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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN TRT-1 
"PANAROMA" PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKATIN

METNİ

CEM KIRÇAK : Sayın Bakan, öncelikle geçtiğimiz 
yüzyılın çok kısa bir değerlendirmesini rica edelim. İnsanoğlu 
hangi noktadan ne noktaya geldi?

SAYIN BAKAN: Şimdi tabii müthiş bir gelişme 
sözkonusu. Fakat bu gelişme, özellikle 20. yüzyılın sağladığı 
büyük gelişme sorgulanması icap eden bir gelişme aynı zamanda. 
Çünkü baktığımız vakit 20. yüzyıl müthiş bir teknolojik geliş
meye sahne oldu. Yani teknoloji, teknik inanılmaz boyutlarda 
büyüdü. İnsanlık bir yandan bu teknolojiyi geliştirdi, fakat 
teknolojinin kullanımına baktığınız vakit çok ciddi bir sual işareti 
var. Çünkü görüyoruz ki, bu büyük keşifler, büyük icatlar sonuç
ta hayatı geliştirmek, hayatı korumaktan ziyade, hayatı ortadan 
kaldırmaya dönük kullanılmış. Yani 20. yüzyıl yarattığı dev 
teknolojiyle insan hayatını geliştirmekten çok insan hayatını yok 
etmeye yönelmiş.

MUSTAFA BALBAY: Örneğin Nobel herhalde o dinami
ti insanlar birbirlerini öldürsün, yok etsinler diye bulmamıştır.

SAYIN BAKAN: Bulmamış. Veyahut bu inanılmaz ölüm 
makineleri...

MUSTAFA BALBAY: Atom çekirdeğini bulanlar...
%

SAYIN BAKAN: Atom çekirdeğini bulanlar onu düşün
memiştir herhalde. 20. yüzyıldaki başlıca gelişmeler -bunlardan 
birtanesi teknoloji tabii- kendi içinde fevkalade çelişkili sonuçlar

m
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yaratmış. Bir tanesi teknoloji. Şimdi 20. yüzyıla baktığımızda, 20. 
yüzyılda insanlık gene inanılmaz boyutta bir zenginlik yaratmış. 
Müthiş bir refah birikimini gerçekleştirmiş fakat nasıl kullanmış 
bunu? Baktığınız vakit insanlığın beşte biri, sadece beşte biri bu 
zenginlikten sağlıklı şekilde faydalanabiliyor, beşte dördü ise 
adeta bu zenginleşmenin dışında bırakılmış. Bugün hala yüzbin- 
lerce çocuk açlıktan ölüyor, milyarı aşkın insan yoksulluk 
düzeyinde.

MUSTAFA BALBAY : Örneğin, dünyadaki dörtyüzelli 
zengin, bütün dünya nüfusunun yüzde kırkı kadar zenginmiş.

SAYIN BAKAN: Oradan çıkabiliyor. Demek ki 20. 
yüzyılın yarattığı bu büyük zenginliğin kullanımı itibariyle gene 
bir sual işareti var. Aynı olguyu insanlığın zihinsel, düşünsel 
gelişmesi için de söylemek mümkün. 20. yüzyıl insan 
düşüncesinde, edebiyatta, sanatta, entelektüel faaliyette gene 
inanılmaz bir sıçramaya tanıklık ediyor. Buna karşılık bakıyoruz, 
bu zihinsel gelişimin çarpıtılması, çarpık örnekleri bir yönden de 
ırkçılığı, faşizmi, yabancı düşmanlığını ve dolayısıyla milyonlar
ca insanın yok olduğu savaşları da harekete geçiriyor. Onlara kay
naklık edebiliyor. Dolayısıyla 20. yüzyılı ben böyle bir çelişki 
yumağı gibi görmekteyim ve ümidim 21. yüzyılda artık bütün 
bunlardan ders almış olan bütün insanlığın kendi gücünü, kendi 
yarattığını hakikaten insanlığın hizmetine sunabilmesi. Tabii bu 
belki fazla iyimser bir beklenti. Umuyorum bu gerçekleşsin.

CEM KIRÇAK: Efendim, yaptığınız değerlendirmede, 
çelişkiyi çok güzel vurguladınız. Yalnız insanlığın ilk yıllardan 
itibaren hukukta olsun, siyasette olsun, sanatta, edebiyatta, siyasi 
gelişmelerde büyük bir gelişme kaydettiğini söylediğimiz zaman 
herhalde yanlış bir saptama yapmıyorum.

SAYIN BAKAN: Elbette. Müthiş bir gelişme, fakat bu 
gelişmenin sonuçlarını daha iyi kullanabilmek lazım.

CEM KIRÇAK : Büyük çelişkiler ortada diyorsunuz.
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SAYIN BAKAN: Evet.

CEM KIRÇAK: Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, 
insanoğlunun 1999 yılının son fotoğrafına şöyle bir göz attıktan 
sonra, geçtiğimiz yıl, yani 1999 yılı ile ilgili olarak da ilk 
dosyamızı aralıyoruz. 1999 yılı diyoruz, 2000 demiyoruz. Çünkü 
geçtiğimiz programda da Sevgili Balbaylar'm Panorama'sına da 
şöyle bir göz attıktan sonra Sayın Bakan'a hemen dönüyoruz. 
Efendim, sizinle yapılan çeşitli televizyon ve radyo programların
da tabii ağırlıklı olarak AB konusu ele alınıyor ve Zat-ı Alinizin 
dış politikaya ilişkin görüşleri hep ön planda yer alıyor. Biz iste
dik ki, 99'da Türkiye'de yaşanan, iç politikada yaşanan olayları da 
sizden çarpıcı bir şekilde dinleyelim. Sizin en çok üzerinde dur
duğunuz ve -tabii bütün olaylar çok önemli ama- "şu şu olaylar 
çok çok önemliydi, iç politikada bir takım rotalara şekil vermiştir, 
o çizgiyi çizmiştir" dediğiniz hadiseler.

SAYIN BAKAN: Öncelikle Türkiye'de bence 99'un olayı 
terörün ciddi şekilde sınırlanabilmiş olmasıdır. 98'i bitirip 99'a 
başladığımız dönemde terör neredeydi, hele 97'e döndüğümüzde 
terör neredeydi? Ona bir baktığımızda bugün bence Türkiye'deki 
en köklü, en önemli değişim, terör belasından -tamamen demiyo
rum- büyük ölçüde kurtulmuş olmamızdır. Bu çok büyük bir 
başarıdır. Bütün toplumun başarısıdır. Burada elbette öncelikle 
bizim insanlarımızın, güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetleri
mizin ciddi sayılardaki şehitler pahasına, ciddi kayıplar pahasına 
sürdürdüğü mücadele en başta gelmektedir. Fakat bunun yanı sıra 
bir önemli etkene daha değinmek istiyorum, fazla vurgulanmayan 
bir etkene. Bu terör olayı Türkiyemizin sosyal dokusunun ne 
kadar sağlam olduğunu da göstermiştir. Hiç mübalağa etmeden 
söyleyeyim, herhangi bir toplum, herhangi bir ülke eğer 15 yıl 
boyunca terörle karşı karşıya kalmış olsaydı, 15 yıl boyunca o 
ülkenin insanlarını ırk bazında birbirinden koparmak için bunca 
tahrik, bunca propaganda yapılmış olsaydı, bu tahrike, propagan
daya, hatta kimi örneklerde silah yardımına birçok yabancı devlet 
karışmış olsaydı, o ülkenin insanları o onbeş yılın sonunda bir- 
biriyle çok büyük bir kavganın içine sürüklenmiş olurdu.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000 [3]



Türkiyemizde bu yaşanmadı. Biz bunu gözardı ediyoruz bazen. 
Bu Türkiye'nin yüzlerce yılda oluşturduğu, geliştirdiği 
Cumhuriyet ile pekiştirdiği, bütünlüğünün bir göstergesi, bir 
kanıtı ve biz bunu genellikle fazla dikkate almıyoruz. Oysa bu 
çok büyük bir olay. Türkiye müthiş bir sınav verdi. Başka toplum
lar bu kadar tahrike hedef olsaydı, böylesine bir terörü yaşasaydı, 
o toplumlar kendi içlerinde çok büyük kavgalara sürüklenirdi.

MUSTAFA BALBAY: Sizi tamamlamak babında söylü
yorum, İstanbul'da iki milyon Kürt kökenli yurttaşımız var. Eğer 
etnik bir çatışma olmuş olsaydı, herhalde İstanbul'da kan gövdeyi 
götürmesi gerekirdi değil mi efendim?

SAYIN BAKAN: Evet.

MUSTAFA BALBAY: Bütün Güneydoğu'nun nüfusu 4.5 
milyon, sadece İstanbul'da Kürt kökenli nüfus 2 milyon.

SAYIN BAKAN: Yani bizim insanlarımız burada müthiş 
bir sınav verdi. Geleceğe daha güvenle bakmamın çok önemli bir 
nedeni budur. Gene buna koşut olarak söylenebilecek olan bir 
başka husus, hani bazen diyoruz ya "Acaba Türkiye'mizi bölmek 
mi istiyorlar, bölünme tehlikemiz mi var" gibi kaygıların da gele
ceğe dönük olarak çok da geçerli olacağını zannetmiyorum. 
Çünkü Türkiye en ağır saldırıya, en zor koşullarda onbeş yıl 
muhatap olmuştur ve bunların üstesinden gelmiştir. Biz bugün 
onbeş yıl öncesine kıyasla, iki-üç öncesine kıyasla çok daha 
kuvvetli bir ülkeyiz ve çok daha güçlü bir milletiz. Dolayısıyla bu 
kaygıların -evet her zaman dikkate alacağız, dikkatte tutacağız, 
boş bulunmayacağız- fakat bu tarz tehlikelerin de geçen yüzyılda 
kalmakta olduğu düşüncesindeyim.

MUSTAFA BALBAY: Sayın Bakan, tabii hiçbir devlet 
yetkilisi -yabancı ülkeler açısından konuşuyorum- verdiği desteği 
ya da yaptığı yanlışı dile getirmiyor. Açıkça bunu görüyoruz. 
Çünkü malum terör dış mihraklı. Fakat Zat-ı Alinizin katıldığı 
toplantılarda ya da resmi görüşmelerde kişisel ilişkiler 
çerçevesinde hiç bunun fahiş bir hata olduğunu ya da hüküme
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tinin bu politikasını tasvip etmediğini dile getiren devlet adamı ya 
da politikacı oldu mu?

SAYIN BAKAN: Olmadı. Zaten kimse, hele böyle ulus
lararası toplantılarda, temaslarda, kendi hükümetinin yanlışından 
bahsetmiyor.

MUSTAFA BALBAY: Papandreu ile de olmadı mı 
efendim? Papandreu biraz daha ...

SAYIN BAKAN: Olmadı hayır. O kadar açık ki 
Yunanistan'da olup bitenler o dönemde artık onun üzerine gitmek 
bana ayıp olur gibi geldi. Çünkü çok açık Yunanistan'ın o 
dönemde verdiği destek çok açık seçik ortada. Yunan 
mahkemelerinin kararıyla, Yunanistan'daki duruşmanın zabıt
larıyla çok net bir şekilde ortada. Onun için üzerine gitmek 
istemedik.

MUSTAFA BALBAY: Madem iç konuları konuşuyoruz 
bu bölümde. Şimdi efendim siz siyasi yaşamınızda eğer bir şey 
istiyorsanız bunu hep cesurca söylediniz. İnönü'ye karşı dediniz 
ki "ben de genel başkan olmak istiyorum arkadaş" dediniz bir 
yarışa girdiniz. Cumhurbaşkanlığı sürecinde Demirel'in aday 
olduğu 93'te dediniz ki "ben de adayım, ben de istiyorum" dedi
niz.

SAYIN BAKAN: O tamamen partimin, o dönemde üyesi 
olduğum CHP'nin kararıydı. Benden çok rica ettiler. Yoksa o 
kazanılacak bir seçim değildi. Parti kimliğini güçlendirmek 
amacıyla yapılmış bir olguydu.

MUSTAFA BALBAY: Ama bu sizin siyasi yaşamda bir 
özgüveniniz. Önceki yarışmalardan da tanıyoruz sizi. Şu anda da 
Dışişleri bakanı olarak siyasi yaşama devam ediyorsunuz. Bu yıl 
ki Cumhurbaşkanlığı seçimi için ne düşünüyorsunuz? Siyasi 
kulislerde adınız geçiyor. Herhalde size de ulaşıyordur.

SAYIN BAKAN: Dışişleri Bakanı olarak kendi işimi iyi
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MUSTAFA BALBAY: Ama siyasi yaşamı çok etkileye
cek. Genel olarak düşünceniz en azından...

SAYIN BAKAN: Ben kendi işimi iyi yapmaya çalışıyo
rum.

MUSTAFA BALBAY: Peki koalisyonun kuruluş süreci 
biliyorsunuz çok tartışmalıydı. Bugün nasıl gidiyor? Dış konular
da zaman zaman her parti farklı düşünüyor gibi bir hava geliyor 
ama ona katılıyor musunuz?

SAYIN BAKAN: Hayır, her parti farklı düşünmüyor. 
Zaman zaman çok doğal, bazı konularda farklı düşünceler oluş
ması. Bu farklı düşünceler insanın kendi partisinin içinde de 
oluşabiliyor. Belli bir saygı içinde tutmak koşuluyla ben bunların 
faydasına inanıyorum. Elbette olmalı. Benim izlediğim diyelim 
bir konudaki politika sorgulanmalı. Bunu tartışmalıyız. Ben bir 
eksik varsa onu gidermeliyim veyahut muhataplarımı ikna 
etmeliyim. Bana göre bu çok olumlu bir dinamik. Böyle zaman 
zaman farklılaşmalar olmalı veyahut farklı hassasiyetlerin yansı
maları dış politikayı etkilemeli. Belirttiğim gibi bir saygı 
çerçevesi içinde kalmak ...

MUSTAFA BALBAY: Öyle mi devam ediyor efendim? 
Gelecekte de böyle mi öngörüyorsunuz

SAYIN BAKAN: Öyle öngörüyorum. Zaten çok büyük 
politikalarda, mesela terör dedim. Çok önemsiyorum 1999'un 
bence iki büyük olayı vardır. Bir tanesi terörün alt edilme nok
tasına gelmiş olmasıdır, İkincisi de AB kararıdır. Öyle bir dünya
da yaşıyoruz ki, iç dinamik, dış dinamik, iç olay, dış olay artık 
bütünleşmiş gibi. Mesela terör konusunu nasıl alt ettiğimizin 
temel amillerinden söz ettim. Fakat terör konusunda dış siyase
timiz de çok etkili olmuştur. Terörün dış dinamiklerini ben on beş 
yıldan beri hep yazmaktaydım. "Bu terörle Türkiye baş edecekse 
öncelikle dış dinamikleri güçsüzleştirmelidir. Yani dış dinamikler

yapmaya çalışıyorum. Yaptığım da ondan ibaret.
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zaafa uğratılmadan terörle baş etmek çok güçtür, kalıcı sonuç 
almak zordur" diye çok yazmıştım. Ve hakikaten terörün dış 
dinamiklerinin zayıflatılmasıyla -98'in sonuydu- Türkiye tari
hinde çok belirleyici olmuştur Adana Mutabakatı. Suriye ile 
Türkiye'nin kendi coğrafyalarında teröre karşı birlikte mücadele 
etmek yolundaki anlaşmasıdır bu.

MUSTAFA BALBAY: 21 Ekim yanılmıyorsam efendim.

SAYIN BAKAN: 21 Ekim. Adana Mutabakatı teröre karşı 
dış dinamiklerin artık tümüyle etkisizleştirilmesinin yolunu 
açmıştır. Sonrası malum. Ben o zamanlarda söylemiştim "İşte 
terör başını yakaladınız mı, yakalayamadmız mı, nereye kaçtı" 
tartışmaları yapılırken asıl önemli olanın terör mekanizmalarının 
dağıtılması olduğunu ve Adana Mutabakatı’nın da bunu 
sağladığını. Çünkü hakikaten Mutabakat sonrasında Suriye'deki 
bütün o terörün alt yapısı, mekanizmaları, haberleşme aygıtları, 
örgütleri, hepsi dağılmaya başladı ve Türkiye orada kazandı aslın
da, yani Suriye olayıyla. Türkiye Suriye ile birlikte mücadele 
etme iradesini gerçekleştirince Suriye de buna uyum sağlayınca, 
terörün dış dinamikleri büyük ölçüde zaafa uğradı. Terör başının 
Avrupa'ya kaçışından sonra -ben onu gerçekten Bakanlığımızın 
ve bütün Bakanlık teşkilatımın ciddi bir başarısı olarak görmek
teyim- biz Avrupa'da olayı çok iyi anlattık. Konu gündeme 
geldiğinde insanların merakı uyandığında, biz olayı çok iyi anlat
tık Avrupa'da ve hakikaten dikkat ederseniz ilk başta bir kahra
man gibi karşılanan terör başı kısa bir müddet sonra bütün Avrupa 
kapılarının yüzüne kapanmasıyla karşı karşıya kaldı.

MUSTAFA BALBAY: Gazeteciliğinizi de kullandınız 
değil mi efendim? Yazdınız Avrupa gazetelerine yanılmıyorsam 
makaleleriniz çıktı.

SAYIN BAKAN: Evet, makalem çıktı. Basın toplantıları 
yaptım yurt dışında. Ancak sonuç itibariyle, Türkiye terörün dış 
dinamiklerini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı başardı. Zaten 
içeride de terörün dinamikleri zaafa uğratılıyordu. Zaten askeri
miz, güvenlik kuvvetlerimiz ve halkımızla bugün çok iyi bir nok
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taya geldik. İzninizle bir şey ekleyeceğim belki sualinizde yoktu 
ama. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Biz bazen çok çabuk 
unutuyoruz. Ne haldeydik, nereden nereye geldik unutuyoruz. 
Bugün terörle mücadelede ulaşmış bulunduğumuz sonucun 
kıymetini bilmemiz lazım ve bir daha terörün iç dinamiklerinin 
oluşmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Hata yapma
mak lazım. Dış dinamikleri de mümkün olduğunca hep kontrol 
altında bulundurmak lazım.

CEM KIRÇAK: Dış dinamikler derken uluslararası iliş
kilerle ilgili bir dosyamız var. İzninizle hemen o dosyaya geçelim.

Ortadoğu ve Balkanlar gibi istikrara hasret bölgelerin 
ortasında yer alan Türkiye'nin gündeminde uluslararası politika 
herzaman olduğu gibi 1999 yılında da önemli yer tutuyordu. (Bu 
konularda önceden hazırlanmış bir bant yayınlanmıştır.)

Sayın Bakan İstanbul'da çok önemli bir Zirve'ye Türkiye 
ev sahipliği yaptı. Burada kelimenin tam anlamıyla mükemmel 
bir organizasyon gerçekleştirdik. Bunda da gene herhalde 
Dışişleri Bakanlığı'nın çok büyük rolü olduğunu, diğer çalışanlar
la birlikte yani Bakanlıklarla birlikte biliyoruz. Fakat burada bir 
krize yol açan ve Sayın Clinton'la da büyük bir çekişme yaşayan 
Sayın Yeltsin yıl sonuna doğru hiç beklenmeyen bir şekilde istifa 
etti ve ayrıldı. Böyle bir istifayı bekliyor muydunuz?

SAYIN BAKAN: Hayır. Böyle bir istifa beklenmiyordu. 
Ancak şunu da belirtebilirim. Sınırlı bir anlatım içinde. Şimdi 
önce AGİT'e değineyim. AGİT bizim yüz akımız oldu. AGİT'i 
bizim Bakanlığımız organize etti. Yani bütün organizasyonu 
Bakanlığımız yaptı. Sayın Cumhurbaşkanının yönetimi ve gözeti
minde ama gerçekleştiren bizim Bakanlık oldu ve çok mutlu 
olduk. AGİT süresince ben bir yandan siyasi sonuçlar, bildirgeler 
onlarla tabii iç içeydim. Ama itiraf edeyim. Daha fazla şu AGİT 
hayırlısıyla kazasız belasız bir tamamlansın da esas önemli olan 
bu diye düşünmekteydim. Gerçekten çok çok iyi bir sonuç oldu. 
Türkiyemiz adına müthiş bir tanıtım oldu. Milyarlar harcasak o 
tanıtımı sağlayamayız. O ölçüde önemli oldu. Şimdi "bekliyor
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muydunuz?" dediniz böyle bir değişimi yahut istifayı. Kimse bek
lemiyordu. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Sayın Yeltsin'le sadece 
bir defa uzunca bir süre birlikte oldum. Sayın 
Cumhurbaşkanımızla görüşmesi sırasında ve orada benim 
edindiğim izlenim artık çekilmek durumunda olan bir liderle karşı 
karşıya olduğum şeklindeydi. Yani o izlenimi aldım. Çok ayrın
tısına giremem de, belliydi. Yani Yeltsin'in bir yerde artık bu işi 
bırakacağı belliydi diyebilirim. Gene de beklemiyordum. Bu ta
rihte bir istifayı.

MUSTAFA BALBAY: Bu Rusya'nın en azından demokra
sisinin rayına oturması bakımından da önemli galiba değil mi? 
Seçimle yeni birine devretmek, yeni bir kuşağa devretmek diye 
yorumlanabilir.

SAYIN BAKAN: Evet ve erkene alman bir seçim. 
Haziran'da yanılmıyorsam bekleniyordu. Şimdi istifa nedeniyle 
Mart'ta olmak durumunda. Tabii Rusya'nın işi zor. Rusya'nın işi 
hayli zor.

MUSTAFA BALBAY: Ama bizi de etkiliyor içişleri, 
Çeçenistan meselesi değil mi efendim? Kafkasları nasıl görüyor
sunuz bu çerçevede? Rusya ve bizim yakın komşularımız?

SAYIN BAKAN: Tabii Kafkasya fevkalade önemli. 
Rusya çok önemli. Mesela bizim Rusya'ya ihracatımız %50 kadar 
düştü. 99 yılında, bu müthiş bir kayıp Türkiye için. Rusya bizim 
açımızdan fevkalade önemli. Ancak daha Rusya yerleşebilmiş, 
oturabilmiş değil. Yani yerleşmedi daha henüz. Sovyet dönemi 
sonrasının Rusya'sı kendini konsolide edemedi ve bunu biran 
önce yapmasında Türkiye açısından elbette fayda var. Kafkasya 
ve Çeçenistan'a gelince o tabii çok çok ciddi, çok zor bir konu. 
Ben Kafkasya ve özellikle Çeçenistan meselesinin Türkiye'de bir 
iç tüketim malzemesi yapılmasından çok rahatsızlık duydum.

MUSTAFA BALBAY: Devam ediyor efendim tüketim.

SAYIN BAKAN: Yani bir yerde de haksızlık yapılıyor.
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Siyasette haksızlık yapmamak lazım. Benim en büyük ilkem 
odur. Yani kimseye haksızlık yapmamak lazım. En karşıtınıza 
dahi haksızlık yapmamanız lazım ve eğer haksızlık yapmaz iseniz 
bir yerde onun olumlu karşılığı size dönüyor bir gün. Ama hak
sızlık olmayacak. Bizim hükümetimizin Çeçenistan politikasında 
özellikle Sayın Başbakanımızın bu politikasında fevkalade 
sağlıklı bir çizgi vardır. Ama bu öylesine istismar edildi ve öyle
sine haksız laflara neden oldu ki, bazen isyan edesim geldi o 
ölçüde. Şimdi Çeçenistan konusunda şunu hep söyledik. Ben hep 
tekrar ettim. Bugünkü dünyada insan hakları ve demokrasi kim
senin iç meselesi değildir. Çeçenistan'daki o öldürülen çocuklar, 
katledilen kadınlar, bombardıman altında tutulan evler, sivil yer
leşim merkezleri bunlar elbette Rusya'nın iç meselesi değildir. 
Bunlar hepimizin meselesidir. Bizim meselemizdir. Çünkü bu bir 
insan hakları ve demokrasi meselesidir. Bir defa biz olaya bu açı
dan baktık. İkincisi kaygı duyduğumuz husus Çeçenistan'daki 
savaşın ve kargaşanın devamlılığının Güney Kafkasya'yı et
kilemesidir, hatta etkilemeye başlamıştır.

MUSTAFA BALBAY: Ve Gürcistan'ı tabii.

SAYIN BAKAN: Belirttiğiniz gibi öncelikle Gürcistan'ı. 
Oysa Gürcistan bizim fevkalade kıymet verdiğimiz, bizim 
açımızdan hem insani boyutta, hem stratejik boyutta en yakın
larımız arasında yer alan bir ülkedir. Gürcistan ayrıca Türkiye'nin 
Kafkasya'daki stratejik ve ekonomik menfaatlerinde birlikte 
olduğu bir ülkedir. Velhasıl zannediyorum 2000 yılının bizim 
açımızdan en sıcak en öncelikli meselesi Güney Kafkasya'dır. 
Gürcistan'dır ve diğer Kafkasya ülkeleridir. Bu konuda biz 
Gürcistan'a zaten göçmenler için insani, ekonomik yardım yap
maktayız. Çeçen göçmenleri için. Ama her boyutta Gürcistan ile 
yakınlığımız devam edecektir.

MUSTAFA BALBAY: Sayın Bakan Batı’nın bu kadar 
kayıtsız kalmasında acaba Çeçenistan'daki köktendinci hareke
tinin bir rolü var mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü Batı’dan 
en ufak bir hareket yok ve Sayın Pişkinsüt, Sema Pişkinsüt
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programımıza katılmıştı. O da giden tek parlamento heyetinin 
Türkiye olduğunu söylemişti.

SAYIN BAKAN: AGİT Heyeti de gitti. Ayrıca çok keskin 
açıklamalar özellikle AB'den geldi. Amerika'dan zaman zaman 
geldi. Ancak burada bir güç dengesinin de rolü var. Maalesef iti
raf edeyim ki, işin içinde bir güç dengesi var.

MUSTAFA BALBAY: Yani Rusya'nın iç işi mi diyorlar?

SAYIN BAKAN: Hayır iç işi demiyorlar da eğer böyle bir 
olay, diyelim Latin Amerika'da bir ülkede cereyan ediyorsa 
veyahut Asya'da veyahut Rusya'da veyahut bir başka ülkede. O 
konuma göre tepkinin dozu etkileniyor.

MUSTAFA BALBAY: Coğrafya politikaların kaderini 
belirliyor.

SAYIN BAKAN: Coğrafya, ekonomik durum, askeri 
durum bütün bunlar etkili oluyor. Yani bunların ideal bir dünyada 
hiç etkilememesi lazım. Fakat siyasetin gerçeğinde - dış siyasetin 
gerçeğinde- güç en önemli faktör ve eğer sözkonusu olan ülke, 
güçlü bir ülke ise ona göre herkes biraz hizalanıyor. Yani maale
sef bu bir gerçek.

MUSTAFA BALBAY: Anlıyorum. Sanıyorum sona 
geldik. Süremiz kısaldı. Çok kısa bir şeyi de sormadan geçe
meyeceğim. Çünkü Papandreu ayın 20'sinde geliyor. Dün de bir 
demeç verdi. "Kıbrıs'ı AB meselesi yaptık" dedi. Türkiye'de de 
haber oldu. Sanırım AB Yunanistan'ın bu durumuna değinmeden 
de Dışişleri Bakanı olarak bu programın içinde vurgulamak 
gerekir diye düşünüyorum ben ama. Birkaç cümleyle en azından 
bu konuyu.

SAYIN BAKAN: Şimdi her siyasetçi biraz da kendi iç 
tüketimini düşünebilir ve bunu Sayın Papandreu'da yapabilir. 
Başkaları da yapabilir. Dolayısıyla ben söylenen her sözün üze
rine, eğer o söz gerçekten Türkiye aleyhine bir tepki getirmiyor
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sa, her sözün üzerine gitmekten yana değilim. Şimdi AB'nin 
meselesidir Kıbrıs. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizim 
hukuki ve siyasi itirazımıza rağmen ve bizim mevcut ve halen 
devam eden bu itirazımıza rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi 
bundan kaç yıl önce -5 yıl önce- AB'ne aday ülke yapılmıştır. 
Yani dolayısıyla 5 yıl önce zaten bir Kıbrıs (tırnak içine alıyorum) 
"meselesi" AB'nin içine girmiştir. Bunun şu anda tekrar edilmesi 
belki de işte...

CEM KIRÇAK: Sezonun tekrar gündeme gelmesi diyor
sunuz.

SAYIN BAKAN: Bir şey olacaktır. Ben şunu yapmaya 
çalışıyorum Yunanistan'la ilişkilerimizde. Tabii birçok sorun 
mevcuttur. Bu sorunları kamuoyu önünde tartışmıyorum. Yani 
bana mesela Yunanlı gazetecilerden, bizim arkadaşlarımızdan - 
gazeteci arkadaşlarımızdan- bu tarz sualler geldiğinde diyorum 
ki, "Yunanistan'la bizim aramızda çok sayıda sorun mevcuttur. 
Biz bunları çözmek istiyoruz, Türkiye olarak." Fakat onun tartış
masına ben kamuoyu önünde girmekle bir şey kazanmam ki, 
Türkiye bir şey kazanmaz daha doğrusu. Bunları elbette çöze
ceğiz, konuşacağız ve olumlu mesafe aldıkça da bu daha bir 
ortaya çıkacak.

CEM KIRÇAK: Efendim konuşulacak çok konu daha var. 
Ama şimdi bir anketimiz vardı. Onunla ilgili bir bölüm olacak. 
Geride bıraktığımız yılı, büyüteç altına aldığımız bölümlerden 
sonra sıra Aralık ayı boyunca sürdürdüğümüz anketimizin 
sonuçlarını açıklamaya geldi.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem sizin oylarınızla Pazar 
Panorama izleyicilerinin oylarıyla ortaya çıkan anket sonucu bu 
ve Sayın Dışişleri Bakanına TRT'nin değerli Genel Müdürü Sayın 
Yücel Yener'den bir plaketimiz var. O plaketi takdim edecekler. 
Sayın Genel Müdür sözü size bırakıyorum efendim.

SAYIN YÜCEL YENER: Teşekkür ederim.
Arkadaşımızın da, anons ettiği gibi efendim Aralık ayı içerisinde
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Pazar Panorama izleyicilerinin mektupla, telefonla, faksla, e- 
maille katıldıkları anket sonucunda Zat-ı Aliniz yılın adamı seçil
diniz. Bu tür unvanlar sanıyorum bundan önce de çeşitli kesimler 
tarafından size verildi. Seçildiniz. Ama bir zamanlar kurumu- 
muzda genel müdürlük yapmış bir Bakanımız olarak bu tür bir 
ünvanla yılın adamı seçilmeniz bizim için de bir onur kaynağı. 
Bunun için size bu ünvanı simgeleyecek plaketi vermek benim 
için bir şereftir. Lütfen kabul buyurursanız.

SAYIN BAKAN: Efendim önce size, Pazar Panorama'ya, 
bütün arkadaşlarımıza bu armağan için, bu tercih için teşekkür
lerimi sunuyorum. Bu seçimde oy kullanmış olanlara. Tabii bu 
sanırım şöyle bir anlam taşıyor. Bütün Türkiyemiz, bütün kurum
lanınız dış siyasetteki sağlanan başarıya katkısını getirmiştir. 
Benim Bakan olarak, bizim Bakanlık olarak başarımız bütünüyle 
milletimizin başarısıdır ve ben bu anlayışla, bu güzel armağanı ve 
bu güzel değerlendirmeyi, bu anketi şükranla karşılıyorum ve 
tekrar size teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.

CEM KIRÇAK : Sayın Bakan. Programımıza katıldığınız 
için çok teşekkür ediyorum.

#
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SLOVENYA İLE UMUMA MAHSUS PASAPORT 
HAMİLLERİNE KARŞILIKLI UYGULANAN 
VİZE MUAFİYETİNİN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Slovenya ile ülkemiz arasında yapılan müzakereler sonu
cunda her iki devletin umuma mahsus pasaport hamili vatan
daşlarına bugüne kadar tanınan vize muafiyetinin karşılıklı olarak 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. Buna göre her iki ülkenin umuma 
mahsus pasaport hamili vatandaşlarının 1.1.2000 tarihinden 
itibaren birbirlerinin ülkesine yapacakları seyahatlerde vize 
almaları gerekecektir.

Ancak, Slovenya'nın 1999 yılı sonu itibariyle yürürlüğe 
koyduğu yeni vize rejimi uyarınca, AB veya EFTA ülkelerinde 
yasal ikamet veya çalışma hakkı bulunan umuma mahsus pa
saport hamili Türk vatandaşları, Slovenya'ya giriş tarihlerinde bu 
ülkelerin en az 3 ay geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip 
olmaları kaydıyla en fazla 10 gün süreyle vizeden muaf olacak
lardır.

Schengen vizesi alan umuma mahsus pasaport hamili 
Türk vatandaşları da Slovenya'ya giriş tarihlerinde en az 1 ay süre 
ile geçerli Schengen vizeleri bulunması halinde 10 gün süreli vize 
muafıyetindenyararlanacaklardır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın sayın basın mensupları. Yeni 
yılın bu ilk toplantısına sorularınızla başlayalım.

SORU : Vaşington'daki Îsrail-Suriye görüşmeleri
çerçevesinde Türkiye'nin su konusundaki kaygılarından bahseden 
çeşitli haberler var basında. Bu konuya biraz açıklık getirir 
misiniz? Bir de Amerika'dan Suriye'nin terörist ülkeler listesinden 
çıkartılmaması yönünde Türkiye'nin bir isteği oldu mu? >5

1 0SORU: Bu konuda bir follow up: Su meselesi pazarlık ^  ^  
konusu mu? . <  <  

<J CD x
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CEVAP : Bu sorunun birinci bölümüyle ilgili hususlara 
hatırlarsanız geçen toplantımızda da kısaca değinmiştim. Bir kıs
mını özetleyerek tekrarlayayım. Türkiye kendisi de bir bölge c  
ülkesi olarak Orta Doğu Barış Sürecini öteden beri desteklemek
tedir. Barış sürecinin Îsrail-Suriye ayağını da Türkiye keza mem
nuniyetle karşılamıştır. Bu görüşmelerin iki taraf arasında bir 
anlaşmayla sonuçlanması ve böylece bölgede kalıcı ve adil bir 
çözümün temellerinin sağlam olarak atılması ümidindedir. Bunu 
görüşmeler başladığında da resmen ilan ettik. Bu işin birinci 
veçhesi.

İşin ikinci veçhesi, ben de görüyorum basında, Îsrail- 
Suriye görüşmeleri bağlamında Türkiye bağlantılı bazı su konu
larının da gündeme geldiği veya getirilmek istendiği görülmekte. 
Yine geçen seferki toplantımızda da ifade etmiş olduğum gibi, 
bizim bakımımızdan Orta Doğu Barış Sürecinin Türkiye'deki bir
takım su konularıyla irtibatlandırılması hususu tarafımızdan
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hiçbir şekilde kabule şayan değildir. Bizim gördüğümüz kadarıy
la zaten böyle bir olgu da yoktur. Ama birtakım spekülasyonlar
ortada dolaşmaktadır.

İkinci konu ise Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri bildiğiniz 
gibi geçmişte sıkıntılı bazı dönemlerden geçmiştir. 21 Ekim tarih
li Adana Mutabatı ile bu ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmış 
olduğunu ümid ettiğimizi her zaman söyledik. ABD tarafından 
hazırlanan terörist ülkeler listesi ise, bu ülkenin kendi bileceği bir 
iştir. Kendi mevzuatının bir gereğidir. Kendi değerlendirmesinin 
bir gereğidir. Fakat belki şu kadarını ifade etmekte yarar var. 
Bizim Adana Mutabakatı’nın imzalanmasını takip eden dönemde 
ABD'ye sorunuzda değindiğiniz yönde herhangi bir telkinimiz ya 
da talebimiz olmamıştır.

*

SORU : MHP'nin çıkartmaya çalıştığı YÖK yasası 
düşünülürse Türkiye'nin AB'ne adaylığı gözönünde bulundurul
duğunda Türkiye artık kafasına göre herhangi bir yasa çıkartma 
serbestisine sahip midir? Yoksa AB'ne uyum çerçevesinde bu 
konuda Türkiye'nin alması gereken kararlar var mıdır yeni yasa 
çıkartma konusunda?

CEVAP : Türkiye'nin hiç şüphesiz Helsinki Zirvesi'nde 
adaylığının tescil edilmesiyle başlayan yeni dönemde AB'ne tam 
üyeliğe giden yolda atması gereken birtakım adımlar, bu uyum 
süreci bağlamında yapması gereken birtakım çalışmalar vardır. 
Bu çalışmaların bir kısmı esasen daha da önceden başlamıştır. 
Gümrük Birliği vesilesiyle bir kısmı tamamlanmıştır. Önemli 
merhaleler kaydedilmiştir. Bu konuda gerek Bakanlığımızın 
gerek devletin diğer resmi kuruluşlarının çalışmaları devam 
etmektedir. Benim sizlere ifade edebileceklerim bu kadar. Tabii 
onun ötesinde günlük politik tartışmalarla ilgili konulara benim 
girmek istemeyeceğimi takdir edersiniz umarım.

SORU : Önümüzdeki hafta diplomasi açısından çok 
yoğun olacak. İran Dışişleri Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı 
ve galiba Portekiz'den ve AB'nde üst düzey diplomatlar gelecek.

• •

Öncelikle bunların programı belli oldu mu? Ne zaman gelecekler,
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kaç gün sürecek? Bunun akabinde şunu sormak istiyorum. Iran ile 
ilgili olarak aramızda bir sorun vardı. Türk uçaklarının sözde 
bombalamasıyla ilgili olarak. O konu netleşti mi? Bir sorun 
olmaktan çıktı mı? Tazminat ödeme durumu falan vardı. O konu
da birşeyler söyleyebilir misiniz?

CEVAP : Ocak ayı içerisinde ülkemize bazı yabancı mi
safirler bekliyoruz. Bu konuda hazırlıklar ilerlemektedir. Fakat 
daha önceki toplantılarımızda sizlere ifade etmiş olduğum üzere 
bu konuda kesin resmi açıklamaları yapmak için bir süre daha 
beklemek icap ediyor. Söylediğiniz gibi İran Dışişleri Bakanı, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Portekiz'den Devlet Sekreteri başta 
olmak üzere bazı konuklarımızı ağırlamak üzere çalışmalarımız 
sürmektedir. Ama bunların resmen teyidini henüz verebilecek 
durumda değilim. Zamanı gelince resmi açıklamayı yapacağız.

İkinci olarak, İran'la değindiğiniz konu hakkında bizim 
açıklamalarımız oldu. Sorulara verdiğimiz cevaplar oldu. Bu 
konuda, bildiğiniz gibi Türkiye'den bir uzmanlar heyeti bölgede 
incelemeler yaptı. İran tarafından ileri sürülen iddialara karşılık 
olarak bizim tespitlerimizi ortaya koydu ve biz bu tespitlerimizi 
İran tarafına ilettik. Bu konu halen iki ülke makamları arasında 
teknik düzeyde ele alınmaktadır. Yine hatırlatmak kabilinden 
söyleyeyim. Bizim İran topraklarını bombalamak gibi bir keyfiyet 
içinde olmadığımız, bu incelemelerle ortaya çıkmıştır. İddialara 
konu bir noktanın Irak toprakları içinde olduğu keza belirlen
miştir. Fakat bütün bunların yanısıra, bu meseleye iyi komşuluk 
ilişkileri ve insancıl açılardan yaklaşarak bizim sadece insancıl 
mülahazalarla bir katkı yapmaya hazır olduğumuz da açıklan
mıştır. Mesele henüz bildiğim kadarıyla iki ülke makamları 
arasında ele alınmaktadır.

SORU : İran Büyükelçisinin parlamento üyelerine gön
derdiği bir mektup var, kendi imzasıyla. Ankara'da bulunan İran 
Büyükelçisinin. Orada Türkiye İran'la yaşadığı bombalama krizi 
konusunda suçlu olduğunu kabul etmiştir yönünde ifadeler var. O 
zaman siz bunun doğru olmadığını söylüyorsunuz.
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CEVAP : Söylediğiniz mektuptan haberim yok doğrusunu 
isterseniz. Mektupta böyle bir ifadenin olup olmadığını da bilmi
yorum. Ama tabii böyle bir iddianın tarafımızdan kabulü 
mümkün değildir. Bu konuyu söylediğim gibi daha önceki açıkla
malarımızda da ifade ettik.

__  •

SORU : iki sorum olacak. Birisi Davos'taki foruma katıla
cak liderlerin programı belli oldu mu? Yani kimlerle görüşmek 
istediler. Randevular ayarlandı mı? İkincisi de bugünlerde 
Avrupa'da, Abdullah Öcalan'ın idamı konusunda yasal birtakım 
tartışmalar var. Acaba Bakanlığınız bu konuda bir çalışma yapıp, 
Hükümete bir görüş bildirdi mi? Bildirdiyse bu görüş ne 
yöndedir? Ayrıca AİHM ile bu konuda son günlerde bir görüş 
teatisinde bulunuldu mu?

