ve benzeri 
maddeler bir sera etkisi meydana getirecek ve dünyanın ısınma 
şeklini değiştirecektir. Yani, bugün dünya farz edelim ki bugünkü 
ısınma şeklinden 8 derece daha, 10 derece daha fazla ısınsa, 
dünyanın birçok yerlerinde yaşanmaz durumlar hâsıl olacaktır.
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Ve dünyadaki rejim değişikliği; dünyanın, bakıldığı zaman 
insanlara hayret veren, ki hayat mucizesinin bir parçasıdır, bir 
rejimi vardır. Bakarsınız, muayyen aralıklarla yağmur yağar, 
muayyen miktarda yağmur yağar. Bunun periyotları vardır. Bu 
periyotlar içerisinde bazen azalır, bazen çoğalır; ama, ortalamaya 
geldiğiniz zaman bin sene içinde değişmeyen rakamlar elde edilir, 
vasati olarak bin sene içinde değişmez. Ama, 10 bin seneye 
baktığınız zaman, onun içerisindeki değişiklikler nedir bilmeyiz. 
Fakat bütün bu sistemi allak bullak edebilme bugünkü dünyada 
mümkündür, bu görülmüştür, hatta bir insanın ömrü içerisinde bu

• • •• 1 •• A ••görülmüştür.

Yine geliyorum nüfus meselesine.

Asrın başında, 1900 senesinin başlarında 1 milyar 900 
milyon olan nüfus asrın sonunda 4,5 milyara gelmiş, yani aşağı 
yukarı iki defadan fazla katlanmış. Bu katlanma olayında, 
çoğalma kadar tıbbın ve kalkınmışlığın getirdiği birtakım nimetler 
sayesinde insan ömrü artmış. Benim ülkemde Cumhuriyetin 
başında 35-40 ortalama yaş varken, bugün bu ortalama yaş 75'e 
çıkmış. Dünyada da böyle, 80'e çıkan ülkeler var; bu, küre 
üzerindeki nüfusu artırmış. Yani, insanlar daha çok suya, daha çok 
ekmeğe, daha çok havaya ihtiyaç duyar hâlâ gelmişler. Acaba bu 
küre, yaratıcısı tarafından kaç milyar insan için yaratılmıştır? 
Bunu bilmiyoruz, ama vur abalıya cinsinden buna yüklenildiği 
takdirde ne olacağını görüyoruz. Öyleyse dünyanın, bütün 
dünyanın, evvelâ nüfus meselesi derken tedbir alması lâzım. 
"Hayır, biz tedbir falan almayacağız, bildiğimiz gibi çoğalacağız, 
bildiğimiz gibi yaşayacağız"; işte o zaman da hiç aklınıza 
gelmeyen bir olayla karşı karşıya kalırsınız. Yani, tabir vardır ya 
"dünyanın sonu değildir" diye, çünkü dünyanın sonu olabileceği 
hiç kimsenin aklından geçmemiştir de ondan, pekâlâ dünyanın 
sonunu bulabilirsiniz.

Daha evvel yapılan su toplantısının, bugün burada yapılan 
toplantının mesajı budur. Ve ondan sonrası teferruattır. Teferruat 
da fevkalâde önemlidir, küçümsemiyorum. Ama şimdi dünya 
düşünüyor, ne yapalım?
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Aslında bugün dünyanın kaynakları 4,5 milyar insana 
yetiyor mu? Bana göre yetmiyor. Çünkü, 4,5 milyar insanın zaten 
yarısı fukara, yoksul. 1945'ten bu yana nüfus üç defa arttığı hâlde, 
1945'ten bu yanayı söylüyorum, gayrisafi hâsıla yedi defa artmış. 
Ama, bu artan gayrisafi hâsılanın yüzde 80'i kalkınmış ülkelerde. 
Yine fakire bir şey yok. Çünkü, artıran zengin ülkeler. Yani, 
artırabilen zengin oluyor, öbürü gerilerde kalıyor. Bugün dünya 
bir taraftan çeşitli sorunlarını düşünürken, bir taraftan da yoksullar 
ve zenginler diye bir problemi konuşuyor. Dünyadaki gayrisafi 
hâsılanın yüzde 80'ini 26 ülke, OECD memleketleri alıyor. Bunlar 
kalkınmış ülkelerdir veya kalkınmakta olan ülkelerdir ve bu 
ülkelerin adam başına gayrisafi millî hâsılası 6 bin doların 
üzerindedir.

Ama, dünyada 200 dolar adam başına gelir seviyesi olan 
ülkeler de var. Bunların ne su umurlarında, ne orman umurlarında, 
ne hava umurlarında. Çünkü onlar, bir sefalet hayatı demesek bile 
bir barınma, -bu Profesör Toynbee'nin tabiridir- yani barınma 
çizgisi altına geçildiği zaman sefalet. Üstüne doğru gitmek lâzım. 
Böyle bir çizginin içerisinde bütün bunlar.

Velhasıl, insanoğlu kendi kendine verdiği zararları, kendi 
kendine verdiği sıkıntıları konuşuyor ve tabiî ki başka da çaresi 
yoktur.

Ama, dünya nüfusu 12 milyara çıktığı takdirde, ki 12 
milyar görünüyor önümüzdeki 70-80 sene zarfında, hiçbir tedbir 
alınmadığı vakit, 12 milyara çıktığı takdirde bugünkü sıkıntılar 
çok daha fazla olacaktır.

Ama, bir ümit vardır: Teknoloji. Yine bu insanoğlunun en 
önemli eserlerinden biridir, bir teknoloji fırtınası da geliyor, çağın 
başında onu görüyoruz. Önümüzdeki 10 sene zarfında bu 
teknoloji fırtınasına ayak uyduramayanlar daha da geride 
kalacaktır. Yani, bugün kalkınmış veya kalkınmakta olan 
memleketler eğer bu fırtınaya kendilerini uyduramazlarsa 
döküleceklerdir. Türkiye'nin bütün hedefi bu fırtınaya ayak 
uydurmak, önümüzdeki 10 sene zarfında, gerçekten beraber 
koşabileceğimiz ülkelerin seviyesine kendimizi çıkarmaktır.
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Yine bugün dünyada insanlara yetecek kadar su yok. 
Zaten, "nasıl idare ediliyor" derseniz, insanların büyük bir kısmı 
içecek sudan mahrum. Yani, içecek sudan mahrum bu kadar insan 
varsa, demek ki insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suyu 
istihsal edemiyorlar. Aslında su var, söyledik. Hâlen dünya 
üzerindeki suyun yüzde l'i ancak insanlar tarafından kullanılıyor. 
Ama, bu yüzde 1, yüzde 99'a baktığınız zaman, bunun çoğu tuzlu 
sular, yani insanın kullanamayacağı sular. Acaba insan bu tuzlu 
suları kullanılabilir hâle getirebilir mi? Orada büyük ümit var. 
Yalnız, dünya üzerine düşen yağmurlar, karlar, yani yağış 
dediğimiz olay, her ülkeye bıraktığı su miktarı henüz bugün tam 
kullanılır vaziyette de değil. Tabiî, bu su miktarını ne kadar 
kullansanız yine dünya üzerindeki miktar değişmeyecektir. 
Çünkü, su kaybolmuyor, şekil değiştiriyor, yine su olarak 
meydana geliyor, ne kadar kullansanız kullanın. Ama, tabiî 
kullandığınız yerde tüketebilirsiniz, kirletebilirsiniz; o yine 
varacağı yere vardığı yerde umumî yekûna dahil oluyor. O 
bakımdan su tükenir diye bir olay yok. Nereye gidecek su? Onun 
da gideceği bir yer yok; bu dünyadan başka. Ama bütün 
insanoğlunun hüneri onu en iyi şekilde kullanmak.

Bizim ülkemiz ortalama senede 642 milimetre yağmur 
almış. 642 milimetre yağmur aşağı yukarı 200 milyar metre mikap 
saniye gibi bir su demektir ve bunun da, biraz evvel ifade edildi, 
110 milyar gibi bir akışı vardır. Bu akışa baktığımız zaman, sınır 
aşan sularımız var. Sınır aşan sular, ki bizde Fırat, Dicle ve Aras. 
Belli başlı olanları onlardır. Bu sular takriben 30 milyar metre 
mikap Fırat, 25 milyar metre mikap Dicle, bizim sınırlarımız 
içerisinde 50 milyar, öbürlerinin o kadar büyük bir varlığı yok, 10 
milyar civarında olur; yani Türkiye'nin akarsularının 60 milyarı 
dışarıya akıp gitmektedir.

Büyük ülkelerde, büyük suların bulunduğu ülkelerde, 
bizatihi ülkenin içinde bu sular nasıl taksim edilecek sorunu vardır 
ve bu sorunlar seneler boyu uğraşılarak ancak aşılabiliyor. Ama

Ve su olayına geliyoruz.
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sanıyorum ki, önümüzdeki yılların önemli sorunlarından bir 
tanesi, bu sınır aşan suların nasıl taksim edileceğidir.

Türkiye daha bugünden zorlanmaktadır. Aslında, işte Orta 
Doğu'da su meselesi falan diye konuşulan lâfın altında yatan şey 
Dicle ve Fırat sularıdır. Yani, bunun ne kadarını Türkiye 
kullanacaktır, ne kadarını diğer aşağıdaki ülkelere bırakacaktır? 
Uluslararası hukuk yeni bir tabir geliştirmiştir, "Equitable and 
reasonable", yani hakça ve makûl bir biçimde paylaşım olacaktır. 
Ve hakça ve makûl bir şekilde paylaşım çok genel bir tabirdir, her 
hâl için ayrı bir uygulaması olacaktır. Ama, bunun önümüzdeki 
yıllarda bizi de zorlayacağını ifade etmeliyim.

Tabiî, Su Gününde suyla uğraşan kuramlarımızı veya su 
ile uğraşan kuramlarımızın başarılarını, ülkemizin başarılarını 
söylemeden geçemeyeceğim.

Bu 642 milimetre yağmurun denizlere akıp gittiği 
hepimizce biliniyor. Ve akıp giderken de rahat rahat akıp 
gitmediği biliniyor. Bazen kuraklık suretiyle zarar vererek, bazen 
de heyelan suretiyle, seylâp suretiyle, taşkın suretiyle zarar 
vererek gittiğini biliyoruz. Bir genel ibare vardır, ben de ona 
katılırım; suların hafızası vardır. Eğer bir nehir yatağına 
girmişseniz, o bir gün gelip "bu yatak benimdi" diye sizi 
zorlayacaktır. Yani, nehir yatakları nehirlere aittir. O yatakların 
içerisine girilirse, sizi kendi mülkünden çıkarma gibi bir vaziyeti 
sular takınır. Ondan sonra siz bağrışırsınız, işte "su bastı." Su 
basacak; evvelâ sen suyu başmışsın. Bunları biz geçen 50 sene 
zarfında çok gördük, girmeyin şu nehir yataklarına.

Sonra yine hidrolikte ve hidrolik bilimiyle uğraşanların 
bildiği bir şey daha vardır, nehirlerin hem hafızası vardır, hem de 
nehirler kiralarını mutlaka toplarlar. Yani, siz o yatağa 
girmişseniz, orada muayyen bir zaman oturursunuz. Kira? Kira 
vermiyorsunuz. Ama, bir gün gelir sahibi, -o, nehrin kendisidir- 
hiç ummadığınız bir gün gelir o kirayı sizden alır, yani evinizi, 
yerinizi perişan eder. İşte o da onun kira tahsil şeklidir. Su, tabiî ki 
aşağı yukarı hayatın özüdür. Her defasında tekrarlamaktan büyük
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memnuniyet duyarım, "Vecelna minelma külli şeyin hal", "Hayat 
olan her şeyi sudan yarattık" buyuruyor Cenabı Allah. Hayat olan 
her şeyde su var. Ve su tabiî ki, kendi başına bıraktığınız zaman 
kendi başına, kendi rejimi dairesinde işini görür. Ama, çok önemli 
bir kaynaktır, çok önemli bir kaynak olduğu kadar da çok zararlı 
bir kaynaktır. Zararlarından kurtarma, ondan faydalanır hâle 
getirme fennin, teknolojinin işidir. İşte burada bu teknolojinin 
içerisine bu fennin ve teknolojinin erbabı giriyor. Tabiî, geçen 100 
sene zarfında da bu kaynaklardan yararlanma, zararlarından 
korunma bakımından fen ve teknolojide çok önemli gelişmeler 
olmuştur, bütün dünyada olmuştur, bizim ülkemizde de olmuştur. 
Burada çok güzel anlatıldı biraz evvel.

Nihayet Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet ilân edilinceye 
kadar bu konularda çok fazla bir şey yapabilmiş değildir. Ama, 
Cumhuriyetin ilânından sonra girişilen büyük hareketler, savaş 
yıllarının çıkması, devletin imkânsızlıkları, devletin kadro 
noksanı, bu işleri yapacak insanların olmayışı, parasının olmayışı 
ve konsept meselesi, yani kavram meselesi ve bu kaynakları 
geliştirecek bir takım hâlinde plâncıların eksikliği, birçok 
sebeplerden 1950'li yıllara kadar çok fazla bir şey yaptığımız 
söylenemez. Gayret sarf edilmiştir, ama söylendiği gibi, ne 
yapacaksınız ki zaten? Adam başına 50 dolar gelir seviyesinde 
Cumhuriyetin başlangıcı, 150 dolar gelir seviyesinde de 1950. Ne 
yapacaksınız 150 dolar gelir seviyesindeki adamla? Ancak, bu 
kadar gelir seviyesinde yapacağınız iş, okutabildiğiniz kadar 
çocuğunuzu okutursunuz, bakabildiğiniz kadar hastanıza 
bakarsınız, gidebildiğiniz kadar bir yerden bir yere gitmeye 
çalışırsınız.

Bu öyle bir olaydır ki, fukaralık denen belâ, sizi 
eteklerinizden çeker. Her defasında, biraz ayağa kalkalım dedikçe 
eteklerinizden aşağıya doğru sizi çeker. Bu, arz çekimi gibi bir 
şeydir.

Bundan kurtulmanın yolu da, bizatihi zenginleşmek 
suriyetle olur, zenginleşmeye doğru. Zenginleşme de
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kendiliğinden olmaz. Zenginleşme bir büyük gayret meselesidir, 
topyekûn gayret meselesidir, bir millî meseledir.

Evvelâ, zenginleşme için milletin fukaralıktan şikâyetçi 
olması lâzım. Eğer yoksulluğu, fukaralığı kader saymışsa, bu 
ülkeleri zenginleştiremezsiniz. Bunun adına, "bir lokma, bir 
hırka" derler. Yani, daha fazlasını istemiyor, daha fazlasına arzulu 
değil, daha fazlasını bilmiyor. İşte oraya geldiğiniz zaman, bu 
durgun bir toplumdur, bir yere varmaz. Uzamaz-kısalmaz derler 
ona, ölmez-dirilmez; böyle tabirler vardır, yeşermez, saz benizli 
devam eder durumda.

Türkiye bunları kırmıştır, bunları Türkiye 
Cumhuriyeti’yle kırmıştır, demokrasiyle bu kırmaya devam 
etmiştir.

Çok partili Türkiye, ki çok eleştirilir, şu olur bu olur; ama, 
gelin Türkiye'nin üzerindeki örtüyü bir kaldırın, altında ne var?

50'li yıllardan bahsediyorum. Siyasî hiçbir sebebi yoktur; 
çünkü siyasî hesaplaşmaları yapılmıştır. Ben burada onun 
hesaplaşmasını sizinle yapacak değilim. Ama ben bir şeye işâret 
etmek istiyorum.

Kimseye bir kusur da çıkarmıyorum, işte o kadar 
yapılabilmiştir. Bir dönün bakın 1950'li yıllara. 50'li yıllarda bu 
ülkenin bir şeysi yok. 400 bin ton çimentosu var. Gübresi yok, 
elektriği yok. 789 milyon kilovat saat elektriği var. Bugün 114 
milyar kilovat saat elektriğe çıkmışsınız, yani onun 150 misline 
çıkmışsınız. "Bu da az" diyorsunuz, "bunu daha çoğaltalım" 
diyorsunuz.

%

Ve 1950'de Türkiye'nin üç tane barajı var. Bir tanesi, biraz 
evvel burada anlatıldı, Çubuk barajı. Ve bugün 195 tane barajı 
görünce, "bu da baraj mı" filan diye, yani "bu mu acaba baraj 
dediğiniz filan" diye böyle istiskal ettiğiniz bir baraj ve belinden 
su kaçıran bir Porsuk barajı, bir de 500 bin metre mikap, şu kadar, 
bir avuç Gebele barajı.
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Gebele'nin nerede olduğunu bilir misiniz?
Sen biliyorsun; sen tarih yazıyorsun.
Bakın Gebele barajını bile unutmuşsunuz.

Böyle bir avuç. Ve nedir bu? İşte bu, Türkiye'nin geçen 
Cumhuriyet döneminde, devirlerin müsait olduğu süreler 
içerisinde, istikrarın olduğu süreler içerisinde kendi gücüyle veya 
elde ettiği güçlerle bu alanda, yani su kaynaklarının geliştirmede 
devrim sayılabilecek ve parmakla gösterebilecek bir hareketi 
yapmış olmasıdır.

Bu hareketin yapılmış olmasına baktığınız zaman, 
hareketin kendisine baktığınız zaman, ölçüler uluslararası ölçülere 
ve yüksek teknolojik ölçülere uygundur.

Yaptığınız 195 barajın hiçbirisinde bir falso yoktur. Yani, 
bunların hepsi su tutuyor ve su kaçırmıyor; çok önemli mesele.

Su tutmayan, su kaçıran barajlar, bu işle uğraşan 
heyetlerin, fen heyetlerinin, mühendislerin çok zaman kusuru 
hanesine yazılır. Bir tane yoktur.

Ve yaptığınız her şey ekonomiktir. Yaptığınız yerlere hayat 
getirmiştir ve nihayet bugün Türkiye'nin elektriğinin yüzde 38'ini 
de bu sulardan çıkarmaktasınız.

Sıfırdan buraya gelinmiştir, her şey artarak gitmiştir.

Bu işleri yapan bir kadro var. Bu kadro genellikle evvelâ 
Su İşleri Reisliği, daha sonra da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
etrafında toplanmıştır.

Şimdi konuşmacıların alkışları şekillerinden anlıyoruz ki, 
bu kadroların ufuneti var, sıkıntısı var.

Yok mu sıkıntınız?
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Az daha şaşıracaktım. Yani, herkesi alkışladınız, bu ortaya 
gelince benim lâfı alkışlamayacaksınız diye korktum.

Evet değerli arkadaşlarım, bu sıkıntıları gayet iyi bilirim.

Bıçak kemiğe dayanmış görünüyor. Öyle olmasa, bu 
ufunet, bu demokratik zeminde böylesine düzgün, böylesine 
vakur bir şekilde ortaya konmaz.

Sayın Bakan ifade ettiler ki, mesajı aldık. Binaenaleyh, bu 
mesajı ne yapacağız? Mesajı, buna çare arayacak mercilere, buna 
çare arayacak mekanizmaya götüreceğiz.

Katrilyonları, eskiden milyarları derdik, milyarlar artık 
bugün konuşulmuyor. Evvelâ milyonları derdik, sonra milyarları 
dedik, sonra trilyonları dedik. Trilyon da bugün çok fazla bir şey 
ifade etmiyor. Katrilyonlan, artık katrilyondan sonra şey yok, yani 
telâffuz edebileceğimiz rakam yok. Onun için, şu enflasyonu 
durdurmamız lâzım.

Aslında sizi sıkıntıya sokan, halkı sıkıntıya sokan, devleti 
sıkıntıya sokan bu enflasyondur. Çünkü, bu ayın başında elinize 
geçen ücretiniz iki ay sonra eğer yüzde 10 azalıyorsa, bu tabiî çok 
yanlış bir iştir.

