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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar'a 
yapacakları resmi ziyarete ilişkin açıklama.

1 Nisan 1999

2 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar’a ve 
Bahreyn'e hareketlerinden önce yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar'daki 
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

* Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

* Kosova'daki duruma ilişkin bilgi notu.

3 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar Emiri'yle 
görüşmesi sonrasında yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Bahreyn'e 
varışlarında yaptıkları konuşma.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Bahreyn Emiri'yle 
görüşmesi sonrasında yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar'a resmi 
ziyaretleri dönüşünde yaptıkları açıklama.

4 Nisan 1999

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Kırgızistan Başbakanı'nın ölümü nedeniyle 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Askar 
Akayev'e gönderdikleri başsağlığı mesajı.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır 
Cumhurbaşkam'yla yaptıkları telefon 
görüşmesi hakkında açıklama.

5 Nisan 1999

fc Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile
Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ın
görüşmeleri sonrası birlikte yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin Devlet 
Başkanı Yasser Arafat ile görüşmesinden 
sonra yaptıkları açıklama.

* TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in Çin
Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Daimi
Komitesi Başkanı Li Peng'in onuruna
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.
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* Londra'da yapılacak Altılı İstişare Toplantısı 
hakkında açıklama.

* Kosova'daki duruma ilişkin açıklama.

* Türkiye-Polonya Yüksek Düzeyli Sürekli 
Danışma Komitesi Beşinci Toplantısı'na 
ilişkin açıklama.

6 Nisan 1999

* Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu'nun, 
Türkiye'ye ABD baskısı yapıldığı iddialarma 
ilişkin açıklama.

7 Nisan 1999

* Yunanistan Başbakanı Simitis'in televizyonda 
yaptığı konuşmaya dair açıklama.

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

9 Nisan 1999

* III. Avrupa Akdeniz Dışişleri Bakanları 
Konferansı hakkında açıklama.
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11 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk ve 
Makedonya'ya gerçekleştirdikleri ziyaret 
öncesinde yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani ile birlikte 
düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk ve 
Makedonya'yı ziyaretlerinden dönüşlerinde 
yaptıkları açıklama.

12 Nisan 1999

* Haşimi Ürdün Krallığı’ndan Altes Prens 
Haşan Bin Talakın “Osmanlı Dünyasında 
Bilim ve Eğitim” Milletlerarası Kongresi 
Açılış Törenindeki konuşması.

*  ABD Başkanı Clinton'ın Hazar Bölgesi Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Richard Momingstar'ın
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulüne 
ilişkin açıklama.

13 Nisan 1999

Afrika
Büyükelçi Numan Hazar başkanlığında biı 
heyetin Etyopya'yı ziyaretine ilişkin bilgi notu.
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* MEKY Büyükelçi Mithat Balkan'ın "Çenter 
for Strategic and International Studies" 
tarafından İstanbul'da düzenlenen "Hazar 
Denizi Petrolünün Batı Pazarlarına Taşmması- 
Türkiye'nin Rolü" başlıklı toplantıda yaptığı 
konuşma.

14 Nisan 1999

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

15 Nisan 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
  •

Atacanlı’nın Hindistan, Pakistan ve İran 
tarafından yapılan füze denemeleri 
konusundaki bir soruya cevabı.

*  İtalya Başbakanı D'Alema'nm İtalyan 
Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin 
açıklama.

16 Nisan 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere 
Başbakanı Tony Blair ile yaptığı telefon 
görüşmesi hakkında açıklama.
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17 Nisan 1999

s  Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi 
münasebetiyle ABD'yi ziyaretlerine ilişkin 
açıklama.

20 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi 
vesilesiyle ABD'ye giderken yaptıkları 
açıklama.

* NATO Vaşington Zirvesi hakkında bilgi notu.

21 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Pittsburg 
Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Ünvanı 
verilişinde belirttikleri hususlar.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Sözde Sürgünde Kürdistan
Parlamentosu'nun İspanya'da yapmak istediği 
toplantıya ilişkin soruya verdiği cevap.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Ermeni soykırımı iddialarına 
ilişkin soruya verdiği cevap.
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22 Nisan 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Eisenhower Burs 
Programı Yönetim Kurulu tarafından 
düzenlenen toplantıda yaptıkları konuşma.

# Elbasan Çadır Kampı'nın açılışına ilişkin bilgi 
notu.

# BM Filateli Müzesi'nde "Boğaziçi'nin Gizemi" 
isimli Türk kartpostalları sergisine ilişkin bilgi 
notu.

23 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nin 
başlangıcındaki Kosova oturumunda yaptıkları 
konuşma.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'nun 50. 
Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde yaptıkları 
konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD 
Kongresi'nde gerçekleştirilen "ipek Yolu" 
Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
NATO'nun 50.yılı törenlerinden sonra 
İngiltere Başbakanı'nı kabulüne ilişkin 
açıklama.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
NATO'nun 50.yılı törenlerinden sonra ABD 
Başkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama.
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* Terör örgütü PKK'nın yan kuruluşu MED- 
TV'nin yayın lisansının iptaline ilişkin 
açıklama.

24 Nisan 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Atlantik 
Konseyi Zirve Toplantısı'nda belirttikleri 
hususlar.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
NATO-Ukrayna Komisyon Toplantısı'nda 
yaptıkları konuşma.

25 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın "19+7" düzeninde 
gerçekleştirilen Kosova konulu zirve 
toplantısında yaptıkları konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi 
Zirvesi'nden önce Almanya Başbakanı 
Schröder ile görüşmesi hakkında açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Atlantik
Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları 
konuşma.

*  Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Atlantik
Ortaklık Konseyi Toplantısından sonra
Letonya Cumhurbaşkanı'yla görüşmesine 
ilişkin açıklama.

VIII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan



* Vaşington'da yapılan NATO Zirvesi'nde kabul 
edilen "İttifakın Stratejik Konsepti"nin, 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'ne 
ilişkin 30. maddesinin metni.

25-27 Nisan 1999

*  "Institute For Foreign Policy Analysis" isimli 
kuruluşun 25-27 Nisan tarihlerinde 
Vaşington'da düzenlediği konferansta 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sayın O.Faruk 
Loğoğlu'nun yaptığı konuşma.

27 Nisan 1999

*  Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Vaşington Yakın Doğu Politikası 
Enstitüsü'nde yaptıkları konuşma.

*  Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin (YFC) 
Sancak Bölgesi hakkında bilgi notu.

*  Tatil Aydınlatma Projesi.

28 Nisan 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'nun 50. 
Yılı Törenleri vesilesiyle düzenlenen zirve 
toplantısı dönüşünde yaptıkları açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Nisan 1999 IX



* BM insan Haklan Komisyonu'nca kabul 
edilen "insan Haklan ve Terörizm" konulu 
karar tasarısı hakkında yapılan açıklama.

* Afrika İKÖ Koordinatörü Büyükelçi Numan 
Hazar başkanlığında Hartum'a yapılan ziyaret 
hakkında bilgi notu.

29 Nisan 1999

* Latin Amerika'ya Açılım konusunda bilgi 
notu.

* KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nm 
açıklaması.

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

30 Nisan 1999

* Türkiye'nin Kosovalı mültecilere yardımı 
konusunda bilgi notu.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa'ya 
yapacakları resmi ziyarete ilişkin açıklama.

* Avustralya Genel Valisi'nin ülkemizi 
ziyaretine ilişkin açıklama.

* Türkiye-Oman Siyasi İstişareleri hakkında 
açıklama.
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«  Atatürk'ün Anısına Arjantin Pulu

*  Dış Politikada Oyunun Kuralları

* Kuneralp'in Ardından... Örnek 
Görevlisi...

*  Dışişleri Bakanlığı Yayınları

Kamu
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KATAR’A 
YAPACAKLARI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Katar Emiri 
Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin daveti üzerine, beraber
lerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ziya Aktaş'ın da 
yer aldığı üst düzey bir heyet olduğu halde, 2-3 Nisan tarihlerinde 
Katar'a resmi ziyarette bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanının Katar'ı ziyaretleri sırasında 
gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler ve işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı, eski Bahreyn Emiri Şeyh İsa bin 
Salman Al Khalifa'nın vefatı münasebetiyle taziyelerini iletmek 
ve Bahreyn Emiri Şeyh Hamad bin İsa Al Khalifa'yı tebrik etmek 
üzere Katar'dan Türkiye'ye dönüşünde Bahreyn'e de kısa bir süre 
uğrayacaklardır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KATAR'A VE BAHREYN'E HAREKETLERİNDEN

ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 2 Nisan 1999, Cuma, Saat: 14.00)

Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani'nin davetine 
icabetle 2-3 Nisan 1999 tarihleri arasında Katar'a resmi ziyarette 
bulunmak üzere Doha'ya hareket ediyorum. Bu ziyaretimde bana 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ziya Aktaş ile üst 
düzey görevlilerden oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Türkiye, Arap alemiyle ve bu bağlamda Katar ile ilişki
lerine büyük önem atfetmektedir. Türkiye ile Katar arasında ta
rihten ve ortak kültürümüzden kaynaklanan yakın dostluk 
ve kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır. Dost ve kardeş Katar'ı 
ziyaretim sırasında, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin 
bütün veçhelerini ele alacağız.

Ziyaretim sırasında ayrıca, başta Körfez'deki durum olmak 
üzere, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde de görüş 
teatisinde bulunacağız.

m

Orta Doğu bölgesi hassas bir dönemden geçmektedir. 
Doha'daki temas ve görüşmelerimiz, Orta Doğu Barış 
Süreci'ndeki son gelişmeler ve Irak'daki durumun etraflı 
olarak ele alınmasına da imkan sağlayacaktır.

Sınırları aşan bir bela olan terörizm tüm bölge 
ülkelerinin güvenliği için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 
Doha'da yapacağımız görüşmelerde terörizme karşı ortak 
mücadele konusu da gündemimizde yeralacaktır.

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



Katar'da yapacağımız görüşmelerde, Katar ile aramızdaki 
ekonomik ve ticari ilişkileri de gözden geçireceğiz. Bu çerçevede 
ticaret hacminin arttırılmasına ilişkin tedbirleri ve iki ülke arasın
daki yeni işbirliği imkanlarını birlikte tespit etmeye çalışacağız. 
Ele alacağımız konuların başında bu ülkeden likid doğal gaz alım 
projesi gelmektedir. Katar Türkiye'nin muhtemel doğal gaz kay
nak ülkeleri arasındadır.

Katar'la Türkiye arasında yeni işbirliği ve ortak eylem alan
ları geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin güçlenmesine ve bölgemizdeki barış, refah ve 
istikrara katkıda bulunacağına inanıyorum.

Katar'dan Türkiye'ye dönüşümde merhum Bahreyn Emiri 
Şeyh İsa Bin Salman Al Khalifa'nın vefatı münasebetiyle Türk 
milleti ve şahsım adına taziyelerimi iletmek ve Bahreyn Emiri 
Şeyh Hamad Bin İsa Al Khalifa'yı yeni görevinde tebrik etmek 
üzere Bahreyn'e de kısa bir süre uğrayarak, Bahreyn Emiri'yle de 
görüşeceğim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KATAR’DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Doha Havaalanı, 2 Nisan 1999, Cuma, Saat: 17.30)

Altesleri, Aziz Kardeşim Sheikh Hamad,
Aziz Katarlı Kardeşlerim,
Değerli Basın Mensupları,

Aziz kardeşim Sheikh Hamad'ın nazik davetine icabetle 
güzel ülkeniz Katar'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyu
yorum. Ortak bir tarihi ve kültürü paylaştığımız dost ve kardeş 
Katar'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu 
ziyaret Katar'a gerçekleştirdiğim ikinci ziyareti oluşturmaktadır.

Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının 
yeni bir işbirliği ve ortaklık zemininde her geçen gün daha da 
güçlenmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye ve Türk halkı, iki ülke 
arasındaki mükemmel işbirliğinin daha da gelişmesini aramızda
ki kardeşlik bağlarının bir vecibesi olarak görmektedir.

Bu ziyaretim sırasında gelişen ilişkilerimizin bütün 
veçhelerini gözden geçirecek ve iki ülke arasında yeni işbirliği 
alanlarının tespit edilmesine çalışacağız. Ayrıca, başta Orta Doğu 
Barış Süreci ve Körfez'deki durum olmak üzere, bölgesel ve ulus
lararası sorunlar hakkında aziz kardeşim Sheikh Hamad'la görüş 
teatisinde bulunacağız.

Ziyaretimin ülkelerimizin müşterek menfaatlerine hizmet 
edeceğine ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına olan 
inancımı ifade ediyor ve bu vesileyle, aziz kardeşim Sheikh 
Hamad'a ve şahsında tüm kardeş Katar halkına sevgi ve selam
larımı sunuyorum.
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT’IN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Sayın Yasser Arafat, 5 Nisan 1999 
tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti yapacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Arafat Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Başbakanımızla görüşecektir.

Sayın Arafat'la yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve 
başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere bölgesel konular ele 
alınacaktır.
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KOSOVA’DAKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Rambouillet ve Paris görüşmelerinden de bir sonuç alına
maması üzerine NATO 24 Mart 1999 akşamı YFC'ye karşı aşa
malı hava harekatını başlatmıştır.

Türkiye, NATO'nun anılan harekat kararma katılmış ve
onayını vermiştir. NATO yükümlülüklerimiz çerçevesinde
NATO'ya bu amaçla belli sayıda uçak da tahsis edilmiştir. 
(Toplam 11 uçak)

NATO harekatı ile birlikte Sırpların Kosova'da etnik temiz
lik politikalarına hız vermeleri sonucu sorunun insanı boyutu 
giderek dramatik bir nitelik kazanmaya başlamıştır.

27 Mart gecesi hava harekatının ikinci aşamasına 
geçilmiştir. Bu çerçevede özellikle Kosova'daki YFC ağır 
silahlarının vurulmasına başlanmıştır. Aynı gece bir ABD F-117 
A uçağı Suplar tarafından vurularak düşürülmüştür. Düzenlenen 
operasyonla uçağın pilotu kurtarılmıştır.

Harekatın ikinci safhasına geçilmesiyle birlikte, 
Kosova'daki Sırp tank ve ağır silahları hedef alınmaya devam 
edilmiş, ilk defa olarak Amerikan A-10 uçakları da harekatta kul
lanılmaya başlanmıştır. Yugoslav savunma sanayii de hedefler
arasına alınmıştır. YFC'nin lojistik ve ikmal hatları tedricen 
kesilmektedir.

Miloseviç'in RF Başbakanı Primakov ile yaptığı
görüşmede ortaya attığı bombalamanın durması, ondan sonra
Kosova'da kuvvet indirimine gidilebileceği ve siyasi çözüm için
görüşmelere başlanabileceği yolundaki önerisi, NATO hava
harekatının sona ermesi için gereken şartların çok gerisinde 
bulunmuştur.

[6] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



Sırp saldırıları özellikle Kosova'nın kuzeyi ile merkezi böl
gelerde yoğunlaşmış, başta başkent Priştina olmak üzere 
Mitroviça, Suva Reka, Djakoviça, Prizren, Peç (ipek) ve 
Orahovaç saldırılardan etkilenmiştir.

Sırp saldırılarına ve etnik temizlik hareketine muvazi 
olarak Arnavutluk ve Makedonya istikametindeki göç hareketi 
yüzbinlerle ifade edilir hale gelmiştir.

Priştine'de bulunan TRT ekibi 29 Mart günü Sırp güvenlik 
güçlerinin saldırısına uğramıştır. Hafif yaralanan TRT mensupları 
Usküp Büyükelçiliğimize sığınırken olay Bakanlığımızca kınan
mıştır.

Bakanlığımızdan yapılan 30 Mart tarihli açıklamada, 
Kosova'da YFC makamlarınca girişilen etnik temizlik ve toplu 
kıyım haberlerinden duyulan derin kaygı vurgulanmıştır. Ayrıca, 
Kosova'da uygulanan ve demografik yapıyı değiştirmeyi 
amaçlayan etnik temizlik ve bunu sağlamaya yönelik cinayetlerin 
yol açtığı büyük göç hareketinin de endişeyle karşılandığı 
kaydedilmiştir.

YFC'ne yönelik hava harekatının üçüncü aşamasına 
geçilmesi için NATO Konseyi 31 Mart tarihi itibariyle Genel 
Sekreter’e yetki vermiştir.

1 Nisan itibariyle hava harekatının üçüncü aşamasına 
geçilmiş ve buna göre YFC'nin tamamındaki askeri hedeflerin 
vurulmasına başlanmıştır. Buna rağmen, Sırp tarafında geri adım 
atma eğilimi henüz görülmemektedir.

Bir kara harekatına girişilmesi hususu, bu aşamada NATO 
gündeminde bulunmamaktadır.

Sırp kuvvetlerinin ve paramiliter birimlerinin Kosova
halkını, NATO harekatı ile birlikte hızlandırılmış etnik temizlik
politikası çerçevesinde güneye doğru sürme eylemi devam 
etmektedir.
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Kosova'dan, Sırplar tarafından, Arnavutluk ve 
Makedonya'ya sürülen mültecilerin kimliklerini gösterir her türlü 
evrak Sırplar tarafından alıkonulmakta, arabaların plakaları 
sökülmektedir. Bu kez mültecilerin Kosovalı olduklarını ispatla
yacak her şeyin imha edildiği haberleri sistematik etnik temizlik 
uygulandığını göstermektedir.

•  •

Ote yandan Milosevic'in, iç istikrarı hali hazırda hassas 
dengelere dayanmakta olan Arnavutluk ve Makedonya'yı da mül
teci krizi vasıtasıyla kaosa sokmayı hedeflediği değerlendirilmek
tedir.

Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem, 19 Mart günü 
Bükreş'te yapılan GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı’na 
katılmıştır. Sayın İsmail Cem'in bu toplantıdaki girişimiyle 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci bünyesinde 
Kosovalı mültecilere insani yardımın koordinasyonu amacıyla 
oluşturulan "Task Force"un Siyasi Direktörler Toplantısı 31 Mart 
günü Bükreş'te yapılmıştır. Toplantıda GDAÜ insani yardım 
çerçevesinde çabalarını anlatmışlardır. Bu özel görev grubunun 
çalışmaları devam etmektedir.

Dışişleri Bakanımız İsmail Cem, ayrıca, 24 Mart günü 
ABD Dışişleri Bakanı Albright, 25 Mart günü Makedonya 
Dışişleri Bakanı Dimitrov, 29 Mart günü Arnavutluk Dışişleri 
Bakanı Pascal Milo, 1 Nisan günü ise İran Dışişleri Bakanı Kemal 
Kharazzi ile Kosova konusunda birer görüşme yapmışlardır. 
Sayın Bakan, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi’ni 
kabul etmiş ve Büyükelçiden RF'nin YFC nezdindeki nüfuzunu 
kullanmasını istemiştir.

Hava harekatı devam etmekle birlikte, Belgrad yöneti
minin, uluslararası toplumun haklı isteklerini kabul ederek, 
harekatın durmasını ve bir an evvel barışın tesis edilmesini sağla
ması mümkün bulunmaktadır. Sorunun çatışma halinden kur
tarılıp, barışçı yolun açılması en büyük temennimizdir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KATAR EMİRİ’YLE GÖRÜŞMESİ SONRASINDA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Emir-i Divan, 3 Nisan 1999, Cumartesi, Saat: 11.00 )

Katar Emiri aziz kardeşim Sheikh Hamad Bin Khalifa Al- 
Thani'nin davetine icabetle resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte 
olduğum Doha'da bugün aziz kardeşim Sheikh Hamad'la çok 
yararlı ve verimli bir görüşme yaptık.

Katar'la aramızda birlikte yaşanmış bir tarihten ve ortak 
kültürümüzden kaynaklanan sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma 
bağları vardır. Türkiye, genelde bütün kardeş Arap alemiyle, 
özelde de Katar ve diğer Körfez ülkeleriyle olan dayanışmasına 
ve işbirliğine büyük önem atfetmektedir. Ziyaretim ilişkilerimizin 
her alanda daha da güçlendirilmesi hususundaki kararlılığımızın 
vurgulanmasına imkan sağlamaktadır.

Aziz kardeşim Şeyh Hamad'ın dirayetli önderliğinde 
kalkınma ve demokratikleşme yönünde kaydedilen önemli 
gelişmeleri takdirle izlemekteyiz. Türkiye, kardeş Katar'ın bu 
yöndeki tüm çabalarına katkıda bulunmaya kararlı ve arzuludur.

Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin durumu ve mevcut 
işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi konularında kap
samlı görüş ve bilgi alışverişinde bulunduk. Orta Doğu Barış 
Süreci'ndeki son gelişmeler, uluslararası terörizmle mücadele ve
Irak'daki durum gibi iki ülkeyi yakından ilgilendiren konuları ele 
aldık.

Görüşmelerimizde ayrıca, dost ve kardeş ülke Katar'la
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ekonomik ve ticari ilişkilerimizin genel bir değerlendirmesini 
yaparak, ikili ticaret hacminin arttırılması ve ülkelerimiz arasında 
ekonomik alanda daha kapsamlı bir işbirliği yapılması imkan
larını birlikte araştırdık. Bu bağlamda, ülkelerimiz arasındaki 
sıvılaştırılmış doğal gaz ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ted
birler konusunda görüş alış verişinde bulunduk.

Görüşmelerimizde ele alınan bir diğer konu da, uluslararası 
barış ve istikrarı, ülkelerin huzurunu tehdit eder boyutlar kazanan 
terörizm ve onunla irtibatlı belalara karşı uluslararası işbirliği 
konusu olmuştur. Katar'ın, Türkiye'nin teröre karşı sürdürdüğü 
mücadeleye verdiği destek her türlü takdire şayandır. Ülkeleri
miz bu konuda yakın işbirliği ve dayanışma içinde olmaya devam 
edecektir.

Orta Doğu'da kalıcı ve adil bir barışın tesisi yönünde bölge 
halklarının önünde altın bir fırsat mevcuttur. Bu fırsatın layıkıyla 
değerlendirilmesi halinde bölgemizde yeni işbirliği ve ortaklık 
bağlarının tesisi mümkün hale gelecektir. Küreselleşmenin et
kisiyle ülkelerin aralarındaki sınırların haritada basit birer çizgiye 
dönüştüğü günümüzde, kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin 
somut eylem alanlarına yansıtılması ortak refahımıza ve bölgenin 
istikrarına da önemli katkıda bulunacaktır.

Görüşmemiz sırasında, Katar'a vardığımız andan itibaren 
şahsıma ve refakatimdeki heyet üyelerine gösterilen hüsn-ü ka
bulden dolayı, altesleri aziz kardeşim Sheikh Hamad'a teşekkür
lerimi ifade ettim ve kendilerinin en kısa süre içerisinde ülkemizi
ziyaret etmelerinden büyük bir memnuniyet duyacağımızı 
bildirdim.

Bu vesileyle, basın aracılığıyla kardeş Katar halkının mut
luluk ve refahı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAHREYN’E 
VARIŞLARINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Bahreyn Havaalanı, 3 Nisan 1999, Cumartesi, Saat: 15.30)

Altesleri, Aziz Kardeşim Sheikh Isa,
Aziz Bahreyn'li Kardeşlerim,
Değerli Basın Mensupları,
  • ___

Biraderim Sheikh Isa'nın davetine icabetle Bahreyn'i
ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ortak tarih ve 
kültürü paylaştığımız Bahreyn'i ziyaret etmek bende coşkulu 
duygular uyandırmaktadır.

Türkiye ve Bahreyn arasındaki kardeşlik bağlarının her 
geçen gün gelişmesini büyük bir gurur ve memnuniyetle müşa- 
hade ediyorum.

Bu ilişki ve işbirliğinin daha da gelişmesi en büyük arzu
muzu teşkil etmektedir.

Türkiye ve Türk halkı, iki ülke arasındaki mükemmel işbir
liğinin daha da gelişmesini, aramızdaki kardeşlik bağlarının bir 
vecibesi olarak görmektedir.

Bu ziyaretim sırasında gelişen ilişkilerimizi gözden geçire
cek ve işbirliğimizin daha da yaygınlaşarak derinleşmesine 
çalışacağız. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde de 
biraderim Sheikh İsa'yla görüş teatisinde bulunacağız.

Ziyaretimin ülkelerimizin menfaatlerine hizmet edeceğin
den ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağından emin 
olduğumu ifade ediyor ve bu vesileyle, aziz biraderim Sheikh
İsa'ya ve şahsında kardeş Bahreyn halkına sevgi ve selamlarımı 
sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAHREYN 
EMİRİ’YLE GÖRÜŞMESİ SONRASINDA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Bahreyn Emiri Sheikh İsa Bin Salman Al Khalifa'nın da
vetine icabetle resmen ziyaret etmekte olduğum Bahreyn'de 
bugün değerli biraderim Sheikh İsa'yla çok yararlı bir görüşme 
yaptık.

Çok samimi bir havada geçen görüşmemizde, ikili ilişki
lerimizin durumu ve mevcut işbirliğimizin her alanda daha da 
geliştirilmesi konularında kapsamlı görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunduk. Orta Doğu Barış Süreci'ndeki son gelişmeler, ulus
lararası terörizmle mücadele ve Irak'daki durum gibi iki ülkeyi 
ilgilendiren uluslararası konuları ele aldık.

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Bahreyn'le ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin genel bir değerlendirmesini yaparak, ikili ticaret 
hacminin arttırılması ve ülkelerimiz arasında ekonomik alanda 
daha kapsamlı bir işbirliği yapılması imkanlarını araştırdık.

Görüşmemiz sırasında, Bahreyn'e vardığımız andan 
itibaren şahsıma ve refakatimdeki heyet üyelerine gösterilen 
hüsn-ü kabulden dolayı, altesleri Sheikh İsa'ya teşekkürlerimi 
sundum ve kendilerinin en kısa süre içerisinde ülkemizi ziyaret 
etmelerinden büyük bir memnuniyet duyacağımızı bildirdim.

Bahreyn'e yaptığım resmi ziyaretten çok olumlu izlenim
lerle ayrılıyorum. Bu vesileyle, basın aracılığıyla Bahreyn
halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi iletmek istiyo
rum.

[12] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KATAR’A RESMİ ZİYARETLERİ DÖNÜŞÜNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 3 Nisan 1999, Cumartesi, Saat:21.45 )

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa Al-Thani'nin dave
tine icabetle ziyaret ettiğim Katar'dan dönmüş bulunmaktayım. 
Bu ziyaretimde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ziya 
Aktaş ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet bana refakat 
etmişlerdir.

Katar'ı ziyaretim sırasında başta Katar Emiri olmak üzere 
muhataplarımızla, Katar'la ilişkilerimizin durumunu ve işbir
liğimizin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. 
Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 
Ülkelerimizin Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nde barış, güvenlik 
ve istikrarın tesisine atfettiği önem çerçevesinde, Orta Doğu Barış 
Süreci'ndeki son gelişmeleri ve sınırları aşan bir bela olan 
terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği konularını ele aldık. 
Bu çerçevede, PKK terörizmine karşı mücadele ve Kuzey Irak'da 
PKK terör örgütüne karşı gerçekleştirdiğimiz operasyonların 
amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdim. Ayrıca, Türkiye'nin 
sınıraşan sular konusundaki görüşlerini muhataplarımıza bir kez 
daha anlattık. Görüşmelerimizde, dost ve kardeş Katar ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin durumunu da değerlendirerek, 
ülkelerimiz arasında ekonomik alanda daha geniş bir işbirliğine 
verdiğimiz öneme işaret ettik.

Ziyaretim sırasında, Türkiye ve Katar Dışişleri 
Bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişareleri öngören pro
tokoller imzalanmıştır. Ayrıca, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları’nın
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biran önce imzalanması için çalışmaların hızlandırılması karar
laştırılmış, Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısı’mn da yakın bir tarihte yapılması konusunda görüş bir
liğine varılmıştır.

Katar'ı ziyaretimiz sırasında, hem bu kardeş ülkeyle ilişki
lerimizin hem de bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi 
bakımından olumlu ve yapıcı adımlar atılmıştır.

Öte yandan, Katar'dan Türkiye'ye dönüşümde, eski
Bahreyn Emiri Şeyh İsa Bin Salman Al Khalifa'nın vefatı
münasebetiyle taziyet dileklerimi iletmek ve yeni Bahreyn Emiri

  •

Şeyh Hamad Bin Isa Al Khalifa'yı tebrik etmek üzere Bahreyn'e 
de kısa bir süre uğrayarak, Bahreyn Emiri'yle görüştüm. Bu vesi
leyle, Bahreyn Emiri'yle, ikili ilişkiler ve bölgesel konular 
üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI’NIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE 

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SAYIN ASKAR 
AKAYEV’E GÖNDERDİKLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

4 Nisan 1999

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Kardeşim,

Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanı Cumabek Ibra- 
himov'un ani vefatını derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 
Kendisinin, Kırgızistan'ın esenliği ve Türkiye-Kırgızistan kardeş
lik ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde yaptığı hizmetler daima 
minnetle anılacaktır.

Türk Milleti ve şahsım adına, merhuma Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, ailesine ve tüm Kırgızistan'lı kardeşlerime başsağlığı 
diliyorum.

Süleyman Demirel 
Türkiye Cumhurbaşkanı

Sayın Askar Akayev
Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MISIR CUMHURBAŞKANI’YLA YAPTIKLARI 

TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün Mısır
Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü Mübarek ile bir telefon görüşmesi 
yapmıştır.

Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Sayın Yasser Arafat'ın
5 Nisan 1999 tarihinde ülkemize yapacağı ziyaret öncesinde Orta
Doğu Barış Süreci'ndeki son gelişmeler ile Kosova konusu ele 
alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede, İKÖ Balkanlar Temas 
Grubu üyesi olarak Türkiye ile Mısır'ın, Kosova'daki insanlık dışı 
etnik temizlik neticesinde göçe zorlanan insanlar için İKÖ 
bünyesinde bir acil insani yardım kampanyası başlatılması 
doğrultusunda İKÖ Dönem Başkanlığı ile birlikte girişimde 
bulunmalarını önermiş, Cumhurbaşkanı Mübarek bu öneriye 
mutabakatını bildirmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL 
İLE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER 

ARAFAT’IN GÖRÜŞMELERİ SONRASI BİRLİKTE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMÎREL-
Devlet Başkanı aziz biraderim Sayın Yasser Arafat ile her zaman
ki samimi görüşmelerimizden birini daha yaptık.

Son zamanlarda Ortadoğu'da barış beklentileri akamete 
uğramıştır. Bunda, İsrail'in Kudüs'te ve Batı Şeria'da uyguladığı 
ve tasvip etmediğimiz politikaların ağır rolü vardır.

Devletler arasındaki anlaşmalara harfiyen uyulması 
lâzımdır. Gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılmasını, uzlaşıcı 
bir ruhla müzakerelerin devamını arzu ediyoruz.

Ortadoğu Barış Süreci herkes için; yani bu işe taraf olanlar 
için ve bölge için bir altın fırsattır ve bu fırsat heba olmamalıdır.

Sayın Başkan Arafat'ın 31 Temmuz 1998'de Türkiye'yi 
ziyaretinden bu yana, bu süreçte yapılan gelişmelerin bizim 
tarafımızda olan kısmını, bizim gayretlerimizi anlattım ve ken
disini dinledim.

Sayın Filistin Devlet Başkanı Arafat, bilhassa Orta Doğu 
Barış Süreci’nin hâlen bulunduğu durum hakkında bize çok 
yararlı bilgiler verdiler.

Sayın Arafat'a, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini en 
kuvvetli ifadelerle tekrarladım.

Biz, bu davanın destekçiliğini, sorunun başından beri yap
maktayız. Türkiye'nin, Filistinli kardeşlerinin davasına olan
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desteği sarsılmazdır.

Sayın Arafat ile ikili ilişkilerimizin seyrini ele aldık.

Türkiye, ilişkilerimizi, Filistin Devleti'nin istediği ölçüde 
geliştirmeye hazırdır ve Filistin Devleti'ne her türlü desteği ver
meye de devam edecektir.

Filistinli kardeşlerimizin güncel sıkıntılarını biliyoruz; 
üzerlerindeki ambargonun ve diğer tahditlerin hayatı ne kadar 
zorlaştırdığını biliyoruz. Bunların bir an evvel kalkmasını ve ha- 
vatın normale dönmesini istivoruz.

Sayın Devlet Başkanı Arafat'la
hakkında da karşılıklı sörüsmede bulun

Kosova'da bugün cereyan etmekte olan 300 bin kişilik, 500
bin kişilik göç hareketi, daha evvel Filistin halkının ıstırabını çek
tiği olaydır.

Sayın Arafat'ın ziyareti fevkalâde zamanlı olmuştur.

Filistin Devleti'nin ve Filistinli kardeşlerimizin bu zamana 
kadar gösterdikleri büyük metanet, kararlılık sayesinde birçok 
zorlukları aştığını herkes biliyor.

Bizi, Türkiye'deki kardeşlerini memnun eden husus; bu 
davanın, dünyanın diğer ülkeleri tarafından da anlaşılmış olması 
ve desteklenir hâle gelmiş olmasıdır.

Çok ıstırap çekmiş, çok sıkıntı çekmiş olan Filistin halkının 
huzur ve refah hakkıdır; bu hedefe ulaşılması uzak değildir. 
Türkiye, bu doğrultuda elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Teşekkür ederim.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI YASSER ARAFAT-
Sözlerimin başında, önce şahsım, Filistin halkı adına Sayın
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Cumhurbaşkanına, aziz kardeşime, Türkiye Hükûmeti'ne ve 
kardeş Türk halkına; Filistin davasıyla ilgili olarak baştan bu yana 
devam ettirmekte olduğu destekçi tutum ve davranışlarından 
dolayı kalbı şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunmak istiyorum.

Ben ve halkım, kardeş Türkiye'nin bu prensip tutumunu 
sürekli olarak memnuniyetle yâdetmeye devam edeceğiz. 
Türkiye'nin destekçi tutumundan sürekli güç elde ettik, destek 
aldık.

Bugün Ankara'ya yapmakta olduğum bu ziyaretimin 
amacı, son gelişmelerle ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanı başta 
olmak üzere, yetkili Türkiyeli kardeşlerimizle istişare etme 
amacına matuftur. Hâlihazır gündemde ve güncel gelişmekte 
olan bu davalar hakkında, konular hakkında istişare etmek üzere 
gelmiş bulunuyoruz.

Hepinizin malûmları olduğu veçhile, hâlihazırda barış 
süreci, içinde bulunduğumuz bu dönemde her yönüyle ve tüm 
aşamalarıyla dondurulmuş vaziyettedir.

Tüm anlaşmalar; önceden yapılan anlaşmalar olsun, son 
olarak Netanyahu'yla yapmış olduğumuz anlaşma da dahil, hepsi 
dondurulmuş ve rafa kaldırılmış durumdadır.

Yine üzülerek kaydetmek istiyorum huzurlarınızda; 
Kudüs kenti, bu kutsal şehir, Yahudileştirmeyi amaçlayan 
çabalara sahne olmaktadır İsrail tarafından. Biz bu kutsal şehri, 
kardeşlerimiz Türklerin vermiş olduğu isimle anıyoruz; buraya 
biz "Kuds-ü Şerif' diyoruz.

Bu kutsal şehrin statüsünün değiştirilmesi amacıyla İsrail
tarafından şehre yeni yerleşim yerleri kurulması, bu şehirde
ikamet eden Hıristiyanlar ve Müslümanlardan kimliklerinin geri
alınması ve şehirdeki Yahudi nüfusunun artırılması amacına
matuf, bu günlerde hızlı çalışma ve çabaları üzüntüyle müşa
hede ediyoruz.
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Beyti Lahin ve bu yörede inşa ettirilmiş olan yeni yer
leşim yerleri nedeniyle tamamen abluka içerisine alınmış ve 
halkın ulaşamayacağı bir şekilde arıtılmış bir bölge olarak kor
donla çevrilmiştir. Bütün bundan amaç, 2000 yılını, İsa'nın 
doğumunun 2000. yılını kutlamak için yapılacak çalışmalara, o 
yörenin halkı olarak Müslümanlar ve Hristiyanların da katıl
masını isterler; ancak, bu çabaların neticesine ulaşması mümkün 
değil.

Bu yörede olsun, diğer yörelerde olsun, yeni yerleşim 
yerlerinin kurulması devam ediyor, topraklara el konuluyor ve 
sahiplerinden zorla alınıyor.

Yaklaşık 1 ay sonra "Geçici Dönem" diye adlandırılan 
Oslo Anlaşması'nda hüküm altına alınmış ve tarafların 
imzaları altına alınmış, Washington'da Clinton Başkanlığında ve 
denetiminde imzalanan anlaşmanın "Geçici Dönem" bölümü 
olarak 04.05.1999'da sona ermektedir. Bu anlaşmaya tüm 
dünya tanıklık etmiştir.

Bu sürecin sonuna yaklaşırken, aziz kardeşim Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DemireHe istişare 
etmek üzere, değerli görüşlerini dinleme, tavsiyelerini almak 
amacıyla Ankara'ya gelmiş bulunuyoruz. Biz Filistin Yönetimi 
olarak kendisinin görüşlerine ve tavsiyelerine namütenahi bir 
mekân vermekteyiz.

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, davamızın başlangıcından 
bugüne kadar vefakâr dostumuz, güvenilir kardeşimiz, kardeş 
ülke Türkiye'nin tutumlarına minnettarız. Bu aşamada da kardeş 
ülke Türkiye'nin görüş ve tavsiyelerini muhakkak almamız 
gerekliydi; işte, o amaçla buraya geldik. Bugün kendilerinden, 
aziz kardeşimden, hâlihazır dönemle ilgili ve geleceğe dönük 
olarak düşünce ve tavsiyelerini aldık, düşüncelerimizi aktardık.

Aramızdaki ilişkilerden, bağlardan övünç duyuyoruz, ifti
har ediyoruz; çok memnunuz bu ilişkilerin ve bağların bulun
masından.
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Sözlerimin sonunda bir kez daha aziz kardeşime, konuyla 
ilgili görüş ve düşüncelerinden dolayı şahsım, heyetim, Filistin 
Yönetimi ve halkı adına kalbî şükranlarımızı ve takdirlerimizi 
sunmak istiyorum.

Çok çok teşekkür ederim.
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5 N U  A r f 1VW

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DEVLET 
BAŞKANI YASSER ARAFAT İLE GÖRÜŞMESİNDEN

SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 5 Nisan 1999, Pazartesi)

Dost ve kardeş Filistin'in Devlet Başkanı aziz biraderim 
Sayın Yasser Arafat ile herzamanki samimi görüşmelerimizden 
birini daha tamamlamış bulunuyoruz. Sayın Arafat ile her yıl 
düzenli aralıklarla çok yararlı istişarelerde bulunmaktayız.

Son zamanlarda Ortadoğu'da barış beklentileri akamete 
uğramıştır. Bunda, İsrail'in Kudüs'te ve Batı Şeria'da uyguladığı 
ve tasvip etmediğimiz politikaların ağır rolü vardır. Gerginliği 
artıracak eylemlerden kaçınılmasını ve uzlaşıcı bir ruhla müza
kerelerin devamını arzu ediyoruz. Ortadoğu Barış Süreci herkes 
için altın bir fırsat teşkil etmektedir.

Sayın Aralat'a Ortadoğu Barış Süreci’nin yeniden can
landırılması için kendilerinin 31 Temmuz 1998'de ülkemizi 
ziyaretlerinden bu yana Türkiye'nin yaptığı son girişimler hakkın
da bilgi verdim. Bu meyanda, benim şahsen Başkan Clinton dahil 
dünya liderleriyle yaptığım temaslardan bahsettim.

Sayın Arafat da son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini 
bana aktardı.

Diğer taraftan, genel olarak Ortadoğu'daki durumla ilgili 
olarak görüş teatisinde bulunduk. Sayın Arafat'a Türk-İsrail iliş
kilerinin ve askeri işbirliğinin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını 
ve stratejik bir ittitak olmadığını bir kere daha izah ettim ve bu 
izlenimin Türkiye'den hoşnut olmayan Arap alemindeki bazı
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çevreler tarafından kasıtlı bir şekilde yaratılmaya çalışıldığını 
söyledim.

Türkiye'nin Arap kardeşleriyle tarihi, kültürel ve manevi 
bağları giiçlüdür. Kardeş Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin daha da 
geliştirilmesi ve aramızdaki anlayış beraberliğinin güçlendirilme
si için herzaman çaba sarfetmişizdir. Bugün de aynı çabaları 
sürdürüyoruz.

Sayın Arafat'a, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini 
en kuvvetli ifadelerle tekrarladım. Biz bu davanın destekçiliğini 
sorunun başından beri yapmaktayız. Türkiye'nin Filistinli kardeş
lerinin davasına olan desteği sarsılmazdır.

Diğer taraftan Sayın Arafat ile ikili ilişkilerimizin seyrini 
de ele aldık. Kendisine Filistin'in kalkınması için Türkiye'nin 
elden gelen yardım ve desteği göstermeye devam edeceğini 
söyledim.

Türkiye, Filistinli kardeşlerinin refahı ve esenliğine 
katkılarını sürdürecektir.

•  •

Ote yandan Kosova'daki gelişmeler hakkında da görüş 
teatisinde bulunduk.

Sayın Arafat'ın ziyareti fevkalade zamanlı olmuştur. 
Filistin Devleti’nin ve Filistinli kardeşlerimizin en kısa zamanda 
huzur ve refaha kavuşması içten temennimizdir. Bu doğrultuda 
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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TBMM BAŞKANI SAYIN HİKMET ÇETIN'IN ÇIN 
HALK CUMHURİYETİ ULUSAL HALK MECLİSİ 

DAİMİ KOMİTESİ BAŞKANI Lİ PENG'İN ONURUNA
VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

( 5 Nisan 1999, Pazartesi; Saat: 20.00)

Çin Halk Cumhuriyeti
Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı
Ekselansları Li Peng,
Bayan Li Peng,
Sayın Konuklar,
Bayanlar ve Baylar,

Sözlerime Ekselansları ve Bayan Li Peng'e ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Heyeti üyelerine ülkemizi teşrifleri dolayısıyla en 
samimi duygularımla hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. 
Türkiye'de kalacağınız sürenin kısa olmasına karşın ülkemizden 
olumlu izlenimlerle ayrılacağınızı ümit ediyorum.

Türkiye'de bulunduğunuz süre içinde yapmakta olduğunuz 
temasların, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti halkları arasında 
uzun bir tarihi geçmişe dayanan, zengin ve çok çeşitli motiflerle 
bezenmiş ilişkilerin boyutlarını daha da genişletmeye katkı 
sağlayacağına inanıyorum.

Ekselansları Li Peng,

Çin Halk Cumhuriyeti'nin yakından izlediğimiz büyük
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ekonomik gelişme hamlesi, ülkenizi yalnızca Asya kıtasında 
değil, aynı zamanda küresel ölçekte de son derece önemli bir güç 
haline getirmiştir.

Bu noktada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgesel ve ulus
lararası istikrarın korunması yönünde sarfettiği gayretleri takdirle 
karşıladığımızı belirtmek isterim. Ayrıca, Güney Doğu Asya'da 
başgösteren ekonomik buhranın asgari zararla atlatılması yo
lunda ülkenizin sergilediği sorumlu ve bilinçli yaklaşımları da 
takdirle izlediğimizi vurgulamak istiyorum.