CEVAP : Davos'a biliyorsunuz Sayın Başbakanımız gide
cekler. Zannediyorum Sayın Bakanımız da kendilerine refakat 
edecekler. Buradaki gerek konferans çerçevesindeki 
görüşmelerin, gerek eğer olacaksa, konferans marjındaki bazı 
ikili görüşmelerin programı konusunda benim şu aşamada bir bil
gim yok. Herhalde toplantı tarihi biraz daha yaklaştığında bu 
konuda daha net bilgi vermek imkanı hasıl olur.

Değindiğiniz ikinci konuda ise, Dışişleri Bakanlığımız 
tabiatıyla teknik bir birim olarak kendisine düşen çalışmaları yap
maktadır. Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimiz, AİHM, Avrupa 
Konseyi vs. çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gibi konularda 
incelemeler yapmak, araştırmalar yapmak, bulguları ortaya koy
mak ve bu bulguları ilgili makamlarımıza iletmek görevi vardır. 
Bakanlığımız da bunu muntazaman yerine getirmektedir. Tabii 
bunun ötesi Hükümetimize kalmış bir konudur.

SORU : Siyasi diye, yani yanıt yine öyle olabilir ama, dün 
bütün Ankara bunu konuştu. Daha doğrusu bütün Türkiye bunu 
konuştu. İsmail Cem aleyhine başlatılan inceleme, daha sonra 
takipsizlik kararı verilmişti. Önce bu konuda bir değerlendir
meniz olacak mı? Çünkü Ankara'daki batılı diplomatlar da bunu 
çok yakından izledi. Dolayısıyla sanıyorum böyle bir konuda bu
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siyasete giriyor demezsiniz.

İkinci soracağım şey de AB'ne ilişkin yeni bir örgütlen
meden bahsetmiştiniz. Yani sekiz kişiden oluşan Genel 
Müdürlüğün sayısının otuz kişiye çıkartılacağını.

CEVAP : Böyle bir sayı telaffuz etmedim ben.

SORU : Sonra sayı arttırılacak diye. Bu çalışma nasıl 
gidiyor ve Hükümette bu konu konuşuldu mu? Çünkü bildiğim 
kadarıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başlatılan bir şeydi bu 
ve henüz Hükümetten bu konuda bir yaklaşım gelmemişti. Bu 
konuya bir açıklık getirebilir misiniz?

CEVAP : Değindiğiniz birinci konuda sizin sorunuzdaki 
hususları teyid eden bir yaklaşımla cevap vereceğim. Ortada bir 
olay yok. Bir konu yok. Dolayısıyla benim bakımımından değer
lendirme yapmayı gerektirecek bir husus da yok.

AB birimlerimizin takviyesi konusunda ise, geçen toplan
tımızda oldukça uzun bilgi sunmaya gayret etmiştim ve adaylık 
sürecinin gerektirdiği iş hacmini karşılayabilmek amacıyla 
Bakanlığımızın ilgili biriminin takviye edilmekte olduğunu ifade 
etmiştim. Bu çalışmalar devam etmektedir. Fakat yine geçen 
toplantıda da söylediğim gibi, Bakanlığımızın genel olarak bir
takım lojistik sıkıntıları vardır. Bakanlığımız Ankara'da bildiğim 
kadarıyla 6 ayrı binada faaliyet göstermektedir. Bütün yurtiçi, 
yurtdışı teşkilatında çalışanlar, tüm personel itibariyle 5000'i bul
maz. Dolayısıyla Bakanlığımız çok kısıtlı imkanlarla ve hakikat
en zor şartlar altında üzerine düşen çok ağır yükümlülükleri 
hakkıyla yerine getirmek için büyük gayret göstermektedir. Ümid 
ederim ki bu çalışmalar bizim personel olsun, bina olsun, teçhizat 
vs. olsun mevcut çok büyük sıkıntılarımıza da bir çözüm bulun
ması için bir vesile teşkil eder.

SORU : Murat Karayılan'ın iadesi konusunda herhangi bir 
gelişme oldu mu Hollanda'dan? Bir de yine İsrail-Suriye 
görüşmelerine dönersek İsrail ile Türkiye ilişkileri nasıl et-
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kilenecek bu barış sürecinden ve önümüzdeki dönemde, yakın 
dönemde veya orta dönemde Şam yönetimiyle masaya oturmamız 
sözkonusu mu? Herhangi bir temas var mı? İkili temas?

CEVAP : Bu değindiğiniz şahsın iadesi konusunda bana 
ulaşmış bir gelişme yok. Bildiğim kadarıyla gerek bizim 
Bakanlığımız kendisine görev düştüğü ölçüde, gerek ilgili diğer 
makamlarımız konuyu Hollanda makamlarıyla da istişare halinde 
yakından takip etmekte.

Orta Doğu Barış Süreci’nin İsrail-Suriye ayağıyla ilgili 
olarak da, söylediğim gibi bizim bu görüşmelerin başarıya ulaş
ması ve Orta Doğu'da bir istikrar sağlanması yolunda samimi 
arzumuz var. Bu istikrarın herkese fayda sağlayacağı, Türkiye'ye 
de bir bölge ülkesi olarak dolaylı birtakım olumlu yansımalar 
yapacağı şüphesizdir. Bizim bu ülkelerden İsrail'le zaten yakın 
ilişkilerimiz vardır. Dolayısıyla bunlardan ayrıca bir özel etkilen
me beklemek için bir sebep yok. Suriye ile ikili temas konusunda 
ise, şu anda benim bildiğim planlanmış bir temas yok. Ama bu 
olmayacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde, hep vur
guladığımız gibi özellikle Adana Mutabakatı'nı takip eden süreç 
içerisinde bir tarihte, bir aşamada belli bir düzeyde Suriye ile bir 
temas olması da hiç şüphesiz şaşırtıcı olmayacaktır. Bu bağlam
da, hatırlarsınız Sayın Bakanımız New York'ta Suriye Dışişleri 
Bakanı Sayın Shara ile bir görüşme yapmıştı.

___  ____  • •

SORU : Tekrar Abdullah Ocalan davasına dönüş yapmak 
istiyorum. Şimdi davanın karar aşamasının Meclis'e taşınması 
noktasında Hükümette eğer bir hoşnutsuzluk yaşanırsa, Hükümet 
ortakları arasında bunun AB ile süren ilişkileri nasıl etkileyeceği
ni düşünüyorsunuz acaba?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz yine benim konumumu 
aşan meselelere giriyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımız 
dün yaptığı açıklamada 12 Ocak'ta bu konuda Koalisyonu oluştu
ran partilerin liderleriyle bir zirve toplantısı yapılacağını ve tutum 
belirleneceğini ifade ettiler. Dolayısıyla en azından o toplantıyı 
beklemek gerekir diye düşünüyorum. İhtimallere şu aşamada
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girmek gereksiz.

SORU : İsrail ile Türkiye arasında Manavgat sularına 
ilişkin görüşmelerde İsrail'in yanıtı bekleniyordu. Bu konuda bir 
gelişme var mı? Bir de Ürdün'ün ve Filistin'in de bu projenin 
içinde olması yönünde İsrail'in birtakım yaklaşımları vardı. 
Ürdün sanıyorum olumlu bir tavır göstermiş burada. Ürdün Kralı 
Abdullah'ın da önümüzdeki aylarda Ankara'ya geleceği söyleni
yor. Bu konuda görüşmeler olacak mı? Biraz bilgi verebilir 
misiniz?

CEVAP : Gerek Manavgat suları, gerek Seyhan-Ceyhan 
nehirleri sularının satışı meselesi -ticari koşullarda satışı mesele- 
si- bir süredir gündemde olan bir konudur. Seyhan-Ceyhan ve 
Manavgat nehirleri itibariyle bu satış meseleleri bir şekilde Orta 
Doğu'da barışın güçlenmesine, istikrara bir katkı yapabilir ise, biz 
buna hazırız. Söylediğimiz gibi bu konuyu teknik ve ticari bir 
çerçevede ele almaya hazırız. Bu konuda ilgi duyan ülkeler

• • • 

olduğunu da biliyoruz. Başta İsrail olmak üzere. Özellikle 
Manavgat sularıyla bağlantılı olarak, İsrail'in bu konuda ciddi bir 
niyet içinde ve arayış içinde olduğunu biliyoruz.

SORU : Heyet geldi mi?

CEVAP : Heyet gelmedi. Önümüzdeki ilkbaharda belki 
bir teknik heyet gelebilir. Biz bu konuya ilgi duyan herkesle 
teknik ve ticari düzeyde bu meseleyi ele almayı, bu satış 
konusunu ele almaya hazırız.

SORU : Çeçenistan'daki Rusya'nın operasyonu sürüyor. 
Şimdi Gürcistan'a da sıçrayacağından korkuluyor bu operas
yonun. Türkiye olarak bizim konumumuz nedir şu aşamada?

CEVAP : Çeçenistan konusundaki görüş ve endişelerimizi 
son dönemde en üst düzeylerde gerek Cumhurbaşkanı, gerek 
Başbakan, gerek Dışişleri Bakanı, gerek Bakanlık olarak çeşitli 
vesilelerle ve en net biçimde ortaya koyduk. Bunları bilmiyorum 
tekrarlamakta bir yarar var mı? Ama tabii ki bu gelişmeler, bu
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gelişmelerin yarattığı bölgeye yansıyan istikrarsızlık ve ağır 
insancıl sorunlar Türkiye'yi son derece üzüntüye sevketmektedir. 
Dolayısıyla artık yeni yılın, yeni yüzyılın bu tür kabul edilemez 
nitelikteki meselelerin ve meselelere yaklaşımların sona 
erdirilmesi bakımından bir vesile olmasını ümid ederiz. Bunun da 
tabii ki daha önce söylediğimiz gibi temel yolu, soruna askeri bir 
çözüm bulma anlayışının terk edilerek derhal ateşkes ilan edilme
si ve siyasi çözüm için diyalog arayışına biran önce başlan
masıdır.

SORU : Sayın Cumhurbaşkanının bu ay içinde ziyaretleri 
var mı? Orta Asya Cumhuriyetlerine gideceği yönünde haberler 
vardı? Varsa bunun tarihi kesinleşti mi?

CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışı ziyaretleri 
konusunda gerek Bakanlığımızda, gerek Cumhurbaşkanlığında 
hazırlık çalışmaları, planlama çalışmaları sürekli yürütülmektedir. 
Bu çerçevede bu ay içinde de, önümüzdeki ay içinde de bazı 
ziyaretler olabilir veya olmayabilir. Üzerinde çalışılan bir takım 
ziyaretler vardır. Ama henüz benim kesin olarak size açıklaya
bileceğim bir ziyaret yok bugün itibariyle.

SORU : Putin zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bir 
zirve düzenlemek istiyormuş, Karabağ ile ilgili olarak. 
Zannediyorum ki, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan devlet 
başkanlarıyla. Acaba bu konuda sizin görüşünüz nedir? Böyle bir 
girişim Minsk süreci çerçevesinde değerlendirilir mi?

CEVAP : Sayın Putin'in böyle bir niyeti olduğundan 
benim doğrusu şahsen haberim yok. Bilmiyorum Bakanlığımızın 
ilgili birimlerine başka bir bilgi ulaştı mı? Ama böyle bir girişim 
var ise, ya da böyle bir niyet var ise, bunun kapsamını, çerçevesi
ni değerlendiririz. O değerlendirmeyi takiben görüşümüzü açık
larız. Şu aşamada benim için birşey söylemek erken olur.

SORU : KKTC'nde bazı bankalarda bir operasyon yaşandı 
ve sonuç olarak ikiyüzmilyon dolar para istedi KKTC 
Türkiye'den. Bu para verilecek mi ve Türkiye'nin bu konudaki
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düşüncesi ne bu son gelişmede?

CEVAP : Bu konuda bir bilgim yok doğrusunu isterseniz. 
Bir araştırayım. Eğer bizim bir beyanda bulunmamızı gerektiren 
bir husus varsa, onu sizlere ulaştırırız.

SORU : Cumhurbaşkanının Enerji Bakanlığı Müsteşarı 
aracılığıyla Haydar Aliyev'e ve Shevardnadze'ye birer mesaj gön
derdiğini biliyoruz dün. Bu mesajların içeriği konusunda bir bilgi 
var mı acaba? Bakü-Ceyhan konusunda sanıyorum. Ama detaylı, 
ayrıntılı bilgi verebilir misiniz ve bunun ardından bir Aşkabat 
ziyareti gerçekleşecek. Yani bu son enerjiyle ilgili Sayın 
Cumhurbaşkanının mesajı ve bundan sonra olması planlanan 
gelişmeler konusunda kısaca bilgi verebilirseniz?

CEVAP : Değindiğiniz mesaj hakkında bende bir bilgi 
yok. Bir araştırmam lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret
leri konusunda ise, biraz önce söylediğim çerçevede tekrar cevap 
vereceğim. Bildiğim kadarıyla Türkmenistan'a da önümüzdeki 
dönemde bir ziyareti öngörülüyor ama bunlar hep planlama, 
hazırlık aşamasındadır. Henüz tarihler kesinleşmediği için, ya da 
ziyaretin olup olmayacağı kesinleşmediği için ben bir bilgi 
veremiyorum bu konuda.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
NTV “PASAPORT” PROGRAMINA 

VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

SORU : Türkiye'nin dış politika gelişmelerine haftalık bir 
pencere açtığımız bir Pasaport programıyla daha karşınızdayız. 
Bu aynı zamanda yeni bir yüzyılın, yeni bir binyılın da ilk 
Pasaport programı. Biz de programın özel bir niteliği olmasını 
istedik. Türk dış politikasının 2000 yılında nasıl şekil alacağını en 
yetkili kişinin ağzından, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
ağzından Pasaport izleyicilerine iletmek istedik. Sayın Cem bizi 
kırmadı, geldi. Efendim hoşgeldiniz.

CEVAP : Hoşbulduk efendim.

SORU: 2000 yılına bakacağız. 2000 yılında da 15 
Ocak'tan itibaren, alışıldık olduğu üzere bir diplomatik trafik 
başlıyor. Önce İran ve Yunan Dışişleri Bakanlarının ziyaretleri 
var Ankara'da galiba. Sırasıyla başlayalım. İran ile ne konuşa
cağız? Mesela doğal gaz anlaşmazlığı nasıl gelecek gündeme?

CEVAP : Bir defa şöyle söyleyeyim, yeni bir yüzyıl, yeni 
bir binyıl. Biz dış ilişkilerimiz açısından müthiş bir özgüvenle, 
cesaretle ve doğrusu güçle yeni yüzyıla başlamaktayız. Son 
birkaç yıldır yaptığımız birikim Türkiye'yi, Türkiye'nin dış poli
tikasını artık dünyanın belli başlı dış etkenleri arasına sokmuştur 
ve biz çok geniş bir coğrafyada etkisi olan, özellikle AB 
adaylığından sonra gücüne ve etkinliğine güç ve etkinlik katılmış 
olan ülke konumundayız. Bunu gayet iyi kullanmak niyetindeyiz 
ve kullanacağız.

SORU: Türkiye artık politika nesnesi olmaktan çıkıp 
öznesi haline geldi diyebiliyor musunuz?
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CEVAP: Çok rahatlıkla onu demekteyim. Türkiye bir 
süredir zaten o noktaya gelmişti. AB siyaseten bize çok şey kattı 
ve siyaseten katmış olduğunun ekonomideki yansımalarını da 
şimdiden görmeye başladık. Dolayısıyla son derece umutlu, 
iddialı bir başlangıç yapmaktayız. Sualinize gelince...

SORU : İlk İran.

CEVAP : Sayın Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi yakında 
gelecek. İlk konuğumuz o olacak 2000 yılında ve kendisiyle iki 
ülke arasındaki işbirliğini, beraberliği, aynı zamanda da sıkın
tıları, sorunları konuşacağız. İran ve Türkiye -onu ben hep 
söylemişimdir- bir belli coğrafyada yarışan iki iddialı memleket
tir. Bu özellik bizim İran'la ilişkilerimizde her zaman mevcut ola
caktır. Bütün mesele bu yarışmayı, bu bana göre üretken rekabeti 
yanlış alanlara sürüklememektir. Bazen yanlış alanlara girildiği 
izlenimi doğabiliyor. Bizim hala geçerli bazı kaygılarımız mev
cut. Özellikle terör gruplarının İran topraklarını kullanabilmesi, 
ne şekilde kullanıyor, ne ölçüde kendiliğinden kullanıyor, bir 
destekle mi kullanıyor, bunlar hep tartışmalı konular ama...

SORU: Dile getireceksiniz bunları.

CEVAP: Bunları karşılıklı konuşuyoruz. İran'ın da bazı 
sıkıntıları var benzer konularda. Bazen Türkiye'den istekleri var 
İran'ın da o konularda.

SORU : Terör konusu, Halkın Mücahitleri.

CEVAP : Yani isimlendirmeyeyim ama İran'ın da benzer 
konularda talepleri olabiliyor. Bunları oturacağız konuşacağız. 
Fakat bazı ilişkilerde ben hep çizgiye bakarım, yani sürece 
bakarım. Bizim İran'la bugün hala bazı problemlerimiz olabilir. 
Altı ay önce durum neydi, 1-2 sene önce durum neydi? Ve buraya 
baktığımda İran'la ilişkilerimizde sürekli iyileşme görmekteyim. 
Bu iyileşme benim açımdan olabileceği noktaya ulaşmış değil, 
ben daha iyisini beklerim ama bir belli çizgi içinde gelişiyor. 
Sayın Harrazi ile bunu nasıl daha iyi geliştirebiliriz, bunun önün
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deki engeller nedir, bu engellerden nasıl kurtarabiliriz ilişkileri
mizi, bunları tartışacağız.

SORU: 180 milyon dolar olduğu söyleniyor, İran "ben 
doğal gazımı vermeye hazırım" dedi. Biz almaya hazır değiliz ga
liba. Anlaşma alsak da almasak da ödeme şeklinde. Ne olacak bu 
durum?

CEVAP: Tabii bu Enerji Bakanlığımızın konusu. Fakat 
ben bir ilkeden söz edebilirim. Biz Türkiye olarak bugüne kadar 
altına imzamızı koyduğumuz bütün uluslararası anlaşmalara, ki 
bunlar ekonomik olduğu gibi, Avrupa Konseyi'ndeki anlaş- 
malardır, insan Hakları Mahkemesi Anlaşması'dır, 
Konvansiyonu1 dur, bizim bunlarda imzamız mevcuttur. Aynı şe
kilde İran'la bu doğal gaz konusunda da imzamız mevcuttur. 
Türkiye bugüne kadar istisnasız imzasına sahip çıkmış bir ülkedir. 
Ben bugün 21. yüzyıla dış politika olarak çok güvenle bakıyorum, 
güçlüyüm diyebildiğim zaman, bunun çok önemli bir nedeni de 
imzasına sahip çıkmış bir ülkenin Dışişleri Bakanı olduğum için. 
Yani biz ister ekonomi konusunda olsun, ister başka uluslararası 
anlaşmalar, konvansiyonlar konusunda olsun, kendi imzamızı 
çiğnersek, kendi imzamızı yok sayarsak o zaman ne siyasette bu 
bahsettiğim ivmeyi devam ettirebiliriz ne de ekonomide şu gün
lerde gördüğümüz ciddi gelişmeyi sürdürebiliriz. İmza konusu 
çok önemli. İran doğal gazı benim konum değil, bu başka bakan
ların konusu. Fakat herhangi bir ülkeyle -İran için konuşmuyo
rum- herhangi bir kuruluşla biz bir anlaşma yapmışsak, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti olarak imzamızı atmışsak, bu imzaya 
sahip çıkmak zorundayız.

___  •

SORU : imza deyince Yorgo Papandreu'nun ziyareti 
sırasında beş anlaşmaya mı imza atacaksınız?

CEVAP : Ya dört ya beş. Çünkü şöyle düşündük. 
Anlaşmaları ikiye böleceğiz. Bir kısmını biz Ocak ayının 20'sinde 
Ankara'da imzalayacağız, geri kalanları da zannediyorum 
Şubat'ın 5'inde Atina'da imzalayacağız.
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SORU: Neler imzalanacak?

CEVAP: Şimdi imzalanacak olanlar bir defa bizim 
açımızdan müştereken ilk adım atmak istediğimiz konu olan 
örgütlü suç, terör, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan 
kaçakçılığı gibi konuları kapsayan anlaşma. Bir tanesi bu. Kısaca 
terör anlaşması, bunu imzalayacağız. Zannediyorum onu 
Ankara'da gerçekleştireceğiz. Daha sonra kültür, turizm, ekonomi 
ve daha bir çok alanda ki anlaşmaları bitireceğiz, sonuçlandıra
cağız. Bir anlaşma da hala tamamlayamadığımız ekonomiyle 
ilgili.

SORU : Bu karşılıklı vergilendirme...

CEVAP : Vergilendirme meselesinde. Orada doğrusu 
Yunan tarafı da çok iyi niyetli adım atıyor. Bizimkiler de öyle. Bu 
Maliye Bakanlığımızın konusu özünde. İnşallah orada da bir nok
taya varacağız. Onun da olmasını istiyoruz. Ama daha henüz tam 
sonuçlandıramadık onu.

SORU: Üç önceliği olduğunu söylediniz Türk dış poli
tikasının 2000'de. AB, Kıbrıs ve Kafkaslar-Orta Asya dediniz 
diğerleri arasında öne çıkan. Yunanistan'la ilişkilere artık AB üye 
adayı olduğumuzdan beri herhalde o çerçevede bakılıyor değil 
mi?

CEVAP: Hayır. Doğrusu bu çerçevede düşünülmüyor. 
Aslında tabii Yunanistan olsun, Amerika ile ilişkilerimiz olsun, 
Balkanlar, Kosova, Türkiye bir dünya devleti kişiliğiye birçok 
coğrafyada birçok meselesi olan bir ülke. Bunların hepsi eşit 
aslında. Hani Amerika ile ilişkileri ayıramayız, umuyorum bu 
sene Meksika ile bizim bir ekonomik işbirliğini geliştirme yılımız 
olacak 2000 yılı. Meksika ile geliştireceğimiz ekonomik ilişki
lerin yahut Mısır'la gelişmekte olan ekonomik ilişkilerin ikinci 
planda alınması sözkonusu değil. Hepsini ben aynı düzeyde 
görmekteyim. AB dediğim vakit ben Yunanistan'ı kastetmedim. 
Yunanistan'la ilişkiler şu aşamada ihtiyatlı bir iyimserliği haklı 
kılacak düzeydedir. Bu ilişkiler iki ülkenin menfaati doğrultusun

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000 [27]



da geliştirilebilecek olan bir kıvamdadır. Aramızda bazı mesele
ler var. Bunları da böyle kamuoyları önünde bir münazara şek
linde değil,"ben şunu söyledim, sen cevap vermedin veyahut seni 
rezil ettim, münakaşa ettim" bağlamında değil, sakin, diplomatik 
ortamlarda konuşacağız. Zannediyorum bunları Yunanistan ile 
Türkiye rayına koyacaktır. Bu kadar iyi başlamış bir gelişmeyi 
durdurtmaya, yavaşlatmaya kimsenin hakkı yoktur.

SORU : Sayın Başbakan da diyor, siz de diyorsunuz. 
AB'nin Helsinki'de kabul ettiği belgede bir 2004 tarihi var. Hani 
"orada kararlaştırırız, bakarız ne olacağına" diyorlar. "Ondan 
önce yapacağız" diye bir beyanınız oldu. Sayın Başbakanın da 
oldu. Umutlu musunuz yani?

CEVAP : Hayır böyle büyük konuşamam doğrusu ama 
benim gördüğüm Yunanistan'la meselelerimizi bizim tahminden 
daha kısa sürede yoluna koymak için imkanımız mevcut. İki ülke 
arasında bu imkan var. Bir de tabii AB adaylığımızın şu önemli 
fonksiyonu oldu. İyi işlerin yapılabileceğini, iyi sonuçların alı
nabileceğini ortaya koydu. Demin ekonomiden bahsettim. 
Türkiye'nin ekonomisine bir ayda ciddi yansıması oldu. Tabii 
ekonomideki gelişme katiyen AB'nin tek başına sonucu yahut 
adaylığın sonucu değil. Bizim doğru ekonomik politikalarımızın, 
hükümetin, hükümetin ilgili bakanlıklarının, Türkiye'nin ekono
mi aktörlerinin girişimi, becerisiyle bu noktalarda gelişme oluyor. 
Fakat AB bu gelişmelere çok ciddi bir yansıma getirdi. Aynı olay 
Türk-Yunan ilişkileri için de geçerli. AB olgusu gördük ki Türk- 
Yunan ilişkilerine olumlu yansımalar getiriyor. Dolayısıyla ben 
bu ilişkilerde bir beklenmedik sıkıntıyla karşılaşacağımızı tahmin 
etmiyorum. İyi yolda devam edeceğini düşünmekteyim.

SORU: Peki, ben orada "beklenmedik sıkıntı yok" dediniz 
de bir beklenen sıkıntı var. 12 Ocak'ta görüşülecek Öcalan 
dosyası. Şimdi şöyle bir görüş var. Yani özellikle hükümetin 
MHP kanadından demeç olarak değil ama bilgi olarak bize ve
rilen şöyle bir hava var. Deniyor ki "Efendim bu önemli değil. AB 
ile ilişkileri falan zedelemez, zaten AB'nin çıkarı varsa Türkiye
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ile ilişkilerini geliştirmekten, Ocalan'a ne olursa olsun bu 
geliştirecektir. Gerekirse bazı tavizler de verilebilir." Hava böyle 
mi?

CEVAP: Ben Türkiye'nin bir hukuk konusuyla AB'ni pek 
birbirine bağlayarak düşünmemekteyim. Bu Türkiye'nin önüne 
gelmiş bir konudur. Bunu tek başına belirli bir ismin konusu 
olarak da düşünmemekteyim. Burada olay şudur, Türkiye şöyle 
bakmalıdır, Türkiye'nin menfaati nedir? Çocuklarımızın menfaati 
nedir? Geleceğimizin menfaati nedir? Ve ona göre bir karar ver
melidir Türkiye. Kaldı ki tabii sözünü ettiğiniz konularda 
Türkiye'nin taahhüdü. Hani demin bahsediyordum ya, imzasına 
sadık mı değil mi?

SORU : Avrupa Konseyi belgesini imzalayıp "ne zaman 
ölüm cezasını kaldıracağım" diyecek Türkiye?

CEVAP : Efendim, ölüm cezasını kaldıracağım deyip 
dememesi değil şu anda gündemde olan.

SORU: Niyet beyanında olmayan bir tek Türkiye kaldı
da...

CEVAP: Evet. Fakat şu anda Türkiye İnsan Hakları 
Konvansiyonunu kabul etmiş, altını imzalamış, insan Hakları 
Mahkemesi'nin hükümranlığını kabul etmiş, altını imzalamış. Bu 
hangi yıl oluyor? 80'lerin sonuna doğru, Sayın Özal'ın döneminde 
imzaları var Türkiye'nin. Bu çerçevede bakması lazım. 97'de hatta 
Avrupa Konseyi'nin bir ortak belgesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ölüm cezaları konusundaki moratoryumun yani don
durmanın devam edeceğine dair imzasını koymuş, katılmış ortak 
açıklamaya. Dolayısıyla ben meseleye Türkiye'nin imzasına sahip 
çıkması boyutuyla bakıyorum. İkincisi eğer siyaseten bakacaksak 
-ki belki bakmamak lazım siyaseten çünkü bir yerde hukuk çok 
açık- Türkiye'nin menfaati nedir? Çocuklarımız, gençlerimiz, 
gençlerimizin geleceği nasıl olacaktır? Ne şekilde gelişecektir? 
Bunu biz güvenli, sağlıklı bir şekilde devam ettirir miyiz? Buna 
bir ziyan gelir mi? Tamamen Türkiye'nin menfaati olarak bakmak
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lazım

SORU : Kafkaslar'da da bir barış umudu var bu sene. 
Azeri-Ermeni uyuşmazlığı, bir yandan da Kuzey Kafkaslarda bir 
Çeçen politikası var. Oraya nasıl bakıyor Türk dış politikası?

CEVAP : Önümüzdeki yılın -dediğim gibi- tüm konuları 
eşit önemde. Fakat konjonktür itibariyle daha öne çıkacak olan 
konu Kafkasya ve Orta Asya'dır. Biz Orta Asya ülkeleri ile iliş
kilerimizi sürekli geliştirmekteyiz. Zaman zaman sıkıntılar olu
yor, mevzi sıkıntılar ama sürekli gelişmekte. Bu yıl buna çok daha 
fazla önem vereceğiz. Çok daha fazla emek vereceğiz ve bu yıl 
Orta Asya ilişkilerinde zannediyorum zirveye yaklaşacağız. O 
kadar iddialıyız Orta Asya'da.

Kafkasya hadiselerden dolayı çok öne çıktı. Birincisi 
bizim elbette Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çe
kilmesi yolunda sürekli bir çalışmamız var. Sayın Cumhurbaşkanı 
bu konuda çok işin içinde ve çok etkili. Kendi kişisel kanalları, 
kişisel dostluklarıyla da bu konuya büyük katkı getiriyor. Ama 
Çeçenistan'daki savaş Güney Kafkasya'yı bir bakıma tehlikeye 
atmıştır. Bu da Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. Güney 
Kafkasya'da Türkiye'nin kardeş diye baktığı Azerbaycan ve 
Gürcistan, iki ülke mevcuttur. Mesela şu anda bizim Çeçen mül
tecilere yaptığımız yardımın neredeyse tümüne yakın bölümü 
Gürcistan üzerinden gerçekleşmektedir. Çünkü Gürcistan zor 
durumdadır şu aşamada. Gürcistan'da istikrarın bozulmasına, 
Güney Kafkasya'da istikrarın bozulmasına Türkiye izin vermez. 
Bu konuda biz kararlıyız ve bu konuda dostlarımızın, dost 
ülkelerin her zaman yanındayız ve bazı üst düzey temasları da 
önümüzdeki yakın dönemde bekliyorum. Gürcistan'la özellikle.

SORU: 27 Ocak'ta Davos önem taşıyor. Sayın 
Başbakan'la birlikte gideceksiniz. Türkiye'nin özel bir yeri var. 
Davos'ta ne gibi gündemimiz var? Önemi ne?

CEVAP: Davos şu açıdan önemli. Davos bir defa çok 
kişiyle, değişik insanlarla bir araya gelip görüşme imkanını
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sağlıyor, konuşma imkanını sağlıyor ve resmi olmayan bir ortam. 
Aslında daha etkili ve faydalı oluyor çoğu durumda. Dolayısıyla 
Sayın Başbakan'ın Davos'taki varlığı Davos'a adeta -yapılmaz 
aslında öyle şey ama Davos geleneğinde- özel bir misafir gibi, 
özel bir konumda, özel bir öncelikle Sayın Ecevit'in çağrılmış 
bulunması bana göre çok önemli. Orada Sayın Başbakan hem çok 
sayıda başka liderle konuşma imkanını bulacak, Türkiye'yi anlat
ma imkanını bulacak hem de birkaç tane çok önemli etkinlikte yer 
alacak. Bütün liderlerin, yani başbakanların, devlet başkanlarının 
katıldığı bir panelde yer alacak. Ayrıca, gene çok önemli, bizim 
Başbakanımız için düzenlenmiş bir büyük yemek, konuşma fırsatı 
bulacağız. Sayın Başbakanımızın bir büyük yemekli toplantısı 
yapılacak ve Batı Avrupa'nın tüm iş çevreleri, büyük şirketleri, 
hepsi orada yer alacak.

SORU : Orada bir de Merkez Bankası'nın DPT ile yaptığı 
bir Türkiye'ye yatırım broşürü veya kitabı galiba...

CEVAP : Hepsi olacak. Yani bu tarz birçok etkinliğimiz 
olacak. Aslında Türkiye'nin -inşallah hep böyle devam etsin di
yorum- yıldızı yükseliyor. Ben genellikle ihtiyatlı konuşurum 
fakat bunu söyleyebilirim. Türkiye'nin yıldızı yükseliyor. 
Siyasette ve ekonomide Türkiye'nin yıldızı yükseliyor ve tabii bu 
öyle bir şey ki sadece siyaset ve ekonomi değil. Bakın sporda da 
var, sanatta da var, edebiyatta da var.

SORU : Top yuvarlak.

CEVAP : Zaten yükseldik biz, bir hayli yükseldik sporda. 
Dolayısıyla bütün bunları Davos'ta zaten bu yıldız yükselmese - 
aslında ben bir kez gitmiştim bu Davos toplantılarına iki sene 
önce ama- kalkıp da Türkiye'nin Başbakanını bu kadar büyük bir 
gösteriyle davet etmek, orada en iyi ortamı ona sağlamak, 
Türkiye'nin Dışişleri Bakanını davet etmek Sayın Başbakanla bir
likte, orada çeşitli etkinliklerde Türkiye'mizin politikasını anlat
ma imkanını tanımak, o yıldız yükselmekte olmasa bunlar zaten 
olmaz.
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SORU: Evet, iyimsersiniz, iyi mesajlar verdiniz.

CEVAP: İyimserim evet. Gerçekçiyim daha doğrusu 
iyimser değil de gerçekçiyim.

SORU : Bir dahaki Pasaport programına kadar arada 
Ramazan Bayramı var. Ben kutlayacağım ama sizin de bir bayram 
mesajınız var mı?

CEVAP : Ben de kutlamak isterim. Ramazan Bayramı 
aslında düşmanlıkların, anlaşmazlıkların sona erdirildiği, insan
ların birbiriyle yeniden barıştığı, kendi içindeki kardeşliği, 
anlayışı güçlendirdiği bir bayramdır bizim dinimizde. Umuyorum 
Ramazan Bayramı hem Türkiye'de hem dünyada, öncelikle İslam
alemine fakat bütün insanlığa barış getirsin, anlayış getirsin ve iç 
barış getirsin.

SORU: Amin. Sayın Bakanın dileklerine katılmamak
mümkün değil. Hepinize iyi bayramlar efendim. Programımızın
sonuna geldik. Yeni bir Pasaport'ta yeniden karşınızda olmak 
umuduyla hoşçakalın.
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AB İLE SİYASİ İSTİŞARELERİN BAŞLAMASINA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Helsinki Zirvesinde kararlaştırıldığı üzere, ülkemiz ile AB 
kurumlan arasındaki siyasi istişareler Dışişleri Bakanlıkları ilgili 
teknik birimleri düzeyinde 12 Ocak 2000 tarihinde Brüksel'de 
başlayacaktır.

Bu çerçevede, ilk olarak AB Troikası (Dönem Başkanı 
Portekiz, Sonraki Dönem Başkanı Fransa, Konsey ve Komisyon), 
üye ülkeler ve tüm aday ülkelerle "Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Çalışma Grubu" toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda ülkemizi 
Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Reşit Uman temsil 
edecektir. Toplantılar aday ülkelerin gündem maddeleri hakkın- 
daki görüşlerini açıklamalarına imkan vermekte ve bu vesileyle 
AB'nin ilgili konu hakkındaki genel politikasının oluşumuna 
katkıda bulunmaktadır.

Bu defaki toplantının beşinci gündem maddesini oluştu
ran "Orta Asya" konusunun görüşülmesi sırasında Türkiye'nin 
sunucu (lead) ülke olması AB Konsey Sekretaryası tarafından 
talep edilmiş olup, bu konuda Bakanlığımızca gerekli hazırlık 
tamamlanmıştır.

Bu süreç çerçevesinde önümüzdeki kısa dönemde yapıl
ması planlanan ve Türkiye'nin de katılacağı toplantı takvimi 
aşağıda sunulmuştur.

13 Ocak 2000 Batı Balkanlar Brüksel
20 Ocak 2000 AGİT Brüksel
10 Şubat 2000 . Güvenlik Brüksel
17 Şubat 2000 Uyuşturucu Brüksel
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23 Şubat 2000 Birleşmiş Milletler Brüksel
2 Mart 2000

•

insan Hakları Brüksel
6 Mart 2000 Silahsızlanma Brüksel
13/14 Mart 2000 Analiz ve Planlama Lizbon
16 Mart 2000 Terörizm Brüksel
27 Mart 2000 Nükleer Silahların

Yayılmasının Önlenmesi Brüksel
7 Haziran 2000 Konvansiyonel Silahların

Dışsatımı Brüksel
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GKRY BASININDA YERALAN BAZI HABERLERE
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. GKRY'de yayınlanan Politis gazetesinin 10 Ocak tarih
li nüshasında yeralan "Ateş Makale...Simitis'in Danışmanı 
Konfederasyondan Yana... Pantayas'ın Makalesi Fırtına Çıkardı...

• • •

Siyaset Dünyası izahat istiyor" başlıklı haberde, Yunanistan 
Başbakanı Kostas Simitis'in Basın Danışmanı Yorgo Pantayas'ın 
Atina'da yayınlanan "Elefîtherotipia" gazetesinin 9 Ocak tarihli 
sayısında yer alan makalesinin GKRY-Yunanistan ilişkilerini 
"bulutlandırdığı" bildirilmekte ve şunlar kaydedilmektedir:

"Makalede, Kıbrıs'taki iki toplumun doğacak devlette, 
tüm düzeylerde eşit fonksiyon görmesi ve hiçbir yasal-anayasal 
çözüm modelinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

'Ulusal Merkezlerin Sonu' başlıklı tamamıyla Kıbrıs'tan 
sözedilen makalede Pantayas, Helsinki AB Zirvesi'ni izleyen 
hususlara değinerek, Kıbrıs'ta her iki toplumun işlev görmesi 
gerekecek yeni koşullardan söz ediyor ve müzakerelerden doğa
cak devlette, tüm düzeylerde eşitlik ve eşit imkanlar çerçevesin
deki fonksiyonlardan sözediyor.

Pantayas makalesinde, 'hiçbir yasal-anayasal modelin göz 
ardı edilmemesi ve her birinin avantaj ile dezavantajlarının ince
lenmesi gerekir' diyerek, iki tarafa 'kopmuş olan güven ve birlik
te yaşam ipini yeniden bulmalarını' da önererek bu yönde bir dizi 
önlem ve girişim salık verdi.

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ticaret odalarına 
öncülük yaparak, Kıbrıs Türk ticari kurumlarını diyalog ve işbir
liğine çağırmayı öneren Pantayas, hükümet dışı örgütlerin işbir
liğini ve Kıbrıs'ta, “çok kültürlü, çok dinli, çok uluslu toplum
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Ortaya çıkan sorun, Pantayas'ın bu düşüncelerinin ne 
oranda Simitis'inkilere özdeş olduğu sorusudur. Makale, Güney 
Kıbrıs'taki siyaset dünyasının tepkisine yol açtı.

•   • _  _ •    

iktidar ortaklarından DIŞI Parti Başkanı Anastasiades, 
Simitis'in Danışmanının 'konfederasyondan söz ediyor olmaması' 
temennisinde bulundu ve 'konfederasyon kastetmediğini ummak 
istiyorum. Belki de demek istediği, vatandaşların tümünün insan 
haklarının güvence altına alınacağı bir devlet içinde, vatan
daşların eşitliğidir. Ancak, aksi geçerliyse ve düşünceleri 
başkaysa, o zaman acıdır, çünkü Başbakan'ın danışmanıdır' dedi.

____ •

Meclis ve DIKO Başkanı Kiprianu, sözkonusu makalenin, 
'Kıbrıs'ın geleceği için tehlikeli bir felsefeyi açıkladığını' söyledi 
ve bu yaklaşımın, 'konfederasyon çeşidi olarak algılanabileceğini 
belirtti. Kiprianu, Pantayas'ın 'geri gitmeleri gerektiğini 
belirtmeden yerleşiklerden ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne değin
meden, hem işbirliği, hem 'toplumlardan' söz ettiğini ve belki de 
kasıtlı olarak önemli tarihi unsurları atladığını' da söyledi. 
Kiprianu, 'Dışişleri Bakanı Papandreou'nun Ada'ya gelmişken, bu 
makale hakkında bize izahat vermesi gerecek' dedi.

Dün akşam geç saatlerde Ada'ya dönen Dışişleri Bakanı 
Kasulides'ten de makaleyi yorumlaması istendi. Kasulides, maka
leyi okumadığını, bu nedenle herhangi bir yorum yapmaya hazır 
olmadığını söyledi. İsrail'de olduğu için konu hakkında bilgi ala
madığını söyleyen Kasulides, 'ancak kesin nihai ve değişmez şe
kilde yinelemek istiyorum: Hem Yunanistan, hem Kıbrıs
Hükümeti, Kıbrıs'ta konfederasyon çözümünü kabul etmiyorlar' 
dedi."

2. GKRY'de yayınlanan liberal eğilimli, bağımsız 
Fileleftheros gazetesinde yeralan 'Tepkiler: Konfederasyon 
Reddediliyor... Atina, Kıbrıs’ta, Elen-Türk Yakınlaşması Önlem
leri Gündeme Getiriyor... Yunanistan Başbakan Danışmanının 
Önerdikleri.... Bugün Başbakanlık Sarayında Toplantı' başlıklı 
haberde ise, Pantayas'ın Kıbrıs Türkleri ile Rumları'nın yakınlaş

yaratılmasını” da önerdi.
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ması için "yüksek politika" çemberine dahil olmayan girişimler 
ortaya koyduğu ve öncelikle Kıbrıs'ın Avrupa perspektifiyle ilgili 
olan bir dizi yakınlaşma önleminden söz ettiği bildirilmekte ve 
şunlar kaydedilmektedir:

• •

"Önerilerde şunlardan söz ediliyor
• •

- Üyelik diyaloğu: Kıbrıs'ın Avrupa organlarına artık
gözle görülür hale gelen katılımı, hemen önlemler alınmazsa
Ada'nın iki tarafındaki gelişmişlik uçurumunu daha da büyütecek.
Bu tür olaylarda öncülük daima daha güçlüye aittir. Bu nedenle
Kıbrıs'ın ticaret odaları, diğer tarafın kurumlarmı samimi bir
diyaloğa ve en geniş anlamda uzlaşmaya yardımcı olacak bir
işbirliği programına davet ederek avantajlarını değerlendirebilir
ler.