Ama, Türkiye buna topyekûn bir çare bulacak.

Ateş düştüğü yeri yakar. Diyeceksiniz ki, "topyekûn çare 
buluncaya kadar iş işten geçer." Bu sıkıntı fevkalâde önemli bir 
sıkıntıdır; bunu anladık, iyi anladık.

Ben de, sizden aldığım mesajı ilgili yerlere ve sizin bu 
sıkıntınızın tam takipçisi olarak Sayın Bakan’la birlikte bu mesajı 
götüreceğiz ve bu sizin probleminize çare olmaya çalışacağız.

Tabiî, Dünya Su Gününü kutlayabilmemiz için, bu su 
dediğiniz olayı üreten, istihsal eden, koruyan, insanlara ulaştıran, 
sürdürülebilirliğini, tükenmezliğini sağlayan kadroların rahat
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içerisinde, güvenlik içinde çalışmaları lâzım. Aksi hâlde, bizatihi 
olayın kendi içinden gelen sorunlara bir de bu eklenmiş olur.

Ama ben şunu ifade edeyim ki, bu teşkilâtın kuruluşunda 
emeği geçen bir kişi olarak, daha sonra da, 40 seneyi aşan bir 
siyasî hayatın içerisinde her zaman destek verdiğim ve çok 
inandığım bir kuruluş olarak bilirim ki, benim arkadaşlarım, 
meslektaşlarım, bu işlere gönül vermiş kişiler olarak hep büyük 
fedakârlıklar içerisinde çalışmışsınızdır ve sizden istenen 
hizmetleri çok güzel yapmışsınızdır, övünülecek şekilde 
yapmışsınızdır ve mesleğinizi bir hayat tarzı hâline 
getirmişsinizdir. Kurumunuzla övünürsünüz, yaptığınız işlerle 
övünürsünüz. Buna devam edin. Bunun dışındaki şeyler aşılacak 
şeylerdir, şevkinizi kaybetmeyin.

Ve Su Günü'nde, suya hizmetin insanlığa hizmet 
olduğunu, onun da ibadet kadar kutsal olduğunu bilerek görevinizi 
yapmaya devam edeceğinizden eminim.

Hepinize başarılar diliyorum, hepinize sevgi, saygı 
sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RUSYA 
FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI 

VLADİMİR V. PUTİN’E GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

Sayın Cumhurbaşkanı,

Dostluğuna her zaman büyük önem verdiğimiz Rusya 
Federasyonu'nda 26 Mart tarihinde yapılan seçimlerde, Rusya 
halkının demokratik tercihini Zat-ı Aliniz lehinde kullandığını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Bu vesile ile içten 
tebriklerimi sunar, deruhte ettiğiniz bu önemli görevde 
başarılarınızın devamını dilerim.

Rusya Federasyonu halkının ekseriyeti tarafından 
gösterilen bu teveccühün insan haklarına dayalı çoğulcu 
demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin ve hukukun 
üstünlüğünün Rusya'da tam anlamıyla ve tüm kurumlarıyla 
yerleştirilmesi hususundaki arzuyu ve Zatı-ı Alinize bu hedefleri 
gerçekleştirebilecek bir lider olarak duyulan güveni yansıttığı 
anlayışındayım.

Rusya'nın dirayetli liderliğiniz altında bu hedefler 
doğrultusunda kaydedeceği mesafenin sadece ülkenizin değil, 
dünyanın ve bölgemizin huzur, istikrar ve refahı açısından büyük 
önem taşıyacağı inancındayım.

Ekselansları Vladimir V. Putin 
Rusya Fedarasyonu 
Devlet Başkanı 
Moskova
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Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin 
karşılıklı saygı, ortak yarar ve çıkar ile iyi komşuluk temeli 
üzerinde, kapsamı da genişletilmek suretiyle daha da geliştirilmesi 
için göstereceğinize inandığım özenin ve yapacağınız değerli 
katkıların kullanılmamış potansiyeli de harekete geçireceği ve 
ilişkilerimizin ileri bir ortaklık yönünde ilerleyeceğine kaniyim.

26 Mart 2000 tarihinde Rusya Federasyonu’nda idrak 
edilen seçimlerin Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliği 
ilişkilerine yeni bir ivme katmasını temenni eder, bu vesile ile 
Zat-ı Âlinizi önümüzdeki dönemde resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacağımı ifade etmek 
isterim.

Bu duygularla, Zat-ı Alinize başarı, sağlık ve mutluluk, 
dost Rus halkına da refah ve esenlik dileklerimi sunarım.

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN, HİNDİSTAN 
BAŞBAKANI SAYIN ATAL BİHARİ VAJPAYEE’NİN 
DAVETİNE İCABETLE HİNDİSTAN’A YAPACAĞI 

RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Hindistan Başbakanı Atal 
Bihari Vajpayee'nin davetine icabetle, 30 Mart-2 Nisan 2000 
tarihlerinde Hindistan'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın 
Başbakanımıza, Devlet Bakanları Sayın Safter Gaydalı ve Prof.

______  ______  _  •

Dr. Sayın Abdulhaluk Çay ile Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
ve Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ve bir grup 
milletvekilimiz de refakat edecektir. Sayın Başbakanımızın 
ziyaretine ayrıca, işadamlarımız ve basın mensupları da 
katılacaktır.

Sayın Başbakanımızın ziyareti sırasında, Türkiye ile 
Hindistan arasındaki ikili ilişkiler ile iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınarak, görüş alış verişinde 
bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca, Yeni Delhi'de Türk-Hint 
İş Konseyi toplantısı düzenlenecektir.

Ziyaret vesilesiyle, tanınmış Hint ozanı ve düşünürü 
Rabindranath Tagore tarafından Batı Bengal Eyaleti'nin 
Santineketan kentinde 1901 yılında kurulmuş olan Visva-Bharati 
Üniversitesince, Tagore çevirileri ve Hint kültürüne ilgisi 
dolayısıyla Sayın Başbakanımıza fahri doktora payesi verilecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET
ATACANLI’NIN KKTC ÜNİVERSİTELERİ 
HAKKINDAKİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'ndeki 
üniversitelerin diğer ülkelerdeki üniversitelerle işbirliğini 
engellemek amacıyla girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Bu 
husustaki görüşleriniz nelerdir?

YANIT: KKTC'nde bulunan beş üniversitede 21 bin 
öğrenci öğrenim görmektedir. Sözkonusu üniversitelerde verilen 
eğitim-öğretim hizmeti, uluslararası standartlar düzeyinde olup, 
bu gerek uluslararası öğretim görevlisi kadrosu ve çok sayıdaki 
yabancı öğrenciye eğitim veriyor olmaları, gerek üniversitelerin 
diplomalarının dünyada tanınmasıyla ispatlanmış durumdadır.

Üniversiteler, evrensel eğitim ve öğretim kurumlandır. 
Dolayısıyla, dünyanın her yerindeki akademik araştırma ve eğitim 
kuruluşlarıyla bağlantıları olması doğal ve gereklidir. GKRY'nin, 
KKTC'ndeki üniversitelerin uluslararası faaliyetlerini önleme 
çabaları, eğitim hakkına yapılan haksız bir müdahaledir. Bunlar, 
Kıbrıs Türkleri’nin insan haklarına aykırı olarak 1963'ten beri 
sürdürülen ambargolara yeni bir engellemenin eklenmesi 
çabalarından ibarettir. Ancak, bu defa sadece Kıbrıslı Türk 
öğrencilerin değil, bu üniversitelerde okuyan yüzlerce yabancı 
öğrencinin de haklarına saldırı sözkonusudur.

Rumların siyasi nedenlerle, eğitim öğretim kurumlarının 
faaliyetlerini engellemeye çalışması, Kıbrıs Türk halkına yönelik 
hasmane davranışlarını sürdürmeye kararlı olduklarını

•  •

göstermektedir. Özellikle taraflar arasında aracılı konuşmalar
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sürecinin devam etmekte olduğu şu sırada yoğunlaştırılan bu 
kampanya, Ada'daki çözüm arayışına olumsuz etki yapacaktır.

GKRY'nin KKTC üniversitelerine karşı yürütmekte 
olduğu ve eğitim hakkının ihlali olan bu saldırıyı derhal 
durdurmasını bekliyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN'I RESMİ ZİYARETLERİ ÖNCESİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 28 Mart 2000, Salı, Saat:09.00)

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Aziz Kardeşim sayın 
Saparmurad Türkmenbaşı'nın davetine icabetle Türkmenistan'a 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Aşkabad'a hareket 
ediyorum. Bu ziyaretimde bana Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı sayın Cumhur Ersümer, Devlet Bakanları 
sayın Abdülhaluk Çay ve sayın Mehmet Ali İrtemçelik, Kültür 
Bakanı sayın İstemihan Talay ile üst düzey görevliler ve 
işadamlarından oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Türkmenistan jeo-stratejik konumu ve sahip olduğu 
zengin enerji kaynaklarıyla Orta Asya'nın barış, istikrar ve 
refahında önemli rol oynayan bir ülkedir. Bağımsızlığını 
kazandığı tarihten bu yana Türkmenistan ile ilişkilerimiz her 
alanda mükemmel düzeye erişmiştir. Bu ziyaretim, bu kardeş 
ülkeye Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim altıncı ziyareti 
oluşturmaktadır. Bu husus tarihin derinliklerine uzanan köklü 
kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz kardeş Türkmenistan ile 
işbirliğimize atfettiğimiz büyük önemin bir göstergesidir.

Bu ziyaretim sırasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
sayın Türkmenbaşı ile ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi imkanlarını birlikte ele alacağız. Ayrıca, 
ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da 
fikir teatisinde bulunacağız.
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Türkiye ile Türkmenistan, Avrasya'da ortaya çıkacak refah 
ve zenginlikten beraberce yararlanmak, barış, istikrar ve refahın 
kalıcı hale gelmesine katkıda bulunmak hususunda kader birliği 
içindedir. Bu çerçevede, ziyaretim sırasında, 2002 yılında 
tamamlanması öngörülen ve yılda 30 milyar metreküp Türkmen 
doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek olan Hazar 
Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ndeki son durumu sayın 
Türkmenbaşı ile ele alacağız. Bu çerçevede, projenin hızla 
uygulamaya konulması için gerekli adımlar atılacaktır. Bu proje, 
Orta Asya'nın dünya pazarlarıyla bütünleşmesi, Avrupa ile 
Asya'nın birbirleriyle Türkiye üzerinden yeniden buluşması 
bakımından büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan ziyaretim, ekonomik ve ticari konulardaki 
ortaklık ilişkilerimizin değerlendirilmesi imkanını da yaratacaktır. 
Türkmenistan,Türk girişimcilerinin yaklaşık 3 milyar dolarlık iş 
hacmiyle dünyada en fazla yatırım yaptıkları ülke olma özelliğine 
sahiptir. Bu çerçevede, ziyaretim sırasında imzalanması öngörülen 
ve ekonomik ve ticari ilişkilerimizi düzenleyen uzun vadeli 
çerçeve anlaşması ortaklık ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi 
bakımından önemli bir rol oynayacaktır. Aşkabad'da bu vesileyle 
bu alandaki işbirliğimizin parlak bir ürünü olan 168 milyon 
dolarlık bir Türk tekstil yatırımını da ziyaret edeceğim.

Bu ziyaretin kardeş Türkmenistan ile her alanda mevcut 
işbirliği ve ortaklık ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinde ve 
Avrasya'nın parlak geleceğinin inşasında yeni bir dönüm noktası 
teşkil edecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN’DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Aşkabad, 28 Mart 2000, Salı)

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum Saparmurat
Türkmenbaşı,

Aziz Türkmenistan'lı Kardeşlerim,

Kardeşim sayın Cumhurbaşkanı Saparmurad 
Türkmenbaşı'nın davetine icabetle Cumhurbaşkanı olarak altıncı 
defa güzel ülkenize ve atayurdumuza gelmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Hepinize, Anadolu'daki kardeşlerinizin 
hasret ve muhabbet dolu yüreklerinden selamlar getirdim.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanarak hür ve egemen 
ülkeler topluluğunun itibarlı bir üyesi haline gelmesinden itibaren 
halklarımız arasındaki derin kardeşlik bağlarımızın her geçen gün 
daha da güçlenmekte olmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle 
müşahede ediyorum. Aramızda 8 yıl gibi kısa bir sürede büyük 
işler başarılmıştır.

Türkmenistan aziz kardeşim sayın Türkmenbaşı’nın 
dirayetli önderliğinde kısa bir sürede, bölgesinin istikrar unsuru 
haline gelmiştir. Türkiye, Türkmenistan'ın iyi gününde de, kötü 
gününde de daima yanında olacak, desteğini esirgemeyecektir. Bu 
vesileyle, kardeş Türkmenistan'ın ve Türkmen halkının, 
ülkemizde yaşanan deprem faciaları sırasında yaptıkları 
yardımları milletimizin hiçbir zaman unutmayacağını ve daima 
minnetle anacağını bir kere daha ifade etmek isterim. Kardeşlik 
işte böyle günlerde belli olur.
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Türkmenistan ile aynı köklere dayanan tarihi ve kültürel 
bağlarımız ve ebediyete kadar sürecek olan sarsılmaz 
kardeşliğimiz ilişkilerimizin sağlam zeminini oluşturmaktadır.

Türkiye ve Türk halkı, iki ülke arasındaki işbirliğinin 
gelişerek devam etmesini ve aramızda hiçbir zaman eksilmeyen 
gönül bağlarını daha da pekiştirmeyi tarihi bir görev, manevi bir 
borç olarak görmektedir.

Ülkelerimiz arasında 8 yıl gibi, milletlerin tarihinde kısa 
sayılabilecek bir süre içinde eşitliğe ve her alanda karşılıklı saygı 
ve yarara dayalı yoğun bir ilişkiler ve işbirliği ağı örülmüştür. Bu 
ilişki ve işbirliğinin daha da gelişmesi en büyük arzumuzdur. 
İşbirliğimizin en parlak nişanelerinden olan ve aziz kardeşim 
sayın Türkmenbaşı ile birlikte başlattığımız Hazar Geçişli Doğal 
Gaz Boru Hattı müşterek gayretlerimiz neticesinde kısa bir süre 
içinde tamamlanarak, kardeş Türkmenistan'ın ve bir bütün olarak 
Avrasya'nın uzun vadeli refah ve istikrarına hizmet edecektir. 
İlişkilerimizin bugünkü parlak seviyesine gelmesinde oynadığı 
belirleyici rolden ötürü aziz kardeşim sayın Türkmenbaşı'na bir 
kere daha Türk milleti adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu ziyaretim sırasında kardeşim Türkmenbaşı ile 
ülkelerimiz arasında gelişen ilişkilerimizin bütün veçhelerini 
gözden geçirecek ve işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi 
imkânları üzerinde duracağız. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası 
meseleler üzerinde de görüş teatisinde bulunacağız.

Ziyaretimin ülkelerimizin yüksek menfaatlerine ve 
Avrasya'nın barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacağından ve 
ilişkilerimize önemli bir ivme kazandıracağından emin olduğumu 
ifade ediyor, bir kere daha Türkmenistanlı kardeşlerimi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

128 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN’I RESMİ ZİYARETLERİ SIRASINDA 

YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASININ METNİ

(Aşkabad, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 28 Mart 2000, Salı, Saat: 17.00)

Sayın Cumhurbaşkanı Aziz Kardeşim Türkmenbaşı ile 
başbaşa ve heyetler halinde çok yararlı görüşmeler yaptık.

Türkmenistan, köklü tarihi ve kültürel birikimi, jeo- 
stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve yetişmiş insan 
gücüyle Orta Asya'nın barış, istikrar ve refahında anahtar rol 
oynamaktadır. Türkiye-Türkmenistan ilişkileri aynı tarihi ve aynı 
kültürü paylaşan halkların ortak dostluk, sevgi ve karşılıklı yararı 
üzerine bina edilmiştir. Biz aziz kardeşim Türkmenbaşı'nın 
fevkalâde isabetli bir şekilde söylediği gibi "iki devlet, tek 
milletiz".

Türkiye'nin tek arzusu kardeşi Türkmenistan'ın kendi 
ayakları üzerinde durarak, kalkınma hamlesini başarıya 
ulaştırması ve ilelebet mamur ve müreffeh bir ülke haline 
gelmesidir. Bugün, aziz kardeşim ile, dokuz yıldan beri çok iyi bir 
seyir gösteren ilişkilerimize ve işbirliğimize yeni bir boyut 
kazandırmak amacıyla içerikli ve verimli görüşmeler yaptık. Bu 
çerçevede, ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, ticari, eğitim ve 
kültürel veçheleri üzerinde durduk ve bu alanlardaki işbirliğimizi 
daha da ileri götürmek hususundaki kararlılığımızı teyid ettik. 
Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin süratle 
uygulamaya konulması aşamasında yapılması gereken çalışmaları 
ele aldık. Kardeş Türkmenistan'ın uzun vadeli ekonomik gelirini 
ve refahını teminat altına alacak, kalkınma hamlelerine sağlıklı 
kaynak yaratacak bu büyük proje daha önce mutabık kaldığımız
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şekilde 2002 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanarak hizmete 
girecektir. Türkiye bu projeye birinci derecede öncelik 
vermektedir. Bu proje, tarihte Orta Asya'nın bir kere daha 
denizlere açılması, bu bölgenin dünya pazarlarıyla bütünleşmesi 
hadisesidir. Bu projenin gerçekleşmesi bu coğrafyada yaşayan 
bütün halkların yararınadır. Bu proje sayesinde Avrasya bir bütün 
olarak zenginleşecek ve bu coğrafyanın ortak refahı yükselecektir. 
Bu sayede, bölgenin uzun vadeli barış, istikrar ve refahı da teminat 
altına alınmış olacaktır.

Görüşmelerimizde aramızdaki ticaret hacmini arttırmak 
için ne gibi tedbirler alınması gerektiğini de ele aldık. Ayrıca, 
Türkmenistan'ın kalkınma hamlesinde Türk müteşebbislerin daha 
etkin rol oynayabilme imkânlarını değerlendirdik. Ortak 
işbirliğimiz sayesinde Türkmenistan'daki Türk yatırımlarının 
tutarı 3 milyar doları aşmıştır. Halen 5 bin Türk bu ülkede 
yaşamakta ve iş yapmaktadır. Bu rakamlar, Türk girişimcilerinin 
Türkmenistan'ın geleceğine duydukları güvenin parlak bir 
göstergesidir. Bu ziyaretim çerçevesinde imzalanan ve ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizi düzenleyen uzun vadeli çerçeve anlaşması 
ortaklık ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi bakımından 
önemli bir rol oynayacaktır.

İkili ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası 
meseleler üzerinde çok faydalı bir görüş alışverişinde bulunduk. 
Türkmenistan, aziz kardeşim Türkmenbaşı'nın fevkalade dirayetli 
önderliği ve politikaları neticesinde bölgesinde çok önemli bir 
istikrar ve barış unsuru haline gelmiştir. Görüşmelerimizde, 
uluslararası forumlardaki işbirliğimizi ve dayanışmamızı 
güçlendirmek hususunda da mutabık kaldık.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL'IN, 
TÜRKMENİSTAN’I ZİYARETLERİ SIRASINDA 
MTÜRKMENİSTAN’IN SAYGIDEĞER BÜYÜĞÜ 
NİŞANP’NIN TEVDİ EDİLMESİ DOLAYISIYLA 

DÜZENLENEN TÖRENDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Akşabad, 28 Mart 2000, Salı, Saat: 18:00)

"Aziz kardeşim, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Saparmurat Türkmenbaşı,

Aziz Türkmenistanlı kardeşlerim,

Güzel ülkeniz, atayurdumuz Türkmenistan'ı yedinci kez 
ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu muhteşem 
salonda, binlerce Türk ve Türkmen'in birlikte sergiledikleri bu 
gözkamaştırıcı tablo, kökleri tarihin derinliklerine uzanan 
kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın en parlak 
nişanesidir. Hepinize Anadolu'daki kardeşlerinizin hasret ve 
muhabbet dolu selamlarını getirdim. Türkmen ve Türk halkları 
aynı kökten gelen, aynı dili, dini, tarihi ve kültürü paylaşan, ortak 
manevi gökkubbemizin altında hür ve bağımsız yaşayan, kalpleri 
bir atan kardeş halklardır. Bu topraklarda, ecdadımızı akdeniz 
kıyılarına kadar taşıyan atların nal izlerini görüyor, onların 
iklimini soluyoruz. Şu anda bu salonda, şanlı tarihimizin izlerinde, 
ortak geleceğimizin parlak günlerini görebiliyorum.