Sayın Başkan,

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik 
ilişkilerin tesis edildiği 1971 yılından bu yana Türkiye, "Tek Çin" 
politikası izlemektedir. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti'ni Çin halkının tek yasal temsilcisi olarak tanımaktadır.

Ülkelerimiz arasında sürdürülen dostane ilişkiler, bölgesel 
ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş ve yaklaşımlarımızdaki 
benzerlik ve özellikle son yıllarda artan karşılıklı üst düzeyli 
ziyaretlerle yeni bir ivme kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel 1995 yılında, zamanın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ecevit ile Dışişleri Bakanımız 
Sayın İsmail Cem ise geçen yıl ülkenizi ziyaret etmişlerdir. Bu 
ziyaretlerin hepsi çok yapıcı ve olumlu bir ortamda cereyan 
etmiştir.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti parlamentoları arasında
ki yakın işbirliği halklarımız arasındaki dostluğun bir nişanesi 
olarak sürmektedir. Zamanın TBMM Başkanı Sayın Mustafa 
Kalemli başkanlığındaki bir parlamento heyetimiz 1996 yılında, 
TBMM Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Heyeti 
1997 yılında ülkenizi ziyaret etmiştir. Zat-ı Alileri'nin ülkemizi 
ziyaretinin de dostane ilişkilerimizin ve ülkelerimiz arasındaki 
işbirliğinin daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağı 
görüşündeyiz.
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Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Jıang Zemin, Başbakan Sayın Zhou Rongjı ve Dışişleri 
Bakanı Sayın Tang Jıaxuan'm ülkemizi teşriflerini bekliyoruz.

Öte yandan, dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerimizin 
halihazır düzeyinden daha da ileri bir noktaya çıkarılması ve bir 
ortaklığa dönüştürülmesi için pek çok olanağın mevcut olduğuna 
ve bu konuda ortaklaşa çaba harcamamız gerektiğine inanıyoruz.

Ekselansları Li Peng,
Sayın Konuklar,

Türkiye'nin 1980Tİ yılların başından itibaren uygulamaya 
koyduğu liberal ekonomi politikalarının bir sonucu olarak özel 
sektör ekonominin itici gücü haline gelmiş ve Türkiye OECD 
ülkeleri arasında en hızlı büyüme hızı kaydeden ülke konumuna 
gelmiştir. Halihazırda Türkiye ekonomisi küresel boyutta 16. 
büyük ekonomi durumundadır. İhracat kalemlerimizin yüzde 
90'lık bölümünü sanayi ürünleri oluşturmaktadır.

Öte yandan, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından mey
dana gelen gelişmeler, Türkiye'yi Avrasya'nın yeni jeopolitik 
coğrafyasının merkezi konumuna getirmiştir.

Bu bağlamda, özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 
Asya'daki ülkelerle her alanda gelişen ilişkilerimiz, Türkiye'nin 
öncülüğünü yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlara da önem kazandır
mıştır. Ayrıca, bu bölgelerdeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının 
batı ülkelerine sevkedilmesi için planlanan boru hatlarının inşası 
bakımından Türkiye uygun bir güzergah sunabilecek duruma 
gelmiştir. Sözkonusu boru hatlarının inşası Türkiye'yi bir "Eneji 
Terminali" haline dönüştürecektir.

Bu gelişmeler, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında
ki ilişkilerin 21. Yüzyılda yoğunlaşması ve her alanda gelişti
rilmesi için çok elverişli bir zemin yaratmaktadır.
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Türk Hava Yolları’nın bu yıl içinde Türkiye ile Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında başlatması beklenen doğrudan seferlerin 
ülkelerimiz arasında coğrafi uzaklıktan kaynaklanan ulaşım 
sorunlarını bertaraf edeceği muhakkaktır. Böylece,ülkelerimiz 
arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari etkileşim daha da 
hızlanacaktır.

Diğer taraftan, her ikisi de çok eski ve köklü kültürlere 
sahip olan ülkelerimizin kültürel alanda da işbirliğini yoğunlaştır
malarının yararına inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti, istikrarı ekonomik 
gelişmelerinin sürdürülmesi için elzem addeden, bölgesel ve ulus
lararası güvenlik ve istikrara olumlu katkılar yapan, tarihi, 
kültürel ve sosyal bakımlardan benzerlik arzeden pek çok unsuru 
bünyelerinde toplayan iki ülkedir. Bu çerçevede, karşılıklı 
dostluk, güven ve saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmemiz iki 
ülke halkının refah ve esenliğine de önemli katkı sağlayacaktır.

Ekselansları Li Peng,
Bayan Li Peng,
Sayın Konuklar,
Bayanlar ve Baylar,

Bu düşüncelerle, şimdi sizleri ekselansları Li Peng ve 
Bayan Li onuruna ve Çin halkının refah ve esenliği ile Türk-Çin 
ilişkilerinin parlak geleceği için kadeh kaldırmaya davet etmek 
istiyorum.

Sayın Başkan,
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LONDRA’DA YAPILACAK ALTILI İSTİŞARE 
TOPLANTISI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya 
Dışişleri Bakanlıkları siyasi direktörleri arasında 7 Nisan 1999 
tarihinde Londra'da altılı istişare toplantısı yapılacaktır.

Sözkonusu altılı istişare toplantısında Türkiye'yi Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Sayın Uluç 
Özülker başkanlığında bir heyet temsil edecektir.

Toplantının önceden belirlenmiş bir gündemi bulunma
maktadır. İstişarelerde altı ülkeyi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve 
uluslararası konuların ele alınması mümkün olabilecektir.
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KOSOVA’DAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova'daki zülüm ve toplu kıyım nedeniyle yüzbinlerce 
insan Arnavutluk ve Makedonya'ya kaçmaya devam etmektedir. 
Sınırlarda yığılan bu mülteciler aç, susuz ve açıkta beklemekte, 
bir anlamda hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Bunların 
arasından Türkiye'ye gelmeyi başarabilmiş olan 6,000'i aşkın 
mülteci ise gerek yakınlarının yanına gerek mülteci misafirper
verliğine kavuşmuş bulunmaktadır. Ayrıca, her iki ülkede de 
onbiner kişilik birer çadırkent kurulması amacıyla tarafımızdan 
gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Diğer taraftan özellikle, kendi nüfusunun ve dolayısıyla 
ekonomik gücünün çok üstünde bir mülteci dalgasıyla karşı 
karşıya kalan Makedonya'nın bu sıkıntısını hafifletmek ve 
yaşanan bu insanlık dramını bir ölçüde azaltabilmek için, bölgeye 
tarihi, kültürel ve insani bağlarla bağlı bulunan Türkiye, mevcut 
imkanlarını seferber ederek 20,000 kişiye kadar mülteciyi ülke
mize kabul etme kararını vermiş ve gerekli hazırlıklara süratle 
başlamıştır. Bu çerçevede ilk mülteci grubu bugün uçakla Çorlu 
Havaalanı’na gelecektir. Mülteciler buradan, tüm hazırlıkları 
tamamlanan Gaziosmanpaşa Göçmen Misafirhanesi’ne yerleşti
rilecektir.

Türkiye dost ve kardeş Makedonya'ya sıkıntılı günlerinde 
bu şekilde yardım elini uzatan ilk ülke olmaktan dolayı gurur duy
maktadır. Diğer ülkelerin de süratle aynı kararlılığı göstererek 
Makedonya'nın mülteci yükünü hafifletmelerini bekliyoruz.
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TÜRKİYE-POLONYA YÜKSEK DÜZEYLİ SÜREKLİ 
DANIŞMA KOMİTESİ BEŞİNCİ TOPLANTISI’NA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, Türkiye-Polonya Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 
Komitesi Beşinci Toplantısı’na katılmak üzere 6-9 Nisan 1999 
tarihlerinde Varşova'ya gidecektir.

Cumhurbaşkanımızın 1993 yılında Polonya'ya yaptıkları 
resmi ziyaret sırasında imzalanan Türkiye-Polonya Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşması gereğince oluşturulan Türkiye-Polonya 
Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi, Türkiye-Polonya 
ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve çeşitli uluslararası sorunlara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunulması amacına yöneliktir. 
Sözkonusu Komite, iki ülke Cumhurbaşkanlarının himayesinde 
faaliyette bulumnaktadır.

Büyükelçi Haktanır'ın Varşova ziyareti sırasında Polonya 
Cumhurbaşkanı Sayın Kwasniewski ve Dışişleri Bakanı Geremek 
tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır ile Polonya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Andrzej 
Majkowski eş başkanlıklarında yapılacak komite toplantılarında, 
Türkiye-Polonya ikili ilişkilerinde kaydedilen gelişmelerin göz
den geçirilmesi ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren uluslararası ve 
bölgesel sorunların ele alınması beklenmektedir.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAPANDREU’NUN, 
TÜRKİYE’YE ABD BASKISI YAPILDIĞI İDDİALARINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öğrenildiğine göre Atina Haber Ajansı'nın bir haberinde, 
Türkiye'nin Kosova'lı göçmenleri kabul etmeye yönelik ABD 
baskısı altında olduğu Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu'ya 
atfen iddia edilmektedir.

Bu, tamamen gerçek dışı ve maksatlı olduğu anlaşılan bir 
haberdir. Türkiye herhangi bir ülkenin baskısı altında hareket 
etmez. Türkiye, zor durumda olan Kosova'lılara yardımı bir 
insanlık bilinciyle ve şerefle yapmaktadır. İmkanları ölçüsünde de 
bu yardımlarını sürdürecek, gereken fedakârlığı gösterecektir.

Yine aynı haberde, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları 
arasında doğrudan bir telefon hattı kurulduğu iddia edilmektedir. 
Bu iddia da gerçek dışıdır. Yunan Dışişleri Bakanı, Sayın 
Bakanımızı üç kez aramış ve görüşmeler Kosova sorununun 
insani yönüyle sınırlı kalmıştır.

Yunan basınında çıkan bu haber, en insani duygularla ele 
alınması gereken konuları bile Yunanistan'da bazı çevrelerin 
Türkiye aleyhine istismar etmek için nasıl çalıştıklarını gösterme
si bakımından ibret vericidir.
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YUNANİSTAN BAŞBAKANI SİMİTİS’İN 
TELEVİZYONDA YAPTIĞI KONUŞMAYA

DAİR AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Simitis'in televizyonda yaptığı ve 
Kosova konusunda hükümetinin izlediği politikayı anlatan konuş
masına ülkemize yönelik bilinen saldırılarıyla başladığı

• • •• 1 • •  j • •görülmüştür.

Başbakan Simitis'in Kosova konusundaki Yunan tutumunu 
anlatırken ve kendi kamuoyunu iknaya çalışırken dahi ülkemize 
değinmesi, Yunanistan'ın tüm konulara Türk düşmanlığı 
gözlüğünden bakmaya devam ettiğini göstermektedir.

Bu hastalıklı yaklaşım, Simitis Hükümeti’ni, terör örgütü 
PKK'nm başına dahi her türlü yardımı yapma noktasına getirmiş 
ve Yunanistan'ı terörist ülke konumuna düşürmüştür.

Yunanistan, Türk düşmanlığına dayalı politikasının çıkmaz 
sokak olduğunu ve bölgede gerilimi daha da artırmaktan başka bir 
sonuç vermeyeceğini anlamalıdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI :Günaydın Sayın Basın Mensupları. 
Toplantımıza hoş geldiniz.

SORU : Haberlerde Makedonya-Yugoslavya sınırında 40 
bin kadar Kosovalı Amavut'un bulunduğu, bunların dün gece 
önemli bir kısmının sınırı geçmek için Türkiye, Yunanistan, 
Amavutluk'a doğru harekete geçtikleri bildiriliyor. Sizde bunu 
teyid edecek bilgi var mı?

CEVAP : Hayır. Bu konuda bizde bilgi yok.

SORU : Dün NATO Konseyi'nden Amavutluk'a kara birliği 
gönderme kararı çıktı. Bu konuda bize bilgi aktarır mısınız? 
Türkiye bu birliğe katkıda bulunacak mı? Bu konuda kesin bir 
karar alındı mı, ya da alınması sözkonusu mu?

CEVAP : Dün NATO Konseyi'nden değindiğiniz karar 
çıktı. Kararın mahiyeti özetle, Kosova'dan ayrılmak zorunda 
kalan mültecilere yapılacak insancıl yardımların bir düzen içinde 
yürütülmesi, bu konudaki koordinasyonun sağlanması gibi konu
larla sorumlu olacak bir gücün Arnavutluk içinde konuşlandırıl
masından ibaret. Bu güç gerek Arnavutluk makamları gerek BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle yakın işbirliği halinde 
bölgedeki insancıl durumu tespit etmek, belirlemek ve bununla 
bağlantılı olarak yapılacak yardım çalışmalarına katkıda bulun
mak amacına yönelik. Bu karar dün akşam çıktı. Bundan sonra bu 
kararın gerektirdiği adımlar atılacak. SACEUR'e bu amaçla kul
lanılacak olan birliğin gücü, çapı, mahiyeti hakkında bir değer
lendirme yapması ve ilgili ülkelere de katılım çağrısında bulun
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ması için görev verilecek. Henüz bu karardan sonra Türkiye'ye 
resmen gelen, diğer ülkelere de resmen yapılan bir çağrı yok. Bu 
karar doğrultusunda Türkiye de bu konuda uygun göreceği adım
ları atacak. Simdi bu noktadayız.

SORU : Bu konuşlandırılacak birlik insani yardım 
çerçevesinde ama olası bir Yugoslavya saldırısı karşısında kendi
lerini koruyabilecek bir şekilde donanacak mı? Muharebe güçleri 
ne olacak? Bu konuda elinizde bilgi var mı?

CEVAP : Bu güç, kompozisyonu itibariyle muharip bir güç 
değil. Ama gayet tabii ki meşru savunma uluslararası hukukta 
yeri olan bir kavramdır. Bu sorunuz çok teorik bir soru, ama böyle 
bir saldırı vaki olursa, şüphesiz ki kendisini koruyacak şekilde 
teçhiz edileceğinin varsayılması gerekir. Ama gücün esas amacı 
muharip bir unsur teşkil etmek değil, yardımların düzenli bir şe
kilde dağıtılması, mültecilere ulaştırılması, vs. gibi konular ile 
meşgul olmaktır.

SORU : Dünyanın belli başlı ülkelerinden, özellikle 
Avrupa olmak üzere, Yunanistan'ı da dahil edebiliriz buna, 
Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyinde, üst düzey yetkililer 
bazında, Makedonya ve Amavutluk'a sık sık ziyaretler yapılıyor 
özellikle operasyondan sonra. Türkiye'den şimdiye kadar bu 
konuda atılmış bir adım yok. Pazar günü Demirel'in Amavutluk'a 
gideceği yönünde bazı duyumlar var, ama daha net bir açıklama 
yok. Büyük ihtimalle gidecek. Peki Dışişleri Bakanlığından bu 
konuda bir girişim olacak mı?

CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki durumu 
yerinde tespit etmek, bu konuda yapılan çalışmaları değer
lendirmek üzere Arnavutluk ve Makedonya’ya 11 Nisan Pazar 
günü bir ziyarette bulunacaklar. Ayrıca, biliyorsunuz bu 
Türkiye'yi haftalardır çok yakından meşgul eden bir konu. Başta 
Bakanlığımız olmak üzere, devletin ilgili bütün birimleri yoğun 
mesai içinde. Türkiye'nin ne katkı yapabileceği, özellikle son 
günlerde ortaya çıkan insancıl meseleler konusunda Türkiye'nin 
nasıl yardımcı olabileceği hususunda çok yoğun mesai sarfedi-

[34] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



yoruz. Bu yöndeki diplomatik girişimlerimiz zaten aylar öncesin
den başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hafta sonu bölgeye 
ziyaretine işaret ettim. Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem de 
yarın AB ülkeleriyle, bölge ülkelerinin bu konuda yapacağı bir 
toplantıya katılmak üzere Lüksemburg'a gidecek. AB Dönem 
Başkanlığından Sayın Dışişleri Bakanımıza bu yönde bir davet 
vaki oldu ve Sayın Bakanımızın da bu toplantıya katılması 
öngörülüyor. Ayrıca, NATO Konseyi'nin 12 Nisan Pazartesi günü 
Bakanlar düzeyinde bir toplantı yapması sözkonusu. Bu toplantı 
gerçekleştiği takdirde, keza Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
bu toplantıya da katılması öngörülüyor. Ayrıca, biliyorsunuz 
Cumhurbaşkanımız kendi ziyaretlerinin öncesinde Büyükelçi 
Ahmet Acet'i de özel temsilci olarak görevlendirmiş bulunmakta. 
Büyükelçi Acet'in bugün özel bir uçakla bölgeye gitmesi 
öngörülüyor. Türkiye'nin bu konuya ilgisi en üst düzeydedir ve 
özellikle meselenin insancıl boyutuna bir katkı getirebilmek 
amacıyla elinden gelenin azamisini yapmaya devam edecektir.

SORU : Büyükelçi Ahmet Acet Arnavutluk ve
Makedonya'ya mı gidiyor?

CEVAP : Evet, Arnavutluk ve Makedonya'ya gidecek.

SORU : Özel bir mesaj mı götürüyor?

CEVAP : İlgili iki ülke Cumhurbaşkanlarına Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan bir mesaj götürecek. Ayrıca bölgedeki 
göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu alanları da ziyaret edecek 
ve bu konuda bir rapor hazırlayacak.

SORU : Türkiye'den insani yardım amacıyla gidecek olan 
uçakların kullanacakları hava sahasında bir sorun vardı. 
Bulgaristan izin vermedi. Sonradan Yunanistan’la anlaşmaya 
varıldığına dair birtakım duyumlar alındı. Bu konu netleşti mi? 
Yani Türk uçakları Bulgar hava sahasını mı kullanıyorlar, yoksa 
Yunan hava sahasını mı kullanıyorlar?

ikinci bir soru da, karayoluyla Türkiye'ye gelecek olanlar
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sanırım Bulgaristan sınırından sokulmuyorlar. Ancak, Bulgar 
tarafı galiba Türk tarafından bir teminat istiyor göçmenlerin 
Türkiye'ye kadar geleceğine dair. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlarının yapmış olduğu bir girişim var mı?

CEVAP : Bunlar sürekli olarak bizim gündemimizdeki 
konular. Biliyorsunuz, Türkiye'nin açıkladığı bir göçmen kabulü 
meselesi var. Bunun ilk adımları da atıldı. 20 bin kişi için 
Türkiye'de, 20 bin kişi için de -10'ar bin kişiden oluşmak üzere- 
Arnavutluk ve Makedonya'da birer göçmen kampı kurulması ve 
mültecilerin bu kamplarda geçici olarak ağırlanması sözkonusu. 
Ayrıca Türkiye'ye diğer kanallarla gelen 6-7 bin kadar göçmen de 
bulunmakta.

Uçaklarımız konusuna gelince, bu konuda hava sahalarına 
ilişkin teknik bazı nedenlerden kaynaklanan zorluklar ortaya 
çıktı. NATO'nun bazı bölgeleri tehlikeli alan ilan etmesi vs. gibi. 
Ama şu ana kadar bizim uçaklarımız öngörülen uçuşlarını yap
tılar. Gerek Bulgaristan hava sahasından, gerek bildiğim kadarıy
la Yunanistan hava sahasından. Benim önümdeki rakamlara göre, 
şu ana kadar Türkiye Arnavutluk'a beş uçak dolusu, 
Makedonya'ya da dört uçak dolusu yük gönderdi. Ayrıca, 
bildiğiniz gibi, TIR araçlarıyla gerek Kızılay'ın gerekse bazı kuru
luşların kendi yardımları da ulaştırılıyor.

Sorunun boyutu giderek büyüyor. Kosova'dan kaçan insan
ların sayısı artıyor, bu durum ortaya çıkan trajedinin boyutunu 
artırdığı gibi, bu meseleye bir çözüm bulunması çabalarını da 
güçleştiriyor. Henüz bu konularda uluslararası camianın da tat
minkar bir formül getirdiği söylenemez. Söylediğiniz konular 
herhalde önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturulması gereke
cek insani meseleler.

SORU : Büyükelçi Acet'in götüreceği mesaj in niteliği 
nedir? Ne tür bir mesaj iletecek?

İkincisi, İslam Konferansı Örgütü de Kosova konusunda 
bazı girişimlerde bulunuyor. Cenevre'de bir toplantı yapıldı, ya da
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yapılacak. Türkiye ÎKÖ bünyesindeki çalışmalara katılıyor mu, 
ya da İKÖ'nün özellikle Dönem Başkam İran NATO operas
yonuna karşı çıkmıştı. İKÖ içinde oluşan görüşe katılıyor mu 
Türkiye?

CEVAP : Türkiye bildiğiniz gibi, İslam Konferansı
9  9  *  ^

Orgütü'nün aktif üyelerinden bir tanesidir. Once Bosna Hersek, 
daha sonra da Kosova'da ortaya çıkan dram konusunda da İslam 
Konferansı içinde aktif rol almıştır. Karar tasarıları hazırlamıştır. 
Bunların çıkmaşına öncelik etmiştir. Cenevre'de yapılacak toplan
tıya da hiç şüphesiz Türkiye katılmaktadır. Bu konuda 
Türkiye'nin açıkladığı tezler doğrultusunda bir karar alınması ve 
bu karar doğrultusunda bir eylem ortaya konulması için çabalarını 
sürdürecektir.

Büyükelçi Acet'in götüreceği mesajın içeriği ise, bizim şu 
ana kadar söyleyegeldiğimiz hususların bir özeti mahiyetindedir. 
Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerden duyduğu kaygıyı dile 
getiren, bu konuda ne tür adımlar atılabileceği konusundaki 
düşüncelerini ve Türkiye'nin bu mülteci sorununun çözümüne 
yapabileceği katkıları içeren bir mesajdır.

SORU: Daha önce 8 Nisan'a kadar geçişi tamamlanması 
planlanan 8 Rus muhribinin geçişlerinin 10-13 Nisan arasına erte
lendiği, 10-12-13 Nisanda, 2-3-3 olarak geçeceği söyleniyor. Bu 
konuda bir açıklama yapmanız mümkün mü?

CEVAP : Rusya Federasyonu'nun Türk Boğazları’ndan 
geçirmeyi öngördüğü gemilerle ilgili bildirimler usülüne uygun 
olarak Rus makamlarınca bize iletilmektedir. Daha önce Nisan 
ayının başında geçiş yapacağı bildirilen bazı savaş gemilerinin 
geçişlerinin ileri bir tarihte yapılacağı konusunda keza Rusya 
Federasyonu’ndan Bakanlığımıza bildirim yapılmıştır. Bu 
bildirimler çerçevesinde, Montrö gereğince Türk makamlarınca 
gereken yapılmaktadır.

SORU : En son gelen bildirimin tarihi ne ve hangi ileri ta
rihlere ertelendi. Tam olarak hangi tarihlerde geçecek?
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CEVAP : Mesela, en son olarak 12-13 Nisan tarihleri bize 
bildirilmiş bazı gemilerin geçişleri için.

SORU : Kaç gemi geçecekmiş?

CEVAP : 3'er gemi. Yani 3 gemi 12 Nisan, 3 gemi de 13 
Nisan. Fakat sonra yeniden bir bildirim alınmış, bunlardan daha 
önce bildirimi yapılan bir tanesinin geçişinin 15-16 Nisan'a erte
lendiği bildirilmiş. Bunlar usülüne uygun olarak yapılan bildirim
lerdir.

SORU : Şimdi yani 12-13 Nisan'da geçecekler değil mi?

CEVAP : 12 Nisan tarihinde 3 gemi, 13 Nisan tarihinde 3 
gemi. En son olarak yapılan bildirimler. 15 ya da 16 Nisan tari
hinde de bir gemi. Bir yardımcı gemi.

SORU : Bu 16 Nisan tarihinde 7 geminin geçişi tamamlan
mış olacak. Daha önceden bir tane de gözlem gemisi geçmişti. 
Toplam 8 gemi. Başka geçecek Rus gemisi var mı?

CEVAP : Bize yapılan bir bildirim yok.

SORU : O zaman 16 Nisan itibariyle bütün Rus gemilerinin 
Boğaz'dan geçişi tamamlanmış olacak.

CEVAP : Bize bildirimi yapılan gemilerin geçişi tamam
lanmış olacak. Eğer bu gemiler geçerse. Bazen geçmiyor biliyor
sunuz. Yani belirtilen tarihte geçmediği de oluyor. O zaman yeni 
bir bildirim yapıp, yeni bir tarih bildiriyorlar.

SORU : Gemilerin tipleri konusunda ayrıntı verebilir 
misiniz?

CEVAP : Hangi kategoride gemi olduğunu bilmiyorum, 
savaş gemisi bunlar.

Teşekkür ederim.
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III. AVRUPA AKDENİZ DIŞİŞLERİ BAKANLARI 
KONFERANSI HAKKINDA AÇIKLAMA

III. Avrupa-Akdeniz (EUROMED) Dışişleri Bakanları 
Konferansı 15-16 Nisan 1999 tarihlerinde Almanya'nın Stuttgart 
kentinde yapılacaktır. Konferansa hükümetimizi temsilen 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sayın Uluç 
Özülker başkanlığında bir heyetle katılınacaktır.

Temeli 27-28 Kasım 1995 tarihlerinde Barselona'da düzen
lenen konferansla atılmış olan Avrupa-Akdeniz Süreci, Akdeniz 
Bölgesi’nde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasını, bu amaçla 
ayrıca, AB ile Akdeniz'e kıyıdaş diğer ülkeler arasındaki 
ekonomik, ticari, sınai, kültürel, bilimsel ve çevresel alanlarda 
işbirliğinin arttırılmasını ve 2010 yılına değin aşamalı olarak bir 
Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasını hedeflemektedir. 
Sürecin birincisi siyasi ve güvenlik, İkincisi ekonomik ve mali, 
üçüncüsü de sosyal, kültürel ve insani olmak üzere toplam üç 
sepeti bulunmakta ve bu alanlarda Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler 
arasında ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcan
maktadır. Avrupa-Akdeniz Süreci’nin Stuttgart'da düzenlenen 
Bakanlar düzeyindeki üçüncü konferansının gündemini, söz 
konusu alanlardaki ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin 
konular oluşturacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ARNAVUTLUK VE MAKEDONYA'YA 

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİYARET ÖNCESİNDE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 11 Nisan 1999, Pazar, Saat:07.45)

Kosova'da yaşanan olaylardan en çok etkilenen iki ülke 
olan dost ve kardeş Arnavutluk ve Makedonya'yı ziyaret etmek 
üzere Tiran'a hareket ediyorum. Bu ziyaretimde bana Devlet 
Bakanı Sayın Haşan Gemici ile üst düzey yetkililerden ve basın 
mensuplarından oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Kosovalı masum insanların Belgrad Yönetimi'nin 
Kosova'da izlediği insanlık dışı etnik temizlik ve soykırım poli
tikaları sonucunda evlerinden, yurtlarından kaçarak sığındıkları 
bu iki ülke, uluslararası toplumun da katkılarıyla, ülkelerine 
sığınmak zorunda kalan Kosovalı mültecilere geçici barınma
imkanı sağlayabilmek hususunda örnek bir mücadele vermekte
dir.

Bu ziyaretim öncelikle, bu iki ülkede bulunan Kosovalı 
mülteci kardeşlerimizle dayanışmamızın vurgulanmasına imkan 
sağlayacaktır. Öte yandan, ziyaretimin, Balkanlar’da fevkalade 
ilişkilerimiz olan Arnavutluk ve Makedonya'ya verdiğimiz 
desteğin ve bu ülkelerin esenliğine, istikrarına atfettiğimiz öne
min vurgulanması bakımından da zamanlı bir vesile olduğuna 
inanıyorum. Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanları Sayın 
Gligorov ve Sayın Meidani ile yapacağımız görüşmelerde 
Türkiye olarak başlattığımız insani yardımların koordinasyonunu 
birlikte ele alacak, bundan sonra yapılabilecek yardımlar hakkın
da ihtiyaçları birlikte tesbit edeceğiz.
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Türkiye, bir yandan tarihi ve manevi sorumluluğunun bir 
gereği olarak Kosovalı kardeşlerine kapılarını açarken, 
Arnavutluk ve Makedonya'nın karşılaştığı bu büyük soruna 
yardımcı olabilmek, evlerinden ve yurtlarından edilmiş binlerce 
Kosovalı'ya sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınma imkanı vere
bilmek maksadıyla Arnavutluk ve Makedonya'da mülteciler için 
ilk aşamada biner çadırdan oluşan iki kamp oluşturmaktadır. Bu 
kamplarda, ilk etapta beşer bin kişiden toplam on bin sığın
macının barındırılmaları öngörülmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, ihtiyaca bağlı olarak, sözkonusu iki kampın kapa
sitesinin iki katma çıkartılması için de çalışmalar sürdürülmekte
dir.

Bugün, beraberimdeki heyetle birlikte, Arnavutluk ve 
Makedonya'ya yapacağım ziyaretlerde bu iki kamp bölgesini biz
zat ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilk elden bilgi alacağım.

Kosova krizinin başlangıcından itibaren soruna diplomatik 
yollardan bir çözüm bulunmasının önemine işaret ettik. Bu tarihi 
fırsat Belgrad rejiminin insanlık dışı politikaları nedeniyle yiti
rilmiştir. Türkiye, bugün gelinen noktada NATO'nun kararlı 
mücadelesinin mutlaka başarıya ulaşarak, yurtlarından edilmiş 
Kosovalılarm evlerine korkusuzca geri dönmelerinin sağlanması 
gerektiğine inanmaktadır. Türkiye, Belgrad Yönetimi’nin uzlaş
maz tavrı sonucunda ortaya çıkan trajedinin açtığı yaraları sarma 
konusunda da üzerine düşen manevi sorumlulukları yerine 
getirmeye gayret sarfetmektedir.

Bugün için aciliyet arzeden mesele, yüzbinlerce mültecinin 
geçici olarak en iyi koşullarda barınmalarını sağlamaktır. Aksi 
takdirde, bugün yaşadıkları acılara yenilerinin eklenmesi kaçınıl
maz olacaktır.

Ziyaretimin, bölgede yaşanan insanlık dramının birkez 
daha tüm açıklığıyla gözler önüne serilmesine ve Kosovalılarm 
yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için uluslararası camia tarafın
dan alman tedbirlerin hızlandırılmasına katkı sağlamasını ümit 
ediyorum.
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Ziyaretim, diğer yandan, Türkiye'nin, her iki dost ve kardeş 
ülkenin bütünlüğüne, istikrarına ve güvenliğine atfettiği önemin 
de bir göstergesi olacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan böyle de dost Arnavutluk ve Makedonya'nın yanında ola
cak, bu iki ülkenin karşılaşacakları sorunların aşılması için elin
den gelen tüm çabayı ve katkıyı sağlayacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK 
CUMHURBAŞKANI REXHEP MEİDANİ İLE BİRLİKTE 

DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISINDA
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Tugaylar Sarayı, 11 Nisan 1999, Pazar, Saat: 12.30)

Kosova sorunundan en fazla etkilenen ülkelerin başında 
gelen dost ve kardeş Arnavutluk'u ziyaretim çerçevesinde 
yardımsever ülkenize sığınan mültecilerin barınmaları için 
Dinamo Spor Tesisleri’nde oluşturulan kamp ile Türk Kızılay'ı 
tarafından Elbasan kentinde oluşturulmakta olan sığınmacı kam
pında bu sabah yaptığım incelemelerin ardından aziz dostum 
Cumhurbaşkanı Sayın Rexhep Meidani, Meclis Başkanı Sayın 
Skender Gzinushi ve Başbakan Sayın Pandeli Majko ile birer 
görüşme gerçekleştirmiş bulunuyorum.

Kamplarda gördüğüm manzara, yirmibirinci yüzyılın 
eşiğinde Avrupa'nın ortasında yaşanan insanlık ayıbını tüm açık
lığıyla ortaya sermektedir. Yaşanan trajedi uzun yıllar hafızalar
dan silinmeyecek niteliktedir.

Bugün Kosova'da yaşanan olay demokrasi ile totalita
rizmin mücadelesidir. Balkanlar’da yaşanan acı tecrübeler, 
demokrasinin ve demokrasi zemininde birlikte yaşama iradesinin 
toplumların huzur ve esenliği için ne kadar hayati önem taşıdığını 
bir kere daha gözler önüne sermiştir. Ortak değerlerimizin 
yaşatılabilmesi ve umudun karamsarlığa galebe çalabilmesi için 
insanlık dışı bir soykırımın müsebbibi olan Belgrad rejimine karşı 
NATO'nun kararlılıkla başlattığı harekatın mutlaka başarıya ulaş
ması ve bu insanlık ayıbının sorumlularının adalete hesap ver
meleri gerekmektedir.
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Evlerinden, köylerinden, yurtlarından zorla sürülmüş, 
saldırgan etnik milliyetçiliğe dayanan şiddete ve zalimce 
baskılara maruz bırakılmış bu insanların, Arnavutluk'ta sıcak ve 
huzurlu bir ortam bulmaları ve en azından can güvenliklerinden 
emin olarak yaşamlarını sürdürüyor olmaları belki de tek teselli 
kaynağımızı oluşturmaktadır.

Miloseviç'in katliamlarından kaçan Kosovalılara kapılarını 
açan ve uluslararası toplumun da yardımlarıyla, mültecilerin 
barınmaları için adeta seferber olan Amavutluk'un bu çabalarının 
her türlü takdire şayan olduğunu burada özellikle belirtmek isti
yorum.

Sayın Meidani, Sayın Gzinushi ve Sayın Majko ile gerçek
leştirdiğim görüşmelerde, Türkiye'nin bu örnek davranışında her 
zaman Amavutluk'un yanında olduğunu ve bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da elinden gelen tüm desteği ve yardımı ver
meye hazır bulunduğunu ifade ettim.

Kosova krizinin başlangıcından bu yana, soruna diplomatik 
yollardan bir çözüm bulunması yolundaki tüm gayretlere aktif 
desteğini veren Türkiye'nin, Belgrad rejiminin etnik milliyetçiliğe 
dayanan şiddet politikası sonucunda ortaya çıkan insanlık traje
disinin açtığı yaraları sarma konusunda da üzerine düşen sorum
lulukları yerine getirmek hususundaki kararlılığını sürdürdüğünü 
ve 65 milyonluk Türkiye'nin Kosova konusunda tek vücut şek
linde gelişmeleri kaygıyla izlemekte olduğunu Sayın Meidani; 
Sayın Gzinushi ve Sayın Majko'nun dikkatine getirdim.

Yaşadıkları yerlerden zorla kopartılmış bulunan 
Kosovalılar için Elbasan kentinde Türk Kızılay'ı tarafından oluş
turulmakta olan bin çadırlık kampı ziyaret ettim. Bu kampta, ilk 
etapta beş bin mültecinin barındırılması, önümüzdeki dönemde, 
ihtiyaca bağlı olarak, sözkonusu kampın kapasitesinin iki katına 
çıkartılması öngörülmektedir. Öte yandan, Türkiye, Amavutluk'a 
insani yardım malzemesi göndermeye de devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi, ziyaretimin ikinci bölümünde bugün öğle
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den sonra Makedonya'ya giderek bu ülkede yine Kızılay tarafın
dan oluşturulmakta olan mülteci kampında incelemelerde bulu
nacağım. Ardından, başta Cumhurbaşkanı Sayın Kiro Gligorov 
olmak üzere, Makedonya yetkilileriyle temaslar gerçekleştire
ceğim.

Amavutluk'a yapmış olduğum bu kısa ziyaretimin, yaşanan 
insanlık dramının bir kez daha tüm açıklığıyla gözler önüne se
rilmesine vesile teşkil etmesini ümit ediyor, bu bağlamda, 
Cumhurbaşkanı Sayın Rexhep Meidani'nin şahsında tüm 
Arnavutluk halkını, Kosovalıların acılarını biraz olsun dindirme 
yönündeki çabalarından ötürü yürekten kutladığımı belirtmek 
istiyorum.

Çocuklarımıza güvenli ve barış içinde bir Avrupa bırakmak 
istiyorsak uluslararası toplum olarak NATO'nun kararlılığını 
sonuna kadar desteklemek durumundayız. Miloseviç'e verilecek 
mesajın sarih olması gerekmektedir: Kosova eli kanlı canilerden 
temizlenecek, bu hunharca etnik temizlikten kaçarak evlerini 
yurtlarını terkeden masum insanlar mutlaka evlerine korkusuzca 
dönebileceklerdir. Belgrad rejiminin bu mesajı iyi anlaması 
gerekmektedir.

NATO harekatı bu hedeflere ulaşılıncaya kadar sürecektir. 
Miloseviç ile teması hâlâ sürdürenler ve kendisini destekleyenler, 
barışa katkıda bulunmayı gerçekten istiyorlarsa, kendisinin işle
mekte olduğu insanlığa karşı suçları teşvik edecek ve 
cesaretlendirecek politikalardan süratle vazgeçmelidirler. Barışa 
katkı yapmanın yegâne yolu, Miloseviç'in NATO'nun taleplerini 
karşılamasından geçmektedir. Bu itibarla, barışçı yollara ağırlık 
verilmesi gerektiğinden hâlâ bahsedebilenlerin, Miloseviç'in 
NATO'nun mesajını alması için çaba sarfetmekten başka 
yapacakları herhangi bir katkı yoktur.

Bu zor günler yakında son bulacak ve Belgrad rejimi ulus
lararası toplumun beklentilerini kabul etmek zorunda kalacaktır. 
NATO bu konuda kararlıdır. Bu kararlılığın gevşemesinden kendi 
çağdışı, insanlık dışı emelleri için medet umanlar yanılgı
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içindedir. Türkiye, Amavutluk'un yanındadır ve yanında kalmaya 
da devam edecektir. Elbirliğiyle ve gönül birliğiyle demokrat, 
müreffeh, bütünleşmiş bir Avrupa'nın inşa edilmesine katkıda 
bulunacağız. Bu hedefin önündeki engeller mutlaka aşılacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK VE
MAKEDONYA’YI ZİYARETLERİNDEN 

DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 11 Nisan 1999, Pazar, Saat:21.00)

Kosova'da yaşanan olaylardan en çok etkilenen iki ülke 
olan Arnavutluk ve Makedonya'ya gerçekleştirdiğim bir günlük 
ziyaretimi tamamlayarak Türkiye'ye dönmüş bulunuyorum. Bu 
ziyaretimde bana Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici ile üst 
düzey yetkililerden ve basın mensuplarından oluşan bir heyet 
refakat etmiştir.

Ziyaretim sırasında, Belgrad Yönetimi’nin Kosova'da 
izlediği insanlık dışı politika yüzünden evlerinden, köylerinden, 
yurtlarından edilmiş olan ve barınmak amacıyla yüzbinler halinde 
Arnavutluk ve Makedonya'ya sığınan Kosovalı kardeşlerimizin 
yaşadıkları dramı ve içinde bulundukları durumun vahametini 
yerinde gördüm. Orada yaşanan insanlık ayıbı, uzun yıllar 
hafızalardan silinemeyecek niteliktedir.

Arnavutluk ve Makedonya makamlarının ülkelerine gelen 
mültecilerin en iyi şekilde barınmaları için seferber olduklarını ve 
uluslararası toplumun da katkılarıyla toplu göçten kaynaklanan 
sıkıntıları giderme kararlılığına sahip bulunduklarını müşahede 
ettim.

Ziyaretim sırasında Türkiye'nin, tarihi ve manevi sorumlu
luğunun bir gereği olarak , onbinlerce Kosovalı'ya sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda barınma imkanı verebilmek ve Arnavutluk ve 
Makedonya'nın karşılaştığı bu büyük soruna yardımcı olabilmek 
maksadıyla bu ülkelerde oluşturmakta olduğu beşer bin kişilik
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iki kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldım. 
Önümüzdeki dönemde, ihtiyaca bağlı olarak, sözkonusu kamp
ların kapasitesinin iki katına çıkartılması için de çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Sayın Rexhep Meidani ile 
yaptığım görüşmede ve Meclis Başkanı Sayın Skender Gzinushi 
ile Başbakan Sayın Pandeli Majko'yu kabulümde meydana gelen 
gelişmeleri ve karşılaşılan sorunları ele almak fırsatı buldum. 
Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Kiro Gligorov ile yaptığım 
görüşmemizin ana temasını da Kosova'da yaşanan insanlık traje
disi oluşturmuştur.

Gerçekleştirdiğim bu görüşmelerde, Türkiye'nin, Belgrad 
Yönetimi’nin insanlık dışı etnik temizlik politikaları sonucunda 
ortaya çıkan trajedinin açtığı yaraları sarma konusunda üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmekte olduğunu ve bundan 
böyle de yerine getirmeye devam edeceğini vurguladım.

Belgrad rejiminin saldırgan etnik milliyetçiliğe dayanan 
şiddet politikasına dur denilerek, Kosovalıların korkusuzca ve 
güvenlik içinde evlerine geri dönmelerinin sağlanması ulus
lararası toplumun nihai amacını oluşturmaktadır. Ancak, içinde 
bulunulan aşamada, üzerimize düşen ortak sorumluluk, Kosovalı 
mültecilerin yaşadıkları acıları en aza indirgemek, onlarla 
dayanışma içinde olmaktır.

Ziyaretimin, bölgede yaşanan insanlık dramının birkez
daha tüm açıklığıyla gözler önüne serilmesine katkı sağlamasını
diliyorum. Belgrad Yönetimi'nin tuttuğu yanlış yoldan biran
evvel dönerek, uluslararası toplumun taleplerini kabul etmesi ve
Kosovalılara yönelik soykırım uygulamalarını derhal durdurması
gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Belgrad rejimi
insanlığa karşı işlediği suçların hesabını er yada geç vereceğini 
hatırda tutmalıdır.

Bu vesileyle, Kosovalı mültecilerin acılarını biraz olsun 
hafifletme yönündeki çalışmalarından ötürü başta Kızılay olmak
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üzere bu konuda seferber olan kamu kuruluşlarımıza, basınımıza, 
radyo ve televizyonlarımıza ve her zamanki alicenaplıkları ve 
hayırseverlikleriyle yardımda bulunmak için yarışan vatan
daşlarımıza şahsım ve devletimiz adına teşekkür etmek istiyorum.
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HAŞIMI URDUN KRALLIGI’NDAN ALTES PRENS 
HAŞAN BİN TALAL’IN “OSMANLI DÜNYASINDA 

BİLİM VE EĞİTİM” MİLLETLERARASI KONGRESİ
AÇILIŞ TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI

(Dolmabahçe Sarayı, İstanbul)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Prof.Dr. İhsanoğlu,
Bayanlar ve Baylar 
Kıymetli Misafirler,

Müslüman bir Arap olarak, geçmiş 700 senede yer alan 
Osmanlı tarihi üzerinde düşünme imkanı sağlayacak olan, İstan
bul’da toplanan bu çok mühim kongreye katılmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum.