- Hükümet Dışı Örgütler: Geçmişte, başta Amerikan ara
buluculuk girişimleri çerçevesinde süren yakınlaşma çabaların
dan çıkan olumlu deneyim var.

- Çok kültürlü, çok dinli ve çok uluslu birlikte yaşam: 
Kıbrıs Elenleri ile Türkleri, bu birlikte yaşamı, ona bir Avrupa 
perspektifi vererek, korumak ve güçlendirmek yükümlülük ve 
sorumluluğunu taşıyorlar.

Pantayas, 'Kıbrıs devletinin yeniden organizasyonunun 
zorunlu olarak, sadece jeopolitik ve jeostratejik gerçekler değil, 
iki toplumun eşitliği ile güvenliğinin anayasal ve yasal düzeyde 
güvenceye alınması ihtiyacıyla belirleneceğini' de belirtti.

Pantayas'ın sözkonusu düşünceleri, Dışişleri Bakanı 
Papandreou'nun, Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin arifesinde dile geti
rildi. Önceliklerin sıraya konması ve 2000 yılı dış siyasetinin 
planlanması amacıyla bugün Yunanistan Başbakanlık Sarayı'nda 
bir toplantı düzenlenecek.

Başbakan Simitis'in başkanlık edeceği toplantıda, 
Cenevre ikinci tur dolaylı görüşmeleri ışığında Kıbrıs sorunu ile 
Papandreu'nun Ankara ziyareti bağlamında Türk-Yunan ilişkileri 
ele alınacak."
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İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANACAK 
OLAN İKİLİ İSTİHDAM ANLAŞMASIYLA İLGİLİ

BİLGİ NOTU

Büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda çalışan diplo
mat ve idari teknik personelin eş ve çocuklarının bulundukları 
ülkede kazanç getirici bir işte çalışmalarına olanak verecek olan
• • ____ •

ikili istihdam Düzenlemesi ülkemiz ve Ingiltere arasında nota 
teatisi yoluyla 12 Ocak 2000 tarihinde imzalanacaktır.

Bakanlığımız İsmail Erez Salonunda saat 15.30'da düzen
lenecek olan sözkonusu imza töreninde anılan Anlaşmayı ülke
miz adına Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Aydan KARA HAN, 
İngiltere adına da Büyükelçi David B.C.LOGAN imzalayacak
lardır.

Bu alanda Türk dış politikasında bir ilk niteliğinde olan ve 
23 Kasım 1999 tarihinde ABD ile imzalanan İkili İstihdam 
Anlaşması ile aynı çerçevede olan işbu Anlaşmanın kapsam 
bakımından ilkinden farkı sadece büyükelçilik ve konsolosluklar
da görevli diplomat ve idari-teknik personeli kapsaması, ulus
lararası kuruluşlarda çalışılmasını öngörmemesidir.

Bilindiği üzere diplomatik ve konsüler ilişkileri 
düzenleyen 1961 ve 1963 tarihli Viyana Sözleşmeleri diplomat ve 
idari teknik personel eş ve çocuklarının ev sahibi ülkede kazanç 
getirici işte çalışmaları halinde, sahip olmaları gereken ayrıcalık 
ve bağışıklıklardan feragat etmelerini öngörmekte, ayrıca çalışma 
izni bu sistemde ev sahibi ülkenin takdirine bırakılmaktadır.

Günümüzde meslek sahibi eşlerin sayısında önemli bir 
artış gözlenmektedir. Ayrıca tüm dünyada bayan diplomatların
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sayısı giderek artmaktadır. Diplomatik misyonlarda görevli kadın 
ve erkek memurların eşlerinin çalışmalarına Diplomatik İlişkiler 
Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde sınırlamalar geti
rilmiş olması küreselleşen dünyanın gerçekleriyle uyuşmamak
tadır. Bu nedenle Avrupa Konseyi 1987 yılında bir model anlaş
ma metni benimsemiş ve ülkelerin bu sorunu model anlaşma 
çerçevesinde yapacakları ikili düzenlemeler yoluyla aşmalarını 
mümkün kılmıştır. Bir örnek vermek gerekirse İngiltere bugüne 
dek 60 ülkeyle bu kapsamda ikili anlaşmalar yapmıştır.

Bakanlığımız mensupları eşlerinin yurtdışında çalışması 
önceleri mümkün değilken, Şubat 1998 tarihinde yapılan yeni
likçi ve liberal bir düzenlemeyle eşler Misyon Şefinin onayı 
çerçevesinde ev sahibi ülkede kazanç getiren bir işte çalışabilme 
olanağına kavuşmuşlardır. Ancak ev sahibi ülke çalışma izni 
verip vermeme yetkisine sahiptir ve kişiler diplomatik hak ve 
ayrıcalıklarından feragat etmek durumundadırlar. Her ülkeyle bu 
defa ikili düzenlemeye gidilmesi aile bireylerinin çalışmasında 
daha ileri bir adımı teşkil etmektedir.

Anlaşma ile mesleklerini sürdürmek isteyen diplomat ve 
idari teknik personel eş ve çocukları temel ayrıcalık ve bağışık
lıklarından vazgeçmek zorunda kalmaksızın ev sahibi ülkede 
kazanç getirici bir işte çalışabileceklerdir. Bu çerçevede misyon 
üyelerinin eş ve çocuklarının maddi, manevi ve sosyal yönden 
olumlu biçimde tatmin edilmeleri, ev sahibi ülkeyle daha hızlı 
kaynaşmaları ve o ülkenin deneyim ve birikimlerinden yararlan
maları mümkün olabilecektir.

Anlaşma gereği, ilgili kişilerin diplomatik ayrıcalık ve 
muafiyetleri devam etmekle birlikte, bazı istisnaların dışında, 
çalışılan işle sınırlı olmak kaydıyla kabul eden devletin cezai, 
medeni ve idari yargısı ile mali ve sosyal güvenlik rejimine tabi 
olunacaktır.

Çalışma izni tekrar yenilenmek kaydıyla iki yılı aşmayan 
bir dönem için verilecek izin misyon mensubu eş veya ebeveynin 
görev süresiyle sınırlı olacaktır.
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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ÜLKEMİZE YAPACAĞI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi, 
Dışişleri Bakanımızın davetine icabetle görüşmelerde bulunmak 
üzere 17-19 Ocak 2000 tarihleri arasında Ankara’yı ziyaret ede
cektir.

Sözkonusu görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası 
konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Konuk Bakan ayrıca, ziyaretinin ikinci gününde Konya'yı 
ziyaret ederek tarihi ve turistik mekanları gezecektir. Ziyaretinin 
son gününde ise İstanbul'da Türk işadamlarıyla biraraya gelecek 
olan İran Dışişleri Bakanı aynı gün ülkemizden ayrılacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN’A 
YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze'in davetine icabetle 14-15 
Ocak 2000 tarihlerinde Tiflis'e resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e bu ziyaret 
sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Koray Aydın, 
Milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile işadamların
dan oluşan bir heyet eşlik edeceklerdir.

Ziyaret sırasında her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışve
rişinde bulunulacak, Türkiye ile Gürcistan arasında en yüksek ve 
ileri seviyede seyreden ikili ilişkilerin çok yönlü şekilde daha da 
geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gerek ikili gerek 
uluslararası platformlarda daha da güçlendirilmesi imkanları 
araştırılacaktır.

Bu ziyaret mükemmel dostluk ve komşuluk ilişkileri 
içinde bulunduğumuz Gürcistan ile her alanda mevcut samimi ve 
sıcak ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
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m  o c a k  m m

• •

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI'NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Günaydın sayın basın mensupları.
Toplantımıza hoş geldiniz. Sırf bilgi kabilinden, size AB ile iliş
kilerimizin önümüzdeki dönemdeki çalışma seyri hakkında bazı 
hususları aktarmak istiyorum. Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin 
diğer aday ülkelerle beraber aynı temelde aday olarak tescil ve 
ilan edilmesinin ardından, biliyorsunuz önümüzde uzun ve yoru
cu bir dönem başladı. Esas itibariyle, bu dönemde üç tür çalış
manın yürütülmesi öngörülüyor. Bunlardan bir tanesi "Katılım 
Ortaklığı" denilen bir çalışma. Bir diğeri AB müktesebatınm 
üstlenilmesi için "Ulusal Program" diye bilinen bir çalışma. Daha 
sonra da "Tarama Süreci" (screening process) dediğimiz bir süreç, 
ki bunların hepsi eş zamanlı da olabiliyor.

ilk olarak bu "katılım ortaklığı" kavramına kısaca 
değineyim. Her aday ülke için ayrı ayrı hazırlanan, o ülkenin tam 
üyeliğe hazırlanması için hedefleri ortaya koyan, sözkonusu 
hedeflere hangi zaman dilimi içinde ulaşılacağını belirleyen ve 
bunun için AB'nin sağlayacağı mali desteğe yer veren temel 
strateji belgesidir. Bu belge aday ülkeyle yapılan görüşmeler 
sonucunda oluşturulmakta, Komisyon tarafından kaleme alın
makta, daha sonra AB Konseyi tarafından onaylanmaktadır. 
Komisyon, raporu yazarken ülkenin Kopenhag Kriterleri’ne 
uyum derecesini de dikkate almaktadır. "Katılım Ortaklığı" aday 
ülke tarafından yerine getirilmesi taahhüt edilen kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefleri ortaya koymaktadır. Kısa vadeden kasıt genellik
le bir yıl veya biraz daha fazla bir süredir. Orta ve uzun vadeli 
hedefler ise daha uzun bir süreye yayılmakla birlikte bunun çalış
malarına başlanması da bir gereklilik olmaktadır. "Katılım
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Ortaklığı" genellikle birden fazla yıla yayılan ve ülkenin Birliğe 
katılımına kadar geçerli olacak bir belgedir. Bununla birlikte 
gerektiğinde gözden geçirilebilmektedir.

Bunun yanı sıra yapılması gereken bir başka çalışma AB 
müktesebatının üstlenilmesi için "Ulusal Program" adını taşımak
tadır. Katılma Ortaklığı aday ülke tarafından hazırlanan "Ulusal 
Program" ile tamamlanmış olmaktadır. Bu metin, aday ülkenin 
Kopenhag Kriterleri ve topluluk müktesebatını hangi sürede ve ne 
ölçüde yerine getirebileceğini ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan 
bir tür taahhütname niteliğindedir. Bu belgenin hazırlanması 
topluluk müktesebatının 31 alanıyla ilgili bakanlık ve kuru
luşlarımızın katkısıyla gerçekleştirilecektir. Bu çalışma bildiğiniz 
gibi başlamıştır.

Bir de "Tarama Süreci" diye çevirdiğimiz belki yaygın 
olarak "screening process" diye bilinen bir süreç var. Bu da katıl
ma müzakerelerinde ortaya çıkabilecek olan sorunların önceden 
tespiti amacına yönelik bir çalışma. Komisyon, aday ülkeyle 
yapılan toplantılardan önce bu müktesebatm 31 alanı konusunda 
ayrıntılı bir sunuş yapmakta, ülkeye çeşitli sorular yöneltmekte
dir. Bunlar müktesebatm ilgili bölümünün kabul edilip edilmeye
ceği, geçiş dönemi isteyip istemediği, müktesebat uyumu için 
gerekli ulusal mevzuatı esasen yürürlüğe koyup koymadığı, bunu 
yapmadı ise bunun ne kadar süre içinde gerçekleştirebileceği, AB 
müktesebatını gerektiği gibi uygulamak için gerekli idari ve adli 
yapıya sahip olup olmadığı, vs. gibi sorulardır. Bu sorular ile aday 
ülke tarafından verilen sözlü ve yazılı yanıtlar, müzakereler 
sırasında çıkabilecek sorunları öngörmek bakımından Komisyon 
ve aday ülkeye yardımcı olmaktadır. Bundan sonra da Komisyon 
AB üyesi 15 ülkeye, aday ülkeyle açılacak müzakerelerde ortaya 
çıkabilecek potansiyel sorunları içeren bir rapor sunmaktadır. Bu 
rapor aynı zamanda aday ülkenin ulusal mevzuatı ve bunu uygu
lama kapasitesi hakkında verdiği bilgiler ışığında, müzakere aşa
masında çıkabilecek sorunlar hakkındaki Komisyon’un görüşleri
ni içermektedir. Bu yönleriyle bu rapor, aday ülkeyle müzakere 
açılıp açılmayacağı konusunda oybirliğiyle karar vermesi gereken
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üye ülkelere yardımcı olmaktadır.

Bu yukarıda sayılan üç faaliyet birbirine paralel biçimde 
de başlayıp yürütülebilen faaliyetlerdir. Zaten bunların bir kısmı 
başlamıştır. Bu çerçevede AB ile aday ülke olarak siyasi istişare 
sürecimiz de başlamıştır. Dün bu konuda bir bilgi notu da gön
derdik hatırlarsınız. Bugün Brüksel'de bir toplantı var. Bu toplan
tılar önümüzdeki dönem içinde de devam edecek.

Sorularınız varsa cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : AB süreciyle ilgili üç ayrı noktadan herhalde şu 
anda başlayan sadece bir tanesi. Hep raporlardan bahsettiniz 
konuşurken. Bu raporların tamamlanması için belirli tarihler var 
mı?

CEVAP : Hayır, ama bunlar adaylıkla beraber işlemeye 
başlayan mekanizmalar. Bunların birbiriyle eş zamanlı da olabile
cek bir şekilde, makul bir süre içinde tamamlanması, bu sürecin 
işlemesi bakımından gerekiyor.

SORU: Şimdi bu ulusal programda bir takım taahhütlerde 
bulunacak Türkiye kısa, orta ve uzun vadeli. Bu vaatlerden biri 
"Türkiye idam cezasını kaldıracak" şeklinde olabilir mi? İkincisi 
de bugün yapılan hükümet ortakları zirvesine Dışişleri 
Bakanlığı’nın da bir rapor gönderdiği doğru mudur?

CEVAP : Geçen toplantıda da sorunuzu ikinci bölümü 
itibariyle cevaplandırmıştım. Bakanlığımız tabii ki bu tür dış poli
tikaya taalluk eden konularda meselelerin çeşitli veçhelerini 
değerlendiren, olasılıkları ortaya koyan bir takım kağıtlar üret
mekle yükümlüdür. Bu kağıtları ilgili mercilerin dikkatine 
muntazaman sunmaktadır.

Öte yandan, bugünkü toplantıda biliyorsunuz Sayın 
Bakanımız da bulunacak. Onun ötesi toplantıdan çıkacak karara 
bağlı. Artık bir hükümet meselesidir. Sayın Başbakanımız her
halde bugün gerekli açıklamayı yapacaklardır.
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SORU: Papandreu'nun ziyareti bekleniyor. Onunla ilgili 
resmen tarih verecek ve programında nelerin olduğunu bize 
söyleyebilecek misiniz, imzalanacak anlaşmalar?

CEVAP: Sayın Papandreu'nun daha önceki toplan
tılarımızda da ifade ettiğimiz üzere 20-21 Ocak tarihlerinde 
Ankara'ya bir ziyareti bekleniyor. Programın ayrıntıları konusun
da çalışmalar devam ediyor. Yine daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi, Sayın Papandreu'nun ziyareti vesilesiyle iki ülke dışişleri 
bakanlıkları arasında bir süredir yürütülmekte olan çalışmalar 
sonucu hazır hale getirilen anlaşmaların bir kısmı imzalanacak. 
Bunların kalan kısmının da Sayın Bakanımızın Şubat ayı 
başlarında Atina'ya yapması sözkonusu ziyaret sırasında imzalan
ması gündemde.

SORU : Sayın Başbakan ve Bakan Davos'a gidiyorlar. Şu 
an için kesinleşmiş randevuları var mı?

CEVAP : Hayır. Toplantı marjında ikili görüşme olarak şu 
anda benim bildiğim bir ikili görüşme takvimi yok. Bu konularda 
bazen önceden takvim ortaya çıkarmak da pratik olmuyor. 
Sizlerin de tecrübelerinizle bildiğiniz gibi, bazen gidilen mahalde 
hemen o anda kararlaştırılan, çok kısa bir süre önce kararlaştırılan 
bir çerçevede görüşmeler yapılabiliyor. Şu anda böyle bir prog
ram yok elimizde.

SORU : Birkaç gündür gazetelerde Azerbaycan başkanı 
Aliyev'in ziyaretiyle ilgili birkaç haber çıktı. Haberlerden biri, 
Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerini gözden geçirebileceği, 
sınır ticaretinin açılmasına izin verilebileceği biçimdeydi. Sonra 
bunun yalanlandığı söylendi ama hiçbir şey kesin değil gibi. 
Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin gündeme alınması 
sözkonusu olacak mı Bakanlık tarafından?

CEVAP : Gerek Sayın Bakanımız, gerek Sayın 
Başbakanımız ve gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da çeşitli 
vesilelerle açıkladığı gibi, Türkiye Yukarı Karabağ sorununun 
çözümüyle ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında alı
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nacak kararları ve çözüm yolunda atılacak olumlu adımları 
desteklemeye hazırdır. Bu konuda sağlanacak olumlu 
gelişmelerin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de olum
lu şekilde yansıması doğaldır.

SORU: Bugünkü gazetelerde yine Azerbaycan
Cumhurbaşkanı’nın Türkiye'den Azerbaycan'a askeri desteğini 
arttırması konusunda talepleri olduğu yazılıyor. Bu konuda bizi 
bilgilendirir misiniz?

CEVAP: Böyle bir talep vaki olduğu konusunda bende bir 
bilgi yok. Türkiye hiç şüphesiz bölge ülkesi olarak 
Kafkaslar’daki gelişmelerle çok yakından ilgilidir. Bu 
gelişmelerin bazı veçheleriyle endişe verici boyutlarda olduğunu 
da hep söyleyegelmektedir. Tabii ki aslolan bu meselelerin bölge 
ülkeleri arasında, uluslararası normlara uygun bir şeklide çözüm
lenmesidir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN CNN- 
TÜRK TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKATIN

METNİ

AHMET SEVER ¡Dışişleri Bakanı İsmail Cem konuğu
muz. Ama kendisi dün akşam 7,5 saat süren toplantıyla ilgili 
konuşmak istemediğini söylüyor. Başbakan Bülent Ecevit'in yap
tığı konuşma yeterli diyor. Ama tabii İsmail Cem'i burada bulup 
kendisine bu konuyla ilgili soru yöneltmemek de olmaz. Biz fazla 
içeriğine girmeden şunu soralım. Niye bu kadar uzun sürdü Sayın 
Cem ve bu karar dışarıda nasıl bir tepkiye yol açtı? Nasıl yankı
landı?

SAYIN BAKAN : Niye bu kadar uzun sürdüğünü dün 
Sayın Başbakan açıkladı. Biz bu tarz toplantılarda konuları çok 
ayrıntılı incelemekteyiz. Onun için uzun sürdü cevabını verdi. Dış 
yankıları olumlu aslında. Bu çok doğal bir hadise. İşin tabiatı ne 
ise, hukuk ne ise, Türkiye'nin menfaati ne ise, Türkiye'nin sakın
ması gerekecek muhtemel sıkıntılar ne ise hepsini dikkate alan bir 
karara vardı üç genel başkan ve bence çok güzel bir karar. 
Türkiyemizin menfaatini, halkımızın menfaatini, kendi içimizde
ki bütün hassasiyetleri dikkate alan, bence mükemmel bir sonuca 
ulaşıldı. Tabii öncelikle önemli olan bizim kendi halkımızın nasıl 
baktığı, bizim açımızdan ne olduğu. Ben altı ayda bir AB'nin 
Ankara'daki Büyükelçilerine bir yemek veriyorum; öğle yemeği.

SAYIN SEVER: O yemekten geliyorsunuz zaten buraya.

SAYIN BAKAN : Evet, çalışma yemeği bu ve orada da 
baktım herkes Türkiye'nin bir hayli hassas bir konuda hem kendi 
ulusal menfaatini ön planda tutarak, hem kendi imzasının bulun
duğu anlaşmalarla uyumlu davranarak çok başarılı bir sonuç
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SAYIN SEVER: Büyükelçilerin yaklaşımı nasıldı? Çünkü 
dışarıdan gelen tepkiler sanki dışarıda bir rahatlama olduğu şek
linde. Aynı havayı Büyükelçilerde de sezdiniz mi? Gördünüz mü?

SAYIN BAKAN: Biz bu konu üzerinde çok az konuştuk. 
Daha çok bundan sonrasını, ilişkilerimizin bundan sonrasını 
konuştuk. Ben bir tahlil yaptım. Helsinki'nin tahlilini yaptım. 
Ayrıca kendilerine teşekkür ettim. Çünkü gerçekten Helsinki'de 
Türkiye'nin isteği doğrultusunda bir sonuç çıkması için AB 
ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçilerinin hepsi çalıştı. Şunu da 
söyledim. Evet Helsinki Türkiyemiz adına, Bakanlığımız adına 
başarı. Ama AB açısından da büyük bir başarı. AB çok tarihi bir 
karar aldı ve Türkiye'yi aday yaparak geleceğe, geleceğin tarihini 
oluşturmaya değişik bir şekilde yaklaştı. Bunu anlattım.

SAYIN SEVER : Türkiye'nin adaylığıyla birlikte bir 
tartışma başladı AB içinde. Avrupa'nın sınırları nerede başlar, 
nerede biter şeklinde? Aynı zamanda din ve kültürü farklı bir ülke 
AB'ne girebilir mi giremez mi noktasında? Bazı çevreler özellik
le Hıristiyan Demokratlar tarafından.

SAYIN BAKAN : Şimdi tabii çok ilginç. Aslında bu 
tartışma noktalandı. Yani Türkiye'nin adaylığıyla Avrupa'nın 
sınırının nerede bittiği, AB içinde farklı kültürler, farklı dinler 
olur mu, olmaz mı tartışması bir bakıma sona erdi. Ancak buna 
karşı belirttiğiniz, bir tepki var. O tepki çok geniş değil. Belli 
birkaç ülkede yoğunlaşıyor. Onlar da zamanla daha farklı bakar 
ümidindeyim. Ancak, bu kararı almak ki bu karar AB'nin elbette 
menfaatine bir karar. Bunu hiç gözardı etmiyorum. Ama alınması 
zor bir karar. Çünkü yüzyıllar boyunca bir tehdit olarak baktığın, 
hadi tehdit olarak görmediğin dönemlerde dahi kendi dışında, 
öteki diye baktığın bir ülkeyle biraraya geliyorsun ve kendi 
sınırını da o ülke sınırlarının ötesine taşıyorsun. Bugün artık 
AB'nin sınırı Ege'den, Balkanlardan geçmiyor, Türkiye'nin 
doğusuna kaymış vaziyette. Bu müthiş bir olay. Bunları konuştuk. 
Neler yapacağız? Nasıl gelişecek?

aldığı düşüncesinde.
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SAYIN SEVER: Tam bu noktada Sayın Bakan, Helsinki 
Zirvesi'nin üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve bu bir ay içerisinde 
Türkiye ne yaptı? Nasıl hazırlanıyor? Hazırlıklar konusunda neler 
yapıldı? Bazı eleştiriler de çıkmaya başladı, basında veya bazı 
çevrelerde. Şimdi o heyecan bitti mi artık?

SAYIN BAKAN: Ben heyecandan yana bir kişi değilim. 
Büyük heyecanla, büyük kamuoyu gösterileriyle bu işler yapıl
maz. Böyle çok heyecanlı başlarsak ne olur? Bir süre sonra heye
can azalır ve işler savsaklanmaya başlar. Bence tam aksine, heye
cansız başlayalım. Ama tempoyu hiç kaybetmeyelim. Gayet 
dikkatli, planlı, sürekliliği olan bir şekilde devam edelim. Benim 
yaklaşımım bu oldu. Bu bağlamda fena da gitmiyor. Biz birçok 
konuda neler yapmamız gerekiyorsa hazırlığına başladık. İlk 
aşamada AB Komisyonunun bir belge hazırlaması lazım.

SAYIN SEVER : Ortak bir belge...

SAYIN BAKAN : Evet. Bizim de bu belgenin hazırlan
masına kendi düşüncelerimizi getirmemiz lazım.

SAYIN SEVER: Bu belge neyi içerecek Sayın Bakan?

SAYIN BAKAN: Kısa, orta, uzun vadede hangi hedefler, 
neler gerçekleşebilir? Bu belge bunun genel bir planlaması, kağıt 
üzerine dökülmesi olacak. Şimdi biz hazırlığımızı gayet cid
diyetle devam ettiriyoruz ve tahminden, beklenenden daha erken 
bir zaman içinde tamamlamak üzereyiz. Tabii Sayın Başbakan'ın 
direktifini alacağız. İlk aşamada yapmamız gereken budur. Bunun 
dışında kendi Bakanlıklarımızın, müesseselerimizin yaptığı çalış
malar, mevzuat uyum çalışmaları, bunlar da devam ediyor. 
Toplantı yapıldı. İlgili Devlet Bakanımızın bir toplantısı oldu. 
Dolayısıyla o da yürüyor. Öncelikle özel sektörü ve işçi 
sendikalarını bu sürecin içinde çok önemli görmekteyim. Onlarla 
temaslarımıza yeni başladık. Tabii bunlar bir anda olmuyor. Bir 
de Yılbaşı ve Ramazan Bayramı da girdi. Gerçi biz Yılbaşında ve 
Ramazan Bayramında çalıştık ama başkaları çalışmadığı için çok 
hızlı geliştiremedik. İşveren kesiminin bazı temsilcileriyle
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görüşmeler yaptık. İşçi kesiminin temsilcileriyle de görüşeceğim. 
Onların bu sürece dahil olması, onlarla birlikte sivil toplum örgüt
lerinin katkılarının alınması, bütün bunlar planlandı ve uygula
maya da giriyor. Daha henüz sonucunu alamadık ama, dün ilk 
toplantımızı yaptık AB ile. Bu toplantı siyasi istişare ve siyasi 
fikir üretimi.

SAYIN SEVER : Brüksel'deki toplantı mı?

SAYIN BAKAN : Brüksel'de ve Türkiye ilk kez katıldı. 
Orta Asya ve Kafkasya konusunda AB'nin siyaset üretimi 
sürecine katkı toplantısıydı ve burada kendi düşüncelerimizi 
getirdik. Hatta son dakikada bir değişiklik olmadıysa, bizim 
arkadaşımız da bu çalışma grubunun sunuculuğuna seçilecekti. 
Herhalde seçilmiştir. Fena gitmiyor. Şimdi gelecekler, görüşe
ceğiz. Sonra biz gideceğiz..

SAYIN SEVER: Yoğun bir diplomasi trafiği başlıyor mu?

SAYIN BAKAN: Başlıyor. Normal bir şekilde devam 
edeceğiz.

SAYIN SEVER : Sayın Bakan şimdi ortaya 2004 yılı 
hedef olarak atıldı. Bu tabii ki sizden kaynaklanan bir şey değildi 
ama bu 2004 yılı hedefi dolaşıyor ortalıkta. Sizce 2004 yılı 
gerçekçi bir tarih mi tam üyelik için?

SAYIN BAKAN : Tam üyelik için mi diyorsunuz?

SAYIN SEVER: Tam üyelik için. Ya da katılma müza
kerelerinin başlama tarihi olarak?

SAYIN BAKAN: Şimdi katılma müzakerelerinin başlama 
tarihi olarak çok geç. Onu çok daha erken yapmak umudundayım. 
Tam üyeliğin gerçekleşmesi için ise, keşke olsa ama sanki biraz 
erken gibi gözüküyor.

SAYIN SEVER : Şimdi bu süreç içerisinde, bu süreci
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kısaltmak ya da uzatmak biraz Türkiye'nin elinde değil mi sizce?

SAYIN BAKAN : Tamamen katılıyorum. Şimdi bir de 
bizim halkımıza şunu biraz daha iyi anlatabilmemiz lazım. AB 
olayı böyle sadece entelektüel bir azınlığı ilgilendiren veyahut 
toplumumuzun çok zengin kesitini ilgilendiren bir olay değil. Bu 
halkımızın günlük yaşantısını etkileyen bir olay. Belki daha soyut 
olan konular var. Daha tartışmalı, siyasi konular. Onları bir yana 
bırakayım. Ama bakınız biz AB adaylığını alalı henüz bir ay oldu. 
Bu bir ayda ekonomide AB adaylığının çok olumlu yankılarını 
gördük. Yani AB adaylığımız olmasaydı ne bu IMF hadiseleri, 
belki IMF olurdu da, Dünya Bankası'nın ek kredileri, efendim 
birçok uluslararası ölçüt getiren kuruluşun Türkiye hakkındaki 
notunu yükseltmesi, elbette bunu biz yapmadık. Bu AB'den 
dolayı da olmadı. Ama AB'nin olumlu yansıması bu alanlarda 
Türkiye'nin mesafe almasını kolaylaştırdı. Bunlar çok önemli. 
Bunlar halkımıza yansıyan konular. Şimdi mesela enflasyonla 
mücadele ediyoruz. AB adaylığımız ona bir katkı getiriyor. 
Sadece bu alanda değil, siyaset alanında bunu ben çok somut 
görmekteyim. Bizim artık Orta Doğu'da, Orta Asya'daki konu
mumuz çok değişti onların gözünde. Kafkasya'da, Balkanlar'da. 
Türkiye'ye şimdi çok farklı bakıyorlar.

SAYIN SEVER: Türkiye o kaybettiği model olma özel-
1  • w  • •lığını.

SAYIN BAKAN: Belirttiğiniz gibi hem model özelliği, 
hem örnek hem de çok güçlü bir ülke Türkiye. Bunu ben kesin
likle idealize etmiyorum. Yani çok somut gördüğümü nakletmek
teyim. Türkiye'nin imajı belki bir Batı Avrupa ülkesinde böyle 
değişmedi, büyümedi. Ama belli coğrafyalarda müthiş bir mesafe 
aldık. Tabii bunun hem siyasete, hem ekonomiye yansıması ola
cak. O açıdan çok önemli. Bugünkü yemekte şunu da belirttim 
muhataplarıma. Şimdi "Türkiye'nin adaylığı başka birkaç ülkenin 
üyeliğiyle eşdeğerde, yani biz ne yapalım işte adayız. 13 tane 
daha aday var" değil. Türkiye'nin öyle bir ekonomik, stratejik, 
tarihsel, kültürel kimliği ve gücü var ki, bizim adaylığımız çok
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SAYIN SEVER: Şimdi burada ilginç bir şey daha var. 
Ekonomi alanında Gümrük Birliği tabii ki Türkiye'yi diğer aday
ların önüne taşıyan bir rol oynuyor. Diğer adaylarla 
kıyaslandığında Türkiye ekonomik açıdan Gümrük Birliği'nin de 
katkısıyla daha ileride, ama siyasi açıdan, insan hakları, 
demokratikleşme açısından daha geride görünüyor dışarıdan 
bakıldığı zaman. Tabii ki adaylığın Türkiye'ye yansımaları olacak 
dediniz biraz önce. Tabii hukuk reformu, birtakım reformların 
hızlanması, ivme kazanması yolunda da itici bir rol oynayacak 
değil mi sizce?

SAYIN BAKAN: Tabii bu ciddi bir katkı. Ben hep öyle 
bakmaya çalıştım. Ekonomide, insan haklarında, demokrasi, 
siyaset, eğitim konularında Türkiye'nin ileri bir rasyonele ulaş
masında kolaylaştırıcı bir faktör oluyor AB. Biz zaten oraya 
gidiyoruz. Biz zaten bu rasyonele yönelmiş bir ülkeyiz. Ama 
buraya daha kısa zamanda ve daha az zahmetsiz ulaşmamızı 
sağlayabilecek bir faktör ve nihayet çok teorik konuşursak, 
(tamamen teoride konuşuyorum) bizim başka AB üyesi ülkeler
den geri olduğumuz konular siyasi iradenin konularıdır. Yani 
siyasi irade varsa, toplumda konsensüs varsa bunlar çok kısa 
zamanda, çok çok kısa bir zamanda, gerçekleşebilecek işlerdir. 
Yani ekonominin yapı değiştirmesi gibi çok uzun süreye ihtiyaç 
göstermeyen olgulardır. Umuyorum bütün bunları fazla kamuoyu 
tartışmasına, zıtlaşma havasına girmeksizin hallederiz. Ben bunu 
Avrupa'lı muhataplarıma da anlatıyorum. Yani Türkiye'deki olay
lara "confrontational" dedikleri bir karşıtlık içinde bakmayın. 
Bizim memleketimiz, bizim halkımız ona yatkın değildir. Biz 
kendi içimizde de birçok meseleyi konuşarak çözeriz. Yani o 
bizim genlerimizde var, geleneğimizde var "Gel kardeşim, gel bir 
kahve içelim, bir sigara yak da şunu bir konuşalım" bizim 
tarzımız biraz budur. Biz kendi içimizde de AB meselelerini 
yahut başka meseleleri bir karşıtlık ortamına sokmaksızın -çünkü 
o zaman hepimiz inatçı kesiliriz- karşılıklı konuşarak, birbirimizi 
anlayarak, birbirimizin hassasiyetine saygılı olarak, zannediyo-

büyük bir hadise. Bunun sonuçlarını da almaya çalışıyoruz.
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rum tahminden daha kısa zamanda ve daha az zahmetli bir şekilde 
çözebileceğiz.

ÇİĞDEM ANAT: Ahmet Sever bir iki soru da buradan
___  •

yöneltmek istiyoruz Bakana, idam cezasının kaldırılması ne 
zaman gündeme gelecek?

SAYIN BAKAN: Efendim Hükümetimiz uygun gördüğü
zaman.

SAYIN ANAT: Ne zaman uygun görebilir, bir takvim bir 
süre verebiliyor musunuz?

SAYIN BAKAN : Hayır.

SAYIN ANAT: Bir yıl içinde mi? İki yıl içinde mi? Altı ay 
içinde mi?

SAYIN BAKAN: Efendim bilemiyorum, söyledim.

SAYIN ANAT: Şimdi "Avrupa İnsan Hakları u
Mahkemesi'nin kararı beklenecek Öcalan için" diye karar verdi
niz. Fakat AİHM'nin kararını 1,5 yıl önceden vermeyeceği 
söyleniyor. 1,5 yıl bekleneceği söyleniyor. Bu 1,5 yıl içinde 
Türkiye'de idam cezasının kaldırılması gündeme gelecek mi, 
gelmeyecek mi?

SAYIN BAKAN : Efendim belirttiğim gibi bunu belki 
Sayın Başbakan'a yöneltirsiniz, yahut Sayın Adalet Bakanına. 
Bunlar onların konusu.

SAYIN ANAT: O halde size bir soru daha sormak istiyo
rum. Son soruyu Ahmet Sever'e bırakacağım ama karar metninde 
yeralan ve kimi partilerin bir koşul dediği kısmı, aynen okumak 
istiyorum ben: "Genel Başkanların hukuka saygı içinde aldıkları 
bu kararın terör örgütü yandaşı çevrelerce milleti ve devletiyle 
Türkiye'nin yüksek menfaatleri aleyhine kullanılmak istendiğinin 
değerlendirilmesi halinde erteleme süreci kesilerek infaz sürecine
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derhal geçilecektir." Şimdi bundan kasıt nedir? Yani PKK'nın 
bundan sonra hiçbir terör eylemine, hiçbir şiddet eylemine tole
rans gösterilmeyecek ve bu infazın gerçekleştirilmesi manasına 
gelecek. İnfazın öne çekilmesi ve askıdan indirilmesi anlamına mı 
geliyor?

SAYIN BAKAN : Efendim tabii bu söylediğiniz sizin 
yorumunuz. Bu konuyu Sayın Başbakan'a dün bazı 
arkadaşlarımız sordu. Sayın Başbakan da metni okumakla yetin
di. Ben bunun ötesinde bir şey söylemem. Yakışık almaz, ciddi 
olmaz.

SAYIN SEVER: Son sorumu sorayım. Bu iç örgütlen
mede, adaylık için iç örgütlenmede ayrı bir Bakanlığın kurulması 
gerekir mi sizce? Yoksa Dışişleri Bakanlığı bu süreci tek başına 
götürebilir mi?

SAYIN BAKAN: Efendim biz bugüne kadarki çalışma 
sistemi içinde yapmamız gerekenleri fazlasıyla yapabildiğimizi 
ortaya koyduk. Sonuçlar meydanda. Ayrıca şunu hemen belirte
yim. Özellikle ekonomik konularda asıl işi yapan bizim 
Bakanlığımız değil. Biz hepsini kontrol ediyoruz, koordine edi
yoruz zaman zaman ama esas işi gerçekleştiren Devlet Planlama 
Müsteşarlığıdır, Dış Ticaret Müsteşarlığıdır, değişik 
Bakanlıklardır ve bugüne kadar iyi gitti. Belki başka sihirli, tıl
sımlı formüllerle daha da iyi gidebilir deniyorsa onu bilemem. 
Gene Hükümetin konusu. Ama bana göre bir eksiğimiz yok. 
Bugüne kadar nasıl götürmüşsek, nasıl sonuç almışsak, bundan 
sonra da sonuç almaya devam ederiz kanaatindeyim.

SAYIN SEVER: Çok teşekkür ederiz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN'I RESMİ 
ZİYARETLERİ ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 14 Ocak 2000, Cuma, saat: 12.00)

Gürcistan Devlet Başkanı, aziz dostum Sayın Eduard 
Shevardnadze'nin davetine icabetle Gürcistan'a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmek üzere Tiflis'e hareket ediyorum. Bu ziyaretimde 
bana Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Cumhur Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 
Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Koray Aydın ile milletvekil
leri, üst düzey yetkililer ve işadamlarından oluşan bir heyet 
refakat edecektir.

Ziyaretim sırasında Sayın Shevardnadze ile başta Kuzey 
ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler olmak üzere, her iki ülkeyi 
de yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelere ve 
bölgedeki barış arayışlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak, 
ikili ilişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesi, ülkelerimiz 
arasındaki işbirliğinin ikili ve uluslararası platformalarda daha da 
güçlendirilmesi imkanlarını araştıracağız. Bu çerçevede, ziyare
tim, Türkiye'nin, Gürcistan'ın bağımsızlığına, toprak bütün
lüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine atfettiği özel önemin bir 
kere daha vurgulanmasına imkan sağlayacaktır.

Türkiye ile Gürcistan paylaştıkları coğrafyada kalıcı barış 
ve istikrarın tesisiyle birlikte ortaya çıkacak refah ve zenginlikten 
beraberce yararlanmak hususunda kader birliği içindedir. Bu 
çerçevede, ziyaretim, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 
Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı ve Kars-Tiflis demiryolu gibi 
enerji ve ulaşım konularındaki ortaklık ilişkilerimizin değer
lendirilmesi imkanını da yaratacaktır.
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Ziyaretim sırasında Sayın Shevardnadze'nin yanısıra, 
Başbakan Muadili Devlet Bakanı Sayın Lortkipanidze ve 
Gürcistan Parlamento Başkanı Sayın Zhvania ile de görüşeceğim. 
Ayrıca Türkiye-Gürcistan iş toplantısına Sayın Shevardnadze ile 
birlikte katılarak iki ülke girişimcilerine hitap edeceğim.

Bu ziyaretin sağlam ve köklü dostluk ve kardeşlik 
bağlarıyla bağlı olduğumuz Gürcistan ile her alanda mevcut işbir
liği ve ortaklık ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine ve 
Kafkasya'nın barış ve refahına katkıda bulunacağına inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TİFLİS’E 
VARIŞLARINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMASI

(Tiflis Havaalanı 14 Ocak 2000, Cuma, Saat: 16:05)

Gürcistan Devlet Başkanı, aziz dostum Sayın Eduard 
Shevardnadze'nin davetine icabetle dost ve kardeş Gürcistan'ı bir 
kere daha ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Gürcistan bizim ikinci vatanimizdir. Bu vesileyle, sizlere Türk 
halkının hasret dolu selamlarını ve en iyi dileklerini getirdim.

Türkiye kardeş Gürcistan'ın en yakın dostudur. Türkiye bu 
güzel ülkenin iyi ve kötü gününde daima yanında olmuş, olmaya 
da devam edecektir. Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz ve 
dayanışmamız ebedidir. Türkiye'nin Kafkasya'da aradığı barıştır, 
istikrardır ve ortak refahtır. Türkiye ve Gürcistan bu doğrultuda 
birlikte çalışmak ve kader birliği yapmak hususunda kararlı ve 
azimlidirler. Ziyaretimin temel nedeni Gürcistan ile aramızdaki 
dayanışma ve işbirliğine verdiğimiz önemin bir kere daha vurgu- 
lanmasıdır.