Bu münasebetle, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda 
gelişmesinde Aziz Kardeşim Türkmenbaşı'nın şahsi çabalarının 
çok büyük gerçeğinin altını çizmekte yarar görüyorum. İki ülke 
yöneticilerinin bu doğrultuda attığı her adım halklarımız
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arasındaki yakınlaşmayı daha da pekiştirmekte, dayanışmamızı 
güçlendirmektedir.

Bu ziyaretimi benim için daha da anlamlı kılan, Türkmen 
Halkı’nın temsilcilerinin oluşturduğu Halk Maslahatı'nın Aziz 
Kardeşim sayın Türkmenbaşı'nın girişimiyle, "Türkmenistan'ın 
Saygıdeğer Büyüğü" (Türkmenistan'ın Ulu Yaşulusu) Nişanı'nın 
bana tevdi edilmesine ilişkin kararıdır. Şahsımda, Türk-Türkmen 
dostluğunun bir nişanesi olarak Anadolu'daki kardeşlerinize 
verilmiş olarak telakki ettiğim bu nişanı almaktan büyük bir onur 
duyuyorum. Türkmenistan'ın ebedi refahı, esenliği, kardeş 
Türkmen halkının mutluluğu için elimden gelen gayreti daima 
göstereceğim.

Aziz kardeşlerim,

Kısa bir süre önce yeni bir yüzyıla ve yeni bir binyıla 
girdik. Bitirdiğimiz binyıl esasen atalarımızın kurdukları ve bu 
topraklarda kök salmış büyük medeniyetlerin damgasını 
taşımaktaydı. Avrasya'nın kalbinde büyük bir vakıa olan Türk 
dünyası bu medeniyetlerin mirasını gururla taşımaktadır. 
Hepimiz, büyük Türk Milleti’nin evlatları, ulu bir çınarın 
dallarıyız. Evet, dallar farklıdır, ama çınar birdir. Bu çınarın bir 
kökü, "Türk" sözünün ilk defa yazıldığı Orhun Kitabeleri’nde, 
diğer bir kökü de Merv'den yola çıkan Kayı'ların gelip yerleştiği 
Söğüt'tedir. Diğer kökleri, Manas'a, Dede Korkut'a, Hoca Ahmet 
Yesevi'ye, Abay'a, Ali Şir Nevai'ye, Nizami'ye, Fuzuli'ye, 
Mevlana'ya, Yunus Emre'ye ve Mahdum Kulu'ya uzanan bu ulu 
varlık, 21.yüzyıla ve yeni binyıla bu şanlı tarihin verdiği güç ve 
gururla girmekte, geleceğine güvenle bakmaktadır.

Geçtiğimiz binyılın başlangıcında atalarımız Türkmen 
topraklarından büyük bir yürüyüşe başlamışlardı. Bugün 
Anadolu'da yaşayan Türklerin doğrudan ataları olan Oğuz 
Türkleri bu toprakları kendilerine vatan yapmışlardı. Bu 
topraklarda bulunan Dandanakan'da meydana gelen ve müşterek 
atalarımız Tuğrul ve Çağrı Bey Terin mübarek ordularının 
zaferiyle sonuçlanan muharebe, bir anlamda Büyük Selçuklu
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İmparatorluğu'nun ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç 
noktasıdır. Tuğrul ve Çağrı Bey'lerin, Büyük Alpaslan'ın, 
Melikşah'ın, Kılıç Aslan'ın, Sultan Sancar'ın Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu, Orta Asya'yı Anadolu'ya ve denizlere 
kavuşturmuştu. Onların izinden, Merv'den kalkarak 400 çadırla 
Anadolu'nun Söğüt kasabasına kadar gelen büyük Ertuğrul 
Gazi'nin oğulları da Anadolu'da, Orta Avrupa'da, Balkanlarda, 
Kafkaslarda, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve 
Magrip'de geçtiğimiz binyılın 624 yılına damgasını vuran ve bu 
yıl 700. Yıldönümünü coşku ve gururla kutladığımız büyük bir 
cihan imparatorluğu kurdular. Aşkabad'ın ortasında yükselen ve 
1998 yılında aziz kardeşimle birlikte açtığımız cami ile Ertuğrul 
Gazi yeniden manen atayurduna, topraklarına geri dönmüştür. 
Böylece bu büyük coğrafyanın iki ucunda bulunan Türkiye ve 
Türkmenistan bir kere daha kucaklaşmış, Ertuğrul Gazi'nin 
manevi şahsında ortak medeniyetimizin büyük evlatlarının ruhu 
şad olmuştur. Türkmenistan'ın ve aziz kardeşim sayın 
Türkmenbaşı'nın müşterek tarihimizin değerlerine, ulu atalarına 
ve eserlerine sahip çıkması her türlü takdire şayandır. Sayın 
Türkmenbaşı, hazırladığı Ruhname adlı eserinde ortak 
değerlerimizi gelecek nesillere anlatmakta, şanlı tarihimizin 
üstüne geleceğin inşa edilmesinin yollarını göstermektedir.

Dünyanın dört bir yanından gelen Türkmenler, her yıl, 
Malazgirt'te ve Söğüt'te Büyük Alpaslan'ı ve Ertuğrul Gazi'yi 
minnetle yad ediyorlar. Bu toprakların gerçek anlamda vatan 
haline gelmesi için bizi biz yapan manevi değerlerimize sahip 
çıkmak, korumak milletimiz için bir minnet borcudur. Aziz 
Kardeşim Türkmenbaşı'na ve Türkmen kardeşlerime bu husustaki 
kadirşinaslıklarından ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 
Evet, 21.yüzyıl, aziz kardeşimin veciz ifadesiyle, "Türkmen'in 
altın asrı olacaktır."

Aziz kardeşlerim,

Avrasya'nın kalbinde yer alan Türk dünyasını parlak bir 
gelecek beklemektedir. Bu büyük varlığın ayrılmaz parçasını
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teşkil eden Türkmenistan'ın, aziz kardeşim Türkmenbaşı'nın 
dirayetli önderliğinde uluslararası toplum içinde layık olduğu yeri 
aldığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Türkmenistan'ın, 
21. Yüzyılda dünyanın müreffeh devletleri arasında yer alacağına 
inancım tamdır. Bunun teminatı yetişen yeni nesillerdir. 
Evlatlarınıza Türkiye'de eğitim imkanı sağlayabilmiş olmaktan 
büyük gurur duyuyoruz. Onlar bizim de çocuklarımızdır. Ortak 
geleceğimizin mimarları iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, çalışkan ve 
geçmişiyle gurur duyan bu yeni nesiller olacaktır.

Kardeş ülkelerimiz arasındaki münasebetler, on yıl önce 
hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Her alandaki 
işbirliğimiz güçlenerek büyümektedir. Aziz Kardeşim 
Türkmenbaşı ile birlikte başlattığımız ve Türkmenistan'ın doğal 
gaz zenginliğini dünya pazarlarına en güvenli ve ekonomik yoldan 
taşıyacak olan Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı projesi, bu 
işbirliğimizin en parlak nişanesi olacaktır. Bu proje 
gerçekleştiğinde kardeş Türkmenistan'ın bağımsızlığı daha da 
pekişecek ve uzun vadeli refahı teminat altına alınmış olacaktır. 
Anadolu, Türkmen gazını Hazar üzerinden hasretle 
beklemektedir. Bu proje tamamlandığında, Orta Asya tarihte bir 
kere daha denizlere kavuşmuş olacaktır. Aziz kardeşim 
Türkmenbaşı'nı bu projeye ilişkin uzak görüşlülüğü ve 
kararlılığından dolayı bir kere daha tebrik ediyorum.

Aziz kardeşlerim,

Ortak geleceğimizi bugünden kurmak, tarihten, 
kültürümüzden, coğrafyamızdan gelen değerlerimizi, 
zenginliklerimizi dayanışma içinde ve akılcı bir biçimde 
değerlendirerek gelecek nesillere çok daha parlak bir dünya 
bırakmak bizlerin elindedir. Tarih, kardeş halklarımızın önüne 
altın bir fırsat çıkarmıştır. Gelin, hep birlikte bu fırsatı layıkıyla 
değerlendirelim.

Büyük Türkmen evladı, Türk dünyasının büyük şairi 
Mahdum Kulu bakın Türkmen ilini anlatırken ne güzel söylüyor:
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"gönül havalanır ata çıkanda 
Dağlar lal'e döner bakanda 
Bal getirir, coşup derya akanda 
Bent tutturmaz, gelse seli Türkmenin"

Türkmenistan'ın ebediyete kadar mamur, müreffeh ve 
güçlü bir ülke olmasını diliyorum.

Bugün bana tevdi olunan ve kardeşliğimizin nişanesi olan 
bu anlamlı nişanı büyük bir onurla saklayacağım. Bu vesileyle, bir 
kere daha aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Saparmurat 
Türkmenbaşı'na ve onun şahsında Halk Maslahatı ile tüm 
Türkmen kardeşlerime en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 
Yaşasın, Türk-Türkmen kardeşliği! Yaşasın Türkmenistan ve 
Türkiye!"
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
CUMHURBAŞKANI TÜRKMENBAŞI TARAFINDAN 

ONURLARINA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE 
YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Aşkabad, 28 Mart 2000, Salı, Saat:20.30)

Aziz Kardeşim, Kadirli Doğanım,
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurat 

Türkmenbaşı,
Aziz Mihmanlar,

Atayurdumuz kardeş Türkmenistan'ı yeniden ziyaret 
etmek fırsatı bulmuş olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Benim için Türkmenistan'ı ziyaret etmek, kendi evimize, 
özvatanımıza gelmek demektir.

Türkmenistan'ı her ziyaretimde daha gelişmiş ve 
yenilenmiş bulmaktan tarifsiz memnuniyet duyuyorum. Aşkabad, 
aziz kardeşimin ileriyi gören girişimleriyle geleneğin ve 
çağdaşlığın ahengini sergilemekte ve dünyanın en güzel 
başkentlerinden biri haline gelmektedir. Bu eserlerin 
yaratılmasında Türk girişimcilerine sağladığı imkânlar için aziz 
doğanım Türkmenbaşı'na özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
Türk girişimcileri Türkmenistan'ın bugününe ve geleceğine 
kararlılıkla yatırım yapmaya, kalkınma çabalarına destek olmaya 
devam edeceklerdir.

Aziz kardeşlerim,

Tarafsız Türkmenistan, sekiz senedir bağımsızdır. Sekiz 
sene bir devletin hayatında çok kısa bir zamandır. Ancak, bu
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zamanda çok büyük işler başarılmış, büyük güçlükler aşılmıştır. 
Aziz kardeşim Türkmenbaşı'nın dirayetli yönetiminde 
bağımsızlıkla birlikte yakalanan dinamizm ve takip edilen isabetli 
politikalar meyvelerini vermekte, Türkmenistan süratle 
kalkınmaktadır. Kardeş Türkmenistan bu sayede bölgesinin sözü 
dinlenir ülkesi haline gelmiştir. Türkiye, Türkmenistan'ın en yakın 
dostudur. Seçtiğiniz yolda sizin herzaman arkanızdayız. Bizim 
dostluğumuz kara gün dostluğudur ve ebedidir. Bir ekmeğimiz 
varsa bölüp sizinle paylaşırız. Türkiye'nin tek arzusu 
Türkmenistan'ın bağımsız, mamur, müreffeh bir ülke olarak 
gelişmesi ve güçlenmesidir. Başarma azminiz ve kararlılığınız 
sayesinde geleceğin bugünden daha da güzel olacağına ve 
aramızdaki dayanışmanın her geçen gün daha da güçleneceğine 
inanıyorum.

Bu vesileyle, başta aziz kardeşim sayın Türkmenbaşı 
olmak üzere, kardeş Türkmen halkının, ülkemizde meydana gelen 
deprem felâketi dolayısıyla göstermiş oldukları maddi yardım, 
manevi destek ve dayanışma için şahsım ve Türk halkı adına bir 
kez daha en derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Türk halkı 
bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır.

Aziz kardeşlerim,

Sayın Türkmenbaşı'nın veciz ifadesiyle "iki devlet bir 
millet" olarak, Türkmen-Türk işbirliğinin en güzel eserlerinden 
biri olan Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde 
ulaştığımız noktayı memnuniyetle karşılıyorum. 21.yüzyılın en 
parlak barış ve refah projelerinden biri olan bu doğal gaz boru 
hattının gerçekleşmesiyle Türkmenistan'ın bağımsızlığı daha da 
güçlenecek, uzun vadeli ekonomik refahı teminat altına alınmış 
olacaktır. Bu proje, bir anlamda Orta Asya'nın ve Türkmenistan'ın 
bu topraklardan doğmuş Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra bir kere 
daha denizlere kavuşması, dünyayla bütünleşmesi hadisesidir. Bu 
projeyi, Aziz kardeşim Türkmenbaşı ile 29 Ekim 1998 tarihinde 
Ankara'da birlikte başlattık. Böylelikle, kardeş halklarımızın 
kaderlerini birbirlerine daha güçlü bir şekilde bağlamış olduk.
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Türk halkı bu projenin gerçekleşmesini heyecanla beklemektedir. 
Bu proje sayesinde Avrasya bir bütün halinde zenginleşecek, bu 
coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak refahı yükselecektir. Bu 
vesileyle, sayın Türkmenbaşı'nın bu projenin gerçekleşmesi 
hususundaki kararlılığını ve sergilediği uzak görüşlülüğü takdirle 
karşıladığımızı vurgulamak isterim.

Müşterek gayretlerimizle Hazar Geçişli Boru Hattı Projesi 
ile ilgili çalışmalara yeni bir ivme kazandırılmıştır. 21 Mayıs 1999 
tarihinde ülkelerimiz arasında "Doğal Gaz Alım Satım 
Anlaşmasının imzalanmasından sonra, 18 Kasım 1999'da da 
İstanbul'da projeye dahil ülkeler arasında tarihi mahiyetteki 
"Hükümetlerarası Deklarasyon"u da aziz kardeşimle birlikte 
imzaladık. Türkmen doğal gazı 2002 yılının son çeyreğinde bu 
boru hattından Türkiye'ye ulaşacak, böylelikle ülkelerimiz 
birbirlerine daha sıkı kenetlenmiş olacaktır. Anadolu hasretle 
Türkmen doğal gazını beklemektedir. Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı aynı zamanda tüm ilgili devletlerin yararına hizmet 
edecek, Avrasya'nın bir barış, istikrar ve refah havzası haline 
gelmesinde anahtar rol oynayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu vesileyle, geçen Aralık ayı sonunda yapılan Halk 
Maslahatı Toplantısında Zat-ı Alilerinin ömür boyu 
Cumhurbaşkanı seçilmiş olmanız Türkmen halkının 
bağımsızlığın sembolü olan Zat-ı Âlinize karşı beslediği vefa ve 
kadirşinaslık duygularının en halisane göstergesidir. Bu 
münasebetle sizi Türk halkı adına bir kere daha tebrik ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum.

Sözlerime son verirken bana ve refakatimdeki heyete 
gösterilen olağanüstü misafirperverlik için içten teşekkürlerimi 
ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, Türkmen doğanlarıma 
şahsım ve Türk halkı adına refah, Zat-ı Âlileri aziz kardeşime 
sağlık ve mutluluk diliyor, kadehimi, ülkelerimiz ve halklarımız 
arasındaki kardeşliğin ve kader birliğinin şerefine kaldırıyorum.
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TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER DEVLET BAŞKANLARI
VI. ZİRVESİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları VI. Zirvesi, 8-
9 Nisan 2000 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 
gerçekleştirilecektir.

Türkçe konuşan ülkeler arasında ikili planda memnuniyet 
verici şekilde gelişen ilişkileri çok taraflı bir çerçevede ele almayı 
amaçlayan bu zirvelerin ilki 1992 yılında Ankara'da, İkincisi 1994 
yılında İstanbul'da, üçüncüsü 1995 yılında Bişkek'te, dördüncüsü 
1996 yılında Taşkent'te ve beşincisi 1998 yılında Astana'da 
yapılmıştır.

Zirve'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında ev sahibi 
sıfatıyla Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ile 
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Türkmenbaşı, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in iştirak etmeleri beklenmektedir.

Artık kurumsallaşma yoluna girmiş bulunan Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri Sürecine Bakü 
Zirvesi'nin önemli katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRK-TÜRKMEN İŞ KONSEYİ TOPLANTISI’NDA

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Aşkabad, 29 Mart 2000, Çarşamba, Saat:09.00)

Değerli misafirler,

Türkiye ve Türkmenistan iş dünyasının temsilcilerinden 
oluşan bu seçkin topluluğa 16 aylık bir aradan sonra güzel 
Aşkabad'da yeniden hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. İş Konseyi'nin bu üçüncü toplantısının 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

1991 yılında oluşturulan Türk-Türkmen İş Konseyi 
şüphesiz iki ülke ticari ve ekonomik işbirliğinin verimli ve 
karşılıklı çıkar esasına dayalı bir biçimde gelişmesine hizmet eden 
bir platformdur. Bu itibarla, Türk-Türkmen İş Konseyi'nin 
çalışmalarının tekrar hız kazanmasının çok sevindirici bir gelişme 
olduğunu düşünüyorum.

Türkmenistan'ın, ekonomisini yeniden yapılandırma 
yönünde, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Saparmurat 
Türkmenbaşı'nın dirayetli önderliğinde sürdürdüğü gayretleri 
takdirle izliyoruz. Yapısal reformlar ve özelleştirme dahil, bu 
yöndeki çabaların önümüzdeki dönemde artarak süreceğine 
inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Türkmenistan'ın bu 
gayretlerini desteklemeye her zaman devam edecektir.

Türkmenistan'ın, sahip olduğu zengin enerji kaynaklarını 
verimli bir şekilde kullanmak suretiyle, gelişmiş, müreffeh ve 
güçlü devletler arasındaki haklı yerini alması en çok Türkiye'yi 
mutlu edecektir.
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Ülkelerimiz arasındaki ebedi dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin ve mevcut işbirliğimizin mümkün olan her alanda en 
mükemmel seviyeye ulaşmasının önünde bir engel 
bulunmamaktadır. Aksine, Türkiye ve Türkmenistan'da bu 
yöndeki siyasi irade ve iyi niyet en üst düzeylerde her fırsatta dile 
getirilmektedir. Kardeş ülkelerimiz arasında 8 yıl gibi kısa bir 
sürede büyük işler başarılmıştır. Türkmenistan, 3 milyar dolarlık 
bir iş hacmiyle dünyada Türk yatırımlarının en fazla olduğu 
ülkedir. Türk girişimcilerinin yatırımları, Türkmenistan'ın 
geleceğine duydukları güvenin bir göstergesidir. Türkmenistan'ın 
bağımsızlığını pekiştirme ve kalkınma çabalarına destek olmaktan 
gurur duyuyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da 
çeşitlendirilerek geliştirilebileceğine içtenlikle inanıyoruz. 
Böylece, geçen 8 yıl zarfında en fazla 200 milyon dolar 
seviyelerine yaklaşan ve son 2-3 yıl içinde dalgalı bir seyir izleyen 
ticaret hacmimizin arzulanan düzeye getirilmesi mümkün 
olacaktır. Bu çerçevede, 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmini kısa 
sürede yakalama hedefimizin gerçekçi olacağına inanıyorum.

Aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da 
güçlendirecek önemli bir husus da yakında Türkmenistan'ın doğal 
gaz zenginliğini Hazar Geçişli Boru Hattı sayesinde Türkiye'ye ve 
oradan da Avrupa'ya ulaştıracak olmasıdır. 21.yüzyılın en parlak 
projelerinin başında gelen bu boru hattının 2002 yılında 
tamamlanmasıyla Türkmenistan uzun vadeli ekonomik gelirini 
teminat altına almış olacak, kalkınma gayretleri için yeni ve 
sağlam kaynaklara sahip olacaktır. Bu proje Orta Asya'nın dünya 
pazarlarıyla bütünleşmesi, Avrupa ile Asya'nın yeniden 
birbirleriyle Türkiye üzerinden buluşmaları bakımından büyük 
öneme sahiptir. Bu proje, Avrasya'nın bir bütün olarak 
zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Bu proje sayesinde, bu 
coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak refahı yükselecek, 
Avrasya'nın barış, istikrar ve refahı da teminat altına alınmış 
olacaktır. Bu büyük projenin bir gerçek haline gelmesinde aziz 
kardeşim sayın Türkmenbaşı'nın gösterdiği uzak görüşlü devlet 
adamlığı her türlü takdire şayandır.
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Değerli işadamları,

Türkiye ile kardeş Türkmenistan arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesinde İş Konseyi gibi kilit önemi haiz 
bir diğer mekanizma da Karma Ekonomik Komisyon'dur. 1995 
yılında tesis edilen bu komisyonun en kısa zamanda yeniden 
toplanmasına büyük önem veriyorum. Zira, bu konu, ülkelerimiz 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genel seyrinin periyodik 
olarak gözden geçirilmesine; sanayi, ulaştırma, enerji, altyapı, 
fınans, tarım gibi sektörlerde yeni işbirliği imkânlarının ortaya 
çıkarılmasına; karşılaşılan sorunların bertaraf edilmesine, nihayet 
ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesine ilişkin tedbirlerin 
alınmasına imkân tanıyacaktır.

Ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da 
geliştirilmesinde Türk ve Türkmen işadamlarına kilit bir rol 
düşmektedir. Türkmenistan özel sektörünün hızla gelişmekte 
olduğunu ve Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladığını 
memnuniyetle izlemekteyiz. Sermayeleri henüz mütevazı da olsa, 
Türkmen işadamları, girişimci nitelikleriyle işbirliğimize katkıda 
bulunmakta ve gelecek vaad etmektedirler.

Türk işadamları Türkmenistan'da özel girişimlerin 
desteklenmesi konusuna da özel bir önem atfetmektedirler. Türk-

•    •

Türkmen Iş Konseyi'nin Türkmenistan'da KOBI'leri geliştirme 
konusunda başlattığı proje bu açıdan önem taşımaktadır.

İş Konseyi'nin girişimiyle Türkmen yetkililer altı ilimizde 
KOBİ'lerimizle görüşmüş, mevzuatımızı öğrenmiş ve organize 
sanayi bölgelerimizi gezmişlerdir. Bu alandaki karşılıklı 
temasların önümüzdeki dönemde de devamı hiç kuşkusuz yararlı 
olacaktır.

Diğer taraftan, Türkmenistan ile Türkiye'deki serbest 
bölgeler arasında gelişmekte olan ticarete paralel olarak, 
Türkmenistan'da da serbest bölge kurulması yönünde gayret 
gösterilmesinde ve bu amaçla ülkemizin tecrübelerinden 
faydalanılmasında yarar görüyorum.
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İşadamlarımızı Eximbank kredileri ve diğer teşvik 
imkanlarıyla Türkmenistan'a yatırım yapmaya özendirmekteyiz. 
Firmalarımız da uzun süredir ülkenizde faaliyet göstermekte ve 
Türk-Türkmen işbirliğine özveriyle katkıda bulunmaktadırlar.

Dünyadaki rakiplerinden daha ucuz, daha kaliteli ve daha 
hızlı çalışan Türk firmalarının, Türkmenistan'da üstlendikleri, 
tamamladıkları veya halen yürütmekte oldukları projelerdeki 
başarıları, kuşkusuz, hepimizi mutlu etmektedir. Bu başarılara her 
geçen gün yenilerinin eklenmesi için Türkmen makamlarının, 
yürürlükte olan mevzuatı da gözönüne alarak gereken teşvikleri 
sağlamaya devam etmeleri önem taşımaktadır.

Türk işadamları, kardeşim sayın Türkmenbaşı'nm 
desteğiyle önemli başarılara imza atarken Türkmenistan'ın ihracat 
imkanlarının geliştirilmesine de katkıda bulunmuşlar, başta tekstil 
olmak üzere yeni ihraç sektörlerinin kurulmasına öncülük 
etmişlerdir.

Bir kısmı bu ziyaretim sırasında temsilcileriyle bana eşlik 
eden uluslararası deneyim ve birikime sahip firmalarımız, 
önümüzdeki yıllarda da, özellikle telekomünikasyon sisteminin 
yenilenmesi, tarım, tekstil, inşaat ve altyapı gibi Türkmenistan'ın 
öncelik verdiği projelerde hizmet vermeye hazır ve arzuludurlar.

Değerli işadamları,

Dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilerek güçlendirilmesinde çok önemli bir rol 
oynayan İş Konseyi'nin bu toplantısının mevcut ilişkilerimize yeni 
bir ivme kazandıracağına inanıyor ve çalışmalarınızda başarılar 
dileyerek, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKMENİSTAN
ZİYARETİNDEN DÖNÜŞLERİNDE 

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Aşkabad, 29 Mart 2000, Çarşamba, Saat: 13:30)

Türkmenistan Cumhurbaşkanı sayın Saparmurad 
Türkmenbaşı'nın davetine icabetle bu ülkeye gerçekleştirdiğim iki 
günlük resmi ziyareti tamamlamış bulunmaktayım. Bu 
ziyaretimda bana Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı sayın Cumhur Ersümer, Devlet Bakanları sayın

_ •  ___

Abdülhaluk Çay ve sayın Mehmet Ali Irtemçelik, Kültür Bakanı 
sayın İstemihan Talay ile üst düzey görevliler ve işadamlarından 
oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Bu ziyaretimde, Cumhurbaşkanı sayın Türkmenbaşı ile 
siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel alanlarda mevcut 
işbirliğimizi bütün boyutlarıyla ele aldık. Ayrıca, kardeş 
ülkelerimizi yakından ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 sene içerisinde bundan on yıl 
önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Sayın 
Türkmenbaşı ile ülkelerimiz arasındaki mükemmel ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi için gerekli siyasi irade ve potansiyelin 
mevcut olduğunu tespit ederek, ortaklık ilişkilerimizin daha da 
güçlendirilmesi yönünde gerekli adımların süratle atılması 
hususunda mutabık kaldık.

Ziyaretim sırasında, Türkmenistan doğal gazını 
Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı'na ilişkin çalışmalara hız kazandırılması ve hattın
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öngörüldüğü şekilde 2002 yılında tamamlanması amacıyla 
yürütülen çalışmaların ulaştığı seviyeyi de tesbit ettik.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkiler ile karşılıklı 
ticaretin geliştirilmesi ve Türk girişimcilerinin Türkmenistan'ın 
kalkınma hamlelerine daha fazla katkıda bulunabilmelerini 
teminen alınması gereken önlemleri sayın Türkmenbaşı ile 
birlikte ele aldık. Ayrıca, Aşkabad'da Türkiye-Türkmenistan İş 
Konseyi toplantısına katılarak, iki ülke girişimcilerinin 
beklentilerini ve dileklerini tespit ettik. Ziyaretim sırasında, 
Aşkabad'da Türk girişim gücünün ulaştığı gurur verici seviyeyi 
yansıtan bir tekstil kompleksini de ziyaret ettik.

Bu ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen verimli 
temasların ve mutabık kalınan hususların, Avrasya'nın istikrar ve 
refahına; iki kardeş ülkenin dostluk ve işbirliğinin parlak 
geleceğinin inşasına katkıda bulunacağına inanıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN, JAPONYA 
DIŞİŞLERİ BAKANI YOHEİ KONO’NUN DAVETİNE 

İCABETLE JAPONYA’YA YAPACAĞI RESMİ
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Japonya Dışişleri 
Bakanı Yohei Kono'nun davetine icabetle 5-8 Nisan 2000 tarihleri 
arasında Japonya'ya resmi bir ziyaret yapacaktır.

____ ___  •

Dışişleri Bakanı İsmail Cem ziyaret sırasında, Japonya 
Başbakanı Keizo Obuchi tarafından kabul edilecek, Dışişleri 
Bakanı Yohei Kono ve Japonya-Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Kanezo Muraoka ile görüşmelerde 
bulunacaktır.

Sözkonusu ziyaret sırasında, Japonya ile ülkemiz 
arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası 
sorunlar üzerinde görüş teatisinde bulunulacaktır.
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M a r t  A y i  D iş  P o l İt İk a  G e l İş m e l e r İ

YUNANİSTAN

- Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Siyasi 
Direktörleri başkanlığındaki Yönlendirme Komitesi, 20 
Mart'ta Ankara'da toplanmıştır.

Toplantıda, imzalanan işbirliği anlaşmaları ile 
mutabakat muhtırasının iki ülke bakımından onaylanma 
aşamaları görüşülmüş; iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
Temmuz 1999'dan itibaren yapılan toplantılarda ele alman ve 
turizm, ticaret, çevre, bölgesel işbirliği, kültür ve terörizm ve 
bağlantılı konular olmak üzere 6 başlık çerçevesinde 
saptanan işbirliği alanlarında kaydedilen gelişmeler gözden 
geçirilerek, üzerinde ilerleme sağlanamayan hususlar 
belirlenmiş ve bu alanlarda ilgili kuruluş temsilcilerinin de 
katılımlarıyla oluşturulan ve ilk toplantılarını Kasım 1999'da 
yapmış bulunan çalışma gruplarının Mayıs ayı içinde yeniden 
toplanması kararlaştırılmıştır.

KIBRIS

- Almanya'nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Büyükelçi 
Wittig, 1-2 Mart'ta ülkemizi ziyaret etmiştir. Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Sayın Şükrü Sina Gürel tarafından kabul edilen 
Büyükelçi Wittig, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya 
gelmiştir.

___ ___ _ •  •

- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı De 
Soto Mart ayı başında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC, 
Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan bir bölge turu 
çerçevesinde, 1-8 Mart tarihlerinde Ada'yı ziyaretinin ardından 9-
10 Mart'ta ülkemize gelmiştir. De Soto'ya, gerek KKTC
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makamları gerek ülkemiz yetkilileri tarafından Türk tarafının 
Kıbrıs konusuna ilişkin görüşleri anlatılmıştır.

•  •  ____

- ABD Başkanı Clinton'ın Kıbrıs Özel Temsilcisi
•  •

Alfred Moses ve ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel 
Koordinatörü Thomas Weston 7-10 Mart tarihlerinde Ada'yı 
ziyaret ederek Rum tarafı ve KKTC makamlarıyla temaslarda 
bulunmuştur.

• * •  _- Ingiltere'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sir David Hannay, 
13-14 Mart'ta Ada'yı ziyaret etmiş, GKRY ve KKTC 
makamlarıyla temaslarda bulunmuştur. Sir David Hannay, 28-30 
Mart tarihlerinde de ülkemizi ziyaret ederek, Bakanlığımız 
yetkilileriyle Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur.

- AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri
Verheugen, 23-25 Mart tarihlerinde, bu görevine başladığı 
tarihten beri ilk kez Ada'yı ziyaret etmiştir. KKTC
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş tarafından kabul edilen
Verheugen, KKTC siyasi parti liderleriyle de temaslarda 
bulunmuştur.

- KKTC'de 15 Nisan günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine katılacak 8 adayın adaylıkları 9 Mart'ta KKTC 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu adaylar: 
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, Ulusal Birlik Partisi lideri 
Başbakan Derviş Eroğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi lideri 
Başbakan Yardımcısı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi 
lideri Mehmet Ali Talat, Yurtsever Birlik Hareketi adayı Arif 
Haşan Tahsin Desem ve bağımsız adaylar Ayhan Kaymak, 
Turgut Afşaroğlu ve Şener Levent'dir. Seçim propaganda 
dönemi 20 Mart tarihinde resmen başlamıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ
• •

- Ülkemiz ile AB arasında hizmetler ve kamu alımları 
alanlarında imzalanması öngörülen anlaşmanın ilk tur 
müzakereleri öncesinde, ülkemizin uygulamaları hakkında bilgi
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almak amacıyla, bir AB Komisyonu heyeti 1 Mart'ta ülkemizi 
ziyaret ederek, yetkililerle temaslarda bulunmuştur.

- Danimarka'ya bağlı bir özerk yönetim bölgesi olan Faroe 
Adaları ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmasını teminen taslak anlaşma metni üzerinde 
müzakereler 6-7 Mart'ta Ankara'da yapılmıştır.

- AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında üye 
ve aday ülkelerin katılımıyla her dönem başkanlığında bir kez 
düzenlenen Siyasi Direktörler Toplantısı, 7 Mart'ta Brüksel'de 
yapılmıştır. Türkiye'nin ilk kez katıldığı 15+13 formatındaki 
siyasi istişare toplantısında, "Avrupa Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası", "Rusya-Çeçenistan" ve "Batı Balkanlar" 
gündem maddeleri altında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter 
Verheugen ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem'in davetlisi olarak, 9-10 Mart'ta ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Komiser Verheugen, 9 Mart'ta İstanbul'da Boğaziçi 
Üniversitesi'nde AB'nin genişlemesiyle ilgili bir konferans 
verdikten sonra, beraberindeki heyetle birlikte, Sayın 
Başbakanımız, Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli, 
Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay, Devlet Bakanı Sayın 
Yüksel Yalova ve T.B.M.M. Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Sayın Kamran inan tarafından kabul edilmiştir. Komiser 
Verheugen ve heyetinin, Sayın Bakanımız başkanlığındaki 
heyetle yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin Katılma Ortaklığı 
Belgesi, Ulusal Program ve Türkiye ile AB arasındaki mali 
işbirliği konuları ele alınmış; ülkemizin INOGATE Programına 
katılımına mutabakatımızı bildiren ve Sayın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız tarafından imzalanan belge Sayın 
Bakanımız tarafından Komiser Verheugen'e tevdi edilmiştir.

•  •  ____

- AB ve Aday Ülkeler Eğitim Bakanları Gayrıresmi 
Toplantısı, 17-18 Mart'ta Lizbon'da yapılmıştır. Toplantıda 
ülkemizi, Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu 
başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.
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-Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grubu Başkanı 
Enrique Baron Crespo, beraberinde Sosyalist Grup üyelerinden 
oluşan bir heyetle 27-28 Mart'ta ülkemizi ziyaret etmiştir. Heyet, 
sözkonusu ziyareti sırasında, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın 
Başbakanımız, Yargıtay Başkanımız ve T.B.M.M.- AP Karma 
Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sayın Kürşat Eser 
tarafından kabul edilmiştir.

- Ülkemizin de üyesi bulunduğu Akdeniz Forumu 
Dışişleri Bakanları 7. Toplantısı, 30-31 Mart'ta Funchal- 
Portekiz'de yapılmış ve ülkemiz bu toplantıda Devlet Bakanı 
Sayın Yüksel Yalova başkanlığında bir heyetle temsil edilmiştir.

-Türkiye ile 15 AB üyesi ülkenin Siyasi Direktörler 
Toplantısı, 30 Mart'ta Brüksel'de yapılmıştır. Toplantıda, 
Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel 
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

AVRUPA ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

- Danimarka Dışişleri Bakanı Niels Helveg Petersen bir 
çalışma ziyareti çerçevesinde 2-3 Mart'ta ülkemize gelmiştir. 
Danimarka Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem başkanlığında yapılan heyetlerarası görüşmelerde, ikili 
siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri 
ağırlıklı olarak ele alınmış; ayrıca, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi gündeminde bulunan Kemal Koç davasına ilişkin 
olarak dostane çözüm için taraflar arasında mutabakata varılmış; 
AGSK, AGİT, Avrupa Konseyi, Kafkasya ve Orta Asya'daki 
gelişmeler, doğalgaz ve petrol boru hatları konuları ele alınmıştır.

Konuk Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
Sayın Başbakanımız tarafından da kabul edilmiştir.

- Türkiye-Polonya Yüksek Düzeyli Siyasi Danışma 
Toplantısı, 6 Mart'ta Ankara'da Sayın Müsteşarımız ve Polonya 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Sekreteri eş-başkanlıklarında 
yapılmıştır. Toplantıda, Sayın Müsteşarımız ve toplantıya katılan
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Polonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından, iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında sürekli bir siyasi danışma 
mekanizması kurulmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası 
imzalanmıştır.

- Portekiz Dışişleri Bakanı Jaime Gama 14 Mart'ta 
ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Konuk Bakan ile 
Sayın Bakanımızın başkanlığında yapılan heyetlerarası 
görüşmelerde, ikili konular, Türkiye-AB ilişkileri, AGSK, 
Kıbrıs'taki son gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası konular ele 
alınmıştır.

Konuk Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilmiştir.

- Türkiye ile İngiltere arasındaki siyasi danışma toplantısı, 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir John Kerr ve 
Müsteşar Vekili Büyükelçi Faruk Loğoğlu başkanlığındaki 
heyetler arasında 21 Mart'ta yapılmıştır. Görüşmelerde ikili 
siyasi ve ekonomik ilişkiler, Medya-TV yayınları, Ilısu Barajı, 
Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

Sir John Kerr, Sayın Bakanımız tarafından da kabul 
edilmiştir.

ABD İLE İLİŞKİLER

- Türkiye ile ABD heyetleri arasında 22-23 Mart 
tarihlerinde Vaşington'da yapılan görüşmeler sonucunda, iki 
ülke arasında mevcut Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yerine 
geçecek, yeni "Açık Semalar" Hava Ulaştırma Anlaşması 
metni üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözkonusu yeni anlaşma 
24 Mart'ta Vaşington'da, Türkiye-ABD Ortak Ekonomik 
Komisyon toplantısı sonunda parafe edilmiştir.
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Mayıs ayında imzalanması planlanan Açık Semalar 
Anlaşması, sivil havacılık ilişkilerinde liberalleşmeyi ve tam bir 
serbest rekabet ortamını sağlayacaktır. Bu anlaşma, standart sivil 
havacılık anlaşmalarına kıyasla daha liberal hükümler 
içermekte, ayrıca yolcu ve kargo taşımacılığının kolay ve 
serbest rekabet koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşmesini 
sağlayacak bir ortam yaratmaktadır.

- Türkiye-ABD VI. Dönem Ortak Ekonomik Komisyon 
Toplantısı, 23-24 Mart'ta Vaşington'da yapılmıştır. OEK 
çerçevesinde ele alınan konular arasında IMF desteği, ekonomik 
istikrar programı ve enerji projeleri yer almıştır.

- Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırım 
ilişkilerinin artırılması amacıyla imzalanarak bu yıl yürürlüğe 
giren Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması uyarınca kurulan 
Ticaret ve Yatırım Konseyi, 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 
toplanmıştır.

- ABD'de yerleşik Türk-Amerikan Konseyi tarafından 
düzenlenen ve iki ülkenin üst düzeyli kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin bir araya geldiği yıllık konferans, 29-31 Mart 
tarihlerinde Vaşington'da toplanmıştır. Konferansta, Hükümetimiz 
Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Koray Aydın tarafından temsil edilmiştir.