Osmanlı İmparatorluğu denilince birçok kişinin akima 
öncelikle, en büyük İslam imparatorluklarının sonuncusu, 
“İslam’ın kılıcı ve kalkanı” olması sebebiyle, askeri bir güç ve 
fetihler gelir. Aslında “imparatorluk” kelimesi her dilde, bu ma
nayı çağrıştırır. Ancak Hiristiyan aleminin bütün dillerinde 
Osmanlı Devleti için kullanılan bu kelime, Türkçe, Farsça veya 
Arapça’daki karşılıklarıyla aynı değildir. Osmanlı’nın müslüman- 
larm dillerindeki adı daha çok “devlet”, Arapça “dawla” olup, 
başlangıçta bu kelime büyük bir değişikliği ifade ederken son
raları bir sülaleyi, ve daha sonra daha genel olarak bir hükümeti 
ve sonunda da bir devleti ifade etmek üzere kullanılmıştır. 
“İmparatorluk” kelimesi, ki Latince “imperial”den gelir ve 
hükümranlık ve fetih anlamlarını da kapsar.

Osmanlılar gerçekten de bu kelimenin çağrıştırdığı gibi 
güçlü bir imparatorluk kurmuşlardır ve İslamın kılıcı ve kalkanı
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olarak üstlendikleri rol tarihleri boyunca bütün İslam dünyasında 
tanınmıştır. Osmanlı idarecileri ve askerleri, Orta Doğu’daki 
toprakları ve birçok başka bölgeleri yönetmişlerdir. Orduları 
Avrupa, Asya ve Afrika’ya kadar ve gemileri batıda İzlanda, 
doğuda Sumatra’ya kadar uzanmıştır. Ancak bugün bizim 
ilgilendiğimiz, “İslamın kılıcı ve kalkanı” değildir ve bu “kılıç ve 
kalkan”ın yöneldiği bölgelerdeki toplumların bu rolü takdir 
etmelerini kimse bekleyemez. Bugün bizim ilgilendiğimiz 
kültürdür, ve OsmanlIların kültürel ilerleme ve gelişmeye yaptık
ları ancak maalesef bazen yanlış anlaşılıp anlatılan katkılardır.

Tarihte gördük ki Anadolu Selçuklu Sultanları, başkentleri 
Konya’yı, ruhunu arındırmak isteyen genç nesiller için bir yuva 
haline getirdiler. Bu şehir, hem sufıleri, hem iş adamlarını cezbet- 
ti. Burada birçok bedesten kuruldu ve burası İslam aleminin en 
önde gelen ilim ve irfan merkezlerinden biri oldu. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin Orta Asya’dan buraya gelmesi, müslü- 
manların Hiristiyan ve Yahudi dini mensuplarına olan örnek yak
laşımları ve hoşgörülerini yansıtan ve binlerce mısradan meydana 
gelen Farsça Mesnevi’sini burada yazması şaşırtıcı değildir.

13. yüzyılın ikinci yarısında İslam aleminde 
Osmanoğullarının ortaya çıkması, bölgenin ve müslümanların 
tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Osmanoğulları seçkin, disiplinli, 
idarede yetenekli, din farklılıkları bakımından hoşgörüye sahip, 
siyasette gelişmelere ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hareket 
eden bir millet olarak ortaya çıktılar. Gerçekten de, beyaz bir ata 
binmiş olarak İstanbul’a giren Sultan II. Mehmet “bütün 
dünyanın cihangiri” olarak tarif edilmiştir. Daha sonraları, 
Mısır’da Osmanlı egemenliğinin yerleşmesinden sonra, ilk defa 
olarak müslümanların başkenti, Arap topraklarından başka müs- 
lüman topraklara taşınmıştır. Bununla beraber,Halep’teki El- 
Atruş Camii’nde Yavuz Sultan Selim’e, “Hadim-ul Haremeyn 
Şerifeyn” (iki kutsal haremin hadimi) olarak hitap edilmiştir. Bu 
husus, Mekke Şerifi Bereket’in oğlu Numay’ı, Sultan Selim’e 
bağlılığını bildirmek için göndermesiyle teyid edilmiştir. Ondan 
sonra da Osmanlı Sultanları Mekke ve Medine’deki iki harem-i
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şerifi hep korumaya devam etmişlerdir.
, J |

İstanbul ise müslüman dünyanın yeni mihrabı haline 
gelmiş, buraya son Abbasi halifesi, ve alim kadılar, sanatkarlar ve 
değişik zümrelerden kabiliyetli kişilerle beraber hazineler ve 
elyazmaları da gelmiştir. Osmanlılar, değişik din, dil ve milletten 
insanları barındıran bir yuva kurdular. Bu uyum, modem ve 
yabancı bazı fikirlerin gelmesine kadar bozulmadı. Lenin göç
menleri, “ayaklarıyla oy verenler” olarak tarif etmiştir. Dünyada 
sığınmacıların göçlerine bakıldığında görülür ki bu, hoşgörünün 
varlığının ya da yokluğunun göstergesidir. 19.yüzyıla kadar sığın
ma hareketleri Avrupa’dan Osmanlı topraklarına doğru olmuştur, 
tersine değil.

Arap ülkelerinde, 19.yüzyılın ikinci yarısındaki Tanzimat 
dönemine kadar Osmanlı idaresinin metodu, varılan durumu 
koruyarak, kanun ve nizamın muhafazası, halkın vergilerini 
ödemeleri, fitne ve düzensizlik olmaması şartı ile, toplumun 
çeşitliliğini devam ettirip korumayı amaçlıyordu. Tapu defteri ve 
Mühimme defteri olarak bilinen Osmanlı belgeleri, Arap 
ülkelerindeki yönetim hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgileri 
kapsar. Ancak maalesef tarih kimi zaman ve bilhassa Birinci 
Dünya Savaşından ve onun neticesindeki Versay Barış 
Konferansından sonra, dar bir milliyetçilik anlayışıyla ve yanlış 
bir şekilde tanıtılmıştır.

OsmanlIların kültür sahasındaki katkıları çok yönlüdür ve 
en açık olarak, kültürün doğrudan ifadesi ve kültür alışverişinin 
kriteri olan dilde görülmektedir. İngilizcenin Norman Fransızcası 
ve Yunanca’dan aldığı gibi, Osmanlı Türkçesi, Farsça’dan ve 
Arapça’dan birçok unsurlar almıştır. Ama Osmanlı Türkçesi aynı 
zamanda, İslam alemine bilim ve teknoloji için gereken terimleri 
sağlamak için klasik köklerden yeni kelimeler türeterek modern 
Arapça’nın ve daha az olarak Farsça’nın gelişmesine de katkıda 
bulunmuştur. Osmanlı sanat ve mimarisinin, müzik ve edebi
yatının tesirleri bilinmektedir. Tabii ki bu tesirler bugünkü İslam 
ülkelerinde açıkça görülmektedir ve bu, bir zamanlar Osmanlı
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idaresi altında bulunmuş olan ülkelerle sınırlı değildir. Ayrıca 
bunların tesirleri Avrupa kültürü içinde de izlenebilmektedir.

Osmanlı’nın çeşitliliğinin, îslam Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi (IRCICA)’nm düzenlediği bu kongrede ele 
alınması çok uygundur. Bu Merkez, İslamiyetin ılımlı imajını 
dünyaya tanıtmada ve Allah’a inanan bütün din mensupları 
arasında karşılıklı anlayış ve beraberliğin geliştirilmesinde büyük 
gayretler göstermiştir.

İslam dünyasında kültürün modernleştirilmesinde 
Osmanlı’nın öncülüğünde gerçekleşen gelişmeleri de ele almak 
gerekir. Osmanlı’nın önceki nesilleri nasıl gazada öncülük ettiyse, 
yakın zamandaki nesilleri de müslümanların sanat ve mimaride, 
dil ve edebiyatta, ve bilimde asırlar önceki ileri durumlarına 
gelmeleri için gelişmelere öncülük ettiler. Aynı şekilde 
Osmanlıların, yeni bir siyasi kültürün, seçimle gelen sorumlu 
meclisler aracılığıyla yürütülen anayasal ve temsili devlet idaresi 
anlayışının yerleşmesindeki öncülüğünü de belirtmek gerekir.

Değerli dostlarım,

Benim ailem, 1517 yılında Osmanlı hükümdarlarının 
hükümranlığını teyid etmiştir. Ondan takriben dört yüz yıl sonra, 
büyük Arap ayaklanması ortaya çıkmıştır.Onların imparatorluğu 
kurtarmak için nasıl gayret gösterdiklerini anlamak üzere, tarihi 
araştıranların, benim ailemin Arapça kayıtlarını ve belgelerini ve 
Osmanlı Sultanları ile İngilizler, Fransızlar ve diğer milletler 
arasındaki yazışmaları incelemeleri gerekir. Ama kurtarmak 
imkansız hale gelmişti. Kan bağları duygusu aşırı milliyetçiliğe 
dönüşmüştü: Türk milliyetçiliği ve Arap milliyetçiliği. Artık bir 
tek egemenlik altında yaşamak mümkün değildi; bunlar, o günün 
hummasıydı. Güç şartlara rağmen, benim ailem, yeni bir kavram 
ve yeni bir zihniyetle yeni bir devleti, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Kahraman Mustafa Kemal Atatürk ile de 
bağlarını hiç koparmadı. Ortak temelimiz üzerinde karşılıklı 
saygı, anlayış ve karşılıklı yardımlaşma ile yeniden başlama 
gereğini hiç akıldan çıkarmadık.
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Osmanlı Devleti artık yok, fakat bıraktığı mirasın büyük 
kısmı bugün onun eski eyaletlerinde, en açık olarak ve bilhassa 
mimaride, fakat aynı zamanda başka sahalarda da, görülebilmek
tedir. Burada eklemek isterim ki benim en yakın aile çevrem 
İstanbul’da Emirgan’da yetişmiş; Galatasaray Mektebinde tahsil 
görmüş. Mebusan olarak görev yapmıştı ve hem Arapça’yı, hem 
de Osmanlı Türkçesi’ni mükemmel olarak konuşmaktaydı. 
Böylece benim ailem bu iki millet arasında, Araplar ve Türkler 
arasında gerçek bir köprü olarak durmaktadır. Bundan dolayı, bu 
kongreye katılmaktan ve bilhassa karşılıklı anlayış ve dostluk
üzerine bu konuşmayı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyo
rum.
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ABD BAŞKANI CLINTON’IN HAZAR BÖLGESİ 
ÖZEL TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ RICHARD 

MORNINGSTAR’IN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 
TARAFINDAN KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, ABD Başkanı 
Clinton'ın Hazar Bölgesi Özel Temsilcisi Büyükelçi Richard 
Momingstar'ı bugün kabul etmiştir.

Büyükelçi Momingstar, görüşmede, Bakü-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı Projesi ile Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin çalışmaların son durumu 
hakkında Cumhurbaşkanı Demirel'e bilgi vermiş ve ABD'nin bu 
projelere verdiği desteği yinelemiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin temel önceliğinin 
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ile Hazar Geçişli 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin en kısa sürede gerçekleştirilmesi 
olduğunu ve bu projelerin bir devlet politikası haline geldiğini 
belirterek, hükümetler değişse de bu yöndeki kararlılığın 
değişmeyeceğini, bu projelere ilişkin çalışmaların öngörüldüğü 
şekilde yürümekte olmasını memnuniyetle kaydettiğini ifade 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, ayrıca, Bakü-Ceyhan Boru Hattı 
Projesi'ne ilişkin Hükümeti erarası ve Geçiş Ülkesi 
Anlaşmalarının büyük ölçüde tamamlanarak imza aşamasına 
gelindiğini, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde tamam
lanacağını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Demirel, Hazar geçişli 
Türkmen Doğalgaz Boru Hattı'na ilişkin gelişmelerin de mem
nuniyet verici olduğunu ifadeyle, Alım-Satım Anlaşması'na 
ilişkin olarak Türkmen tarafıyla sürdürülen görüşmelerin kısa
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Cumhurbaşkanı Demirel, bu hususlarda ABD'nin bugüne
kadar verdiği kuvvetli desteği takdirle karşıladığımızı ve bah-
sekonu projelerin en kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi
bakımından ABD ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu
muzu belirtmiştir.

sürede tamamlanacağını kaydetmiştir.
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BAKANLIĞIMIZ AFRİKA VE İKÖ KOORDİNATÖRÜ
•  •  • •

b ü y ü k e l ç i  n u m a n  h a z a r  b a ş k a n l ig in d a  b ir
HEYETİN ETYOPYA’YI ZİYARETİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Bakanlığımız Afrika ve IKÖ Koordinatörü Büyükelçi 
Sayın Numan Hazar başkanlığında bir heyetimiz 3-8 Nisan 1999 
tarihlerinde Etyopya'nm başkenti Addis Ababa'yı ziyaret ederek 
çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmuştur.

Heyetimizde Bakanlığımızın siyasi ve ekonomik 
dairelerinin temsilcilerinin yanısıra, TİKA, DPT Müsteşarlığı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve KKTC Temsilcileri de yeralmışlardır.

Heyetimiz Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle resmi 
görüşmeler yapmış ve Dışişleri Bakanı Ato Seyoum Mesfın'e 
nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Etyopya Cumhurbaşkanı Negasso Gidada Büyükelçi 
Hazar'ı kabul etmiştir.

Heyetimiz Etyopya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği, Su 
Kaynakları, Maliye, Eğitim, Bayındırlık, Ticaret ve Sanayi, 
Ulaştırma, Enformasyon ve Kültür, Turizm, Savunma Bakanları 
veya Bakan Yardımcıları ile görüşmüş, ayrıca Etyopya 
Parlamentosu Başkan Vekili tarafından kabul edilmiştir.

Heyetimizin temasları sonucunda iki dost ülke arasında her 
alanda yakın bir işbirliğine yönelinmesi üzerinde mutabakata 
varılmıştır.

Bu amaçla, Etyopya Dışişleri Bakanı ile Turizm ve Kültür 
Bakanı’nın ve diğer bazı yetkililerin Türkiye'yi ziyaret etmeleri
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üzerinde durulmuş ve iki ülke arasında siyasi danışma mekaniz
ması kurulmasını öngören bir anlaşma imzalanması, ayrıca turizm 
ve sağlık alanlarında İşbirliği Anlaşmaları ile Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Kültürel Değişim 
Programı imzalanması kararlaştırılmıştır.

Türkiye tarafından burslar verilmesi ve çeşitli alanlarda 
teknik yardım sağlanması üzerinde durulmuştur.

iki ülkenin parlamentoları arasında Dostluk Grubu kurul
ması ve işadamlarının da İş Konseyi kurmaları hususları ele alın
mıştır.

60 milyon nüfusu olan Etyopya'nın nüfusunun yarısı 
Müslüman yarısı Hristiyandır. Ülkede önemli bir Musevi nüfusu 
da vardır. Son yıllarda dış ticaret hacmimizde önemli bir gelişme 
kaydedilmiştir. ENKA ve Vestel firmalarımız ülkede yerleşik 
olarak iş ilişkilerini sürdürmektedirler.

Etyopya, Türkiye'nin Afrika'ya Açılım Politikası 
çerçevesinde yakın ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak istediği 
önemli bir ülke olarak değerlendirilmektedir.
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MEKY BÜYÜKELÇİ MİTHAT BALKAN’IN “ÇENTER 
FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES” 

TARAFINDAN İSTANBUL’DA DÜZENLENEN “HAZAR 
DENİZİ PETROLÜNÜN BATI PAZARLARINA 

TAŞINMASI - TÜRKİYE’NİN ROLÜ” BAŞLIKLI
TOPLANTIDA YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Chairman,
Ladies and Gentlemen,

This morning we listened to two distinguished ministers 
from Turkey. They have conveyed the Turkish perspectives on 
Baku-Ceyhan in detail leaving me very little to add. However, I 
think it will be useful for our discussions today if I underline a 
few points. I shall also try to look at the developments during the 
last year, to see where we are today and our expectations for the 
future.

When we talk of an East West energy transport corridor, we 
refer mainly to the Baku-Ceyhan oil and Trans Caspian Natural 
Gas pipelines. But as far as Turkey is concerned this is only a part 
of the overall picture. The other elements are roads, railroads, 
ports, and communications. Together they constitute the 
"Eurasian Corridor" or the modem "Silk Road."

These are not just slogans. They are the expressions of 
visions for a prosperous and stable Eurasia. It is only through the 
realisation of such projects that the newly independent countries 
of Central Asia and Caucases will be able to consolidate their 
independence, integrate with the world and the global economy, 
enhance peace and stability in the region as well as interdepend
ence among the regional countries.
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So Baku-Ceyhan Pipeline is not simply an economic proj
ect. It is a project, which, once finished will contribute to the 
political as well as economic aspirations of the peoples and the 
governments of the countries of the region. This project with the 
trans-caspian pipeline symbolise the commitment of Turkey to 
this cause.

Turkey has an important role to play in this context.

- It is at the centre of Eurasia.

- It has economical, cultural, historic and ethnic ties with 
the newly independent states of Central Asia and Caucausus.

- We share the same concerns for stability and welfare of 
the region, for the consolidation of their independence and secu
rity as well as progress in democracy.

- These countries have vast energy resources.

-Turkey is the country nearest to them with a great and
growing thirst for oil and gas. We expect to consume 40 million
tons of oil and more than 50 billion cubic meters of natural gas by 
the year 2010.

- Turkey's geographical situation places it as the best alter
native for shipping the Eurasian oil and gas exports to interna
tional markets over considerable distances from the landlocked 
Caspian region. As the Black Sea Market will be limited and is 
not likely to reach huge amounts, the actual market that will con
sume the Caspian oil will of course be the Mediterranean and 
beyond.

- Turkey meets the requirement needed to transport 
Caspian oil and gas to world markets in the next century on an 
environmentally safe, steady, secure and cost effective basis.

- Turkey provides the only route where the interests of the
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oil and gas producing Central Asian and Caucausus states do not 
conflict and compete with the interests of the transit states.

- Baku-Ceyhan pipeline prevents the producing countries 
to be even more dependent on such states. It also presents an out
let for the west from the territory of a NATO Ally. It decreases the 
dependence of the consuming countries on other regions like the 
Persian Gulf.

- Baku-Ceyhan helps protect the fragile environment of the 
Black Sea, the Turkish Straits and the Aegean as the biggest bot
tleneck, the Turkish Straits will be avoided.

These considerations have facilitated the emergence of a 
political consensus on the Baku-Ceyhan pipeline in the region. In 
fact a political consensus is essential among the peoples and the 
leaders of all the countries of the region for projects of such mag
nitude to take off. The second requirement is the existence of a 
legal framework to work on. Lastly the projects need to be eco
nomically and commercially viable so that oil companies can 
effectively participate in their realisation.

We have made important progress on all these fronts dur
ing the last year. This progress was achieved inspite of the fact 
that 1998 was not the best year to work on an oil pipeline project 
with the falling oil prices.

During 1998 the feasibility study on the Baku-Ceyhan 
Pipeline was finalised, with financing from the World Bank. 
According to this feasibility report:

The length of the pipeline will be 1730 kilometres. 468 kms 
of it in Azarbaijan, 225 kms in Georgia and 1037 kms in Turkey. 
It will cost around 2.4 billion dollars. The capacity of the pipeline 
will be 50  million tons per year, that is one million barrels per 
day.

1998 has also been a promising year on the political front.
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An important meeting of foreign ministers of Azarbaijan, 
Georgia, Kazakhstan, Turkey and Turkmenistan was held in 
Turkey in March 1998. This meeting expressed its strong support 
for the construction of an East-West Corridor for transportation of 
Caspian oil and gas to international markets, including trans- 
caspian pipelines.

Another very important meeting was the Summit held in 
Ankara on 29 October 1998 with the participation of the leaders 
of Central Asian and Caucasian states. The Presidents of 
Azarbaijan, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan and Turkey signed 
the Ankara Declaration.

With this declaration the Presidents confirmed their deter
mination to realise the Baku-Ceyhan pipeline as the main 
pipeline. On the same occasion the "Agreement between Turkey 
and Turkmenistan on Execution of the Trans-Caspian- 
Turkmenistan-Turkey-Europe Gas Pipeline Project and the Sale 
of Natural Gas from Turkmenistan to the Republic of Turkey" 
was signed. Mr.Richardson, the U.S. Secretary of Energy signed 
the Declaration and the Gas Pipeline Agreement as a witness. 
This was an important indication of U.S. support for the ongoing 
work.

We believe these two meetings signalled important mes
sages to the parties, investors and the financial institutions of the 
common desire and determination of the countries of the region 
to create the political framework to support the commercial real
isation of the pipelines. It was possible to achieve such a political 
consensus because of the advantages Turkey and the Baku- 
Ceyhan pipeline presents as I have tried to outline earlier.

Other developments also took place in 1998:

In December, the Government of Kazakhstan asked three 
oil companies to prepare a feasibility study to bring Kazakh oil to 
the Baku-Ceyhan pipeline. The work on this study continues.
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Enron Corporation completed its feasibility study on tran- 
scaspian gas in January. The Turkmen Government chose a joint 
venture formed by Bechtel and GE Capital to lead a consortium 
for the realisation of the project. The Turkish Government is hop
ing to conclude an agreement with Turkmenistan by May 1999 on 
the purchase of natural gas from that country. This project is of 
importance also for Baku-Ceyhan as it will result in important 
savings in the overall cost of the Baku-Ceyhan pipeline signifi
cantly.

With the establishment of the political framework for 
Baku-Ceyhan, it was possible to make substantial progress on 
negotiations between Turkey, Azerbaijan and the oil companies. 
The Intergovernmental Agreement and the Host Government 
Agreement are almost concluded. These agreements provide the 
legal framework. Turkey is considering a Completion Guarantee 
and Turnkey Agreement for the project. Commercial terms are 
being negotiated. We believe it will be possible in the very near 
future to sign these Agreements which will meet the political, 
economic and commercial requirements of all the governments 
and the oil companies concerned.

To sum up, I can confidently say that the developments 
during the past year are confirming the views of those who sup
port the Baku-Ceyhan pipeline. The political groundwork is 
already there. The agreements are about to be concluded. Oil 
prices are rising showing that it is not correct to base decisions for 
such long term projects on annual perceptions. The Baku- 
Novorosisk faces problems. It is hard to tell what its future will 
be. Important progress has been achieved on the trans-caspian 
pipe line. Work on Kazakh oil continues.

In a few days the Baku-Supsa line will be delivering its 
first oil. This is the early oil pipeline. It does not constitute an 
alternative for Baku-Ceyhan main export pipeline.

At this stage we believe it is important that we conclude 
our work quickly. The countries of the region also need this. They
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need the revenues for their oil and gas as soon as possible if not 
tomorrow. They need to be able to plan ahead and to see their 
future. The main issue now before us is the conclusion of the 
negotiations as soon as possible and to take the necessary steps 
towards the realisation of the Baku-Ceyhan pipeline. Initiatives 
which might hamper progress on this front should be avoided.

In fact if the intention works and determination which char
acterised the negotiations between Turkey and Azerbaijan and the 
oil companies during the last few months continues and I believe 
it will, we will be able to conclude the agreements very shortly. 
As indicated by the two Ministers this morning, the commitment 
of Turkey to the Baku-Ceyhan project is rooted in the foreign pol
icy interests of Turkey and has become a State Policy, so as has
been the case in the past, future government changes will not alter 
this policy.

Thank you.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın Basın Mensupları, toplan
tımıza hoşgeldiniz.

Bugünkü toplantımıza Cumhurbaşkanımızın Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Acet de katılıyor. Biliyorsunuz ken
disi Türkiye'nin bölgeye yapmış olduğu yardımların koordinas
yonu konusunda çalışmalar yaptı. Bölgede, her iki ülkede 
gelişmeleri takip etti. Sizlerin olabilecek sorularınızı cevap
landıracak. Sözü Büyükelçi Acet'e bırakıyorum.

BÜYÜKELÇİ ACET: Çok teşekkürler. Sermet Bey benim 
görev tanımımı yaptı. Amaç, Türkiye'nin yerlerinden, yurtların
dan edilmiş zavallı Kosova halkına en kısa zamanda, en etkin şe
kilde yardım elini uzatmak, oradan Türkiye'ye kabul edebile
ceğimiz mültecilerin en etkin şekilde Türkiye'ye gelmelerini

  • •

sağlamaktı. Görevime geçen Pazartesi günü başladım. Usküp ve 
Tirana'da yetkililerle görüşmek suretiyle bir ön inceleme yaptık. 
Türkiye'nin yardım iletebileceği konuların neler olduğunu yeni 
baştan saptadık. Makedonya'da da, Arnavutluk'ta da görüştüğüm 
tüm yetkililer, Türkiye'nin bu iki ülkeye mülteci krizinde ilk başta 
ve en etkin şekilde yardım elini uzatan ülke olduğunu, özellikle 
kabul edeceği mülteciler konusunda 20 bin kişilik bir grubu telaf
fuz etmesiyle diğer ülkeler nezdinde de bir ilham kaynağı 
olduğunu söylediler. Bu hakikaten gurur verici birşey. 
Makedonya'da bir kampın yönetimini üstlendik biliyorsunuz. 10 
bin kişilik kamp. Kızılay en etkili şekilde, 24 saat o görevi yerine 
getiriyor. Kampın yönetiminden kasıt oradaki mültecilerin barın
malarını tam anlamıyla sağlamak oluyor. Sıcak yiyecekten tutun,
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sağlık ihtiyaçlarını karşılamak. Amacımız tabii ilk başta bu mül
tecilerin en azından barınacak bir yere girmeleri ve açlıklarının 
giderilmesiydi. O kriz atlatılmıştır. Zaten Makedonya'ya vardığım 
gün sınırdaki o felaket manzarası sona ermişti. Makedon makam
ları hızla onları değişik kamplara yerleştirmişlerdi. Makedonya'da 
en önemli işlevimiz oradan Türkiye'ye kabul edeceğimiz 20 bin 
kusür mültecinin uygun ve etkin şekilde Türkiye'ye geti
rilmeleridir. Hem Türkiye'de sıkışıklık yaratmadan, hem orada 
fazla bir rahatsızlık yaratmadan, peyderpey aşamalı şekilde mül
tecileri kabul etmek. Günde yaklaşık beş yüz kişiye varacak bir 
mülteci kitlesini kabul edecek durumdayız. Gayet düzenli bir şe
kilde yürümektedir bu. Oradaki UNHCR olsun, IMO olsun diğer 
yetkililerle görüşmelerimizde herşeyden önce ailelerin bölün
memesi üzerinde bir ilke mutabakatına vardık. İkinci husus olarak 
da, doğal olarak tabii herkes kendi hür iradesiyle Türkiye'ye gele
cek, kimseyi buraya getirmeye zorlamak veya herhangi bir şe
kilde irade dışında bir davranışa sevketmek sözkonusu değil.

Tirana-Arnavutluk'ta da aynı şekilde 10 bin kişilik bir 
kampın yönetimini üstlendik. Henüz oraya mülteciler yerleşmedi. 
Şu günlerde yerleşmeleri bekleniyor. Çadırlar kuruldu, mutfak 
malzemesi, sağlık ekibi herşey orada. Kızılay Genel 
Müdürlüğü’yle temas ederseniz onlar ayrıntılı bilgi vereceklerdir. 
Bu kamp Elbasan şehrinde ve münhasıran Kosova'dan 
Amavutluk'a gelen mültecileri kabul ediyor. Oradan Türkiye'ye 
bir sevkiyatın yapılması sözkonusu değil. Tabii ki zorlama olduğu 
takdirde kapılarımız her zaman açıktır. O konuda bizim sınırlayıcı 
bir politikamız yok. Arnavutluk makamları da aynı şekilde, bize 
çok müteşekkir olduklarını ifade ettiler. Gerek Üsküp'te gerek 
Tirana'daki Büyükelçiliklerimiz zaten yoğun bir şekilde temas 
halindeler ve bu işleri pürüzsüz olarak yerlerine getiriyorlar.

insani yardım faaliyetlerimizin bir bacağı da biliyorsunuz 
Türkiye'de Kırklareli'nde. Kırklareli'ndeki kamp gurur verici bir 
ortam içinde yeşermekte. Hergün mültecilerin sayısı artmakta, 
gelen yabancı basın mensuplarının tepkilerinden de görüldüğü 
üzere gerçekten fevkalade müspet bir ortam yaratılmış orada.
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Mülteciler huzur içinde yaşamlarını sürdürmekteler. Bizim ana 
prensibimiz -mültecileri bir yerde misafir olarak da kabul edi
yoruz - koşullar elverdiği zaman onların tekrar yerlerine yurtları
na geri dönmeleri esastır. Ama en önemlisi burada yaşarken, 
umutlarının kaybolmaması en büyük temennimizdir.

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa mem
nuniyetle cevaplamaya hazırım.

SORU : Makedonya'daki kamp nerede?

BÜYÜKELÇİ ACET : Boyana diye bir kent. Üsküp'ün 
yaklaşık 20 km. dışında dağlık bir bölgenin yakınlarında alt yapısı 
tamamlandı. Her bakımdan Kızılay tarafından yürütülüyor. 10 bin 
kişilik bir kamp bu. Daha genişletmek gerekirse genişletilecektir 
ama sanmıyorum. Çünkü Makedonya'ya mülteci akını yavaşlamış 
görünüyor.

SORU : Elbasan ve Boyana'daki kamplar tam teşekküllü 
olarak faaliyette mi?

BÜYÜKELÇİ ACET : Elbasan dediğim gibi henüz 
faaliyete geçmedi. Kamp kurulmuş durumda. Ne Makedonlar ne 
de Arnavutlar sosyal ve ekonomik kriz içinde olduklarından bu 
kampların alt yapısını yapacak güce sahip değiller. Bunu anlayışla 
karşılamak lazım. Makedonlar bize alt yapılı bir alan verdiler. 
Fakat Arnavutlar bunu yapamadılar. Bu alt yapıdan kasıt tabii 
kanalizasyon, elektrik, su. Bütün bunları Kızılay yapacak, 
yapacak imkanlara da sahip.

SORU : Kosova'da yaşayan Türklerden kaçta kaçının 
bölgeden ayrıldığını tahmin ediyorsunuz ve genelde nerede 
yoğunlaşmış durumda?

BÜYÜKELÇİ ACET : Tahminde bulunmak çok zor. 
Çünkü bir kere mülteciler arasında "Kosovalı Türk" veya 
"Kosovalı Arnavut" şeklinde bir ayırım veya bir sayım yapacak 
durumda değiliz. Yapmak da zaten doğru olmaz. Kosovalı
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Türklerden de epey ayrılan olduğunu biliyoruz, ama sayı vermem 
imkansız.

SORU : Kosova'daki mültecilerden, yani Türklerin yardım 
ettiği mültecilerin sayısının 40 binden daha fazla olması yönünde 
bir takım talepler vardı ABD'nden. Daha sonra bu gerekli şekilde 
Ankara tarafından açıklandı sanırım. 40 binden daha fazla mülte
ciye yardım edilmesi sözkonusu mu?

BÜYÜKELÇİ ACET : Aslında parmak hesabı yaptığınız 
takdirde zaten 40 bini buluyor. 20 bini Türkiye'ye gelecek, onar 
bin de...

SORU : Daha fazla ...

BÜYÜKELÇİ ACET : Şimdi bunlar tabii rakamlarla, 40 
bini bulduk 40.001.’yi almayız veya kabul etmeyiz diye birşey 
sözkonusu değil. Gayet esnek davranıyoruz. Bu rakamlar 40 bini 
bulmayabilir de. Halihazırda, Makedonya'daki kampta 7500 kişi 

> barınıyor. Burada 2500 kişilik bir imkan var. Ama 40 bin değil de 
45 bin olur. Rakamlar üzerinde esneklik her zaman için geçerlidir. 
Biz elimizi, kolumuzu, kucağımızı açmış durumdayız mülte
cilere. O yüzden onların isteklerinin hilafına bir durumun gerçek
leşeceğine pek ihtimal vermiyorum.

ATAÇ ANLI: Müsaade ederseniz bu noktada bir-iki rakam 
vereyim. Türkiye'nin şu ana kadar Arnavut ve Makedonya'daki 
göçmenlere sağladığı yardımın kabaca dökümü şöyle:

Türkiye, Amavutluk'a 27 Mart tarihinden bu yana toplam 
30 TIR, Makedonya'ya ise 19 TIR dolusu insani yardım gönder
miştir. Ayrıca, Amavutluk'a beş uçak, Makedonya'ya da iki uçak 
dolusu insani yardım göndermiştir. Bu gönderilen yardım, gıda 
maddeleri, ilaç vs.'den oluşmakta. Bu çerçevede bunların yine 
kabaca dökümünü sizlere vereyim. 177 ton un, 68 ton şeker, 57 
ton pirinç, 20 ton sıvı yağ, 19 ton konserve, 16 ton kum fasülye, 
12 ton mercimek ve diğerleri bulunuyor.
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Keza, Kırklareli’nde kurulan kampa 12 Nisan itibariyle 
yerleştirilen mültecilerin sayısı : 991 'i erkek 1082'si kadın, 679'u 
erkek çocuk 635'i kız çocuk olmak üzere 3387'ye ulaşmıştır. Daha 
önce kampa yerleştirilmiş olup da daha sonra akrabalarının yanı
na yerleşenlerin sayısı 967. 12 Nisan itibariyle Kapıkule Hudut 
Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yapan Kosovalı soydaş ve 
Arnavutların sayısı 5742. İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden 
giriş yapanların sayısı 12 Nisan itibariyle 195. Dolayısıyla gene 
12 Nisan tarihi itibariyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen toplam 
mülteci sayısı 10.291. Kırklareli'ndeki kampta, sizlerin de yakın
dan bildiğiniz gibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 44 tane uzman doktor 
ve sağlık memuru görevlendirilmiş bulunmakta. Diğer taraftan, 
yine Sağlık Bakanlığı tarafından Çorlu Havaalam’nda da bir 
sağlık ekibi hazır tutuluyor. Gaziosmanpaşa Misafirhanesi’nde 
halen 9 poliklinik ve iki seyyar hastane faal olarak hizmet ver
mekte, gelen mültecilerden 11 tane hasta Kırklareli ve Çorlu 
Devlet Hastaneleri’nde tedavi görmekte. Belki bir ilginç not, iki 
mülteci doğum yapmış kampta. Kamptaki çocuklardan 87 tanesi
ne kızamık aşısı yapılmış. Bütün bu rakamlardan da görüleceği 
üzere, Türkiye Kosova'da meydana gelen bu trajedi karşısında, bu 
trajediye maruz kalan insanlara yardım elini uzatmak için kısıtlı 
imkanlarıyla çok büyük çaba harcamıştır, emek harcamıştır. 
Zannederim Türkiye'nin bu çabasının bütün dünyaya örnek 
olması gerekir.

SORU : Parasal değeri belli mi?

ATACANLI : Parasal değeri şu anda bende yok. Ama mil
yonlarca doları buluyor.

SORU : Dün Sırp birlikleri Amavutluk'a geçerek bazı köy
leri belirli bir süre için işgal ettiler, bazı çatışmalar olduğu 
yönünde haberler vardı. Bugün gazetelerde bazı yorumlar var. 
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki anlaşmadan dolayı Türkiye'nin 
müdahale edebileceği ihtimalinden bahsediliyor. Teknik olarak 
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri anlaşma bu türlü müda
haleyi olanaklı kılıyor mu? Türkiye'nin NATO operasyonu
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çerçevesi dışında herhangi bir eyleme girme ihtimali var mı?

ATACANLI : Dün iki ülke sınırında meydana gelen olayla 
ilgili değişik haberler geldi Arnavut kaynaklı ve Sırp kaynaklı. 
Sınırda küçük çaplı bir olayın cereyan etmiş olduğu anlaşılıyor. 
Bir kısım Sırp birliklerinin Arnavutluk sınırı içine girerek orada 
bir karakolda küçük bir operasyon gerçekleştirmiş oldukları 
anlaşılıyor. Arnavut tarafının ifadesi bu. Gerçi Sırp makamların
ca bu yalanlandı. Ama küçük çapta bir olayın meydana gelmiş 
olduğu anlaşılıyor. Şu anda olay kapanmış görünüyor. Şüphesiz, 
zaten hassas ve ağır bir dönemden geçmekte olan Balkanlar böl
gesinin yeni tırmanmalara vesile olabilecek bu tür olaylara 
tahammülü yok. Bunun tekrarlanmayacağı ümit edilir. 
Türkiye'nin Arnavutluk'la olan mevcut anlaşmalarının çerçevesi 
ise bellidir. Bunlar askeri eğitim işbirliği anlaşmasıdır. 
Türkiye'nin ikili planda bu konuda yapacağı bir şeyi yok. NATO 
ittifakının bir üyesi olarak Türkiye gelişmeleri NATO 
çerçevesinde izlemeye devam ediyor.

SORU : NATO, gerçi henüz tartışılıp üçüncü aşamaya 
geçildi mi geçilmedi mi belli değil, ama Yugoslavya'yı dümdüz 
etmek için vurucu gücünü artırma kararı aldı Konsey'de. Bu 
çerçevede bazı tartışmalar var. Türkiye'nin oradaki 11 savaş 
uçağının artık savunma görevini bırakıp bombardımanlara katıl
masının istendiğine dair haberler var. Bu istendi mi, eğer 
istendiyse cevabımız ne olacak ya da oldu?

ATACANLI : Böyle bir talep vaki olmadı. Bizim bölgede 
bulunan 11 adet uçağımızın görevi "Close Air Protection" veya 
CAP denen bir operasyonla sınırlı ve Türkiye NATO içindeki 
taahhütleri çerçevesinde bu görevini icra ediyor.

SORU : Is there any possible Turkish military intervention 
in Albania if attacked by Serbs?

ATACANLI : This is a hypothetical question. I don't 
believe we are at a stage where we would address that sort of 
questions. Turkey is a NATO member and will do whatever it is
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SORU: Boğazlardan geçecek Rus gemilerinin son durumu
na ilişkin Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama yapıldı. 
Orada toplam 9 geminin üçerli gruplar halinde geçecekleri belir
tiliyor. Sizin elinizdeki bilgilere göre kaç gemi ve ne zaman geçe
cekler?

ATACANLI : Daha önce bildirimi yapılan gemilerden 
bazıları geçmedi ve onlarla ilgili yeni bildirimler alındı. Benim 
önümdeki bilgiye göre gemilerin bir kısmı 15-16 Nisan, bir kısmı 
18-19 Nisan, bir tanesi 19 Nisan, üç tanesi 21-22 Nisan tarih
lerinde geçecekler. Şu ana kadar bendeki bilgilere göre sadece bir 
tek gemi geçti. Zannediyorum 9 tane daha geçecek. Dolayısıyla 
bize bildirimi yapılan toplam 10 gemi olacak. Bunlar Rusya 
Federasyonu tarafından Montrö hükümleri gereği usulüne uygun 
olarak bize bildirilmektedir. Türkiye de bu bildirim çerçevesinde 
gereğini yapmaktadır.

SORU : Could you please tell us about the Turkish contacts 
with the international Contact Group about Yugoslavia. Did 
Turkey officially asked to be a member of this Contact Group? 
And what about the Turkish efforts within the Islamic similar 
Contact Group? This is the first part of my question. My second 
one is about Iran. Will Turkey submit any notes to the Iranian side 
concerning what had been revealed about Iranian elements in the 
Hakkari governor case?

ATACANLI : During the last NATO ministerial meeting 
last Monday, Turkish Foreign Minister İsmail Cem expressed the 
view that Turkey, being a NATO member and a Balkan country at 
the same time, ought to be included in the Contact Group meet
ings. Yes, we do feel that, as an important regional country and a 
member in NATO, Turkey should not be left out of the workings 
of the Contact Group. As for Turkey's efforts within other inter
national organisations including the Organisation of the Islamic 
Conference, we have been very active throughout in that organi
sation with respect to the situation in Kosovo just as we had been

incumbent upon her within its NATO responsibilities.
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when the crisis in Bosnia was at its height. We take part actively 
in all efforts within the Islamic Conference Organisation to 
address the needs of the people in Kosovo and we will continue 
to do so.

As for the second part of your question, with respect to the 
incident in which some Iranian nationals were involved, we are in 
touch with the Iranian authorities. We have exchanged views and 
information regarding that incident.

SORU : Haftaya başlayacak NATO Zirvesi çerçevesinde 
Türkiye üst düzey katılımla temsil edilecek. Zirve sırasında 
Türkiye'nin uluslararası platformu kullanıp vermeyi amaçladığı 
bazı mesajlar veya özel bir açıklaması olacak mı? Bir NATO 
üyesi olarak Yunanistan'ın PKK'ya verdiği destek ittifak içindeki 
bağları zedeliyor şeklinde.

ATACANLI : Bu konu zaten bizim öteden beri üzerinde 
durduğumuz bir mesele. Gerek ikili planda, gerek NATO 
çerçevesinde, Yunanistan'ın bu terör örgütüne verdiği ve son olay
larla, belgeleriyle ortaya konmuş bulunan desteği dile getirdik. 
Vaşington'da yapılacak zirvenin gündemi tabii NATO'nun 50 
yılının bir muhasebesini yapmak ve bundan sonra geleceğe dönük 
çalışmaları hakkında bir görüş alışverişinde bulunmak. Ama hiç 
şüphesiz bu vesileyle yapılacak ikili temaslar sırasında zannede
rim Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız muha
taplarına bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi ve 
endişelerimizi bir kez daha ifade etmek imkanı bulacaklar.

SORU : Türkiye'nin son toplantıda sunduğu bir taslak 
vardı. Bu konuda tepkiler ne oldu?

ATACANLI : NATO Toplantısı’m mı diyorsunuz?

SORU : Evet.

ATACANLI : NATO Toplantısı sırasında Sayın
Bakanımızın ifade ettiği öneri esas itibariyle bizim Güneydoğu
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Avrupa Süreci çerçevesinde dönem başkanı olduğumuz sırada 
Antalya Zirvesi'nde yaptığımız öneri çerçevesinde oluşuyor. Şu 
anda Romanya'nın dönem başkanı olduğu bu süreç bünyesinde bu 
önerinin olgunlaştırılması için temaslar devam ediyor. Bu, 
Balkanlar’da iyi komşuluk, istikrar, güvenlik ve işbirliği sağlan
masına yönelik bir charter imzalanması önerisidir. Bu öneriyi 
Sayın Bakanımız NATO Toplantısı’nda da tekrar dile getirdi ve 
oldukça olumlu yankılar aldı. Bu konudaki çalışmalar, temaslar 
devam ediyor.

SORU : Kosova için Alman Barış Planı var. Sizin görüş
leriniz nedir?

ATACANLI : Şu anda esas itibariyle bizim üzerinde ağır
lıklı olarak durduğumuz biliyorsunuz NATO tarafından ortaya 
konulan ve son Bakanlar Toplantısı Bildirisi’nde de ifadesini 
bulan beş noktadır. Bunları hatırlatmak kabilinden tekrarlayayım. 
Tüm askeri eylemlere son verilmesi, şiddet ve baskının derhal 
durdurulması ve bu yönde güvence verilmesi, Kosova'dan askeri 
güçlerin ve polislerin geri çekildiğine dair güvence verilmesi 
Belgrad yönetimi tarafından, uluslararası bir askeri varlığın yer
leştirilmesinin kabul edilmesi, tüm mültecilerin kayıtsız-şartsız 
güvenlik içinde geri dönmesi ve insani yardım örgütlerinin ülkeye 
girmesinin kabul edilmesi ve Kosova için Ramboulliet Anlaşması 
temelinde BM yasaları ve uluslararası kanunlara uygun olarak bir 
siyasi kadro kurulmasına çalışılması. Bu beş öneri NATO'nun son 
olarak yaptığı Bakanlar Toplantısı sonucunda açıklanan bildiride 
de yer almakta. Zannederim bu oldukça kapsamlı, içerikli bir beş 
nokta. Herhalde şu sıralarda bu konuya ağırlık vermek gerekecek.