Türkiye, Kafkasya bölgesinin bir barış ve refah 
coğrafyasına dönüştürülmesine özel önem atfetmekte, bölgesel 
işbirliğinin daha verimli biçimde sağlanmasının önünde engel 
oluşturan mevcut ihtilafların biran önce çözüme kavuşturulmasını 
arzu etmektedir. Bu çerçevede Gürcistan'ın bağımsızlığına, ege
menliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine büyük önem 
vermekteyiz.

Ziyaretim sırasında, bütün dünyanın takdir ve hayranlık 
hisleri beslediği, büyük devlet adamı, aziz dostum Sayın 
Shevardnadze ile ikili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulu
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nacağım. Gürcistan ile karşılıklı saygı, güven ve dostluğa 
dayanan ve son yıllarda fevkalade ilerlemeler kaydeden ikili iliş
kilerimizin daha da güçlendirilmesi için neler yapılabileceği 
konusunu birlikte ele alacak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı, Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı, Kars-Tiflis demiryolu 
gibi Avrasya'nın geleceği açısından büyük önem taşıyan işbirliği 
projelerinin son durumunu gözden geçireceğiz.

Ayrıca, Çeçenistan'daki olaylar başta olmak üzere, böl
gemizdeki sorunlarla ilgili gelişmeler, bu sorunlara getirilebilecek 
çözüm yolları ve bu yönde sarfedilen çabalar hakkında kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunacağız.

Ziyaretimin, dost ve kardeş Gürcistan ile aramızdaki 
dayanışmayı güçlendirmesine, gerek ikili ilişkilerimiz gerek 
bölgesel konulardaki işbirliğimizin geliştirilmesine katkıda 
bulunmasını diliyor, bütün dost ve kardeş Gürcistan halkını en 
derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
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M  OCAK 2000

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, GÜRCİSTAN 
DEVLET BAŞKANI SHEVARDNADZE TARAFINDAN 

KENDİLERİNE “ALTIN POST (GOLDEN FLEECE) 
MADALYASP’NIN TEVDİ EDİLDİĞİ TÖRENDE

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Tiflis Z. Paliaşvili Opera ve Bale Devlet Akademik Tiyatrosu,
14 Ocak 2000, Cuma, Saat: 19.00)

Aziz kardeşim Sayın Başkan Eduard Shevardnadze,
Değerli misafirler, - -

Demokrasi, hürriyet ve barışa hizmetle geçen uzun siyasi 
hayatım boyunca içeride ve dışarıda birçok ödül aldım. Ancak, 
bağımsızlığını kazanmasını büyük bir coşkuyla karşıladığım ve 
gerçekleştirdiği büyük değişim ve dönüşümlere başlangıcından 
itibaren tanık olduğum dost ve kardeş Gürcistan'dan aldığım bu 
değerli madalyanın her zaman özel bir önemi ve anlamı olacak
tır. Türkiye halkının Gürcistan halkına duyduğu dostluğun bir 
nişanı olarak şerefle kabul ettiğim bu madalyanın veriliş gerekçe
si beni ziyadesiyle duygulandırmıştır. Önce Başbakan ve bilahare 
Cumhurbaşkanı olarak ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak için elimden gelen her 
türlü çabayı sarfettim ve etmeye de devam edeceğim. Bu ilişki
lerin her geçen gün daha ileri gittiğini görmekten büyük bir mut
luluk duymaktayım.

Biz komşu Gürcistan'ı yakın bir dost, halkını ise kardeş 
biliriz. Bir zamanlar yakın ilişkiler içinde bulunarak birbirleriyle 
kaynaşan iki halkın dünya siyasetinin yarattığı koşullar 
çerçevesinde 75 yıl birbirine yabancılaştırılması süreci, 
Gürcistan'ın bağımsızlığına kavuşması ile sona ermiş, tarih halk-
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Bugün geldiğimiz noktada, ilişkilerimiz mükemmel 
düzeyde seyretmektedir. Ancak biz bunu yeterli görmemekte ve 
işbirliğimizi daha ileri noktalara taşımayı hedeflemekteyiz.

Değerli kardeşim Shevardnadze ile birlikte ülkelerimiz 
arasındaki dostluğu geliştirmek ve halklarımız arasındaki 
dayanışmayı güçlendirmek için tüm gücümüzle çaba sarfedi- 
yoruz. Bu vesileyle, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerinin gelişme
sine olan katkısından dolayı milletim adına kendilerine şükran
larımı sunuyorum.

Gürcistan'a yaptığım bu dördüncü ziyarettir. Başbakan 
olarak 1992'de ilk defa ülkenize geldiğim günden bu yana geçen 
süre zarfında, Gürcistan'ın demokrasi ve serbest pazar 
ekonomisinde kaydettiği büyük ilerlemeyi bizzat müşahede 
etmekten her seferinde ayrı bir memnuniyet ve sevinç duyuyo
rum. Bu gelişmenin önderi olan kardeşim Shevardnadze'nin 
dirayetli yönetimi sayesinde, Gürcistan bugün uluslararası cami
anın sözü geçen, saygın bir üyesi haline gelmiştir.

Devletlerin hayatında oldukça kısa sayılacak dokuz sene
lik bir süre içinde Gürcistan'ın kaydettiği ilerleme, ancak halkını 
motive edebilen, uzak görüşlü, ufuk sahibi, devlet tecrübesini 
milletinin refahı için kullanmaya azimli bir lider sayesinde 
gerçekleşebilirdi. Bu bakımdan, Gürcistan halkı 20. Yüzyılın en 
önemli dönüşümlerinden birinin mimarlarından olan kardeşim 
Shevardnadze gibi bir devlet Başkanma sahip olmakla ne kadar 
övünse azdır.

Tarih yapan insanlar olağanüstü dönemlerin ürünüdür. 
Aziz dostum Sayın Shevardnadze işte böyle bir şahsiyettir. Dünya 
barışına, demokrasinin yaygınlaşmasına, bağımsız Gürcistan 
devletinin parlak geleceğine taşınmasına, Kafkasya'nın huzur, 
refah ve istikrarına yaptığı tarihi hizmetler her türlü takdirin 
üstündedir. Büyük devlet adamı, aziz dostum Sayın Shevardnadze 
hakkında şahsım ve milletim adına ifade ettiğim bu düşünceleri

larımızın bir kere daha birbirleriyle kucaklaşmasını sağlamıştır.
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en iyi şekilde değerlendirecek olan kadirşinas Gürcistan halkıdır.

Bundan kısa bir süre önce yeni bir binyıla girdik. Bu yeni 
dönemde ilk yurtdışı ziyaretimi güzel ülkenize yapmaktan ve 
Gürcistan halkının bana ve heyetime gösterdiği içten konuksever
liğe bir kez daha tanık olmaktan büyük bir memnuniyet duymak
tayım.

Türkiye'nin Kafkasya'da aradığı barıştır, dayanışmadır, 
işbirliğidir. Türkiye, bu coğrafyanın Avrupa ve dünyayla her 
alanda bütünleşmesi, küreselleşmenin sunduğu tüm imkan ve fır
satlardan yararlanabilmesi için her türlü gayreti göstermeye 
devam edecektir.

Çağdaşı ve dostu olmaktan gurur duyduğum değerli 
kardeşim Shevardnadze'nin elinden aldığım bu madalyayı, 
Türkiye-Gürcistan dostluğunun bir simgesi olarak muhafaza ede
ceğim.

Bu nişanın veriliş gerekçesini teşkil eden Türkiye- 
Gürcistan ilişkilerini daha ileri götürme doğrultusundaki 
çabalarımızı bundan böyle de kararlılıkla sürdüreceğimizi bu 
vesileyle bir kere daha dünyaya ilan ediyorum. Bölgemizde 
kalıcı barış ve istikrar mutlaka kurulacak, halklarımız refah ve 
mutluluğa ulaşacaklardır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, GÜRCİSTAN 
DEVLET BAŞKANI SHEVARDNADZE'NİN 

ONURLARINA VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Krtsanisi Devlet Konukevi, 14 Ocak 2000, Cuma, Saat:21:00)

Gürcistan Devlet Başkanı, aziz kardeşim Sayın Eduard 
Shevardnadze,

Muhterem Hanımefendi,
Değerli misafirler, *

21. Asra girdiğimiz şu günlerde, tarihteki ilk Gürcistan 
devletinin kuruluşunun üçüncü bin yılını kutlayacak olan dost ve 
kardeş Gürcistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğum mem
nuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Bu vesileyle, aziz kardeşim Sayın Shevardnadze ile bir 
kere daha görüşme imkanı elde etmiş olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu vurgulamak isterim. Sayın Shevardnadze demokrasi 
ve özgürlüğün totalitarizme galebe çaldığı mücadelenin kahra
manlarından biri olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini çoktan 
almıştır. Kendisi, "gelecek özgürlüğündür" başlıklı kitabında "her 
davanın hikayesi aslında bir insanın hikayesidir. İnandığımız 
davalar şahsi kaderimizin bir parçasıdır..." demektedir. Gerçekten 
de inandığı dava uğruna büyük bir cesaret ve uzak görüşlülükle 
her türlü fedakarlığı göze alarak tarihin akışını değiştiren lider
lerin başında gelen Sayın Shevardnadze, tüm birikimini, enerjisi
ni ve deneyimini, bağımsızlık ve egemenlik temelinde ülkesinin 
yeniden yapılanmasına ve gelişmesine hasretmiştir. Bugün, ulus
lararası toplumun saygın bir üyesi olan Gürcistan'ın demokrasi, 
insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değer
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ler yönünde attığı her adımda değerli kardeşim Shevardnadze'nin 
dirayetli liderliğinin damgası bulunmaktadır.

Bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren Gürcistan ile 
dayanışma içinde olduk. Bunu iyi komşuluk sorumluluğunun bir

• •

gereği olarak telakki ettik. Ülkelerimiz arasında her alanda 
mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin temelinde, aynı 
coğrafyayı ve tarihi paylaşma bilincinin yanısıra, halklarımızın 
birbirine karşı beslediği kardeşlik duyguları da yer almaktadır. 
Kafkasya'daki ortak stratejik çıkarlarımız çerçevesinde Gürcistan 
ile işbirliğimizin her alanda daha ileri noktalara taşınması dış 
politikamızın temel öncelikleri arasındadır. Komşumuz 
Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması
na, bağımsızlığına ve egemenliğine tüm devletlerce saygı göste
rilmesine büyük önem atfediyoruz.

Kafkasya'nın barış, refah, istikrar ve güvenliği Türkiye 
için hayati bir konudur. Türkiye ve Gürcistan, Avrasya 
coğrafyasında iki önemli ülkedir. Ülkelerimiz arasındaki ilişki
lerin sağlıklı bir zeminde geliştirilmesi, bölgenin barış, istikrar ve 
refahına katkıda bulunacaktır.

Halen Kuzey Kafkasya'da devam eden, kuzeyiyle, 
güneyiyle bölgenin tümünün istikrarını tehdit eden ve vahim 
insani boyutlar kazanan çatışmaları büyük kaygıyla izlemekteyiz. 
Rusya'nın, Çeçenistan başta olmak üzere, kuzey Kafkasya'daki 
krizi barışçı yollardan çözüme kavuşturmasını içtenlikle temenni 
ediyor, uluslararası toplumun bu doğrultudaki çağrılarına kulak 
vermesini bekliyoruz. Rusya'da hukukun üstünlüğüne dayalı açık 
rejimin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesi bölge barış, 
refah ve istikrarı açısından hayati önem taşımaktadır.

Bu noktada, Türkiye ve Gürcistan'ın Kafkasya'da oluştur
maya çalıştığı işbirliği, istikrar ve barış ikliminin doğru anlaşıl
ması gerektiğini altını çizerek belirtmek isterim. Soğuk Savaş'ın 
sona ermesinin ardından Türkiye ve Gürcistan halklarının kucak
laşması, bölgedeki bütün devletlerin ortak refahına hizmet edecek 
bir dayanışma çağrısıdır. Bu dayanışma ortak değerlerimizi pay-
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İçinde bulunduğumuz coğrafyada, çatışmaların yerini 
işbirliğine bırakmasını, kalıcı barışın bir an önce kurulmasını 
yürekten diliyoruz. Dilemekle de kalmıyoruz, bu doğrultuda bir
likte çaba sarfediyoruz. Türkiye ile Gürcistan arasındaki dayanış
mayı bölgemizin yeni mimarisinin temel taşları olarak görüyoruz. 
Bölgemizdeki tüm ülkelere bir kere daha hatırlatmak istiyoruz ki, 
ilerlemek ve refaha ulaşmak ancak beraber yürümek ve paylaş
makla mümkündür; hegemonyacı eğilimler artık geçmişte 
kalmalıdır. Demokrasi ve ekonomik özgürlüklerin geliştirilmesi 
ve hukuka saygı gösterilmesiyle bölgemizin daha güzel, daha 
zengin, daha mutlu, barış içinde yarınlara kavuşacağına yürekten 
inanıyoruz.

Sayın Başkan, aziz kardeşim,

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşayan ünlü İngiliz şair 
ve yazar Rudyard Kipling'in "Doğu Doğu'dur, Batı da Batı ve bu 
ikisi hiç bir zaman biraraya gelemeyecektir" şeklinde ifade ettiği 
kehanetinin doğru çıkmadığı bugün artık teslim edilmektedir. 
Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Zat-ı Devletlerinin Eylül 
1990'da Vladivostok'ta yapılan "Asya-Pasifık Devletleri, 
Diyalog, Barış ve İşbirliği Konferansı”nda gündeme getirdiği 
İpek Yolu Projesi'nde geçtiğimiz 10 yıl içinde kaydedilen ve 
gerçekleşmesi yönünde birlikte çaba sarfettiğimiz önemli 
gelişmeler sayesinde Doğu ile Batı kucaklaşmış ve Avrasya bir 
siyasi gerçeklik olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Türkiye 
ve Gürcistan birlikte işte bu Avrasya'nın kalbinde yer almaktadır.

Ülkelerimiz 21. Yüzyıla 1 Ocak 2000'de değil, Bakü- 
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı Anlaşmalarının imzalandığı 18 Kasım 1999 günü gir
miştir. Tarihçiler tarafından, 20. Yüzyılın en önemli hadiseleri 
arasında sayılacak bu gelişmeyle Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan sadece bir boru hattı projesini başlatmakla kalmamış, 
aynı zamanda tarihin çağrısına cevap vererek kaderlerini de bir
leştirmişlerdir. Şimdi, üzerimize düşen en önemli sorumluluk,

laşan herkese açıktır.
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Avrasya siyasi gerçeğinin omurgasını oluşturacak bu büyük pro
jelerin en kısa zamanda inşaatına başlanmasıdır. Öte yandan, bir
likte gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Kars-Tiflis demiryolu, 
Çıldır-Aktaş üçüncü sınır kapısının açılması ve Batum havali
manının modernizasyonu projeleri, bölgemizdeki refahın artması
na katkıda bulunacak ve ortak geleceğimizin teminatı olacak pro
jelerdir. Bugün geldiğimiz noktayı işbirliğimizin karşılıklı yarar
zemininde daha da geliştirileceği tarihi bir dönemeç olarak görü
yorum .

Gürcistan'ın büyük şairi Shota Rustaveli'nin "verdiğin şey 
şenindir, vermediğin şey ise kayıptır" ve "insan ihtiyacı olduğun
da kardeşini ve yakınını arar" özdeyişleri, halklarımız arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da derinleşti
rilmesinde yolumuza ışık tutmaya devam etmektedir.

Sayın Başkan, aziz dostum,

Türk milleti adına, Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın 
tesis edilmesi amacıyla sarfettiğiniz yorulmak bilmeyen 
çabalarınızdan dolayı derin takdir duygularımızı bir kere daha 
ifade etmek isterim. Gelecek nesiller, halklarımız arasındaki 
dostluk ve kardeşliğin ebediyete kadar sürmesi için bugün atılan 
kararlı adımlara ve doğu ile batıyı geniş bir coğrafyada birleştiren 
bir parlak hadise olarak tarih sahnesine çıkan Avrasya gerçeğine 
katkıda bulunanlara minnettar kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi Zat-ı Alileri aziz dos
tumun ve muhterem hanımefendinin sağlık ve mutluluğuna; dost 
ve kardeş Gürcistan halkının refah ve esenliğine; Türkiye- 
Gürcistan dostluğunun parlak geleceğine kaldırıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN, KAYBOLAN AN-28 TİPİ UÇAKLA

İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Soru : 28 Aralık 1999 tarihinde Karadeniz üzerinde iken 
radardan kaybolan AN-28 tipi uçağın arama-kurtarma çalışmaları 
hangi aşamada bulunmaktadır?

Cevap: Odessa'dan hareketle Tahran'a gitmekte olan ve 
Esenboğa'ya yakıt ikmali için teknik iniş yapması öngörülürken 
Karadeniz üzerinde radardan kaybolan AN-28 tipi Ekvator Ginesi 
tescilli uçağın arama kurtarma çalışmaları, sözkonusu uçağın 
Odessa, Varna ve Esenboğa Hava Trafik Merkezlerinden alman 
son konumu hakkındaki bilgiler ışığında sahilden kuzeye doğru 
İnebolu'da bulunan Sahil Güvenlik Kuvvetlerine bağlı bir botla 
28 Aralık 1999 tarihinde saat 22.30'da başlatılmıştır.

29 Aralık 1999 tarihinde arama çalışmalarına bir Sahil 
Güvenlik Botu daha katılmış, ayrıca Hava Kuvvetlerine ait CASA 
tipi bir uçak ile Deniz Kuvvetlerine bağlı bir Firkateyn de arama 
çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Ukrayna Büyükelçiliği Bakanlığımıza müracaatla 
sözkonusu uçağın içerisindeki altı mürettebatın tamamının 
Ukrayna vatandaşı olduğunu ve arama çalışmalarına yardımcı 
olmaya hazır olduklarını bildirmiştir.

Uçağın muhtemel düşüş mevkiindeki kuvvetli rüzgar 
nedeniyle enkazın sürüklenmiş olabileceği gözönünde bulunduru
larak arama çalışmalarının alanı 31 Aralık 1999 tarihinde 
genişletilmiştir.
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Odessa Hava Trafik Merkezinden alınan koordinatların 
karaya yakın olması nedeniyle Jandarma Kuvvetlerince de, 
muhtemel düşüş alanı olarak Göynük Dağı civarında 31 Aralık 
1999 tarihinde başlatılan arama çalışmaları halen sürmektedir.

Ukrayna sözkonusu arama çalışmalarına katılmak 
amacıyla bir arama uçağını ülkemize göndermek üzere olup, 
çalışmalar ortaklaşa olarak sürdürülecektir.

»
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAPANDREOU'NUN 
KIBRIS KONUSUNDAKİ İDDİALARINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyaret sırasında düzenlediği basın 
toplantısında, Kıbrıs sorununa da değinerek çeşitli iddialarda 
bulunmuştur.

Bakan Papandreou'nun açıklamalarıyla ilgili olarak aşağı
daki hususların vurgulanmasında yarar görülmektedir. *■

Kıbrıs'ta müzakere edilmiş, anlaşmaya dayalı, karşılıklı 
olarak kabul edilebilir bir uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Bunu gerçek
leştirebilecek olanlar ise Ada'daki iki eşit halk ve onları temsil 
eden iki eşit egemen devlettir.

Kıbrıs sorununa bir çözüm aranması AB'nin değil, BM 
Genel Sekreteri'nin uhdesindedir. Çözüm çabalarının mekaniz
maları da BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevi çerçevesinde ve 
tarafların eşitlik temelinde katıldıkları görüşmelerdir.

Kıbrıs konusu bir AB sorunu olmuş değildir. Ancak bizim 
uyarılarımıza rağmen geçmişte atılan bazı adımlar, Kıbrıs 
konusunu AB için bir sorun haline dönüştürmüştür. Kıbrıs 
konusunu AB için bir sorun olmaktan çıkartmanın yolu önce 
Ada'daki iki eşit devletin bir uzlaşıya varmaları ve AB üyeliğini 
bu gerçek ışığında ele almalarıdır.

AB'nin çözüm çabalarına katılacağı veya sorunun 
Helsinki kararlarına atıfla AB'nin Türkiye ile ilişkileri 
çerçevesinde çözüleceği gibi bir yaklaşım temelsiz ve yanıltıcıdır.
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Helsinki kararlarının ne olduğu ve bu kararların Kıbrıs sorununa 
değinen bölümlerine ilişkin Türkiye'nin görüşleri herkes tarafın
dan bilinmektedir.

"işgal" ve "sahte devlet" gibi iddialar ise hem tarihi ve 
hukuki hem güncel gerçeklere tümüyle ters düşen geçersiz yak
laşımlardır. Kıbrıs'ta çözüm yolunun açılması bu iddiaların 
terkedilmesiyle doğrudan bağlantılıdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE- 
GÜRCİSTAN İŞ KONSEYİ TOPLANTISI’NDA 

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Sheraton Metekhi Palace Oteli, 15 Ocak 2000, Cumartesi, Saat: 13.30)

Gürcistan Devlet Başkanı, Aziz Kardeşim Sayın 
Shevardnadze,

Türkiye ve Gürcistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 
Değerli Misafirler,

Dost ve kardeş Gürcistan'a 2000 yılının bu ilk günlerinde 
gerçekleştirmiş olduğum ziyaret çerçevesinde, ülkelerimiz arasın
daki yakın işbirliği ve ilişkilere önemli katkılarda bulunan böyle 
seçkin bir topluluğa hitap etmekten büyük memnuniyet duymak
tayım. Bu vesileyle, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik 
işbirliğinin gelişmesine değerli katkılarda bulunan ve bu toplan
tıyı düzenleyen DEİK'e ve Gürcistan'lı karşıtlarına teşekkürlerimi 
ifade etmek istiyorum.

Gürcistan'ın Sayın Shevardnadze'nin dirayetli yönetimi 
altında kısa sürede ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiği 
atılımları ilgi ve takdirle izliyoruz. Uluslararası toplum tarafından 
da memnuniyetle karşılanan bu olumlu gelişmelerin, Gürcistan 
ekonomisini daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacağına 
şüphe yoktur.

Nitekim, bölgedeki bütün ülkelere olumsuz yansımaları 
olan Rusya Federasyonu'ndaki mali krizin, alman tedbirlerle 
Gürcistan'da makul seviyelerde tutulmasından memnuniyet 
duyuyor, Gürcistan'ın 21. Yüzyılda dünya ekonomisiyle bütün
leşerek uluslararası alanda hakettiği yere ulaşacağına yürekten
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inanıyoruz. Bu yöndeki gayretlerin en büyük destekçisinin 
Türkiye olacağını bu vesileyle bir kere daha vurgulamak isterim. 
Türkiye, bağımsızlığını kazandığından bu yana Gürcistan'ın iyi 
gününde de, kötü gününde de daima yanında olmuştur, olmaya da 
devam edecektir.

Değerli kardeşim Shevardnadze'nin önderliğinde yürüt
tüğümüz reformların başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. 
Türkiye halkı, Gürcistan'ın rejim sürecindeki bu başarılarını 
kendi başarısı olarak görmekte ve kıvanç duymaktadır.

Türkiye ve Gürcistan olarak Avrasya'nın merkezinde 
doğal bir köprü oluşturan jeopolitik konumumuzun ticari ve 
ekonomik alanlarda ülkelerimize çeşitli avantajlar sunduğu açık
tır. Türkiye ve Gürcistan, Avrasya'nın ulaşım, iletişim ve ticare
tinin kavşak noktasında yer almaktadır. İşbirliği ilişkilerimizin bu 
elverişli zeminde geliştirilmesine ve sağlıklı bir mecrada 
yürütülmesine özel bir önem atfetmekteyiz. Demokrasi ve 
ekonomik özgürlükler sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez
leridir. Bu bağlamda, işadamlarımız, özel sektörlerimiz, ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinin lokomotifidir.

Bu noktada, Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticaret 
ortağı olduğunu ve ülkedeki yabancı yatırımlar konusunda da ön 
sıralarda yer aldığını belirtmekten mutluluk duyuyorum. Ancak, 
ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmenin ve çeşitlendir
menin yollarını aramalıyız. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 
ve karşılıklı yatırım rakamlarımız ülkelerimizin potansiyelinin 
çok altındadır.

Ekonomik ilişkilerimizin yasal çerçevesi, çifte 
vergilendirmenin önlenmesi anlaşması dışında tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bu anlaşmanın da ziyaretim sırasında sürdürülen 
temaslar sonucu en kısa sürede imzalanacağına inanıyorum. 
Hepinizin bu anlaşmanın imzalanmasını beklemekte olduğunuzu 
biliyorum. Bizim devlet adamları olarak görevimiz sizlerin gi
rişim gücünüz ve şevkiniz önündeki engellerin kaldırılmasını 
sağlamaktır. Sayın Shevardnadze ile bugün bu toplantıya birlikte
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Türkiye bölgenin en büyük ve dinamik pazarı olarak 
Gürcistan'ın refahına da olumlu katkıda bulunabilecek imkan ve 
kabiliyete sahiptir. Bu bağlamda, girişimcilerimiz, doğrudan veya 
ortaklık halinde Gürcistan'da atıl durumda bulunan veya düşük 
kapasiteyle üretim yapan tesisleri satın alarak kendi yatırımların
dan elde ettikleri üretimle de Türkiye'ye mal satabileceklerdir. 
Türk işadamları için bu kolaylık Gürcistan'da yatırım yapmaları 
açısından en belirleyici teşvik unsurudur. Böylece Gürcistan'ın 
istihdam problemine ve dış ticaretini dengelemesine de katkıda 
bulunabileceğimize inanıyorum.

Gürcistan'ın da bu kapsamda bazı çağdaş teşvik mekaniz
malarını devreye sokması yatırım imkanlarını arttıracak, ticaret 
hacminin ve yatırımların istenilen seviyelere çıkmasına yardımcı 
olacaktır.

• •

Ote yandan, büyük Türk şirketlerinin başta ulaştırma, 
enerji ve iletişim olmak üzere Gürcistan'daki özelleştirme ve 
yatırım projelerine katılmalarına imkan sağlayacak şartların 
yaratılmasının da ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Türk müteahhitlik sektörü, 40'tan fazla ülkede faaliyet 
göstermekte ve 40 milyar doların üzerinde yurtdışı iş hacmi ile 
dünya müteahhitlik piyasasında 10. sırada yer almaktadır. Sadece 
Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde 10 milyar doların üzerinde 
proje üstlenilmiş olup, bunun yaklaşık yüzde 75'lik kısmı başarıy
la tamamlanmış bulunmaktadır. Halen Orta Asya'daki imar ve 
inşa faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk firmalarınca gerçekleşti- 
rilmektedir. Dünyanın beş kıtasında iş yapan müteahhitlik fir
malarımız, komşu Gürcistan'da daha fazla iş üstlenmeye istekli 
ve ortak projelere katılmaya hazırdırlar.

• •

Ote yandan, Türkiye ve Gürcistan arasında birbirlerini 
tamamlayan deniz, hava ve demiryolu güzergâhlarının gelişti
rilmesiyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimize büyük bir hareketlilik

katılmamız bunun en güzel göstergesidir.
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geleceğine de şüphe yoktur.

Bu bağlamda, yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ipek 
Yolu'nun altyapısını oluşturan ve ülkemizle Gürcistan arasındaki 
ulaştırma ilişkilerine büyük katkıda bulunacak Kars-Tiflis 
demiryolu projesinin hayata geçirilmesi şarttır. Bu projenin 
sadece iki ülkeye değil, bütün Avrasya'ya yeni bir ulaşım alter
natifi sağlayacak nitelikte olduğu da unutulmamalıdır. Gerekli 
finansmanın ortak çabalarımızla bulunabileceğine inanıyorum. 
İki ülke de bu projenin daha fazla vakit geçirilmeden gerçek
leştirilmesi hususunda kararlıdır.

Gürcistan yollarındaki denetimlerin çokluğunun ve 
altyapı yetersizliklerinin Orta Asya'ya yönelik taşımacılığın bir 
kısmını komşu ülkelere kaydırdığını biliyoruz. Bu mey anda 
ulaşım altyapısını geliştirecek projelere ağırlık verilmesinin ve 
ücret ve denetim uygulamalarının basitleştirilmesinin önemi açık
tır.

Batum Havalimanının modernizasyonu ve ortak kullanı
ma açılması projesinin de en kısa zamanda gerçekleştirilmesini 
arzu ediyoruz. Çıldır-Aktaş'ta da üçüncü sınır kapımızı en kısa 
zamanda açacağız.

Ülkelerimizin sadece ekonomik geleceklerini değil, aynı 
zamanda kaderlerini de birbirine bağlayan ve Avrasya'da yepyeni 
işbirliği imkanlarının önünü açacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ve Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattının 
gerçekleşmesi Gürcistan'ın refahına ve stratejik çıkarlarına çok 
önemli katkılarda bulunacak parlak barış projeleridir. Bu pro
jelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için gereken bütün 
adımların kararlılıkla atılacağına inanıyorum. Bütün bu projelerin 
tamamlanmasıyla Gürcistan Avrasya ulaşım ve enerji nakil hat
larının odak noktası haline gelecektir.

Tabiatıyla, bu projelerin hayata geçirilmesinin önünde 
duran en önemli engel finansman sorunudur. Türkiye bu hususta 
gereken kolaylıkları göstermeye devam edecektir. Ancak, ortak
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çabalarımız sonucunda, Uluslararası fınans kuruluşlarının da bu 
konulara ilgilerinin çekilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, bahset
tiğim projelere ilişkin hukuki süreçlerin biran evvel tamamlan
ması hayati önem taşımaktadır.

•  •

Önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerimizde
ki hedefimiz, ortak geleceğimizi birlikte ve dayanışma ruhu 
içinde inşa etmektir. Türkiye ve Gürcistan bu doğrultuda birlikte 
kararlı bir biçimde ilerlemektedirler. Bugün yaşanan zorluklar 
kimsenin gözünü yildirmamalidir. Sekiz yıl gibi milletlerin ha
yatında çok kısa sayılacak bir sürede bağımsızlığın konsolidas- 
yonu, demokrasi ve serbest pazar ekonomisinin güçlendirilmesi 
yönünde büyük adımlar atılmıştır. Şimdi önemli olan bugünün 
zorluklarının ötesine bakabilmek ve geleceğin parlak günlerini 
görebilmektir.

Türkiye-Gürcistan kamu ve özel sektörünü bu hedefle
rimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya davet ederken,
başarılarınızın devamını diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
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••

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN’I RESMİ 
ZİYARETİNDEN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 15 Ocak 2000, Cumartesi, saat: 17.45)

Gürcistan'a yaptığım iki günlük resmi ziyareti tamamla
yarak yurda dönmüş bulunuyorum. Bu ziyaretimde bana 
Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Cumhur Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Bayındırlık 
ve İskan Bakanı Sayın Koray Aydın ile milletvekilleri, üst düzey 
yetkililer ve işadamlarından oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Ziyaretim sırasında Sayın Shevardandze ile Gürcistan'ınü 
bağımsızlığını kazandığı andan itibaren fevkalade olumlu bir 
seyir izleyen Türkiye-Gürcistan ilişkilerini tüm yönleriyle ele 
aldık. Bu çerçevede, siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel 
alanlarda mevcut işbirliğimizi derinleştirmek ve geliştirmek 
hususunda mutabık kaldık. Uluslararası alanda ülkelerimizin bir
birine destek olmaları konusundaki müşterek siyasi irademizi 
karşılıklı olarak teyid ettik.

•  •

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkiler ile karşılıklı 
ticaretin geliştirilmesi ve Türk girişimcilerinin Gürcistan'ın kal
kınma hamlelerine daha fazla katkıda bulunabilmelerini teminen 
alınması gereken önlemleri tespit ettik. Türkiye-Gürcistan İş 
Konseyi Toplantısına Sayın Shevardnadze ile birlikte katıldık.

Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel 
konularda yararlı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin 
Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan kapısı Gürcistan'ın toprak bütün
lüğü, istikrarı ve siyasi birliği bölgemizdeki barış ve huzurun
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vazgeçilmez unsurlarıdır. Sayın Shevardnadze ile birlikte 
Çeçenistan'da meydana gelen ve bölge barış ve istikrarını da 
tehdit eden vahim insani boyutlar kazanan sorunun biran evvel 
barışçı yollardan çözüme kavuşturulması gereği üzerinde durduk.

Ziyaretim meyamnda ayrıca, Gürcistan Parlamento 
Başkanı Sayın Zhvania ve Başbakan Muadili Devlet Bakanı 
Sayın Lortkipanidze ile de biraraya geldim.

Ziyaretim sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan 
arasında teknik işbirliği konusunda mutabakat muhtırası" ve 
"Gürcistan Hava Kuvvetlerine Mensup Askeri Personele Türk 
Hava Kuvvetleri Tarafından Verilecek Akademik ve Uçuş 
Eğitimlerine îlişkin Uygulama Protokolü" imzalanmıştır.

Bu ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen verimli 
temasların ve mutabık kalman hususların, yaşadığımız 
coğrafyanın istikrar ve refahına; iki ülke dostluk ve işbirliğinin 
parlak geleceğinin inşasına katkıda bulunacağına inanıyorum.
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17 OCAK 2000

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN
TÜRKİYE'YE RESMİ BİR ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİREN İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI KEMAL 
HARRAZİ'Yİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye ile İran'ın bölgede iki 
büyük dost ve kardeş ülke olduğunu, aralarında güvene dayalı iyi 
ilişkilerin mevcut bulunduğunu, iki ülkenin İKÖ, ECO ve D-8 
gibi uluslararası platformlarda işbirliği yaptıklarını, Türkiye'nin 
İran'la ilişkilerini ve işbirliğini her alanda geliştirmeyi arzu
ladığını, Türkiye ve İran'ın değişik rejimlerle yönetilmelerine rağ
men ilişkilerini bugüne kadar, başta içişlerine karışmama ilkesi 
olmak üzere, sağlam esaslara dayalı olarak başarı ile sürdürdük
lerini, Türkiye'nin karşılıklı güvene dayanan bu ilişkilerin 
muhafaza edilmesini ve sorunların açık kalplilikle dile geti
rilmesini her zaman savunduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye ile İran arasındaki sınır 
güvenliği meselesinin Türkiye için endişe kaynağı teşkil ettiğini, 
bu meselenin Türkiye'yi olduğu kadar İran'ı da yakından 
ilgilendirdiğini, sınır güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iki 
ülke arasında mevcut güvenlik işbirliği mekanizmasının etkin 
biçimde çalıştırılmasına önem atfettiğimizi belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede ayrıca, İran Devleti, 
Hükümeti ve Halkı’na, maruz kaldığımız deprem felaketlerinde 
gösterdikleri yakın ilgi ve dayanışma için teşekkürlerini iletmiştir.

İran Dışişleri Bakanı Harrazi, Türkiye ile ilişkilerine 
büyük önem atfettiklerini, bu ilişkileri daha da ileri götürme ve 
iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirme 
arzusunda olduklarını belirterek, bu bağlamda güvenlik mekaniz
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malarının daha etkin biçimde çalıştırılmasının kendileri için de 
önemli olduğunu, sınırdan kendi iradeleri dışında zaman zaman 
bazı sızmalar olabileceğini, bu bakımdan karşılıklı bilgi akışının 
işlemesi sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına 
gayret sarfetmeye devam edeceklerini vurgulamıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM* İN, 
AVRUPA BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANI PORTEKİZ'İN

DEVLET SEKRETERİ DA COSTA’YLA 
GÖRÜŞMESİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

“AB Dönem Başkanı Portekiz'in Devlet Sekreteri Seixas 
Da Costa'ya ülkemize hoşgeldiniz diyorum.

Sayın Da Costa ile şimdi yapmakta olduğumuz 
görüşmeyle, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği Üye Adayı Türkiye 
arasındaki ilk resmi görüşme gerçekleşmektedir.

Bu başlangıcın, Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne ve ilişkile
rimizden etkilenecek büyük bir coğrafyaya hayırlı olmasını dile
rim.

Burada başlatmakta olduğumuz bu yeni dönemle, hem 
Avrupa Birliği ülkelerinin hem de Türkiyenin önüne yeni bir tarih 
sayfasının açıldığı düşüncesindeyim. Stratejik bir değişim yaşan
maktadır. Artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır.

Avrupa Birliği'nin oluşturduğu beraberliğin sınırları, artık 
Balkanlardan ve Ege’den değil, Türkiye’yi de kapsayarak, 
Türkiye'nin doğusundan geçmektedir.

Avrupa Birliği, artık, Türkiye’nin getirdiği özgün tarih 
deneyiminden, kültür birikiminden, çağdaş özelliklerden, son 
derece genç toplumundan ve dinamik ekonomisinden yarar
lanacaktır. Türkiye, yeni dünyalara, medeniyetlere, kültür ve 
ekonomilere Avrupa Birliği’nin açılımını sağlayacaktır. Avrupa
Birliği, artık, gerçekten çok kültürlü, çok dinli bir organizasyona 
dönüşmektedir.
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Türkiye, daha ileri bir mantığa, ölçütlere ve hedeflere 
ulaşmanın, daha ileri bir demokrasiyi, siyasal, toplumsal ve birey
sel ilişkileri her alanda gerçekleştirmenin yolunda ilerlerken, 
artık, Avrupa Birliği adaylığının hızlandırıcı, kolaylaştırıcı 
dinamiklerinden, Avrupa Birliği’nin bilgi ve deney birikiminden 
yararlanacaktır.

Bu umutlu yolculuğu, Sayın Da Costa ile burada 
başlatırken, hem Avrupa Biri iği’nin hem de Türkiye’nin yapması 
gereken çok işi olduğunu bilmekteyiz.

Şimdi, ilk olarak, bizim katkılarımızla Avrupa 
Komisyonunun gerçekleştireceği "Katılım Ortaklığı" belgesinin 
hazırlıkları var. Bu belgede, Türkiye’nin yakın, orta ve uzun va
dedeki hedefleri, bu hedeflere varmak için yapılması gerekenler 
ortaya konacak. Bize düşen hazırlıklara başladık ve bu ilk aşa
manın, kısa sürede tamamlanmasını öngörmekteyiz.

Bunun ardından, bu kez Avrupa Birliği'nin katkılarıyla 
bizim hazırlayacağımız ve çok kapsamlı bir plan niteliği de 
taşıyan, "Ulusal Program" gerçekleşecek. Ulusal Program, 
Türkiye’nin özelliklerini, Avrupa Birliği'nin yapısal, kurumsal, 
ekonomik ve siyasal özelliklerine uyumlaştırmak işlevi taşıyacak.

Şunu hemen ekleyeyim, böyle bir süreç Türkiye'de dört 
yıldır zaten devam ediyor. Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa 
Birliği Mevzuatı'nın % 60'ını incelemiş durumda ve bazı temel 
yasalarda şimdiden uyum sağlandı. Bundan sonra, bu süreci hız
landırmamız gerekiyor. ;

Aday olduğumuz son bir ay zarfında, Avrupa Birliği'nin 
ortak savunma ve dış siyasetine Türkiye’nin katkısını getirmeye 
başladık. Birlik’in belirli konulardaki siyaset taslakları bize 
ulaştırılıyor, Bakanlığımızın ilgili birimi bunları inceliyor ve 
görüşlerini ulaştırıyor.

• •

Ote yandan, Avrupa Birliği üyeleri ile adaylarının, sekiz 
önemli konudaki istişare çalışmaları da geçen hafta, "Kakasya ve
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Orta Asya" toplantısıyla başladı. Türkiye, bu coğrafyaya ilişkin 
çalışmaların "Öncü Ülkesi" sorumluğunu üstlendi.

Uzun ve zorlu bir süreç olan üyelik sürecinin, Avrupa 
Birliği ve Türkiye’nin karşılıklı yükümlüklerini yerine getirerek, 
makul olan en kısa sürede tamamlamasını beklemekteyiz."
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RUSYA FEDERASYONU DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MÜSTEŞAR YARDIMCISI'NIN ANKARA'YI 

ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ivan D.Ivanov iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
konularda istişarelerde bulunmak üzere 17-18 Ocak 2000 tarih
lerinde Ankara'da bulunacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı 
Büyükelçi Mithat Balkan'ın başkanlık edeceği Türk heyeti ve Rus 
heyeti arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülkeyi ilgilendiren 
ikili ekonomik ve ticari konular ile enerji sorunları ve Türkiye'nin 
AB adaylığı ışığında Türk-Rus ekonomik ve ticari ilişkileri ele 
alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM VE İRAN DIŞİŞLERİ 
BAKANI SAYIN KEMAL KHARRAZİ TARAFINDAN

YAPILAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

SAYIN İSMAİL CEM: Basınımızın değerli mensuplarına 
hoşgeldiniz demekteyim. Bu kötü havada, kötü koşullarda bizim 
emeğimize, kendi emeğinizi katmaktasınız, müteşekkiriz. Bunu 
belirtmek istiyorum.

İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli Dışişleri Bakanı Sayın 
Kharrazi ile gayet verimli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda her 
konu ayrıntılı olarak görüşüldü. Her kaygı etraflı bir şekilde pay
laşıldı ve bütün bu görüşmeler iki dost arasında, birbiriyle en iyi 
ilişkileri geliştirmek çalışmasında ve sürecinde olan iki komşu 
ülke arasında gerçekleşti. İki Bakanlık arasında bir uyum ve 
anlayış çerçevesinde bütün ikili konular, sorunlu konular, ileriye, 
gelişmeye açık konular ve ayrıca bölgesel sorunlar tarafımızdan 
ele alındı. Kısaca özetlemeye çalışıyorum.