ORTA DOĞU

- İsrail Hükümeti, Güney Lübnan'ın Temmuz ayına 
kadar boşaltılması yolunda Başbakan Barak tarafından yapılan 
teklifi, 5 Mart'ta oybirliğiyle onaylamıştır. Karar uyarınca, İsrail 
Hükümeti'nin, tahliyenin bir anlaşma çerçevesinde yapılmasına 
çalışacağı, bu mümkün olmazsa çekilme kararının ne şekilde 
uygulanacağını belirlemek üzere toplanacağı, İsrail'in ayrıca, 
Güney Lübnan Ordusu'na karşı yükümlülüklerini yerine 
getireceği bildirilmiştir.
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- Ürdün Kralı Abdullah bin Al-Hussein, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak 7-9 Mart tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Kral Hüseyin'in Türk-Ürdün ilişkilerinin 
geliştirilmesine olan katkılarının Kral Abdullah döneminde de 
devamına verilen önemin vurgulanmasına olanak sağlayan 
sözkonusu ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ve bölgesel 
işbirliği konuları ele alınmıştır.

- Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, İsrail Başbakanı Barak 
ve Filistin Devlet Başkanı Arafat arasında 9 Mart'ta Mısır'ın 
Sharm El Seikh şehrinde yapılan görüşmenin ardından, 
Mübarek'in, önümüzdeki dönemde Filistin kanalında 
ilerleme beklendiğini, aynı gelişmenin Suriye kanalında da 
gerçekleşmesini arzuladıklarını, bu çabalarda ABD'nin önemli 
bir rol oynadığını belirttiği bildirilmiştir.

- İsrail Bakanlar Kurulu'nun, % 6,1'lik ikinci aşama 
tahliyenin üçüncü basamağına ilişkin planı 19 Mart'ta 
onayladığı ve çekilmenin 20 Mart'ta yapıldığı bildirilmiştir.

- Israil-Filistin barış görüşmeleri, 21-28 Mart'ta 
Vaşington yakınlarında yapılmıştır. Görüşmelerin, bir an önce 
bir çerçeve anlaşmasına ulaşılması ve 13 Eylül'e kadar 
kapsamlı bir barış anlaşması yapılması üzerinde odaklaştığı; 
görüşmelere 6 Nisan'da Vaşington'da devam edilmesinin 
kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

- ABD Başkanı Bili Clinton ile Suriye Devlet Başkanı 
Hafız Esad, Îsrail-Suriye barış müzakerelerinin yeniden 
başlatılmasıyla ilgili olarak 26 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre 
kentinde bir araya gelmişlerdir. Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmenin 
ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varolan önemli 
görüş farklılıklarının devam ettiğinin anlaşıldığını ve İsrail- 
Suriye müzakerelerinin kısa bir zaman içinde yeniden 
başlamasını olası görmediklerini belirtmiştir.
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BALKANLAR

- Türk-Bulgar-Yunan Dışişleri Bakanlan 5 Mart'ta 
Filibe'de (Bulgaristan) bir araya gelerek, gayrıresmi nitelikte 
başbaşa bir görüşme yapmışlardır. Görüşme sonrasında bir 
"Ortak Basın Açıklaması" yayınlanmış ve üç ülkenin Dışişleri 
Bakanları aynı gün beraberlerindeki heyetlerle birlikte Edirne 
ve Kumçiftlik'i (Orestiada-Yunanistan) ziyaret ederek, bu 
şehirlerde birer basın toplantısı yapmışlardır.

Dışişleri Bakanlarının başbaşa yaptıkları görüşme sonrası 
yayınlanan Ortak Bildiri'de, bölge ülkelerinin Güneydoğu 
Avrupa'da barış, istikrar, demokrasi ve ekonomik gelişme 
yönündeki temel hedeflerinin önemi vurgulanmış, "Güneydoğu 
Avrupa'da İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrar Güvenlik ve İşbirliği 
Şartı"nm Balkan devletlerinin ortak siyasi iradelerini ve istikrar 
Paktı'na (I.P.) yönelik somut katkılarını sergilediği belirtilmiş; 
29-30 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen I.P. Bölgesel Finansman 
Konferansı'nın, Paktın hayata geçirilmesi sürecine hız 
kazandırması yönündeki beklenti kaydedilmiş ve BM Güvenlik 
Konseyi'nin 1244 sayılı kararı ile UNMIK ve KFOR'un 
faaliyetlerine verilen destek yinelenmiş; Kosova'daki Ortak 
Geçici İdari Yapı'nın bölgede çoğulcu ve katılımcı bir 
demokrasinin yolunu açacağına olan inanç vurgulanmıştır.

- DEİK'in düzenlediği bir toplantıya katılmak üzere 
ülkemize gelen İ.P. Özel Koordinatörü Bodo Hombach, 8 
Mart'ta Sayın Başbakanımız ve Bakanımız tarafından kabul 
edilmiştir.

- Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Yordan Sokolov, 
TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut'un davetlisi olarak 
26-29 Mart tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Anılan 
ziyaret sırasında konuk Meclis Başkanı, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız, Sayın 
Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli tarafından kabul 
edilmiştir.
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Ziyaret sırasındaki görüşmelerde, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin mükemmel düzeydeki seyri, Bulgaristan'daki Türk 
azınlığının durumu, Bulgaristan'ın NATO'ya üyeliğine 
desteğimiz gibi konular ele alınmış ve diğer ikili ve bölgesel 
gelişmeler hakkında görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

KOSOVA

- 7 Mart'ta Kuzey Mitrovica'da Sırplar ile Arnavutlar 
arasında çıkan çatışmada, 20 Sırp, 5 Arnavut ve Fransız 
birliğinde görev yapan 16 KFOR askeri yaralanmıştır.

- BMGS Annan 7 Mart'ta düzenlediği basın 
toplantısında, UNMIK'in Kosova'da Bosna-Hersek'tekinin 
aksine belirli bir siyasi çerçeve bulunmaksızın faaliyet 
gösterdiğini, gelecekteki siyasi çözüm açıklığa kavuşmadan Sırp 
ve Arnavut toplumlarının birbirleriyle ve BM'le ilişkilerinde 
güçlükler yaşanacağını kaydetmiştir.

- UNMIK, 7 Mart'ta Makedonya ile sınır geçişindeki 
ekonomik konuları (cross border economic issues) ^  
düzenleyen bir anlaşma imzalamıştır. UNMIK konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, Anlaşma'yla Üsküp-Priştine koridorundaki 
ticaret hacminin artırılmasının ve sınırdaki beklemelerin 
azaltılmasının hedeflendiğini açıklamıştır.

- BMGK, Rusya Federasyonu'nun teklifi doğrultusunda, 
Nisan ayının ikinci yarısında bölgeye bir inceleme heyeti 
gönderilmesini kararlaştırmıştır.

- KFOR Komutanı Reinhardt, yaptığı bir açıklamada 
uluslararası toplumun Kosova'da en az on yıl daha kalmasının 
gerekebileceğini, Kosova'da çok etnili bir toplum yaratılması 
ihtimalinin zayıf olduğunu, bölgedeki etnik çatışmaların tarihine 
bakıldığında on yıllık bir sürenin dahi geçmişin unutulması için 
yeterli olmayacağını, Kosova toplumunda nefret, hoşgörüsüzlük 
ve gayri-insani davranışların kök salmış olduğunu, bunun 
sorumluluğunun KFOR'a mal edilemeyeceğini belirtmiştir.
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- AGİT tarafından yapılan bir açıklamada, Kosova'da 
kayıt işlemlerinin 17 Nisan'da başlayarak Temmuz ayı 
sonlarında tamamlanacağı, yerel seçimlerin ise Ekim ayında 
yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ (YFC)

- Macaristan, Arnavutluk, Bulgaristan, Hurvatistan,
Makedonya, Romanya Başbakanları ve Bosna-Hersek
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkam'nın yanı sıra, NATO Genel 
Sekreteri Robertson, AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Komiseri Solana, Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı Özel 
Koordinatörü Hombach ve Tuna Komisyonu Başkam'nın

____ _  •  •

katılımıyla YFC'ye Komşu Ülkeler Toplantısı'nın İkincisi 
17-18 Mart'ta Budapeşte'de yapılmıştır. Milosevic'in Karadağ'a 
yönelik olarak başlattığı ekonomik ambargonun ele alındığı 
toplantıda, NATO'nun ve YFC'ye komşu ülkelerin Milosevic'e 
karşı Karadağ'a verdikleri destek toplu olarak 
sergilenmiştir.

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

- Türkiye-Belarus Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi 
danışma toplantılarının ilki 6-8 Mart tarihlerinde Minsk'te 
yapılmıştır. Toplantılarda, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınmış; 
bölgesel ve uluslararası konularda karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

- Ukrayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk, Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem'in daveti üzerine, 20-21 Mart'ta 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Adıgeçenin ziyareti, bir Ukrayna 
Dışişleri Bakanı tarafından ülkemize yapılan ilk ziyarettir.

Konuk Bakan, ülkemizde Sayın Bakanımızla başbaşa ve 
heyetler halinde görüşmüş; görüşmelerde, ikili ilişkiler, 
uluslararası ve bölgesel konular, uluslararası kuruluşlarda işbirliği 
konuları ele alınmıştır.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı, ayrıca, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilmiş; Sayın Milli Savunma 
Bakanımız ve Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen'le de 
görüşmüştür.

- Rusya Federasyonu'nda başkanlık seçimlerinin ilk turu
26 Mart tarihinde yapılmış ve Vladimir Putin toplam oyların % 
52.5'ini alarak ikinci tura gidilmesine gerek kalmayacak şekilde 
seçimleri kazanmıştır. Katılım oranı % 69 civarında
gerçekleşen seçimlerde diğer adaylardan Komünist Parti lideri 
Zyuganov % 29,5 oyla ikinci, Yabloko lideri Yavlinski ise % 5.8 
ile üçüncü olmuştur. Diğer sekiz adayın ise oyları % 3'ün altında 
kalmıştır.

ÇEÇENİSTAN

- 3 Mart'ta Lizbon'da yapılan Rusya-AB Troikası 
görüşmeleri sırasında, RF Dışişleri Bakanı Ivanov, 
Çeçenistan'da Rus kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia 
edilen insan hakları ihlallerini araştırmak üzere Avrupalı 
uzmanların Çeçenistan'da görevlendirilmesini olumlu 
karşıladıklarını açıklamıştır.

Görüşmeler sonunda, Rusya'nın Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi Başkanı'nın BMMYK ile koordineli bir şekilde 
Çeçenistan'ı ziyaret etmesini onayladığı açıklanmıştır.

Heyetin ziyareti sonunda yapılan basın açıklamasında, 
Rus kuvvetlerinin ayırımsız ve aşırı güç kullanımı nedeniyle 
sivil halkın yaşadığı acıların büyük kaygı uyandırdığı 
belirtilerek, derhal bir ateşkes ilan edilmesi ve insancıl 
kuruluşların bölgeye güvenli ve serbest ulaşımı için 
düzenlemelerin yapılması, ayrıca seçilmiş ve etkili Çeçen liderler 
ile bir an önce siyasi çözüm amaçlı müzakerelere başlanması 
çağrısında bulunulmuş ve Çeçen halkı tarafından seçilmiş 
temsilcilerin katılımıyla Kuzey Kafkasya konusunda bir bölgesel 
konferans düzenlenmesi fikrinin kuvvetle desteklendiği
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belirtilmiştir. Açıklamada ayrıca, her iki tarafın da ciddi insan 
hakları ihlalleri gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü, bu nedenle Rus 
hükümetinden uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde bu gibi 
iddiaların araştırılmasını sağlamasının ve bu konuda bir 
parlamento komisyonu kurulmasının talep edildiği 
kaydedilmiştir.

- 10 Mart tarihli Rus basınında Başkan Vekili Putin'in bir 
mülakat sırasında, bir kaç yıl için Çeçenistan'da RF Başkanlığı 
tarafından doğrudan yönetimi gözardı etmediklerini, merkezi 
yönetimle Çeçenistan arasında birlikte yaşamaya yönelik bir 
uzlaşmaya varılması için çalışılacağını, Çeçenistan'ın Rusya 
içinde kalmasının avantajlarını anlayabilecek yerel bir elit grup 
oluşturulmasının gerektiğini, Çeçenistan'a Rusya ile bağları 
dışında bir statü verilmesi hususunun müzakere edilmeyeceğini 
söylediği bildirilmiştir.

Putin'in bu ifadeleri çeşitli yorumlara yol açmıştır. 
Federasyon Konseyi Başkanı Stroyev ise Çeçenistan'da 
düzenin yeniden sağlanması için doğrudan yönetim önerisinin 
Konsey tarafından Putin'e yapıldığını ve adıgeçenin bu öneriyi 
kabul ettiğini, ancak Putin'in bunun ancak Başkanlık 
seçimlerinden sonra olabileceğini söylediğini belirtmiş; Duma 
Başkanı Seleznyov ise esasen Rus mevzuatının bu tarz 
bir doğrudan yönetimi öngörmediğini, ancak bir çıkış yolu 
bulunabileceğini düşündüğünü söylemiştir. Öte yandan, Çeçen 
lider Salman Raduyev'in 12 Mart'ta özel bir operasyon 
sonucunda yakalandığı ve Moskova'ya getirildiği açıklanmıştır.

___•  ______

- AĞIT Çeçenistan Yardım Grubu Başkanı, esasen 6 
Mart'ta yapılması gereken, ancak güvenlik gerekçeleriyle 
ertelenen ziyaretini AKPM heyeti ziyareti marj ında 11 -12 Mart'ta 
yapmış, ancak daha önce mutabık kalındığının aksine, 
kendisine yine güvenlik mülahazalarıyla Yardım Grubu 
personelinden eşlik eden olmamıştır. Yardım Grubu Başkanı 
ziyaretiyle ilgili raporunda, Grozni'nin tamamıyla tahrip 
olduğunun gözlendiğini, Kuzey Çeçenistan'da mukim
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Chernokozovo hapishanesine yapılan ziyarette RF makamları 
tarafından tutuklularla rahatlıkla görüşme imkanı temin 
edildiğini, Inguşetya'da bir mülteci kampının ziyaret edildiğini, 
mültecilerin fiziki sorunları bulunmamakla birlikte, moralman 
çöküntü içinde olduklarının görüldüğü belirtilmiş, ayrıca Yardım 
Grubunun bölgeye geri dönmesinin zorunluluğu vurgulanmıştır.

Sözkonusu ziyaretin AGİT'in beklentilerini tam olarak 
karşılamaması nedeniyle AGİT Yardım Grubu temsilcileri 21 -23 
Mart tarihlerinde Çeçenistan'ı ikinci kez ziyaret etmiş ve 
Znamenskoye, Gudermes ve Argun bölgelerinde incelemeler 
yapmıştır. Ziyaretle ilgili olarak yayınlanan raporda, heyetin 
güvenlik nedenleriyle Grozni'ye gitmesine izin verilmediği; 
ziyaret edilen bölgeler içinde ise Znamenskoye'nin en güvenli 
olduğunun anlaşıldığı, Rus yönetiminin temel yaşamsal 
ihtiyaçların karşılanması için elinden gelen çabayı göstermekte 
olduğu, maaşların ödendiği, bazı hastane ve okulların normal 
faaliyet göstermeye başladığı; buna rağmen kamplardaki 
mültecilerin halen en temel ihtiyaçlarının bile sorun olmayı 
sürdürdüğü, insan hakları ihlalleri iddialarının devam ettiği 
belirtilmekte; Rusya'nın, hayatın normale dönmesi için çaba 
göstermesinin yeterli olmayacağı, siyasi durumun da normale 
döndürülmesi ve Çeçen halkının Rusya ile birlik içinde olmanın 
avantajları konusunda ikna edilmesi gerektiği, aksi takdirde 
sorunun nesiller boyunca çözümsüz kalacağı ifade edilmektedir.

- RF içişleri Bakanı Rushailo 29 Mart'ta Çeçenistan'ı 
ziyaret etmiş; aynı gün Çeçenistan'ın dağlık güney bölgesindeki 
Çeçen militanların dağıtılması ve yok edilmesi amacıyla özel 
bir operasyon başlatılmıştır. Komşu Kuzey Kafkasya 
cumhuriyetleri yöneticileri ise Rus yönetimine altı aydan fazla 
bir süredir devam eden harekatın sona erdirilmesi ve Çeçen 
lider Mashadov ile siyasi diyalog kurulması çağrısında 
bulunmuşlardır. Kremlin'in Çeçenistan sözcüsü Yastrjhembsky 
ise Mashadov ile hiç bir şekilde doğrudan bir temas 
kurulmayacağını belirtmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000 159



- Uluslararası Kızılhaç Örgütü Direktörü Kellenberger, 
30 Mart'ta Moskova'yı ziyaret ederek Başkan Putin'le 
görüşmüştür. Putin'in görüşme sırasında Kızılhaç yetkililerinin 
Çeçenistan krizi boyunca tutuklanan kişilerin bulundukları 
yerleri ziyaret edebileceğini, ayrıca Kızılhaç'ın Çeçenistan'da 
çalışmaya başlayabileceğini söylediği bildirilmiştir.

- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson, RF 
Dışişleri Bakanı Ivanov'un yaptığı davet çerçevesinde, 31 
Mart'ta dört günlük bir çalışma ziyareti için Rusya'ya gitmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Milli Savunma Bakanı Sayın Sebahattin Çakmakoğlu 
24-25 Mart'ta Gürcistan'ı ziyaret etmiştir.

Milli Savunma Bakanımız Gürcistan'daki temasları 
çerçevesinde önce Gürcü muhatabı David Tevzadze'yle 
başbaşa ve heyetler halinde görüşmüş; ayrıca, Dışişleri Bakanı 
İrakli Menagarişvili'yle de bir görüşme yapmıştır.

Sayın Çakmakoğlu, Tiflis'te inşa edilen Orduevi ile 
Gürcistan Harp Akademisi bünyesindeki spor salonu ve kapalı 
atış poligonunun açılışını yapmıştır.

-Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, 
bölgesel konularda siyasi istişarelerde bulunmak üzere 13 
Mart'ta ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Sözde Yukarı Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Arkady Gukasyan, 22 Mart'ta Yukarı Karabağ'ın başkenti 
Hankenti'nde (Stepanakert) uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda 
yaralanmıştır. Saldırının hemen ardından Sözde Yukarı Karabağ 
Cumhuriyeti Eski Savunma Bakanı Samvel Babayan'ın da 
aralarında bulunduğu 30 kadar şüpheli gözaltına alınmış; 27 
Mart'ta Babayan'a yakınlıkları ile bilinen 5 kişi 
tutuklanmış; gözaltına alınan şüphelilerden 12'si 28 Mart'ta delil 
yetersizliğinden serbest bırakılmışlardır.
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ORTA ASYA

- Kırgızistan Parlamentosu ikinci tur seçimleri, 12 Mart'ta 
yapılmıştır. AGİT/ODIHR Seçim Misyonu'nun 14 Mart tarihli 
basın açıklamasında, devlet yetkililerinin adil ve serbest bir 
seçime imkan vermeyen tutum ve davranışlar sergiledikleri, 
rekabetçi ve adil seçim için pozitif şartların oluşturulamadığı 
ifade edilerek, 2000 yılı Parlamento seçimlerinin AGİT 
standartlarına uymakta başarısız kaldığının altı çizilmekte ve 
seçim günü yaşanan eksikliklere dikkat çekilmektedir.

- Tacikistan Temsilciler Meclisi seçimlerinin ikinci turu, 
12 Mart'ta yapılmıştır. Seçime katılan adaylardan 
Cumhurbaşkanının başkanı bulunduğu Halkın Demokrasi 
Partisi'ne mensup olan veya yönetimde bilfiil yer alanlar 
seçilmişlerdir. Bunun istisnası bir Komünist Parti üyesinin Vahs 
bölgesinde seçimi kazanması olmuştur.