SORU : Albright ile İvanov anlaşamamışlar Barış Gücüyle 
ilgili olarak. Özellikle Rusya'nın katkısı ne olabilir? Acaba 
Ankara ne düşünüyor bu konuda?

ATACANLI : Şüphesiz Balkanlar’da süregelen bu tehlike
li durumun, insanlık dramının sona erdirilmesi için uluslararası 
camiada kim ne katkı yapabilirse bu memnunlukla karşılanır. 
Rusya da önemli bir ülke olarak bu konuda Belgrad rejimine ulus
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lararası toplumun beklentileri yönünde telkinlerde bulunabilirse 
şüphesiz barışa büyük hizmet etmiş olur.

SORU : Bu görüşmede tartışılan Rusya'nın da Güven Gücü 
ya da AGÎT Gücü altında bölgeye gitmesi operasyon sona erdik
ten sonra. Bu konuda Ankara ne düşünüyor?

ATACANLI : Bu konuda şu anda gündemde somut bir 
öneri, somut bir plan olduğunu zannetmiyorum. Eğer böyle bir 
somut öneri ortaya çıkacak olursa, NATO'daki müttefiklerimizle 
işbirliği halinde bunu inceleriz, tepkimizi ortaya koyarız. Ama şu 
anda öyle bir noktada bulunulduğunu zannetmiyorum.

••

SORU : Büyükelçi Acet'e sormak istiyorum. Gerçi çok 
uzak görünüyor ama yaklaşık 1 milyon mülteci bölgeye dağıldı. 
Bunların geri dönüşüyle ilgili birşey var mı? Bir çoğunun pasa
portlarına el konuldu. Tüm bunlar varken bir milyon insanın eski
yaşamlarına dönmesi için NATO herhangi bir hazırlık yapıyor 
mu?

SORU: Bu konuda ben de bir soru sorayım. Arnavutluk 
mültecilerin çok fazla dağılmasını istemiyor. Hatta Arnavutluk 
Makedonya sınırında bir kampta tutulmasını istiyor çoğunun. Bu 
çerçeveden baktığımızda Kosovalı mültecilerin rasyonel anlamda 
geri dönmesi mümkün görünüyor mu?

BÜYÜKELÇİ ACET : Kuşkusuz mültecilerin geri dön
mesi için asgari yaşam koşullarının teminat altına alınması 
gerekir. Bu da ancak bir barış ortamında gerçekleşebilir. Bu barış 
ortamının ne zaman gerçekleşeceğini de tabii kimse şu anda 
bilemiyor. Mülteciler pasaportunu, kimliğini koşa koşa alıp 
çıkamıyorlar. Herkes malını mülkünü toplayıp kaçıyor canını kur
tarmaya. UNCHR herşeyden önce mültecilerin kayıt işlemlerini 
yapıyor. Bugün Arnavutluk'ta, Makedonya'da veya başka ülke
lerde olan mülteciler varsa, Norveç'ten, Amerika'dan, bu mülteci
lerin hepsi kayıt ediliyor. Dolayısıyla yarın, öbür gün dönmeleri 
sözkonusu olduğunda bir sorun çıkacağını hiçbir şekilde 
varsaymıyoruz. Kaldı ki, bir de mülteci işlerinden sorumlu olan
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kuruluş esas itibariyle NATO değildir. Tabii barış NATO tarafın
dan sağlanacak ve muhafaza edilecekse, o zaman onların bir 
katkısı olur. Ama bundan sorumlu olan esas uluslararası kuruluş 
UNHCR'dır ve IMO ile bu işleri yürütüyorlar.

SORU : Siz de bir bakıma diplomatik mültecisiniz. 
Büyükelçilik kapandı ve Türkiye'ye dönmek zorunda kaldınız. 
Olayların gelişimine paralel olarak sizin durumunuz ne olacak?

BÜYÜKELÇİ ACET : Şu anda Cumhurbaşkanının Özel 
Temsilcisi sıfatıyla buradayım. Büyükelçiliği kapatmadık, 
faaliyetlerini durdurduk. Tabir caizse yaptığımız iş odur. Yani 
ortam ve koşullar elverdiği takdirde, Büyükelçiliğimizi yeni baş
tan faaliyete geçireceğiz. Bunun zamanlamasını şu anda kimse 
bilmiyor, ben de bilmiyorum.

SORU : Biraz önce insani yardımlar konusunda rakamlar 
verildi. 3 milyon dolar. Batılı ülkelerle bir kıyaslama yapar 
mısınız?

BÜYÜKELÇİ ACET : Mültecilerin korunması ve onların 
hayatlarını idame ettirmeleri alanında Türkiye hepsinden önde, en 
hızlı hareket eden, en süratle yardımı ulaştıran ülkedir. Kuşkusuz 
müttefikler de kendi imkanları ölçüsünde faaliyet halindeler. 
Herkes kendi imkanları oranında yardımlarını veriyor. Ekonomik 
imkanlarla karşılaştırıldığında Türkiye mütevazi de görünse 
büyük bir katkıda bulunuyor. Kızılay'ın faaliyetleri her geçen gün 
artıyor. Yardımlar sadece resmi alanda değil, görüyorsunuz işte 
çeşitli kuruluşlardan da yardım talepleri geliyor. Bunların hepsini 
topladığınız takdirde Türkiye'den gelecek katkı hakikaten küçüm
senecek miktar değil. Ama bunu kesin rakamla telaffuz etmemiz 
imkansız. Diğer ülkelerin yardım miktarlarının tam ne olarak 
gerçekleştiğini bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla, 
Makedonya'dan ziyade Arnavutluk'ta, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Danimarka, işte her ülkenin kendine göre çok büyük 
katkıları oluyor. Kamp kurma konusunda olsun, alt yapı konusun
da olsun veya değişik alanda destek konusunda olsun.
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SORU : Kuzey Irak Harekatı ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

ATACANLI : Güvenlik kuvvetlerinin uygun gördüğü 
zamanlarda ve çerçevede Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör 
unsurlarım bertaraf etmek üzere yapılan olağan harekatlar oluyor. 
Bu da o çerçevede. Ama onun ötesinde ayrıntılı bilgi verebilecek 
durumda değilim.

SORU : Amavutluk'a insani yardım amaçlı bir mülteci sığı
nak gücü »gönderiliyor. Fransızlar açıkladı, Norveç açıkladı. 
Hangi ölçüde katılacaklarını açıklıyorlar. Türkiye'den bir açıkla
ma gelmedi. Katılıp katılmamaya karar veremedik mi yoksa ...

ATACANLI : Arnavutluk'taki mültecilere yardım, insancıl 
yardımların dağıtımı, koordinasyonu, vs. gibi konularla meşgul 
olacak, muharip niteliği bulunmayan bir gücün konuşlandırılması 
konusunda NATO Konseyi’nde karar alındı. Biz de tabiatıyla bu 
kararın içindeyiz. Bu kararı destekliyoruz ve bu güce katkıda 
bulunacağımızı bildirdik. Şu anda NATO askeri makamlarıyla 
ilgili ülkelerin askeri makamları bu gücün sayısı, kompozisyonu 
konusunda temas halindeler. NATO askeri makamlarınca ilgili 
ülkelerden bu kuvvete katılım konusundaki öneriler istendi. 
Bizim askeri makamlarımız ile NATO askeri makamları arasında
ki temaslar devam ediyor. Türkiye'den de bir katılım olacak ama 
bu katılımın hangi boyutta, hangi çerçevede olacağı bu temasların 
tamamlanmasını takiben belirlenecek.

Teşekkür ederiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN HİNDİSTAN, PAKİSTAN VE 
İRAN TARAFINDAN YAPILAN FÜZE DENEMELERİ

KONUSUNDAKİ BİR SORUYA CEVABI

Türkiye kitle imha silahlan ve bunları fırlatma vasıtalarının 
yayılması tehlikesinin yüksek olduğu bölgelere coğrafi yakınlığı 
nedeniyle yayılmanın önlenmesi konusunda duyarlı bir politika 
izlemektedir.

Balkanlar’da yaşamakta olduğumuz olaylar bölgesel 
istikrarın dünya barışı açısından ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.

1997 yılından bu yana Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne 
taraf olan ülkemiz son füze denemelerinin bölgede yeni bir 
silahlanma yarışına yol açmamasını temenni etmektedir.
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İTALYA BAŞBAKANI D’ALEMA’NIN İTALYAN 
PARLAMENTOSU’NDA YAPTIĞI KONUŞMAYA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

• •

İtalya Başbakanı D ’Alema, Italyan Parlamentosu’nda 13 
Nisan 1999 tarihinde yaptığı bir konuşmada Türkiye’ye ilişkin 
olarak bazı anlamsız beyanlarda bulunarak ülkemizle ilgili 
gerçekleri anlamamakta ısrarlı olduğunu göstermiştir.

Halihazırdaki İtalyan Hükümeti iktidara geldiği günden bu
yana Türkiye ile ilişkilerde üst üste hatalı davranışlar sergilemek
tedir.

Başbakan D’Alema’nm daha önce de yaptığı ve bilgi 
boşluklarından kaynaklandığından kuşku bulunmayan bu talihsiz 
ifadelerin Türk-İtalyan ilişkilerinin normale avdet etmesine 
yardımcı olmayacağı açıktır.

Ankara’daki İtalya Büyükelçisi konuya ilişkin olarak
bugün Dışişleri Bakanlığına davet edilmek suretiyle, kendisine
Başbakan D’Alema’nm gerçeğe tümüyle ters düşen sözkonusu
ifadelerinin kabul edilemez niteliği vurgulanarak protesto 
edilmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN INGİLTERE 
BAŞBAKANI TONY BLAIR İLE YAPTIĞI TELEFON

GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün kendisini 
arayan İngiltere Başbakanı Tony Blair ile bir telefon görüşmesi 
yapmıştır.

Görüşmede, Kosova'daki durum ve önümüzdeki hafta 
Vaşington'da yapılacak NATO'nun 50. Kuruluş Yıldönümü 
Zirvesi konusu ele alınmıştır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NATO ZİRVESİ 
MÜNASEBETİYLE ABD’Yİ ZİYARETLERİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde 
Vaşington'da yapılacak NATO Zirvesi münasebetiyle ABD'ne 
gideceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyareti sırasında 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Milli Savunma Bakanı Prof. Dr. 
Hikmet Sami Türk refakat edecektir.

Bu çerçevede, 23 Nisan günü NATO'nun 50. kuruluş 
yıldönümü kutlamalarına iştirak edecek olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 24 ve 25 Nisan günleri yapılacak Kuzey 
Atlantik Konseyi (KAK), NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) ve 
Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) Toplantıları’na 
katılacaklardır:

İttifak’m 50. kuruluş yıldönümüne tesadüf eden ve 20. 
yüzyılın son NATO Zirvesi olan toplantıda, İttifakın temel işlev
lerini vurgulayacak ve önümüzdeki yüzyıla bakışını yansıtacak 
olan Vaşington Deklarasyonu benimsenerek, Devlet ve Hükümet 
Başkanları tarafından imzalanması öngörülmektedir. Diğer 
taraftan, İttifak’ın güncelleştirilmiş Stratejik Konsepti kabul 
edilecek ve çeşitli konularda hazırlanan rapor ve belgeler onay
lanacak veya not edilecektir. Öte yandan, NATO Zirvesi’nin 
sonunda bir ortak bildiri yayınlanması beklenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi’ne katılacak 
diğer Devlet ve Hükümet Başkanlarmdan bir kısmıyla ikili 
görüşmeler yapması ve ABD'de bulunacağı sırada diğer bazı 
faaliyetler gerçekleştirmesi öngörülmektedir.
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Bu faaliyetler meyanmda Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi-
  • •

sine bir fahri doktora tevcih edilecek olan Pittsburgh Üniversite
si’nde akademik çevrelere hitap edecek, Philadelphia Eisenhower 
Vakfı’nda ve "Washington Institute for Near Eastern Policy "de 
birer konuşma yapacak, bazı düşünce kuruluşları başkanlarıyla ve 
bazı grupların liderleriyle görüşecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, daha önceden Türkiye'de üst 
düzey görevler ifa etmiş olan şahsiyetler ve Türkiye ile ilgili 
önemli işadamlarından oluşan "American-Turkish Council" adlı 
kuruluşla biraraya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanlarını tartışacak, ayrıca 
ABD'nde yaşayan Türk toplumunun ve Türk dostu Amerikalıların 
oluşturduğu çok sayıda demeğin çatı organı niteliğindeki Türk- 
Amerikan Demekleri Asamblesi ile temaslar gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, uzun süredir inşaatı devam eden 
ve henüz tamamlanan Vaşington Büyükelçiliğimiz yeni 
kançılarya binasını bir törenle açacak ve orada düzenlenecek 
Vaşington'daki Türk toplumunun da hazır bulunacağı 23 Nisan 
kutlamalarına katılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Türk ve ABD'li medya 
mensuplarıyla birer sohbet toplantısı yapacak ve bazı TV kuru
luşlarına mülakatlar verecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
NATO ZİRVESİ VESİLESİYLE ABD’YE GİDERKEN

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 20 Nisan 1999, Salı, Saat:09.00)

NATO'nun kuruluşunun 50. Yıldönümü vesilesiyle 
Vaşington'da yapılacak zirve toplantısına katılmak üzere Amerika 
Birleşik Devletleri'ne hareket ediyorum. Bu zirvede bana 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Milli Savunma Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile üst düzey yetkililerden 
oluşan bir heyet refakat edecektir.

ABD'yi ziyaretim sırasında NATO'nun 50’nci Kuruluş 
Yıldönümü Törenleri ile Kuzey Atlantik Konseyi, NATO- 
Ukrayna Komisyonu ve Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri’ne katılacağım. Bu 
toplantılarda müttefik ve ortak ülke liderleriyle ittifakın geleceği 
ve Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi konularında görüş 
alışverişi yapma imkânı bulacağım.

NATO'nun 50’nci kuruluş yılında yapılması ve yüzyılın 
son NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı olması, bu 
zirveye özel bir önem kazandırmaktadır. Toplantıda, ittifakımızın 
gelecek yüzyıla bakışını yansıtacak güncelleştirilmiş stratejik 
konsept de kabul edilecektir.

NATO 50 yıldır Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin 
temelini teşkil etmiştir. Avrupa'da barış ve istikrarın devamı 
bakımından ittifakın şu ana kadar sağladığı başarı, gelecekte 
üstlenebileceği görevler bakımından da bir teminat teşkil etmek
tedir. Önce Bosna'da, şimdi de Kosova'da NATO tarafından 
sergilenen kararlılık bu bakımdan özellikle önem taşımaktadır.
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Ziyaretim sırasında zirveye katılacak diğer devlet ve 
hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili temaslarım da olacaktır.

Zirve öncesinde Pittsburgh Üniversitesi'nde bir konuşma 
yapacağım. Ayrıca, ABD'nde yaşayan Türk toplumunun, ABD 
basın-yayın organlarının ve çeşitli düşünce kuruluşlarının temsil
cileri ile de temaslarda bulunacağım.

ABD ile aramızda mevcut dostluk ve ittifak ilişkilerinin 
bizim için özel bir önemi vardır. İlişkilerimizin her geçen gün 
daha da güçlendiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. ABD ile 
işbirliğimizi karşılıklı yarar ilkesinden hareketle daha da ileriye 
götürmeye kararlıyız.

Bu ziyaretimin bir yandan NATO ittifakı içindeki 
demokrasiler dayanışmasının vurgulanmasına, diğer yandan ABD 
ile ortaklık ilişkilerimizin geliştirilmesine katkıda bulunmasını 
temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.
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NATO VAŞİNGTON ZİRVESİ 
HAKKINDA BİLGİ NOTU

Soğuk SavaşTn bitimini izleyen dönemde Avrupa 
Güvenlik Mimarisi’nde ortaya çıkan gelişmelere kendini hızla 
uyduran örgütlerin başında NATO gelmiştir. 1989 yılında 
başlayan bu değişim ve adaptasyon süreci ilk somut meyvesini 
Kasım 1991 Roma Zirvesi’nde ittifak’m yeni Stratejik 
Konsepti’nin kabulüyle vermiş, hemen akabinde NATO'nun eski 
muhasımlarına açılma politikasını somut bir şekle dönüştüren 
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi (KAİK) tüm eski Sovyet ve eski 
Varşova Paktı ülkelerinin de katılımıyla kurulmuştur.

KAİK'in sağladığı deneyimi geliştirmek ve daha eyleme 
yönelik bir içeriğe kavuşturmak düşüncesiyle Ocak 1994 Brüksel
Zirvesi’nde bir dizi yeni açılım belirlenmiştir. Bunların başında

•   •

Barış için Ortaklık (BIO) programı gelmektedir.

1994 Zirvesi’nde ayrıca NATO'nun yeni üyeleri kabule 
açık olduğu duyurulmuş, kitle imha silahlarının yayılmasına karşı 
koyma girişimi başlatılmış, küçük çaplı askeri harekatlarda daha 
esnek ve seyyal karargah ve kuvvet ihtiyacını karşılamak üzere 
Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG) konsepti geliştirilmiş, 
nihayet 6 Akdeniz ülkesiyle daha yoğun ilişkiler geliştirilmesine 
yönelik Akdeniz Diyalogu da ilan edilmiştir.

1994 Brüksel ile Temmuz 1997 Madrid Zirveleri arasında 
geçen dönem hem yukarıda belirlenen açılımların derinleştirilip 
güçlendirilmesi, hem de Rusya ve Ukrayna ile ayrı ve özel iliş
kiler tesis edilmesi çalışmalarına sahne olmuştur. Aynı dönemde 
NATO'nun ilk dalga genişlemesi de belirlenmiş ve Madrid'de Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'ya İttifak’a katılım müza
kerelerine başlamaları çağrısı yapılmıştır.
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Yukarıda özetlenen ve zirveler bağlamında sürdürülen bu 
çalışmaların dışında, NATO'nun yeni ortama uyarlanmasıyla 
yakından bağlantılı iki önemli gelişme ise, Yugoslavya bunalımı
na İttifak’ın müdahalesi ve NATO'nun yeni komuta yapısının 
belirlenmesi çalışmasının başlatılması olmuştur.

Yugoslavya bunalımının NATO açısından en önemli iki 
veçhesini, bir yandan İttifak’ın geleneksel NATO alanı dışına 
çıkarak, barışı koruma bağlamında da olsa "alan dışında" bir 
askeri harekatı üstlenmesi ve alan dışı tartışmasının böylece sona 
ermesi, öte yandan NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde çıka
bilecek herhangi bir bunalıma sonuç alabilecek bir şekilde 
müdahil olabilecek tek örgüt konumunda bulunduğunun kanıtlan
ması teşkil etmiştir.

Yukarıda özetlenen gelişmelerle İttifak gerek iç, gerek dış 
adaptasyonunu önemli ölçüde tamamlamış ve önce Bosna 
Hersek'te, günümüzde ise Kosova'da vuku bulan bunalımlara 
yaptığı müdahalelerle Avrupa-Transatlantik bölgesindeki tek 
etkin güç olduğunu kanıtlamış olarak 21.yüzyıla girmektedir.

21. yüzyıla girmeden önce İttifak’m en üst düzeyde düzen
lenecek son toplantısını 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde aktedile- 
cek Vaşington Zirvesi teşkil edecektir. Zirve NATO'nun hem 
geçirdiği adaptasyon sürecinin son aşamasını ortaya koyacak, 
hem de İttifak’m 21. yüzyıla ilişkin vizyonunu belirleyecektir.

Zirvede üç temel belge kabul edilmesi öngörülmektedir. 
Bunlar Vaşington Deklarasyonu, güncelleştirilmiş Stratejik 
Konsept ve Zirve Bildirisi olarak sıralanabilir.

Kısa ve özlü bir metin olan Vaşington Deklarasyonu’nun 
23 Nisan günü 50. yıl kutlama törenleri sırasında Devlet/Hükümet 
Başkanlarınca imzalanması öngörülmektedir. Vaşington 
Deklarasyonu’nun bir yandan Ittifak’ın 50 yıllık geçmişindeki 
başarı çizgisini ortaya koyarken, öte yandan önümüzdeki 
dönemde, yani 21. yüzyılda, bugüne kadar sergilediği ilkeli tutu
mu kararlılıkla sürdüreceği mesajını vermesi öngörülmektedir.
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Belgede hem İttifak’ın temel görevlerine, hem de geçirdiği adap
tasyon sürecine, İttifak’m üzerine kurulduğu ilkelerle birlikte 
gereğince özlü şekilde yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1991 Roma Zirvesi’nde İttifak 
yeni Stratejik Konsept’ini kabul etmiştir. Halen geçerli ve büyük 
ölçüde günümüz ihtiyaçlarına da yanıt veren bir metin olan 1991 
Stratejik Konsepti doğal olarak ara zamanda vuku bulan önemli 
gelişmeleri ve İttifak’m geçirdiği yukarıda kısaca özetlenen adap
tasyon sürecini yansıtmamaktadır. Bu bakımdan Stratejik 
Konseptin yeniden yazımı değil, mevcut metnin güncelleştirilme
si sözkonusudur. Güncelleştirilmiş Stratejik Konseptin NATO'yu 
21 .yüzyıla taşıyacak ve önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap 
verecek olan görev ve sorumlulukları belirleyecek bir belge 
olmasına özel önem verilmektedir. Kollektif savunma, stratejik 
bütünlük, güvenliğin bölünmezliği, yeterli askeri kuvvetlerin 
muhafazası, ihtiyaç duyulan bölgelerde barış zamanından itibaren 
ileri konuşlandırma ve transatlantik bağ gibi vazgeçilemez 
unsurlar muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde başta kollektif 
savunma olmak üzere İttifak’ın temel görevleri de güncelleşti
rilmiş metne yansıtılmıştır. Bu temel esasların yeni güvenlik 
ihtiyaçlarına da cevap vermekte olduğu gerçeği güncelleştirme 
çalışmalarında gözönünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, İtti
fak’ın giderek artan ölçüde üstlendiği barışı koruma gibi 
Vaşington Antlaşması’nın 5. maddesinden kaynaklanan yüküm
lülüklerin dışındaki yeni görevler de Stratejik Konsepte gereğince 
yansıtılmıştır. Ayrıca kitle imha silahlarının yayılması ve bunlara 
karşı konulması, terörizm gibi diğer yeni riskler de belgede ele 
alınmaktadır.

Zirve Bildirisi mutaden olduğu üzere İttifak’m gündeminde 
bulunan önemli ve güncel konuların tadadı şeklinde hazırlanmak- 
tadır. Bu çerçevede NATO'nun genişlemesi konusu da bildiri 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Tarafımızdan başta Bulgaristan ve 
Romanya olmak üzere Güneydoğu Avrupa ülkelerinin İttifak 
üyeliğine önem verildiği bilinmektedir. Vaşington Zirvesi’nde 
"Açık Kapı" politikasının güçlü ifadelerle vurgulanması,
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Güneydoğu Avrupa ülkeleri dahil mevcut 9 aday ülkeye 
(Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Slovenya, 
Slovakya ve üç Baltık ülkesi) ismen ve gerekli şekilde atıfta 
bulunulması beklenmektedir. Ayrıca aday ülkeleri ileride gerçek
leşebileceği varsayılan NATO üyeliklerine hazırlamak için Üye
lik Eylem Planı olarak isimlendirilen ve bu ülkelerin ihtiyaçları 
gözönünde bulundurularak hazırlanacak bir dizi faaliyeti ve 
devreyi gözden geçirme sürecini içeren bir program benimsen
mesi öngörülmektedir.

Vaşington Zirvesi NATO'nun 50 yıllık başarılı geçmişini 
kutlamak ve 21.yüzyıla yönelik vizyonunu dünyaya ilan etmek 
amacıyla programlanmıştır. Ancak Kosova'daki son trajik 
gelişmeler Zirve’nin Kosova olaylarının etkisinde cereyan ede
ceğine işaret etmektedir. Zirve’de Kosova konusunda güçlü ve 
NATO'nun kararlı tutumunu yansıtan ayrı bir bildiri yayınlanması 
beklenmektedir.

Vaşington'da ayrıca NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) ile 
Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) de Zirve düzeyinde 
toplanacaktır. NUK Toplantısı sonunda bir ortak açıklama yapıl
ması öngörülmektedir. AAOK Toplantısı sonunda ise toplantıda
ki görüşmeleri özetleyen bir Başkanlık Açıklaması yayım
lanacaktır.
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REMARKS BY H.E. SÜLEYMAN DEMIREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, 

UPON RECEIVING AN HONORARY DOCTORATE 
FROM THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH

(Carnegie Music Hall, 21 April 1999, Wednesday, 17.00)

Chancellor Nordenberg,
Dr. Detre, Mr. Romoff, Dr.Levine,
Faculty and Students of the University of Pittsburgh, 
Distinguished Guests,

It is a great honour for me to be in this prestigious institu
tion of learning and culture. I would like to thank the University 
of Pittsburgh for bestowing an honorary degree upon me. I will 
always cherish it as a token of the long-standing friendship 
between the Turkish and American nations. It will also serve as a 
constant reminder of my brief but highly stimulating visit to the 
city of Pittsburgh.

We live in an era of great transformations. At the center of 
these transformations lie information and knowledge. They trav
el around the globe faster than ever; they are shaping and chang
ing our lives more than ever; and, they make the world smaller 
than ever. Indeed, for the first time in history the idea of global 
community is becoming an undeniable reality. Today, within a 
matter of minutes we are in touch with what takes place anywhere 
in the world. Since knowledge and information transcends 
national boundaries distance no longer divides peoples apart 
from one another. Along with it our perceptions are changing and 
our perspectives are widening. Higher learning institutions are 
among the main actors in this transformation and an indispensa
ble contributor to the formation of a universal community.
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I know that in the audience there are those present and 
future researchers and scientists who either have, or will soon 
leave their imprint on the common legacy of humankind. Through 
hard work, dedication and commitment, you push the limits of 
knowledge to new heights and expand our horizons. As late 
President John F. Kennedy once said, "the greater our knowledge 
increases, the greater our ignorance unfolds". However, this has 
never prevented the human being from questioning, learning, dis
covering, experimenting and creating. The more elusive the 
knowledge, the more vigorous the pursuit becomes. It is the 
human spirit. And as soldiers of the information frontier, you rep
resent that spirit at its best.

Universities are temples of enlightenment which not only 
accumulate and transmit pure knowledge to next generations, but 
also show us how to translate it into concrete applications for the 
common benefit of humankind. Indeed, they have been the main 
driving force behind our self-sustained development as well. 
When it was established on the ashes of a bygone empire 7 5 years 
ago, the fledgling Turkish Republic had only one university. 
Today, Turkey boasts 72 universities and more are on the way. 
They are increasingly becoming international in their academic 
activities. In addition to numerous foreign undergraduates and 
graduates studying at the Turkish universities, we also provide 
thousands of scholarship to students from the Caucasus and the 
Central Asian countries. Turkey has helped these newly inde
pendent states set up their own universities. We are doing our best 
to reach out to the rest of the world, learn from them and also help 
others integrate themselves more fully with the global community.

Turkey and the United States enjoy exemplary relations in 
the field of education. This great country has always been a natu
ral magnet for our high school graduates. In addition to opening 
more and more universities in Turkey, we also keep sending our 
students to the American universities. The University of 
Pittsburgh is no exception. When they return, they enrich, diver
sify and strengthen our educational system with their fresh per
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spectives. Students who graduated from the U.S. played a crucial 
part in our development efforts. They contributed immensely to 
the fast pace of economic growth that is still in progress in 
Turkey, laying the foundations of whole new industries like satel
lite communications, computers and avionics.

We have a large number of Turkish-American students who 
are receiving higher education in their new country. Also, many 
Turks with prominent positions in the private and public sectors 
have benefited from education opportunities in the U.S. afforded 
by such mechanisms as Fullbright, Humphrey Fellowship and 
Eisenhower Exchange Fellowship Programs, and I am proud to 
say that I am one of them. On the other hand, at an institutional 
level, useful partnerships have been established between Turkish 
and U.S. universities to encourage academic exchange and joint 
research.

In this respect, I welcome the remarkable cooperation 
between your university and our Atatürk University of Erzurum. 
The distinguished rector of that university is here with us in this 
hall representing his prestigious institution. Let me pause here for 
a moment to pay homage to the visionary statesman, the great 
founder of our Republic, Mustafa Kemal Atatürk. He was a man 
of courage and wisdom to whom our nation owes its freedom and 
independence. On this occasion, I would like to thank Dr. Detre 
and his collegues for having come all the way to Turkey and for 
contributing to the development of the medical center established 
under my name at the Atatürk University.

We are also supporting the objective and scientific study of 
Ottoman and Turkish history and culture in the United States 
through chairs set up in a number of leading U.S. Universities. 
Last but not least, there is a considerable number of Turkish- 
American scientists and professors who have permanently settled 
in the United States and are conducting research and teaching a 
new generation of Americans.

Cooperation in the field of education helps us bridge the
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physical gap between the two countries and prepare a new gener
ation of thinkers, leaders and builders to lead our respective 
nations into the next century. In a world still suffering from pover
ty and conflicts, expanding the scientific frontiers for the benefit 
of all mankind is a common obligation for both our nations. As 
time-tested allies, friends and nations sharing the same values and 
ideals, I am confident that Turkey and the United States will 
maintain their close cooperation and partnership in every field in 
pursuit of their common goal of achieving global peace and pros
perity.

As a new century unfolds with brand new and dynamic 
developments, the geography of democracies has broadened. 
But, new risks and threats challenge the very fabric of democrat
ic societies and institutions. Among these are terrorism, xenopho
bia and ethno-nationalism; followed by organized crime, arms 
and drug trafficking and environmental degradation. What makes 
these more dangerous is that no country is immune to them and 
that they have far-stretching, cross-boundary effects. The only 
cure to these transnational problems can be found through effec
tive international cooperation. This is the only way to create a 
better world.

However, there are still rogue states threatening democrat
ic values. Milosevic's regime is a case in point. He is an obstacle 
to our shared dreams of creating an undivided, democratic, pros
perous and peaceful Europe. Therefore NATO must succeed what 
it has started. And, Kosovars should be able to return to their 
homes free from fear. Anything less than this will be a wrong sig
nal not only to Milosevic but also to the others who are standing 
by and waiting for the failure of NATO. We will not forget that 
they see NATO as a barrier to their warped designs based on 
ethno-nationalism. Therefore, we are determined not to let down 
the last hope of millions of peoples who dream freedom.

Distinguished Guests,

Turkey and the United States are two nations sharing com-
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mon ideals. Today, history offers us a golden opportunity. We 
must seize this opportunity with courage and vision. And, we 
must always remember that only a sense of common destiny can 
bind democracies together into a shared political vision. I am 
sure that all academic circles in the United States will shoulder 
their responsibilities to promote awareness towards this end.

On this note, I would like to salute you with the following 
words of wisdom which I have cherished throughout my life : 
"there is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.". It 
was an honour to be with you in this sacred house of knowledge.

I thank you, Chancellor Nordenberg, for your thoughtful
gesture which brings us together today. I am sure that I also reflect
the feelings of the Turkish people when expressing once again my
deep appreciation. I wish continued success to the University of 
Pittsburgh.

Thank you.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATACANLI’NIN SÖZDE SÜRGÜNDE 

KÜRDİSTAN PARLAMENTOSU’NUN İSPANYA’DA 
YAPMAK İSTEDİĞİ TOPLANTIYA İLİŞKİN SORUYA

VERDİĞİ CEVAP

Bilindiği gibi, PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu olan 
sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu (SKP), Ispanya'nın 
Özerk Bask Bölgesi Parlamentosu’yla temas ederek, önümüzdeki 
Temmuz ayında Bask Özerk Bölgesi başkenti Vitoria'da Bask 
Bölge Parlamentosu’nun binalarında bir toplantı yapmak istemiş, 
anılan parlamento, Madrid ve Vitoria'da tarafımızdan yapılan 
çeşitli girişimlere ve İspanyol Hükümeti’nin anılan toplantının 
yapılmasına karşı çıkan tutumuna rağmen 9 Şubat 1999 tarihinde, 
sözde SKP'nin toplantısı için binalarını tahsis etme kararı almıştı. 
Bu karar üzerine bizzat Başbakan José Maria Aznar ve hükümetin 
diğer bazı üyeleri, bu konunun Ispanya'nın dış politikasıyla 
doğrudan ilişkili olduğunu ve Özerk Bask Bölgesi 
Parlamentosu’nun bu konuda tek başına karar alamayacağını 
açıklamış ve toplantının önlenmesi için her türlü önlemi alacak
larını bildirmişlerdi.

Nitekim, İspanya Hükümeti Bask Parlamentosu’nun 
sözkonusu kararma karşı İspanyol Anayasası’nın 161. maddesi 
uyarınca Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ederek, Anayasa’nın 
97. ve 149. maddeleri gereğince İspanya'mn dış ilişkileri ve dış 
politikası konusunda yetkinin merkezi hükümete ait olduğu 
gerekçesiyle Bask Parlamentosu Yönetim Kurulu tarafından alı
nan kararın iptalini talep etmiştir.

İspanya Anayasa Mahkemesi, hükümetin açtığı 
Anayasa’ya aykırılık davasına cevaben, Özerk Bask Bölgesi 
Parlamentosu’nun sözde SKP'ye Temmuz ayında Vitoria'da bir 
toplantı yapması için binalarını tahsis etme kararını, devletin

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999 [93]



uluslararası ilişkilerini yürütme yetkisini ihlal ettiği gerekçesiyle 
14 Nisan 1999 tarihinde askıya alarak yürütmeyi durdurmuştur. 
Anayasa Mahkemesi, anılan davanın esasıyla ilgili nihai kararını 
sözkonusu tarihten itibaren 5 ay içinde verecektir.

İspanya Hükümeti’nin Bask Parlamentosu’nun aldığı
karara ilişkin olarak başından beri gösterdiği kararlı tutumu
takdirle karşılamaktayız. Başta İspanya Başbakanı Aznar olmak
üzere tüm İspanyol üst düzey yetkililerince dile getirilmekte olan
bu kararlı tutumun sürdürüleceğini ve mükemmel düzeydeki ikili
ilişkilerimizi zedeleyecek gelişmelere mahal verilmeyeceğini 
ümit ediyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN ERMENİ SOYKIRIMI 

İDDİALARINA İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: ABD Başkanı Clinton tarafından sözde Ermeni 
soykırımı iddialarına ilişkin olarak 19 Nisan 1999 tarihinde 
yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Bu açıklama, ABD yönetiminin iç siyasi tüketim 
için her yıl yaptığı türdendir. Ciddiye alınabilecek nitelikte 
değildir.
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ADDRESS BY PRESIDENT DEMIREL 
AT THE MEETING OF THE EISENHOWER

EXCHANGE FELLOWSHIP

(Philadelphia, 22 April 1999, Thursday, 12:00)

Distinguished Fellows and Guests,
Ladies and Gentlemen,

It is indeed a pleasure and also an emotional experience for 
me to be addressing today this distinguished audience represent
ing many of my fellows from the Eisenhower Exchange 
Fellowships Program. As a board member, at the outset, I would 
like to pay a special tribute to our Chairman of the Board of 
Trustees, President Bush and our Honorary Chairman President 
Ford. I would also like to Salute Chairman Emeritus Secretary 
Rumsfeld, Vice Chairman Mr. A.B.Leisenring, Jr., Chairman of 
the Executive Committee Mr. Thomas J. Wagner and last but not 
least, our President Ambassador Adrian A. Basora. I thank whole
heartedly to all of them and to all other distinguished fellows for 
organising this beautiful event. It is indeed good to be among old 
and new friends and fellows.

This program has withstood the test of time and occupies a 
prestigious place in our contemporary world by creating a bridge 
of friendship and solidarity between and among peoples and 
countries. Those who have come to the United States with schol
arships offered within the framework of the Eisenhower 
Exchange Fellowships have returned to their countries not only 
with an increased wealth of academic knowledge, but also with a 
vast experience of being exposed to a new culture, enhancing 
their vision of the world at large. I am proud to be able to say here
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today that I was among those fortunate ones who have benefited 
from the Eisenhower Exchange Fellowships.

This occasion also calls for us to salute and pay homage to 
the great man who paved the way to the creation of this program. 
Dwight D. Eisenhower was both a remarkable military com
mander, as well as an outstanding statesman and leader. This was 
the man who was in command of the allied forces which were vic
torious against the Nazis in the Second World War. This was the 
man at the helm of the United States and the leading guide of 
NATO alliance when the Cold War had reached new heights with 
communist expansion threatening the entire world. The late 
President Eisenhower was the leader who confronted all these 
challenges. We are all indebted to him for his contributions to the 
success of NATO and the eventual disintegration of the Soviet 
Empire.

Indeed, NATO has been the most instrumental body in con
taining the communist threat, maintaining peace and ushering in 
today's new security environment. Even during the Cold War, it 
has created an environment of relative security, enabling our 
ideals and values to prosper and flourish, while fostering the sta
bility required for sustained economic development in the Trans- 
Atlantic Region.

My current presence in the United States is to mark the 
fiftieth anniversary of NATO. During these fifty years, the world 
has undergone immense changes. From a polarized world divided 
into two camps we have moved into a new era in which coopera
tion has replaced confrontation. Human rights and freedom van
quishes tyranny and oppression. Democracy prevails over totali
tarianism. Our achievement is best illustrated by the fact that 
three countries that used to be members of the Warsaw Pact, our 
former adversaries, are now proud members of our alliance.

Distinguished Fellows and Guests,
Ladies and Gentlemen,
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Both Turkey and the United States have every right to take 
pride in the respective roles they played in achieving this result. 
Turkey has demonstrated its value as a staunch ally by effective
ly and resolutely guarding the southern flank of NATO.

Once the Cold War was over, many circles advanced the 
view that Turkey's geostrategic importance had waned with the 
collapse of the Soviet Union. But the ensuing developments have 
proven them wrong. Virtually as soon as the Cold War ended, the 
Gulf Crisis broke out, demonstrating that our security concerns 
and responsibilities had assumed new dimensions. Turkey is at 
the intersection of the three most volatile regions in the world, 
namely, the Balkans, the Caucasus and the Middle East. Despite 
all the conflicts that have affected this geography, once a bastion 
in the defence of our common values, Turkey today plays a role 
of a bridge in extending these values all the way to the Altai 
Mountains in the Central Asia. Moreover, Turkey effectively con
tributed to the efforts aimed at bringing about peaceful solutions 
to the conflicts that have plagued these regions surrounding us. 
Most of our efforts in this regard have concurred with those of the 
United States.

Our close cooperation with the U.S. in the Gulf War con
tinues within the framework of Operation Northern Watch to 
enforce the no-fly zone in Northern Iraq. We both favor the 
removal of all weapons of mass destruction from Iraqi territory. 
On the other hand, being a direct neighbor, Turkey attributes 
utmost importance to the preservation of Iraq's unity, sovereignty 
and territorial integrity.

Finally, in the Balkans, Turkey has been, with the U.S., 
among the leading nations to take the bold initiatives that were 
needed to bring an end to the genocidal ethnic cleansing of the 
Bosniacs by the Serbs. Today, Turkey is again actively involved 
in the measures being taken to halt the recurrence of the ethnic 
cleansing in Kosovo. In this vein, Turkish military aircraft have 
joined the NATO forces deployed to this end. Moreover, we have
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assumed the full responsibility of providing shelter and safe 
haven to nearly 50 thousand refugees from Kosovo.

Distinguished Fellows and Guests,
Ladies and Gentlemen,

Turkey has achieved remarkable progress in all fields since 
1923, when our Republic was proclaimed. Today, the Turkish 
Republic, bom from the ashes of the once glorious Ottoman 
Empire is a successful secular democracy in a turbulent region. It 
is the 16th largest economy in the world and it has a 80 billion 
dollar trade volume. From one end to the other, we have built a 
solid infrastructure and turned our country into an industrialized 
urban society. All these coupled with our dynamic population and 
our close links with both Europe and Asia, enable Turkey to 
become not only an excellent market but also the hub of new 
telecommunications, energy and transportation network connect
ing Asia and Europe . And, Istanbul has become the trade and 
finance center of Eurasia. I am proud to have been involved with 
the remarkable democratization and economic development 
efforts of my country in the last fifty years as an engineer, as 
prime minister and as president.

Distinguished Fellows and Guests,
Ladies and Gentlemen,

At the threshold of a new millennium, despite the triumph 
of human rights, basic freedoms and democracy over tyranny and 
oppression, we still face numerous hurdles that threaten our most 
basic values. Terrorism, racism, micro-nationalism, xenophobia, 
intolerance, corruption and drug trafficking are our foes. The 
community of nations must act with resolve and in concert to 
ensure the eradication of these scourges that stand in the way of 
well-being of our peoples. Without close international coopera
tion at all levels, we will not be able to consolidate our successes 
and achievements. Moreover, those failing to cooperate in the 
combat against these transnational threats must be prepared to 
become victims of them, sooner or later.
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This is an era where peace, stability, cooperation and tol
erance need to be cultivated and fostered . This, in turn, requires 
both wisdom and vision, as well as the determination and 
courage. It was back in 1952 that the late President Eisenhower 
said: "neither a wise man nor a brave man lies down on the tracks 
of history to wait for the train of the future to run over him."

He was absolutely right. Let us continue to be inspired 
from his wisdom and work hand-in-hand towards building a bet
ter future.

Thank you.
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ELBASAN ÇADIR KAMPI’NIN AÇILIŞINA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere Türkiye, Kosovalı mültecilerin yaşadığı 
sıkıntı ve acıları bir nebze olsun hafifletebilmek ve barınabile
cekleri bir yer bulmak amacıyla Arnavutluk ve Makedonya'da ilk 
aşamada biner çadırlık iki mülteci kampı kurmayı taahhüt 
etmiştir. Bu çadır kampların kapasiteleri bilahare arttırılabilecek- 
tir.

Türk Kızılayı'nm Amavutluk'un Elbasan şehrinde kurduğu 
beş bin kişilik çadır kamp 20 Nisan 1999 tarihinde hizmete 
açılmış ve ilk aşamada çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan 
oluşan 398 Kosovalı sığınmacı kabul edilmiştir.