İkili konular hakkında siyasi istişare mekanizmasının iki 
Bakanlık arasında oluşturulması fevkalade önemlidir. Az önce 
onu tamamladık. Böyle bir düzenli istişare ülkelerin kendi 
aralarındaki gelişme imkanlarından azami istifadeyi mümkün 
kılıyor. Ülkelerin kendi aralarındaki sıkıntıları, kaygıları bunlar 
büyümeden çözmek imkanını ülkelere, bakanlıklara sağlıyor.

•  •

Ote yandan, güvenlik konusu üzerinde durduk. Malum bir 
süredir İran ve Türkiye arasında belirli mekanizmalar, güvenlik 
mekanizmaları kuruldu. Sınır bölgelerinde iki ülke ilgililerinin 
birbirleri ile teması gerçekleşti. Bütün bu mekanizmaları 
inceledik. Çalışmalarına baktık. Bu mekanizmaları daha da 
geliştirebilecek karşılıklı öneri hazırlamak ve eğer önerimiz varsa
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bunları birbirimize ulaştırmak düşüncesini paylaştık. Bu bağlam
da her iki ülke de kendi coğrafyalarında bölücü terör birikim
lerinin her iki ülkenin de menfaatine ters olduğunu ve bu tarz 
bölücülüğün bölgemizde sadece bu iki ülkeyi değil, fakat diğer 
bölge ülkelerini de olumsuz etkileyen tehlikeli bir gelişme olduğu 
konusunda düşüncelerini birbirleriyle paylaştılar. Bu doğrultuda
ki düşünceleri ikimiz paylaştık ve bunu bir tehlike, bir tehdit 
olarak değerlendirdiğimizi konuştuk.

•  

iktisadi konularda da birkaç karar aldık. Bunlardan bir 
tanesi bizim Bakanlığımızın bir süredir uyguladığı ve hep iyi 
sonuç aldığı bir yaklaşım. O da Dışişleri Bakanlıklarının ekono
mi birimleri arasında düzenli bir istişare, bir danışma mekaniz
masının kurulması ve bu mekanizmanın düşünce üretmesi. Biz 
bunu çok sayıda ülkeyle yapmaktayız ve çok da iyi sonuç almak
tayız. Şöyle işliyor mekanizma. İran'ın ve bizim 
Bakanlıklarımızın - Dışişleri Bakanlığının- ekonomi sorumluları 
biraraya gelecek ve "ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştiririz" 
konusunun siyasi veçhesi üzerinde düşünce üretecek. Tabii bu işi 
gerçekleştiren Dışişleri Bakanlıkları değil ancak biz bu 
düşüncelerimizi, bu hazırladığımız siyasi zemini ilgili yetkili 
bakanlara sunmaktayız. Mekanizma öyle çalışıyor. Biz bir siyasi 
değerlendirmeyi yapıp, siyasi altyapıyı oluşturup, bunu Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Hâzineden sorumlu Bakanlığa veyahut 
Maliye Bakanlığına sunmaktayız, özel sektöre götürmekteyiz. 
İlgili devlet kuruluşlarına sunmaktayız. İşi gerçekleştiren kendi
leri oluyor. Bunu yapmayı kararlaştırdık ve bu bağlamda birkaç 
husus üzerinde duracağız. Bir tanesi iki ülke arasındaki ticaretin 
mevcut tarifelerden, yüksek gümrük tarifelerinden bir şekilde 
kurtulması mümkün mü, değil mi? Bu tarifeleri indirmek bir 
ölçüde mümkün mü? Ve böylece ticaret hacmini geliştirmek 
mümkün mü? Tabii ticari ilişkilerde hiçbir zaman tam denge 
olmaz. Fakat İran'la bizim ticaretimizde bizim sattığımız az, 
aldığımız çok. Daha doğrusu aldığımız madde çok değerli ve 
büyük miktarda, bizim İran'a sattığımız ise o düzeylerin çok uza
ğında. Bunu da bir şekilde biraz daha dengelemenin çalışmasını 
yapacağız.
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Gene üzerinde duracağımız konu üçüncü ülkelerde 
müşterek ortak girişimde bulunabilir mi? Türkiye ve İran'ın 
ekonomi çevreleri, ilgili bakanlıkları tarafından ortak girişim 
yapılabilir mi? Bunu inceleyeceğiz ve ortak projelerin finansmanı 
konusunda ne yapılabilir, bunun üzerinde çalışacağız. Tabii bütün 
bunları tek başına biz Bakanlık olarak yapmayacağız. İlgili 
bakanlıkların bilgisi, birikimi, katkısı hatta yönlendirmesiyle 
yapacağız ve ortaya çıkan sonuçları da bu bakanlıklarımıza 
sunacağız.

• •

Sayın Kharrazi yarın İstanbul'da bulunacak ve İstanbul'da 
Türk işadamlarıyla, iş çevreleriyle görüşmeler yapacak. Bunu çok 
önemsemekteyim. Gene bu bağlamda, ekonomi bağlamında, bir 
Türk işadamı heyetinin Tahran'ı ziyaretini değerlendirdik ve 
bunun gerçekleşmesi için kendi katkılarımızı getirmeyi karar
laştırdık. Ayrıca gene ekonomi bağlamında 24-28 Ocak tarih
lerinde Karma Ekonomi Konseyi toplanacak. Bu toplantının da 
düzenlenmesine kendi katkılarımızı getirmeyi görüştük. Özetle 
ikili siyasi ilişkilerimizde daha ileriye ve daha iyiye gitmek 
iradesini ortaya koyduk. Vaki bazı kaygıların giderilmesi için de 
her iki ülke olarak elimizden gelen, yahut düşünülebilecek yeni 
yaklaşımları, birbirimizin kaygısını giderecek yaklaşımları, 
düşünmek ve ortaya koymak kararlılığını benimsedik. İran 
ekonomisinin şu dönemde bir yeniden yapılanma içinde olduğunu 
görmekteyiz. İran ekonomisinin dünyaya açılmanın bazı 
önkoşullarını gerçekleştirme çabası içinde olduğunu görmekteyiz 
ve Türkiye olarak bundan memnuniyet duymaktayız. Bizim bu 
yeniden yapılanmaya getirebileceğimiz bilgi ve deneyim biriki
mini de getirmeye hazır olduğumuzu muhatabımızla görüştük.

Kültür ilişkileri alanında neler yapılıyor? Neler yapıla
bilir? Bunu tartıştık. İki konu üzerinde, birincisi kültür konusun
da daha ileriye gitmemiz lazım. Daha fazlasını yapmamız lazım. 
İran şu sırada Ankara'da bir sanat ve kültür fuarı düzenliyor. Belki 
gelecekte benzer bir etkinliği Türkiye olarak biz de Tahran'da 
yapabiliriz diye düşünmekteyiz. Öte yandan her iki ülke, her iki 
kültür için bir bakıma çok değerli bir ortak payda olan Mevlana
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üzerindeki bazı bilimsel çalışmaları, iki ülkenin bilim ve edebi
yat çevrelerinin planlayabileceğini düşündük ve bu konuda 
katkılarımızı getirmeyi öngördük. Bir diğer alanda Klasik Türk 
Musikisi ile Klasik İran Musikisinin birlikte değerlendirileceği 
büyük bir etkinlik veyahut bir konser dizisi olabilir mi diye 
düşündük. Kültür Bakanlıklarımıza bu düşüncemizi de sunacağız.

Çok taraflı konular arasında tahmin edileceği gibi 
Kafkaslar'ı konuştuk. Orta Doğu'yu ve Orta Doğu Barış Sürecini 
konuştuk. Orta Asya'yı, Orta Asya ve Iran arasındaki bölgeleri 
konuştuk ve bu değerlendirme bir bakıma İran'ın ve Türkiye'nin 
kendi düşüncelerini, kendi tahlillerini birbiriyle paylaşması 
anlamına geliyor. Bu arada her iki ülkeyi yakından ilgilendiren 
Afganistan'daki oluşumlar, gelişmeler konusunda çok taraflı iliş
kiler bağlamında bir değerlendirme toplantısı yapılabilir mi fikri
ni birlikte düşüneceğiz.

Nihayet iki ülkede üst düzey temasların gelişmesinden 
duyulan memnuniyet dile getirildi. Çünkü bunlar sık oluyor ve bu 
üst düzey temaslarda daima ikili ilişkilere bir katkı sağlanıyor. 
Bizim İçişleri Bakanımız muhtemelen Mart ayında İran'a gide
cek. Öte yandan parlamento düzeyinde davetler sözkonusu ve en 
önemlisi bizim Cumhurbaşkanımızın bu yılın baharında İran'a 
yapacağı resmi ziyaret sözkonusu. Bunları da görüştük ve iki 
bakanlığın katkısıyla nihai tarihlerin saptanmasını öngördük.

Evet galiba evsahibi olunca biraz uzun konuşuluyor. Ben 
genel çizgileriyle yaptığımız görüşmeleri size sundum. Bu 
görüşmelerde İran tarafı ve Türk tarafı büyük bir iyiniyetle ve 
büyük bir açıklıkla bütün düşüncelerini, kaygılarını, beklentileri
ni, önerilerini ortaya koydu ve bundan dolayı İran delegasyonuna 
ve Sayın Bakana, Sayın Kharrazi'ye teşekkürlerimi bir kez daha 
sunuyorum. Sağolun.

SAYIN KEMAL KHARRAZİ (Tercüman aracılığıyla): 
Çok teşekkür ederim. Sayın Bakan'ın bu kadar geniş izahatı 
benim de geniş izahat vermeme yer açıyor. Herşeyden önce 
huzurlarınızda şunu belirtmek isterim ki, bölgenin iki büyük ülke
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si olan İran ve Türkiye bu şekilde ortak toplantılar yaparak, hem 
bölgenin güvenliği ve istikrarı için, hem de ikili işbirliğini can
landırmak için çok önemli adımlar atmak istiyor. Herşeyden 
önemli olan iki ülkenin siyasi iradesinin hakim olmasıdır ki, 
Allaha Şükürler olsun bu mevcuttur. Mutlulukla belirtmek isterim 
ki, son iki yıl zarfında biz Türkiye ile aramızdaki siyasi ilişkile
rimizi epey ileriye götürmüşüz. İstenilen düzeye getirmeye 
çalışmışız. Ama bu yeterli değildir, iktisadi, ekonomik boyutlar
da ve kültürel boyutlarda da atılımlarda bulunmamız gerekiyor. 
Meslektaşımla bizim devamlı görüşmeler yapmamız, biraraya 
gelmemiz, siyasi kişilerin toplantılar yapmaları, ekonomik konu
lardan sorumlu bakanlarımızın biraraya gelmeleri önemlidir. Aynı 
zamanda 15’inci KEK Toplantımız yakın zamanda Ankara'da 
yapılacaktır. Güvenlik, İşbirliği ve Yüksek Güvenlik 
Komisyonu'nun da işe başlaması, bunların bütün hepsini beraber 
inceleyecek olursak, bunların İran-Türkiye ilişkilerine katkıda 
bulunan konulardan birer örnek olduğunu görürüz. İkili iktisadi 
işbirliği hakkında şunu belirtmek isterim ki, her iki ülkenin kapa
sitesi düşünülenden daha fazla miktarda görülmektedir ve mev
cuttur. Biz başka ülkelere petrol ihracımızı ihracat rakamı olarak 
saymıyoruz. Binaanaleyh diyoruz ki, Türkiye ile İran arasındaki 
ticaret konusunda bir düzensizlik vardır ve bu düzensizlik tabii 
İran'ın aleyhinedir. Bunu bir an önce Türkiye'de ki kardeşlerimiz
le görüşerek rayına oturtmak istiyoruz. Bu çabadayız. Herşeyden 
önemlisi siyasi ilişkilerimizin daha da yükseltilmesidir ve özel 
sektörlerin de tabii iktisadi konularda yardımcı olmaları gereki
yor. Burada devletin ve hükümetlerin başlıca görevleri özel sek
törlerin önünü açmak ve onların önünde bulunan engelleri bir an 
önce kaldırmaktır.

Sayın meslektaşımla ikili ekonomik ilişkilerin dışında 
bölgesel ekonomik ilişkiler alanında üçüncü ülkelerde yaptığım 
toplantılar konusunda da fikir teatisinde bulundum. Sayın Bakan 
ile şunu görüştük ki, bölgede olumsuz rekabetin yerine nasıl 
olumlu bir işbirliği yapabiliriz ve bir örnek teşkil edebiliriz. Gene 
de Sayın meslektaşımla transitin nasıl kolaylaştırılacağını, gidiş- 
gelişlerin nasıl kolaylaştırılacağını ve bunlara nasıl yardımcı ola
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cağımızı da bir kez daha gözden geçirdik. Arzettiğim gibi mal 
transiti hakkında bilgi teatisinde bulunduk. Gümrükleri nasıl 
kolaylaştıracağımız, tarifeleri nasıl aşağıya çekeceğimiz hakkında 
görüş birliğine vardık. Aynı zamanda İran demiryolları 
Türkiye'ye bağlıdır. Biliyorsunuz ki, Tatvan bölümünde Türkiye 
tarafından demiryolu inşa edilmesi gerekiyor Avrupa'ya bağlan
mak için. Bu konuda da meslektaşımın siyasi desteklerini aldım. 
Kısacası toplantımız çok olumlu, verimli, samimi bir hava 
içerisinde geçti ve birbirimizin görüşlerinden ve fikirlerinden fay
dalandık. İki ülkenin rejimleri ve hükümetleri ne kadar birbir
lerinden farklı olursa olsun, biz sayın meslektaşımla bunların 
işbirliğimize bir engel teşkil edemeyeceğini vurguladık ve aynı 
zamanda karşılıklı saygı ve içişlerine müdahale etmeden samimi 
bir hava içerisinde Türkiye ile nasıl ilişkilerimizi ileri safhalara 
götüreceğimizi de bir kez daha gözden geçirdik. Türkiye toprak
larından karayoluyla geçip de başka ülkelere giden yolcularımız 
hakkında bazı kaygılarımız vardı. Bunları Sayın Bakan nezdinde 
gündeme getirdik ve bazı önerilerde bulundular. Sayın Bakana 
şunu arzettik ki, bizim buradan geçiş yapan vatandaşlarımıza 
yakışmayacak bir davranışta bulunmak tabii İran'da Türkiye aley
hinde bir kampanya açabilir diye konuyu gündeme getirdik. 
Sizlere kapalı olmayan bir konuyu da açıklamak istiyorum ki, biz 
İsrail'in bölgedeki varlığı ve bölgedeki nüfuzu hakkında derin 
kaygılarımız olduğunu da Sayın Bakana ilettik. İsrail'in varlığının 
ne kadar olumsuz etkisinin bulunduğunu ve bu konuda da derin 
kaygılarımızın bulunduğunu bir kez daha Sayın Bakana arzettik. 
Biz ümit ederiz ki, aramızda bulunan diyalog ve tahsis edilen 
mekanizmalar sayesinde sorunlarımız çözülecektir. Allaha şükür
ler olsun bugüne kadar bu mekanizma çok etkili bir halde yararlı 
olmuştur. Ümid ederim ki gelecekte de iki ülkenin ilişkilerinin 
çok yüksek düzeylere götürüleceğine şahit olacağız. Sayın 
Bakanın da ifade buyurduğu gibi, Irak hakkında olsun, 
Afganistan hakkında olsun, Kafkaslar hakkında olsun, tabii bun
ların bütün boyutlarını, özellikle Kafkasya'nın güvenlik boyutunu 
biz dile getirdik. Burada huzurlarınızda meslektaşım Sayın İsmail 
Cem Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bizlere göstermiş 
olduğu yakın ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı
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şükranlarımı sunuyorum. Kısacası eğer toplantımızı ve ziyaretle
rimizi değerlendirecek olursak, çok olumlu, verimli ve yapıcı 
görüşmelerde bulunduğumuzu teyid edebilirim.

* * * *

___  ____ _ •  ___

SORU : Ben Sayın Iran'lı Bakana sormak istiyorum. 
Sayın Kharrazi'ye.

Turkey's concerns over PKK presence in Iranian territo
ries were stated by Prime Minister Bülent Ecevit shortly before 
your arrival, and here we understand that you come to the point 
of a sort of cooperation in economic and culturel fields. Does that 
mean that you did your best to persuade Ankara on Iran... and 
could you please elaborate, because Turkish public opinion needs 
to be informed of what Iran will do on the presence of PKK in 
your territories?

SAYIN KHARRAZÎ: Biz PKK'nın İran topraklarında var
lığını kesinlikle tekzip ediyoruz. Aslına bakacak olursak, İran ile 
Türkiye arasında ortak güvenlik komisyonu faaldir ve bu ortak 
güvenlik komisyonu vasıtasıyla her iki ülke kaygılarını ve endişe 
edeceği konuları dile getiriyorlar. Önemli olan bu tür toplantılara 
hızlı bir şekilde devam edilmesi ve bilgilerin akışının sağlanması 
ve bilgi akışı sayesinde de kuşkuların giderilmesine yardımcı 
olmaktır.

SORU: Benim sorum da İran'lı Bakana olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Gürcistan'a 
yaptığı ziyarette Kafkasya da bir işbirliği ve istikrar paktı kurul
ması yönünde bir öneride bulundu. İran'ın bu konudaki görüşü 
nedir? Bu pakt eğer kurulursa, ileride somutlaşırsa, İran bu pakt
ta yer almak isteyebilir mi?

SAYIN KHARRAZİ: Pakt hakkında benim geniş bilgim 
yoktur. O konuda bir şey söyleyemem. Ama genel olarak tabii 
bizim paktımız olabilir ve aslında bölgenin güvenliği hakkında
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bizden yardım istenirse biz muhakkak elimizden geleni yaparız. 
Barış, sükun ve istikrarın bölgede hakim kılınması konusunda 
çeşitli görüşler, çeşitli anlaşmalar var. Biz bunların hepsini 
destekliyoruz. Tabii şuna inanıyoruz ki, bölge halkının yardımıy
la bunları gerçekleştirmek daha kolay olacak.

SORU: Benim de sorum Sayın Bakana ve kendisinin 
Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'da Kavacık'da meydana gelen 
Hizbullah operasyonunu değerlendirmesini rica edebilir miyiz?

SAYIN KHARRAZİ: Benim bu konuda ayrıntılı bir bil
gim yoktur. Her ülkede buna benzer operasyonlar yapılabilir. 
Ülkenin iç sorunlarıdır bunlar.

SORU : (Farsça sorulan sorunun tercümesi-Iran
Devletinin resmi radyo televizyon muhabiri) Allaha şükürler 
olsun toplantı çok olumlu ve verimli geçmiştir. Bunu mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bazı basın yayın organları bunu esasından 
saptırmaya çalışmış veya toplantının gündemine gelmeyen bazı 
konuları gündeme getirmiştir. Bu konuda Sayın Bakanın fikirleri 
nedir?

SAYIN CEM: Efendim ben basın yayın organlarının 
yazdıkları üzerine bir yorum yapmak durumunda değilim. Ama 
bizim basınımız da İran basını gibi, dünyanın bütün basınları gibi, 
elinden geldiğince doğruları yansıtmak, doğruyu vermek ve 
gerçeğe katkıda bulunmak amacındadır. Ama bunun ötesinde, 
belli bir basın organında belli bir sapma, saptırma olmuşsa takip 
etmek ve yorumlamak benim işim değildir.

_  • ___

SORU: Sayın Iran'lı Bakana sorum olacak.

Geçen yıl Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarda 
bazı İran vatandaşlarına ve mallarına birtakım zararlar geldiği 
yolunda İran tarafının iddiaları olmuştu. Sayın Kharrazi de bu 
iddiaları bizzat dile getirmişti. Bu iddiaların sonucu ne oldu? 
Çözüldü mü ve bu konu toplantıda gündeme geldi mi?
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SAYIN KHARRAZİ: Görüşmemizin gündeminde bu 
konu yer almıştır. Hala bu görüşmeler başka kanallardan devam 
ediyor ve tabii burada memnuniyetle belirtmek isterim ki, Türk 
tarafı bize tazminat ödemeyi kabul etmiştir.

SORU: Efendim Sayın Cem'e yöneltmek istiyorum bu 
soruyu. İran tarafından dile getirilen vaki kaygılardan birinin, 
gelişen Türkiye-İsrail işbirliği olduğu anlaşılıyor. Siz bu konuda 
nasıl bir yaklaşım sergilediniz?

SAYIN CEM: Bizim bir anlayışımız var ve bu anlayışın 
sadece bizim tarafımızdan değil, bütün ülkeler tarafından, böl
gemizdeki bütün devletler tarafından paylaşılmasını istiyoruz. 
Bizim topraklarımızdan Türkiye'nin topraklarından hiçbir 
yabancı gücün -İsrail sözkonusu burada, İsrail'in- bizim herhangi 
bir komşumuz aleyhine, bizim topraklarımızdan bir hareket yap
ması, buradan topraklarımızdan kaynaklanan bir hasmane girişim 
geliştirmesi sözkonusu değildir. Bu bizim bu konudaki ilkemizdir 
ve biz bunu bir başka anlayışla da bütünlemekteyiz ve demekte
yiz ki, olabilir, bir ülkenin bu konuda bir kaygısı olabilir. O zaman 
bu kaygısını ciddi boyutlarda, ciddi belgeleriyle getirir ve birlik
te inceleriz, samimiyetle inceleriz. Bizim bu yaklaşımımızın 
bütün bölge ülkelerince de paylaşılmasını hep önermekteyiz.

Demin bir noktaya değinildi. Bir yanlış anlama olmaması 
için açıklık getiriyorum. İran ve tazminat konusundaki anlaşma 
bu toplantıda yapılmış değil. Taraflar daha önce, yani ilgili tem
silciler bir çerçeve üzerinde uzlaşmaya varmışlardı. Sanırım 
Mayıs ayında tekrar bu konuyu ele alacaklar ve sanırım Mayıs'ta 
bu konuyu çözecekler. Ancak bu anlaşmazlığın çözümüne giden 
yollarda muhatabım Sayın Kharrazi'nin büyük katkısı olmuştur. 
Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat o yollar bundan üç ay 
önce, yahut iki ay önce kendisi tarafından biraz da benim katkım
la açılmıştı. Şimdi o uzlaşma yolunda devam ediyor o hadise. 
Zannediyorum Mayıs ayında da bir kesin çözüme ulaşacak.
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HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDA 
İMZALANACAK OLAN İKİLİ İSTİHDAM 

ANLAŞMASIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve uluslararası 
kuruluşlarda çalışan diplomat ve idari teknik personelin eşlerinin 
bulundukları ülkede kazanç getirici bir işte çalışmalarına olanak 
verecek "İkili İstihdam Düzenlemesi" ülkemiz ve Hollanda 
arasında nota teatisi yoluyla 18 Ocak 2000 tarihinde imza
lanacaktır.

___  •  ____

Bakanlığımız İsmail Erez Salonunda saat 10:30'da düzen
lenecek olan imza töreninde sözkonusu Anlaşmayı ülkemiz adına 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Aydan KARAHAN, Hollanda 
adına da Büyükelçi Sjoerd Izaak Hendrik GOSSES imzalayacak
lardır.

İkili istihdam konusundaki anlaşmalardan birincisi 23 
Kasım 1999 tarihinde ABD ile aktedilmiştir. 12 Ocak 2000 tari
hinde İngiltere ile imzalanan İkili İstihdam Anlaşmasından sonra 
bu defa üçüncü olarak Hollanda ile sözkonusu anlaşma imza
lanacaktır.

Günümüzde meslek sahibi eşlerin ve özellikle bayan 
diplomatların sayısında görülen artış ve diplomatik temsilcilik
lerdeki kadın ve erkek görevlilerin eşlerinin mesleklerini devam 
ettirme ihtiyacı gözönünde tutularak imzalanan bu Anlaşma, ilgili 
kişilerin kazanç getirici bir işte çalışmak için sahip oldukları ayrı
calık ve bağışıklıklardan tamamen feragat etmeleri zorunluluğunu 
getiren ve çalışma iznini ev sahibi ülkenin takdirine bırakan 
Diplomatik ve Konsüler İlişkiler Hakkındaki 1961 ve 1963 tarih
li Viyana Sözleşmelerinin yarattığı sınırlı koşulları bertaraf ede
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cek, diplomat ve idari teknik personel ile mesleklerini geliştire
bilme olanağına kavuşan eşlerin maddi, manevi ve sosyal yönden 
tatmin edilmelerini, ev sahibi ülke ile daha hızlı kaynaşmalarını 
ve ev sahibi ülkenin deneyim ve birikimlerinden yararlanmalarını 
sağlayacaktır. Avrupa Konseyi bu amaca hizmet etmesi amacıyla 
1987 yılında benimsediği örnek anlaşmayla ülkelerin yapacakları 
ikili düzenlemelere ışık tutmuştur.

Anlaşma Bakanlığımız tarafından Şubat 1998 tarihinde 
eşlerin yurtdışında Misyon Şeflerinin izni doğrultusunda çalışa
bilmelerini mümkün kılan düzenlemenin hayata geçirilmesiyle 
oluşan liberal yaklaşımı bir adım daha ileriye taşıma amacıyla 
atılmış bir adım olarak değerlendirilmektedir. Viyana 
Sözleşmelerine göre ev sahibi ülkenin çalışma izni verip ver
meme serbestisine sahip olması ve kişilerin diplomatik hak ve 
ayrıcalıklarından feragat etmek durumunda olmaları gözönüne 
alındığında, bu konuda ikili düzenlemelere gidilmesi eşlerin çalış
masında daha ileri bir adımı teşkil etmektedir.

Anlaşma gereği ilgili kişilerin diplomatik muafiyetleri 
devam etmekle birlikte sadece çalışılan işle ilgili olarak ev sahibi 
ülkenin idari, medeni, cezai yargısına ve sosyal güvenlik mevzu
atına tabi olunacaktır. Çalışma izni tekrar yenilenmek kaydıyla 
beş yılı aşmayan bir dönem için verilecek ve izin misyon mensu
bu eşin görev süresiyle sınırlı olacaktır.
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TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA İMZALANACAK 
MUTABAKAT ZAPTIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere Türkiye Dışişleri Bakanlığı birçok ülkeyle 
düzenli danışmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla, bu ülkelerle 
protokol veya mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. Benzer bir

____ ____ •  _ •  •

mutabakat zaptı Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Iran İslam 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Kamal Kharrazi arasında 18 
Ocak 2000 tarihinde imzalanacaktır. Bu Mutabakat Zaptı, iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında, Müsteşarlar seviyesinde bir Çalış
ma Grubu oluşturulmasını, ikili, bölgesel ve uluslararası konular
da danışmalarda bulunulmasını öngörmektedir. İmzalanacak 
Protokolde, kurulmakta olan Çalışma Grubu'nun yılda en az iki 
kez sırayla iki ülkeden birinde toplanması, çalışma sonuçlarının 
Bakanlara arzedilmesi ve beş yıl geçerli olacak Mutabakat'ın süre 
bitiminden altı ay önce feshedilmemesi halinde beşer yıllık süre
lerle uzatılması öngörülmektedir. Mutabakat Zaptı'nın metni, 
Müsteşar Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile İran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Muhsin Eminzade tarafından 18 Ekim 1999 tarihinde 
Tahran'da paraf edilmişti
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AFGANİSTAN'A YAPILAN İNSANİ YARDIMLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Afganistan'da savaşın sivil halk üzerinde yarattığı olum
suz etkilerin hafifletilmesi amacıyla Türkiye tarafından 
geçtiğimiz yaz aylarında bu ülkeye yerel tıbbi ihtiyacı karşılamak 
üzere ilaç yardımı yapılmıştı.

Bu kere, kış mevsiminin ağır koşullarının da etkisiyle 
bölgedeki sivil halkın acil insani yardım gereksiniminin bir 
ölçüde karşılanması amacıyla Türkiye tarafından Afganistan'a 
gıda maddesi yardımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, 110 ton buğday Duşanbe Büyükelçiliğimiz 
aracılığıyla Kuzey Afganistan'ın Kunduz ve Takhar illerinde 
yaşayan sivil halka dağıtılmak üzere bölgeye sevkedilmiştir.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI GEORGE 
PAPANDREOU’NUN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARET

HAKKINDA AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Papandreou 19-22 
Ocak 2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret yapacaktır.

Sözkonusu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem ile Yunanistan Dışişleri Bakanı George Papandreou arasında 
yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ve her 
iki tarafın ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konu
ların ele alınması, ayrıca iki ülke arasında görüşülmekte olan 
anlaşmaların bir bölümünün imzalanması öngörülmektedir.

Dışişleri Bakanı Papandreou, ziyaret vesilesiyle Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilecektir
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları, toplan
tımıza hoş geldiniz.

SORU: Papandreu'nun ziyareti sırasında çifte vergilendir
menin önlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması öngörülüyor
du. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bakan Bey'in Atina ziyareti 
sırasında imzalanabilir mi?

CEVAP: Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor bili
yorsunuz. Bildiğiniz gibi, bazen son dakikaya kadar bu çalışmalar 
devam eder. Eğer yetişirse imzalanır, yetişmezse bir müteakip 
vesileyle imzalanır.

SORU : Devam ediyor mu çalışmalar?

CEVAP : Bildiğim kadarıyla evet.

SORU: İkili görüşmelerde Ege'deki ihtilaflı konular ele 
alınacak mı? Yoksa bu Ankara ziyareti sırasında benzer sorunlar 
masaya yatırılmayacak mı?

CEVAP: Ziyaret yarın başlayacak. Yarın da iki Bakan 
basın toplantısı yapacaklar. Dolayısıyla bu konularda çok fazla 
birşeyler söylemek eğiliminde değilim. Şunu belki ifade etmek 
gerekir. Tabii ki bir resmi ziyaret ve iki ülke arasında çok sık 
aralıklarla yapılmayan üst düzey ziyaret. Bu ziyaretin yapıl
masından son derece memnunuz. Ümit ederiz ki, Türkiye ile 
Yunanistan arasında başlamış olan -mütevazı de olsa- bir takım
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adımların arkası bu ziyaret vesilesiyle daha kapsamlı, daha özlü 
bir biçimde gelir. Bunun ötesinde, izin verirseniz Türk-Yunan 
meselesiyle ilgili sorularınızı iki Bakanın yarınki basın toplantısı
na bırakalım.

SORU: Bu görüşmelerde Kıbrıs konusu ele alınacak mı ve 
Türkiye-Yunanistan arasındaki gelişmeler Kıbrıs sorununun 
çözümünü etkileyecek mi?

Bir de Papandreu geçen hafta Güney Kıbrıs'ta yaptığı 
görüşmede Bayrak Radyo-TV Kurumu'nun logosuna bile taham
mül edemedi. Çok ılımlı bir bakan olarak görülüyor ama Kıbrıs 
konusunda ne kadar ılımlı olabilirler? Bu konuda görüşünüzü 
alabilir miyim?

CEVAP: Her zaman söylediğimiz gibi, Kıbrıs meselesi 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir mesele değildir. Yine ifade 
ettiğimiz gibi, hiç şüphesiz Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkilerde bir yumuşama ve ilerleme kaydedilmesinin Kıbrıs 
meselesinin çözümüne de olumlu bir yansıma yapacağını bekle
mek makul olur. Biz meseleye bu çerçeveden bakıyoruz.

Güney Kıbrıs'ta yapılan basın toplantısı sırasında 
değindiğiniz BRT televizyonunun logosunun engellenmesi 
konusunda ise KKTC makamları gerekli tepkiyi gösterdiler. 
Bunlara biz aynen katılıyoruz. Buna bu aşamada ilave edeceğim 
bir husus yok.

SORU : Ermenistan'dan bir heyet Kars'ta ve Van'da sınır 
kapısının açılmasına ilişkin bir takım temaslarda bulunmuş. Bu 
konuda sizden bilgi alabilir miyiz?

CEVAP : Böyle bir resmi temas olduğu konusunda bende 
bir bilgi yok. Bazı gayriresmi, ticaret odası heyetleri, vs. 
ziyaretler olabilir, ama sınırın açılmasına yönelik bir Ermeni 
heyetinin temaslar yaptığını söylemek zannediyorum doğru değil. 
Biz bu konuda görüşlerimizi de gayet net olarak ortaya koymuş 
bulunuyoruz. Bu görüşlerimizde bir değişiklik yoktur. Tekrar
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etmek gerekirse, Türkiye Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle 
ilgili olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında alınacak karar
ları ve çözüm yolunda atılacak olumlu adımları desteklemeye 
hazırdır. Bu konuda sağlanacak olumlu gelişmelerin Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki ilişkilere de olumlu yansıması doğaldır. 
Bizim tezimiz budur. Bugün bu noktadayız.

SORU: Bugün gazetelerde Mossad-Hizbullah ilişkisine 
ilişkin bazı haberler vardı. Bu haberler Türkiye ile İsrail arasında 
terörle mücadele anlaşması var mı sorusunu akla getirdi. Böyle 
bir şey var mı gerçekten? Yani Barak'ın Başbakan'a mektup yaz
ması ve bu mektup doğrultusunda hareket edilmesi bir anlaş
manın sonucunda mı yaşanıyor?

CEVAP: Terörle mücadele konusunda her ülkenin bir 
takım sorumlulukları vardır. Bu konuda uluslararası planda anlaş
malar vardır. Bu anlaşmalar çerçevesinde üstlendikleri taahhütler 
vardır. Bizim de terörden çok acı çekmiş bir ülke olarak bütün 
ülkelerle temaslarımızda bu konuyu gündeme getirdiğimizi ve 
ilgili herkesin, her ülkenin terörizme karşı kesin tavır almasını 
istediğimizi biliyorsunuz. İsrail'le temaslarımızda tabii ki bu 
çerçevede konuşuyoruz, karşılıklı görüş alışverişinde bulunu
yoruz ama bunun ötesinde özel anlaşma, vs., benim haberim yok.

SORU : Sayın Bakanın Atina'ya yapacağı ziyaretle ilgili 
belirlenen bir tarih var mı?

İkinci olarak da Makedonya'nın Güney Kıbrıs Rum kesi
mini tanıyacağına ilişkin bazı haberler yer aldı. Makedon basını 
buna tepki gösteriyor ama Makedon Dışişleri Bakanlığında bu 
çalışmalara hız verildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bu 
konuda bir girişimi olacak mı?

CEVAP : Sayın Bakanımızın, Sayın Papandreu'nun 
ziyaretini iadeten Şubat ayı başında Atina'ya bir ziyarette bulun
ması sözkonusudur. Bunun bildiğim kadarıyla tarihleri de kesin
leşmiş gibidir. Ama izin verirseniz önce Sayın Yunanlı Bakanı 
ağırlayalım, Sayın Bakanın iadeyi ziyareti konusunda o ziyareti
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Değindiğiniz ikinci konu ise tabiatıyla bizim malumu- 
muzdur. Bu konuyu uzunca bir süredir Makedon makamlarıyla 
çok ciddi şekilde ele almaktayız. Tabii ki Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin Kıbrıs'ın tümünü temsil ettiği yönündeki bir iddianın 
tarafımızdan kabulü hiçbir zaman sözkonusu değildir. Kıbrıs'ta 
halen iki eşit, egemen devlet mevcuttur. Bu şekilde bu gerçeğin 
altının çizilmesi de Kıbrıs meselesine kalıcı, sağlıklı bir çözüm 
bulunmasının temel şartlarından bir tanesidir.

SORU: Şu anda biliyorsunuz Beykoz'da bir operasyon 
yapıldı Hizbullah terör örgütüne yönelik. Polis yetkililerinin 
verdiği bilgiye göre Hizbullah üyeleri İran'da eğitim alıyor. Sayın 
Kharrazi ile yapılan görüşmelerde bu konu gündeme geldi mi? 
Eğer geldiyse İran tarafının cevabı nedir bu tür iddialara?

CEVAP: Efendim, İran ile gerek sınır güvenliği olsun, 
gerek terörist faaliyetler olsun bu konular aramızda uzunca bir 
süredir çeşitli mekanizmalar aracılığıyla, çeşitli üst düzey 
temaslar vesilesiyle ele alınmaktadır. Tabii ki bu defaki görüşme
lerde de sınır güvenliği meselesi ele alınmıştır. Sınır güvenliği 
konusunda bildiğiniz gibi aramızda Ortak Güvenlik Komitesi ve 
bir de Yüksek Güvenlik Komitesi gibi iki komite vardır. Bunlar 
konuları devrevi olarak gözden geçirmektedir. Sınırın her iki 
tarafındaki makamlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Türk 
tarafından ve İran tarafından birer komutan görevlendirilmiştir. 
Bu mekanizmaların işlerliğinin muhafazasının yanında etkin 
olarak çalıştırılması ve somut sonuçlar elde edilmesi önem taşı
maktadır. Bu görüşmelerde de bu defa bu mekanizmaların çalış
masının ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl iyileştirilebileceği gözden 
geçirilmiş, mekanizmaların etkinleştirilmesi için alınabilecek ek 
önlemlerin araştırılması kararlaştırılmıştır.

SORU : Basında bir haber çıktı. AB'nin dış politikaya 
ilişkin yaptığı açıklamalara artık Türk Dışişleri Bakanlığı da 
katılıyor. Ortak açıklama biçimde. Bu bir rastlantı mı yoksa sis
tematik bir mekanizma mı sözkonusu?

takiben sizlere kesin bilgi sunalım.
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CEVAP : Sistematik bir mekanizma sözkonusu.
Türkiye'nin AB'ne adaylık konusunun resmen tescil edilmesiyle 
başlayan bir siyasi istişare süreci var. Bu konuda hatırlarsınız 
daha önceki toplantılarımızda sizlere bilgi sunmuştuk. Bu 
çerçevede, gerek çeşitli tarihlerde, çeşitli konularda yapılan 
toplantılar, gerek AB Komisyonu ile günlük temaslarımız 
çerçevesinde bizim de çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar 
konusunda AB ile bu karar oluşturma mekanizmasına dahil 
olmamız sözkonusudur ve böylece Türkiye bu görüşlerini AB 
üyelerine bu mekanizmalar çerçevesinde intikal ettirmek ve 
dolayısıyla bu politikaların oluşmasında da bir ölçüde etki sahibi 
olabilmek imkanını kazanmaktadır.

Teşekkür ederim.
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JOINT PRESS CONFERENCE OF H.E. MR. ISMAIL 
CEM, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKEY 
AND H.E. MR. GEORGE PAPANDREOU, MINISTER OF

FOREIGN AFFAIRS OF GREECE

(ANKARA, 20 JANUARY 2000)

MINISTER CEM: I first want to welcome the Greek 
delegation and my colleague, my friend, Yorgo Papandreou. 
We have had an ongoing relationship which we might now say, 
we might now assess that it was very productive which gives us 
further hope for the future. Both of us, had an initial approach 
which was to approach matters in a cautious manner to give 
special attention to each other's sensitivities and not to make big 
public debates on different aspects of our relationship. It seems 
that it is rather a successful beginning for our two coun
tries, a new page, even a new era in our two countries' 
relationship. And what we have achieved so far in such a short 
time, gives us further hope that we shall be able to achieve more 
in the months and years to come. I also would like to underline 
the very special wisdom of my colleague, Yorgo Papandreou, 
which really made this possible and I believe in this new era 
which will have positive effects not only in Turkey and Greece, 
but in our mutual geographies and even in a much larger geogra
phy, we will keep up to its pace. And I'm sure that this new rela
tionship between our two countries will have positive impact, 
positive results which will provide for a better security, a 
faster development and a general democratization process in large 
geographies within which our two countries are involved. So, I 
once again want to thank His Excellency and I also would like to 
inform you that our Prime Minister, His Excellency Ecevit has 
invited the Greek Prime Minister, H.E. Simitis for a visit to our
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country and we look forward to that visit. Its date will be decid
ed between the two parties but we are already very happy to 
announce these news. Thank you.