AGİT Tacikistan Misyonu Başkanı Büyükelçi Marin 
Buhoara, 16 Mart tarihli Daimi Konsey Toplantısı'nda 
Tacikistan'da ahiren yapılan parlamento seçimlerindeki 
eksikliklere işaret ettikten sonra, herhalukarda bu seçimlerin 
siyasi partiler için faydalı bir deneyim olduğunu, siyasi partilerin 
seçimleri çok partili düzene geçilmesi ve demokratik reformlar 
yönünde önemli bir adım olarak değerlendirmekte olduklarını, 
parlamentonun alt kanadının çoğunluğunu ilk defa milletvekili 
olanların oluşturduğunu ve bu milletvekillerinin küçük bir 
bölümünün ordu kökenli olduklarını, AGİT tarafından 
desteklenecek yeni parlamentonun Tacikistan'daki demokratik 
sürecin itici gücü haline gelebileceğini ifade etmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurad Türkmenbaşı'nın davetine 
icabetle 28-29 Mart'ta Türkmenistan'ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret sırasında, Türkmenistan ile ülkemiz arasındaki 
mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çeşitli veçheleri ele 
alınarak bunların daha da geliştirilmesine ve
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güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilmiş, bölgesel 
ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmuştur.

GÜNEYDOĞU ASYA

- Sayın Başbakanımız, Hindistan Başbakanı Atal Bihari 
Vajpayee'nin davetine icabetle 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde 
Hindistan'ı ziyaret etmiştir. Sayın Başbakanımız ziyareti 
sırasında, Cumhurbaşkanı Narayanan tarafından kabul edilmiş; 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kant'a bir nezaket ziyaretinde 
bulunmuş ve karşıtı Vajpayee ile görüşmüş; ayrıca, Maliye 
Bakanı Sinha ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Panja ile 
Ana Muhalefet Partisi Lideri Bayan Gandhi'yi kabul etmiştir.

Sayın Başbakanımız, ziyaret vesilesiyle 1 Nisan'da 
Yeni Delhi'de yapılan Türk-Hint İş Konseyi'nin 4. Ortak 
Toplantısına da hitap etmiştir.

Ziyaret sırasında, Dışişleri Bakanlıkları Arasında
*  a  4 *  ’ ' t - - .*i af i : ?  •* , ¡ fc V j •

Siyasi istişare Mekanizması Kurulmasına ilişkin Mutabakat 
Muhtırası; Tarım ile İlgili Alanlarda İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Muhtırası; Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı 
imzalanmıştır.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Hint tarafı, Hindistan 
Parlamentosunda Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk 
Grubu'nun kurulmasının kararlaştırıldığını bildirmiştir.

AFRİKA

- Etyopya Dışişleri Bakanı Seyoum Mesfın, Sayın 
Bakanımızın daveti üzerine, 12-15 Mart tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Konuk Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilmiş; TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Sayın Kamran İnan'ı ziyaret etmiş; Türkiye- 
Etyopya Karma Ekonomik Komisyonu eş-başkanı Sayın Mehmet 
Keçeciler'le görüşmüştür.
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Ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri bakanlıkları arasında 
siyasi danışma mekanizması kurulmasını öngören bir işbirliği 
protokolü, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesini teminen hazırlanan Eylem Planı'nın yer aldığı 
Mutabakat Zaptı ile Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır.

- Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 23-26 Mart 
tarihlerinde Tunus'u ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız, ziyaret 
sırasında, Tunus Cumhurbaşkanı Ben Ali ve Başbakan 
Ghannouchi tarafından kabul edilmiş; ayrıca Dışişleri Bakanı Ben 
Yahia'yla görüşmüştür.

Ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasında "Dışişleri 
Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü" ile "Kara Taşımacılığı 
Anlaşması" imzalanmıştır.

ENERJİ

- Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilişkin paket 
anlaşmaların bir parçasını oluşturan "Gürcistan Geçiş Ülkesi 
Anlaşması" müzakerelerine, 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde 
İstanbul'da devam edilmiştir. Görüşmeler sonucunda Anlaşma 
metninin tümü üzerinde, geçiş ücreti dışında, tam 
mutabakat sağlanmıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 22-23 Mart'ta 
Tiflis'i ziyareti sırasında geçiş ücreti konusunda mutabakat 
sağlanmıştır. Böylece Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi ile 
ilgili anlaşmaların ulusal parlamentoların onayına sunulması 
bakımından bir engel kalmamıştır.

- Su konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve siyasi 
kararlığın sağlanması amacıyla, Dünya Su Konseyi'nin 
himayesinde ve Hollanda Hükümeti'nin ev sahipliğinde 17-22 
Mart tarihlerinde Lahey'de "Vizyon'dan Eyleme" ana temalı 
"Dünya İkinci Su Forumu ve Bakanlar Konferansı"na, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Cumhur Ersümer başkanlığında üst düzey bir heyet katılmıştır.
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Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Konferans 
çerçevesinde yedi ana konuda toplanan tematik oturumlardan, "Su 
Kaynaklarının Paylaşımı" konulu toplantıya katılmıştır.

DİĞER DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

- Türk Atlantik Konseyi tarafından Sayın
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen 10.
Uluslararası Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 9-12 
Mart tarihlerinde yapılmıştır.

Ana teması "21. Yüzyılda NATO: Meydan Okumalar ve 
Fırsatlar" olan konferansa aralarında NATO Genel Sekreteri 
Robertson da olmak üzere 500'e yakın yerli ve yabancı üst düzey 
şahsiyet katılmıştır.

- NATO Genel Sekreteri George Robertson, 9-10 Mart'ta 
ülkemize ilk resmi ziyaretini yapmıştır. Genel Sekreter 9 Mart'ta 
Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Milli 
Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu ve TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Kamran İnan'la 
görüşmelerde bulunmuştur.

Genel Sekreter 10 Mart'ta Antalya'ya geçerek, 10. 
Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın açılışına 
katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Genel Sekreter Antalya'da 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmiştir.

Genel Sekreterin ülkemizde yaptığı görüşmelerde başta 
AGSK ile Kosova ve Bosna Hersek'teki durum olmak üzere 
ittifak bağlantılı konular ele alınmıştır.

%

- Virginia Eyalet Parlamentosu’ndan Ermeni yanlısı iki 
parlamento üyesi tarafından 24 Ocak tarihinde Virginia 
Temsilciler Meclisi'ne sunulan 24 Nisan'ın Virgina Eyaletinde 
Ermeni soykırımını anma günü olarak kabulünü öngören oıtak 
karar tasarısı, 9 Mart tarihinde Senato Genel Kurulu'nda 
onaylanmıştır. Tasarı, Eyalet Valisi tarafından imzalanmasını
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gerektirecek yasama belgesi niteliğini haiz olmadığından sadece 
parlamento açısından bağlayıcılık taşımaktadır.

- Fransa Millet Meclisi'nde 29 Mayıs 1998 tarihinde sözde 
Ermeni soykırımının Fransa tarafından tanınmasına ilişkin yasa 
teklifinin Senato gündemine alınmasının reddedilmesi nedeniyle
11 Mart'ta Senato önünde bir gösteri düzenlenmiştir. 21 Mart'ta 
ise, Senato içtüzüğünün 30. Maddesi uyarınca sözde Ermeni 
soykırımı yasa önerisinin "acil görüşme yöntemi"yle Senatonun 
gündemine alınması için 66 Senatörün imzasıyla bir teklif 
sunulmuş, aynı akşam Senato Genel Kurulu’nda yapılan 
oylamada teklif 130' karşı 172 oyla reddedilmiştir.

- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nca çeşitli
partilerce verilen önergeler doğrultusunda hazırlanan ve
Parlamento’nun 24 Mart tarihli oturumunda tartışılıp, 29 Mart 
tarihindeki oturumunda kabul edilen insan hakları raporunun 
Türkiye'yle ilgili bölümünün "Ermeniler" kısmında, Dışişleri 
Komisyonu'nun, sözde Ermeni soykırımının gerçekleştiğinin 
resmi bir açıklamayla kabul edilmesinin önemli ve gerekli 
olduğunu, 1985'te BM ve Avrupa Parlamentosu’nun 20. 
yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni
soykırımını gerçekleştirdiğini saptadığını, Türkiye geçmişiyle 
ilgili olarak ne kadar açık davranırsa ülkenin demokratik 
kimliğinin o kadar güçleneceğini, Ermeni halkının uğradığı 
soykırım hakkında tarafsız bir araştırmanın yapılması
gerektiğini, 1915 ve bu tarihten sonra meydana gelen olaylara 
açıklık getirilmesinin Kafkasya bölgesindeki istikrar ve gelişme 
açısından önem taşıdığını kabul ettiği yer almaktadır.
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Dış P o l İt ik a d a  O y u n u n  K u r a l l a r i*

GELENEKLER

1982 yılı Mayıs ayında Moskova Büyükelçiliğinden 
Bakanlık Müsteşarlığına atandığımın bana tebliğ edilmesinden 
kısa bir süre sonra Bakanlıktan ikinci bir telgraf aldım. Benden 
boşalacak Moskova Büyükelçiliğine, Bonn Büyükelçimiz Vahit 
Halefoğlu’ nun atanmasının kararlaştırıldığı bildiriliyor ve 
keyfiyetin Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığına iletilerek, 
gerekli “agreman ”ın talep olunması isteniyordu. Uluslararası 
ilişkilerde bir ülkenin, başka bir ülkeye temsilci atamadan önce, 
atayacağı temsilciye, atanacak ülkenin bir itirazı olup olmadığını 
sorması usuldendir. “Agreman talep olunması’’’ bu işleme verilen 
isimdir.

Aldığım bu talimat üzerine, Sovyetler Birliği Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Nikiforov’u ziyaret 
ettim. Halefoğlu’nun özgeçmişini içeren bir kâğıdı vererek, 
kendisi için sözlü olarak agreman talebinde bulundum. Genel 
Müdür, durumu makamlarına sunacağını ve alacağı cevabı bana 
bildireceğini söyledi.

Ziyaretin resmi kısmı bu şekilde bittikten sonra, üç yıldır 
Moskova’da olduğum için kendisiyle ahbaplığım olan Nikiforov 
bir hasbıhal havası içinde;

“Eski ve köklü devletlerle, yeni devletler arasındaki fark, 
bazen ayrıntı gibi görünen bu gibi işlemlerde bile belli oluyor. 
Maalesef gelenekleri bilen devlet sayısı gittikçe azalıyor. Bana 
gelen agreman taleplerini yazılı notayla yapan yabancı dış 
temsilciliklerin sayısı her geçen gün artıyor. Siz agreman talebini 
sözlü yaptınız. Bunun böyle yapılmasına dair geleneğin altındaki 
nedenin bir ayrıntı olmadığını, uluslararası ilişkilerin asırlık
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deneyiminden kaynaklanan bir gerek olduğunu ancak eski 
devletler takdir edebiliyor, ” dedi.

Gerçekten, agreman taleplerinin sözlü olarak yapılmasının 
gerektiği bizlere daha genç memurken öğretilir ve bu konu meslek 
memurlarının başkâtiplik sınavının klasik sorularından birisini 
teşkil ederdi. Bunun böyle yapılmasındaki amaç, olumsuz cevap 
verilmesi halinde, hem agreman vermekte sakınca görebilecek 
devleti, hem de atamayı düşünen devleti ve tabii atanacak 
temsilciyi nahoş durumda bırakabilecek böyle bir kararın yazıyla 
tescil edilmesini önlemekti. Başka bir deyimle uluslararası 
ilişkilerde oluşan bu gelenek, bir şekil meselesi gibi görülebilecek 
bu konunun, aslında bazen siyasi komplikasyonlara yol açabilecek 
duyarlı bir nitelik taşıdığının deneyle görülmüş olmasından 
kaynaklanıyordu.

Bu konuda bir başka gelenek de, temsilcinin gönderilmesi 
öngörülen merkezin adının, agreman talebinin kabul edildiğine 
dair cevap alınmadan açıklanmamasıdır. Aksi şekilde hareket 
edilmesi, agreman talep edilen ve bu husustaki cevabı beklenen 
devlete karşı bir oldubitti yaratmak olacağı için, en azından, 
uluslararası nezaket kurallarının bir ihlali olarak algılanır. Bu 
yüzden köklü devletlerde buna titiz bir dikkat gösterilir.

Meslek yaşamımda, buna en çok dikkat edenlerin başında 
İngilizlerin yer aldığını görmüşümdür. İngiliz Büyükelçileri, bir 
atama söz konusu olduğunda başka bir yere atanacaklarını 
saklamasalar bile, nereye gideceklerini, ilgili ülke agreman 
talebine cevap verinceye kadar yakın dostlarına dahi 
açıklamamayı bir tür mesleki zorunluluk telakki etmişlerdir. Bu 
geleneğe riayet eden diğer başka ülkeler de, genelde hep ciddi 
devlet geleneklerine sahip bulunan ülkeler olmuştur.

Biz de yakın zamanlara kadar bu konuya duyarlılık 
gösterilirdi. Ancak, son zamanlarda bu duyarlılıkta hissedilir 
şekilde bir gevşeme olduğu, maalesef gözlenmektedir. Büyükelçi 
atamalarında yerleşmiş usul aynen izlenmekle beraber, bu usulün 
koşullarından birisi olan, atama sürecinin belli bir aşamasına
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kadar gizliliğe riayet edilmesi koşuluna aynı özen 
gösterilmemektedir.

Bu atamalarda bizde yıllardır izlenegelen usul şöyledir:. 
Dışişleri bakanı, bakanlık müsteşarı ile danışma halinde bir atama 
listesi hazırlar. Bunu evvela başbakana, daha sonra da 
cumhurbaşkanına arz eder; gerekli onaylar alındıktan ve olmuşsa 
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, atama yapılan ülkelerden 
agreman talepleri yapılır. Bu taleplere cevaplar alındıktan sonra da 
atama kararnameleri hazırlanır.

Normalde atamaların, bu kararnamelerin tekemmülüne 
kadar dışarıya sızmamasına özen gösterilmesi esas olmakla 
beraber, eskiden de kararnamelerin imzaya açıldığı aşamada dışarı 
sızmalar olabiliyordu. Ancak sızmaların, sürecin bundan önceki 
aşamalarında olmasına pek rastlanmazdı. Oysa son zamanlarda, 
atama sürecinin ilk aşaması olan başbakan onayı aşamasında bile 
sızmalara rastlanmaktadır. Bu ise, en azından, temsilci atanan 
ülkeyi bir oldubitti durumuyla karşı karşıya bırakmakta ve 
sızmadan sonra yapılan agreman talebinin bir anlamı 
kalmamaktadır. Bu bir tür, “Ben nasıl olsa atamayı yapıyorum. 
Sana âdet yerini bulsun diye so ru y o ru m gibi karşı tarafı incitici 
bir davranış olmaktadır. Ayrıca bizim gibi eski ve köklü bir 
devlete pek yakışmayan başıbozukluk bir görünüm de 
yaratmaktadır.

* * *

Osmanlı împaratorluğu’nun varisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin eski ve köklü bir devlet olduğu hiç kimsenin 
karşı çıkamayacağı bir tarihi gerçektir. Geçmişimizi sadece 
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan başlatsak bile, devlet 
olarak yedi asırlık bir geçmişimiz vardır. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan kopmuş ve bugün bağımsız devlet olarak 
Birleşmiş Milletler üyesi olan biz hariç; 20 civarında ülke vardır. 
Bu ise, Birleşmiş Milletler üyesi devlet sayısının yaklaşık yüzde 
onunu bulmaktadır.
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Bu köklü devletin en eski kuruluşlarından birisi olan 
Dışişleri Bakanlığının geçmişi ise -dış konuların görevlerinden 
sadece bir kısmını teşkil ettiği “Nişancılık” müessesesini bir 
tarafa bıraksak bile- 16. asrın başlarına dayanmaktadır. 
Nişancılıktan sonra, bu görevi yapmakla yükümlü ilk kuruluş olan 
Reisülküttaplık 1523 yılında kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin 
dış ilişkilerini yürütmekle görevli olan bu kuruluş 1835 yılından 
itibaren Hariciye Nezareti, 1920 yılından itibaren de evvela 
Hariciye Vekâleti, sonra da Dışişleri Bakanlığı adını almıştır. 
Dolayısıyla bugünkü Dışişleri Bakanlığının dört buçuk asrı aşan 
bir geçmişi vardır. Bü süre içinde, 193’ü Reisülküttap, 39’u 
Hariciye Nazırı, 38’i de Hariciye Vekili ve Dışişleri Bakanı unvanı 
ile toplam 225 kişi, dışişleri hizmetini yürütmüşlerdir/- Sadece 
Dışişleri Bakanlığımızın geçmişi, örneğin Amerika Birleşik 
Devletleri’nin devlet olarak hayatının iki katını aşmaktadır. 
Dolayısıyla Sovyetler Birliği Protokol Genel Müdürünün bizi eski 
ve köklü bir devlet olarak nitelemesi içi boş bir diplomatik nezaket 
ifadesi değildir.

Geçmişi bu kadar gerilere uzanan bir kuruluşun bu uzun 
süre içinde oluşan birtakım geleneklere ve deneyimlere sahip 
bulunması kaçınılmazdır. Bütün mesele, sahip olunan böyle bir 
mirasın bilincinde olmak ve bunu değerlendirmesini bilmektir. 
Hal böyle olunca, bu geleneklerimizin değil gözardı edilmesi, 
hafife bile alınması yanlış ve yazık olur. Daha önceki bölümlerde 
de temas etmiş olduğum gibi, bunun için geleneklere bağlı 
olmakla tutuculuk arasındaki ince çizgiyi iyi belirlemek lazımdır.

Geleneklere bağlı olmak, değişen koşullara uymaya engel 
teşkil etmez. Çünkü, sağduyu ile hareket edildiği takdirde, zaman 
zaten bazı gelenekleri yeni koşullara uyarlar, uygulanabilirliğini 
ve geçerliliğini yitirmiş olanları da tasfiye eder. Bu gelişim, doğru 
olanları ve modernleşmeye engel teşkil etmeyen fakat mevcut 
halleriyle bir devletin kişiliğini simgeleyen geleneklerin saklı 
tutulmalarına engel teşkil etmez. Başka bir deyimle doğru olan ve 
bizi biz yapan gelenekleri muhafaza etmek tutuculuk olmadığı 
gibi, geleneklerin tümünü, geçerliliğini kaybetmiş dogmalar 
olarak görmek de reformizm değildir.
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Çok uzun bir geçmişe sahip olan Türk Devleti’nin dış 
politikasının asırlarca temel niteliğini teşkil eden gelenek, bence 
“ahde vefa’'’ ilkesine sadakat, yani verilen sözün eri olmak 
geleneğidir. Genelde diplomasiyi bir gözü ile ağlayıp, diğeri ile 
gülmek, onu bunu aldatarak sonuç almak sanatı olarak görmek 
yaygın bir eğilimdir. Oysa, günlük hayatta bile uzun vadede 
kesinlikle geri tepecek böyle bir yöntemin en son geçerli olacağı 
alan dış politika alanıdır. Her alanda en sonuç verici olan 
dürüstlük, inandırıcılık ve tutarlılık, dış politikada da, 
kazandıracağı itibar dolayısıyla, uzun vadede en yararlı davranış 
tarzıdır. Bu bakımdan, Türk Devleti’nin ahde vefa geleneğine, 
diplomat olsun siyasetçi olsun dış politika ile ilgili herkesin 
titizlikle sahip çıkması, en azından bizden evvelki nesillere karşı 
manevi bir yükümlülüktür. Özellikle diplomasi ile siyaset 
cambazlığını karıştırmak eğiliminde olanların buna çok dikkat 
etmeleri gerekir.