Kampın ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Bu 
bağlamda 20 TIR'dan oluşan dördüncü parti Kızılay yardımı 23 
Nisan günü Ankara'dan hareket edecektir. Türkiye'nin Kosovalı 
mültecilere olan yardımları sürecektir.
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BM FİLATELİ MÜZESİ’NDE “BOĞAZİÇİ’NİN GİZEMİ” 
İSİMLİ TÜRK KARTPOSTALLARI SERGİSİNE

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye'nin Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Murat 
Sungar ve BM Cenevre Ofisi Direktörü V. Petrovsky'nin 
himayelerinde, Birinci Müsteşar Reha Keskintepe'nin kolleksi- 
yonunda yer alan ilk dönem (1885-1914) Türk kartpostallarından 
250 örnek, 27 Nisan tarihinden itibaren bir ay süreyle 
Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Filateli Müzesi'nde 
sergilenecektir. Sözkonusu müzenin 40 yıllık geçmişinde bugüne 
kadar kendi arşivlerindeki fılatelik malzeme dışında hiç bir 
sergiye kapılarını açmamak yönündeki uygulaması, 
"BOĞAZİÇİ'NİN GİZEMİ" ismini taşıyan Türk kartpostalları 
sergisiyle değişmiş olacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. kuruluş yıldönümü 
çerçevesinde Paris'te açılan sergiden sonra İstanbul'un yüzyıl 
başındaki güzellikleri ve yaşam tarzı, kartpostallar aracılığıyla 
uluslararası kamuoyunun beğenisine sunulacaktır.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofısi'nin büyük konferans 
salonlarına bitişik geniş mekanlarda BM üyesi ülkeler tarafından 
her yıl resim, heykel, el işleri, fotoğraf, karikatür, tarihi belgeler 
ve afiş olmak üzere çeşitli sanat dallarında çok sayıda sergiler 
düzenlenmektedir. Ancak, bu yılki sergiler arasında özel bir yer 
tutan Türk kartpostalları sergisi bir kaç yönden ilk olma özelliği 
taşımaktadır. BM'in Cenevre, New York ve Viyana Ofislerimde 
şimdiye kadar hiç bir ülke tarafından bir kartpostal sergisi düzen
lenmemiştir. Türk kartpostalları böylece bu alanda 189 üyeli BM 
Teşkilatı’nda birinci sıraya yerleşmiş olacaktır. İkinci bir ilk ise, 
serginin İsviçre'de açılan ilk Türk kartpostalları sergisini oluştu
racak olmasıdır.
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Serginin açılışında Cenevre Daimi Temsilciliği tarafından 
verilecek resepsiyona BM Cenevre Ofisi yönetimi ve personeline 
ilaveten, kordiplomatik mensupları, deltiologistler ve fılatelistler- 
den oluşan seçkin bir davetli topluluğu katılacaktır.

Birinci Müsteşar Reha Keskintepe'nin sayısı 1500'e ulaşan 
kartpostal koleksiyonu içinden özenle ve titizlikle seçilen 250 
nadide kartpostalla Boğaziçi'nin yaklaşık 100 yıl önceki gizemi 
ve dokunulmamış doğal güzellikleri, İstanbul'un gündelik 
yaşamına renk katan insanları ve o dönemdeki Türk kadınının 
zerafet ve yaşam tarzı izleyicilerin dikkatine getirilecektir.

İstanbul'un binlerce yıllık tarihinin küçük bir kesiti içinde 
kalan bazı tarihi ziyaretler, bu ziyaretlerin hazırlıkları için Bab-ı 
Ali'yi aşındıran yabancı sefirlerin Pera, Büyükdere ve 
Tarabya'daki sefaret binaları ve köşklerine yer verilirken, serginin 
Filateli Müzesi’nde gerçekleşiyor olması dikkate alınarak, gerek 
Osmanlı, gerek yabancı posta idarelerinin pul ve damgalarını 
taşıyan kartpostallar da sergilenecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
NATO ZİRVESİ’NİN BAŞLANGICINDAKİ KOSOVA 

OTURUMUNDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Mellon Auditorium, 23 April 1999, 09.15)

Mr. Secretary General,
Fellow Heads of State and Government,

We are outraged by the ethnic cleansing that is unfolding in 
Europe at a time when the world is set to enter a new millennium.

The dictatorship of Milosevic continues to be an obstacle to 
the creation of a democratic, peaceful and prosperous Europe 
which has been our common goal for the past 50 years. His 
regime blatantly violates universal human values and commits 
atrocities on an unprecedented scale. This is a crime against 
humanity and the culprits should be brought to justice.

NATO's intervention in Kosovo is both timely and appro
priate. Indeed, safeguarding freedom was founding principle of 
NATO. We are applying it now to Kosovo.

We have not repeated the mistakes of the past, as in the case 
of Bosnia where almost two hundred thousand people lost their 
lives due to the failure to intervene on time. Accordingly, I would 
like to congratulate everyone involved with the decision to inter
vene, especially Secretary-General Solana, the commanders and 
the brave men and women of our collective armed forces suc
cessfully executing the military action.

We must firmly stay the course we set out together. NATO 
has to succeed in Kosovo and I am confident that it will.
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Otherwise, alliance credibility and deterrence will be devoid of 
meaning.

While we are striving to put an end to the atrocities, we also 
need to consider collectively within the alliance the political solu
tion. The five points endorsed by our foreign ministers on 12th 
April continue to be the basis for our common action. We note 
that some countries and international bodies are in a process of 
developing certain ideas in order to expedite the diplomatic 
efforts.

However, I should stress that at a time when NATO has 
undertaken an unprecedented military responsibility, it should 
also lead the political efforts. All allied countries, particularly 
those in South-Eastern Europe, should be fully involved in this 
process.

Our main objective should be to ensure the safe return of 
the refugees to their homes. In this context, it is imperative to 
have an international military presence in Kosovo led by NATO. 
Meanwhile, we should consult thoroughly among ourselves 
before launching any idea about the future of Kosovo.

The immediate task in front of us is to provide humanitari
an assistance to the Kosovars who have been forced by Milosevic 
to leave their homes. Turkey has already assumed its responsibil
ity in this respect. In addition to over 6 thousand Kosovars who 
have come to Turkey as guests of their relatives, we have pledged 
to receive twenty thousand refugees. In as short as two weeks half 
of them have arrived in Turkey.

Moreover, we are in the process of providing food and shel
ter for another twenty thousand Kosovars in Albania and 
Macedonia. We call on all allied countries to provide similar 
assistance to these people.

During my recent visit to the region, the Presidents of 
Albania and Macedonia have expressed concern over their eco-
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nomic difficulties and the risks of social and political instability. 
They need urgent assistance. Turkey is already striving to make a 
meaningful contribution in this respect. Furthermore, Turkey has 
put forward a concrete proposal, during the Foreign Ministers 
Meeting of 12 April 1999, for the enhancement of prosperity and 
stability in the entire South-Eastern Europe.

We must give the countries of the region a clear perspective 
for their integration into the Euro-Atlantic institutions including
NATO.

NATO cannot stop until the Kosovars can return to their 
homes free from fear. We should not forget that as long as there 
are unlawful states threatening democracies NATO will remain 
the last hope millions of peoples who dream of freedom.

NATO cannot afford to fail in Kosovo. The future of inter
national peace and security rests on its success. Therefore, NATO 
must complete the job it has started, whatever this may take.

What we have heard from General Naumann and General 
Clark are encouraging in this respect. I salute all the brave men 
and women who are fighting to defend our values in Kosovo 
under their able leadership. We have full confidence in them.

Thank you.
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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY, H.E. SÜLEYMAN DEMIREL AT THE 

COMMEMORATIVE CEREMONY OF THE 50 TH
ANNIVERSARY OF NATO

(Mellon Auditorium, 23 April 1999, Friday)

Mr. Secretary General,
Fellow Heads of State and Government,

It is my distinct honor to represent the Republic of Turkey 
in this historic event. We have come a long way as allies through 
hard times and reached the 50th anniversary of the foundation of 
NATO. The alliance has been a bastion of freedom and democra
cy for five decades and a credible guarantor of peace and stabili
ty in the Euro-Atlantic area. Furthermore, it has been the key 
instrument in our hands that has turned yesterday's adversaries 
into today's members and partners.

NATO is a success story. It is indeed the common success 
of the peace-loving democracies of the Euro-Atlantic area. It was 
achieved thanks to the ever-important transatlantic link, through 
the preservation of the core functions of the alliance and by pro
viding a forum of consultation and collective decision making on 
issues that affect the vital interests of the allies.

The allies have acted in a timely manner to adapt NATO to 
the changes of the Post-Cold War era, and equip it with mecha
nisms to respond to the new transnational risks and challenges. 
Within this framework, the enlargement process of the alliance 
has played a pivotal role. Therefore, continuation of the "open 
door" policy in a geographically balanced manner carries utmost 
significance.
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Although all these constructive and determined efforts are 
in the right direction, the task of creating lasting peace and har
mony in Europe is yet to be accomplished. Bitter memories of 
Bosnia and the ongoing agony of Kosovo remind us of this fact 
every single moment.

That is why safeguarding freedom must remain our com
mon goal.

That is why we need to preserve NATO as an effective and 
deterrent organization.

That is why we have to take now all the wise steps so as to 
be able to commemorate future NATO anniversaries with the 
same pride and sense of achievement.

Thank you.
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ADDRESS BY PRESIDENT DEMIREL AT THE SILK
ROAD STRATEGY MEETING

( Washington D.C., 23 April 1999 )

President Aliyev,
President Shevardnadze,
President Kerimov,
President Nazarbayev,
President Constantinescu,
President Luchinsci,
President Rahmanov,
Secretary Baker,
Senator Brownback,
Mr. Berger,
Dr. Brzezinsky,
Mr. Scowcroft,
Distinguished Guests,

It is a distinct pleasure for me to participate in this meet
ing of the countries of the Silk Road strategy.

Throughout history, the region around the Black Sea and 
the Caspian Basin has functioned as an important geopolitical 
juncture between different cultures and civilizations.

In this context it has established a significant link 
between several nations who inhabited this vast area between 
China and the Mediterranean, including the Middle East and 
Western Europe.

Today, this ancient Silk Road is not only reappearing,
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but is also bringing new opportunities, commercial, econom
ic, cultural and political, to the nations of the countries 
involved.

This will improve and expand the conditions for coop
eration among the countries of the region, as well as the inter
action in Eurasia.

The conclusion of the "basic multilateral agreement" 
which we signed in Baku last year provides an important 
legal and regulatory framework in the transport domain and is 
a vital element of the Silk Road strategy.

Turkey, as a significant bridge linking the international 
trade routes in the past, is aware of its important position as 
a natural terminal between continents.

We therefore have developed projects, to contribute on 
our part, to the restoration of the ancient Silk Road.

The construction of a new Eastern Black Sea Motorway 
will upgrade the link between the Traceca road corridor and 
the Pan-European transport network.

Realisation of our projects such as the Kars-Tbilisi 
railway and the Istanbul rail tube tunnel will establish an 
uninterrupted link between Asia and Europe.

These projects are integral parts of the Black Sea ring 
corridor which has become an extension of Pan-European 
corridors.

This is an integral part of the general Europe-Caucasus- 
Asia transport network.

Together with these transportation projects, the new energy 
transportation network is also becoming a part of the new Silk 
Road corridor. In this respect, the Baku-Ceyhan oil pipeline and
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Transcaspian natural gas pipeline are two giant projects. With the 
countries present here today we are working together to con
tribute to our common prosperity through these projects. In this 
respect, we attach utmost importance to the continuation of the 
support that the U.S. has been giving to our common efforts.

I applaud the initiative taken by Senator Brownback 
and Secretary Baker who have brought us together today.

The declaration to be issued today will become yet 
another step forward in the revitalisation of the famous Silk 
Road.

On the eve of a new century lying in front of us, the 
new Silk Road signifies a path towards peace and shared 
prosperity.

It will help us to replace conflict with cooperation, 
rivalry with solidarity, risks and challenges with opportuni
ties.

Let us renew our commitment to transforming the Silk 
Road region into a place where different faiths, beliefs, lan
guages, peoples can live and work together, with a new vision 
of peace and prosperity.

Thank you.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
NATO'NUN 50. YILI TÖRENLERİNDEN SONRA 

İNGİLTERE BAŞBAKANI’ NI KABULÜNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, NATO'nun 50. 
Yılı törenlerinden sonra Ingiltere Başbakanı Tony Blair'i kabul 
etmiştir.

Görüşmede, Kosova'daki durum, Türkiye ile İngiltere 
arasındaki ikili ilişkiler, terörizmle mücadelede işbirliği, Irak ve 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği konuları ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel, NATO Zirvesi'nde Kosova 
hakkında kabul edilen bildirinin NATO'nun Kosova'ya ilişkin 
kararlılığını bir kere daha ortaya koyduğunu, NATO'nun 
Kosova'da mutlaka başarıya ulaşması gerektiğini, bu bağlamda 
Miloseviç rejiminin insanlık dışı etnik temizlik uygulamalarına 
son verilmesi ve Kosova'dan göçe zorlanan mültecilerin evlerine 
korkusuzca ve güvenli biçimde kışa kadar dönmelerinin büyük 
önem taşıdığını belirtmiştir.

İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye'nin Kosova 
konusunda oynadığı role ve NATO operasyonunun başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesine yaptığı katkılara büyük önem atfet
tiklerini, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Demirel'in kişisel rolünü 
takdirle karşıladıklarını, NATO'nun başladığı işi başarıyla 
tamamlayacağı hususunda Miloseviç'in hiçbir şüphesi olmaması 
gerektiğini ifade etmiştir.

Blair ayrıca, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği 
kavramına da değinmiştir. Cumhurbaşkanı Demirel, AGSK'nin 
NATO içinde geliştirilmesi gerektiğine ve Türkiye'nin bu oluşu
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mun hem karar mekanizmalarında hem de uygulama mekaniz
malarında eşit şartlarda yer alması gerektiğine işaret etmiş, bu 
itibarla bu konunun ilgili bütün tarafların kaygılarını giderecek 
bir şekilde sonuçlandırılması hususunda İngiltere'nin desteğini 
beklediğimizi belirtmiştir.

İngiltere Başbakanı Blair, AGSK'nin NATO bünyesinde 
gerçekleştirilmesi hususunda Türkiye ile tamamiyle hemfikir 
olduğunu, Türkiye'nin bu yeni oluşumun karar verme ve uygula
ma mekanizmalarında eşit haklara sahip olması gerektiği 
hususundaki görüşlerini gayet iyi anladığını ve konunun bu zirve 
sırasında Türkiye'nin endişelerini giderecek bir anlayışla sonuç
landırılması yönünde kendi makamlarına gerekli talimatları vere
ceğini kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, Bağımsız Ingiliz Yayın 
Kuruluşu'nun (ITC) MED-TV'nin lisansını tümüyle iptal etme 
kararı için Başbakan Blair'e teşekkür etmiş ve teröre karşı 
mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamıştır. 
Başbakan Blair bu konuda İngiltere'nin üzerine düşen sorumlu
lukları her zaman yerine getireceğini ve Türkiye ile işbirliği 
içinde olacağını belirtmiştir.

Başbakan Blair son olarak, en kısa zamanda Türkiye'ye 
resmi bir ziyarette bulunacağını ifade etmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
NATO’NUN 50. YILI TÖRENLERİNDEN SONRA ABD 
BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, NATO'nun 50. 
Yılı Törenleri’nden sonra daveti üzerine ABD Başkanı Bili 
Clinton ile kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Kosova'daki durum, Türkiye ile ABD arasın
daki ikili ilişkiler, terörizmle mücadelede işbirliği, Balkanlar, 
Kafkasya, Boru Hatları, Orta Doğu Barış Süreci, Irak, Türk- 
Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konulan ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel, NATO'nun Kosova'ya ilişkin 
kararlılığının Zirve'de bir kere daha ortaya konulmuş olmasının 
önemine işaret ederek, Miloseviç rejiminin insanlık dışı etnik 
temizlik uygulamalarına son verilmesi ve Kosova'dan göçe zor
lanan mültecilerin evlerine korkusuzca ve güvenlik içinde dön
melerinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı 
Demirel, NATO'nun mutlaka başarıya ulaşmak durumunda 
olduğunu, NATO'nun itibarının her ne pahasına olursa olsun 
korunması gerektiğini, mültecilerin içinde bulunduğu durum da 
dikkate alınarak kışa kadar netice alınmaya çalışılmasının hayati 
önem taşıdığını belirtmiştir.

ABD Cumhurbaşkanı Clinton, Türkiye'nin Kosova 
konusunda oynadığı kararlı rol ve bu bağlamda sergilediği karar
lı kişisel tutumu için Cumhurbaşkanı Demirel'e teşekkür etmiş, 
NATO'nun başladığı işi mutlaka tamamlayacağını, Miloseviç 
gibi eli kanlı bir diktatörün Avrupa'nın ortak değerlerine tehdit 
oluşturmasına izin verilmeyeceğini ifade etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, terörizmle mücadelede 
uluslararası işbirliği konusunda ABD'nin kararlı tutumunu 
takdirle karşıladığımızı belirtmiş, bu çerçevede komşu ve mütte
fik bir ülke olan Yunanistan'ın terörizme destek vermesinden duy
duğumuz üzüntüyü dile getirmiş, Yunanistan'ın NATO taahhüt
leri başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı bu tutumunu 
düzeltmesinin iki ülke ilişkilerinin geleceği üzerinde olumlu etki 
yapacağını kaydetmiştir.

Görüşmede ele alınan diğer konular hakkında yararlı ve 
verimli bir görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN YAN KURULUŞU MED 
TV’NİN YAYIN LİSANSININ İPTALİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

İngiliz Bağımsız Televizyon Kurumu ITC bugün yaptığı 
bir açıklamayla, terör örgütü PKK'nm yan kuruluşu olan MED- 
TV'ye zamanında vermiş olduğu yayın lisansını, bu sözde tele
vizyonun yaptığı yayınlarda şiddet eylemlerini teşvik etmesi 
nedeniyle süresiz olarak iptal ettiğini bildirmiştir.

Ülkemizde şiddeti ve kan dökülmesini sürekli biçimde 
teşvik eden ve binlerce masum vatandaşımızın terör eylemlerinde 
hayatlarını kaybetmelerinde ağır sorumluluğu bulunan bu menfur 
yayın organı, aynı doğrultudaki yayınlarından ötürü yukarıda 
adıgeçen kurum tarafından daha önce de çeşitli kereler uyarılmış, 
cezalandırılmış ve bilindiği gibi 22 Mart tarihinden itibaren de 21 
gün süreyle yayın faaliyetinden men edilmişti.

MED-TV'nin yayınlarını durdurmak zorunda kaldığı bu 
süre zarfında Türkiye'deki terör olaylarında önemli bir azalma 
gözlenmiştir. Bu durum, PKK terör örgütünün bu uzantısı hakkın
da Türkiye'nin yıllardan beri yaptığı ısrarlı ikazların ne kadar 
haklı olduğunu kanıtlamıştır.

İngiliz Bağımsız Televizyon Kurumu ITC'nin, gecikmeyle 
de olsa, aldığı bu isabetli kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı 
sorumlu tutum ve anlayışın benzer durumların yaşandığı diğer 
bazı Avrupa ülkelerine de örnek teşkil etmesini bekliyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KUZEY ATLANTİK
KONSEYİ ZİRVE TOPLANTISI'NDA 

BELİRTTİKLERİ HUSUSLAR

I would like to thank President Clinton and the U.S. 
Government for so ably and generously hosting our historic sum
mit. It was in this very city where our alliance was created out of 
the ashes of the Second World War. Here we will be heralding in 
the alliance of the next century.

Only two years ago in Madrid, we had invited the Czech 
Republic, Hungary and Poland to be with us at our fiftieth 
anniversary. I am happy to see that they are now in our ranks. I 
would have wished that here in Washington we had extended new 
invitations. Nonetheless, I trust that the countries of Southeast 
Europe, Bulgaria and Romania in particular, will join us soon. 
This will enhance our alliance and motivate all our partners.

It has fallen on our alliance yet again to respond to tyranny 
and human catastrophe. One would not want to imagine what 
more tragedies could have taken place both in Bosnia and in 
Kosovo, had NATO not acted in unison and with resolution.

Our experience first in Bosnia, then in Kosovo attest to the 
sine qua non nature of the Transatlantic link. It has made us aware 
of the lasting significance of the core functions of our alliance. 
Indeed, the North Atlantic Alliance is very much based on the sol
idarity and concerted action of both shores of the Atlantic Ocean.

Another lesson to be drawn from these tragic developments 
has been the primary role of our alliance in dealing with crisis 
management and crisis response. We read and hear about numer
ous alternatives in dealing with regional crises; yet when it comes
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to real-life situations, it is always our alliance that is called to 
duty.

In short, recent developments demonstrate once again 
NATO in Europe remains indespensable and irreplaceable.

Accordingly, efforts aiming to develop a European Security 
and Defense Identity must be based on this reality. This is the rea
son why Turkey attaches utmost importance to the preservation of 
the Berlin decision of 1996 to develop the ESDI within the 
alliance.

We believe that first, the institutional framework of the
%

future European security architecture needs to be clarified and the 
results of the EU Cologne Summit known. Only then will NATO 
be ready to address and discuss this strategic issue thoroughly. In 
any event there should be no discrimination in the development of 
European defense structure nor automaticity vis-a-vis access to 
NATO assets and capabilites.

We are also of the view that we would all be in a better 
position to tackle the isssue of the further development of the 
ESDI after we get the Kosovo crisis behind us. We have made our 
contributions in a clear manner during the council discussions and 
we believe that those views will be fully taken into consideration 
in the summit declaration.

Our membership in the alliance has formed the backbone 
of Turkey's foreign and defense policies over the last half centu
ry. In formulating our political decisions, we have first and fore
most bome in mind the alliance solidarity.

Turkey has long played a substantial role in the protection 
and promotion of our common interests in a region where major 
conflicts take place and where critical energy reserves are con
centrated. I sincerely believe that my country has performed this 
undertaking with diligence and sacrifice.
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As we celebrate our jubilee we should not lose sight of our 
other major successes. Our alliance is now the nucleus of a coop
erative family with forty-four members. It stands for stability and 
cooperation in the vast region stretching between the shores of the 
Atlantic and the Pacific. It has assumed an important vocation in 
assisting the newly independent states to acquire the necessary 
capabilities and experience to sustain their sovereignty and terri
torial integrity. This, coupled with our Mediterranean dialogue, 
testifies to the enhanced relevance of our alliance at fifty. Yet our 
alliance is also young and vigorous. It has managed to adapt itself 
to the new conditions of the world during the last decade. This is 
also a formidable achievement.

We have persevered. We have not only became successful 
but also turned out to be the most efficient and powerful organi
sation in the international arena. Our past achievements and cur
rent prospects make us look into the future with confidence and 
vision. The Washington Summit marks the beginning of this new 
march.
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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY, H.E. SÜLEYMAN DEMIREL, AT THE NATO-

UKRAINE COMMISSION MEETING

(Mellon Auditorium, 24 April 1999, Saturday)

Mr. Chairman

It is a great pleasure for me to participate in the NATO- 
Ukraine Summit, which has convened at a time of momentous 
change in Europe.

At the outset I would like to welcome the steady develop
ment of the NATO-Ukraine partnership. This could not have 
come about without the personal involvement and contribution of 
President Kuchma. I congratulate him for his visionary and coura
geous leadership on this crucial issue.

I am confident that our summit will provide further impe
tus and direction to the evolving NATO-Ukraine partnership. In 
fact this partnership and the bilateral relations between the mem
bers of the alliance and Ukraine embody the spirit of the interac
tion and cooperation which we must pursue in all aspects of the 
Eurasian politico-military architecture.

The message of our summit should be, enhanced and inclu
sive cooperation rather than exclusiveness and confrontation. We 
should direct our energies towards successfully facing the com
mon security and humanitarian challenges of the new millennium 
rather than allowing ourselves to be dragged back into the abyss 
of the past practices.
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My country has always taken particular care to sustain and 
enhance our bilateral cooperation with Ukraine. I believe that a 
democratic, stable and western oriented Ukraine has a significant 
contribution to make to the security and stability of Europe and 
the Black Sea Basin. In this sense, it is important to see Ukraine 
continue to develop stable and constructive relations with her
neighbors.

This is yet another opportunity to renew our commitment 
to supporting Ukraines democracy and enhancing its security. We 
should also remain firm in our commitment towards building our 
common future together with Ukraine which is an indispensible 
part of our common dream of an undivided, democratic and 
peaceful Europe.

Thank you.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “19+7” DÜZENİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN KOSOVA KONULU ZİRVE 

TOPLANTISINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

Mr. Secretary General,
Distinguished Heads of State and Government,

At the outset, I must emphasize that it is important that our 
partners in the region support the Washington Summit decisions 
regarding Kosovo. Having said this, I would like to begin by wel
coming strategic initiatives of several countries that reflect their 
perspectives or sets of ideas on a long-term and comprehensive 
plan for the Balkans.

The proposals put forward by the U.S., Germany, the
United Kingdom, Romania and Greece suggest ways we might
seek to contribute to the security, stability and shared prosperity 
in the region.

There is also a Turkish proposal for a charter on good 
neighbourly relations, stability, security and cooperation in the 
Balkans. All those initiatives contain the same principles that we 
cherish. They assign tasks to NATO, the EU, Euro-Atlantic insti
tutions, regional cooperation mechanisms and financial institu
tions.

Mr. Secretary General,

I do not think that any country would challenge the princi
ples and objectives of these initiatives. Categories of tasks to be 
fulfilled are also determined by every initiative. For these inter
national efforts to be effective, we should assign tasks to organi
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zations which are most suitable to satisfy the needs of the region. 
Then there certainly is a need to establish a mechanism in an 
action-oriented manner and to avoid duplications.

There is no doubt that the countries of the region have 
turned to NATO to be anchored in the western values with a sense 
of security. Also the countries of the region wish to become mem
bers of the E.U. to join the European family under the same 
ideals. These common objectives bind the countries of the region 
into a shared political vision.

Countries of the region have made considerable progress in 
establishing necessary mechanisms to move together toward 
these very goals. They are fully aware that they are the ones to 
live together in the same geography; and, for any effort toward 
stability to take root in the region they are the ones to apply prin
ciples like good-neighbourly relations, tolerance within and 
among themselves. They know that their own efforts within the 
region will complement those of the international community. 
Southeast European Cooperation Process is one of such mecha
nisms. Southeast Europe Cooperation Initiative (SECI) and the 
Royamount Process are among others. Those efforts aiming at 
regional cooperation have been playing useful roles, and they 
should continue doing so.

Again, I would like to refer to the proposal made by 
Romania, as the chairman in Office of the South East European 
Countries' Cooperation Process. The Romanian paper converges 
with most of the major initiatives and deals with the specific 
needs of the region.

Mr. Secretary General,

Turkish proposal, which is already under study by the par
ticipating countries of the Southeast European Cooperation 
(SEEC) process, has been prepared with the aim of facilitating a 
region-wide implementation of the contemporary standards and 
principles, and it guides us in finding ways to resolve the region's
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problems through peaceful means.

The draft charter will be taken up by the political directors 
of SEEC countries at a meeting to be held next month. We hope 
it will be finalized in the near future.

Our objective of first priority should be to ensure the safe 
return of the refugees and displaced persons to their homes, to 
relieve the burden from Albania and Macedonia and provide 
these two immediate neighbours with substantial economic and 
other assistance and protection against external threat.

We believe that a standing conference, with the participa
tion of, for example, the U.S., EU members, other NATO coun
tries, Russia, Japan as well as the participants and observers of the 
SEEC process together with the UN, NATO, OSCE, Council of 
Europe and international financial institutions such as the World 
Bank, IMF and the EBRD could function as a coordinating body.

This standing conference may nominate a working group 
or an international figure to lead the activities planned for the 
short, medium and the long term.

In this context, we would also like to propose the estab
lishment of a development agency. Such an agency could be use
ful in terms of contributing to the economic welfare and recon
struction of the region.

All these efforts and initiatives that aim at turning Balkans 
into a region of genuine peace and prosperity have to be built on 
the basis of democracy, human rights and respect for rule of law. 
Only then can we hope for the creation of a Balkans free from 
conflict and confrontation.

We have come a long way. However, we cannot rest until 
all the peoples of the Balkans become stakeholders in the stabili
ty and prosperity of the region.

Thank you.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
AVRUPA ATLANTİK ORTAKLIK KONSEYİ 

ZİRVESİ’NDEN ÖNCE ALMANYA BAŞBAKANI 
SCHRÖDER İLE GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Avrupa 
Atlantik Ortaklık Konseyi Zirvesi'nden önce Almanya Başbakanı 
Schröder ile kapsamlı bir görüşme yapmıştır.

Görüşmede, Kosova'daki durum, Türkiye ile Almanya 
arasındaki ikili ilişkiler, Almanya'da yaşayan Türk vatan
daşlarının durumu, terörizmle mücadelede işbirliği ve Türkiye- 
AB ilişkileri ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel, Zirve'de Kosova konusunda 
ortaya konmuş olan kararlı tutumun altını çizmiş ve etnik temiz
lik sonucu yerlerinden yurtlarından edilmiş olan mültecilerin 
içinde bulunduğu durum da dikkate alınarak NATO harekatının 
kışa kadar netice almasının hayati önemi haiz bir mesele 
olduğunu vurgulamıştır. Başbakan Schröder bu konuda tam bir 
görüş birliği içinde olduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, Türkiye'nin Almanya ile 
dostluğuna ve işbirliğine büyük önem atfettiğini, yeni hükümetin 
kurulmasından sonra gerçekleştirilecek üst düzey temaslarla iliş
kilerimizin nasıl daha ileri götürülebileceğinin birlikte araştırıl
masında yarar gördüğünü, öte yandan sınırları aşan bir bela olan 
terörizme karşı mücadelede işbirliğinin uluslararası hukuk 
çerçevesinde ortak taahhüdümüz olduğunu vurgulamıştır.

Başbakan Schröder, tarihi Türk-Alman dostluğuna ve 
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere kendisinin de büyük 
önem atfettiğini, PKK terör örgütünün Almanya'da yasaklanmış
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olduğunu, bu yasağın kaldırılmasının hiçbir şekilde sözkonusu 
olmayacağını, terörizme karşı mücadelede uluslararası işbirliğine 
kendilerinin de önem atfettiklerini belirtmiş, diğer taraftan 
Türkiye-AB ilişkilerinin içinde bulunduğu tıkanıklıktan çıkarıl
ması doğrultusunda da çaba sarfetmekte olduklarını, hükümet 
programını Almanya Meclisi'nde okurken Türkiye'nin AB'nin 
genişleme sürecinde aday ülke olduğunu özellikle vurguladığını, 
bu konuda birlikte çalışmayı arzuladıklarını kaydetmiştir. 
Cumhurbaşkanı Demirel, AB'nin Lüksemburg Zirvesi'nde 
Türkiye'ye karşı uyguladığı ayrımcılığın kamuoyumuzda büyük 
bir hayal kırıklığına yol açtığını belirterek, Türkiye'nin AB'ye 
karşı taahhütlerine herzaman uyduğunu, ancak AB için aynı 
durumdan bahsedilemeyeceğini, AB'ye tam üyeliğimizi öngören 
ahdi haklarımızı savunmaya devam edeceğimizi söylemiştir.

Görüşmede, Almanya'daki Türk vatandaşlarının sorunları 
konusu ele alınırken Almanya Başbakanı çifte vatandaşlık 
konusunu Mayıs sonuna kadar bir çözüme bağlamayı 
öngördüğünü ifade etmiştir.
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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY, H.E.SÜLEYMAN DEMIREL, AT THE EURO-

ATLANTIC PARTNERSHIP COUNCIL

(Mellon Auditorium, Green Room, April 25, 1999)

Mr. Chairman,

The Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and the 
Partnership For Peace have both proven to be useful mechanisms 
in contributing to security, stability and confidence building in the 
Euro-Atlantic area. As we all recognize, there are new challenges 
ahead of us, particularly those resulting from regional instabilities 
and crises. These herald a further significant and increasing role 
for the Euro-Atlantic Partnership Council and for the PFP in 
meeting these challenges in the new millennium. As the new tasks 
of NATO envisage also an increased role in crisis management, 
cooperation between the alliance and partners is becoming more 
essential.

On the other hand, the situation in Kosovo represents a sig
nificant challenge not only to the security and stability of the 
region, but also to that of Europe as a whole. Therefore, concert
ed efforts by the international community are critical to the suc
cess of bringing security, stability and lasting peace to this 
volatile region. We believe that the EAPC has an important role 
to play in these efforts. Presence of three allied and five partner 
countries offers an adequate basis for enhanced cooperation 
regarding South East Europe. Existing PFP mechanisms could be 
further optimized and tailored to enhance cooperation among 
these countries to meet challenges to their security and stability as 
well as to consolidate peace and prosperity in the region.
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As our partnership continues to evolve as a dynamic 
process, preserving its basic principles becomes all the more 
essential. I should particularly highlight the importance of inclu
siveness and the prevention of dividing lines within this success
ful partnership.

The evolving relationship between allies and partners puts 
more emphasis on training and education. Turkey has recognized 
the importance of training and education at the early days of PFP. 
She has placed a particular emphasis on this issue and signifi
cantly contributed to the efforts of training and educating of part
ners. Ankara PFP Training Center is yet another indication and 
example of Turkey's efforts to this end. The Turkish PFP Training 
Center, in a short time since its establishment in June 1998, has 
hosted a significant number of civilians and officers particularly 
from those partners in Central Asia, the Caucasus and the 
Balkans.

On the other hand, I believe that multinational regional 
cooperation constitutes yet another field which provides us with 
ample opportunities to help our partners in their efforts to famil
iarize themselves with NATO mechanisms and procedures partic
ularly in the military field and increase interoperability between 
their forces and that of the allies.

In this context I would like to recall the multinational peace 
forces of Southeastern Europe. This force brings together three 
allied and four partner countries as participants and additionally 
one allied and one partner country. I earnestly believe that fol
lowing its activation, which we hope will be accomplished with
in this year, the force will contribute substantially to our collec
tive efforts.

I would like to express our continued support for and con
tribution to enhancing and optimizing training and education 
efforts.

Thank you.

[128] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



VYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AVRUPA ATLANTİI 
ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI’NDAN SONRA 
.ETONYA CUMHURBAŞKANI’YLA GÖRÜŞMESİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Demirel, Avrupa Atlantik Ortaklık 
Konseyi Toplantısı’ndan sonra talebi üzerine Letonya 
Cumhurbaşkanı Ulmanis ile bir görüşme yapmıştır.

Görüşmede, NATO'nun 50. Yıl Zirvesi'nde üzerinde duru
lan konuların yanısıra iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel meseleler 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve ikili ilişkilerimizin 
durumu değerlendirilmiştir.
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VAŞİNGTON’DA YAPILAN NATO ZİRVESİ’NDE KABUL 
EDİLEN “İTTİFAKIN STRATEJİK KONSEPTİ”NİN, 
AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ’NE

İLİŞKİN 30. MADDESİNİN METNİ

The European Security And Defence Identity

30. The Alliance, which is the foundation of the collective 
defence of its members and through which common security 
objectives will be pursued wherever possible, remains committed 
to a balanced and dynamic transatlantic partnership. The 
European Allies have taken decisions to enable them to assume 
greater responsibilities in the security and defence field in order 
to enhance the peace and stability of the Euro-Atlantic area and 
thus the security of all Allies. On the basis of decisions taken by 
the Alliance, in Berlin in 1996 and subsequently, the European 
Security and Defence Identity will continue to be developed with
in NATO. This process will require close cooperation between 
NATO, the WEU and, if and when appropriate, the European 
Union. It will enable all European Allies to make a more coher
ent and effective contribution to the missions and activities of the 
Alliance as an expression of our shared responsibilities; it will 
reinforce the transatlantic partnership; and it will assist the 
European Allies to act by themselves as required through the 
readiness of the Alliance, on a case-by-case basis and by consen
sus, to make its assets and capabilities available for operations in 
which the Alliance is not engaged militarily under the political 
control and strategic direction either of the WEU or as otherwise 
agreed, taking into account the full participation of all European 
Allies if they were so to choose.
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“INSTITUTE FOR FOREIGN POLICY ANALYSIS” 
İSİMLİ KURULUŞUN 25-27 NİSAN TARİHLERİNDE 

VAŞİNGTON’DA DÜZENLEDİĞİ KONFERANSTA 
MÜSTEŞAR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ SAYIN O. 

FARUK LOĞOĞLU’NUN YAPTIĞI KONUŞMA

At my graduation ceremony from Brandeis University 
many years ago, the President of the University told us a small 
story about his doctoral examination. He said he passed with fly
ing colours even though he had failed to answer any of the ques
tions from the jury of professors. When afterwards he asked "how 
come", he was told "we wanted to show you not how much you 
knew, but how much you still have to learn."

This is a good thing to keep in mind when listening and 
coming to conclusions about complex matters such as the dis
putes on the Aegean between Turkey and Greece and the question 
of Cyprus.

Let me first remind you of an important fact about Turkey. 
Since its foundation 76 years ago, the Turkish Republic has been 
guided by a simple, but powerful and sound premise. "Peace at 
home, peace in the world." Now, while it is true that we have dif
ficulties on both fronts, we have not been deterred from sticking 
to this principle. Because we know that only in peace can we 
prosper as a free and democratic society.

Turkey has been a provider of peace, stability and securi
ty in an area which is crisscrossed by important conflicts. I have 
in mind the regional problems in the Middle East, the Balkans and 
the Caucasus. What we are seeking is to be able to play this role 
more effectively and in cooperation with our neighbours.
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Now, on the eve of the 21 st century, the significance of the 
Aegean and Eastern Mediterranean in terms of global security 
cannot be overstated. Turkey's own security depends directly on 
the peace and stability of this geography. Moreover, the impor
tance of the Eastern Mediterranean will increase in the coming 
century as the main outlet of Caspian basin oil and gas to the rest 
of the world.

First some remarks on the Aegean: it is obviously a highly 
important passage way for international maritime and air trans
port. It is endowed with resources. It is a sea that binds two con
tinents. But it is also a sea beset with an interrelated set of prob
lems between Turkey and Greece, posing a constant danger of 
conflict and confrontation. One a priori difficulty that underlies 
all the various disputes over the Aegean is that the two countries 
disagree on the exact list of mutual problem. For Greece, there is 
just one and only one problem and that is, the delimitation of the 
continental shelf and only one way to solve it and that is, by going 
to the International Court of Justice. For Turkey, the list is con
siderably longer and the means of settlement more varied. In 
addition to the continental shelf, other outstanding issues include: 
1) territorial waters, 2) militarization of Eastern Aegean islands in 
breach of international treaties, 3) problems related to air space, 
4) lack of a maritime boundary, islands, islets and rocks not ceded 
to Greece and a host of other subitems...

We feel that the Aegean problems are solvable and we are 
in principle open to all means and methods of settlement as 
described in Article 33 of the United Nations Charter. What we 
have in mind is to getting together with Greece, going over the list 
of problems and determining which of the methods mentioned in 
the United Nations Charter is best suited for the handling of this 
and that problem. We have made repeated offers, comprehensive 
and innovative proposals to the Greek side for negotiation to set
tle by peaceful means the Aegean issues. So far, to no avail. But 
we are not giving up. Because we believe that as two neighbours 
and two allies, we have no alternative. We do not want war, we do
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not want tension. Rather, we wish to see friendship and coopera
tion to prevail. We will all be more secure and achieve greater 
prosperity if Turkish-Greek problems are resolved and the Cyprus 
problem settled.

I ask you to take a break for a moment and visualise where 
Turkey is located. You must notice that it is truly a tough neigh
bourhood: Syria, Iraq, Iran... Armenia with many claims and alle
gations against Turkey. We certainly have enough problems with 
them to keep us busy. But then comes Greece. Now, what kind of 
luck is it to have an allied country as your most intransigent and 
problem generating neighbour ? And what kind of an ally and 
partner is it that provides support to terrorism, undermining your 
security and territorial integrity which as a NATO member it is 
bound to protect ?

Let me remind you that the recent domestic political 
upheaval in Greece costing three government ministers their jobs 
was not because Greece was against terrorism, but because the 
mission of protecting a notorious terrorist, PKK's Ocalan, was 
bungled. Today, in order to open the way to any progress in 
Turkish-Greek relations, Greece must first repent, renounce and 
redeem itself by publicly taking an unqualified stand against ter
rorism and put an end to its long-standing involvement with ter
rorists. The same applies to the Greek Cypriots.

Now, Cyprus. This is a problem that started in 1963 with 
the dismantling of the constitutional order by the Greek Cypriots 
and their persistent efforts to ethnically cleanse the island off the 
Turks. The Greek Cypriot did not succeed because we did not 
allow it. Today, we have two equal political entities in Cyprus, 
one in the North, of the Turkish Cypriots, the other in the South, 
of the Greek Cypriots. There is peace and quiet there and both 
sides are prospering. The Turkish Cypriots do want a negotiated 
settlement, have made and accepted more proposals in this 
respect and have most recently put forward the idea of a confed
eration. We must always remember that the Security Council res-
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olutions on Cyprus call for a freely negotiated, mutually accept
able, lasting solution. This means that there can be no imposition 
from the outside, no prior conditions about the nature of the set
tlement.

Turkey would also favor a Cyprus solution because it 
would stabilize the situation in the Eastern Mediterranean and 
open new vistas in Turkish-Greek relations. What we would like 
to see in Cyprus is a common roof under which the Turkish and 
Greek Cypriots can live together on the basis of equality. We 
think this is achievable. We think the confederation proposal by 
President Denktas is under the circumstances and in the light of 
other on-going crises, a good way to do it.

The United Nations Secretary General is charged with a 
mission of good offices and that is the proper venue for efforts to 
find a solution. The US administration has demonstrated a good 
understanding of the Cyprus issue and has over the years appoint
ed distinguished people to handle this difficult issue. 
Ambassadors Richard Holbrooke and Tom Miller are the latest. 
We appreciate their contributions and express our thanks to them.

The bottom line and the ultimate message: Turkey and 
Greece can and must solve the problems over the Aegean by 
peaceful means. Cyprus can also be resolved if the current reali
ties are taken into account. The Aegean and the Eastern 
Mediterranean will then turn into areas of peace, enhancing glob
al security and prosperity. We are ready to do it. We have the 
patience. But Greece must be reasonable and demonstrate its 
readiness to engage in a genuine dialogue with Turkey. Time is of 
the essence.
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ADDRESS BY PRESIDENT DEMIREL 
AT THE “WASHINGTON INSTITUTE FOR

NEAR EASTERN POLICY”

(Monarch Hotel, Washington D.C., 27 April 1999, 12.00)

Distinguished Guests,

It is a great pleasure for me to address such a distinguished 
audience today at the Washington Institute. I wish to thank Dr. 
Alan Makovsky and the institute for having organized this event 
and for the contributions it has been making to the furthering of 
relations between Turkey and the United States.

Looking back, I believe we can, as Turks and Americans, 
all be proud of the manner in which our bilateral relations have 
flourished. While our relations in the past were mostly limited to 
the context of effectively containing the threat of communist 
expansion—in which our joint efforts have resulted in a complete 
success, today Turkey and the United States enjoy an enhanced 
partnership.

Our partnership within the NATO alliance remains strong 
and effective. This is best illustrated by NATO's decisive role in 
ending the war in Bosnia. Today, NATO is again active in the 
combat against tyranny and ethnic cleansing in Kosovo. Recently, 
we have welcomed to our alliance, 3 countries which used to be 
part of the Warsaw Pact—our former adversaries. The NATO 
Summit in Washington was a total success in adapting the alliance 
to the requirements and needs of the next century and, for that 
matter, the next millennium.