MINISTER PAPANDREOU : Thank you again, Your 
Excellency and dear friend Ismail for your words and of course 
for the hospitality you have shown and are showing not only to 
me and my wife but to the whole Greek delegation here in 
Ankara. We have over the last few months indeed developed 
an honest relationship. But, difficult issues with great challenges 
I would say, whether is the European process, the accession part
nership for the accession procedure, the candidacy in Helsinki or 
whether was the actual working together on issues of common 
interests such as the ones as we have just signed. And I very 
much agree with you that this relationship was built up step by 
step and of course there are still many steps ahead of us. This 
cautious approach, which you - very much also in your wisdom - 
have followed, has been, I think, a guarantee for - 1 would not 
say, they cannot have always guarantees - but it's a guarantee 
which at least we are doing our best. But we can have the best 
possible results. That does not mean that difficulties do not arise, 
but it does mean that we have a greater chance of and greater 
opportunities to deal with our bilateral relations and also our 
new relationship inside the wider family of the European 
Union. This cautious approach of course does not mean that 
there are not great expectations. I think that the momentum that 
has been created, the momentum not only from the recent out
pour of solidarity during the earthquakes, but also the momentum 
in our cooperation at the governmental level, both within the 
issues that we have dealt within the European Union but also 
within the issues of the specific items we have been signing and 
the specific agreements we have been signing, these expectations 
have certainly become very big, there is much anticipation. I think 
we all want to be able to move forward in the quickest possible 
way to solve all issues that may divide us. But at the same time 
I also again suggest and advice, and I think you very much 
agree with this, that we proceed with the same caution and the
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same seriousness and the same sensitivity which we have done 
over the last few months. I think this is the only way to ensure 
that this process will continue in the best manner. I also very 
much agree that this is a process which I believe will help in a 
much wider region where we can hope that the Island of 
Cyprus for example can become a model of cooperation rather 
than an arena for conflict and where in a wider geography of the 
Balkans, the Middle East or the Black Sea or the Caucasus, 
indeed we can work together to improve security and the 
democratization process as we mentioned. I would very much 
like to take the opportunity, first of all to thank all those on the 
Turkish side that worked very hard for making this a reality. 
When we first discussed these agreements (and we will be sign
ing more in Athens) when we first discussed them as to what had 
gone on in the past, we saw that there were many attempts to 
actually sign these agreements in the past and yet, these 
attempts did not come to a solution. And it certainly was the 
good-will of the Turkish side which I very much appreciate and I 
think also those who worked on our side are very much appreci
ated to find the necessary compromise, the necessary facilitating 
procedures, so that we can deal with these issues and 
sign these very important agreements. Some initially said that 
they were not important, just secondary issues. They are not sec
ondary issues. They are primary issues of great importance and 
certainly we will build on these with our cooperation in the 
future. I also would like to thank the Greek side, from our 
Ministry, Mr. Scopelitis, Mr. Yerocostopoulos, Mr. Lambrinidis, 
Kriekoukis of course Ambassador here Mr. Corantis, Mr. 
Kotzias, Mr. Rondos and many others who are not here with us. 
Of course I will take with me the invitation by Prime 
Minister Ecevit to Prime Minister Simitis and we will of 
course look into the dates of such a visit with the Prime 
Minister himself. Thank you very much again.

MINISTER CEM : Maybe I might begin by giving some 
short details, an overview of the four agreements that we have 
signed. Well, looking at those agreements, one is the

[104] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000



Agreement on Combating Crime, Terrorism, Organized Crime, 
Illicit Drug Trafficking and Illegal Immigration. Our countries 
have the will to cooperate effectively in this field, especial
ly by exchanging information, experience, knowledge, assis
tance and taking effective measures in order to prevent terrorist 
activities and crimes against the security of the other party. 
Another agreement is on Cooperation in the field of Tourism. We 
all know that both countries are highly valued tourism destina
tions. With this agreement we intend not only to facilitate 
tourist traffic between our countries, but also to encour
age cooperation of the enterprises which work in this field. This 
agreement also foresees the cooperation for tourism develop
ment and promotion of special forms of tourism such as eco- 
tourism, youth tourism, cultural tourism and faith tourism. 
Then we have a Memorandum of Understanding concerning 
Cooperation on Environmental Protection. With this 
Memorandum we agree to develop scientific and technical 
cooperation in the field of protection of environment, pre
vention of pollution within the principle of sustainable 
development. And the fourth agreement is the Agreement 
concerning the Reciprocal Promotion and Protection of 
Investments. Both our countries have the desire to promote 
greater economic cooperation between us, particularly with 
respect to investments by investors of one party in the territo
ry of the other party. This Agreement will ease the flow of cap
ital and technology and the economic development of the par
ties. We have also decided today on the follow-up of those agree
ments. And this follow-up of the signed agreements will be 
realized with the inputs of appropriate institutions and actors, 
because in each field we have other actors, other govern
mental institutions, Ministries which will be involved and in 
some cases which will have a leading role. This cooperation, 
this coordination will be realized and the follow-up will be 
realized by the chairmen of those committees, by the chair
men of the committees which have already realized the work. 
They will be responsible to secure the follow-up in each particu
lar field.
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MINISTER PAPANDREOU : Well, I don't have much to 
add. I think that these are four very important chapters in our 
cooperation. I will stress that environment is an issue which is 
vital for not only our tourism industry, but it also is very vital for 
the quality of life of our two countries and our two peoples. 
And certainly it is a very strong concern in the European 
Union. The issue of citizen security is an issue which is very 
much in the top of the agenda of the whole of the European 
Union. I want to particularly stress that this agreement which 
we have just signed is an agreement which calls along the 
lines with similar agreements that have been signed between 
other countries in the European Union and of course between 
Greece and other countries and certainly will promote, I think, 
a more stable situation for the security of the cities in Greece, 
and some of the priorities in this area are issues such as the 
illegal migration or drug trafficking, transborder crime, terror
ism of course. I think that this is a very good European stan
dard agreement. Also tourism, there is great interest already. 
Both sides from our business persons who are working close
ly and I know that already for the next summer there will be a 
number of joint ventures and cooperation. I can see that this 
would very much enhance, (it is not simply cooperation that 
will exist, but it will very much enhance) the interest of tourists 
around the world to be able to come to our region as they will 
find packages and types of alternative forms of tourism which 
would be very interesting for them. Finally, one of the very 
important economic agreements is the Protection of Investments, 
which will allow our business communities to invest in each 
other's countries and this of course has not only in immediate, 
but also in the long term very important effect of bringing 
not only two communities, the two peoples together, but also 
bringing economic interests together which will certainly cre
ate a much more in the long run, long lasting relationships. So I 
just wanted to stress the importance of these agreements and I 
think I forgot one person at least that has worked on these agree
ments, Mr Bakaciyas, Mr. Patronas also, as I see them around the 
room, so I wanted to mention their names too. Can I just add
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one thing. I think it is very important what you have said on 
the follow-up is to bring in the actors, either private sector or 
recall also the non-governmental organizations in all these 
areas. This has been a strength of the recent movement in 
Greek-Turkish relations and I think we can build on this very 
much.

MINISTER CEM : One other decision that we took 
was to organize a working group within the framework of 
our consultative organization which is political consultations 
that we have between our two Ministries. We are now generating 
a new group or a new sub-group which will deal with the 
relationship between EU and Turkey. Minister Papandreou has 
some very positive ideas and suggestions on this group we'll 
look into and may I ask Yorgo if he could give some details on
that subject.

MINISTER PAPANDREOU : What we have done is 
the suggestion of the Turkish Ministry of Foreign Affairs and 
we welcomed this suggestion, made up a list of possible areas 
of cooperation in this new relationship, that is the relation
ship of the European Union with Turkey as a candidate coun
try in its accession process. There are a number of areas, I won't 
go into all the details, I handed my talking points to Mr. Cem and 
therefore the details are with the Turkish Ministry of Foreign 
Affairs and what we have decided to do is first of all to set up 
an ad-hoc task force as Mr. Cem said between the two Foreign 
Ministries and at the same time, exchange bilateral views on the 
workings of the General Affairs Council and the European 
Council. That is the decisions that are taken and also to establish 
more bilateral contact, frequent informative contact between 
the Greek and Turkish permanent representations in Brussels. 
I just want to mention a few of the areas which could be of 
interest, there are, first of all, community programmes. Turkey 
as a candidate country can participate in community programmes 
and there are a large number about 30 programmes. On this 
very subject we will be very interested to work with the
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Turkish side on seeing the types of programmes that can be 
submitted. Secondly, the adoption of the communitaire acquis. 
The accession process means that a country in fact, makes 
important changes in the legal system, not only in the legal sys
tem, but also how it manages one's particular administration 
and how one applies the particular legal reforms that are made. 
Therefore this is a very important process, the most important 
process one could say in this accession process. Here there are 
two possible ways of cooperation, one in the community frame
work that is so-called institution building, Greece has quite a bit 
of experience with other candidate countries of Central and 
Eastern Europe and certain areas where we have worked with 
them within the community programmes. These are commu
nity programmes which second experts to candidate countries. In 
bilateral area also, we could work in organizing expert groups, 
seminars in a number of areas. I can talk about environment, 
customs, energy, agriculture. One important area which Greece 
has a great experience in, is how one creates the necessary 
administration in order to absorb a community programme and 
community funding. This is something which Greece has over 
the past years learned much about in the so-called structural 
funds. When we began in the early 90's, the absorbtion rate was 
very low, somewhere around 10 percent, now we are one of 
the highest absorbers of structural funds in the European Union 
of funding and this of course has met the rearrangement, the 
reorganization of our administration. This is just one other area 
which I know the Minister of Economy was very much interested 
in working with the Turkish side. But the Agriculture Minister 
Mr. Anomeritis is also very interested in organizing semi
nars in the area of agriculture which is a very important area 
for the Community. Certainly tourism insurance, banking and 
finance, intellectual property, justice, home affairs, public order 
and then of course a number of other areas. Within the 
Royamount Process, there is a process of civil society, democ
ratization and so on. These are also areas we could work with, as 
I stressed earlier the non-governmental organizations have 
been a very important part of our bilateral developments and
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our relations. This is an area also which could be strengthened 
through the European Community programmes bringing in 
non-governmental organizations, local government and in gen
eral civil society development programmes. I can go on and 
on, I want to also stress that the Greek Commissioner in the 
EU Commission has expressed a willingness to develop a special 
programme for employment in Turkey and also our former 
Commisioner has also expressed the willingness to discuss 
and work with Turkey on energy issues. So, he was a 
Commissioner of Energy. So, this is just - a small, I would say - 
a list of some of the areas of cooperation which we will be work
ing on.

MINISTER CEM : We discussed issues such as the con
sular and diplomatic missions and if we might create some new 
consulates. We talked about the diplomatic missions, their 
needs and we will also create a working group which will look 
into consular and diplomatic missions. We believe that we 
might finalize an agreement on the working process of this new 
group. We have also talked on future high level bilateral visits and 
it seems that quite a number of our ministers might get together 
and discuss mutual ministries' jobs, progress, prospects and 
this might be done in view of Turkey's new relationship with the 
European Union. We want of course to reassess the very valu
able experience in that field and we ask our Greek counterparts 
to transfer some of their experience to us. We proposed as well to 
our Greek counterparts to create a working group on mil
itary issues within the framework of the already established 
political consultation mechanisms between the two for
eign ministries. Diplomats and military experts would partici
pate in this new working group. Furthermore, we have as well 
proposed implementation on a reciprocal basis of an initial set of 
military good-will measures in the Aegean. These measures 
might include among others, reducing the number and the size 
of the military exercises to the extent possible, flying disarmed 
over the Aegean, holding joint exercises, mutual port visits by 
navy vessels, communication and exchange of information

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000 [109]



between relevant bodies. This was the proposal which we had 
brought to the Greek side.

MR. PAPANDREOU : Thank you on this issue, I want 
to thank you as I did in the conversations we had for the 
good-will. You, through the suggestions are showing the 
desire to increase contact in, I would say more in sensitive areas, 
I think that what I can immediately respond is that it'll be 
very important that we began exchanging views particularly 
in areas which have to pertain in our entire international par
ticipation in organizations such as NATO, WEU, but also on the 
new developments in the European Union on defence. 
Concerning the particular Confidence Building Measures and 
good-will gestures, this is an area which we have been dis
cussing for the last year, also under the auspices then of Mr. 
Solana and now of course your suggestions to move ahead on 
specific areas is a positive one. We will take this back to Athens 
and discuss this with the Ministry of Defense, so that we can 
then give you a response.

MINISTER CEM : And regarding other aspects of 
our bilateral relations, of some sensitive characteristic, the 
views of both sides are well known, our positions are well 
known. We touched upon them in the positive spirit that had pre
vailed in the course of the last six months and we will continue 
to discuss them. We as well decided to support each other's can
didacy in international fora where Greece and Turkey are candi
dates or either one of us is a candidate. We underlined our will 
to be supportive of each other's candidacy. Then there were 
three subjects which deal with sports, may be I'll ask my col
league Mr. Papandreou to comment on them.

MINISTER PAPANDREOU : Three issues which are,
I think, of interest to a larger audience, though I can call
these issues are very important for all our citizens in both
countries, but these I think have enthusiastic followers, I could 
say.
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MINISTER CEM : Yes, in both countries

MINISTER PAPANDREOU : One is to do with the
European Football Championship of 2008. I think I can express 
from both our sides the very strong support that at least the 
Foreign Ministries have on seeing such an organization take 
place, that is that we have a common candidacy for the 2008 
games and therefore can we organize the games together. Now, 
of course this is not a decision that we will be making as our foot
ball associations will have to be making this and as a matter 
of fact in Greece our Football Association, I understand this 
now, in the pre-election period. So, we have to wait for the elec
tions there and then they will make the final decision. But, cer
tainly I have been in touch with the Minister of Athlethics. He has 
been very positive to this and is willing to meet on a bilateral 
basis with his counterpart in Turkey and therefore discuss the 
details of this matter.

The second important proposal that has come out is a pro
posal which I have discussed with the President of the 
International Olympic Committee. This is a proposal which 
has developed out of our cooperation with the IOC for the so- 
called Olympic truce. The idea of promoting peace through 
Olympic Games. His suggestion was, and I discussed it with Mr. 
Cem, that under the auspices of the International Olympic 
Committee we organize truce games, games around the idea of 
truce and peace. And therefore we do this initially on a bilater
al basis, Greece and Turkey, then we could move ahead in bring
ing other countries of the region into these games and therefore 
using sport for peace. This is something which I am very glad to 
say that was accepted from the Turkish side.

Finally, on the issue of sports, we will have the Olympic 
Games of 2004 in Athens as you know. Now, for the first time 
Greece is putting a new element, a major new element into the 
Olympic Games and this major new element is the cultural 
dimension, the dimension of organizing cultural activities dur-
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ing, around, before and after the Olympic Games. So, in this 
cultural dimension, we have suggested that Turkey take part, 
that cultural events actually be organized in Turkey also. In 
a number of these side events, there could be participation of 
Turkish cultural events and groups in different areas, whether it is 
art or music or dance or theatre or whatever else. At the same 
time, this could also mean that Greek cultural events could 
take place in Turkey also. So, this would be in fact a cultural 
cooperation, however will be linked with the Olympic Games. 
Therefore we would be offering those who would be coming to 
the Olympic Games a much wider view of a multi-cultural 
Balkans. I think that as we are doing this on a bilateral basis, we 
can then think of bringing in other countries in the region also. 
But I think it is very important in bringing out the cultural aspects 
in our region.

MINISTER CEM : Yes, I supported this idea, this sug
gestion. I think it's a very good one to couple the sportive 
essence of the Olympics with a new dimension of culture and art. 
As His Excellency has said, we are prepared to organize a con
siderable part of those cultural events or artistic events in 
Turkey, in relation to the Olympics of Athens. We have also 
talked about what I might call the first joint international initia
tive that the two countries have in the UN. I will again ask my 
colleague Papandreou to give this information.

MINISTER PAPANDREOU : The initiative as you well 
know was one we took in the UN to deal with the natural dis
asters. It was a common Greek-Turkish, Turkish-Greek ini
tiative which we tabled in the UN and which was voted on unan
imously in the UN, all countries have supported this. It was not 
only supported but it was also considered as one of the out
standing initiatives by any countries that have taken place in this 
area of natural disaster, prevention or rescue or whatever other 
elements are involved in dealing with natural disasters. The 
follow-up on this is that there are already contacts on a bilateral 
basis between our different organizations, the EMAK and AKUT
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organizations, the Red Cross and Red Crescent and in con
junction with the UN, we will be working together to see the 
details of how a unit can be created which will be at the service 
of the needs of the UN. So we are in the process now of look
ing at the practical details of how this initiative will then be 
developed.

MINISTER CEM : To finalize from my part, I will say 
that our relations are on a good track, on the right track and 
they have already created a momentum. This momentum it 
seems, will carry this relationship to further goals and horizons. 
We will be able to have what I might call an open-ended kind 
of relationship, that is we are open at all times to new suggestions, 
to new approaches, to creative ideas. As I said at the beginning, 
looking back to the last six months, it was in June that we have 
reached the decision to initiate those committees and in six 
months’ time we have really covered grounds. I'm sure we'll do 
even better in the future and I once again want to thank our 
Greek colleagues and I want to thank H.E. Minister 
Papandreou for all their good-will, all their friendship and all the 
good work that we will be able to achieve together. I thank you.

MINISTER PAPANDREOU : I'd like to simply repeat 
what H.E. Mr. Cem has said about the work we have done. It 
has not been easy work, but it has been very constructive and 
without the constant vigilance, I would say, and wisdom and 
hard-work of Mr. Cem, certainly we could not have come this 
far. So, I think we need to build on this as I said, Ismail said 
earlier in a cautious way, but with a new found optimism and a 
new dynamism and of course within a new framework which I 
think is quite important that of the EU, that is Turkey now is a 
candidate for the European Union. Thank you.

QUESTION : Up to the moment we heard nothing 
from both Ministers as far as the Cyprus issue is concerned. 
Did Mr. Papandreou raise the issue either to Mr. Ecevit or to Mr. 
Cem? What was the context of the issue and what was the Turkish
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reply to that? And an additional question for Mr. Cem: a new 
proposal on the working group on military issues, did you 
think that this working group, if it's going to be created, will 
duplicate or replace the discussions going on in Brussels under 
the auspices of NATO and do you think that both sides can find 
a solution to problems that up to the moment were never 
resolved, for example the flights in the Aegean

MINISTER PAPANDREOU : First of all, yes, I did raise 
the Cyprus issue both with the Prime Minister and with the 
Minister of Foreign Affairs Mr. Cem. I stated our well known 
position of course and what I think has come out of this and of 
course Mr. Cem will speak from his side, but I believe that there 
is a mutual support for the ongoing process which has began. 
That is the talks, the proximity talks which have begun in New 
York and now then will continue in a second round in Geneva 
at the end of the month. And I very much do hope that this 
mutual support for this promixity talks will be a catalyst for 
bringing these talks to a positive conclusion.

MINISTER CEM : Well, on Cyprus, both our countries 
have positions that are well known and we think the ongoing 
proximity talks is a positive step and that as two countries, as 
two guarantor countries in fact, we are supporting this process. 
We try to stay as a positive factor in that process. As for the 
duplication of the NATO mechanism no; what we are suggest
ing is that we'll have, within the framework of our two 
Ministries' political consultations, a group which will look 
into some of their concerns, of both countries' concerns and 
see if they can come up with mutual proposals. And yes, you 
said there are some very difficult points which were not solved or 
which were not even discussed since many years; How I feel 
about them? Well, of course I don't know whether they can be 
solved or not, or the time framework. But, looking back, if six 
months ago we were to say that we're going to achieve what 
we actually did in six months' period, nobody would have 
believed us. So, I don't want to put the future under a cage, under
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a hypothec and we'll see how things move and hopefully they 
will move positively.

I

MINISTER PAPANDREOU : I just want to add to 
this that these proposals will be examined and as I said we 
have been trying very much within the framework of the Yllmaz- 
Papulias form agreement to move ahead on the Confidence 
Building Measures and we do want to move ahead on these in 
order to further decrease -I would say- we already have decreased 
much tension which existed in the Aegean, however we can 
further decrease that if we can find some mutual acceptable 
Confidence Building Measures. So, this will be something which 
we will examine of course in a positive light. And again, if you 
talk about in general some difficulties we have had, I just want 
to repeat that in our bilateral relations there are well known dif
ferent views. Of course we have approached these different views 
in the positive spirit which has prevailed over the last six months 
and we will continue to do so.

QUESTION : Mr. Papandreou, you have talked about the ^  
Turkish participation to the EU programmes. Should we under- *-• 
stand from that you are going to withdraw your veto on the finan
cial mechanisms in the EU. And second, have you suggested to 
revive the Wise Men formula and what was the response of the 
Turkish side?

MINISTER PAPANDREOU : Yes, first of all, I want 
to give you little bit of the background of what we have 
done in the EU. First of all you may remember that we 
worked very hard to bring a proposal to the Council in Saariselka 
in Finland, the so-called Gymnich-type meeting, the unoffi
cial meeting of foreign ministers, just after the earth
quakes, which was a special package of funding for Turkey dur
ing that period of time and that of course was a very substan
tial amount of funding. Within that package there were two 
sub-packages which we had a veto and the sub-packages were on 
the European strategy. There are two packages on the European
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strategy, and these funds were of course released. We will be see
ing what the proposal of the Commission will be. The 
Commission will come up with a proposal which now will be 
dealing with the accession strategy of Turkey. And this 
Commission proposal will be discussed, I can tell you that 
within the framework of the Helsinki conclusions, we are very 
satisfied with these conclusions and these of course will be a 
part of the process of accession. In that context of course we will 
be very positive, so I can't give you our final ‘yes’ or ‘no' on 
what we will be doing, but certainly I think that there will be 
proposals on how the funds of the previous period will be used 
in the future within the context of the accession process. So, I 
would say before I can give you what our response will be, we 
have to see what the proposals will be. The proposals are very 
specific, but they have not yet been put on the table and as you 
can see we are working quite closely with the Turkish side 
and its European prospects and therefore we'll be working in 
a positive spirit.

We did discuss and evaluated the Wise Men mechanism, 
the Greek view is that this is a possible mechanism for dealing 
with the issues which had been deliniated by the Greek and 
Turkish governments two years ago and we will continue to dis
cuss this issue to see how this process may be continued.

QUESTION : Given this newly found confidence and 
wisdom between you and Mr. Papandreou, is Turkey willing 
to contribute to this climate by transferring Famagusta to direct 
control of UN-administration and what is Turkey willing to do in 
order to have this climate reflected in Cyprus by assisting 
direct contact between Greek and Turkish Cypriots?

MINISTER CEM : On issues dealing with Cyprus, we 
are a guarantor country, but on issues dealing with the south of 
Cyprus, its the Turkish Republic of Northern Cyprus which is 
one of the two parties in the island, and it is for them to decide to 
lead the way on those issues. We support them with the under
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standing that the Turkish Cypriots and their leader President 
Denkta§ are the necessary components in any move, any step 
that is to be taken in Cyprus. So, on those particular subjects 
that you have put forward, it's for the TRNC to decide and our 
approach is always one which tries to be a conciliating approach 
between the two parties, an approach that will provide more 
security, more economic development, more freedom for 
everyone in Cyprus. On that particular subject, our approach 
is one which underlines the negative aspects of the economic 
embargo and the isolating efforts that sometimes Turkish 
Cypriots had to go through and we believe that by an approach 
which will be more understanding the Turkish Cypriots, the 
TRNC will be able to enhance its presence and its support, its 
contribution to an overall peace in Eastern Mediterranean.

MINISTER PAPANDREOU : All I wanted to add is that 
I was able to relate my recent experience in Cyprus, I was 
there only a few days ago and I think one of the most 
interesting experiences I had there was meeting with youth 
groups, of course Greek Cypriot youth groups from all dif
ferent organizations of the representing parties and collegical 
groups and other groups, and what came out of this meeting was 
a very strong desire for people to people meetings from both 
sides and I did relate this of course to my counterpart Mr. Cem 
and Prime Minister Ecevit.

QUESTION : Mr. Papandreou, you have been in that post 
around a year and since Mr. Pangalos has left the position, 
there are many steps that have been taken in the name of 
Turkish-Greek friendship, but what has changed in terms of 
Greek views on PKK in that period? Does Greek side see PKK 
as a non-terrorist organization or did you include that party in that 
agreement as a terrorist party? There are also some side organiza
tions of PKK and we know that there are some bureaus of this 
side organizations such as ERNK in some cities of Greece. With 
the agreement that you signed today, the Terror Agreement, 
can we think that all the access of terrorism of PKK, all the
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side groups of PKK will finish in Greece?

MINISTER PAPANDREOU : Well, I think what I can 
very easily say is that our position is identical with that of the 
European Union. We very much believe in combating terrorist 
activities and therefore do so also on our soil if such activities 
exist. We are very strong on this point. At the same time we 
very much believe in the human rights of individuals and also 
of course the protection of minorities and the question of death 
penalty. As you know in the European Union and not only 
in the European Union, but I think all 12 other candidate 
countries have abolished the death penalty, and therefore we are 
very much in favor of the abolishment of death penalty and I'm 
not talking about Turkey particularly, but about any country. 
Certainly of course, Turkey now being a candidate, this is 
becoming a very important issue. So, this of course is not, as I 
said, simply a Greek point of view, what I'm stating is the EU 
point of view, which is identical to the Greek point of view.

QUESTION : Did you discuss today the issue of the rocky 
islands of the Aegean Sea and to which extent, and how do you 
define the present status quo of the Aegean Sea under this 
process, and for you Mr. Cem, do you accept the International 
Court of Justice as the final forum to find a solution to the Cyprus 
issue?

MINISTER CEM : We have, as I have summarized, 
talked on sensitive issues, on some issues we have well known 
positions and in any issue in fact, our approach is one which is in 
line with the new positive spirit, athmosphere which has been 
built up among our two countries. And as for the International 
Court of Justice, Turkish position is well known, it's not the first 
time that we say something about the International Court of 
Justice, but this is our position of course, it doesn't involve our 
Greek counterparts, but we believe that such matters should be 
dealt in line with the relevant article of the UN Charter that in 
case of misunderstandings or of some disputes, all peaceful
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means of solution should be employed and of course 
International Court of Justice is one of the means of a peaceful 
settlement. So, generally speaking this is our approach and if I 
may add this point, I think what we're trying to build up as 
two countries and with His Excellency Minister Papandreou, is 
a difficult process, it's not an easy process, it's a difficult 
process. There are lots of sensitivities, lots of problems that 
are there for some decades and therefore my approach generally 
is that taking up any aspect of our relations, I try not to turn 
it into a public debate, into a public issue. Because we have 
had so many difficulties in the past, it's a period within which 
we should really be very cautious, really move cautiously, not 
only in the name of Turkish interests, but we have to take care 
of the Greek interests as well, of Greek sensitivities as well. 
Therefore, I rather keep the tone low and try not to create 
debate or not to create unwillingly some kind of misunderstand
ings which will in turn make it more difficult to achieve results.

MINISTER PAPANDREOU : I would very much like to 
stress this, as you said, dealing with the sensitivities and there 
are differences, no one is hiding the fact that we have differ
ences. I think what we are saying here is, in spite of our differ
ences, we can find ways of cooperation. The differences are 
well known, our position on the International Court of Justice is 
very well known. Our position on the Republic of Cyprus is 
very known. We talk about a federal solution, the other side talks 
about a confederal solution, we don't recognize the Turkish 
Cypriot community as a state and you do. These are differences 
which are well known and we could easily go into these and 
repeat them again and again and again. The question is, can we 
stress a process which will allow us to come to some under
standing and some solution and here we have for example on 
Cyprus the proximity talks, so, why not focus? And really work 
in that process and hope that the process will work and I think 
that it is very positive that both sides, both the Turkish govern
ment and the Greek government are saying "we support this 
process of proximity talks". All we see there are differences
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and if you ask this we would express different opinions. But, 
we are supporting this process and I think that this is what we 
want to stress. If we simply want to get into a megaphone diplo
macy about what our differences are, that is the easiest thing to 
do. And we have done that. And that has not led us to very much. 
So, what we are trying to stress here is where we can move ahead 
and we're trying to find every opportunity to move ahead to 
finally be able to deal in a very different process with different 
framework with these very difficult issues. I just want to say here 
that again I feel that the European process opens up a new 
venue for all these issues, for all these questions and of 
course, obviously, therefore for the Greek-Turkish relationship.

QUESTION : We understand that there is an impor
tant dimension, security and defense dimension of the talks. 
Is it something which is only being debated between the 
Foreign Ministries, or do you need the necessity of the estab
lishment of a mechanism between the military circles of each 
side, because of the fact that they are more involved in this mat
ter.

MINISTER CEM : I'm responding because this is ini
tially our suggestion. What we are proposing is to - again 
very cautiously, carefully - to have a working group within 
the framework of our political consultations and this is initially 
by the Foreign Ministry but by its nature of course, it involves 
military experts from the Defense Ministry and from the 
Military. His Excellency very correctly pointed that this has to 
have the support of the Defense Ministries. Therefore if in the 
process of our bilaterals, if we have more contacts between our 
two Defense Ministries, then this is the suggestion that we 
brought up might be implemented and of course it is a sug
gestion it was brought to our Greek colleagues' attention and 
of course they will evaluate it and we will see how it goes. 
Hopefully it will move forward, if not, we'll find some other 
means and some other ways.
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MINISTER PAPANDREOU : Again I just want to stress 
something here which I think is important. In this effort that we 
are making - as again we should say, very difficult effort and it 
takes a lot of work and a lot of attention and caution - we 
absolutely need to bring in all kinds of new ideas. We've been 
working within a pattern of old ideas very often over so many 
years - 37 years, since 1962. That does not mean all ideas can 
work. That does not mean that all ideas would be immediate
ly accepted. They may be modified, they may be changed, they 
may be discussed, they may be very good and we can immedi
ately work on them. But I think that should be seen as a very nat
ural process and I want to close by asking something which I 
think we will be discussing when you come to Athens. That is the 
role of media; really the media has for the last few months, 
played a very important and constructive role. Very con
structive in bringing out some of the new elements and I would 
say particularly during the earthquakes, it was quite an amazing 
cooperation and opening of a dialogue, a peoples to peoples 
dialogue, a media to media dialogue. As a matter of fact, today 
I will be giving an award by a Turkish media organization to 
Greek journalists who are here with us, for their outstanding 
work. Certainly there are Turkish journalists that have done 
outstanding work too. So, I think what I would like to say is to be 
open also to this process, it will help us in the very difficult task.

Thank you.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI'NIN TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN 

ARASINDAKİ DOĞU KAPI'NIN AÇILMASIYLA İLGİLİ
SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Doğu Kapı'nm açıla
cağı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenliğin önündeki başlıca 
engel olarak gördüğümüz Yukarı Karabağ sorununa bugüne kadar 
bir çözüm bulunamamış olması bu hudut kapısının kapalı tutul
masının temel nedenidir.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın çözümü 
Ermenistan ile ilişkilerimizin normalleştirilmesini kuşkusuz 
kolaylaştıracak ve böyle bir normalleşme sürecinde hudut 
kapılarının açılması da gündeme gelebilecektir.

Türkiye, bölge barış ve istikrarına atfettiği önem 
çerçevesinde Azerbaycan ile Ermenistan Cumhurbaşkanlarının 
doğrudan yürüttükleri görüşmeleri desteklemekte, barış yolunda
ki adımlara katkıda bulunmaya gayret etmektedir.
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STAR GAZETESİNDE YAYINLANAN HABERLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Star gazetesinin 21 Ocak 2000 tarihli sayısında yer alan, 
Sayın Dışişleri Bakanımızın 20 Ocak günü Yunanistan'ın Ankara 
Büyükelçiliğindeki öğle yemeği sırasında "baygınlık geçirdiği" 
yönündeki haber hayretle karşılanmıştır. Sözkonusu haber tama
men uydurmadır. Bir yayın organının bu kadar gerçek dışı haber
ler yayınlayabilmesi esef vericidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN CNN- 
TÜRK TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: Türkiye'nin gündemi Hizbullah vahşeti ama di
lerseniz İran Dışişleri Bakam'mn Türkiye'yi ziyaretiyle başla
yalım. Çünkü Türkiye'de yaşanan bu Hizbullah vahşeti İran 
Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında patlak verdi ve 
arkasından İran'a parmaklar kalktı. Dış bağlantı açısından 
kamuoyunda Hizbullah'ı İran'ın desteklediği söylendi, ileri 
sürüldü ve hala da ileri sürülüyor. Sizin İran Dışişleri Bakam’yla 
yaptığınız görüşmeler sırasında PKK gündeme geldi ama 
PKK'nın dışında Hizbullah da gündeme geldi mi?

CEVAP : Genel çizgisiyle terör olayı, şiddet olayı, bu 
terörle mücadele etmek zorunluluğu ve bu mücadelenin mekaniz
maları... Biz bu mekanizmaların bir kısmını oluşturmuştuk İran'la 
ama onların daha iyi çalışması, çalıştırılması gerektiği 
düşüncesindeyiz. Bunları tartıştık. Bu son olayı daha sonra Sayın 
İran'lı Bakan açıkladı. Yani kesinlikle İran bağlantısı olarak gör
müyor. Tabii Hizbullah dendiği vakit, Hizbullah'ın çıkışında ulus
lararası faktörler bir hayli mevcut. Bugünkü durumun ne 
olduğunu daha çok bizim istihbarat birimlerimiz ve İçişleri 
Bakanlığımız biliyor ve bunlarla ilgileniyor. Bu konuda Türkiye 
iç ve dış her türlü imkanını kullanmak durumunda ve bu vahşetin 
devam etmemesi için elinden geleni yapmak durumunda. Tabii bu 
olayların meydana çıkması bir ölçüde bizim İçişleri 
Bakanlığımızın, Emniyet Teşkilatımızın ve İstihbarat 
Örgütümüzün büyük başarısı. Umuyorum bu başarı devam etsin 
ve bu tür hadiseleri bir daha yaşamayalım.

___  •

SORU: İran'da 18 Şubat'da seçimler var. Bu seçimler 
gerek İran açısından, gerek bölge açısından son derece önemli.
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Çünkü İran'da şu anda Cumhurbaşkanı Hatemi Meclis'te çoğun
luğu elinde tutamıyor. Orada bir sıkıntısı var. Bu seçimler o açı
dan çok önemli. Hatemi'nin güçlenmesi, elini serbestleştirebilme- 
si açısından çok önemli. Siz bu seçimleri Türk-İran ilişkileri ve 
bölge açısından değerlendirebilir misiniz?

CEVAP : Biz genellikle şöyle bakmaktayız: İran'da 
demokrasi özgürleşme yolundaki eğilimlerin güçlenmesi hiç 
kuşkusuz hem Türk-İran ilişkileri açısından, hem İran'ın dünyay
la ilişkileri açısından, hem bölge bakımından olumlu gelişme 
oluşturacak. Bu bakımdan tabii biz doğrudan ilgili değiliz veya 
şunlar kazansın diğerleri kazansın gibi bir ayrışmaya giremeyiz. 
Bununla birlikte, İran'ın Türkiye'yle, bölgesiyle ve dünyayla iliş
kilerine daha çağdaş yaklaşabilecek, daha olumlu yaklaşabilecek 
güçlerin etkinliğini arttırması kuşkusuz hepimizin faydasınadır.

SORU: Sizin İran'lı Bakanla görüşmenizde İsrail-Suriye 
barışı da gündeme geldi mi? Çünkü İran sürekli olarak bu barışın 
Türkiye'nin aleyhine olacağını iddia ediyor?

CEVAP: Kısaca geldi. Onların iddiası üzerine bir şey 
diyemem. Ama kısaca geldi. Biz bu barışı desteklediğimizi, ciddi 
şekilde desteklediğimizi kendilerine anlattık. Gerçekten bizim 
kendi sınırımızın yakınında, hemen yanıbaşında bir barış 
ortamının oluşmasından ancak menfaatimiz sözkonusu. Bu 
bağlamda biz zaten hem İsrail tarafına, hem Suriye tarafına siyasi 
bağlamda katkımız olabilirse, biz bu katkıyı yaparız mesajını ver
miştik. Bir küçük ihtimal belki, Suriye'li meslektaşımla, Sayın 
Shara ile -Davos'a davet edilmesinin sözkonusu olduğunu biliyo
rum- Eğer Sayın Shara'nın vakti olup da Davos'a gidebilirse her
halde onunla görüşeceğim.

SORU : Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou 
geçen hafta Türkiye'deydi. Bu ziyaret tabii sadece Türkiye'de 
değil, dünyada da geniş yankılar uyandırdı.

CEVAP : Çok. Ben o kadar beklemiyordum doğrusu. 
Bütün Amerikan gazeteleri, Avrupa gazeteleri hepsinde. Bir kıs-
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SORU: Kısa süre öncesine kadar Türk-Yunan ilişkilerinde 
bir kuşku, bir güvensizlik hakimdi. Bugün gelinen noktada 
atmosferin ciddi şekilde değiştiğini görüyoruz. Yunanistan'da 
Türkiye'ye karşı sürekli bir korku hakim oluyordu. Sizce bugün 
gelinen noktada Yunanistan'daki Türk korkusu dağılmaya başladı 
mı?

t

CEVAP: Sanırım artık Ege'nin iki tarafında da bazı kuşku
ların azaldığını söylemek mümkün. Aslında tabii yarın, öbür gün 
ne olur, ne çıkar karşımıza beklenmedik bir sıkıntı gelir mi bile
mem. Bugün itibariyle Yunanistan'la aramızda meseleler büyük 
ölçüde çözümlenmiştir. Ben belki biraz daha iddialı söyleyebilir
im. Şimdi mesele nedir? Yahut nedir çözümlenmiş olan? Bazen 
deniyor ki, efendim işte "somut bir şey çıktı mı?" Aslında bana 
göre somut olanlar zaten tamamlandı diyebilirim. Şimdi somuttan 
kastettiğimiz ne olabilir? Somut gelişme ne olabilir? Bir defa 
Ege'de müthiş bir gerilim vardı. Hep biliyoruz Yunanistan ile 
Türkiye arasında. Bu gerilim artık yok. Hala sıkıntı var, hala 
onlardan bize protesto var. Bizden onlara aynı şekilde notalar var. 
Ama sayısal olarak çok azaldı. İkincisi geçmişte olduğu kadar 
önem taşımamaya da başladı. En önemli olgu aslında 
Yunanistan'la aramızda iki tane sınır sözkonusuydu. Ege'den 
geçen sadece Türk-Yunan sınırı değildi. Aynı zamanda AB- 
Türkiye sınırıydı. Şimdi bu kalktı ortadan. Yani AB'nin sınırı bun
dan böyle Helsinki sonrasında Balkanlardan ve Ege'den geçmi
yor. Türkiye'nin doğusuna kaydı. Bu müthiş bir değişim. Stratejik 
bir değişim ve bunun bütün olumlu sonuçları yaşanmaya baş
landı. İkincisi ne oldu? Tabii altı ay öncesine bakmak lazım. Altı 
ay önce, hele bir sene önce biz Yunanistan'la şu noktaya geleceğiz 
deseydim, herhalde pek fazla inanan çıkmazdı. Şimdi o noktaya 
geldik. Ne oldu? Bir defa Türkiye'nin AB yolundaki en büyük 
engeli çok ciddi bir desteğe dönüştü. Bundan başka somut sonuç 
ne olacak? Zaten tabii hepsi önemli de belki en önemlisi bu. 
Bundan başka ne oldu? Bakın mesela ekonomide açıklandı. 160 
milyon Dolarlık müşterek yatırım yapılıyor. Yunan-Türk şirket

mında birinci sayfadan olmak üzere çok geniş yer aldı.
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leri bir de Amerikalı şirket yanılmıyorsam üçlü bir yatırım 
yapılıyor. Bu yatırımın bütün altyapısını bizimkiler üstleniyor. 
Bunlar çok somut gelişmeler. Duyduğuma göre, Türk-Yunan 
ortak yatırımlarını dünyanın değişik alanlarında desteklemek 
üzere ciddi bir fon oluşuyor. 50 milyon Dolardan söz ediliyor. 
Böyle bir ortak fon oluşturuluyor. Peki Ege ne olacak? Ege'deki 
sıkıntılar, Kıbrıs ne olacak? Şimdi önce şunu belirteyim. Kıbrıs 
konusunu çok doğru bir şekilde -ki bu bizim geleneksel poli
tikamız- Türk-Yunan ilişkilerinin dışında tuttuk. Yani Sayın 
Papandreou ile ben Kıbrıs konusunu konuşmadık. Ben ona saygılı 
oldum, o bana saygılı oldu ve biz bu konuyu hiç konuşmadık. 
Çünkü ben de söylemiştim. Bizim Yunanistan'la ilişkimiz başka 
olay, Kıbrıs başka bir olay ve Yunanistan'la ilişkilerimiz...

SORU : Ama bundan sonra konuşmak gerekmeyecek mi 
artık Sayın Bakan?

CEVAP : Çok da zannetmiyorum. Yani şöyle ki, Türk- 
Yunan ilişkilerinin düzelmesi elbette büyük bir coğrafyayı olum
lu etkilemektedir ve bu etkinin Kıbrıs'ta da kendini hissettirmesi 
elbette sözkonusudur. Ama Kıbrıs meselesini biz Sayın 
Papandreou ile çözecek değiliz. Zaten bizim açımızdan bir mese
le' de yoktur aslında. Ancak müşterek bir çözüm aranıyor ise, o 
müşterek çözümü bulmak gibi bir mesele ortaya çıkar. Orada da 
öncelik tabii Kıbrıs'taki taraflarda. Biz garantör ülkeyiz. Ege 
konularında ise, doğrusu ben çok da karamsar değilim. Bir 
anlayış çerçevesinde AB'nin olumlu katkıları olabilir. Türkiye ve 
Yunanistan daha bir olumlu çizgi yakalayabilir. Bu olur. Bu 
sorunları böyle büyük bir kavga konusuna dönüştürmemek 
lazımdır. Türk-Yunan konusunda Türk-Yunan ilişkilerinde çok 
yerleşmiş olumsuz düşünceler mevcuttur. Kaygılar mevcuttur. 
Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerini böyle bir kamuoyu önünde bir 
münazaraya dönüştürmemek lazımdır, işte sen haklısın. Hayır 
ben haklıyım. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım şeklinde değil. 
Bir anlayış biraz sessiz bir şekilde sanırım onlar da yoluna gire
cektir. Hakikaten çok büyük mesafe alınmıştır. Bu mesafenin 
alınmasından Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve geniş bir coğrafyanın
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ciddi menfaati sözkonusudur.

SORU: Tabii bugüne kadar gelinen aşama sembolik açı
dan çok önemli. Mütevazi ama altı ay önce dediğiniz gibi 
düşünülmeyecek bir durum.