Bir başka gelenek de, diplomasi mesleğinde aşırı 
gayretkeşlikten kaçınmaktır. Bu tabii, etliye sütlüye karışmamak 
anlamına gelmez. Bununla kastedilen, gereksiz yere ve olur olmaz 
zamanlarda ortaya atılmamak, neyin nasıl ve ne zaman yapılması 
gerektiğini iyi hesap etmektir. Kısa vadede kendini göstermek 
merakı, özellikle diplomaside, öngörülenin tersi sonuç veren bir 
yöntemdir. Bakanlığa girdiğimizde eski nesil meslektaşlarımız 
bizlere, diplomasi mesleğinin meşhur simalarından ve 19. asrın 
başlarında uzun yıllar Fransa Dışişleri Bakanlığı yapmış olan 
Talleyrand’ın ünlü nasihatim sık sık tekrarlarlardı: “Surtout pas

m  •

trop de zele” (Özellikle aşırı gayretkeşlik yok).

Özellikle Cumhuriyet döneminde dış politika yönetiminde 
disiplin ve tutarlılığa riayet, her geçen yıl kökleşen bir davranış 
biçimi olmuştu. Devletin belirli bir gelişme karşısındaki tutum ve 
tepkisi, iyi düşünülüp gerekli danışmalar yapıldıktan sonra 
saptanır; yetkili olanlar tarafından usulüne uygun bir şekilde 
açıklandıktan sonra bu, devletin resmi tutumu olur, bu tutumu 
etkileyebilecek gevezelikler yapılmazdı. Başka bir deyimle, 
düşündükten sonra karar verilirdi; ancak bu düşünme bir aleni
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egzersiz şeklinde olmaz, yani diplomasi irticalen yapılmaz ve 
devlet içinde kakafoniye yer verilmezdi. Yaşadığımız dünyada, 
belki Kaddafı ve az sayıda benzeri hariç, dış politikanın bu 
gereğini gözardı eden devlet ve devlet adamı pek kalmamıştır. 
Ülkemizde son yıllarda sık sık görülmeye başlanan bazı 
davranışlar, Cumhuriyetin bu değerli geleneğine gösterilmekte 
olan özenin ciddi ölçüde azalmakta olduğu endişesini 
yaratmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Mülkiye 
Mektebi’nde öğrenciydim. Amacım diplomat olmak olduğu için 
savaşın gidişatını ve bununla ilgili dış politika gelişmelerini, bir 
öğrenci olarak elimdeki olanakların elverdiği oranda, yakından 
izlemeye çalışıyordum. Bu çerçevede, hükümetin zaman zaman 
ve çeşitli düzeylerde yaptığı açıklamaları ve bildirileri dikkatle 
okuyordum. Bunların kısa, özlü bir üslup ve çok güzel bir Türkçe 
ile yazılmış olmaları özellikle dikkatimi çekiyordu. Her açıklama 
ve bildiri, olayların dikkatle izlendiğini gösteriyor, eğer bir 
tepkide bulunulması gerekiyorsa, bu bir meydan politikası üslubu 
ile değil, ciddi bir devlete yakışan ağırbaşlılıkla ifade ediliyor ve 
asıl önemlisi, bu hususta yapılmış daha önceki açıklamalarla bir 
çelişki teşkil etmiyor ve devletin düşünülmüş, hesaplı ve tutarlı bir 
dış politikaya sahip olduğunu sergiliyordu. Bu da beni bayağı 
etkiliyordu.

Dışişleri Bakanlığına girdiğimde beni, o zamanki adıyla 
Kâtibi Umumilik Kalemine (şimdiki Müsteşarlık Özel Kalemi) 
verdiler. Burada bakanlıktan giden ve bakanlığa gelen şifre, 
önemli yazı ve raporları görebiliyordum. Bu da bana bakanlık 
çalışmalarını kuşbakışı izlemek olanağını veriyordu. Öğrenci iken 
etkilendiğim bildiri ve açıklamaların nasıl bir özenle 
hazırlandıklarını yakından görebiliyor, ayrıca dış 
temsilciliklerimizden gelen ve giden şifre ve raporlarda kullanılan 
ve genelde çok güzel olan Türkçe ve üsluptan mesleki 
formasyonum için yararlanmak fırsatına da sahip oluyordum. Bir 
genç meslek memuru için bu iyi bir avantajdı.
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Örneğin, o zaman yurtdışında büyükelçi olan bir Numan 
Menemencioğlu, bir Hüseyin Ragıp Baydur, bir Abdülahat 
Akşin, bir Cevat Üstün ve emsali diğerlerinden merkeze gelen 
raporları; merkezde daha genç nesilden olan başta Muharrem 
Nuri Birgi olmak üzere diğer üst düzey görevlilerin 
kalemlerinden çıkan yazı, değerlendirme ve incelemeleri okumak, 
bizim gibi mesleğin çıraklık dönemlerinde bulunanlar için, 
Türkçede yeni eğitim almakla eş değerde oluyordu.

Kırk küsur yıl hizmet verdikten sonra vardığım sonuç, bu 
bakanlıkta kullanılan güzel Türkçenin ve kendisine özgü üslubun 
daha çok devletimizin bu eski kuruluşunun dört yüzyılı aşan 
geçmişi boyunca gelişmiş birikiminin oluşturduğu bir tür ekolden 
kaynaklanmış olduğudur. Asırlar, zamanla gelişen bir hariciye 
Türkçesi ve üslubu yaratmış, mesleğe her yeni giren, bu ortamda 
kendisini geliştirmiştir. Bu, kuşkusuz sahip çıkılması ve üzerinde 
oynamlmaması gereken güzel bir gelenektir.

Ancak gelin görün ki, 1970’li yıllarda bu kuruluşun başına 
getirilen genç bir bakan, işe başlar başlamaz bir tamim 
yayımlayarak, bundan böyle bakanlık yazışmalarında “arı 
Türkçe” kullanılmasını emretmiş, birkaç gün sonra da bu 
çerçevede yazı ve telgrafların sonunda kullanılagelmekte olan 
uarz ederim” ibaresini yasaklayıp, bunun yerine “sunarım”m 
kullanılmasını istemiştir.

Her kuruluşumuz için geçerli olduğu gibi Dışişleri 
Bakanlığının da kuşkusuz düzeltilmesi gereken tarafları, 
tamamlanması gereken eksiklikleri ve gelişen dünya koşullarına 
uyum sağlanması gibi karşılanması gereken ihtiyaçları vardır. 
Yeni gelen bir bakanın bunların üzerine eğilmesinde de 
garipsenecek bir cihet yoktur. Ancak bunların arasında hiç ihtiyaç 
olmayan bir konunun birinci öncelik olarak ele alınması, özellikle 
bu konunun bir kuruluşun övünülecek geleneksel artılarından 
birisi olması, maalesef en azından o bakanın ufkunun, başına 
getirildiği görev için yeterli derecede geniş olmadığına delalet 
etmektedir. Nitekim bu bakan kısa süren görevi boyunca, eşyanın
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tabiatına aykırı, daha çok yerleşmiş, en azından hiçbir zararı 
olmayan usul ve geleneklerle gereksiz yere oynamayı hedefleyen 
bazı konularla uğraşmış ve tabii, bunlardan bir sonuç alamadığı 
gibi, bu girişimlerin doğurduğu hasar dışında hiçbir iş yapamadan 
bakanlıktan ayrılmıştır.

Benim neslimin bakanlığa girdiği yıllarda kullanılan 
Türkçede, bugünkü neslin anlamakta zorlanabileceği kelimeler, 
ağdalı kalıp cümleler vardı. Örneğin “berveçhi ati maruzdur” 
“leffen takdim kılınmıştır”, Umanzuru alileri olduğu üzere”, 
“maruzdur”, “mercudur” ve benzerleri gibi. Ancak bizlerin 
emekli olduğumuz yıllara kadar geçen zaman döneminde, tıpkı 
denizin zamanla kendi kendisini temizlemesi gibi, bakanlıkta 
kullanılan Türkçe de, bir zorlama olmadan ve tabii bir şekilde 
kendisini zamana ve yeni nesle uyarlamış, geleneksel üslubunu 
kaybetmeden sadeleşmiştir. Yeni nesillerin zorlandığı sözcüklerin 
yerini, uydurma olanlar değil, fakat kamuoyunun benimsediği 
kesinleşen öz Türkçe sözcükler almış, çok eskimiş kalıplar, yeni 
nesillere garip geldiği ölçüde tasfiyeye uğramıştır. Bütün bunlar 
zorlamayla değil, değişen koşulların etkisinin devreye soktuğu 
tabii bir gelişim sonucunda gerçekleşmiştir. Bununla beraber 
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma geleneği ve bakanlığın kendine 
özgü geleneksel üslubu bu gelişmeden zarar görmemiştir.

Genç bir memur olarak dikkatimi çekmiş olan başka bir 
husus da, açıklama, bildiri, nota ve muhtıra gibi belgelerin 
hazırlanışında gösterilen özen olmuştur. Hazırlanan metin 
tasarıları, çeşitli kademelerde kontrol edilip onaylanmadan nihai 
şeklini almazdı. Onaylanan metin temize daktilo edildikten sonra, 
herhangi bir tapaj hatası olmaması için, iki kişi tarafından kontrol 
edilirdi. Buna “collation”denirdi. Bu “collation”, bakanlıkta, 
uyulmaması ciddi bir meslek ayıbı sayılan önemli bir müessese 
idi. Son şekil imzaya ancak bundan sonra giderdi. Bu özenli 
kontrol bir tür geleneksel refleks halindeydi. Bu yüzden de, gerek 
Türkçe olsun, gerek yabancı dilde olsun, bakanlıkta hazırlanan 
belgeler, genelde mükemmel veya mükemmele yakın nitelikte 
olurdu.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mart 2000 173



Özenle üzerinde durulan bir başka husus da, en küçük 
dereceli bakanlık memurları da dahil, bütün yetkililerin 
yabancılarla yaptıkları resmi temas ve görüşmelerden hemen 
sonra, bu görüşmelerin zabıtlarının hazırlanıp resmi kayıtlara 
geçmesinin sağlanmasıydı. Her görüşmeyi yapan, ben bakanlığa 
girdiğimde “proseverbalr”, daha sonra “servis notu” adı verilen 
özel kâğıtlara görüşmenin ayrıntılı zaptını hazırlar, bunun bir 
kopyası dosyasına, diğerleri koordinasyonun sağlanması için bilgi 
olarak başka dairelere verilirdi. Konunun önemine göre, bu 
kopyalar bazı hallerde bakana kadar giderdi. Bu suretle, devlet 
adına resmen yapılmış görüşmeler devletin resmi arşivlerine 
girerdi. Bütün ciddi devletlerde olduğu gibi, bu tür temas ve 
görüşmeler özel sohbet muamelesi görmez ve devlet adına yapılan 
konuşmalar, ileride “şunu söylemiştik”, “öyle dememiştik'’' 
türünden tartışmalara konu olmazdı. Bu yararlı gelenek 
zannederim bakanlıkta hâlâ devam ediyor. Ancak son zamanlarda 
bazı üst düzey politikacıların bu uygulamaya eskisi kadar itibar 
etmedikleri ve bu yüzden maalesef bazen en önemli görüşmelerin 
bile devlet arşivine geçmediği durumların olduğu söylenmektedir. 
Bir devlet başkanı veya başbakanın, karşıtları ile yaptığı bir 
görüşmenin devlet kayıtlarına geçmemesinin sakıncalarını izah 
etmeye, zannederim gerek yoktur.

Bakanlığa girdiğimde eskilerin özel bir övgü ile sözünü 
ettikleri nota, Sovyetler Birliği’nin Boğazlar’da kontrol hakkına 
sahip olmak amacıyla geçiş ve kontrol rejimini kendi lehine 
değiştirmek için verdiği notaya, tarafımızdan verilmiş olan cevabi 
notaydı. Bu notanın, o zamanın Bakanlık Genel Sekreteri Feridun 
Cemal Erkin tarafından kaleme alınmış olduğu, Erkin’in notayı 
odasına kapanıp, aralıksız ve yoğun bir çalışma ile Fransızca 
olarak hazırlamış olduğu söylenirdi. Nota daha sonra Türkçeye 
tercüme edilip, Bakanlar Kurulunun onayına sunulmuş. Nihai 
şeklini aldıktan sonra, Sovyetler’e iletilmiş ve birer suret de ABD 
ve İngiliz Hükümetleriyle basına verilmiş.

Paris Büyükelçimiz Numan Menemencioğlu, Ankara’ya 
gönderdiği bir telgrafta, notanın dışardaki yankılarını şu şekilde
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izah ediyordu: “Türk notası dün yayımlandı. Gece Mr. Bevin 
(İngiliz Dışişleri Bakanı) tarafından Barış Konferansındaki ecnebi 
heyetler şerefine İngiltere Sefaretinde verilen suarede hazır 
bulundum. Fransız Başbakanı, Dışişleri Genel Sekreteri ve birçok 
delege yanıma kadar gelip elimi sıktılar ve Türkiye tarafından 
uluslararası sahnede elde edilen muazzam başarıdan dolayı beni 
tebrik ettiler. Amerikan Dışişleri Bakanı Mr. James Byrnes bana 
dedi ki: ‘Hararetli tebriklerimi hükümetinize iblağ ediniz. Notanız 
birinci sınıf bir vesikadır. Bu nota, yalnız başına, Türkiye’nin 
prestijini yükseltmiş, politik durumunu kuvvetlendirmiş ve 
memleketinize yönelen evrensel sempati cereyanını 
arttırmıştır’. ..”4İ

Diğer taraftan eski “Fransa Büyükelçisi”^  ve Fransa 
Akademisi üyesi Comte Charles de Chambrun de
Menemencioğlu’na gönderdiği mektupta şunları yazmış: “Gerek 
öz, gerek üslup bakımından dikkati çeken bu vesika, zamanımızda 
aleyhine çok söz edilen diplomasinin, gerçekte yalnız ilim olarak 
değil, aynı zamanda sanat olarak da, dimdik ayakta durmaya 
devam ettiğini ispat eden bir vesikadır. Nota bellibaşlı devletler 
için çok önemli ve vatanımızın egemenliği için hayati olan bir 
meselede evrensel düşünceyi en isabetli bir tarzda ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Hatta, Türkiye 'yi Boğazlar ’ın muhafazasına 
bağlayan rabıtadır ki, bu dost memlekete uluslararası düzende 
hak devamlılığını bahşetmektedir. Vesikanın kusursuz vuzuhu, en 
yüce politik menfaatlerin dile getirilmesinde pek çok defa 
birleşmiş olan Fransız diline ve Türk diplomasisine şeref 
vermektedir.45

Bu ifadeler en başta ülkemiz, sonra da bunu üreten kişi ve 
müessese için gurur vericidir. Nota, gerçekten iyi kaleme alınmış 
ve ülkemizin bu konudaki tutum ve tezini mükemmel bir mesleki 
beceri ile yansıtmıştır. Bununla beraber, bu belgeyi asıl değerli 
yapan temel unsurun, Sovyetler Birliği’nin en güçlü olduğu ve 
savaş yorgunu büyük devletlerin bile bu ülkenin aşırılıklarına 
karşı çıkmakta çaresizlik içinde bulunduğu bir dönemde, Türk 
Devleti’nin sergilemekte tereddüt etmediği ve kaynağını
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ulusumuzun vatan sevgisi ve kahramanlığından alan cesur siyasi 
iradenin olduğunu da teslim etmek gerekir. Bu irade, savaş 
yorgunu devletlerin yardımımıza koşması ihtimalinin, en azından 
zayıf olduğu bir dönemde, icabında tek başına da sonuna kadar 
mücadele etmek hususundaki cesaret ve kararlılık ile Türk 
ulusunun her koşulda varlığını korumak için fedakârlıktan 
kaçmayacağının inandırıcı niteliğinden kaynaklanmıştır.

O zaman devlet yönetiminden sorumlu olanların aldıkları 
bu karar kolay bir karar değildir ve sergilenen bu azimli ve cesur 
direnç, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı sonunda etrafımızdaki 
birçok devletin başına gelen akıbet ve felaketlerden korumuştur. 
Nota, bu kararın, becerili bir diplomasi ile izah ve takdimine 
değerli bir katkı oluşturmuştur.

Belgelerin titizlikle hazırlanması hususunda mevcut bu 
geleneğin, nesiller değişmesine rağmen geçerliliğini korumayı 
sürdürdüğüne, kırk yılı aşan meslek hayatımda tanık oldum. Bu 
bakımdan yeni nesillerin de bu eski kuruluşun, çok yararlı olan bu 
geleneğini korumaya aynı dikkat ve özeni göstereceklerini 
zannediyor ve umuyorum.

Bir başka gelenek de dış politikaya, dış politika gerekleri 
açısından bakılması ve bu alandaki gelişmelerin sadece bu açıdan 
değerlendirilip, izlenecek yolun buna göre saptanmasıydı. Uzun 
yıllar, dış politikanın bir iç politika aracı olarak ele alınmasından 
kaçınılmıştır. Bunun, dış politika bürokrasisi için son derece 
normal olması açık olmakla beraber, ülke parlamenter 
demokrasiye geçtikten sonra, işbaşına geçen hükümetlerin zaman 
zaman bu konunun iç politika hedefleri için kullanılması 
cazibesinin etkisi altında kaldıkları ve bazen de (özellikle son 
zamanlarda) bu cazibeye fazla direnemedikleri durumlar 
olmuştur. Ancak bu durumlarda da bakanlık bürokrasisi, bazı 
kişisel ikbal mülahazalarından kaynaklanan istisnalar hariç, 
hazırladıkları görüş ve yaptıkları önerilerde sadece dış politika 
gereklerinden hareket etmek hususunda ödün vermemeye çaba 
harcamışlardır. Bunun yalnız doğruluğu kanıtlanmış bir geleneği 
sürdürmek açısından değil, dış politika alanında ülkenin
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yararlarına zarar verecek gelişmelerin önlenmesi açısından da 
izlenmesi zorunlu bir yol olduğuna kuşku yoktur.

Dış politikada, iç politika mülahazalarından hareket 
edilmemesi gereğinden kasıt, kamuoyu eğilimlerini göz önüne 
almamak veya dış politika konularının tartışılmaması gerektiği 
değildir. Kastedilen, dış politikanın iç politika hedeflerine 
ulaşmak için bir araç olarak kullanılarak istismar edilmemesidir.

Kuşkusuz hiçbir devlet, kamuoyunun ekseriyetinin duygu 
ve eğilimlerine ters düşebilecek bir dış politika izleyemez. Ancak 
bu duygu ve eğilimlerin, konuların doğru algılanmamasından 
dolayı, ülkenin dış politikasına zarar verebileceği durumlar 
olabilir. O zaman da siyasi iktidarlara düşen görev, iç politika 
hesaplarına zarar verebilecek riskler taşısa da, dış politika 
yararlarına öncelik verip, kamuoyuna doğruları anlatmak için 
çaba harcamaktır. Siyasi iktidarların bunu yapabilmesi için de, 
dışişleri bürokrasisinin eyyamcılığı seçmemesi, bulunduğu 
mevkide sahip bulunduğu olanakları kişisel hesaplar için 
kullanmak eğilimine girmemesi ve dış politika açısından neyin 
gerektiği hususunda görüşlerini çekinmeden hükümetlere iletmesi 
gerekir. Kuşkusuz bundan sonrasındaki karar yetkisi, hatası ve 
sevabı ile ülkenin yönetiminden sorumlu olan hükümetlere aittir.