As a result of the collapse of communism we find ourselves
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for the first time in seventy years at the epicentre of a new emerg
ing political and economic reality, which is called 'Eurasia'—the 
belt of countries from the Balkans to the edge of China. But from 
the dawn of the modem times Turkey has always been deeply 
involved in the life of Europe. We have a multiple cultural her
itage and in some ways a multiple identity.

As individuals, identity cannot be summed up in one word. 
It is the same for our nation's identity. We certainly do not have, 
as outsiders sometimes claim, an identity crisis. Turkey and the 
Turks are very conscious of their identity and heritage. Ordinary 
people in Turkey do not see themselves as living in a land torn 
between East and West. They relish variety and they see their 
country as a land enriched by a multiple heritage.

We regard ourselves, as we have always done, whether 
under the Republic or in Ottoman times, as part and parcel of 
Europe. In fact, Turkey's European identity was formally 
acknowledged in the Paris Conference in 1856.

Turkey is a large country of sixty-five million people. 
İstanbul, a city of twelve million people, is Europe's largest city. 
We are about the sixth largest external trading partner of the 
European Union and since 1996 we have had a full customs union 
with it.

A generation ago Turkey was an overwhelmingly agricul
tural country. Today we are an industrial one with average eco
nomic growth of five percent a year over the last three decades. 
Majority of our people live in urban areas. One interesting sign of 
this is the existence of 20 national satellite tv channels, 300 tv 
channels and 1000 local private radios around the country.

This is a dynamic process. The speed of transformation 
raises two further issues. One is internal. When a society moves 
towards becoming an advanced industrial economy as fast as 
Turkey does, there is always a price to be paid. The social costs 
can be high. Institutions, laws, rules, often lag behind the level of
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development of the country as a whole. Many of our legal 
arrangements were made several generations ago for a traditional 
agricultural society. They basically derive from the Napoleonic 
Code.

Since then the world has moved on and so has Turkish soci
ety. Many other countries have gone through a parallel legal 
administrative revolution in the course of their journey into 
Europe, moving away from the highly prefectorial and essential
ly Napoleonic system designed to regulate a centralized agrarian 
society. We are making our transition in a part of the world where 
democracy is relatively a recent phenomenon. Strong section of 
Turkish public opinion wants to put law and order, security and 
the integrity of the country first. The question is that can we or 
should we blame them? That is why although changes are being 
made, they do not always happen at the speed which everyone 
would wish.

Turkey has a multi-party democracy where democracies 
are thin on the ground. We are doing this in a region of great tur
bulence and political conflict where both industrialisation and 
multiparty democracy are newcomers to the scene. Turkey has 
eight neighbouring states such as Syria, Iraq, Iran, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Bulgaria and Greece. Other than Iran and 
countries of the Caucasus, these are all former parts of the 
Ottoman Empire which achieved nationhood by breaking away 
from us. In most of these countries there are strong irredentist cur
rents and people who dream, perhaps only half-seriously, of even 
taking land from Turkey.

For the last three quarters of a century, Turkey has applied 
what it thinks is the answer to its internal and external challenges: 
the creation of a post-imperial nation-state, stable, with a modern 
European industrial democracy. We believe that we have come a 
long way in this endeavour. The seventy-five years of democrat
ic republican tradition is the living proof of the compatibility of 
Islam, democracy and secularism.
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In recent years, Turkish foreign policy has systematically 
tried to extend this model of secular democracy, international 
cooperation, and economic prosperity to the region around us. 
Turkey became an economic and political focal point in the 
region. This thinking lies behind the Black Sea Economic 
Cooperation, as well as behind the formidable trade figures with 
the Russian Federation, the Balkans, the countries of the 
Caucasus and Central Asia, as well as our joint energy projects, 
oil and gas pipelines and also behind our support for the Middle 
East peace initiative. But we recognize that our bid to full mem
bership to the European Union which is our vested right emanat
ing from the 1963 Ankara Agreement remains to be a driving 
force in our foreign policy along with our strong Trans-Atlantic 
partnership.

^  A

Turkey has many things to offer to Europe.

- First, there is a genuine commonality of economic and 
political interest between Turkey and the EU. Turkey is an essen
tial strategic partner of both the U.S. and Europe. Try and imag
ine the Near East, the Eastern Mediterranean, the Gulf, and the 
Caucasus without the Turkish component in the Euro-Atlantic 
Partnership.

- Second, Turkey is genuinely part of Europe's common 
culture and heritage. The Ottoman Empire whose 700th year we 
are celebrating this year, was first and foremost a European 
power.

- Third, our economy is increasingly our main asset. 
Turkey is the largest economy in its wider region.

- Fourth, Turkey lies at the epicenter of Eurasia. Istanbul 
has become the trade and finance center of this vast geography.

- Fifth, Turkish society is young and dynamic. It is 
extremely energetic and adaptable. We are a society which has 
come a long way, is still moving fast, and confident about its
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future

In this respect we are grateful for the support the U.S. has 
been given to our bid for full membership to the European Union.

Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

The emergence of Central Asian Republics has heralded 
the advent of a new era in world affairs. Being at the heart of the 
geography linking these countries to the Europe, Turkey's policy 
objective is joining hands with our partners in North America and 
Europe in assisting the integration of this region to the world at 
large. We are poised and well prepared to meet the challenges 
accompanying such a role.

One of the most essential building blocks for exploiting the 
potential for cooperation offered by this new geography has 
already been put into place through the wide consensus reached 
on the transportation of Eurasia's rich oil and gas reserves to 
world markets via Turkey. In this connection, the concept of 
"East-West Corridor" developed jointly by Turkey and the United 
States presents a long-term strategic perspective for this region. 
Having the Bakii-Ceyhan oil pipeline and the Trans-Caspian nat
ural gas pipeline as its integral components, this project will help 
the consolidation of peace, stability and prosperity in Eurasia. 
Coupled with the revival of the historic Silk Road, this project 
will place Turkey at the center of the global energy and trans
portation map of the next century. We very much appreciate the 
active interest and effective support of the U.S. Administration 
for all these projects. Through our joint efforts we are about to 
finalize the legal work on them. The construction will start at the 
beginning of next year.

On the other hand, the Middle East and the Eastern 
Mediterranean regions are closely linked to Eurasia and also have 
highest priority in our foreign policy. Peace and stability in this 
region which is the very cradle of civilization will assume even
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greater importance in the future, as it will be an important point 
on the route that will link the Mediterranean to the Caspian Basin 
and Central Asia. This is why Turkey has been actively partici
pating in the removal of obstacles from the path of the peace 
process. In this context, Turkish observers are present to monitor 
the implementation of the Hebron Agreement. In this vein, our 
appeals to ensure the full implementation without any further 
delay of all the relevant agreements will continue unabated.

Distinguished Guests,

Speaking of the Middle East, let me refer to Turkey's rela
tions with some of the key players of this region.

We have been building a strong partnership with Egypt and 
Jordan. We have also forged close ties with Israel, the only other 
democracy in our southern neighborhood. We hope that Turkish- 
Israeli cooperation will provide the nucleus from which long-term 
regional cooperation and dialogue will spring. We also maintain 
close historical and cultural ties with the Palestinians. Within this 
framework, we are encouraging them to build viable democratic 
and economic institutions.

Further development of our ties with Iran based on the 
principles of good neighborliness and non-intervention in domes
tic affairs is to the benefit of our two nations. This is equally 
important for the consolidation of regional cooperation and sta
bility. We wish to see the reform process initiated by the Iranian 
government successfully implemented.

The unity, sovereignty and territorial integrity of Iraq is of 
utmost importance for Turkey. We earnestly wish Iraq's isolation 
from the international community to come to an end. Yet, this can 
only be achieved through full compliance of Iraq with the relevant 
UN Security Council resolutions. This has been our message to 
Iraq all along. Furthermore, the authority vacuum in Northern 
Iraq as a consequence of the present situation, is a constant source 
of security concerns for Turkey.
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After many years of tense relations with Syria, we have 
now embarked upon a new road, which hopefully would allow 
the opening of a fresh chapter in our bilateral relations. However, 
it is imperative that Syria would honor her pledge to remove all 
the PKK terrorists from her territory and cease to have any con
tacts with them. This is the prerequisite for Syria to be able to 
maintain mutually beneficial relations and cooperation with 
Turkey.

Speaking of terrorism, we believe this problem is on top of 
the list of the threats posed to democracy, peace and freedom. 
Both Turkey and the United States have suffered a lot from this 
scourge. We highly value and appreciate the unwavering support 
of our American friends in our fight against the terrorist PKK 
organization. After the capture of its ring-leader, this terrorist 
organization is on its way to dissolution and eradication.

The international community has condemned terrorism on 
numerous occasions, and at all international fora, including the 
United Nations, NATO, and G-8, to name just a few. According 
to international law all the civilized countries are under commit
ment to cooperate in the fight against terrorism. It is high time 
that words were transformed into deeds. All countries must not 
only denounce terrorism, but also take all the measures necessary 
to ensure its eradication. I wish to seize this occasion to remind 
everybody, particularly our Greek neighbors, that history has 
shown now, sooner or later, terrorists invariably turn against those 
countries who support them in one way or another. This is why 
international resolve and cooperation is essential in the fight 
against this scourge. We no longer want to hear news about inno
cent people killed either in terrorist raids against Turkish villages, 
or in bombs exploded in the vicinity of American embassies 
throughout the world.

Distinguished Guests,

Turkey prepares to embrace the 21st century with confi
dence, optimism and hope. We will remain both as a regional
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power and a guarantor of peace, moderation, stability and pros
perity in a turbulent region.

Our traditional role of linking and bringing together differ
ent continents, cultures and peoples originates from the fact that 
our country has been one of the most important crossroads of the 
world. Furthermore, the emergence of new states in Eurasia has 
positioned Turkey at the epicenter of this new geography with 
formidable political, economic, social and cultural assets, as well 
as rich human and natural resources.

Within this framework, our democracy is our greatest asset, 
our most important guide towards reaching all our ideals and 
achieving our mission. A strong commitment to democracy is the 
prerequisite for all forms of national progress. It is the magic for
mula that cements people of different race, creed, language and 
religion within a single, common home in peace and harmony. 
Democracy is equality and inclusion. We must all protect our 
democracies from vicious, exclusionist phenomena such as ethno- 
nationalism, racism, xenophobia and intolerance. We see in many 
parts of the world, like in Kosovo, how authoritarian regimes not 
only oppress their own people, but also pose a serious threat to 
peace and stability in their respective regions.

The second important factor for achieving our goals of 
peace, stability and prosperity, is to ensure the economic well
being of our citizens. The free market economy offers the sound 
grounds for taking advantage of our economic resources. The 
insurance of greater peace, stability, harmony and economic 
vibrancy at the domestic level will by itself contribute to the cre
ation of an international environment more conducive for cooper
ation.

Distinguished Guests,

In concluding, I wish to reiterate my conviction that, at the 
dawn of a new millennium, we should recognize each other's 
peace, prosperity and well-being as part of our collective peace,
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prosperity and well-being. This lies at the core of solidarity 
between and among nations. Those views and issues where we 
converge should bind us further together, while our divergence's 
should be considered as elements of richness which, again, is to 
the common benefit of humankind.

The essential building blocks in the definition of this 
process are tolerance and understanding. Only when persons, 
groups and nations begin to look at their differences not nega
tively, but constructively, will we be able to move forward 
towards a better world.

Here I would like to conclude and invite questions. Turkey 
is a complex and rapidly changing society. It is a place where the 
stakes are high. If newspapers are anything to go by, Turkey is 
very poorly understood in the West. But Turkey is a democratic 
society and a strong one. It is becoming stronger and more pros
perous with each year that passes. Thus, I believe that your ques
tions will help you to understand the role of Turkey at turbulent 
crossroads.

Thank you.
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YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NİN (YFC) 
SANCAK BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Osmanlı Imparatorluğu'nda "Yeni Pazar Sancağı" olan böl
genin adı, ayrı bir idari birim olarak ilk defa 1578'de, Bosna 
Sancağı’nın yedi bölgesinden biri olarak duyulmaya başlamıştır. 
Sancak, 1790'dan itibaren de Bosna eyaleti içinde ayrı bir birim 
olmuştur. 2 Şubat 1877’de idari bakımdan Bosna eyaletinden 
ayrılan Yeni Pazar Sancağı, 4 Temmuz 1878 Berlin Kongresi 
kararıyla Osmanlı toprakları içinde bırakılmıştır. 21 Nisan 1879 
İstanbul ya da Yeni Pazar Sancağı Anlaşması ile Osmanlı İmpara
torluğu içinde ayrı bir birim olarak gösterilen Yeni Pazar Sancağı, 
1913 Belgrad Anlaşması ile Sırbistan Krallığı ve Karadağ arasın
da ikiye bölünmüştür. Bu çerçevede, iki Cumhuriyetin 
bünyesinde ayrı birer idari birim haline gelen Sancak’m Sırbistan 
kesimi Kraljevo kentini merkez alan Raşka Bölgesi’ne bağlan
mıştır.

Bu haliyle, Yeni Pazar Sancağı Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Balkanlar'da hukuken elinden çıkan son toprak parçasıdır.

Bölge Balkan Savaşları sonrasında Sırbistan ile Karadağ 
arasında paylaşılmıştır. Bu bölünme 29 Mart 1945 tarihinde 
komünist yönetimin idari bir tasarrufuyla onaylanmıştır. Bu aşa
madan sonra Sancak'ın statüsü sorunu Yugoslav makamlarınca bir 
dini sorun olarak aksettirilmeye başlanmıştır. Belgrad Yönetimi 
Sancak'ın Yugoslavya'da hiçbir zaman idari veya coğrafi bir birim 
oluşturmadığını, dolayısıyla burada bir çoğunluktan bahsetmenin 
de mümkün olmadığını ileri süregelmiştir. Bu itibarla, Eski- 
Yugoslavya'nın dağılma sürecinde, Sancak'ta beliren otonomi 
talepleri yerel makamlarca var olmayan bir bölge yaratmak olarak 
vasıflandırılmıştır.
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Sırbistan ile Karadağ arasında paylaşılan Sancak 8700 
km^'lik yüzölçümüne sahip bir bölgedir. 440.000 olan nüfusunun 
253.000'i (%57’si) Müslümandır (Boşnak). Sırbistan Sancak'ında 
müslüman nüfus %63, Karadağ Sancak'ında ise %47’yi teşkil 
etmektedir. Bununla birlikte, Sancak Boşnakları tarihi Sancak'm 
başkenti Yeni Pazar'da %87, Sırbistan Sancak'ınm diğer iki önem
li kenti Sjenica ve Tutin'de %90'nı oluşturmaktadır. Karadağ'da 
ise Rozaje, Plav ve Bjelo Polje'de mutlak çoğunluğu teşkil etmek
tedir.

27 Nisan 1992 tarihinde kurulan ve Sırbistan ve 
Karadağ'dan oluşan YFC'de 9.8 milyon olan toplam nüfiıs içinde 
Boşnaklar 327 bin ile %3.1'i oluşturmaktadır. Bunlardan 253 bini 
Sancak Bölgesi’nde yoğunlaşırken, geri kalan Boşnak nüfus 
Sancak'a mücavir bölge olan Kosova'da bulunmaktadır.

Sancak'ın stratejik önemi, Sırbistan'ın Karadağ üzerinden 
denize çıkış yolu üzerinde olmasından ve Bosna'nın Kosova, 
Makedonya ve Arnavutluk'la bağlantısını sağlayan bir köprü 
o 1 uşturmasından kaynaklanmaktadır.

Bugün Sancak denince, daha ziyade Sırbistan'da kalan, 
toprağın ve nüfusun daha büyük olduğu kesim sözkonusu olmak
tadır.

Komünist rejimin sona ermesiyle kültürel ve ekonomik hak 
arayışına giren Sancak Müslümanları (Boşnak), 1991 yılının 
Mayıs ayında Sancak Milli Müslüman Konsey i’ni (SMMK) kur
muş, Konsey Başkanlığına da Sırbistan’daki Müslümanları temsil 
eden Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Süleyman 
Ugljanin'i seçmişlerdir. SMMK, Bosna-Hersek terminolojisine 
uygunluk bakımından 1998 yılında isim değiştirmiş ve bu tarih
ten itibaren Sancak Boşnak Milli Konseyi (SBMK) adını kullan
maya başlamıştır.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin (YSFC) 
dağılma sürecine paralel olarak Sancak'taki siyasi gerginlik de 
artmıştır. Sancak’taki Boşnakların siyasi örgütlenmesi olan
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Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA), 1991 Ekim ayında 
düzenlediği ve daha sonra yasadışı ilan edilen referandumun 
yüzde 98.9 otonomi yönünde sonuç vermesiyle özerklik ilan 
etmiştir. Bunun üzerine YFC Sancak'taki asker ve polis sayısını 
artırmış ve bölge halkına baskı uygulamaya başlamıştır. Bu baskı 
ve Bosna'daki savaşın etkisiyle 60 ile 80 bin arasında Boşnak 
bölgeyi terketıniştir.

Sancak Milli Müslüman Konseyi, 27 Nisan 1992'de Yu
goslavya Federal Cumhuriyeti'nin (YFC) kurulmasını takiben 
aldığı bir kararla, YFC'nin anayasası oluşturulurken 
Müslümanlara danışılmadığı ve Müslümanların YSFC döne
minde olduğu üzere kurucu halklardan biri olarak kabul 
edilmediği gerekçesiyle YFC’yi tanımadıklarını açıklamıştır. 
Konsey, aynı kararda Sancak'ın askerden arındırılmış bir bölge 
olmasını istemiştir.

_ •    ___

AĞIT, Ağustos 1992'de Bosna Hersek'teki çatışmanın
yayılmasını engellemek ve YFC'deki gelişmeleri izlemek üzere 
Kosova, Sancak ve Voyvodina'da AGİT misyonları 
görevlendirmiştir. Ancak sözkonusu misyonların faaliyetleri, 
Sırbistan'ın "mutabakat muhtırası"nı uzatmaması sebebiyle, 10 ay 
sonra Haziran 1993'te sona ermiştir.

Bosna'daki savaşın sona ermesiyle bölge halkına yapılan 
baskı bir ölçüde hafiflemiştir. Bununla birlikte, Kosova krizinin 
mücavir Sancak üzerindeki olumsuz etkileri, göç eden nüfusun 
evlerine dönmesinin sağlanamaması, baskılara ve ayrımcılığa son 
verilememesi halen önemli sorunlar olarak gündemdedir.

YFC makamlarınca, 1993 yılında Sancak Milli Müslüman 
Konseyi lideri Süleyman Ugljanin hakkında bölücülük yapmak 
ve anayasaya aykırı davranmaktan gıyabi tutuklama kararı alın
mıştır. Ugljanin bu tarihten 1996 Eylül'üne kadar faaliyetleriniı 
Ankara'daki Sancak Haber Ajansı’ndan yürütmüştür.

YFC'nde 3 Kasım 1996 tarihinde yapılan federal ve yerel 
seçimlere katılmak üzere bu tarihte Sancak'a geri dönen
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Süleyman Ugljanin, hakkında gıyabi tutuklama kararı olmasına 
rağmen tutuklanmamıştır.

YFC, Sancak müslüman nüfusunu azınlık olarak değil, 
değişik dinden Slav kökenli, bu itibarla Sırplarla aynı ırktan 
Yugoslav vatandaşları olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşımla, 
SMMK'nin özerklik talebine karşılık, eski Yugoslavya döne
minde, azınlıktan öteye, millet statüsüne sahip müslüman nüfusa 
YFC bu kez azınlık statüsünü tanımaktan dahi kaçınmaktadır.

SMMK Yönetimi’nin Sancak'ta en önemli kentlerde 
belediye yönetimlerini kazanmasından itibaren, Sırp basınında 
"müslümanların" kendi yönetimlerini kurmaya çalıştıkları, özerk
lik hatta bağımsızlık girişimlerine hız verdikleri, Sırp nüfusa karşı 
ayrımcı ve tasfiye edici bir politika izledikleri yolunda giderek 
yoğunluk kazanan bir kampanya başlatılmıştır.

Sırbistan Hükümeti 10 Temmuz 1997’de aldığı bir kararla, 
Yeni Pazar Belediye Meclisi’ni feshetmiş ve belediye yönetimini 
iktidardaki Sosyalist Parti ve Yugoslav Solu mensubu kayyumlara 
devretmiştir. Seçim Kanunu gereği, bu gibi durumlarda seçimin 6 
ay zarfında yenilenmesi zorunluluğuna rağmen aradan geçen 21 
aya rağmen bu hükme uyulmamıştır.

Ayrıca, 12 Temmuz 1997 günü Yeni Pazar'da yapılması 
öngörülen SMMK Genel Kurulu da Sırbistan İçişleri 
Bakanlığı’nca yasaklanmış ve Federal M eclis’in 
Dokunulmazlıklar Komitesi de SMMK Başkanı ve milletvekili 
Süleyman Ulgjanin'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
vererek, adıgeçenin gerektiğinde tutuklanabilmesinin zemini 
hazırlanmıştır.

Sancak'ta SDA fiilen ikiye bölünmüş durumdadır. 
Süleyman Ugljanin'in önderliğindeki kanat hakim konumda 
olmakla beraber, Rasim Ljajiç'in başını çektiği muhalif SDA da 
varlık göstermeye başlamıştır.

Ljajiç, SBMK tarafından yürütülen politikaların başarı
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sızlığa mahkum olduğunu, YFC Yönetimi’ni tahrik etmeden ve 
etnik temele dayanmayan bir bölgesel yapı ve ademi 
merkeziyetçilik çerçevesinde Sancak için hak arayışı mücadelesi 
içindedir. Nitekim Ljajiç, YFC'nin demokratikleşmesi çabaları 
kapsamında Voyvodina Macarları Koalisyonu ile işbirliğine git
miş, son olarak Sırbistan'da 'Değişim İçin İttifak" adı altında 
kurulan ve 30 kadar muhalefet partisini bünyesinde toplayan 
harekete de iştirak etmiştir.

Karadağ Sancak'ında ise, Süleyman Ugljanin'in buradaki 
temsilcisi ve Karadağ SDA'sının başkanı Harun Hadziç tamamen 
tasfiye edilmiştir. Bunda, Karadağ'da 15 Ocak 1998 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Djukanoviç'in izlediği azın
lıklara yönelik yakınlaştırıcı politikalar etkili olmuş, Arnavut 
oylarda görüldüğü gibi, Boşnak oylar da blok halinde SDA'dan 
Djukanoviç'in liderliğindeki Demokratik Sosyalist Parti’ye 
kaymıştır.

Bugüne değin Kosova sorununun gölgesinde kalan 
Sancak'ın statü sorunu önümüzdeki dönemde uluslararası günde
mi meşgul etme özelliğine sahip görülmektedir. Nitekim, bu 
husus 23 Nisan 1999 tarihinde Vaşington'da düzenlenen NATO 
Devlet ve Hükümet Başkanları Kosova Zirve Toplantısı’nın 
sonunda yayınlanan Kosova bildirisine de yansımıştır. Bildirinin 
16'ncı işlem paragrafında Sancak'taki azınlıkların haklarının 
korunması gereğine işaret edilmiştir.
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TATİL AYDINLATMA PROJESİ

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan 3,5 milyona yakın vatan
daşımızın 1 milyon kadarı izinlerini geçirmek veya tatil yapmak 
amacıyla Türkiye'ye gelmektedir. Önceki yıllarda akraba ve dost 
ziyareti amacıyla gerçekleştirilen sözkonusu seyahatlerin son yıl
larda turistik gezi ve ticari amaçla da yapıldığı gözlenmektedir. 
Bu seyahatlerin ülkemiz turizmine katkısı olduğu gibi, yurtdışın- 
da yaşayan vatandaşlarımız ile eş ve çocuklarının Türkiye ile 
bağlarının güçlü kalması açısından da yarar sağladığı aşikardır.

Vatandaşlarımızın gerek gidiş ve dönüş yolculuklarını 
kolaylaştırmak, gerek izin veya tatillerini huzur içinde 
geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl başlatılmış 
olan Tatil Aydınlatma Projesi bu yıl da uygulanacaktır.

Proje, tatil öncesi hazırlıklarda dikkat edilmesi gereken 
hususları, seyahat esnasında gerekli olabilecek bilgileri, izin 
döneminde yolda, Türkiye'de ve dönüşte karşılaşılabilecek 
muhtemel sorunlara çözüm önerilerini kapsamaktadır.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Ankara'da ve 
Köln'deki Türk Kültür Merkezi'nde yeniden kurulan Tatil 
Danışma Servisleri 3 Mayıs 1999 tarihinden itibaren 31 Ağustos 
1999'a kadar 4 ay süre ile hafta sonları dahil, saat 09:00-18:00 
arasında hizmet sunacaktır.

Ankara'daki Danışma Servisi’nin özel sistemli telefon 
numarası 90-312-212 27 00, Köln'deki Danışma Servisi’nin özel 
sistemli telefon numarası 49-2233-5976'dır.

Tatil Aydınlatma Projesi çerçevesinde geçen sene hazır
lanan "El Rehberi" ise güncelleştirilerek Dışişleri Bakanlığının 
Intemet'deki Web sayfasına "http://www.mfa.gov.tr/turkce/kon- 
solos/default.htm" rumuzuyla eklenmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999 [149]

http://www.mfa.gov.tr/turkce/kon-


SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN NATO'NUN 50. YILI 
TÖRENLERİ VESİLESİYLE DÜZENLENEN ZİRVE 

TOPLANTISI DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 28 Nisan 1999)

NATO'nun 50. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiğim
ABD'den dönmüş bulunuyorum. Bu ziyaretimde bana, Dışişleri
  •  _ ___

Bakanı Sayın İsmail Cem ve Milli Savunma Bakanı Sayın 
Hikmet Sami Türk ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet 
refakat etmiştir.

NATO'nun 50. Yılı vesilesiyle düzenlenen Zirve, 
Avrupa'da önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı bir döneme rast
lamıştır. Bu bağlamda, Belgrad rejiminin Kosova'da sürdürmek
te olduğu etnik temizlik mezalimi gündemin en önemli maddesi
ni oluşturmuştur. Zirve'de yaptığım konuşmalarda, NATO'nun 
Kosova'da mutlaka başarılı olması ve etnik temizlik ayıbının dur
durulması gerektiğini vurguladım. Bu çerçevede, Belgrad rejimi 
tarafından yerlerinden yurtlarından edilmiş olan mültecilerin kışa 
kadar korkusuzca ve güvenli bir biçimde evlerine dönmelerinin 
sağlanmasının NATO'nun caydırıcılığı ve itibarı açısından da 
büyük önem taşıdığını belirttim.

Zirve boyunca yapılan muhtelif toplantılar sonunda yayın
lanan Kosova Bildirisi'nde, Miloseviç rejiminin Kosova'da uygu
lamakta olduğu baskı, etnik temizlik ve şiddet politikalarının dur
durulması hususundaki kararlılık bir kere daha teyid edilmiş ve 
NATO'nun başladığı işi mutlaka sonuçlandıracağı kuvvetli ifade
lerle ortaya konmuştur.
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Zirve'nin bir diğer önemli gündem maddesini Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği teşkil etmiştir. Zirve’de kabul 
edilen belgelerde bu konuya yer verilirken ülkemizin hayati 
güvenlik kaygılarının dikkate alınması sağlanmış; bu çerçevede 
alınacak kararlar müdahelelerimiz neticesinde NATO 
Konseyi'nin onayına tabi kılınmıştır. Dolayısıyla, NATO 
Zirvesi'nde bu bakımdan da başarılı bir sonuç alınmıştır. Zirve'de 
kabul edilen temel belgelerle kollektif savunma fikrinin 
NATO'nun temel amacı olduğu bir kere daha ortaya konarak, 
Avrupa-Atlantik bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin korun
masının 21. Yüzyılda da İttifak'm asli işlevi olacağı teyid 
edilmiştir.

Zirve çerçevesinde başta ABD başkanı Bili Clinton, 
Ingiltere Başbakanı Tony Blair, Almanya Başbakanı Gerhard 
Schröder, İspanya Başbakanı Aznar olmak üzere bazı müttefik ve 
ortak ülke devlet ve hükümet başkanlarıyla değişik vesilelerle 
ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmelerde Türkiye'nin bu 
ülkelerle ikili ilişkileri, Kosova'daki durum, Balkanlar, Kafkaslar, 
boru hatları, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği gibi 
konular ele alınmıştır.

Vaşington'daki ziyaretim sırasında ABD Kongresi'nde 
gerçekleştirilen ve yedi Avrasya ülkesi devlet başkanmm katıldığı 
"İpek Yolu" Toplantısı’nda bir konuşma yaparak Türkiye'nin 
Avrasya vizyonunu ve bu bölgenin istikrar ve barışına yaptığı 
katkıları anlattım.

ABD'deki temaslarım sırasında ayrıca, TV kanallarına, 
ABD'nin önde gelen basın-yayın organlarına çeşitli mülakatlar 
verdim ve kanaat önderleriyle biraraya geldim.

NATO 50 yıldır Avrupa-Atlantik bölgesinde hayati bir 
işlev görmektedir. NATO'nun gücünün, itibarının ve cay
dırıcılığının korunması; Trans-Atlantik bağın muhafaza edilmesi 
suretiyle işlevlerini daha etkili bir biçimde yerine getirmesi 
Türkiye'nin stratejik öncelikleri arasında en ön sırada yer almak
tadır. NATO Zirvesi bu hedefler doğrultusunda fevkalade başarılı
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ABD'deki temaslarımın yakın bir stratejik ortaklık ilişkisi
içinde olduğumuz bu ülkeyle işbirliğimizin daha da ileriye
götürülmesi açısından da verimli ve yararlı olduğu kanaatinde
yim.

olmuştur.
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BM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU’NCA KABUL 
EDİLEN “İNSAN HAKLARI VE TERÖRİZM” KONULU 
KARAR TASARISI HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA

1. 22 Mart 1999 günü Cenevre'de başlayan Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun 54. Dönem Toplantıları 
sırasında Türkiye tarafından hazırlanarak sunulan "İnsan Hakları 
ve Terörizm" konulu karar tasarısı, Komisyon’un 26 Nisan 1999 
günü yapılan oturumunda kabul edilmiştir.

2. Kararda, terörizmin, insan haklarının geliştirilmesi ve 
korunması dahil hiçbir durumda ve hiçkimse tarafından meşru 
gösterilemeyeceği, terörizmin birçok durumda demokrasi, sivil 
toplum ve hukukun üstünlüğü ilkesini ciddi biçimde ihlal ettiği, 
ulusal ve uluslararası çabalara karşın terörizmin insan hakları 
üzerinde olumsuz etkisinin devam ettiği, terörist gruplar tarafın
dan gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerinden ciddi kaygı 
duyulduğu, terörizmin, insan haklarının, temel özgürlüklerin ve 
demokrasinin yıkılmasını amaçlayan eylemlerinin kınandığı, 
birçok terörist örgütün, ulusal ve uluslararası düzeyde yasadışı 
silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan diğer suç örgütleriyle 
bağlantılarının bulunduğu, devletlerin teröristlerin adalet önüne 
getirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiği hususları yeralmıştır.

3. Karar özellikle, terörist örgütlerin insan hakları ihlal
lerinde oynadığı rolü ve devletlerin, teröristlerin adalet önüne 
getirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulaması 
yönünden önem taşımakta ve terörizme karşı uluslararası işbir
liğinin geliştirilmesi yönünde kayda değer bir aşama oluşturmak
tadır.
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AFRİKA İKÖ KOORDİNATÖRÜ BÜYÜKELÇİ NUMAN 
HAZAR BAŞKANLIĞINDA HARTUM’A YAPILAN

ZİYARET HAKKINDA BİLGİ NOTU

Bakanlığımız Afrika ve IKÖ Koordinatörü Büyükelçi 
Numan Hazar başkanlığında bir heyetimiz, 21-24 Nisan 1999 ta
rihlerinde Hartum'a giderek Afrika'ya Açılım Politikamız 
çerçevesinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmuştur.

Bakanlığımızın ekonomik ve siyasi birimlerinin temsilci
leri ile birlikte TÎKA, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları 
yetkililerinin de katıldığı ziyaret vesilesiyle heyetimiz, Sudan 
Dışilişkiler Bakanlığı’nda Devlet Bakanı Gabriel Roreg tarafın
dan kabul edilmiştir. Dışilişkiler Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Haşan Abdin'in açış konuşmasıyla başlayan ve îkili İlişkiler 
Genel Müdürü Büyükelçi İbrahim Hamra başkanlığındaki Sudan 
Heyeti ile heyetler halinde yapılan toplantıda, ikili siyasi ilişkiler 
ile çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar konusunda görüş 
değişiminde bulunulmuştur.

Heyetimiz ayrıca, Sudan Tarım ve Ormancılık, Dış Ticaret, 
Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Bakanları, Hartum Üniversitesi 
Rektörü ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı ile görüşmüştür. Bu 
görüşmelerde iki ülke arasında çeşitli teknik işbirliği imkanları 
ele alınmıştır.

Ziyaret vesilesiyle Büyükelçi Hazar ile Uluslararası İşbir
liği ve Yatırım Devlet Bakanı Abdel Gabar, iki ülke arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’m parafe 
etmişlerdir. Anlaşmanın Sudan'dan Türkiye'ye Bakan düzeyinde 
yapılacak bir ziyaret sırasında imzalanması öngörülmektedir.
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Temas ve görüşmelerde, iki ülke arasında 7. KEK 
Toplantısının yapılması, iki ülke parlamentolarında birer dostluk 
grubu kurulması, karşılıklı bilim adamı ve gazeteci ziyaretlerinin 
teşvik edilmesi ve Hartum Üniversitesi bünyesinde kısa bir süre 
önce kurulan Türk İncelemeleri Enstitüsü’nün desteklenmesi
üzerinde durulmuştur.

Heyetimiz ayrıca, İslam Konferansı Örgütü’nün Sahel 
ülkelerine yönelik yardım programı çerçevesinde Türkiye'nin 
DPT Müsteşarlığı (Türk İşbirliği Ajansı) aracılığı ile inşa ettiği ve 
1996 yılında hizmete açılan Hartum Türk Hastanesi’ni ziyaret 
etmiştir. Bu vesileyle düzenlenen törende Hartum Valisi ve Eyalet 
Sağlık Bakanı, Sudan halkının Türk Hükümeti’ne olan şükran 
duygularını ifade etmişler ve hastanenin genişletilmesi talebini 
içeren bir projeyi Türk Hükümeti’ne sunacaklarını
bildirmişlerdir.

Ziyaret, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunmuş ve geleceğe yönelik işbirliği 
alanlarının belirlenmesine imkan sağlamıştır.
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LATİN AMERİKA’YA AÇILIM KONUSUNDA
BİLGİ NOTU

Türkiye'nin 1998'de başlattığı Latin Amerika'ya Açılım 
Politikası, 1999 yılında da aynı ivmeyle devam ettirilmektedir.

1-3 Eylül 1998 tarihleri arasında Bakanlığımızda düzenle
nen, Latin Amerika ülkelerine akredite tüm Büyükelçilerimiz ile 
kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı "Latin Amerika'ya 
Açılım" konulu toplantılarda, diğer hususların yanında, Türkiye 
ile Latin Amerika ülkeleri arasında mevcut, ancak yeterince
yararlanılamayan ekonomik ve ticari potansiyeli değerlendirmek

  •   •

amacıyla, Küçük ve Orta Boy işletmelerimizin (KOBI) Latin 
Amerika ülkelerinde tanıtılması ve bunların temsilcilerinin oluş
turacağı heyetlerin ilk aşamada bölge ülkelerinden bazılarını 
ziyaret etmeleri üzerinde durulmuştu.

Bu çerçevede, Bakanlığımız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) ve Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığından birer yetkiliden oluşan bir ön heyet 21 Nisan-3 
Mayıs 1999 tarihlerinde Bakanlığımız Latin Amerika 
Koordinatörü Büyükelçi Nazım Belger başkanlığında, Dominik 
Cumhuriyeti, Jamaika, Küba ve Venezuela'yı ziyaret etmektedir. 
9-19 Mayıs 1999 tarihlerinde yine aynı kurumların yetkililerinden 
oluşacak bir başka ön heyetin de, Bakanlığımız İkili Siyasi İşler 
Genel Müdürü Büyükelçi Tansu Okandan'ın başkanlığında, 
Meksika ve Kosta Rika'yı ziyaret etmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu ziyaretlerin, KOBİ'ler düzeyinde ortak yatırım, 
teknoloji transferi ve ithalat-ihracat konularında bölge ülkeleriyle 
ilişkilerimizde verimli sonuçlar alınmasını sağlaması ve bu 
yoldan Latin Amerika'ya Açılım Politikamızın ekonomik boyutu
na önemli bir katkıda bulunması beklenmektedir.
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KKTC DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN
AÇIKLAMASI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri son günlerde yap
tıkları açıklamalarda Kosova trajedisiyle Kıbrıs konusu arasında 
yanlış bir benzetme yaparak bu insanlık dramını kendi lehlerine 
istismar etmeye yeltenmektedirler. Bu gayretler, Kosova'da 
yaşanan trajedinin yegane sorumlusu, savaş suçlusu Sırp lider
liğini ilkel ve çağdışı gerekçelerle destekliyor olmanın ve 
dolayısıyla uluslararası toplum içerisinde yalnız kalmanın Rum 
liderliğinde yarattığı suçluluk duygusunun bir sonucudur.

Rum yetkililerin Kıbrıs'taki gerçekleri tahrif etmek 
suretiyle tarihi değiştirmesi mümkün değildir. Bölgemiz tarihinde 
etnik arındırma politikasını ilk planlayan ve uygulayan Rum li
derliğidir. Ada'nın Yunanistan tarafından ilhakını sağlamak için 
Rumların 1955-1958 ve 1963-1974 döneminde Yunanistan'ın 
desteğiyle giriştiği saldırılar ve etnik temizleme uygulamaları ne
ticesinde binlerce Kıbrıslı Türk hayatını kaybetmiş, onbinlercesi 
mülteci durumuna düşmüş, yaşadıkları köyler yakılıp yıkılmış ve 
birçoğu Ada'dan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Rum-Yunan İkilisinin Akritas Planı uyarınca sürdürdüğü 
vahşet sonucu halkımızın içine düşürüldüğü bu durum, dönemin 
Birleşmiş Milletler raporlarında nesnel biçimde kayda geçirilmiş, 
uluslararası medya tarafndan dile getirilmiştir.

Bugün NATO'nun Kosova'da yapmaya çalıştığını 1974 
yılında, garantörlük yükümlülüklerini yerine getiren Anavatan 
Türkiye Kıbrıs'ta yapmış, gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonu
cunda Ada'da huzur ve sükun sağlanarak, Rumların hasmane 
davranış ve eylemleri neticesinde 1955-1974 döneminde, bazıları 
üç defa olmak üzere evlerini ve topraklarını terketmek zorunda 
kalan Kıbrıs Türk halkı, barış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. 1975
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yılında Viyana'da varılan anlaşma sonucu BM gözetiminde 
gerçekleştirilen nüfus mübadelesi de Rum yetkililerin iddialarının 
aksine, gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Sözkonusu anlaşma 
BM kayıtlarına da bu şekilde geçmiştir.

Kıbrıs Türk halkı kendi yaşadıklarının acı deneyimiyle 
bugün Kosova'da yaşanan insanlık dramını çok iyi anlamakta, 
varolma mücadalesi veren Kosova halkına devleti ve milletiyle 
insani yardım sevketmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
toplumu ise, Sırpların etnik arındırma politikalarına destek ver
meyi sürdürmektedir. Rum liderliğinin insanlık değerlerini hiçe 
sayan bu fanatik tutumunun, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
tüm uygar dünya için ibret verici bir örnek olmasını temenni 
etmekteyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Hoşgeldiniz, toplantımızın başında bir konuya hatırlatma 
kabilinden değineyim, ondan sonra sorularınıza geçelim.

Biliyorsunuz Vaşington'da NATO'nun 50. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla bir Zirve toplantısı yapıldı. Bu Zirve'ye 
Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir heyetle katilindi. 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Milli Savunma Bakanı 
Sayın Hikmet Sami Türk de bu toplantıya iştirak etti. Toplantı 
konusunda, gerek toplantının cereyan ettiği sırada, gerek Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dönüşünü takiben yapılan açıklamalar 
aracılığıyla geniş olarak kamuoyuna bilgi iletildi. Bildiğiniz gibi, 
esas itibariyle toplantı -isminden de anlaşılacağı üzere- NATO 
Savunma İttifakı’nın başarılı geçen 50 yılının bir muhasebesini 
yapmak ve İttifak’ın önümüzdeki dönemde alacağı istikametin 
ana çizgilerini tayin etmek amacına yönelikti. Ayrıca, toplantı 
vesilesiyle güncel bir konu olan Kosova meselesi üzerine de 
eğilmek imkanı bulundu. Bizim için önem taşıyan ve kamuoyu
muza da yansımış olan, Stratejik Konsept belgesinin Türkiye'nin 
istediği doğrultuda değişiklikler yapılarak kabul edilmesinin 
sağlanması bizim bakımımızdan memnuniyet verici bir gelişme 
teşkil etti. Öte yandan, toplantı sırasında, gerek Sayın 
Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Dışişleri Bakanı bazı ikili temaslar 
yapmak imkanını buldular. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan 
Clinton'la, İngiltere Başbakanı Tony Blair'le, Letonya 
Cumhurbaşkam’yla ikili görüşmeler yaptı. Ayrıca, ABD'nin 
öndegelen basın yayın kuruluşları temsilcileri ve "opinion maker" 
denilen bazı kişilerle de görüşmek imkanı buldu.

Kosova konusunun ağırlıklı olarak toplantıda ele alındığını
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söylemiştim. İlk gün, hatta Zirve'nin başlamasından önce, Kosova 
konusunda yine Cumhurbaşkanları düzeyinde bir toplantı yapıldı. 
Kosova'da yaşanan krizin İttifak için önemli bir sorun teşkil ettiği 
ve bu çerçevede Güneydoğu Avrupa'da barış ve güvenin tesisi 
yönünde gayretlerin sürdürülmesi gerektiği bir kere daha kayda 
geçirildi. Vaşington'da yapılan Zirve, İttifak’ın önümüzdeki 
yüzyılda da, daha önce elli yılda gerçekleştirdiği şekilde Avrupa 
Atlantik Bölgesi’nde barışın idamesi ve güçlendirilmesi konusun
da yine yararlı bir fonksiyon icra edeceği konusunun vurgulan
masına fırsat teşkil etti.

SORU : Abdullah Ocalan'm ilk duruşması yarın Ankara'da. 
Bilindiği üzere bazı ülkelerden ve bazı uluslararası kuruluşlardan 
dinleyici sıfatıyla bazı kimselerin gönderilmesi sözkonusu. 
Mesela Avrupa Konseyi iki kişi seçmiş kendi arasında. Kimler 
izleyebilecek? Kontenjan ne kadar?