CEVAP: AB meselesi çok önemli. Yani orada hakikaten 
Yunanistan ciddi davrandı. Hakkını vermek lazım. Yani ciddi 
adım attı Yunanistan. AB konusunda Yunanistan çok ciddi bir 
adım attı ve bu çok somut bir adım oldu.

SORU : Evet AB ile bağlantılı olarak da Yunanistan AB 
adaylığının deneyimini, tecrübesini Türkiye ile paylaşmaya 
başladı.

CEVAP : Paylaşmaya başladı. Nereden başladık nereye 
geldik. Bugün Yunanistan diyor ki, Sayın Papandreou, 
Türkiye'nin AB içinde mesafe almasına en büyük destek 
Yunanistan olacak. Kendi beyanı. Bu noktaya geldik, sanırım 
bundan sonra da iyi gelişecek.

___  •

SORU: İstanbul'da Papandreou ile çok samimi, çok sıcak 
görüntüler çizdiniz. Kahvede oturup sohbet ettiniz. Bu görüntüler 
gerçekten çok çarpıcı ve ilginçti. Bu daha önce programlanan bir 
çerçevede mi yürüdü. Yoksa kendiliğinden mi?

CEVAP: Kendiliğinden, tamamen tesadüf oldu. Ben hep 
şunu söylerim. Dış siyasette fazla abartmaksızın kişilik önemli. 
Bir zamanlar söylendiği gibi Amerika Devlet Başkanı bana selam 
verdi. Aman ne kadar çok şey değişti. Beriki bana ilk ismimle 
hitap ediyor, harika bir sonuç alınıyor. Bunlar yanlış. Yani bu 
olmaz. Fakat bir gerçek daha var. Kişilik kolaylaştırıcı bir faktör 
ve Sayın Papandreou son derece medeni bir insan. Çok birikimli 
bir insan. Dolayısıyla da kendisiyle iyi bir dostluğumuz oluştu. 
Tabii dostluk derken gene dikkatli olmak lazım. Sayın 
Papandreou Yunanistan'ın menfaatini savunuyor, ben Türkiye'nin 
menfaatini savunuyorum ve belli konularda da zıtlaşıyoruz. Onu 
da hiç gözden uzak tutmamak lazım. Ancak mesela şu

$
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rahatlığımız oldu. Dün biz önce Dolmabahçe'ye gittik, gençleri
mizle. Daha sonra Sultan Ahmet, daha sonra Ayasofya orada 
zaten Sayın Papandreou ile ayrılacaktık ve bir işadamları toplan
tısına katılacaktık. Bir de bize verilecek ödül, daha doğrusu bu 
2000'in devlet adamı seçimi Amerika'nın çok önemli bir kuru
luşunun yaptığı, onun açıklaması yapılacaktı. Baktım yarım saat 
vaktimiz var. Sayın Papandreou'da üşüdü Ayasofya sırasında. 
Biraz kısa kestim. Dedim ki, "Benim sevdiğim bir kahvehane var 
Yeniköy'de. Sizi oraya götüreyim." "Aman ne güzel olur" dedi. 
Hiç hesapta yoktu. Kahveye gittik. O saatte daha çok gençler 
vardı. Benim zaman zaman gittiğim, sevdiğim bir yer, salep iste
dik ve çok güzel bir olay oldu. O kahvenin sahibi, sahibi değil 
pardon işleticisi Papandreou'ya çok güzel bir bakır kazan, küçük 
bir kazan modeli hediye etti. Yandaki lokantanın işletmecisi bir 
Rum vatandaşımızmış. O geldi Sayın Papandreou'yla konuştu. 
Oradaki gençler ve biriken halk alkışladı kendisini. Bunlar güzel 
şeyler ve baktım bütün basında da o tarafı öne çıkmış.

SORU : Bu çerçevede son bir soru sormak istiyorum, iki 
ülke arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunmak için Akil 
Adamlar projesi yeniden canlandırılacak mı?

CEVAP : Bunu konuşuyoruz. Zira bu proje hem 
Türkiye'nin hem Yunanistan'ın daha önce benimsediği, 96 sonu 
97 başı benimsediği bir proje. Tabii bugün de ondan faydalanmak 
mümkün. Eksiği şurada. O yöntem Türk-Yunan ilişkilerinin 
fevkalade gergin olduğu bir dönemin yöntemi. Bugün ortam 
değişti. O yöntemden de faydalanılabilir. Başka şeyler de 
düşünülebilir.

SORU: Daha henüz kesinleşmedi?

CEVAP: Konuşuyoruz. Böyle hayır, kesinlikle olmaz gibi 
bir yaklaşımımız yok. Birlikte yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 
bunları çok fazla kamuoyu tartışmasına dönüştürmeksizin.

SORU : Anlıyorum. Gelelim AB'ne. Geçen haftaki 
konuklardan biri de AB Dönem Başkanı Portekiz'in Avrupa ile
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İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteriydi, Da Costa. Bu 
Helsinki'den sonra AB ile Türkiye arasındaki ilk resmi temastı. 
Yani bir sürecin gerçek anlamda başlangıcı idi. Şimdi siz bu süre
ci devam ettireceksiniz, Brüksel'e gideceksiniz. 1 Şubat'da 
Brüksel'de AB'nin süper Dışişleri Bakanı Javier Solana ve AB 
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Verheugen'le görüşe
ceksiniz. Şimdi bugün Milliyet Gazetesi'nde Romano Prodi ile 
yapılmış bir söyleşi yayınlandı.

CEVAP : Gördüm ama henüz okuyamadım.

SORU: Bu söyleşide en ilgi çekici nokta, Prodi şunu 
söylüyor: "Bu süreç başladı. Bu çok önemli. Helsinki'de bir duvar 
yıkıldı. Bu süreç uzun bir süreç olacak. Onun için iki tarafta da, 
gerek AB tarafında, gerek Türk tarafında süreklilik, AB poli
tikalarında süreklilik çok önemli. Bunun kesintiye uğramaması 
lazım ki, amaca ulaşılabilsin diyor." Bunun kesintiye uğraması, 
bu sürecin kesintiye uğraması, bu politikaların kesintiye uğraması 
gibi bir tehlike var mı? Böyle bir kaygı duymak gerekir mi? Hem 
AB tarafından, hem de Türkiye tarafından?

CEVAP: Sanmıyorum. Şimdi AB'nin belli bir sistemi 
mevcut ve bir takvim sözkonusu. Biz yavaş yavaş ona kendimizi 
uyarlayacağız. İlk yapacağımız bir Katılım Ortaklığı belgesi. 
Bunu kendileri hazırlıyor, fakat bize danışarak hazırlamaktalar. 
Şimdi bu danışmalar başlıyor. Biz onlara ne düşündüğümüzü 
ulaştıracağız. Bu ilk belgenin siyasi ağırlığı daha fazla.

SORU : Bu belgede Türkiye'nin kısa ve orta vadede yapa
bileceği şeyler yeralacak değil mi Sayın Bakan?

CEVAP : Uzun vade, uzun vade. Bunu onlar hazırlıyor 
ama kendi sorumluluklarında. Tabii bu konuda çalışmalarımız 
devam ediyor. Sayın Başbakan'la, temaslarımız devam ediyor ve 
bunu oluşturacağız. Doğrusu tabii birçok sıkıntı olacak. İnişli 
çıkışlı bir yol bu. Böyle hep güllük gülistanlık bir gelişme, bir iliş
ki değil. Fakat Türkiyemizin bunu başarıyla aşacağını tahmin 
ediyorum.
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SORU: Bu bağlamda mali yardımlar konusu var ki, o son 
derece önemli. Çünkü Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için 
ciddi bir mali desteğe de ihtiyaç var. AB bu desteği vermeyi taah
hüt etti Helsinki'de. Şimdi Başbakan Bülent Ecevit Helsinki'deki 
basın toplantısında AB'nin Türkiye'ye 2,5 milyar Dolarlık bir 
mali yardım yapmak zorunda olduğunu söylemişti. Şimdi bugün 
baktığımızda bir belirsizlik görüyoruz. Daha önce Gümrük Birliği 
kapsamında Türkiye'ye yapılacak yardımların akıbeti meçhul. 
Keza Papandreou'ya sorular yöneltildi bu konuda. Açık yanıt ver
mekten kaçındı. Yani "veto edecek misiniz, etmeyecek misiniz?" 
sorusuna. AB Komisyonu yeni bir yaklaşımla Türkiye'nin önüne 
gelebilir mi? Örneğin "geçmişteki yardımları bir kenara koyalım. 
Biz yeni bir paket açalım ve bu paket üzerinde konuşalım" diye
bilir mi?

CEVAP: Şimdi bu konular kısmen gündeme gelmeye 
başladı. Burada AB'nin Türkiye'nin mevcut ve geçmişten kay
naklanan haklarını Türkiye'den esirgeyeceği izlenimini şu ana 
kadar almadım. Bu görüşmeleri yapacağız ve bu konuda da 
geçmişin birikimini, o geçmişin birikiminin geleceğe taşınması 
bunları çözmeye çalışacağız. Bu konuda da bir bakalım. Yani şu 
anda konuşmak değil de, bir bakalım, bir konuşalım kendileriyle. 
Ondan sonra bir açıklama daha yapmak mümkün olabilir. Elbette 
bizim tutumumuz bellidir. Biz geçmişten alacaklarımızın, gele
cekte gerçekleşmesini istiyoruz ve bunun bir mahsup konusu 
olmamasını istiyoruz. Yani gelecekte alacaklarımıza bir mahsup 
yapılmasını istemiyoruz. Bu konularda AB'nin çok büyük bir 
güçlük çıkaracağı tahmin edilmiyor. Ama biraz daha geliştirelim 
ondan sonra.

SORU : Daha henüz net değil?

CEVAP : Evet, evet.

SORU: Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren bu sefer 
içerde değil, dışarıda yeni bir diplomasi trafiği var.

CEVAP: Çok yoğun.
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SORU : Önce Davos'a gidiyorsunuz Başbakan Bülent 
Ecevit'le birlikte. Ardından Brüksel, sonra Yunanistan'a, 4-5 
Şubat'ta Atina'ya gidiyorsunuz ve devam ediyor ve Tunus,
Cezayir.

CEVAP : Tunus, Cezayir daha sonra da Fas'a devam ede
ceğiz.

SORU: Evet şimdi Davos ziyaretinin Türkiye açısından 
önemi ne? Türkiye orada ne tür mesajlar verecek. Ne gibi 
yankılar bulabilir sizce?

CEVAP: Davos'da Türkiye açısından ve Davos açısından 
en önemli olay Sayın Ecevit'in bu toplantıya katılması. Çünkü 
Sayın Ecevit böyle uluslararası forumlarda müthiş ilgi toplayan, 
çoİc iyi, etkili konuşan, mesela, Helsinki'de Sayın Başbakan bir 
basın toplantısı yaptı. Kalitenin en üst düzeyinde bir basın toplan
tısıydı. Bu çok ilgi çekti. Bütün Başbakanlar, Dışişleri Bakanları, 
Sayın Başbakanımızla tanışmak istedi. Bir defa Sayın Ecevit'in 
oradaki varlığı Türkiye açısından hakikaten çok önemli bir 
tanıtım olayı. Neden önemli. Bir ekonomik ağırlıklı malum. 
Ekonomik ağırlıklı değilse de ekonomi çok önemli Davos'da ve 
Sayın Başbakan Türkiye'nin ekonomisini anlatacak, tanıtacak.

SORU :Bu bağlamda Tahkim Yasası'nın Meclisten 
geçmesi de herhalde sözkonusu.

CEVAP: O da olumlu, o da çok önemli. Türkiyemizin 
ekonomik atılımı ki, Türkiye inşallah 2000 yılının ikinci yarısın
da yani Haziran ayından itibaren çok önemli bir ekonomik 
gelişmeyi bekliyor. Dış faktörlerin de katkısıyla, AB'nin katkısıy
la. Bu nedenlerle Sayın Başbakan'ın oradaki ekonomi temasları 
fevkalade önemli. Ben iki tane panelde yer almaktayım. Birinde 
Orta Asya ve Kafkasları konuşacağım. Diğerinde Avrupa'nın 
genişlemesi, büyümesi olayını konuşacağım. Merkez Bankası 
Başkanımız olacak. O da tabii çeşitli temaslar yapacak.

SORU: Herhalde son derece yoğun, ikili görüşmeler var.
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CEVAP: Evet benim kendi düzeyimde ikili temaslarım 
oluyor. Resmi değil bunlar. Sayın Başbakan'ın tabii çok üst 
düzeyde yapacağı temaslar, konuşmalar var. Türkiyemiz bugün, 
şöyle söyleyeyim, inşallah nazar değmez diyeyim, Avrupa'da 
hakikaten yükselen bir yıldız şeklinde. Ekonomisinde, 
siyasetinde, dış politikasında, etkinliğinde Türkiye yükseliyor. 
Buna Davos'ta Sayın Başbakan elbette en büyük katkıyı getire
cek. Bizler de yardımcı olacağız.
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TÜRKİYE-MAKEDONYA SİYASİ İSTİŞARELERİYLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye-Makedonya Siyasi İstişareleri 25 Ocak 2000 ta
rihinde Ankara'da yapılacaktır. Sözkonusu istişarelerde Türk 
tarafına Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Aydın Şahinbaş, 
Makedonya tarafına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Viktor 
Dimovski başkanlık edeceklerdir.

İstişarelerde, Türkiye-Makedonya ikili ilişkileri tüm yön
leriyle ele alınacaktır. 2000 yılında Dönem Başkanlığını 
Makedonya'nın üstleneceği bölgeden kaynaklanan tek işbirliği 
platformu olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bölgesel konular 
bağlamında, Kosova sorunu ve İstikrar Paktı ile ilgili son 
gelişmeler de ele alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET
ATAÇ ANLI’NIN HAFTALIK OLAĞAN

BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Hoşgeldiniz sayın basın mensupları. 
Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Bugün bazı gazetelerde haberler vardı. AB
Komisyonu'nun içinde Türkiye de bulunan 48 ülkeye vizeyi 
kaldırmayı düşündüğü yönünde, hatta dün bir toplantı yapılmış 
Brüksel'de ve Ankara'nın bir girişimi olmuş bu haberlere göre. 
Sizde böyle bir bilgi var mı?

CEVAP : Hayır bu konuda bende bir bilgi yok. Diğer 
arkadaşlarımdan araştırayım. İlave bir bilgi temin edersek sizlere 
sunalım.

SORU: Dün akşam saatlerinde Erivan'dan gelen bir haber 
vardı. Asala örgütü kuruluşunun 25.yıldönümü sebebiyle yaptığı 
açıklamada Türkiye'ye karşı eylemlerin devam edeceğini bildiri
yorlardı. Bu konuda bir yorumunuz olabilir mi?

CEVAP: Bu değindiğiniz haberi görmedim. Ama biz 
Türkiye olarak ne terör örgütünü muhatap alırız, ne de terör 
örgütünün bu tür tehditlerine pabuç bırakırız. Terörle hiçbir yere 
varılamadığı, varılamayacağı herhalde geçmiş tecrübelerin ışığın
da sarahaten ortaya çıkmıştır.

SORU : Sayın Bakanın Atina ziyaretinin ayrıntıları belli 
oldu mu?

CEVAP : Sayın Bakanımızın Atina ziyareti üzerinde
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çalışılmaktadır. Tabii birtakım belli olan noktalar var, olmayan 
noktalar var. Belki ziyaret tarihi yaklaştığında daha kesin bir bilgi 
veririz. Ama bildiğiniz gibi esas itibariyle 4-5-6 Şubat'ı kapsayan 
bir ziyarettir. Henüz program konusunda bir şey söylemek için 
vakit erken.

SORU: Anlaşmaların imzalandığı gün detayları verme 
konusunda biraz gönülsüzdünüz. Dediniz ki, "daha çok erken". 
Şimdi üzerinden bir hafta kadar bir zaman geçti. Bize biraz anlatır 
mısınız? Mesela bu Terörle Mücadele Anlaşması neleri kapsı
yor? PKK'nın adı geçiyor mu bu anlaşmada? Bir de bu İkili 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması vardı. O sonradan imza
lanamadı. Hangi sebeple imzalanamadı? Atina'da imzalanmasını 
bekliyor musunuz?

CEVAP: Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 
konusunda, teknik tarafları fazla bir metin olduğu için biraz daha 
gayret sarfetmek gerekti. Değindiğiniz gibi Ankara'daki imza 
törenine bunu yetiştiremedik. Eğer Atina'daki imza töreni sırasın
da hazır olursa, imzalanır. Ama söylediğim gibi maliye tekniğini, 
vergi tekniğini ilgilendiren bir konu olduğu için iki taraf da biraz 
daha zaman harcamak ihtiyacını hissediyorlar. Son durumu 
bilemiyorum.

Diğer değindiğiniz anlaşmalarla ilgili bilgiler konusunda 
ise, öyle bir gönülsüzlüğüm olmadı aslında. Şu anda önümde de 
çok ayrıntılı bilgi yok ama, madem böyle bir talebiniz oldu, en 
kısa zamanda size daha ayrıntılı bilgi sunarım. Tabii ki, terör de
yince her konuyu kapsayacaktır.

__  •  •

SORU : Ülke genelinde devam eden Hizbullah operas
yonuyla ilgili olarak Ankara'daki yabancı misyon şeflerinden 
Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunup detaylı bilgi isteyenler 
var mı? Ayrıca bu operasyonla bağlantılı olarak temsilciliklerin 
daha sıkı şekilde korunmasını isteyenler var mı? Bir de 
Başbakanlıkta ve Meclis'te bu operasyonlar sonrasında personelle 
ilgili bazı araştırmalar sözkonusu. Bu durum Dışişleri 
Bakanlığı'nda da var mı?
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CEVAP : Ankara'daki yabancı diplomatik misyonlardan 
bu konuda bir bilgi talebi olduğuna dair bana intikal eden bir 
husus yok. Zaten biliyorsunuz açık bir toplum olarak herşey 
kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Ayrıca ilave korunma 
vs. talep eden bir misyon olduğu konusunda da bana bir bilgi 
intikal etmedi. Öte taraftan bu konu tabiatıyla birinci derecede 
emniyet makamlarımızın, güvenlik makamlarımızın yürüttüğü bir 
dosyadır. Bakanlığımız personeli ile ilgili olarak bize intikal eden 
herhangi bir talep, bilgi, istihbarat vs. vaki olmadı.

SORU: İsrail Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı'na
ulaşan bir istek var mı? Böyle bir haber vardı.

CEVAP: Koruma bakımından mı?

SORU : Evet efendim. Yakın korunma atanmasına ilişkin 
böyle bir talep geldi mi size?

CEVAP : Biliyorsunuz İsrail misyonları bütün dünyada ve 
Türkiye'de kendi şartlarından kaynaklanan nedenlerle çok sıkı 
korunan, yoğun korunan misyonlar. Ama buna ilaveten bize bir 
talep oldu mu, olmadı mı bunu araştırayım.

SORU: Sayın Cem'in Davos'taki ikili temasları hakkında 
bilgi verebilir misiniz lütfen?

CEVAP: Sayın Bakanımız biliyorsunuz Sayın
Başbakanımıza refakaten Davos'a gidiyor. Bu çerçevede gerek 
Sayın Başbakanımızın, gerek Sayın Bakanımızın bazı ikili 
temasları olacak. Ayrıca toplantının kendisinin gündemi de 
oldukça yoğun. Çok çeşitli toplantılar, yemekler, paneller vs. var. 
Gerek Sayın Başbakanımız için, gerek Sayın Bakanımız için. 
Sayın Bakanımızın ikili temas listesi henüz kesin değil. Onun için 
sizlere bu konuda bilgi sunamıyorum. Bunların bir kısmının belki 
toplantı mahallinde kararlaştırılması da sözkonusu. Elimde şu 
anda iletebileceğim bir liste yok.

SORU : Biraz önceki sorudan şunu anlayabilir miyiz?
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Bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'na Hizbullah'la ilgili herhangi 
bir talep gelmediği için Dışişleri Bakanlığı'nın da şu aşamada bir 
çalışma başlatmadığını anlayabilir miyiz?

CEVAP : Talep derken ne tür bir talep?

SORU: Çünkü talep, bilgi, istihbarat olmadı dediniz.

CEVAP: Yabancı misyonlardan korunma bağlamı 
talebinde söyledim.

SORU : Sadece yabancı misyonlar değil, genel olarak 
Türk Hükümeti veyahut da devlet yapısı içerisinde?

CEVAP : Bu konu biliyorsunuz biraz önce de söylediğim 
gibi esas itibariyle emniyet makamlarımızın, güvenlik makam
larımızın yürüttüğü bir konudur. Bu makamlarımızdan bize vaki 
olabilecek herhangi bir talebin gereğini yerine getirmek de tabi
atıyla bizim görevimizdir.

SORU: Hizbullah operasyonu konusunda dış bağlantılar
dan söz ediliyor. Basında da yeraldı. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığı'nın bir girişimi oldu mu bugüne kadar, ya da bir temas 
oldu mu?

CEVAP: Yine biraz önce verdiğim cevap çerçevesinde 
cevaplandırayım. Bize ilgili makamlarımızdan vaki olabilecek 
her türlü bilgi talebi, girişim talebi vs. şüphesiz bizim 
Bakanlığımızca değerlendirilecek ve gereği yerine getirilecektir. 
İlgili makamlarımızla her konuda olduğu gibi yakın istişareleri
miz vardır. Bize bu makamlarımızdan olabilecek taleplerin 
layıkıyla yerine getirileceği doğaldır.

SORU : Türk-Ermeni sınırının açılmasıyla ilgili çelişkili 
açıklamalar yapıldı son zamanlarda. Bu arada yerel yöneticiler de 
kendi aralarında bir anlaşma yaptılar gibi bilgiler var. Aynı 
zamanda Karabağ ihtilafının çözümlenmesi konusunda ilke anlaş
masına varılması halinde sınır kapısının açılacağı ifade edildi. Bu
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ilke anlaşmasının içeriği nedir? Neyi bekliyoruz? Nasıl bir ilke 
anlaşması bekliyoruz? Bir de bu yerel yöneticilerin aralarında 
anlaşması Türk-Ermeni sınırının kısmen açılması anlamına geli
yor mu? Bir de buna ilave olarak Gürcistan'la üçüncü kapının 
açılması sözkonusu mu?

CEVAP: Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın 
yeniden açılması konusunda bizim Bakanlığımızdan kaynaklanan 
herhangi bir çelişki yok. Tam tersine bizim açıklamalarımızda, 
beyanlarımızda gayet tutarlı bir çizgi izlediğimiz ortada. En son 
hatırlayacaksınız 20 Ocak tarihli bir soruya benim verdiğim 
cevapta bu konunun bir kere daha altını çizdik. Bu kapının, 
Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılacağı yolundaki haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını, Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenliğin 
önündeki başlıca engel olarak gördüğümüz Yukarı Karabağ soru
nuna bugüne kadar bir çözüm bulunmamış olmasının bu hudut 
kapısının kapalı tutulmasının temel nedeni olduğunu, Ermenistan 
ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın çözümünün Ermenistan ile 
ilişkilerimizin normalleştirilmesini şüphesiz kolaylaştıracağını, 
böyle bir normalleşme sürecinde hudut kapılarının açılmasının da 
gündeme gelebileceğini ve Türkiye'nin bölge barış ve istikrarına 
atfettiği önem çerçevesinde Azerbaycan ile Ermenistan 
Cumhurbaşkanlarının doğrudan yürüttükleri görüşmeleri destek
lediğini ve barış yolundaki adımlara katkıda bulunmaya gayret 
ettiğini söyledik. Takdir edeceğiniz üzere bizim açıklamamız 
gayet nettir.

SORU : Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in ilke anlaşması 
konusunda açıklaması oldu. İlke anlaşmasına varılması halinde 
sınır kapısının açılacağını söyledi. Sayın Haydar Aliyev'in de 
Ankara temasları konusunda bu konunun gündeme geldiği belir
tildi. İlke anlaşması nedir? İki liderin varması istenilen ilke anlaş
ması nedir? Bu Davos'ta mümkün mü?

CEVAP : Bizim Ermenistan'la ilişkilerimize bakış 
açılarımız bellidir. Ermenistan'a kuruluşundan bu yana önyargısız 
yaklaştık. İlişkilerimizin normalleştirilmesinin, hatta gelişti
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rilmesinin hem iki ülkeye, hem bölgeye yarar sağlayabileceğini 
söyleyegeldik. Fakat Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 
işgali süregeldiği sürece bunun da mümkün olamayacağını keza 
ifade ettik. Ermenistan ile Azerbaycan arasında bu konularda bir 
anlaşmaya varılması hiç şüphesiz Türkiye-Ermenistan ilişki
lerinde olumlu yansımalar yapacaktır. Dolayısıyla bizim tutumu
muz gayet açık ve net.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SAYIN 
SERMET ATAÇ ANLI'NIN İRAN DIŞİŞLERİ 

BAKANI’NIN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNDE GÖRÜŞÜLEN 
KONULARLA İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

17- 20  Ocak 2000 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir 
ziyarette bulunan îran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kemal 
Harrazi'yle yapılan görüşmelerde, İsrail'in bölgedeki konumunun 
ele alındığı yönünde bazı yanlış anlamaların ve izlenimlerin 
edinildiği anlaşılmaktadır.

Konu hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kay
detmek gerekir ki, Sayın Harrazi'nin ülkemizi ziyareti sırasında 
gerçekleştirilen temaslarda İsrail'in Orta Doğu'daki konumu 
tartışma konusu yapılmamıştır. Türkiye'nin çok iyi ilişkiler içinde 
bulunduğu İsrail esasen bölgede bir gerçek olup, Barış Süreci'ne 
taraftır. Türkiye'nin, başlangıçtan beri desteklediği Orta Doğu 
Barış Süreci'nin biran önce başarıya ulaşmasını temenni ettiği 
uluslararası alanda bilinmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SAYIN 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN LİBYA KONUSUNDAKİ BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Libya, halkını ağır bir psikolojik baskı altında tutan ve 
ekonomisini zor koşullara sokan yedi yıllık bir ambargo dönemi
ni geride bırakmıştır. Ambargonun askıya alınmasından 
Libyalılar adına büyük mutluluk duyduk.

LibyalIlarla ikili ilişkilerimiz başkadır, Libya konusunda 
üçüncü ülkelere yaklaşımımız başkadır. Türkiye, aramızdaki 
ilişkiler ne kadar dalgalı olursa olsun, uluslararası forumlarda 
veya üçüncü ülkelere karşı daima Libya’nın yanında yer almıştır 
ve bunu herhalde Libya liderliği de bilmektedir. Libya liderliğin
den de, Türkiye’nin hassasiyet duyduğu ve hiçbir koşulda ödün 
vermeyeceği konularda daha dikkatli olmasını beklememiz 
doğaldır.

Bizim Libya ile ilişkilerimiz özeldir. Sözkonusu olan, 
dostluktan da öte, dörtyüz yıllık kardeşlik ilişkileridir. Aramızda 
eksik olan diyalog yeniden tesis edildiğinde, ilişkilerin kardeşlik 
bağının gerektirdiği düzeye erişmesi doğaldır.
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RF ÜZERİNDEN BDT ÜLKELERİNE SEYAHAT 
EDECEK VATANDAŞLARIMIZA UYGULANAN VİZE

REJİMİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Rusya Federasyonu (RF) Hükümeti yayınladığı bir 
Kararnameyle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye 
Ülkelerinin Vizelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması 
Anlaşması'nın, yabancı ülkelerin vatandaşlarının Rusya toprak
larından transit geçişlerini düzenleyen 1. maddesini yasadışı göçü 
engellemek gerekçesiyle geçici olarak askıya almıştır.

Kararname ile 15 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak 
üzere, sözkonusu BDT Anlaşmasına taraf herhangi bir ülkenin 
vizesine sahip yabancı ülke vatandaşlarına, bu ülkeye Rusya 
toprakları üzerinden yapacakları seyahatlerinde, RF transit vizesi 
alma zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni uygulamaya uyarınca, RF üzerinden BDT üyesi 
ülkelere seyahat eden vatandaşlarımızın, Rusya havaalanlarında 
aktarma yapanlar da dahil olmak üzere, yola çıkmadan önce RF 
transit vizesi almaları gerekmektedir.
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KIBRIS KONUSUNDA CENEVRE’DE BAŞLAYAN 
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kıbrıs'taki iki eşit ve egemen taraf arasında kapsamlı bir 
çözüme yol açacak anlamlı müzakereler için gerekli zemini oluş
turmayı amaçlayan aracı’yla görüşmelere bugünden itibaren 
Cenevre'de devam edilecektir. Bu çerçevedeki görüşmeler, daha 
önce New York'ta yapıldığı gibi, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Rauf Denktaş tarafından BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve Özel 
Danışmanı Alvaro de Soto ile yürütülecektir.

KKTC makamları Cenevre görüşmeleri için tarafımızdan 
da katkıda bulunulan yoğun hazırlık çalışmaları yapmışlar, en 
gerçekçi ve yaşayabilir çözüm modeli olan iki devletli konfe
derasyon önerilerini, konunun AB boyutunu da dikkate alarak 
geliştirmişlerdir.

Türkiye, iki anavatandan biri ve garantör ülke olarak 
KKTC görüşlerini bütünüyle desteklemekte ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'taki iki devlet 
arasında güvenli ve kalıcı bir uzlaşma arayışı çabalarındaki yapıcı 
önderliğini takdirle karşılamaktadır.

Kıbrıs'taki iki halkın ve onları temsil eden iki devletin eşit 
statülerinin kabul edilmesi ve Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'ne 
karşı sürdürülen insanlık dışı kısıtlamalara son verilmesi, anlamlı 
müzakereler için gerekli zeminin oluşması ve bu zemin üzerinde 
kapsamlı bir çözüme ilerlenebilmesi için vazgeçilmez bir 
başlangıç noktası olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cenevre görüşmelerinde bu yönde adımlar atıl
maya başlanacağını ve önümüzdeki yeni dönemde konfederal bir 
çerçevede her iki tarafın yasal hak ve çıkarlarını güvenceye alan 
bir uzlaşmanın şekilleneceğini ümit etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN AVRUPA 
BİRLİĞİ YETKİLİLERİYLE TEMASLARDA

•• •• ••

BULUNMAK ÜZERE BRÜKSEL VE LUKSEMBURG ’ A 
YAPACAĞI ZİYARET HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Avrupa Birliği (AB) yet
kilileriyle temaslarda bulunmak üzere 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri 
arasında Brüksel ve Lüksemburg’a çalışma ziyaretinde bulu
nacaktır.

Sayın Bakan, sözkonusu ziyaret sırasında Konsey Genel 
Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Javier Solana, Genişlemeden Sorumlu Komiser Günter 
Verheugen ve Dış Ticaretten Sorumlu Komiser Pascal Lamy ile 
görüşecek, ayrıca Komiser Verheugen’in çalışma yemeğine 
katılacaktır. Sayın Bakan 2 Şubat günü ise Lüksemburg’da 
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile biraraya 
gelecektir.

Türkiye’nin AB’ne adaylığının tescilinin ardından 
Türkiye ile AB arasında siyasi düzeyde gerçekleşecek bu ilk 
temaslarda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN, İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN 

AGA TARAFINDAN YUNANİSTAN ALEYHİNE AVRUPA 
İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE AÇTIĞI DAVAYA

İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

# •

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Iskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga tarafından Yunanistan aleyhine, anılan 
mahkemede açılan dava neticesinde, Yunanistan’ ı Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin makul sürede yargılamayı güvence altına 
alan 6. maddesi uyarınca oybirliğiyle mahkum ettiği öğre
nilmiştir.

Hatırlanacağı üzere Yunan makamları, sözde şahitler de 
bulmak suretiyle, 1989 yılında Batı Trakya Müslüman Türk 
Azınlığı’nin dini lideri konumundaki İskeçe Müftüsü Mehmet 
Emin Aga aleyhine dava açmışlar ve kendi açtıkları bu dava yedi 
buçuk yıl süren ve sürekli olarak ertelenen duruşmalarla 1996 
yılında, Mehmet Emin Aga aleyhine sonuçlanmıştı.

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga bu gelişmeler üzerine, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “makul sürede yargılama” 
güvencesi veren 6. maddesinin Yunanistan tarafından ihlal 
edildiğini öne sürmek suretiyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurmuştur.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi ’ nin bu kararının, Batı 
Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftüleri başta olmak üzere, 
birçok mensubu aleyhine açılan ve yıllarca sonuçlandırılmadan 
sürdürülen yargılamalara neden olan siyasi tutumun gözden 
geçirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz
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O c a k  ayi D iş P o l İit İk a  G e l İşm e l e r İ

AVRUPA BIRLIGI

- AB Dönem Başkanı Portekiz'in Avrupa işleri Devlet 
Sekreteri Seixas da Costa, 15-17 Ocak 2000 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Konuk Devlet Sekreteri 16 Ocak günü, insan hak
larıyla ilgili NGO temsilcileriyle görüşmüş, yerli ve yabancı basın 
mensuplarına mülakat vermiştir.

Devlet Sekreteri da Costa, 17 Ocak günü, sırasıyla 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile bir görüşme yapmış; Başbakan
___  ____  ___  •

Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Irtemçelik ile 
temaslarda bulunmuştur. Portekiz Devlet Sekreteri da Costa, aynı 
gün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde "AB'nin Genişlemesi" 
konusunda verdiği konferansın ardından ülkemizden ayrılmıştır.

- Türkiye-Portekiz siyasi istişare toplantısı, Büyükelçi 
Tansu Okandan ile Portekiz Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler 
Genel Müdürü Büyükelçi Costa Pereira başkanlığındaki heyetler 
arasında 14 Ocak'ta Ankara'da yapılmıştır. İstişarelerde ikili 
siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz, bölgesel ve uluslararası 
konular ile Türkiye-AB ilişkileri konularında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

- OECD ve AB'nin ortak girişimiyle oluşturulan ve aday 
ülkelerin çeşitli alanlarda AB'ne uyum kurmak amacıyla mevzu
atlarında ve yönetim yapılarında yapmaları gereken düzen
lemeleri tesbit ederek, bu konularda ilgili ülkelere gerekli katkıyı 
sağlamak için faaliyet gösteren OECD/SIGMA Programı'ndan bir 
heyet, 17-20 Ocak 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

0

- Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Malta, Mısır, 
Portekiz, Tunus, Türkiye ve Yunanistan'ın üyesi bulunduğu
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Akdeniz Forumu'nun Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı 18-19 
Ocak 2000 tarihlerinde Lizbon'da yapılmıştır. .

30-31 Mart 2000 tarihlerinde Portekiz'in Funchal kentinde 
düzenlenecek 7. Bakanlar toplantısına hazırlık amaçlı olarak 
yapılan sözkonusu toplantıda, Forum'un çalışmaları ile ilgili 
konuların yanısıra, Forum'un Avrupa-Akdeniz Barış ve İstikrar 
Paktı'na yapabileceği katkıların neler olabileceği ve Pakt'ın yazım 
çalışmalarının ne şekilde sürdürülmesi gerektiği konuları 
üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- AB Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde 
ülkemizin adaylığının tesçili ertesinde yapılması gerekli çalış
malar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, AB 
Komisyonu Türkiye Masası Sorumlusu Eric van der Linden 
başkanlığında ve aralarında, Türkiye Masasından diğer yetkililer 
ile bölgesel kalkınma, insan hakları, adalet ve içişleri ile mali 
işbirliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bir heyet 24-25 Ocak 
2000 tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunmuştur.

Ziyaret çerçevesinde, Adalet, İçişleri, Maliye, Tarım ve 
Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlıkları yetkililerinin katıldığı genel bir toplantı düzenlen-

•   

miş; heyet üyeleri ayrıca, Adalet ve içişleri Bakanlıkları, Hazine 
Müsteşarlığı ve DPT ile sırasıyla adalet ve içişlerinde işbirliği, 
siyasi konular, mali işbirliği ve bölgesel kalkınma konularının ele 
alındığı ikili görüşmeler yapmışlardır.

YUNANİSTAN

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, 19-22 Ocak 
2000 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanları’nın başkanlığında heyetler- 
arası resmi görüşmeler yapılmış; Bakan Papandreu Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul 
edilmiştir. Bu, bir Yunanistan Dışişleri Bakanının 1962 yılından 
bu yana ilk kez ülkemize ikili bir resmi ziyareti olma özelliğini
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Ziyaret sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında, 
terörizm, organize suçlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 
yasadışı göçle mücadele, yatırımların karşılıklı korunması ve 
teşviki, turizm alanında işbirliğine ilişkin üç anlaşma ile çevre 
alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Yunanistan tarafı AB 
üyeliğine hazırlanma sürecinde edindiği tecrübeleri ülkemizle 
paylaşabileceğini, adaylık sürecinde Türkiye'ye yardımcı olabile
ceğini bildirmiş ve bu konuda işbirliği alanlarına ilişkin önerileri 
tarafımızdan uygun bulunmuştur. Bu bağlamda, siyasi direktörler 
düzeyinde yürütülen siyasi istişareler kapsamında yer almak 
üzere bir çalışma grubu oluşturulması öngörülmektedir.

Görüşmeler sırasında tarafımızdan, iki ülke siyasi 
istişarelerine askeri bir işbirliği boyutu eklenerek, bu meyanda 
ortak askeri çalışma grubu kurulması ve bu çalışma grubunun 
askeri konularda istişare ve işbirliği yapması; ayrıca, Ege fj  
Denizi’nde bazı Güven Arttırıcı Önlemler uygulanması teklif ^  
edilmiştir. Önerilen GAÖ'ler arasında, Ege Denizi’nde iki tarafın 
gerçekleştirdiği askeri tatbikatların sayıca azaltılması, tatbikat 
alanlarının ve kapsamlarının azaltılması, askeri uçakların Ege'de 
silahsız uçmaları, ortak askeri tatbikatlar düzenlenmesi, Türk ve 
Yunan askeri gemilerinin karşılıklı liman ziyaretlerinde bulun
maları, askeri tatbikatlara karşılıklı gözlemci gönderilmesi gibi 
önlemler mevcuttur. Dışişleri Bakanı Papandreu her iki öneri
mizin Yunan askeri makamlarınca inceleneceğini ve sonucundan 
bilgi verileceğini bildirmiştir.

Bakan Papandreu'nun ziyareti sırasında Ege sorunlarının 
iki ülke arasında nasıl ele alınacağı konusunda da görüş alışve
rişinde bulunmuş; taraflar bu konunun daha sonraki görüşmelerde 
yeniden ele alınması hususunda mutabakata varmışlardır.

- Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga tarafından Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yunanistan aleyhine açılan dava

taşımaktadır.
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sonucunda, Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
makul sürede yargılamayı güvence altına alan 6. maddesini 
ihlalden oybirliğiyle mahkum edilmiştir.

Yunan makamları, sözde şahitler de bulmak suretiyle, 
1989 yılında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın dini lideri 
konumundaki İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine dava 
açmışlar ve kendi açtıkları bu dava yedi buçuk yıl süren ve sürek
li olarak ertelenen duruşmalarla 1996 yılında, Mehmet Emin Aga 
aleyhine sonuçlanmış ve Müftü Aga bu gelişmeler üzerine, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "makul sürede yargılama 
güvencesi” veren 6. maddesinin Yunanistan tarafından ihlal 
edildiğini öne sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuştu.

KIBRIS
' î  -• . . .  9*

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, 11-12 Ocak ta
rihlerinde GKRY'ni ziyaret etmiştir. Ziyaret çerçevesinde 
Papandreu, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulides ile bir araya 
gelmiş; Rum siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı görüşmelerde 
bulunmuş; Klerides tarafından kabul edilmiş; Yunan Kontenjan 
Alayı'nı (ELDİK) ziyaret etmiş; BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel 
Temsilci Vekili Holger ile bir görüşme yapmıştır.

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofı Annan 17 Ocak 
2000 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla, Kıbrıs'taki iki tarafın 
ilgili kurumlarıyla yürütülen görüşmeler üzerine BM Kalkınma 
Programı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Apostolos 
Andreas Manastırı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan 
Hala Sultan Türbesi'nin restorasyonu projesinin ilk aşamasını 
üstlendiğini duyurmuştur.

- Kayıp Şahıslar Komitesi 3. üyesi İsviçreli diplomat Jean 
Pierre Ritter 17 Ocak 2000 günü Lozan'daki evinde vefat etmiştir.

- AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan Portekiz'in, 
Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanan Paris Büyükelçisi Leonardo
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Mathias, 20 Ocak 2000 tarihinde ülkemizi ziyaretini takiben 
Ada'ya giderek, GKRY liderleri ve KKTC makamlarıyla 
temaslarda bulunmuştur.

- Kıbrıs konusunda aracılı görüşmelerin ikinci turu 31 
Ocak 2000 tarihinde Cenevre'de başlamıştır.

Cenevre görüşmeleri öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş tarafından 28 Ocak 2000 günü yapılan yazılı basın 
açıklamasında, Ada'da iki demokrasi, iki halk ve iki egemen 
devlet olgusunun ileriye gitmek için bir başlangıç noktası olduğu 
vurgulanarak 31 Ağustos 1998 tarihli konfederasyon önerisi ile 
Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme giden yolun ortaya konulduğu, eşit 
statünün kabul edilmesi ve Kıbrıs Türk tarafına uygulanan ambar
goların kaldırılmasıyla bu yolda mesafe katedilebileceği 
kaydedilmiştir.