Yine güzel geleneklerden birisi de, dış politika konusunda 
yapılacak resmi açıklamaların sadece gerektiğinde ve bu işle 
görevli kişi ve kuruluşlarca yapılması, bunların tek sesli, kısa ve 
öz olmasına özen gösterilmesidir. Cumhuriyet döneminde ve 
özellikle çok nazik siyasi gelişmelerin yaşandığı İkinci Dünya 
Savaşı sırasında buna titizlikle uyulmuştur. Maalesef aynı şeyi son 
yıllar için söyleyemeyiz. Yetkili yetkisiz kişilerin ayaküstü akima 
ne geliyorsa söylediği, bir resmi kişinin söylediğinin bir 
başkasının söylediği ile açıkça çelişki yarattığı, bunun da dış 
politikamız hakkında akılları karıştıran bir kargaşa görünümü 
verdiği bir dönemi yaşamaya başladık. Buna bir an önce son verip, 
ciddi bir devlete yakışan bir düzene dönmemizde sayısız yararlar 
olduğuna kuşku yoktur.
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Aynı şey, tabii dışişleri bürokrasisi için de geçerlidir. Bu 
husustaki yerleşmiş uygulama, açıklamaların normalde bakanlık 
sözcüsü aracılığı ile, daha kuvvetli mesajlar verilmesinin gerektiği 
özel durumlarda, müsteşar veya bakan tarafından devletin daha 
yüksek kademelerince yapılması şeklindedir. Bakanlığın daha alt 
kademelerinin açıklama yapması, demeç ve mülakat vermesi, bu 
geleneksel uygulamaya ters düştüğü gibi, devlet memurları için 
yasalarla bağdaşan bir davranış da değildir. Bu hususta da son 
yıllarda eski titizliğin dışına çıkıldığına zaman zaman 
rastlanabilmektedir.

Bir devletin dış politikasının başarılı olabilmesi için, 
Dışişleri Bakanlığına alınacak personelin seçilmesinde, 
seçildikten sonra da terfi ve atamalarında özenli ve dürüst hareket 
edilmesi, yani bu devlet hizmeti için ülkenin üretebildiği insan 
kaynağının mümkün mertebe en iyisinin (bu hizmetin gereklerini 
yerine getirecek yeteneklere sahip olanların) seçilip kullanılması 
esastır.

Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra, meslek memuru 
olmak için bir sınavdan geçilmesi zorunluluğunun getirilmesi, 
seçim belli kriterlere bağlanmış olduğu için mesleki yükselmeyi 
ülkemizde mümkün olabilecek ölçüde adil kılmıştır. Ben ve benim 
gibi hiçbir desteğe sahip bulunmayan orta halli ailelere mensup 
birçok kişinin bu mesleğe girebilmiş ve aramızdan çoğunun da üst 
kademelere yükselebilmiş bulunması, bu söylediklerimi rahatlıkla 
kanıtlayacak niteliktedir.

1949 yılında eski başbakanlardan Recep Peker’in oğlu ve 
eski meclis başkanlarından Abdülhalik Renda'nın yakın bir 
akrabası da bizimle beraber sınava girdiler. İkisi de başarılı 
olamadı. Daha sonraki yıllarda Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün ikinci oğlu ilk girdiği sınavı kaybetti, ancak bir yıl 
sonra açılan ikinci sınavda başarılı olabildi. Bunlar benim şu anda 
aklıma gelen ve hem sınavların ciddiyet derecesini, hem de sözü 
geçen ailelerin nüfuzlarını kötüye kullanmamak hususundaki 
dikkat ve olgunluklarını sergileyen örneklerdendir.
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Dışişleri memurlarının seçiminin belirli bir yöntem ve 
düzenlemeye tâbi tutulmuş ve bu düzenin dışına çıkılmamasına 
genelde ciddi bir özen gösterilmiş olması, dış politika uygulaması 
sorumluluğu verilecek kadroların, ülkemiz koşullarında kabil 
olabilecek en iyi şekilde oluşturulmasına yardımcı olmuştur. 
Tıpkı, asker, polis ve idarecilik gibi, dışişleri meslek 
memurluğunun da kendisine özgü bir statü ve koşullar gerektirdiği 
gözönünde tutularak, yerleşmiş ve yararları görülmüş düzenin, 
reformizm denemelerine kurban edilmemesi ve şimdiye kadar iyi 
sonuç vermiş bu geleneğe sahip çıkılmaya devam olunması bence 
çok önemlidir.

Zamanla isabeti kanıtlamış geleneklerden birisi de, atama 
ve yükselmelerde gözetilmeye çalışılan usullerdir. Dışişleri 
Bakanlığında basamakları daha çabuk çıkmak mümkündür. 
Ancak, yetenekler çok üstün de olsa, birkaç basamak birden 
atlayıp çok alt düzeyden, çok üst düzeye çıkmak mümkün 
değildir. Tıpkı, askerlikte bir bölük komutanın, tabur ve alay 
komutanlığı yapmadan, birdenbire tugay komutanlığına 
getirilmesinin söz konusu olmaması gibi, dışişlerinde de üçüncü 
kâtiplikten, büyükelçilik müsteşarlığına, müsevvitlikten genel 
müdürlüğe geçmek mümkün olamaz. Bu şekildeki abartılı 
sıçramaları önleyen yasal engeller mevcut olmakla beraber, 
yasalar bazı hallerde yükselmenin makul ölçüde hızlandırılmasına 
kapıyı tamamen kapatmamıştır. Ancak uygulamada, bu yasal 
kolaylıkların rasgele kullanılmamasına, bunların ancak çok 
istisnai durumlara inhisar etmesine ve bu tür yükselmelerin 
hiyerarşiyi zedeleyecek şekilde yapılmamasına özen gösterilmeye 
çalışılmıştır.

Büyükelçi atamaları için de genelde riayet edilen bir 
gelenek mevcuttur. Bu atamalar için birinci derece maaş almak 
yeterli bir ölçü olarak alınmamaktadır. Buna ilaveten belirli bir üst 
düzey makamda, yine belirli bir süre fiilen ve başaralı görev 
yapmış olmak da gerekmektedir. Diğer taraftan, büyükelçinin ilk 
atanmasında, kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, atanılacak 
ülkenin nispeten daha az önemli bir ülke olmasına dikkat
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edilegelmiştir. Vaşington, Londra, Paris, Moskova, Tokyo, NATO 
ve New York ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler nezdindeki 
daimi temsilcilikler ve hatta Türkiye için Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri önemli görevler olarak bilinen Belgrad, Tahran, 
Atina, Kahire ve bir zamanlar Bükreş Büyükelçiliklerine, yeni 
büyükelçilerin değil, en aşağı birkaç ülkede büyükelçilik yapmış 
kıdemli büyükelçilerin gönderilmesine genelde dikkat edilmiştir. 
Böyle bir geleneğin dayandığı gerekçe, izaha ihtiyaç 
göstermeyecek kadar aşikârdır. Maalesef, son zamanlarda bu 
geleneğe de aynı ölçüde özen gösterilmediğini gösteren örnekler 
çoğalmaktadır.

* * *

Ben bakanlığa girdiğimde, bakanlığın meslek 
memurlarının oldukça önemli bir kısmını, hayli vakti yerinde 
ailelerden gelen, yurtdışında eğitim görmüş veya en azından lise 
öğrenimlerini ülkemizde yabancı dil öğreten paralı okullarda 
yapmış olanlar teşkil ediyordu. Zamanla bakanlığa orta halli aile 
çocukları, hatta kendi çabaları ile yabancı dil öğrenmiş oldukça 
mütevazi aile çocukları da girmeye başladı. Bu gelişme sonunda, 
dışişleri mesleği belirli bir sosyal zümrenin tekelinde bir meslek 
olmaktan yavaş yavaş çıktı. Bu, kuşkusuz önemli bir gelişme oldu.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki, dışişleri mesleğinin 
temsil görevinden kaynaklanan bazı gerekleri vardır. Başka 
meslekler için eksiklik veya sakınca teşkil etmeyen bazı hususlar, 
diplomasi mesleğine intisap etmiş olanlar için olmazsa olmaz 
koşullardan sayılabilmektedir. Bu meslekte giyim kuşam, adabı 
muaşeret ve protokol, diğer mesleklerden biraz daha fazla önem 
taşır. Bunlara daha fazla özen göstermek, ağırlıklı görevi “ülkeyi 
temsil” olan bu mesleğin niteliğinden kaynaklanan bir 
zorunluluktur. Bu yüzden, bu mesleğe katılan kişinin, eğer geldiği 
ortam dolayısıyla bu hususta bilgi eksikliği varsa, hiçbir 
komplekse katılmadan bunu bertaraf etmeye çalışması esastır. 
Bunun için de dışişleri bakanlığındaki, uzun yıllar boyunca 
oluşmuş ve mesleğin niteliğinden kaynaklanan gelenek ve birikim
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en büyük yardımcıdır. Uygulamada bakanlık, yukarıda 
değindiğim bünyesel değişim sürecinde, gerçekten yeni gelenler 
için değerli bir ekol olmuş, bu birikimden yararlanmasını bilen 
birçok yeni memur, kendilerine atfedilecek herhangi bir kusurdan 
kaynaklanmayan bu tür eksiklerini süratle gidererek mesleğin 
gereklerine intibak etmiştir.

Bu değindiğim husus, mevcut geleneklerin ülke 
bünyesindeki değişikliklere kendisini zamanla ve dengeli bir 
şekilde uyarlamasının mümkün olabileceğini gösteren bir 
örnektir. Dışişleri mesleği belirli bir sosyal zümrenin tekelinde bir 
meslek olmaktan çıkarken; bu gelişim, diplomasi mesleğine 
toplumun daha alt sosyal katmanlarından girenlerin, bu mesleğin 
kaçınılmaz gereklerine intibak etmelerine fırsat veren olanakları 
da sağlayarak gerçekleşmiştir.

Bakanlığın daha çok uygulamaya yönelik ve pratik yarar 
sağladığı için genelde uyulan bazı gelenekleri de vardır. Bunlar 
katı kural niteliği olmayan, dolayısıyla esnek olan geleneklerdir. 
Örneğin, mümkün olduğu ölçüde bakanla, bakanlık müsteşarının 
aynı zamanda Ankara’dan ayrılmamalarına ve bunlardan birinin 
görev başında bulunmasına gösterilen özen gibi. Dış politikada 
neyin ne zaman patlak vereceğini önceden kestirebilmek her 
zaman mümkün değildir. Çok ciddi gelişmelerin aniden 
vukubulduğu ve bunların süratle ülke güvenliğini tehdit 
edebilecek krizlere dönüştüğü çok görülmüştür. Böyle bir 
zamanda, hem bakanın, hem de müsteşarın aynı zamanda başkent 
dışında bulunmalarının sakıncası açıktır. Gerçi, ayrılan bakanın 
yerine her zaman bir vekil atanması yasa gereğidir. Ancak, bakana 
vekâlet edecek bakan vekilinin, konulara asıl bakan kadar vâkıf 
bulunmaması dolayısıyla, bakanlık müsteşarına olan ihtiyacı, asıl 
bakanmkine nazaran çok daha fazladır. Özellikle bir kriz 
döneminde, bu ihtiyaç daha da büyük bir boyut kazanmaktadır. 
Bu bakımdan uygulamada geleneksel olarak, zorunlu istisnalar 
dışında, bakan ve müsteşardan birisinin daima başkentte 
bulunmasına özen gösterilmesi bakanlığın geleneklerinden birisi 
olmuştur.
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1974 yılı Temmuz ayında, aniden patlak veren ve süratla 
tırmanıp sonuçta bir askeri harekâtı zorunlu kılan Kıbrıs krizi 
sırasında zamanın Dışişleri Bakanı Turan Güneş resmi ziyaret 
için Çin’de bulunuyordu. Ziyareti yarıda kesip Türkiye’ye hemen 
dönmek istemesine rağmen uçak tarifelerinin buna imkân 
vermemesi dolayısıyla, krizin en ciddi aşamalarında görevinin 
başında bulunamamıştı. O zaman bir yandan Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı (o zaman bu makamın adı Genel Sekreterdi) merhum 
İsmail Erez’in Ankara dışında bulunmaması, diğer yandan, 
bakana vekâlet eden Savunma Bakanı merhum Haşan Işık’ın hem 
eski bir dışişleri bakanı, hem de dışişleri meleğinden gelmiş olan 
birisi olması, ortaya çıkabilecek zorlukları büyük ölçüde bertaraf 
etmişti.

Bu çerçevede bir başka gelenek de, yurtdışı resmi 
ziyaretlerde cumhurbaşkanına dışişleri bakanının, başbakana da 
müsteşarın refakat etmesidir. Tabii bu da katı bir kural değildir. 
Zorunlu hallerde istisnalar kaçınılmaz olabilmektedir. Ama 
genelde bu şekilde hareket edilmesine özen gösterilmiştir. 
Maalesef son yıllarda, zorunlu hallerle izahı zor olan istisnalar bir 
çoğalma eğilimi göstermeye başlamıştır.

Bu bahsettiğim ve daha çok pratik zaruretlerden 
kaynaklanan uygulama niteliğindeki gelenekler, yıllar boyu 
yaşanmış deneyler sonucu oluşmuştur. Tabii bunlar Tanrı buyruğu 
değildir. Gereken hallerde istisna yapmak kaçınılmaz olabilir. 
Nitekim uygulamada zaman zaman da olmuştur. Ancak 
uygulamada, yararının, zararından fazla olduğu kanıtlanmış bu 
geleneklere, zorunlulukların gerektirdiği istisnai durumlar hariç, 
mümkün mertebe uyulmasına çalışılmasına devam olunması 
herhalde yararlı olacaktır.

Yine geçmişten gelen bazı protokol gelenekleri de vardır. 
Bu tür geleneklere, özellikle köklü devletlerde, uyulmasına özen 
gösterilir. Bunlara uyulmaması bir felaket teşkil etmez. Ancak 
uyulması, köklü devletle, yeni oluşmuş devlet arasındaki farkı 
gösterir. Yapılacak davetlerde, davet edileceklerin seçimine dikkat
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edilmesi davetlerin kabul edilip edilmediğinin gecikilmeden 
bildirilmesi, davetlere zamanında gidilmesi, aynı yere davetli olan 
küçük dereceli bir memurun o davete kendi amirinden sonra 
gitmemeye ve ondan önce davetten ayrılmamaya dikkat etmesi ve 
bunlara benzeyen, daha çok incelik olarak niteleyebilleceğimiz 
davranışlar, sözünü ettiğimiz protokol geleneklerinden birkaç 
örnektir.

Bakanlığa girdiğimde dikkatimi çeken, daha doğrusu 
garipsediğim bir durum vardı. Bakanlık memurlarının önemli bir 
kısmı sabah mesaisine geç başlıyorlardı. Mesai saati 9.00 
olmasına rağmen, saat 10.00’dan evvel işe gelen memur sayısı pek 
azdı. Bunun için gerekçe olarak, akşamları geç saatlere kadar ve 
çok kere hafta sonları çalışıldığı, sabahları geç gelinmesine 
rağmen, toplam mesai saati göz önünde tutulduğunda, aslında 
sabah 9.00, akşam 5.00 mesai uygulamasına nazaran, çok daha 
fazla mesai yapılmış olduğu gösterilmekteydi.

Konuya bu açıdan bakıldığında bu izah tarzının kendisine 
göre bir mantığı vardı. Çünkü, gerçekten Dışişleri Bakanlığının, 
diğer kamu kuruluşları arasında ışıkları en son sönen, bazı 
kısımlarında da, bazen hafta sonları da dahil, ışıkları gece 
yarılarına kadar yanmağa devam eden sayılı kuruluşlardan birisi 
olduğunu Ankaralılar bilir.

Ancak, yaşadığımız dünyada uluslararası ilişkilerin, 
teknolojik gelişmelerin de katkısıyla kazandığı hız ve halen içinde 
bulunduğu koşullar göz önünde tutulduğunda, diplomasinin artık 
Viyana Kongresi döneminin diplomasisinden bir hayli farklı 
olduğu, dolayısıyla, diplomasi alanında o zaman geçerli olan 
refleks hızının, bugün için geçerli olamayacağı da ortadaydı. 
İçinde bulunduğumuz ve akşamdan sabaha çok şeyin 
değişebileceği, ciddi krizlerin her an patlak verebileceği halihazır 
ortamda, günü değerlendirmeye ancak öğleye doğru başlarsanız, 
alacağınız önlemler ve göstereceğiniz tepkilerde geç kalmış 
olursunuz. İşte bunun için, çalışmaya öğleye doğru başlayıp, 
geceleri eğlenceye, ertesi sabahı da dinlenmeye ayıran 19. asır
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diplomasisinin temposunu bugüne uygulamak artık mümkün 
değildir.

Bu bakımdan diplomaside sabahları mesaiye geç başlama 
uygulamasını günümüzde, birkaç Ortadoğu ülkesiyle birkaç Latin 
Amerika ülkesi dışında sürdüren pek kalmamıştır. Batılı ülkelerin 
ve Uzak Doğunun hızla gelişen ülkelerinin temsilciliklerinin 
mesai saati uygulamalarına bakılırsa, diplomaside artık 
geçerliliğini kaybeden “geleneksel” uygulamanın günün 
koşullarının gereğine uyularak terk edildiği ve uluslararası 
ilişkilerin bugünkü temposuna uyan bir düzenlemeye fazla 
gecikmeden gidildiği görülür.

Son derece kritik bir konumda ve birçok duyarlı sorunla 
uğraşmak durumunda olan ülkemiz için bu tür bir düzenlemenin 
özellikle önem arz ettiğini söylemeye gerek yoktur. Nitekim, 
biraz gecikme ve yavaş tempoyla da olsa, bu yönde bir 
hareketlenme bizde de başlamıştır. Benim emekli olduğum 1989 
yılında zamanında mesaiye başlama uygulaması önemli mesafe 
katetmişti. Umuyorum şimdi, bir zamanların belirleyici 
uygulaması olan bu geçerliliğini kaybetmiş gelenek, yaşadığımız 
koşulların gereğine uygun olarak tamamen terk edilmiştir.

* * *

— ^ _ •

Başlangıç olarak Osmanlı imparatorluğu’nu bile almış 
olsak, Türklerin devlet hayatının yedi asırlık bir geçmişi vardır. 
Bu uzun süre içinde oluşmuş bir devlet geleneğine sahip 
olduğumuzu söylemek içi boş bir övünme olmaz. Geçmişten 
tevarüs etmiş olduğumuz bu geleneklerin hepsinini iyi ve 
tümünün zamanımızda da geçerli olduğunu söylemek kuşkusuz 
yanlış olur. Özellikle İmparatorluğun çöküş döneminde bir tür 
gelenek halini almış bazı davranış biçimlerinin zararlı olduğunu 
da söylemek mümkündür. Ayrıca iyi geleneklerin tümünün 
zamanın gereklerine cevap verdiği, dolayısıyla bunların hâlâ 
geçerli olduğunu savunmak da doğru olmaz. Ancak eskinin bütün 
geleneklerinin üzerine bir çizgi çekmek de kuşkusuz yanlış olur.
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Yapılacak iş, tevarüs ettiğimiz geleneklerin iyi olanlarına 
sahip çıkıp bunlardan yararlanmak, kötü olanları tasfiye etmek, 
zamanın koşullarına cevap vermeyenleri de bu koşullara cevap 
verir hale sokmaktır. Bunlara ilaveten bir kategori gelenek de, 
zararlı olmayan, zamanı geçmiş olmasına rağmen, millet ve devlet 
olarak kişiliğimizi simgeledikleri için uyulmasında bir sakınca 
teşkil etmeyen ve daha ziyade sembolik bir niteliğe sahip 
olanlardır. Bunları muhafaza etmeyi tutuculuk olarak görmek 
yanlışların en büyüğü olur. Geleneğin sadece zararlısı ve kötüsü 
reforma engel teşkil eder. Bunun dışında olanlara sahip çıkmak 
tutuculuk değildir.

*Ercüment YAVUZALP, “Dış Politikada Oyunun 
Kuralları ”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, s. 186-206

42) Dışişleri Bakanlığı 1967 Yıllığı.

4*) Feridun Cemal Erkin, Türk Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, s. 301.

44) Bu “Ambassadeur de France” sıfatının tercümesidir. Bu sıfat bütün 
büyükelçilere değil, sadece seçkin birkaç büyükelçiye verilir.

45) Feridun Cemal Erkin, Türk Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, s. 301.
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