CEVAP : Bu duruşmalar başladığı zaman, duruşmaların 
hangi şartlar altında, kimler tarafından izlenebileceği konusunda 
mevcut usullerimiz çerçevesinde birkaç vesileyle kamuoyuna 
ayrıntılı bilgi sunuldu. Bu çerçevede, duruşmaların ilke olarak 
açık, yargılamanın şeffaf olduğu ve duruşma salonunun fiziki 
imkanları çerçevesinde ve duruşma yargıcının takdirine bağlı 
olarak isteyen herkesin bu duruşmaları izleyebileceği ifade olun
du. Bu çerçevede, gözlemci adıyla ya da başka adlar altında 
kendilerine özel bir takım sıfat ve ünvanlar ya da misyonlar 
yükleyerek, bu duruşmayı dışarıdan takip etmek isteyen kişilerin 
bu taleplerinin kabulünün sözkonusu olmayacağı da vurgulandı. 
Bu yarın Ankara’da başlayacak ve zannederim dosya üzerinden 
yapılacak olan duruşmanın takibi konusu da bundan farklı 
değildir. Bizim hiçbir kişi için kontenjan ayırmamız, özel tertip 
almamız sözkonusu değildir. Değindiğiniz kişiler de dahil olmak 
üzere yurtdışından bazı şahısların bu davayı izlemek üzere 
Türkiye'ye gelecekleri ya da geldikleri anlaşılıyor. Bunlar 
söylediğim gibi, mevcut usûllerimiz çerçevesinde, şartlar ne ise 
bunlardan istifade edebileceklerdir. Yani, özel olarak aldığımız 
hiçbir tedbir yoktur.
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SORU : Yarın duruşmayı izlemek üzere Türkiye'de bulu
nan ya da Türkiye'ye geleceğini bildiğiniz kişiler var mı?

CEVAP : Bunlar bize doğrudan bilgi olarak intikal etmi
yor. Dolaylı olarak, başta basın aracılığıyla olmak üzere, bilgi 
sahibi oluyoruz. Ama bu konudaki tutumumuzu sarahaten ortaya 
koymuş olduğumuz için zannederim bundan dolayı da bize 
doğrudan bir talep vaki olmuyor. Söylediğim gibi, biz hiç kimse 
için bir özel tertip alıyor değiliz. Mevcut usûller ne ise herkese o 
usûller uygulanacak.

SORU : Sizin elinizde gayri resmi olarak bir bilgi var mı?

CEVAP : Bir takım isimleri görüyoruz. O çerçevede var 
tabii bilgi.

SORU : Yarınki duruşmadan bahsediyorum.

CEVAP : Evet.

SORU : İsimleri öğrenebilir miyiz?

CEVAP : İsimleri biz sizden öğreniyoruz doğrusunu ister
seniz. Bizdeki bilgiler de sizdeki bilgiler. Bizim ayrıca tuttuğu
muz bir çizelge, derlediğimiz bir bilgi yok, not yok.

SORU : Davayı bazı Avrupa ülkeleri büyük ilgiyle izliyor. 
Bazı liderlerden, ya da birtakım politikacılardan mesaj gelmesi 
gibi ya da Sayın Cumhurbaşkanıyla Vaşington'daki bazı 
görüşmelerde gündeme geldiği biliniyor. Böyle birşey var mı 
Dışişleri Bakanlığına iletilen mesaj gibi?

CEVAP : Bize iletilen böyle resmi mesaj niteliğinde bir 
belge yok tabii ki. Ama temaslarda bu konu zaman zaman gün
deme geliyor. Bu konuda söylenen hususlara biz de daha önce 
kamuoyuna açıkladığımız çerçevede cevap veriyoruz. Onun 
ötesinde bize gelen resmi mesaj, vs. yok.
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SORU : Belçika'da, Ermeni soykırımı iddialarını gündeme 
getiren toplantı düzenleniyor zannediyorum. Bu konuda girişim
leriniz oldu mu?

CEVAP : Girişimlerimiz oldu. Toplantıdan haberdarız. Her 
zaman olduğu gibi bu konuları yakından izliyoruz. Toplantı 
haberinin bize ulaşmasıyla, ilgili makamlar nezdinde gerekli giri
şimleri yaptık. Hassasiyetimizi ilettik.

      •

SORU : Son günlerde Med-TV'nin Yugoslavya ve İtalya
gibi ülkelerde yayma başlama hazırlığı içinde olduğuna ilişkin 
haberler çıktı. Size bu yönde gelen bilgiler var mı?

CEVAP : Bu yönde bize intikal eden somut bilgi yok. Bu 
teşkilatın faaliyetlerini bir şekilde devam ettirme çabası içinde 
olduğu anlaşılıyor. Bunları yakından izliyoruz. Bize ulaşan somut 
bir bilgi olduğu takdirde bunun engellenmesi için elimizdeki 
imkanlarla gereğini yapacağız şüphesiz.

SORU : Bir heyetin Suriye'ye gittiği yönünde haberler var.
_ •

CEVAP : isterseniz o konuyu bir araştırayım, size daha net 
bilgi vereyim. Ben de on gündür uzak kaldığım için ayrıntılarını 
bilmiyorum.

SORU : Biraz da Kosova'ya baksak. Mesela Yugoslavya'ya 
yönelik petrol ambargosu sözkonusu. Türkiye'nin tavrı nedir? 
Göçmenler konusundaki son gelişmeler neler?

CEVAP : Yugoslavya'ya yönelik ambargo konusu 
Vaşington'da yapılan NATO Zirvesi marjındaki Kosova 
Toplantısında da ele alındı. Bu konuda bir paragraf yer aldı 
yayınlanan bildiride. Türkiye'nin tutumuna gelince, bildiğiniz 
gibi Türkiye bugüne kadar Yugoslavya Federal Cumhuriyetine 
karşı BMGK'nce alınmış olan ambargo kararlarına titizlikle 
uymuş ve uymaya devam etmektedir. Yugoslavya Federal 
Cumhuriyetiyle ikili ticaretimize konu mallar arasında ise, 
esasen petrol bulunmamaktaydı. Dolayısıyla Yugoslavya'ya
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uygulanacak petrol ambargosu Türkiye açısından yeni bir durum 
ortaya çıkarmamaktadır. Türkiye mevcut tutumunu sürdürecektir.

SORU : Ambargonun uygulanması için Adriyatik'te bir tür 
ablukadan söz ediliyor. Bu kapsamda, Rusya'dan petrol getirecek 
gemilerin geçişini önlemek için mesela Türkiye Boğazlar'ı kapat
maya hazır mı ya da Boğazlar’da önlem almaya hazır mı?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, Boğazlar’dan gemilerin geçişi 
1936 Montreux Sözleşmesi ile düzenlenmiştir ve Türkiye de bu 
sözleşmenin uygulayıcısıdır. Türkiye Boğazlar’dan gemi geçişi 
konusunda Montreux Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri titizlik
le uygulamaya devam edecektir.

SORU : Türkiye Kosova'da oluşturulacak Barış Gücü için 
tabur hazırlığına başladı. Bunun ne işlevi olacak, ne gibi görevler 
yüklenecek ve diğer müttefik ülkelerle bu konudaki çalışmalar 
nelerdir?

CEVAP : Kosova'da konuşlandırılacak kuvvet konusunda 
biliyorsunuz akim kalmış olan Rambouillet müzakereleri sırasın
da bazı hususlar ortaya atılmıştı. Eğer Rambouillet kararlarının 
bütün taraflarca kabul edilmesi ve uygulanması mümkün olsaydı, 
bu çerçevede Kosova'ya bir barışı uygulama gücünün gönde
rilmesi sözkonusuydu ve Türkiye de bu güce muhtemelen katkı 
yapacaktı. Fakat bu gerçekleşmedi ama bizim bu konudaki hazır
lıklarımız sürüyor. Eğer bu çerçevede yeni bir ilerleme kaydedilir 
ve bir karar alınırsa, Türkiye'nin de bu karara katkısını temin 
etmek amacıyla bir hazırlık yapılıyor. Ama şu sıralar Kosova'nın 
içinde bir uluslararası güç konuşlandırılması konusunda alınmış 
bir karar yok. Sadece biliyorsunuz Arnavutluk'ta bu bölgedeki 
mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi, yardım malzemesinin 
dağıtılması vs. gibi konularla sorumlu olacak bir gücün konuş
landırılması NATO Konseyi tarafından kabul edilmişti. Türkiye 
de buna katılacaktır. Zannediyorum yüz kusür kişilik bir birlik bu 
amaçla bir süre sonra bölgeye gidecek.

SORU : Geçen haftalarda NATO Bulgaristan'dan, hava
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sahasının kullanılması yönünde istekte bulunmuştu. Bu konuda 
Türkiye'ye yönelik bazı imalar yapıldı. Daha önce konuştuğumuz 
konuya vakıf bir kişi de her türlü ihtimalin düşünülmesi gerek
tiğini söyledi. Acaba hava saldırılarının daha büyük açılardan 
yapılması planlanıyor mu? Üslerin başka yerlere de kaydırılması, 
başka yerlerde de üs açılması sözkonusu mu? Bilginiz var mı?

CEVAP : Yugoslavya'ya yönelik NATO askeri harekatının 
askeri veçhesinin planlanması ve uygulanması birinci derecede 
NATO askeri makamlarının sorumluluğunda bir keyfiyettir. Bu 
çerçevede NATO askeri makamları tarafından NATO'nun siyasi 
organlarına yapılacak olan talepler de bu organ tarafından değer
lendirilip karara bağlanır. Türkiye şimdiye kadar NATO yüküm
lülükleri çerçevesinde bu konuda kendisinden istenen sorumlu
lukları yerine getirmiştir ve getirmektedir. Bunun ötesinde 
Türkiye'ye ilave bir talep vaki olmamıştır.

SORU : Suriye konusuna dönmek istiyorum. İki ülke 
arasında bir Ulaştırma Protokolü imzalandı. Artık bir nor
malleşme sürecine geri dönüldü. Suriye Adana Mutabakatı ’ nm
gereklerini yerine getiriyor mu? Türkiye tatmin oluyor mu bu 
sonuçtan?

CEVAP : Adana Mutabakatı’yla Türkiye ile Suriye arasın
da ilişkilerin almış olduğu seyir tatminkar biçimde ilerlemektedir. 
Adana Mutabakatı şüphesiz olumlu yönde bir adım teşkil etmiştir. 
Tabii iki ülke ilişkileri bakımından herşeyin birden bire yüzde yüz 
bir mükemmeliyete ulaştığını söylemek mümkün değil ama
olumlu bir adım teşkil etmiştir ve ilişkiler bu minvalde ilerlemek
tedir.

SORU : Göç konusu efendim.

CEVAP : Göç konusunda son rakamları, elimdeki bilgileri 
sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz, Türkiye Kosova krizinin yol 
açtığı göç hareketinden etkilenen insanların acılarının hafif
letilmesi için somut çaba harcayan ülkelerin başında gelmektedir. 
Gerek Türkiye içinde teşkil edilen kampta, gerek Arnavutluk ve
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Makedonya'da teşkil edilen Kızılay kamplarında çok sayıda mül
teci barındırılmaktadır.

Bu konuda hem BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 
rakamları var, hem de bizim kendi makamlarımızdan elde 
ettiğimiz bilgiler var. Mesela, şuradan başlayayım. Kosovalı mül
tecilere insani yardım malzemesi taşıyan Kızılay kamyonlarının 
sayısı 100'ü bulmuştur. Bu meyanda 23 Nisan günü hareket eden 
toplam 36 TIR'dan oluşan Kızılay konvoyundan Makedonya'ya 
yönelik 16 TIR 27 Nisan günü Üsküp'e ulaşmıştır. 20 TIR'dan 
müteşekkil Arnavutluk konvoyunun ise Arnavutluk sınırına var
ması planlanmıştır. Ülkemizce Kızılay tarafından Arnavutluk ve 
Makedonya'da kurulan çadırkentlerde olağan faaliyetler 
sürdürülmektedir. Uluslararası Göç Örgütü'nün işbirliğiyle 27 
Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında toplam 36 uçakla, 4386 mül
tecinin ülkemize gelmesinin planlandığı bildirilmiştir. En son 27 
Nisan günü, benim elimdeki bilgilere göre iki uçakla toplam 219 
mülteci Çorlu Havaalım’na gelmiştir. Kapıkule Kara Hudut 
Kapısı’ndan kendi imkanlarıyla Türkiye'ye giriş yapan mülteci 
sayısı 28 Nisan öğlen saatleri itibariyle toplam 6619'a ulaşmıştır. 
Ayrıca, Kırklareli Gaziosmanpaşa Kampı’nda 28 Nisan sabahı 
itibariyle 4730 Kosovalı mülteci bulunduğu bildirilmiştir. İçişleri 
Bakanlığımız da 27 Nisan saat 10.00 itibariyle ülkemizdeki 
Kosovalı toplam mülteci sayısının 12.360 olarak açıklamıştır. Bu 
konuda Türkiye'nin şimdiye kadar sarfettiği çabaların pek çok 
ülkeye de örnek olması gerektiği kuşkusuzdur.

Yine biraz önce değindiğim gibi, elimde BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği'nin yayınlamış olduğu bazı rakamlar var. Bu 
rakamlar hangi ülkenin hangi sayıda mülteci aldığını ifade ediyor 
ve bunlar 27 Nisan tarihi itibariyla. Mesela şöyle tabloya bir 
gözatacak olursak, Avusturya 811 kişi, Belçika 676 kişi, 
Hırvatistan 1888 kişi, Finlandiya 334 kişi, Fransa 1185 kişi, 
Almanya 9974 kişi, İzlanda 23 kişi, Hollanda 854 kişi, Norveç 
1570 kişi, İspanya 103 kişi, İsveç 287 kişi, İngiltere 161 kişi, 
İsviçre 33 kişi, Yunanistan 0 şimdiye kadar. Bazı komşularımız 
bazı konularda çok şey söylüyorlar ama iş gerçekten iş yapmaya
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gelince alınan netice bu. Türkiye'nin aldığı mülteci sayısına 
ilişkin rakamları biraz önce söylemiştim. Türkiye'den milli gelir 
itibariyle, zenginlik itibariyle çok yüksek olan bazı AB 
ülkelerinin kabul ettiği mülteci sayıları da burada görünüyor. Bu 
tablo da Türkiye'ye çok çeşitli konularda kendi açılarından bazı 
dersler verme işgüzarlığı içinde bulunan birtakım ülkelere ders 
olsun.

SORU : Mevcut kamplardaki kapasite doldu mu?

CEVAP : Türkiye'deki kamplarda henüz tam kapasiteye 
ulaşılmadı. Zaten bu kapasiteye ulaşılması için ek birtakım işlem
lerin yapılması gerekiyor. Yani, Kırklareli'ndeki kamp 20 bin 
kişiyi başlangıçta alabilecek kapasitede bir kamp değildi. 
Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken ilave kapasite yaratıl
ması işi hızla devam ediyor. Makedonya ve Arnavutluk'taki 
kampların da 10 biner kişiyi alacağı öngörülmüştü. Bu kamplara 
mülteciler gelmeye başlamıştır. Hem Arnavutluk'taki Elbasan 
kampına hem de Makedonya'daki Boyana kampına. Fakat daha 
henüz kapasite dolmadı.

SORU : Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi 4 
Mayıs'ta bağımsız devlet kurma ilanından vazgeçti. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Biliyorsunuz biz Filistin'i zaten bağımsız devlet 
olarak çok önceden tanıdık. Dolayısıyla zaten bizim bakımımız
dan bir yenilik arzetmeyecekti. Kendileri böyle bir karar almışlar. 
Tabii ki kendilerinin takdiridir. Alman bu kararın şu anda bir dur
gunluk döneminden geçmekte olan Ortadoğu Barış Süreci için 
olumlu bir unsur, teşvik unsuru oluşturmasını temenni ederiz.

SORU : Vaşington'daki temaslarda Cumhurbaşkanının 
Yunanistan Başbakanı’yla görüşme yapıp yapmadığı konusunda
çelişkili haberler yayınlandı. Doğrusu nedir?

«*

CEVAP : Böyle bir görüşme olmadı Vaşington'da.
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SORU : El de mi sıkışmadılar?

CEVAP : Bilmiyorum. Toplantılar, yemekler vesilesiyle bir 
aradaydılar. Belki bir el sıkmışlardır. Onu bilmiyorum doğrusu 
ama Türkiye Cumhurbaşkanı’yla Yunanistan Başbakanı arasında 
bir ikili görüşme yapılmadı Vaşington'da.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE’NİN KOSOVALI MÜLTECİLERE YARDIMI
KONUSUNDA BİLGİ NOTU

Türkiye evlerinden ve yurtlarından edilen Kosovalı mülte
cilere insani yardım amacıyla, Arnavutluk ve Makedonya'da ilk 
aşamada biner çadırlık (Beşer bin kişilik) çadır kamplar kurmuş; 
ayrıca Kırklareli'ndeki mülteci kampına 20 bin Kosovalıyı kabul 
edeceğini açıklamıştır.

v

Kızılay'ın Arnavutluk'taki Elbasan şehrinde kurduğu çadır 
kampta halen yaklaşık 1500 Kosovalı barınmaktadır. Mülteci 
akımının başladığı tarihten itibaren Arnavutluk'a yoğun biçimde 
insani yardım malzemesi gönderen Türkiye, bugüne kadar bu ül
keye Kızılay aracılığıyla 27 ve 31 Mart, 6, 23 ve 28 Nisan 1999 
tarihlerinde toplam 56 TIR insani yardım malzemesi (gıda, ilaç, 
malzeme) göndermiştir. Amavutluk'a ayrıca 5 uçak ile insani 
yardım ulaştırılmıştır.

Kızılay'ın Makedonya'daki Boyane şehrinde kurduğu çadır 
kampta ise yaklaşık 4000 Kosovalı yaşamaktadır. Makedonya'ya 
Kızılay aracılığıyla 27 Mart, 8 ve 23 Nisan 1999 tarihlerinde 
toplam 35 TIR insani yardım malzemesi (gıda, ilaç, malzeme) 
sevkedilmiş, ayrıca 2 uçak ile yardım ulaştırılmıştır.

Böylece Arnavutluk ve Makedonya'ya taşıma ve personel 
giderleri hariç toplam 4,5 milyon ABD Doları tutarında yardımda 
bulunulmuştur.

Kosovalı mültecilere kapılarını ilk açan ülkelerden biri 
olan Türkiye'ye, bugüne kadar, kara ve hava yoluyla 13.000'den 
fazla mülteci gelmiştir. Bunların bir kısmı Türkiye'deki akra
balarının yanma sığınmıştır. Kırklareli'ndeki Gaziosmanpaşa 
mülteci kampında yaklaşık 5.000 Kosovalı mülteci bulunmak
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tadır. Bu sayı giderek artmaktadır. Kamp sakinlerinin tüm 
ihtiyaçları karşılanmakta olup, okul çağındaki çocuklar da Nisan 
ayı içinde kampta kurulan okullarda eğitime başlamışlardır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen bu yardımlar, bazı ülkelerin 
niyet beyanı şeklinde yaptıkları açıklamalarda olduğu gibi gele
ceğe matuf olmayıp, şimdiye kadar gerçekleştirilen yardımlardır 
ve önümüzdeki dönemde de ihtiyaca göre sürdürülecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FRANSA’YA 
YAPACAKLARI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Jacques Chirac'ın davetine icabetle, 3-4 
Mayıs 1999 tarihlerinde Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunacak
tır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bu ziyaretinde Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü ve 
Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay ile üst düzey yetkililer 
refakat edecektir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Yıldönümü 
münasebetiyle 1999 yılı içerisinde yurt dışında gerçekleştirilmesi 
öngörülen etkinliklerin en görkemlisi olan ve 4 Mayıs - 15 
Ağustos 1999 tarihleri arasında Paris'teki Versailles Sarayı’nda 
düzenlenecek "Versailles'da Topkapı: Osmanlı Sarayı Hâzineleri" 
sergisinin açılışı da bu çerçevede 4 Mayıs 1999 günü 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Jacques Chirac tarafından yapılacaktır. 
Serginin açılışında Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Hubert Vedrine 
ile Kültür ve İletişim Bakanı Sayın Catherine Trautmann da hazır 
bulunacaklardır.

Fransa ile Türkiye arasında Osmanlı döneminden kay
naklanan tarihi ve kültürel bağların yanısıra, son yıllarda önemli 
bir gelişme kaydeden siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler mevcut
tur. Aralarında "altın taht"ın da yer aldığı yaklaşık 300 parça 
eserin teşhir edileceği Osmanlı Sarayı Hâzineleri Sergisi’nin 
Fransa'nın en muteber kültür mekanlarından Versailles Sarayı 
Müzesi’nde gerçekleştirilmesi, gerek ülkemizin yurtdışındaki 
tanıtımı, gerek Osmanlı devletinin 700. Yıldönümünün taşıdığı
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önemin vurgulanması açısından son derece etkin bir kültürel 
tanıtım faaliyeti olacaktır.

Sergi süresince ayrıca, Versailles Sarayı’nda ve Paris'teki 
çeşitli salon ve mekanlarda Osmanlı-Türk kültür ve sanatının 
tanıtılacağı sergiler ve müzik gösterileri düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel sözkonusu 
Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve 
Başbakan Lionel Jospin ile birer görüşme yapacaktır. 
Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve 
güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde 
bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca 3 
Mayıs 1999 günü Paris'te Fransa'nın önde gelen basın yayın 
organlarının temsilcilerine mülakatlar verecek, Paris'te Fransa Dış 
İlişkiler Enstitüsü’nün düzenleyeceği bir toplantıya katılarak 
Türk dış politikası hakkında konuşma yapacak ve soruları yanıt
layacak, 4 Mayıs 1999 günü ise Türk ve Fransız işadamlarıyla 
biraraya gelerek ikili ekonomik ve ticari ilişkileri ele alacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız 4 Mayıs 1999 akşamı Türkiye'ye 
döneceklerdir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999 [171]



AVUSTRALYA GENEL VALİSİ’NİN ÜLKEMİZİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avustralya Genel Valisi Sir William Deane, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 2-3 Mayıs 1999 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Avustralya Genel Valisi 
arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
imkanları üzerinde durulacak ve her iki ülkeyi ilgilendiren bölge
sel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunula
caktır.
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TÜRKİYE-OMAN SİYASİ İSTİŞARELERİ
HAKKINDA AÇIKLAMA

Oman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Altes Haitham 
bin Tarık Al Said, siyasi istişarelerde bulunmak amacıyla, 3-7 
Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaktır.

Bu çerçevede, Türkiye-Oman siyasi istişareleri, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ve Oman 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haitham bin Tarık Al Said 
başkanlığındaki heyetler arasında 4 Mayıs 1999 tarihinde 
Ankara'da yapılacaktır. Siyasi istişareler sırasında Türkiye ve 
Oman arasında ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular hakkında görüş alış verişinde bulunulacaktır.

Öte yandan, sözkonusu ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişareleri öngören bir pro
tokolün de imzalanması öngörülmektedir.
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ATATÜRK'ÜN ANISINA ARJANTİN PULU

Oğuz GÖKMEN
Emekli Büyükelçi

1962 yılı sonlarında Arjantin'e Büyükelçi atandığımda iş 
başında Cumhurbaşkanı Guido başkanlığında asker-sivil karması 
bir ara rejim hükümeti vardı.

Yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz yapılmış, Hristiyan 
Demokratların adayı Dr. Arthuro İllia seçimleri büyük çoğunluk
la kazanmıştı. Bugünkü Cumhurbaşkanı gibi o da neden ise "El 
Turco" lakabı ile anılıyordu. Bu Cordoba'lı kasaba doktorunun 
Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiş olması bütün Arjantin'de büyük 
sevinç yaratmıştı. Daha yeni görevine başlamasından önce onun
la tanışmış ve uzun boylu hasb-ı hal etmek fırsatını bulmuştum. 
Bana büyük ve yakın bir ilgi göstermiş, taşıdığı " El Turco" la
kabına değinerek, " Bilmem ki, rengim biraz esmer ondan mı? 
Yoksa siz Türklerle bir karabetim mi var? Hiç bilmiyorum ama 
ben kendimi bildim bileli beni hep böyle tanımlarlar.. Her 
halükarda ben bu sıfatı taşımaktan hiç de şikayetçi değilim.." 
diyecekti.

Atatürk'ün vefatının 25. yıldönümü sıralarında idik. Bir 
gün Bakanlıktan bir yazı geldi. İçeriğinden bütün sefaretimize de 
gönderildiği anlaşılıyordu. Bu yazıda büyük Atatürk'ün anısına ve 
onuruna bulunduğumuz ülkede bir Posta Hatıra Pulu çıkarılması
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için dostane girişimlerde bulunulması rica ediliyor ve kabulü 
halinde gerektiğinde, bizim karşılığında onların milli bir kahra
manı veya şahsiyeti için bir hatıra pulu basabileceğimiz ilave 
ediliyordu. Bir asker olan Ulaştırma Bakanı da ayrıca el yazısı ile 
bir de özel mektup yollamıştı.

Konu beni gerçekten hem heyecanlandırmış hem de onur
landırmıştı. Ben Galatasaray'da iken ortaokul bitirme sınavlarını 
büyük Atatürk'ün huzurunda vermiş olmanın onurunu hep sak- 
lamışımdır. Hemen kollarımı sıvadım. Bu gibi ülkelerde eski 
dostluklar, tanışıklıklar çok önemli ve etkili olurlar. Arjantin'de 
bir önceki görevimde edindiğim dostluklar ve hükümet üyeleri 
nezdinde çalışmalara başladım. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Dr. 
îllia ancak iki ay sonra ve uzak yakın dost ülke temsilcilerinin de 
katılacağı büyük bir merasimle işe başlayacaktı. Ben o günlere 
intizaren halen iş başındaki hükümete resmen, iki ay sonra iş başı
na gelecek olanlardan isimleri şimdiden belli şahsiyetler nezdinde 
de özel olarak temas ve girişimlere başladım.

Bu temas ve başvurularımdan edindiğim ilk izlenimler 
gerçekten olumlu idi. Bakanlığa bir telgraf çekerek ihtiyaten pul 
için Atatürk'ün bir fotoğrafını istedim. Oyle ya her fotoğrafın telif 
hakkı filan da sözkonusu olabilirdi. Bakanlıktan ne bir ses ne bir 
nefes gelmiyordu. Tekid ettim yine cevap yoktu. Anlaşılan dedim 
ya inanmıyorlar, yahut da belki de inanmadıkları için aldırış 
etmiyorlar. Halbuki işbaşında hükümet " Biz böyle bir jest yap
mak isteriz. Ama yeni gelecek başkan ve kuracağı hükümet ne 
yapar bilemeyiz” diyorlardı. Nihayet son bir telgraf çektim, " Şu 
tarihe kadar bir fotoğraf gelmez ise bendeki bir fotoğrafı vere
ceğim.." dedim. Nihayet Bakanlıktan koca bir zarf çıktı geldi. 
Heyecanla açtım. İçinden Anıtkabir fotoğrafı çıktı. Neden ise pek 
bir tuhaf oldum. Üzüldüm, hayal kırıklığına uğramıştım. Bu 
yazıyı ve ilişiği fotoğrafı kayda geçirmeden önce koşa koşa 
Ulaştırma Bakanlığı'na giderek bendeki Atatürk'ün o en çok 
sevdiğim fotoğrafını verdim. Arjantin'de Atatürk anısına çıkarılan 
12 Peso'luk posta pulunun üzerindeki işte o fotoğraftır. Çıkarıl
ması düşünülen bu posta pulunun provasını aldım yeni işe başla-
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yacak Cumhurbaşkanı, El Turco lakaplı yeni başkan Dr. İllia'ya 
götürdüm. İşi sağlama bağlayabilmek için bu taslağın arkasını lüt
fen imzalamasını rica ettim. Memnuniyetle kabul etti. Kendi el 
yazısı ile " Con Hondo Carinio Port Turquía Y Atatürk.." yazarak 
imzaladı ve bana verdi. Bu imzalı fotoğrafı en değerli bir hatıra 
olarak saklarım.

Arjantin'de Atatürk anısına bir posta pulu çıkarılacağı 
haberi ortalığa yayılmaya başlayınca sağdan soldan bazı çatlak 
sesler de gelmeye başladı. Bunların bir merkezden kaynaklandığı 
ve yönetildiği apaçık görülüyordu. Ama nereden? Pek bilemiyor
duk. Bildiklerimiz de tahminlerden veya dolaylı ve doğruluğu tes- 
bit edilemiyecek haberlerden ibaretti. Arjantin'deki Ermenilerin 
teşviki ve telkini ile bazı gazetelerde olumsuz haber ve yorumlara 
rastlanır olmuştu. " Nasıl olur da 24 Nisan 1915 tarihinde 
Türkiye'deki Ermenileri katliama tabi tutan bir adam onuruna 
hatıra pulu çıkarılır?" gibilerden Ermeni okuyucu mektuplarına 
gazetelerde rastlanır olmuştu.

Tam o sıralarda aynı zamanda akredite olduğum Paraguay'a 
giderek orada Cumhurbaşkanı General Stroesner'in bilmem 
kaçıncı defa başkanlık yetkilerini bir elinden ötekine devir 
merasimlerinde Cumhurbaşkanımız rahmetli Cemal Gürsel'in 
Özel Temsilcisi sıfatıyla katılacak ve hediyesi gümüş ve imzalı 
bir puro kutusunu sunacaktım. Assuncion'a gittiğimizde ünlü 
Ugarani oteli, aynı amaçla gelmiş yetmiş iki milletin temsilcileri 
ile tıklım tıklım dolu idi. Eğer bizler daha önceden gitmemiş ve 
yerlerimizi almamış olsa idik halimiz kim bilir nice olurdu? Zira 
bu merasim için akla gelmeyecek kadar çok kişiler ve heyetler 
davet edilmişti. Sadece Arjantin'den gelenleri hesaplasak otel 
dolardı. Üstelik medyanın kalburüstü yazarları, yorumcuları da 
özel olarak davet edilmişlerdi. Pek çoğunu TV ekranlarından ve 
yazılarından tanıyorduk.

Bu TV yorumcularından en ünlüsü aynı zamanda La 
Nación gazetesi yazarı Dr. Uribai'yi TV emisyonlarından tanıyor
dum. Arjantin'in çok ünlü ailelerinden birine mensup olduğu
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söylenirdi. 9. Kanalda her akşam “Şeytanın Avukatı” adıyla siyasi 
yorumlar yapardı. Ekrana gelince bir sigara yakar. Sigarasından 
bir nefes çektikten sonra onu sigara tablasının kenarına koyar, 
onun dumanlarına bakarak günün en önemli iç ve dış haberlerini 
gerçekten çok akıllıca yorumlardı. Herkes, o sırada yemekte veya 
herhangi işte olsalar da yerinden kalkar onu dinlerdi. Şeytanın 
Avukatı'nı dinlemek onun sigara tiryakiliği gibi bir şey olmuştu.

Otelin salonunda bu zatı şaşkın şaşkın sağa sola bakınarak 
ve besbelli ilişecek bir sandalye olsun ararken gördüğümde ben 
de şaşırmıştım. Seslenerek kendisini yanımızdaki koltuğa davet 
ettim. Memnuniyetle ve adeta minnetle kabul etti. Benim Türkiye 
Büyükelçisi olduğumu ve İspanyolca da konuştuğumu görünce 
hayreti büsbütün arttı. Macerasını anlattı. Buenos Aires'ten özel 
bir askeri uçakla gelen gazeteci davetliler grubuna dahilmiş. Uçak 
bilmem hangi sebepten ormanlar içinde askeri bir küçük hava 
meydanına inebilmiş. Assucion'a ancak iki günde gelebilmişler. 
Aç perişanmışlar. Otelde yerleri de yokmuş, başka yatacak bir yer 
aranıyormuş. Adamcağıza acıdık. Gerçekten çok önemli bir zattı. 
İlk önce kendisini bizimle birlikte yemeğe davet ettim. Hiç 
nazlanmadan memnuniyetle kabul etti. "Sonra size bir yer bul
maya da çalışırız.." dedim. Adam şaşkındı. Bir Türk 
Büyükelçisi’nin böylesine bir ilgisini anlamakta güçlük çekiyor
du. Ben fırsat bulursam ona şu Ermenilerin durumu hakkında bir 
şeyler anlatabilmeyi ve onu yanımıza çekmeyi düşünüyordum.

Yemekte bir daha yakınlaştık. Paraguay'da protokol müthiş 
birşeydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in özel temsilcisi 
olarak bana biri asker, öbürü sivil iki mihmandar terfik etmişler
di. İkisi de gerçekten fevkalade nazik ve yardımcı olmak isteyen 
insanlardı. Yemekte artık beşimiz aynı masada oturur olmuştuk. 
Şeytanın Avukatı Uribari'yi himayeme almış gibi idim. Kendisine 
eğer hiçbir yatacak yer bulunamazsa bizim suit dairenin salonun
da dahi yatabileceğini söyleyince mihmandarlarımız harekete 
geçtiler, ona diğer otelde bir yer ayarladılar. Ama yemeklerimizi 
bizim otelde ve masamızda yemeğe devam etti.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan ¡999 [177]



Uribari'ye gösterdiğim bu aşırı sayılabilecek nezaket ve ilgi 
kuşkusuz sebepsiz sayılmazdı. Hem TV'de yorum yapıyor, hem 
La Nacion gibi dünyanın en büyük ve ciddi gazetelerinden 
birinde yazıyordu. Buenos Aires'de Ermeniler aralarında bir 
komite kurmuşlar, nereden buldularsa çok para toplamışlar ve 
Arjantin gazetelerine çarşaf gibi paralı ilanlar vererek Atatürk 
pulunun çıkarılmasını önlemeye çalışıyorlardı. Bazı gazetelerde 
aleyhimizde yazılar çıkmaya ve " 1915’de Türkiye'de Ermeni 
katliamını ve mezalimini (?) başlatan Atatürk'ün anısına nasıl olur 
da 50.000'den fazla Ermeninin yaşamakta olduğu Arjantin'de bir 
hatıra ve onur pulu çıkarılabilir? " kabilinden acaip yazı ve yay
garalar da görülmeye başlanmıştı. Bunlara mutlaka karşı koymak 
ve Atatürk pulunun çıkarılmasını çabuklaştırmak gerekiyordu. 
Eşim Huriye ile birlikte "Şeytanın Avukatı”na her vesile bunları 
anlatıyor ve yardımını rica ediyorduk.

Senor Uribari Buenos Aires'e döner dönmez bizim anlat
tıklarımızı yazacağını ve bazı arkadaşlarına da yazdıracağını 
vadetti. Ve bize karı-koca kendisiyle Türkiye ve Atatürk hakkın
da bir televizyon mülakatına çıkmayı kabul edip etmeyeceğimizi 
sordu. İspanyolcamızın buna yeterli olup olmayacağı hakkında 
kuşkularım vardı.Bunu hiç önemsemedi. Mükemmel olur dedi. 
Kabul ettim. Yalnız bana en son bir sual sormanızı ve Ermenilerin 
ileri sürdüğü 24 Nisan 1915 tarihinde Atatürk'ün nerede ve hangi 
görevde bulunduğunu soracaksınız, dedim. Memnuniyetle kabul 
etti.Şeytamn Avukatı 9. Kanalda yaptığı uzun yorumda Atatürk'ü 
ve Türkiye'yi uzun uzun anlattı ve en sonunda Ermenilerin iddi
alarına karşı Atatürk'ün o tarihlerde Türkiye'de nerede ve hangi 
görevde bulunduğunu sordu. Kendisine cevaben en güzel 
Castillano aksam ile "Atatürk o tarihlerde Yarbay rütbesinde idi 
ve Çanakkale cephesinde savaşmakta idi..! " dedim. Uribari bu 
cevabımı kendisi ekrana ve kameraya gözlerini dikerek üç defa 
tekrarladı. Ve Arjantin'in dış ilişkilerini ve dostluklarını bozmaya 
yönelik bu mezbuhane gayretler karşısında yorumu seyircilerine 
ve dinleyicilerine bıraktı. Atatürk pulu Arjantin'de böyle çıktı.

Atatürk pulunun çıkarılması ile ilgili kararnamenin
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Arjantin resmi gazetesinde yayımlanması ile birlikte merkez 
postahanesinde pullara " ilk gün damgası" mn vurulmaya 
başlanacağı ilan edildi. Philatelistler akın etmeye başladılar. 
Ermeniler buna karşılık Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'nı ve posta- 
haneyi bomba ile uçuracaklarını, Büyükelçiliğe de saldırı 
düzenleyeceklerini ilan ettiler. Elazığlı, Urfalı, Mardinli vatan
daşlarımız işlerini güçlerini bırakıp etrafımızda bir " gönüllü 
güvenlik çemberi" kurdular. O günlerde Amerikan Kolleji’ne git
mekte olan kızım Gülperi de büyük postahaneye gitmiş 
Türkiye'den on binlerce kilometre uzaklıktaki bu dost ülkede 
Atatürk pullarına ilk gün damgasını küçücük elleriyle bizzat vur
makta idi.

O günden sonra " Şeytanın Avukatı Urıbari" bizlerin en 
yakın dostlarımız arasına girdi. Birkaç ay sonra Dışişleri 
Bakanımız rahmetli Feridun Cemal Erkin, Buenos Aires'e bir 
başka merasim için gelecek ve ikimiz birlikte yine Uribari'nin TV 
mülakatına çıkacaktık. Feridun Cemal Bey Madrit'te 
Büyükelçilik yapmıştı. Birlikte bir program içinde "Şeytanın 
Avukatının" sorularını cevaplandırmıştık.

Herşey olup bittikten sonra Ermenilerin birden bire nasıl ve 
hangi yardım kaynaklarıyla harekete geçmiş olduklarını merak 
ediyorduk. Bir gün diplomatik bir yemekte eşim Huriye'nin 
yanında oturan Arjantin Milli İstihbarat Teşkilatı Şefi kendisine 
bu işin "Ünlü bir komşumuz.." tarafından tezgahlandığını 
söylemiş, fakat isim vermemiş. Benim bundan çıkardığım ilk 
izlenim bunun Ruslar tarafından yapıldığı olmuş ve doğrusu ya 
biraz da hayret etmiştim. Zira Rus Büyükelçisi ile sık sık beraber 
olurduk. Sanatkar ruhlu, kendisi de çok güzel resimler yapan bir 
adamdı. Karısı da Moskova Üniversitesi'nde Fransız Filolojisi 
profesörü idi. Fransız edebiyatını çok iyi biliyordu. Birlikte 
olduğumuz zamanlarda karşılıklı Baudelaire'den Verlaine'den 
şiirler okurduk. Kızı Sorbonne da okumakta idi. Rastladığımda 
dayanamadım dikine dikine sordum." Nasıl ve neden yaptınız bu 
işi?" dedim.Adamcağız yemin billah etti. " Vallahi bu sefer bizim 
hiç suçumuz yok.. Hem buradaki Ermenilerle bizim de başımız
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dertte.. Siz başka adrese bakınız aradığınızı bulursunuz dedi.."

Randevu isteyerek Milli istihbarat Başkanı Generalin nez- 
dine gittim. " Haberinize teşekkür ettim ama Sovyetler şiddetle 
reddediyor.." dedim. General gülmeye başladı. Gerçekten yanlış 
adrese gitmişsiniz, komşu diye ben Yunanlıları kasdetmiştim, diy
erek bana aramızda kalması ricası ile Montevideo'daki Onassis 
bürosundan buradaki Ermeni grubuna gönderildiği banka 
havalelerinin dekontlarını gösterdi. Rahatladım. Yunanistan'ı 
komşu diye adamdan saymamış olmalı idim. Aslında sefaretle
rimiz de Palermo Chico mevkiinde hemen yan yana denecek 
kadar birbirlerine komşu idi.

Arjantin'de çıkarılan Atatürk pullarının özel kartlar
üzerinde "Numorete" sayılarından bir numaralısını
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e, iki numaralısını da İsmet 
* •

İnönü'ye gönderdim, ikisinden de teşekkür geldi. Bazı Bakanlara, 
Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarına, bazı sevdiğim 
ve tanıdığım şahsiyetlere gönderdiklerim için hepsinden ayrı ayrı 
çok cemilekar teşekkürler aldım.

* Oğuz GÖKMEN, “Bir Zamanlar Hariciye-Eski Bir
Diplomatın Hatıraları 1”, Kaptan Ofset, İstanbul-1999, s. 317- 
323.
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Dış Politikada 
Oyunun Kuralları

Ercüment YAVUZ ALP
Emekli Büyükelçi

GİRİŞ

Davetli olduğum bir akşam yemeğinde, ben ve eşimden 
başka beş-altı çift daha vardı. Çoğu ile ilk defa karşılaşıyordum. 
Hepsi belirli meslek sahibi kimselerdi. Bir süre çeşitli konularda 
sohbet edildi. Herhalde ev sahibi beni diğer davetlilere 
tanıştırırken, Dışişleri mensubu olduğumu ve daha önce Bakanlık 
Müsteşarlığı da yaptığımı söylemiş olmalı ki, yemeğin sonlarına 
doğru, söz döndü dolaştı dış politika konusuna geldi. Çoğunun bu 
konuları yakından izledikleri belli oluyordu. Bana birtakım soru
lar sordular. Bunlara cevap vermeye çalıştım.

Davetlilerden birisi tanınmış bir üniversite profesörü idi. O 
da Kıbrıs'la ilgili bir soru sordu. Ancak verdiğim cevabı pek din
ler görünmedi. Pek muhtemelen soruyu, bu konuda kendi görüş
lerini açıklamaya bir vesile teşkil etsin diye sormuştu. Zaten kısa 
bir süre sonra da sözümü kesip, kendi konuşmaya başladı. Evvela 
Türkiye'nin izlemekte olduğu Kıbrıs politikasını yerdi. Sonra da 
sorunun çözümü ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Görüşleri bir hayli liberaldi. Çözümü de kolay görüyordu. 
Kıbrıs'ta kritik dönemde dört yıl görev yapmış, dolayısıyla orada
ki gerçekleri, iki toplumun arzu ve eğilimlerini mahallinde gör
müş ve yaşamış bir kimse olarak, doktorun söyledikleri bana pek
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makul gelmedi. Sorum üzerine, Kıbrıs'a hiç gitmediğini ve mev
cut politikanın yanlış olduğunu görmek için bunun şart da 
olmadığını söyledi. Daha sonra da bir de hükme vardı. Ona göre 
bu ülke Mülkiyeli ve Harbiyelilerin elinden kurtarılmadıkça, 
hiçbir alanda doğru politika izlememiz mümkün değildi. Bu kişi
ler hakkında bir genelleme yapıyor, onları çok dogmatik ve katı 
buluyordu. Oysa, doğru politika her şeyden önce esnek ve liberal 
olmalıydı.

Kuşkusuz ülkenin dış politika sorunları hakkında herhangi 
bir görüşe sahip olmak her vatandaşın hakkıdır. Ancak bu 
yapılırken, özellikle, iki kere ikinin her zaman dört etmediğini, 
doğru değerlendirme için yeterli veriye sahip olmanın şart bulun
duğunu; neyin doğru neyin yanlış olduğunun mutlak olmadığını 
ve verilecek hükümlerin mutlak isabeti hususunda bir ihtiyat payı 
bırakılmasının, kişinin kendisine güvensizlik anlamına 
gelmediğini unutmamakta yarar vardı. Bu açıdan bakıldığında, 
eğer elde yeterli bilgi ve veriler olmadan 1950'lerden bu yana 
süregelen bu son derece kompleks soruna, yanılma ihtimali hiç 
öngörülmeden çözüm formülü öne sürülebiliyor ve bunun dışın
dakiler tartışılmaya değer bulunmuyorsa; bu, herhalde, dış poli
tikanın olduğundan çok daha basit bir konu olarak görülmesinden 
kaynaklanmaktaydı.

Gerçekten ülkemizde, dış politika konusu açıldığında, 
genelde herkes bu konu hakkında bir mütalaada bulunmak 
hususunda kendisini, diğer teknik konulara nazaran, daha çok 
yetkili görür. Başka ülkelerde de durum aşağı yukarı aynıdır. 
Bunda, kuşkusuz, dış politika konusunun, bir yandan yurttaşların 
haklı olarak daha fazla ilgisini çekecek nitelikte olmasının, diğer 
yandan da, dış politikanın gerçekte olduğundan daha basit görün
mesinin payı vardır.

Emekli olduktan sonra, evvelce yapmaya zaman bula
madığım, çarşı-pazar, posta ve vergi gibi birçok işi, zorunlu 
olarak kendim yapmaya başladım. Ayrıca toplu taşıtlara binerek 
sağa sola gitmekten de zevk duyuyordum. Bu yeni meşgalem
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bana, toplumun her çeşit tabakası ile, üst düzey görevlerim 
sırasında biraz seyrekleşmiş olan temaslarımın, daha önceki dü
zeye tekrar gelmesini sağladı. Dolmuş şoförleri, manavlar, 
berberler, dükkân ve mağaza sahipleri ve çalışanları ile zaman 
zaman sohbetlerim oldu. Bu sohbetlerde dikkatimi çeken bir 
husus, bu mesleklere mensup kimselerin bile ülkemizin bellibaşlı 
dış politika konularıyla bir hayli yakından ilgilenmekte olduk
larıydı. Hatta sadece ilgilenmekle kalmayıp, konulara kestirme ve 
çok kere duygusal yaklaşmalarına rağmen, bazılarının bayağı 
makul saptamalar yaptığı, sorunlara kendince çözümler ürettiği 
bile görülüyordu.

Yalnız bunlarda, genelde bir ortak nokta göze çarpıyordu. 
Dış politikada ihtiyatlı yaklaşımları sevmiyorlar, vur-kırdan, sert 
ve tehdit edici resmi beyanlardan daha çok hoşlanıyorlardı. Belki 
de bu eğilimi bildiklerinden, bazı politikacılarımız da aynı yak
laşımları benimsiyor veya öyle görünmeyi tercih ediyorlar. 
"Kerkük'ü alalım”, "Sırpları bombalayıp Bosna Müslümanlarını 
kurtaralım", "Orta Asya ve Kafkasya'daki Rus nüfuzu yerine Türk 
nüfuzunu yerleştirelim", "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk 
dünyasını kuralım", "PKK'ya yardım eden İran ve Suriye'ye had
dini bildirelim", "Kıbrıs'ın tamamını niye almadık?", 
"Palikarya'nın ağzının payını verelim" gibi sloganlara gittikçe 
daha çok rastlanıyor.

Bu hesaba kitaba pek dayanmayan, fakat gönüllere hoş 
geldiği için kamuoyunda prim yapan sloganlar, belki poli
tikacılarımızın iç politika amaçları için bir hayli etkili olabiliyor. 
Ancak, bu uygulamanın yerleşmesinin ve bu yolla kamuoyunun 
gerçekçi olmayan hedeflere şartlanmasının, rasyonel bir dış poli
tika izlenmesine ciddi bir ipotek koymakta olduğu da açıktır.

Hatırlanacağı gibi, 1960'lı yılların özellikle ikinci yarısında 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana izlenen ve milli yarar
larımıza olduğu, geçirilen deneylerle kanıtlanan Batı’ya yönelik 
dış politikamıza ve güvenliğimiz için NATO ve buna ilaveten ikili 
anlaşmalar çerçevesinde ABD ile sürdürdüğümüz ortak savunma
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ilişkileri aleyhine ülkede belirli kesimler tarafından gürültülü bir 
kampanya başlatılmıştı. Bu çerçevede, NATO ortak savunması 
için konuşlandırılmış nükleer silahlar da dahil, ülkemizdeki ABD 
askeri varlığına son verilmesi isteniyordu. Buna ilaveten, 
kamuoyunun başka bazı kesimlerinde, o dönem parlamaya 
başlayan bağlantısızlar hareketi lehinde bir cereyan da filizlen
meye başlamıştı.

Her ikisinde de işlenilen tema, Batı’yla organik bağların, 
bağımsızlığımızla bağdaşmadığı idi. Radikal sol ile, bu doktrinle 
fazla ilgisi olmayan, fakat Batı’ya bu ölçüde bağımlı olmanın za
rarına inanan bağlantısız dış politika taraftarları, Türkiye'nin 
Batı’dan kopması çizgisinde biri eşiyorlardı. Daha sonraki aşa
malar için her iki grubun yolları ayrılıyor, radikal sol, tabii, 
Sovyetler Birliği ile kaderimizin birleştirilmesini, diğerleri ise 
bağlantısızlar hareketine katılmamızı amaçlıyorlardı. Daha az 
sayıda olan bu sonuncular, birinciler kadar organize olmamaları
na ve seslerinin onlar kadar çıkmamasına rağmen, belirli bir 
entelektüel kesimden gelen kişiler oldukları için, bazı kimselerin 
kafalarında "Acaba haklılar mı?" kabilinden soru işaretleri doğ
masına neden olabiliyorlardı. Radikal ve militan solcu olmadık
ları için de, Batı ile mevcut ilişki düzeyinin bağımsızlığımıza 
zarar verdiği tezi, onların ağzından çıktığında, sola alerjisi olan 
fakat bağımsızlığımıza karşı çok duyarlı olan kamuoyunun, hiç 
değilse bazı kesimleri nezdinde, biraz daha inandırıcı olabiliyor
du.

Yurttaşların dış politika ile ilgilenmesi, belirli görüşler ileri 
sürmesi ve bunların tartışılması, özellikle demokrasilerde son 
derece normal ve aynı zamanda yararlıdır. İleri sürülen fikirlerin 
bazısı aşırı liberal, bazısı radikal, hatta militan da olabilir. Yeter ki 
hepsi ülkenin yararı için samimi duygu ve düşüncelerden kay
naklansın. Başka bir deyimle dış mihrakların taşeronluğunu 
yapanlarca ilham edilmiş veya sırf iç politika hesaplarından kay
naklanmış olmasın.

Ülkeyi idare edenlerin sorumluluğu, bütün bu çeşitli
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görüşler arasından milli yararlarımıza en uygun olanı seçmeyi, dış 
mihraklara alet olanların, hayalperestlerin veya sadece kısır iç 
politika mülahazaları ile hareket edenlerin yaymaya çalıştıkları 
görüşlerin etkisinde kalmamalarını sağlamak için vatandaşı bi
linçlendirmeyi ve dış politika için tek kriterin milli yarar olduğu 
ilkesinden hiçbir nedenle taviz vermemeyi gerektirmektedir.

Uzun yıllar ülke yönetiminde söz sahibi olan Süleyman 
Demirel için methiye düzenler de, onu ağır bir şekilde eleştiren
ler de olmuştur. Bunlar arasında haklı olanlar da, haksız olanlar da 
vardır. Ancak Demirel'in, 1960 ve 1970'li yıllar arasındaki 
dönemde (Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve Batı ile ilişkilerini 
kopartması yönünde başlatılan ve daha sonra belirli militan grup
lar tarafından şiddet hareketleri ile de desteklenen gürültülü kam
panyaya ve ABD'nin bazı yanlış davranışları yüzünden bu ülkeye 
karşı tepkinin militan olmayan çevrelere de yavaş yavaş yayıl
masına rağmen), Cumhuriyet dış politikasının temel çizgisine 
sadık kalınması hususunda gösterdiği kararlılığın teslim edilmesi, 
zannederim, hakşinaslık olur.

O gürültüyü koparan ve bunun için şiddete başvuran mili
tan çevrelerin amacı Türkiye'yi Batı’dan koparıp, komünist bir 
rejim kurmak ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği komünist 
ülkeler blokunun bir üyesi yapmaktı. Bugün dünyada, belki kendi 
kendini inkâr etmek olacağı için komünizmden vazgeçemeyen ve 
bu yüzden halkına sıkıntılar çektirmeye devam eden Fidel 
Kastro'nun Küba’sı hariç, bu rejimin başı ve beşiği Sovy etler 
Birliği de dahil, komünist ülke kalmamıştır. Çin'de komünizmin 
sadece adı kalmıştır. Doğu Avrupa'nın komünist ülkeleri bugün 
NATO ve Avrupa Birliği'nin kapısında üyelik için sıra beklemek
tedirler. Rusya dahil eski Doğu Avrupa ülkeleri, komünizmin 
aforoz ettiği uluslararası mali, ticari ve iktisadi kuruluşlara da, ya 
üye olmuşlardır veya üye olmak için çabalamaktadırlar.

O sıralarda bir başka eğilim de Türkiye'yi bağlantısız ülke
ler arasına sokmaktı. Bazı kimselerce buna paralel veya ilk adım 
olarak da, ticari ve ekonomik alanda, Batı ile ilişkilerimizi kesip
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dünyada yeni bir ekonomik düzen kurmayı amaçlayan 
UNCTAD'ın bağlantısız ülkelerden kurulu 77'ler Grubu'na 
girmemiz ısrarla isteniyordu. Bunlara göre dünyanın geleceği, bu 
yeni ekonomik düzende idi. 77'ler Grubu üyesi ülkeler kısaca, 
gelişmiş ülkelerden kaynak ve teknoloji transferi sağlayacak, 
gelişmiş ülkelerin de yardımıyla gelişmekte olan ülkelerin üret
tikleri malların dünya piyasasında hak ettikleri fiyatların sağlan
masına yardımcı olacak bir ortak fon kurulacak, borçların bir kıs
mının ödeme koşulları hafifletilecek, bir kısmı silinecekti. Yani 
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin elinden tutup, paraysa 
para, teknolojiyse teknoloji verecek, onları da kendileri gibi zen
gin edeceklerdi.

Bu eğilimin taraftarlarına göre, dünya süratle değişmektey
di, dolayısıyla treni kaçırmamak gerekmekteydi. Türkiye Batı’yı 
bırakıp 77'ler Grubu içinde yer almazsa, kurulacağı artık an mese
lesi haline gelen bu yeni düzenin nimetlerinden yararlanamaya
caktı. Bu eğilim 1970'li yılların ortalarından itibaren, bazı 
entelektüel kesimlerde bile oldukça itibar görmeye başladı. Hatta 
o dönemlerde bir ara görev yapan bir Dışişleri Bakanının bile 
kafası bu fikre yatmaya başlamıştı.

77'ler Grubu'nun öngördüğü yeni dünya ekonomik 
düzeninin, teorik olarak ele alındığında adil bir görünümü vardı, 
ve bu haliyle, bir türlü gelişemeyen ve ekonomik güçlükler için
deki ülkelere gerçekten çok cazip geliyordu. Ayrıca zengin 
ülkelerin fakirleri sömürmüş oldukları da doğruydu. Ancak, eksik 
tarafı, dünya gerçeklerini ve beşerin yapısını dikkate almamasıy- 
dı. Yeni düzende gelişmiş ülkeler çalışıp çabalayacak, elde ettik
leri kaynağın bir bölümünü ve ürettikleri teknolojiyi bedelsiz 
olarak, örneğin kendi ülkesinin kaynaklarını bile kişisel servetine 
aktaran Zaire Başkanı Mobutu'ya veya kendisini imparator ilan 
eden ve taç giyme merasimi için fakir ülkesinin 30 milyon dolar 
parasını harcayarak kendisini dünyanın maskarası haline sokan 
Merkezi Afrika "İmparator"u Bokasa'ya veya Gana bağımsızlığa 
kavuştuktan sonra, ilk iş kendisine altın yaldızlı bir Rols Royce 
araba ile, eşinin Londra'da beğendiği altın karyolayı alıp İngiliz
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basınının alay konusu olan Devlet Başkanına devredeceklerdi. 
Yahut, ucuz satın alageldikleri ürünleri, bundan böyle daha 
pahalıya satın almak için kurulacak Ortak Fona mali katkı sağla
yacaklardı. Filantropların bile yapmakta tereddüt edecekleri bu 
tür cömertlikleri, merkantil ülkelerden beklemek pek gerçekçi 
değildi. Nitekim sonuç da öyle oldu.

Gerçi gelişmiş ülkelerin, eskiden müstemlekeleri olan bazı 
gelişmekte olan ülkeleri soydukları ve bu davranışların onların 
fakir kalmalarının nedenlerinden birisini oluşturduğu bir vakıa 
idi. Bu açıdan bakıldığında, onlara düşen bazı yükümlülüklerin 
bulunduğu da teorik olarak doğruydu. Ancak böyle bir adaletin 
gerçekleşmesinin, hem yaşadığımız dünyanın gerçekleri, hem de 
böyle bir düzeni isteyenlerin, kendi ülkelerinde kurdukları 
düzenin dünya için talep ettikleri adil düzenle uzaktan yakından 
bir alakası olmamasının ortaya çıkardığı durum dolayısıyla 
mümkün olamayacağı da ortadaydı. Nitekim yıllarca yapılan kav
galı, tantanalı toplantılar ve hazırlanan tonlarca bildiri ve bel
gelerin dışında, yeni dünya düzeni konusunda elle tutulur hiçbir 
aşama kaydedilemedi.

Bu günlerde hem bağlantısızlık hareketi, hem de dünyada 
yeni bir ekonomik düzen kurma hareketi hızını bir hayli kaybet
miş ve uluslararası gündemden, hemen hemen, düşmüş durum
dadır. Aynı şey aşağı yukarı bağlantısızlık hareketi için de geçer- 
lidir. Bu hareket için, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 
bu satırların yazıldığı sırada yeni çıkmış olan The Diplomacy adlı 
kitabında şunları yazıyor:

" 1950'li yllarda Bağlantısızlar Grubu uluslararası ilişkilere 
yeni bir yaklaşım getiriyordu. Kuşkusuz eskiden beri tarafsız 
ülkeler mevcut olmuştur, ancak bunların başlıca karakteri bir 
pasif dış politika uygulamalarıydı. Oysa, Soğuk Savaş döneminin 
bağlantısız ülkeleri, tarafsızlığın hiçbir tarafa angaje olmamak 
anlamına geldiğini düşünmüyorlardı. Güçlerini uyumlaştırmak ve 
nüfuzlarını ortaya koymak için oluşturulan organlarda belirlenen 
gündemleri destekleyen aktif, bazen de sert aktörler gibiydiler ve
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bu halleriyle pekâlâ bir ittifak görünümündeydiler. Uluslararası 
gerginliklerin üzerine gürültülü bir şekilde gidiyor ve bunları 
kendi yararlarına istismar etmeyi biliyorlar, büyük devletleri bir- 
birleriyle çatıştırmayı beceriyorlardı. Sovyetler Birliği'nden, 
ABD'ye nazaran daha çok çekindikleri için de, ABD'ye uygu
ladıkları moral titizliğin aynını, Sovyetler Birliği'ne uygulamak 
lüzumunu hissetmeden, genelde Sovyetler Birliği’nin tarafını
tutuyorlardı. "(1)

Bağlantısızlık hareketinin ağırlıklı ve aktif rol oynayan 
üyeleri, dikkat edilirse Sovyetler Birliği'ne coğrafi bakımdan 
uzak olan, dolayısıyla doğrudan Sovyet tehdidi altında olmayan 
ülkelerdir. Hindistan, Endonezya, Mısır ve bazı Asya ve Afrika 
ülkeleri gibi. Sovyetler Birliği'nin sınır komşusu olan bağlantısız 
ülkelere bir göz atılacak olursa, derece farkı saklı kalmak koşu
luyla, bunların bağımsızlıklarının ipotek altına alınmış olduğu 
kolayca görülür. Örneğin, Afganistan, Finlandiya ve bağlantısız 
olmaya imkân bile bulamadan kendisini Sovyet bloku içinde 
bulan Moğolistan gibi.

Moskova'da Büyükelçi iken bu sonuncu ülkeye de akredite 
olduğum için, Moğolistan'a gitmiştim. Başkent Ulan Batur'un gi
rişinde ilk görülen şey, muazzam bir Stalin heykeliydi. Adı 
Sovyet Büyükelçiliği olan kuruluş, esasında bir Sovyet Umumi 
Valiliği gibiydi. Bakanlık büyüklüğünde bir bina içinde neredeyse 
bine yakın personel... Bunlar görünenlerdi. Tabii bir de, sayısı bir 
hayli kabarık danışman ve uzmanlar vardı. Ayrıca, ülke fiilen 
Sovyet askeri işgali altında bulunuyordu. Moğollar, Rusya'da 
1917 Ekim ihtilali olduğunda, Çin nüfuzundan kurtulmak ve 
bağımsızlıklarına kavuşmak için Sovyetler'den medet ummuşlar, 
fakat birdenbire kendilerini Moğolistan Sosyalist Cumhuriyeti 
haline dönüşmüş olarak bulmuşlardı. Moğolistan'a, kuzeyde 
Sovyetler Birliği'nin hudut komşusu olan Finlandiya'ya tanınan 
"sınırlı bağımsızlık" statüsü bile çok görülmüş, sonuçta ülke, 
Sovyet blokunun, bağımsızlığı sadece kâğıt üstünde kalan fakir 
bir peyki olmuştu.

[188] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Nisan 1999



Kuzeydeki komşu Finlandiya ise, gerçi tam Sovyet peyki 
haline düşmekten kendisini kurtarmış olmakla beraber, dış politi
ka ve dış ticaretine Sovyetler'in koyduğu ipoteğe engel olamamış 
ve bu suretle uluslararası ilişkiler literatürüne "Finlandisation" adı 
verilen ve bir tür kısıtlı bağımsızlık anlamına gelen bir deyim gir
miştir.

Güneydeki komşu Afganistan'a gelince, Türkiye'nin ve 
Batı’nın ısrarlarına rağmen, kolektif bir savunma örgütüne 
girmeyi göze alamamış, bağlantısız bir dış politika ile kendilerini 
kuzey komşularından gelecek tehditten koruyarak, bağımsızlığını 
muhafaza edebileceği umuduna kapılmıştı. Ancak, maâlesef 
bunun bir ihtiyatsızlık olduğunu daha sonra acı tecrübelerle 
anlayacaktı. Sovyetler Birliği, evvela zamana yayarak ve çeşitli 
yollarla bu ülkede nüfuzunu pekiştirdi, daha sonra, bunu da yeter
li görmeyerek, uluslararası konjonktürün müsait olduğunu zan
nettiği bir sırada, zor kullanarak bu ülkeyi yuttu. Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasından sonra askeri işgalden kurtulmuş olması
na rağmen bu ülke, üzerine çökmüş olan felâketlerden bu satır
ların yazıldığı sırada hâlâ kurtulup, sükûna kavuşmamış olduğu 
gibi, yıllardır süregelen bir iç savaşın içinde yaşamaya devam 
etmektedir.

Potansiyel tehdit oluşturan büyük bir ülkeyle hemhudut 
yaşayan ülkelerin; güvenliklerini kolektif savunma örgütlerine 
katılarak pekiştirmek yerine, coğrafi bakımdan tehdit odağının 
uzağında bulunan ülkelerin daha rahatlıkla benimseyebildikleri 
bağlantısız dış politika lüksünü taşıyamayacaklarını, zannederim, 
bu verdiğimiz örnekler yeterince kanıtlamaktadır. Bu çerçevede, 
ülkemizdeki ortak savunma tesisleri ve nükleer silahların 
mevcudiyetine son verilmesi yönündeki isteklere de kısaca temas 
etmek istiyorum.

Ülkemizde, özellikle 1960 ve 70'li yıllarda bulunan ortak 
savunma tesislerinin tümünün, gerçek anlamda bir ortak savunma 
amacına yönelik olduğunu savunmak zor olmakla beraber, başta 
İncirlik hava meydanı olmak üzere bazılarının ve ülkemizde
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konuşlandırılmış nükleer silahların bizim savunmamıza, şu veya 
bu şekilde bir katkısı olduğunu inkâr etmek de mümkün değildir. 
Bunun nedenleri üzerinde ayrıntılı olarak durmak bu giriş 
bölümünü gereksiz yere uzatabilir. Bu bakımdan, bu hususta, 
1950’li yılların ikinci yarısında, Federal Almanya'daki nükleer 
silahların ABD'ye geri çekilmesi ihtimalinin belirmesi üzerine, o 
zaman Başbakan olan Konrad Adenauer'in gösterdiği şiddetli tep
kiye, Henry Kissinger'in bir kitabından alıntı yaparak, temas 
etmekle yetineceğim.

• ___

"... Macmillan (zamanın Ingiltere Başbakanı) ve daha az 
ölçüde, ABD yöneticileri için, bu silahların (nükleer) konuş
landırıldıkları yerlerin önemi sembolikti. Nükleer strateji, zaten 
büyük bir kısmı Avrupa'da konuşlandırılmamış ABD'deki nükleer 
silahlara bağlı olduğu için, Sovyetler'le (Avrupa bölgesinde) bir 
nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine girişmek, 
Macmillan'a, zaman kazanmak için uygun bir yol olarak görünü
yordu."

"Adenauer nükleer silahların Almanya'dan çekilip ABD'ye 
götürülmesini gerektirecek bütün bu planların kaffesini reddetti. 
Ona göre, bu silahlar nükleer savunma alanında Avrupa ile ABD 
arasında en önde gelen bir politik bağ oluşturuyordu. Şöyle 
muhakeme ediyordu: nükleer silahlar Alman topraklarında 
kaldığı sürece, Sovyetler Birliği, bunları tahrip etmeden Merkezi 
Avrupa'ya saldırma riskini göze alamazdı. Bunun için de bir nük
leer tecavüz şart olacağından, ABD mukabelesi otomatik olacak
tı."

"Eğer bu silahlar ABD'ye gidecek olursa, o zaman Alman 
hudutları bir konvansiyonel saldırıya açık olacaktı. Bu durumda 
Adenauer, kendi topraklarının bu yüzden maruz kalacağı tahribat 
dolayısıyla ABD'nin, böyle bir Sovyet tecavüzüne bir nükleer 
savaş açarak cevap vereceğinden emin değildi."(2)

Türkiye'nin de, Almanya gibi, doğrudan bir Sovyet 
tecavüzüne coğrafi açıdan açık bir ülke olduğu ortadadır. Bir 
Merkezi Avrupa ülkesinin bile, bu bölgeye yapılacak bir tecavüz
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halinde ABD'nin, kendi canının doğrudan yanacağı bir durum 
olmaması halinde, yardıma geleceğinden kuşku duyduğu ve bu 
yüzden topraklarında nükleer silahlar barındırılmasım, ABD'nin 
yardıma koşmasının bir tür güvencesi olarak gördüğü bir ortam
da; Sovyetler'in gerektiğinde gözüne daha kolay kestirebileceği 
Türkiye'de, zorlukla sağlanmış bir güvenceyi, yani konuşlanmış 
nükleer silahları kapı dışarı etmek eğiliminin isabetinden söz 
etmek herhalde zordur. Bunun bağımsızlık aşkı ile de izahı 
mümkün değildir. Çünkü böyle bir gelişmenin, belki istemeyerek 
ortaya çıkaracağı durum, bağımsızlığı yutmak için fırsat 
bekleyene zemin hazırlamaktan başka bir şey değildir.

Bu bakımlardan Demirel'in, ABD'nin topraklarımızda 
NATO çerçevesindeki askeri mevcudiyetine son verilmesi, 
bağlantısız dış politika izlenmesi ve nihayet 77'ler Grubu'na katıl
mamız yönünde, bir ara, bizde de bazı kesimlerde kendisini 
göstermeye başlayan eğilimlerin yarattığı baskıdan etkilenmemiş 
ve ülke dış politikasının temel çizgisinden haklı olarak taviz ver
memiş olmasının isabetini takdirle kaydetmek, herhalde hakşi
naslık olacaktır.

İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ben lisede öğrenciy
dim. Savaşın ilk yıllarında Almanya çok süratli zaferler kazanı
yordu. Hemen hemen Kıta Avrupa’sının tüm ülkelerini işgal ettik
ten sonra Sovyetler Birliği'ne saldırmış ve başlangıçta Sovyet top
raklarının önemli bir kısmını işgal ederek Moskova yakınlarına 
kadar gelmişti. Herkes şaşkına dönmüştü. Çok kimse 
Almanya'nın bu savaştan galip çıkacağına inanmaya başlamıştı. 
Bizde de bu düşünceye meyledenler vardı. Hatta tanınmış bir 
günlük gazetede bu hususta bir başyazı da çıktı. Hatırlayabildiğim 
kadar bu başyazıda özetle, Almanya'nın bu savaşı kazanacağının 
artık belli olduğu, Almanya'nın yanında yer almakta gecikmemi
zin hata olacağı fikri işleniyordu.

Biz o sırada, 1939'da İngiltere ve Fransa ile imzalamış 
olduğumuz üçlü ittifak andlaşması gereğince bu iki ülkenin müt
tefiki durumunda idik. Ancak bu andlaşmada, çok isabetle koy-
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dürtmüş olduğumuz bir rezerve dayanarak savaşa girmiyorduk. 
Dolayısıyla tutumumuz tarafsızlık değil, (çünkü bir ittifak üye- 
siydik), gayri muhariplik (non belligerence) idi. Başyazıda iste
nilen, bu andlaşmadan kaynaklanan vecibelerimizi hiçe sayarak 
saf değiştirmemizdi.

Bırakın bunun ahde vefasızlık tarafını, saf değiştirmek, o 
zamana kadar dışında kaldığımız savaşa hemen girmek sonucunu 
doğuracaktı. Çünkü o sırada Sovyetler Birliği ile bir ölüm kalım 
savaşı içinde olan Almanya'nın bizden ilk isteyeceği şey, savaşa 
girip Sovyetler Birliği'ne karşı doğudan askeri harekâta başla
mamız olacaktı. Yani biz durup dururken, Almanya'nın savaşı 
kazanmakta olduğu yanlış varsayımı yüzünden, hem savaş sonun
da bizi tehlikeye atabilecek bir kumar oynayacaktık, hem de o âna 
kadar çatışmalara bulaşmamayı başarmışken kendi kendimizi 
ateşin içinde bulacaktık.

O zaman Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün bu 
başyazıya büyük tepki gösterdiği rivayeti, biz lise öğrencilerinin 
bile kulaklarına kadar ulaşmıştı. Gazete derhal kapatıldı. Bir iş 
için İstanbul'a gelen İsmet İnönü'yü, bu başyazarın Haydarpaşa 
Garı'nda karşılamaya geldiği, İnönü'nün başyazarın elini sıkmayı 
reddettiği gibi "Bu memleketin mukadderatı hakkında karar ver
mek sana kalmadı" diyerek kendisine sert tepki de gösterdiği, o 
zaman güçlü bir rivayet olarak ortalarda dolaştı.

Bu sert tepkiyi, tabii henüz ülkede demokrasinin yer
leşmemiş olduğu o dönemin koşulları içinde ve etrafımızı saran 
ateş ortasında ayakta kalmak için milletçe büyük çaba içinde 
olduğumuzu göz önünde tutarak değerlendirmek gerekir. 
Dolayısıyla tepkinin bugün yadırganabilecek şekli yerine, 
başyazarın kolaylıkla ve kendinden emin bir şekilde vardığı, 
savaşı Almanların kazanacağının artık belli olduğu sathi ve yan
lış hükme dayanarak, ileride devleti perişan edecek bir sonuca 
varabilmiş ve bunu o nazik dönemde bir öneri olarak sansasyonel 
bir şekilde yayımlamış olması üzerinde durmak daha yerinde olur.

Üzerinde durulacak ikinci bir husus da, o zaman dış poli
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tikamıza yön veren Cumhurbaşkanı İnönü'nün, doğruluğundan 
emin olduğu dış politika çizgimizden, iki tarafın gücünü iyi 
değerlendirip, Almanya'nın geçici olduğundan emin olduğu 
askeri başarılarının etkisi altında kalmadan doğru bildiği yolda 
cesaret ve kararlılıkla yürümesidir.

Bir an Türkiye'nin, başyazarın önerdiği çizgide hareket 
ettiğini ve Almanya'nın yanında Sovyetler Birliği'ne karşı askeri 
harekâta girdiğini düşünelim. Almanya'ya karşı savaşmış olan 
ülkelerin bile savaş sonunda -zorla ve son anda paçasını kurtara
bilmiş Yunanistan hariç- nasıl kendilerini Alınanlardan "kurtaran" 
Sovyetler Birliği'nin, Avrupa'ya Churchill'in deyimiyle, "indirdiği 
demir perde "nin arkasında bulduklarını ve yarım aşıra yakın bir 
komünizmin pençesinde inlediklerini hatırlayalım. O zaman, 
Almanlarla beraber kendilerine karşı savaşmış Türkiye'nin savaş 
sonunda karşılaşacağı ve herhalde Sevres'i bile aratacak akıbetini 
tasavvür etmek pek zor olmayacaktır.

Zannederim bu örnek de, dış politikada yapılacak değer
lendirmelerde doğru ile yanlış arasındaki farkın çok ince 
olduğunu, ancak yanlışın bazen bir ülkenin varlığının bile ortadan 
kalkması sonucunu doğurabileceğini; bu bakımdan alınacak 
kararları etkileyebilecek değerlendirmeler yapılırken, dış poli
tikayı hafife almamak, hele ciddi olmayan, yeterli incelemeye 
dayanmayan ve daha ziyade spekülatif olan zihin egzersiz
lerinden özellikle kaçınmak gerek ve zorunluluğunu göstermekte
dir.

Dış politika üzerinde, sorumluluğu olmayan kişilerin beyan 
ettikleri fikirlerle, bu politikayı yürütmekle sorumlu olan ve 
önemli sorunlar çıktığında ülkenin kaderini ilgilendiren kararlar 
almak durumunda kalan kişilerin yaklaşımlarının birbirinden bir 
hayli farklı olması doğaldır. Dış politikadan sorumlu olanlar, dış 
politikayı hafife almak lüksüne sahip değildirler. Bu sorumluluk 
altında olan kimse, her şeyden önce ciddiyet ve sağduyu sahibi 
olacak, karar almadan önce konu hakkında bir fikri olsa dahi, 
konunun evveliyatı hakkında devlet arşivlerine dayanan veri ve
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bilgileri alacak, bu konuyu meslek edinmiş olanların fikirlerini 
dinleyecek, her şeyden önce de dış politikayı, iç politikanın bir 
aleti olarak görmeyecektir. Kararı sonunda yine kendisi verecek
tir. Ancak bütün bu koşullar biraraya geldiğinde, alınacak kararın 
doğruluk ve isabet şansı yüksek olacaktır. Bunlar olmazsa ne 
olur? Alınacak karar, kahve sohbetleri sırasında ortaya atılan fikir 
ve verilen hükümlerden pek farklı olmaz.

Maalesef, bu satırların yazıldığı 1997 yılında, sorumluluk 
sahibi birkaç kişinin çabalarına rağmen, dış politikamızın 
yürütülmesinde bizim gibi eski bir devlet tecrübesine dayanan bir 
ülke için en hafif tabiriyle yadırganacak bir keşmekeş hüküm 
sürmektedir. En mühim dış politika konularında, tecrübeli ve bil
gili bir Dışişleri Bakanının bile ayaküstü görüş belirtemeyeceği 
konularda, kendi sorumluluğu ile hiç alâkası olmadığı halde, 
hükümetin şu veya bu üyesi, ağzına uzatılan her mikrofona o sıra
da aklına ne geliyorsa söylemekte beis görmemekte; çok kere bir 
hükümet üyesinin söylediği, bir diğerinin söylediğine uymamak
ta; bazen Başbakanla Dışişleri Bakanı ayaküstü verdikleri 
beyanatlarda önemli konularda ters düşebilmektedirler. Bu da 
uluslararası planda hem nasıl bir politika izlediğimiz hususunda 
şaşkınlıklar yaratmakta, hem de dış politikamızın inanılırlığını 
zedeleyip, ülkenin itibarını kaybetmesine neden olmaktadır.

Bu giriş bölümünü bitirmeden bir konuya özellikle temas 
etmek istiyorum. Şimdiye kadar yazdıklarımdan belki dış poli
tikanın sadece diplomatların işi olduğu şeklinde bir görüşü savun
duğum izlenimi edinilebilir. Kesinlikle benim görüşüm bu 
değildir. Diplomatlar arasında, sayısı belki fazla olmasa da, 
mesleği olmasına rağmen konunun hâlâ içine girememiş olanlar 
bulunduğu gibi, mesleği diplomasi olmayan kişiler arasında, 
zekâ, sağduyu ve ciddiyeti ile kısa zamanda konuya egemen 
olmuş çok kişi vardır. Tıpkı bizde asıl mesleği idarecilik olan 
İhsan Sabri Çağlayangil, İngiltere'de uzun yıllar Dışişleri 
Bakanlığı yapmış, sendikacılıktan gelen ve İngiliz diplomatların 
en iyi Dışişleri Bakanlarından birisi olarak gördükleri Emest 
Bevin gibi. Bunlar hemen aklıma gelenlerdir. Kuşkusuz daha 
başkaları da vardır.
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Diplomatın görevi, olayları dikkatle izlemek, kararı vere
cek sorumlulara veri ve bilgileri hazırlamak, önerilerini sunmak
tır. Kararı vermek Dışişleri Bakanı ve Hükümete aittir. Ancak 
kararı alacak siyasi makamların da dış politikaya ciddiyetle yak
laşmaları, devlet düzeyinde alınacak kararların, kahve sohbet- 
lerindekinden farklı bir yönteme tâbi olduğunun idraki içinde 
bulunmaları gereklidir. Ben diplomatik kariyerden gelmeyen ve 
ülkenin gelmiş geçmiş en iyi Dışişleri Bakanlarından birisi olan 
merhum İhsan Sabri Çağlayangil ile uzun yıllar ve çeşitli 
düzeylerde çalıştım. Zekâ, sağduyu, devlet tecrübesi ve danış
manlardan en iyi şekilde yararlanma becerisinin, bir siyasetçiyi 
nasıl iyi bir Dışişleri Bakanı ve devlet adamı yapabildiğini onun 
şahsında gördüm.

Dolayısıyla sorun, dış politikayı yürütecek olan kişinin 
meslekten diplomat olması veya olmaması sorunu değildir; bu 
sorumluluğun uhdesine verilecek olan kişinin, aslında 
zannedildiği kadar kolay bir konu olmayan dış politikayı yürüte
bilecek niteliklere sahip bulunup bulunmadığı sorunudur. Bu 
bakımdan, bu görevin verileceği kişinin seçimi, oturmuş 
devletlerde- çok ciddiye alman bir konudur ve bu devletlerde 
sıradan ve tecrübesiz kişilerin bu koltuğa oturtulması gibi ciddi 
olmayan bir uygulamaya pek rastlanmaz.

Ben Dışişleri Bakanlığına 1949 yılında girdim. 1989 yılın
da emekli oluncaya kadar Genel Müdürlük, Büyükelçilik ve en 
son Bakanlık Müsteşarlığı dahil, çeşitli kademelerde görev yap
tım. Bu kırk yıl içinde 18 Dışişleri Bakanı, 14 Başbakan değişti. 
Dolayısıyla bunların hepsini şu veya bu şekilde tanımak, 
bazılarının da yakın maiyetinde çalışmak fırsatım oldu. Dış poli
tikanın yürütülmesine bazen, deyim yerinde ise "mutfağın" için
den tanık oldum; derecem yükseldikçe de, bana verilen görevler 
dolayısıyla, buna değişen ölçülerde katkım oldu.

Daha önce yayımlanmış olan "Menderes'le Anılar", "Kıbrıs 
Yangınında Büyükelçilik" ve "Liderlerimiz ve Dış Politika" adlı 
kitaplanm, içlerinde bazı değerlendirme ve öneriler de bulun
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makla beraber, daha çok anı ağırlıklı oldu. Bu kitabımda ise, ağır
lık noktası olarak, diplomasi mesleğinin dışarıdan pek iyi 
anlaşılamamış verilerini, dış politikanın gerçek işlev, kural ve 
kavramlarını ele aldım ve bu çerçevede dış politika yönetiminin 
uygulamadaki artı ve eksileri hakkında, yukarıda kısaca hikâye 
ettiğim meslek hayatımda yapabildiğim saptamalara dayanarak, 
kendime göre oluşturduğum bazı önerilere yer verdim.

Bu kitabın amacı, ders vermek veya yol göstermek değildir. 
Herhangi bir akademik iddia da taşımamaktadır. Amaç sadece, 40 
yılı aşkın bir devlet hizmetinde, doğru veya yanlış ne birikim 
edinebilmişsem, belki ilgilenebilecekler olabilir düşüncesiyle, 
bunu kâğıda dökmekten ibarettir.

1) Henry Kissinger, Diplomatie (Fransızca metin), s. 507.
2) Henry Kissinger, Diplomatie (Fransızca metin), s. 540.

*  Ercüment YAVUZ ALP, “Dış Politikada Oyunun
Kuralları” , Bilgi Yayınevi, 1998-Ankara, s. 9-24

* Bu kitaptan bölümler yayınlanması sürdürülecektir.
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KUNERALP’İN ARDINDAN..
ÖRNEK KAMU GÖREVLİSİ..

Meslek yaşamımızda ellilerin ortalarında başlayan döne
min pek özel anlam taşıyan yeri vardır.

O dönem NATO Paris’te konuşlandırılmadaydı. Biz de bu 
örgütte ülkeyi temsil eden Delegelikte görevlendirilmiştik. 
Büyükelçimiz Fatin Rüştü Zorlu’ydu. Ama, o yıllar Zorlu’nun 
politik yaşamına başladığı yıllardı. Ankara’dan Paris’e zaman 
zaman, örgütün, gerekmedikçe yılda bir ya da iki kez toplanan, 
Bakanlar Konseyi’ne katılmak için gelirdi. Geri kalan sürede 
Delegeliği Kuneralp yönetirdi.

NATO’nun yürütmekle sorumlu olduğu işler Komiteler 
arasında paylaştırılmıştı. Komitelerde oluşturulan görüş birlikleri 
örgütün en büyük organı olan Konsey toplantılarında karara 
bağlanırdı. Kuneralp’in katıldığı, Türkiye’yi temsil ettiği toplan
tılar.. Bizlere, Olcay, Türkmen, Kırca ve bize gelince, 
görevlendirildiğimiz komitelerde işleri yürütürdük.

Ellili yıllar soğuk savaşın en azgın olduğu zamanlardır. 
NATO’nun görevi de böylesine duyarlı bir ortamda Batı’nın 
savunma alt yapısını kurmak, üyeler arasında politik işbirliğini, 
dayanışmayı sağlamaktı. Eh, sizler de bir ucundan da olsa, böyle 
bir sürecin içindeyseniz, bir de gençseniz birazcık kendinizi 
önemsemez misiniz? Sözün özü, bu insanların oluşturduğu, artık 
şımarık demeyelim, şımarıkça bir çalışma ortamı.. Bugün de, 
anımsadıkça, gülmekten kendimi alamadığım bir ortam..

Bir iş biriminde yönetimin amacı verimi optimal düzeye 
çıkarmaktır. Her ortamda. Bizim ortamı bu nedenle anlattık. 
Çetinliğini göstermek için.
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Yöneticinin değeri böyle ortamda daha belirgin olur.
Kuneralp her ortamın adamıydı. En çetinin de. Sırrı mı?
Elbette, önce zengin bir bilgi, deneyim hâzinesine sahip

Ama, bu tanım Kuneralp’i anlatmaya yetmez. Bizi et
kileyen, kişiliğinden doğan, ona özgü bir nitelikti.

Tüm çalışma arkadaşlarına saygısı, sevgisi. Bu duygusunu 
davranışında, daha daha, bakışlarında sezerdiniz. Bu saygı, bu 
sevgi yalnız sizin kişiliğinize değil, düşüncenize, görüş açınıza 
yönelikti. Sizin çalışma isteğinizi yoğunlaştıran bir davranış.

Algılamanıza göre, size yalnız çalışma ortamınızda değil, 
toplum ortamında da kılavuzluk edecek bir örnek.

* * *

Boş zamanı yok muydu? Hele böyle düzenli bir iş bölümü 
içinde pek çok.. Ama, bir anını boş geçirdiğini anımsamayız. 
Odasına girdiğimizde, hep işimizi tez elden görüp, çıkmak duy
gusuna kapılırdık. Çalıştığı, incelediği dosyasıyla başbaşa bırak
mak için. Çok kez, Ankara’yı ilgilendiren konular üzerindeki 
dosyalarla.. Konuların ne olduğunu söylemezdi de.. Bizden 
gizlediğinden değil. Alçak gönüllüğünden.. Bir tanesini öğren
miştik. Tümüyle rastlantı. O yılların sorunu Kıbrıs konusuydu. 
Kuneralp’in o sıralar incelediği konu. Tanrı bilir ya, Londra-
Zürich Anlaşmaları’nın bir çok temel direği onun çalışması •• •• •• 1  • •  urunudur.

Bu davranış onun doğal yapısının bir parçasıydı.

“Yaptığınızı sakın büyütmeyin. Sizin ürettiğiniz, Bakanın 
aldığı sonuçta somutlaşır, somut değer, somut anlam kazanır. O 
artık sizin değil, Bakanın bu dolayla hükümetin malıdır” derdi 
sırası geldiğinde.

* * *

olma.
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Kuneralp’in söylemi, çağdaş yönetimde, kamu görevlisinin 
yerini, payını belirler.

Gerçekte, böyle yönetimin işlevi, “Karar oluşturma- 
Decision making”, alman kararın uygulanmasını sağlamaktır. 
Alman kararın sağlığı, alınan kararın uygulamasının etkili olması 
ölçüsünde kazançlı olan ise ülkedir.

Karar oluşturulması ise bir sürecin ucudur. Sonuca bağlan
masıdır. Bu süreçte kamu görevlisinin işi, karar için gerekli çeşitli 
seçenekler hazırlamaktır. İyisi, bilgi, deneyim birimi zengin olanı 
içi dolu seçenekleri hazırlar, Hükümete sunar.

Hükümet bir kez seçimi yapıp, kararı oluşturdu mu, artık 
kamu görevlisine düşen alman kararı uygulamaktır. En iyisi kararı 
en etkin uygulayandır. Bağlayalım: Kamu görevlisinin bu süreçte
ki payı ne kadar büyük olursa olsun, bu pay dışa görünmez 
kaldığı ölçüde, o kamu görevlisi büyüyecek ve yücelecektir. 
Bundan kamu görevlisinin politik inancı olmaz anlamı çıkar
mayın. Ama, bağışlanmayan, bağışlanmaması gereken “poli
tikacılık” oynamaya özenen, kamu görevlisidir.

* * *

Çağdaş kamu görevlisinin tanımını yaparken sanki Zeki 
Kuneralp’i anlattık. Gerçekten, o her zaman en iyisiydi. 
Üstlendiği hem dış görevlerde, hem de iki kez Bakanlık Genel 
Sekreterliği (Müsteşarlık) görevlerinde.

Küçük büyük demedi. Her insanı sevdi, saydı.
Kendini önemsemedi. İşini önemsedi.

•  •  •  •

Öğretmedi. Omek oldu.
Böyle insan unutulur mu?

Özdemir BENLER
Emekli Büyükelçi
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