KOSOVA

- Bir uçak kazası nedeniyle 20 Kasım 1999 tarihinde sivil 
uçuşlara kapatılan Priştine Havaalanı 11 Ocak günü tekrar sivil 
hava ulaşımına açılmıştır.

- UNMIK bünyesinde oluşturulan ortak geçici idari yapı 
içerisinde yer alan 19 idari bölümden on iki tanesinin eşbaşkan- 
lığı, Demokratik İlerleme Partisi (Haşim Thaci), Kosova 
Demokratik Ligi (LDK) ve Birleşik Demokrasi Hareketi (Rexhep 
Qosja) arasında eşit olarak paylaştırılmış, dört eşbaşkanlık azın
lıklara (2 Sırp, 1 Türk, 1 Boşnak olmak üzere), geriye kalan üç 
eşbaşkanlık ise bağımsızlara tahsis edilmiştir.

- Kosova Geçiş Konseyi'ne Türk toplumu temsilcisi 
olarak UNMIK tarafından atanan Türk -Halk Partisi lideri Zezair 
Şaipi, bu defa da Prizren UNMIK idaresince Prizren Belediye 
Konseyi üyeliğine getirilmiştir. AGİT Prizren Ofisi nezdinde 
yapılan girişimler sonucu AGİT, Kosova Türk Temsil 
Kurulu'ndan Prizren Belediyesinde yer alabilecek bir Türk adayın 
önerilmesini istemiş ve KTTK tarafından bir soydaş aday göste
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rilmiştir

- ABD Dışişleri Bakanı Albright, Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'e gönderdiği 14 Ocak tarihli bir mektupla, Kosova'da sayısal 
bakımdan yetersiz düzeyde kalan Uluslararası Polis Gücü'nün 
(UNIP) acilen takviyesi için UNMIK'in yaptığı çağrı doğrul
tusunda ülkesinin UNIP'e personel katkısını artırdığına işaretle, 
tarafımızdan da bu yönde hareket edilmesi ve diğer ülkelerin de 
UNIP'e katkılarını artırmaları için teşvik edilmesi çağrısında 
bulunmuştur. Sözkonusu mektuba, esasen tarafımızdan UNIP'e 
71 ilave polis tahsis edileceğinin BM'ye iletildiği yolunda bir 
yanıt verilmiştir.

- Kosova Muhafız Gücü'nün (KMG) resmi açılış töreni 21 
Ocak günü yapılmıştır. UNMIK'in 20 Eylül 1999 tarihinde 
çıkardığı yönetmelikle kurulan KMG'nin, sivil nitelikte 
olağanüstü durumlarda yardımcı olması öngörülmektedir. Açılış 
töreninde yapılan açıklamalarda, KMG'nin 2000 Eylül ayma 
kadar tamamiyle işlevsel hale getirileceği belirtilmiştir.

- 21-22 Ocak 2000 tarihlerinde Bulgaristan Başbakanı 
Kostov'un daveti üzerine, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Macaristan Başbakanları ile AB 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Solana ve 
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Balanzino'nun katılımıyla 
düzenlenen "YFC'ye Komşu Ülkeler Gayri Resmi Toplantısı"nda 
Bulgaristan Başbakanı, YFC'ye uygulanan yaptırımların istenilen 
hedeflere ulaşamadığını ve özellikle petrol ambargosu ile uçuş 
yasağının tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağını belirt
miş, ancak bu görüş destek bulmamıştır.

- Kosovalı Arnavut liderlerden Haşim Thaci, Başbakan 
Kostov'un daveti üzerine Ocak ayı sonunda Bulgaristan'ı ziyaret 
etmiş ve Kostov ile görüşmüştür. YFC, "terörist ve Sırbistan 
polisince aranan bir cinayet sanığı" olarak nitelediği Thaci'yi 
Bulgaristan Başbakam'mn davet etmesine ve kendisini kabul 
etmesine tepki göstermiştir. Thaci, aynı dönemde yapılan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi'nin kongresine de katılmıştır.
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RUSYA FEDERASYONU

- Başkan Yeltsin'in 31 Aralık 1999 tarihinde ani bir şe
kilde istifa etmesi ve görevi Başkan Vekili olarak Başbakan 
Putin'e devretmesinin ardından Putin hükümete ve başkanlık 
yönetimine kendine eğilimli kişileri getirerek yönetimini 
güçlendirmeye yönelik bazı değişiklikler yapmıştır.

26 Mart 2000 tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri için 
Komünist Parti lideri Zyuganov, Liberal Demokratik Parti lideri 
Jirinovski ve Yabloko lideri Yavlinski adaylıklarını teyid 
etmişlerdir.

•  •  __

Ote yandan, Putin, 10 Ocak 2000 tarihinde Rusya'nın yeni 
ulusal güvenlik konseptiyle ilgili bir kararnameyi imzalamıştır. 
Sözkonusu konsept Rusya'nın dünyadaki yeri, ulusal çıkarlarının 
tanımı ve tehdit algılamalarıyla, bunlara karşı koyma yöntem ve 
stratejilerini içeren bir belge niteliğindedir.

- 31 Aralık 1999 tarihinde Başkan Yeltsin'in istifasıyla 
Başkan Vekilliği görevini üstlenen Başbakan Putin ilk olarak 
Çeçenistan için 2000 yılı boyunca uygulanacak ve ekonomisinin 
rehabilite edilmesine yönelik adımları içeren eşgüdümlü bir 
faaliyet planını onaylamıştır.

1 Ocak tarihinde de Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale ve 
Gudermes'e giderek burada bazı askeri birlikleri ziyaret eden 
Putin, Çeçenistan'daki askeri taktiklerin değişmeyeceğini, esas 
itibarıyla kendi ürünü olan ve başarısını da kanıtlamış bulunan 
sözkonusu yaklaşımı değiştirmek için herhangi bir neden de 
bulunmadığını söylemiştir. Putin, ayrıca, Çeçenistan'da sosyal ve 
siyasi durumun normalizasyonunu koordine etmek üzere bir 
komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun başına Başbakan 
Yardımcısı ve hükümetin Çeçenistan özel temsilcisi Koshman'ın 
getirildiğini açıklamıştır.

6 Ocak tarihinde Rus askeri yetkilileri Müslüman ve 
Ortodoks dini bayramları, sivillerin Grozni'yi terketmelerine
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olanak sağlanması ve isyancıların kimyasal madde dolu kontey- 
nerleri ahiren havaya uçurmalarının yol açtığı toksik maddelerin 
Rus askerlerine zarar vermesine engel olunması amacıyla 
Grozni'de isyancılara karşı saldırılarını durduklarını açıklamıştır. 
Ancak 9 Ocak tarihinde, Çeçen isyancıların ateşkesi, yeniden 
gruplanarak Rus kuvvetlerine saldırılar düzenlemek için kul
landıkları belirtilmiş ve askeri harekat tekrar başlatılmıştır.

Bu arada Çeçen direnişçilerinin terkettiği bölgelerde 
düzenin sağlanması için yeni önlemler alınacağı, bu bölgelerin 
tamamında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği, ayrıca 
Çeçenistan'a dönmek isteyen 10-60 yaş arasındaki erkeklerin

• •

sınırda sıkı bir kontrolden geçirileceği açıklanmıştır. Özellikle bu 
son önlem, uluslararası kamuoyu tarafından ayırımcı ve kanundışı 
bir davranış olarak büyük eleştiriye maruz kalmış, nitekim 14 
Ocak tarihinde iptal edilmiştir.

' ‘ , jr \  : ■ .f  ,  '• % J 4 F  t

RF Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Kasyanov, 23 
Ocak tarihinde, Çeçenistan’daki antiterörist kampanya için 1999 
yılı bütçesinden 3,5 milyar Ruble harcanmasının öngörülmesine 
rağmen, bütçeden bu konuda 5 milyar ruble (150 milyon ABD 
Doları) harcandığını açıklamıştır.

Putin, 24 Ocak tarihinde RTR televizyonuna verdiği bir 
demeçte, Çeçenistan operasyonunun biteceği bir tarih belirlen
mesinin sözkonusu olmadığını, terörist oluşumların tamamen yok 
edilmesinin operasyonun sonuçlanması anlamına geleceğini, 
operasyon tamamlandıktan sonra da Çeçenistan'dan çekilecek bir
liklerin yerine bölgede sürekli olarak kalacak RF birliklerinin 
konuşlandırılacaklarını kaydetmiştir.

Bu arada, Çeçenistan'ın 23 Ocak tarihinde Kabil'de bir 
"büyükelçilik" açtığı ve Afganistan'daki Taliban rejiminin 
Çeçenistan'ı tanıdığı basında bildirilmiştir.

RF Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Manilov 
Ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Çeçenistan'daki 
operasyon tamamlandıktan sonra bölgede 25,000 kişilik bir bir
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liğin sürekli olarak konuşlandırılacağını, birliğin hazırlanmaya 
başladığını ve askerlerin nerede konuşlandırılacağının belir
lendiğini ifade etmiştir.

• • _

Ote yandan, AK Genel Sekreteri Walter Schwimmer'm, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 52. maddesi çerçevesinde 
RF Dışişleri Bakanı Ivanov'a gönderdiği, Çeçenistan'daki durum 
hakkında bilgi talep eden 13 Aralık tarihli mektubuna cevaben, 
Ivanov'un 10 Ocak 2000 tarihli mektubunda, Dudayev ve 
Mashadov'un olayların bugünkü duruma gelmesinin faili olduk
ları intibaını verecek şekilde gelişmelerin tarihçesi verilmiş, bu 
gelişmeler sonucunda bölgede terörizmin, eşkiyalığın, köktendin- 
ciliğin hüküm sürer hale geldiği, Avrupa normlarına tamamen ters 
düşen şeriat hükümlerinin geçerlilik kazandığı, RF'nin bu şartlar
da "antiterörist" bir operasyon başlattığı, operasyon sırasında sivil 
nüfusun korunmasına özel önem atfedildiği, bölgede geniş çaplı 
bir insani felaketle karşılaşamadığı, ayrıca RF makamlarının böl
geye büyük boyutlu insani yardımda bulunduğu, ayrıca RF'nin 
sorunun çözümünün ardından rehabilitasyon sürecinde tüm ilgili 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğine açık olduğu, ayrıca yürütülen 
operasyonun RF'nin tüm uluslararası yükümlülükleriyle uyum 
içinde olduğu kaydedilmiştir.

RF Başkan Vekili Putin de 9 Ocak tarihinde Avrupa 
Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Solana ve Finlandiya Başbakanı Lipponen'e birer mektup gönder
miş ve AB'nin Çeçenistan konusundaki kaygılarını anladığını, 
kendisinin de soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiğine 
inandığını belirtmiş, ancak, Rus yönetiminin ülkenin toprak 
bütünlüğünü tanıyan Çeçen temsilcilerle görüşmelerde bulun
maya hazır olduğunu ifade ederek bunun şartını ortaya koymuş
tur.

Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanı sıfatıyla Rusya'ya bir 
ziyarette bulunan İrlanda Dışişleri Bakanı Andrews, 14 Ocak 
2000 tarihinde Rus karşıtı Ivanov ile bir görüşme yapmış, daha 
sonra düzenlenen basın toplantısında RF makamlarının AK ile
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Çeçenistan konusunu ele almaya hazır olduğunu öğrenmekten 
memnuniyet duyduğunu, Ivanov ile ihtilafın sona ermesinin 
ardından AK'nin oynayacağı rol konusunu da ele aldıklarını, bu 
çerçevede Çeçenistan için insan haklarından sorumlu bir 
“ombudsman” atanması ve demokrasi konusunda bir konferans 
düzenlenmesi üzerinde durduklarını açıklamıştır.

• • •

17 Ocak tarihinde ise IKO tarafından Aralık ayı başında 
Çeçenistan konusunda yapılan girişimin ikinci ayağı olarak 
Moskova'ya giden Yüksek Düzeyli Memurlar heyetiyle AK 
Parlamenter Asamblesi Başkanı Russell-Johnston başkanlığında 
bir AKPM heyeti Moskova'da temaslarına başlamıştır.

AKPM'nin 2000 Ocak oturumunun 24 Ocak tarihli açılış 
toplantısında Avrupa Halk Partisi grubu, RF parlamenter 
heyetinin yetki belgelerine Çeçenistan'daki operasyonun, 
Rusya'nın AK üyesi olurken üstlendiği yükümlülüklerle bağdaş
madığı gerekçesiyle itiraz etmiş, yapılan oylamada gerekli olan 
en az beş ulusal delegasyondan 10 üyenin desteği şartının 
karşılanması üzerine itiraz işleme konmuştur.

RF Dışişleri Bakanı Igor Ivanov da AK'nin 27 Ocak tari
hinde Çeçenistan konusunda düzenleyeceği özel toplantıya katıl
mak üzere Strazburg'a gitmiştir. Ivanov hareketinden önce 
Rusya'nın AK üyeliğinin askıya alınması konusunun AKPM gün
demine alınmasını şiddetle eleştirmiş ve yaptırımlar düşünmek 
yerine, yapıcı bir işbirliği gerektiğini, ayrıca AK'nin Rusya ile 
siyasi diyalog yolu kalmayacağı için bu yönde bir karar alın
masını beklemediğini söylemiştir.

Rus parlamenter heyetinin yetki belgelerinin iptali konusu 
AKPM Siyasi Komisyonu'nda ele alınmış ve bir takım itirazlara 
rağmen yetki belgelerinin Ocak oturumu için onaylanması, ancak 
RF'nin Çeçenistan'daki operasyonu sürdürmesi halinde 
AKPM'nin Nisan oturumunda yetki belgelerinin iptali veya parla
menterlerin bazı haklarını kısıtlaması görüşüyle konu Genel 
Kurul'a havale edilmiş ve 27 Ocak'ta Genel Kurul Çeçenistan 
konusunda yaptığı acil görüşme sırasında bu kararı onaylamıştır.
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Görüşme sırasında RP Dışişleri Bakanı Ivanov da bir 
konuşma yapmış ve Rusya'nın bölgede terörizme karşı bir 
operasyon yürüttüğünü, yayılma eğilimi gösteren aşırı akımlara 
karşı koyduğunu, böylelikle esasen Avrupa'yı da uluslararası 
terörizmden korumak yönünde çaba gösterdiğini, bu çabasında 
sonuna kadar devam edeceğini, bölgede anayasal düzenin ve 
hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışıldığını, aşırı güç kul
lanılmadığını ve durumun normale dönmeye başladığını, bu 
süreçte AK dahil tüm uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya 
ve askeri operasyon tamamlandıktan sonra bu kuruluşların 
uzmanlıklarından yararlanmaya hazır olduklarını belirtmiştir.

- BMGS Kofı Annan, 27 Ocak tarihinde iki günlük bir 
ziyaret için Moskova'ya gitmiş ve Duma Başkanı Seleznyov, 
Federasyon Konseyi Başkanı Stroyev, Başkan Vekili ve Başbakan 
Putin ile biraraya gelmiştir. Annan görüşmeleri sırasında 
Rusya'nın teröre karşı ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumak 
için verdiği mücadelenin anlaşıldığını, ancak insani boyutun 
kaygı verici olduğunu kaydetmiştir. Bu arada Annan ile ortak bir 
basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Avdayev, 
Rus yönetiminin barış isteyen Çeçen liderlerle müzakerelere hazır 
olduğunu, ancak halihazırda bir muhatap bulunamadığını, 
Mashadov'u meşru cumhurbaşkanı addetmediklerini, zira ken
disinin seçim kampanyaları sırasında dahi Çeçenistan'ın 
Rusya'dan ayrılması temasını işlediğini ve daha sonra şeriat sis
temini ve bu çerçevede ölüm cezasını empoze ettiğini söylemiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9-10 Ocak 2000 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

- 24-30 Ocak tarihlerinde Davos'ta düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forumu toplantıları vesilesiyle Sayın Başbakanımız 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'le bir görüşme yap
mıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız Gürcistan Cumhurbaşkanı
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Eduard Şevardnadze'nin davetine icabetle 14-15 Ocak 2000 tarih
lerinde Tiflis'e resmi bir ziyaret yapmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaret sırasında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur 
Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Bayındırlık ve
•  

Iskan Bakanı Sayın Koray Aydın, Milletvekilleri ve Bakanlığımız 
yetkilileri ile işadamlarından oluşan bir heyet eşlik etmiştir.

Ziyaret sırasında her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışve
rişinde bulunulmuş, Türkiye ile Gürcistan arasında en yüksek ve 
ileri seviyede seyreden ikili ilişkilerin çok yönlü şekilde daha da 
geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gerek ikili gerek 
uluslararası platformlarda daha da güçlendirilmesi imkanları ele 
alınmış, "Ortak Bildiri" kabul edilmiş, "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Konusunda 
Mutabakat Muhtırası" ve "Gürcistan Hava Kuvvetlerine Mensup 
Askeri Personele Türk Hava Kuvvetleri Tarafından Verilecek 
Akademik ve Uçuş Eğitimlerine İlişkin Uygulama Protokolü" 
imzalanmış, Sayın Cumhurbaşkanımıza "Altın Post" Nişanı 
takdim edilmiştir.

ORTA ASYA
• •

- Özbekistan'da 9 Ocak 2000 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülke genelinde olaysız olarak 
gerçekleşmiş olup, İslam Kerimov, kayıtlı seçmenlerin 
%91.9'unun oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Seçimlerde ikinci aday olan Abdulhafız Celilov oyların 
%4.17'sini almıştır. %3.92 oranında oy geçersiz sayılmıştır.

- 27-30 Ocak 2000 tarihlerinde gerçekleştirilen Davos 
Zirvesi sırasında Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit Kazakistan 
Başbakanı Kasımcömert Tokayev ile ikili ve bölgesel konulara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bir görüşme yapmıştır.
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ENERJİ VE BORU HATLARI

- Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı ile ilgili 
olarak Azeri/AIOC ile Gürcistan arasında imzalanması öngörülen 
Gürcistan Geçiş Ülkesi Anlaşması'm sonuçlandırmak amacıyla 
Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını Gürcistan Devlet Başkanı 
Şevardnadze ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletmek 
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yurdakul 
Yiğitgüden ve Büyükelçi Mithat Balkan 3-5 Ocak tarihlerinde 
Tiflis'e, 5-7 Ocak tarihlerinde Bakü'ye gitmişlerdir.

- 14-15 Ocak tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Tiflis'i ziyareti sırasında Gürcistan Geçiş Ülkesi Anlaşması 
konusu da ele alınmış ve tarafların 21-23 Ocak tarihlerinde 
Ankara'da biraraya gelmeleri kararlaştırılmıştır.

- Gürcistan Geçiş Ülkesi Anlaşması'nın sonuçlandırılması 
amacıyla Hükümet temsilcileri 21-23 Ocak tarihlerinde 
Ankara'da biraraya gelmişlerdir. Toplantıya, Gürcistan Dışişleri 
Bakanı ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı başkanlığındaki 
Gürcü ve Azeri heyetleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Yiğitgüden başkanlığındaki Türk heyeti ve ABD 
Başkanmın Hazar Havzası enerji kaynakları konusundaki özel 
temsilcisi Büyükelçi Wolf başkanlığındaki ABD heyeti 
katılmıştır.

Görüşmelerde arzulanan ilerleme sağlanmıştır. Müteakip 
toplantının 10 Şubat 2000 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

- FUY lideri Arafat, Vaşington'da Başkan Clinton'la yap
tığı görüşme sırasında, nihai çözüm müzakerelerinde gecikmeler 
olduğu takdirde, Eylül 2000'de tek taraflı olarak FUY'un bağım
sızlığını ilan edeceğini söylemiştir.

- Arafat'ın, nihai çözüme ilişkin plan çerçevesinde, 1967
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sınırları içinde (Gazze ve Batı Şeria) bağımsız bir Filistin devle
tinin kurulması; sınırlarda toprak değişimi yapılarak Musevi yer
leşim bloklarının İsrail'e ilhak edilmesi; İsrail'in Filistinli mülte
cilere ilişkin sorumluluğunu ve Filistinlilerin dönüş hakkını ilke 
olarak kabul etmesi; mültecilerin rehabilitasyonu için uluslararası 
bir mekanizma oluşturulması; dönüş hakkını kullanmak iste
meyenlere tazminat verilmesi; Kudüs'ün bölünmemesi, ancak 
şehirdeki egemenlik ve yetkilerin, kentin nüfus yapısına göre pay
laşılması; FUY'un İsrail'in güvenlik gereksinimleri olduğunu ve 
Batı Şeria'daki mevcudiyetini kısmen devam ettirmesini kabul 
etmesi, ancak bu topraklarda egemenliğin sadece Filistin'e ait 
olması üzerinde durduğu bildirilmiştir.

- Kudüs'ün Belediye sınırlarının genişletilmesiyle ilgili 
olarak üst düzey bir İsraü'li yetkilinin yaptığı öneri, FUY tarafın
dan reddedilmiştir.

>*•, . < r  j - < * * ’

- Arafat'ın, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağım
sız bir Filistin Devleti kurulması için sürdürdüğü mücadeleye 
devam edeceğini vurgulayarak, buna ulaşılmasına az bir zaman 
kaldığını belirttiği bildirilmiştir.

- 2-10 Ocak tarihlerinde ABD'nin Shepherdstown 
kentinde gerçekleştirilen İsrail-Suriye ikinci tur görüşmelerinde, 
ABD taraflara, İsrail ile Suriye arasındaki görüş farklılıklarını tes- 
bit eden ve taraflarca olumlu karşılandığı bildirilen bir çalışma 
kağıdı sunmuş, Başbakan Barak ile Dışişleri Bakanı Al-Shara 
arasında yapılan müzakerelerin yanısıra, 1. tur görüşmeler sonun
da kurulması üzerinde mutabık kalınan dört alt komite (sınırlar, 
ilişkilerin normalleştirilmesi, güvenlik, su) toplanmış, ancak 
taraflar arasında herhangi bir sonuca ulaşılamamış ve müza
kerelere 19 Ocak'ta yine ABD'de devam edilmesine karar ve
rilmiştir. Ancak görüşmeler daha sonra ileri bir tarihe ertelen
miştir. Görüşmelerin ertelenme nedeni, başlangıçta ABD'nin sun
duğu çalışma kağıdının bir İsrail gazetesinde yayımlanması 
olarak gösterilmişse de, asıl sebebin Suriye'nin Golan'dan çe
kilme konusunda İsrail'den yazılı bir taahhüt istemesi olduğu
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- Barak'ın, Golan'm tahliyesine ilişkin bir güvencenin 
önceden verilemeyeceğini ve bunun ancak görüşmelerin bir sonu
cu olabileceğini ifade ettiği bildirilmiştir.

- Suriye'nin, taslak barış anlaşmasını görüşmek üzere 
Vaşington'a temsilci göndermemesi üzerine, Başbakan Barak'ın 
İsrail'li müzakereciler Uri Saguy ve Moshe Kohanovsky'nin 
ziyaretinin de iptaline karar verdiği, İsrail-Suriye müzakerelerinin 
böylece tamamen askıya alındığı bildirilmiştir.

- Suriye basınında yer alan bir makalede, önümüzdeki 
aylarda görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Clinton'un, 
Suriye-Israil müzakerelerinin canlandırılmasını dış politika 
önceliği olarak değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade edilerek, 
görüşmelerin, önemli olmayan konularda ara çözümler getirilme
si için değil Arap-İsrail ihtilafının adil ve kapsamlı bir şekilde 
sonuçlandırılabilmesi için yapılmasının önemli olduğu, 
Suriye'nin 1967 sınırları komitesinde elle tutulabilir sonuçlar 
almak istemesinin, sembolik konular ya da yönteme ilişkin 
güçlüklerle uğraşmak yerine, öze ilişkin hususlarda ilerleme 
sağlanmasını istemesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür.

- Barak, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Hizbullah'ı 
dizginleyerek, İsrail Ordusu'na karşı saldırılar düzenlenmesini 
önlemediği sürece barış görüşmelerinin askıda kalacağını belirt
miştir.

- ABD Başkanı Clinton'un, İsrail-Suriye barışı konusunda 
umutlu olduğunu ve taraflar arasındaki anlaşmazlık konularının 
yüzde onu geçmediğini açıkladığı, görüşmelerin askıya alınmış 
olmadığını, tarafların, gündemde önceliğin sınırlara mı (Suriye), 
yoksa güvenlik ve normalizasyona mı (İsrail) verileceği konusun
da görüş ayrılıkları içinde olduklarını belirttiği; ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Rubin'in ise, iki ülke uzman heyetlerinin ABD 
yetkilileriyle taslak çerçeve anlaşması hakkında çalışmalar 
yapacağını, ancak ikili müzakereler düzenlenmeyeceğini kaydet

ortaya çıkmıştır.
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tiği bildirilmiştir.

- İsrail'in, Güney Lübnan'daki stratejik Kfar Houna böl
gesini (1999'da tahliye edilen Jezzine kentinin güney sınırı) 
tahliye etmesinden sonra, İsrail ve Güney Lübnan Ordusu'nun 
toplam 27 Lübnan'lı mahkumu serbest bıraktığı bildirilmiştir.

- Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Hizbullah'm, İsrail 
ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesine karşı 
mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtmiştir.

- Güney Lübnan Ordusu'nun Sojoud'daki karargahı ani bir 
kararla boşalttığı, İsrail askeri yetkililerinin, Hizbullah'm eylem
lerine sık sık hedef olan Sojoud'un, yarar getirmekten ziyade 
tehlike arzettiğini kaydettikleri, Sojoud'un, Jezzine ve Huna'dan 
sonra güvenlik bölgesinin sınırında olup tahliye edilen üçüncü 
karargah olduğu bildirilmiştir.

DİĞER

- Endonezya’da halen Silahlı Kuvvetler mensubu olan 
dört Bakanın 31 Mart 2000 tarihi itibariyle Silahlı Kuvvetlerden 
emekliye ayrılmalarına ilişkin kararnameler, Cumhurbaşkanı 
Wahid tarafından imzalanmıştır. Sözkonusu dört Bakan, Siyasi 
İşler ve Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan General 
Wiranto, Ulaştırma Bakanı Korgeneral Gumelar, Devlet Bakanı 
Korgeneral Numberi ile Madenler ve Enerji Bakanı Korgeneral 
Yudhoyono'dur.

- 26 Ocak 2000 tarihinde, BM Genel Sekreteri Kofı 
Annan tarafından, BM Doğu Timor Geçiş Yönetiminin, kurul
duğu 25 Ekim 1999 tarihinden sonraki faaliyetlerine ilişkin bir 
rapor hazırlanmıştır. Annan, raporunda, üç ay zarfında önceliğin 
Doğu Timor halkına iş imkanları sağlanması, kamu hizmetlerinin 
çeşitlendirilmesi ve Batı Timor'dan dönen mültecilerin yeniden 
entegrasyonu olduğunu belirtmiştir.

- Doğu Timor'da Ocak 1999'dan sonra vukubulan insan
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hakları ihlallerini incelemekle BM Genel Sekreteri Kofı Annan 
tarafından görevlendirilen beş kişilik Uluslararası Soruşturma 
Komisyonu, çalışmaları sonunda hazırladığı raporu, 31 Ocak 
2000 tarihinde Genel Sekreter Annan'a sunmuştur. Doğu 
Timor'da, insan haklarının ve insani hukukun ciddi şekilde ihlal 
edildiğinin ortaya konduğu raporda, milisleri desteklemek ve şid
dete yönlendirmekle Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin de bu 
ihlallerle doğrudan bağlantılı olduğu ve askeri komuta 
kademesinin en üst düzeyinin bilgi ve onayının bulunduğuna dair 
deliller ele geçtiği kaydedilmiş, bu çerçevede bir soruşturma veya 
yargılama organı ile bir uluslararası insan hakları mahkemesinin 
kurulması tavsiye edilmiştir.
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EMEKLİ BÜYÜKELÇİ SAYIN SEMİH GÜNVER’İN 
CENAZE TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMALAR

(12 OCAK 2000)

SAYIN ILHAN YIGITBAŞOGLU: Bakanlığımızın 
güzide mensuplarından, emekli Büyükelçi Semih Günver, 10 
Ocak 2000 Pazartesi günü aramızdan maalesef ayrılmış bulun
maktadır. Büyükelçi Günver'in ani ve acı kaybı Bakanlığımız 
camiasını derin üzüntüye boğmuştur. Uzun yıllar emek verdiği 
kurum olan Bakanlığımız önünde, kendisini ebedi istirahatgahma 
uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Sizleri merhumun anısına 
bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Bakanımızın, konuşma 
yapmak üzere, kürsüye teşrifini arzediyorum.

SAYIN İSMAİL CEM: Muhterem Azize Hanım, rahmetli 
Günver'in kıymetli aile mensupları, dost, öğrenci, okuyucuları, 
Bakanlığımızın değerli mensupları.

Büyükelçi Semih Günver'i son yolculuğuna uğurlamak 
üzere biraradayız. Büyükelçi Günver Dışişleri camiasına katıldığı 
1940 yılından başlayarak hem insan, hem diplomat olarak takdir 
ve saygı toplamıştır. Her ortamda Türkiyemizi en iyi şekilde, en 
üstün başarıyla temsil etmiştir. Büyükelçi Günver, sırasıyla Zürih 
Konsolosluğu, Roma, Brüksel ve Moskova Büyükelçiliklerinde
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çalışmıştır. 1963 yılında Cezayir'de Orta elçi, bilahare 1965-72 
yıllarında Kahire'de Büyükelçi, 1975-82 yılları arasında da 
Avrupa Konseyi'nde Daimi Temsilci olarak görev yapmıştır. 
Türkiye ile Konsey arasındaki ilişkinin çok zorlu bir dönemden 
geçtiği bu yıllarda Büyükelçi Günver Türkiyemizi hakkıyla tem
sil etmiş, Türkiyemizin menfaatini en zor koşullarda bile başarıy
la temsil etmiştir. Büyükelçi Günver "Kızgın Dam Üzerindeki 
Diplomasi" kitabının giriş bölümünde olması gereken dış poli
tikayı şöyle tanımlamaktadır; "Çok boyutlu, bağımsız ve çok 
yönlü". Yürekten katıldığım bu düşünceye, bu ideale, biz 
Bakanlık olarak sahip çıkmaktayız ve Sayın Günver'in kitabının 
önsözünde en doğru biçimde tanımladığı hedefi gerçekleştirmek 
için çalışmaktayız. Rahmetli Günver 42 yıl çalıştığı 
Bakanlığımızdan emekli olarak ayrıldıktan sonra da rehber 
olmak, öğretici olmak niteliğini devam ettirmiştir. Edindiği 
değerli tecrübeleri yeni kuşaklarla paylaşmak istemiştir. Ankara 
Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, gazete 
yazıları yazmış, kitaplar yayınlamış ve hepimiz için aydınlatıcı 
rol oynamıştır. Büyükelçi Günver'in vefatı ailesi için olduğu 
kadar bizim camiamız için de büyük bir kayıptır. Türkiye'nin 
Dışişleri Bakanlığı Türkiyemize kimliğini veren bütün büyük ve 
köklü müesseseler gibi bu camiayı meydana getiren insanların 
emeği, fedakarlığı, çalışkanlığı üzerine bina edilmiştir. Rahmetli 
Günver bu büyük camianın ve bu camianın Türkiye 
Cumhuriyeti'ne katkısının temel taşlarından birisi olmuştur. Hem 
kendi dönemindeki arkadaşlarına, hem kendisinden sonra bu 
camiaya dahil olan genç insanlara örnek niteliği taşımıştır. 
Günver ailesine, Muhterem Azize Hanıma, çocuklarına sabır 
diliyorum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum.

SAYIN İLHAN YİĞİTBAŞOĞLU: Teşekkür ederim. 
Şimdi Merhumun yakın arkadaşlarından Büyükelçi Sayın Ecmel 
Barutçu'yu konuşma yapmak için davet ediyorum.

SAYIN ECMEL BARUTÇU: Sayın Bakanım, Sevgili 
Günverler, Değerli arkadaşlarım.
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Patronum, ilk Genel Müdürüm, sonradan arkadaşım ve 
yakın dostum Semih Günver Dışişleri Bakanlığı'nın çınarlarından 
biriydi. O çınarın altında oturur, gölgesine sığınır, sevgi dolu 
kanatlarının altında birarada bulunmaktan daima coşku ve sevinç 
duyardık. Onu böyle bir günde uğurlarken, ebediyet yolunda ken
disine rahmet dilerken bu konuşmanın bana düşmesi çok acı. 
Çünkü Semih Günver benim çok yakın dostumdu. Beni ve bizi 
kendilerine alıştırdıktan sonra haklı olarak diyorum ki, Semih 
Bey bu yapılacak iş miydi? Bizi niye bırakıp gittin? Kendine bu 
kadar alıştırdıktan sonra, kendini bu kadar sevdirdikten sonra bize 
yaptığın reva mı? Aziz dostum hiçbir zaman unutulmayacaksın. 
Semih Bey öyle bir nezaket, öyle bir incelik, kibarlık emsaliydi 
ki, kendisine en ufak bir tarizde bulunmak mümkün değildi. 
Hoşsohbet, nüktedan bir kişiliği vardı. Meslekten ayrıldıktan 
sonra, emekli olduktan sonra, yazı hayatında da aynı cevvaliyeti 
göstermiş, aynı hoşgörüyü ve muhabbeti ve nüanslı yazılarıyla 
nüktedanlığını sergilemiş, insanları günlük sıkıntılarından, 
tasalarından biraz olsun uzaklaştırıp, hayatın başka yollarına çek
miş, orada güller içerisinde, zambaklar, erguvanların süslediği 
yollarda meşhur teşbihleriyle insanları adeta gailelerinden uzak
laştırarak onların dudaklarına hafif bir tebessüm değdirmeye 
çalışmıştı. O yazılara bugün o kadar ihtiyacımız var ki, ülke 
olarak ihtiyacımız var ki... Yazık ki, yazılarını terketti ve yalnız 
yazılar değil zamanla artık sanki hayattan kopuyormuş gibi evine 
kapanmaya başladı. Aziz ailesi onun bu şekilde evine dönmesini 
ve kapanmasını katiyen istemiyordu. Bir gün kendisine sordum 
dedim ki: "Niye böyle yapıyorsun?" "Artık ayaklarımda derman 
kalmadı, Ecmel" dedi. "Eğer bana bir şey olursa ne olur Azize'yi 
yalnız bırakmayın" dedi. Sevgili dostum merak etme. Bütün 
arkadaşların Azize'ni bırakmayacaktır yalnız. Sevgili Günver 
Dışişleri Bakanlığı'nda öylesine önemli görevler görmüştür ki, 
biraz evvel Sayın Bakan'ın bahsettiği gibi bazı insanlar belirli bir 
postun adamı olurlar. Daha doğrusu bazı postlara en iyi insanlar 
seçilir. Bence Cezayir'e, Kahire'ye ve Strasburg'a gerekli en 
lüzumlu insan seçilmiştir. Oraya gönderilmesinin sebebi boşuna 
değildir. Semih Bey Bir "trouble-shooter" değildi. Ama bence bir 
"peace maker"dı. Cezayir'de aynı görevi gördü. Cezayir'le olan
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daha önceki ilişkilerimiz iyi bir durumda değildi. Biz ittifak 
dostu, ittifak üyesi Fransa'yı destekledik diye Cezayirliler bize 
kırıldı. O ilişkileri kurmak, düzeltmek için oraya gönderildi. Aynı 
şekilde Mısır'da Nasır döneminin yarattığı memleketimiz hakkın- 
daki kötü imajı ilişkileri düzeltmek için de gene görev istendi. 
Aynı şekilde Strasburg'da öyle. Semih Beyi çok arayacağız 
arkadaşlar. Bizi gazetelerde yazdığı makalelerle, o güzel yollara 
sürüklerken şimdi bir kış günü böyle soğuk bir mevsimde yine 
bizi bu yollara götüreceğine, biz kendisinden şakalar, hoşsohbet, 
nüktedanlık beklerken bize yaptığına bakın. Bize bu acı kederli 
yollarda el sallayarak kendisini uğurlamak görevi düştü. Aziz 
Günver ruhun şad olsun. Güle güle.

SAYIN İLHAN YİĞİTBAŞOĞLU: Teşekkür ederim. 
Merhumun naaşı bugün Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle 
namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000 [167]



Büyükelçi Günver 
kalbine yenildi

Emekli Büyükelçi Günver, önceki gece geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi. 1917’de doğan Günver, Ankara 

Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1940 yılında Dışişleri 
Bakanlığı’na giren Günver, Cezayir ve Mısır nezdinde Büyükelçi, 
Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilci olarak görev yaptı. 
Emekli olduktan sonra Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde dış 
politika konusunda yazı yazan Günver’in, “Fatin Rüştü Zorlu’nun 
Hikayesi”, “Bir Kiraz Ağacı Olsaydım” ve “Taç Mahal Oteli” adlı 
kitapları da bulunuyordu. Yarın Kocatepe Camii’nde kılınacak 
öğle namazının ardından toprağa verilecek olan Günver, evli ve 
iki çocuk babasıydı.

11 OCAK 2000 SALI

[168] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 2000



13 OCAK 2000 PERŞEMBE

Günver için 
hazin tören

Hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Semih Günver 
için Dışişleri Bakanlığı önünde cenaze töreni 

düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
katılarak ailesine başsağlığı diledi.

ANKARA- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, emekli Büyükelçi 
Abdülkerim Semih Günver’in vefatının, ailesi olduğu kadar 

Dışişleri camiasının da büyük bir kaybı olduğunu söyledi. Cem, 
önceki gün vefat eden emekli Büyükelçi Günver için Bakanlıkta 
düzenlenen törende yaptığı konuşmada. Günver’in, 1940 yılında 
başladığı meslek hayatında “daima saygı ve takdir topladığını” 
ifade etti. Günver’in, Türkiye’yi her ortamda “en üst düzeyde 
başarıyla temsil ettiğini ifade eden Cem, Günver’in sırasıyla 
Zürih Konsolosluğu, Roma, Brüksel ve Moskova Büyükelçilik
lerinde çalıştığını anlattı. Törene Günver’in eşi Azize Günver, 
İskenderiye Başkonsolosu olan oğlu Haydar Günver, diğer yakın
ları, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır ve Dışişleri 
mensupları katıldı.
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İS OCAK 2000 PERŞEMBE

Diplomasiden yıldız kaydı
Türkiye’nin en deneyimli diplomatlarından biri olan 

ve 83 yaşında vefat eden emekli Büyükelçi 
Semih Günverdün Dışişleri Bakanlığı’nda 

düzenlenen törenden sonra Ankara’da toprağa verildi.

Cem:
Büyük
Kayıp

Dışişleri
Bakanlığı’nda 

ki törende 
konuşan Bakan 
İsmail Cem, 
Günver’in 
vefatının, ailesi 
olduğu kadar 
Dışişleri cami
asının da büyük 
bir kaybı
olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı’nm son günü vefat 
eden Büyükelçi Semih Günver, dün 
gözyaşları içinde son yolculuğuna 

uğurlandı. Emekli Büyükelçi Günver için 
dün önce uzun yıllar mensubu olduğu 
Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlendi. 
Törende Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Kamran inan, Dışişleri Müsteşarı Korkmaz 
Haktanır, Birinci Müsteşar Yardımcısı 
Faruk Loğoğlu’nun yanısıra, diğer müsteşar 
yardımcıları, genel müdürler, daire başkan- 
ları ve diğer bakanlık mensupları ile çok 
sayıda emekli Büyükelçi katıldı. Günver’in 
eşi Azize Günver, İskenderiye 
Başkonsolosu olan oğlu Haydar Günver ile 
diğer yakınları da törende hazır bulundu.

Bakan Cem, Bakanlık önündeki törende Semih Günver’in 
vefatının, ailesi olduğu kadar Dışişleri camiasının da büyük bir 
kaybı olduğunu söyledi. Günver’in 1940 yılında başladığı meslek 
hayatında daima saygı ve takdir topladığını ifade eden Cem, 
Günver’in Türkiye’yi her ortamda en üst düzeyde başarıyla tem-
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sil ettiğini vurguladı.

Sırasıyla Zürih Konsolosluğu, Roma, Brüksel ve Moskova 
Büyükelçiliklerinde çalışan Günver’in 1963’te Cezayir’de orta 
elçi, 1965 ile 1972 yılları arasında Kahire’de, 1975 ile 1982’de de 
Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini 
söyleyen Cem, Günver’in özellikle Avrupa Konseyi’ndeki görevi 
sırasında Türkiye ile Konsey arasındaki ilişkilerin çok zorlu bir 
dönemden geçmesine rağmen, ülkesini hakkıyla temsil ettiğini 
belirtti.

Günver’in “Kızgın Dam Üzerinde Diplomasi” adlı kitabında 
bahsedilen “çok boyutlu bağımsız ve çok yönlü dış politika” 
anlayışına yürekten katıldığını anlatan Cem, bu düşünceye bakan
lık olarak sahip çıktıklarını kaydetti. Günver’in 42 yıl süren 
meslek hayatında sonraki emeklilik döneminde de rehber olmaya 
devam ettiğini belirten Cem, tecrübesiyle yeni kuşaklara yol gös
terdiğini söyledi.

Törende Günver’in yakın çalışma arkadaşlarından Ecmel 
Barutçu’da duygu dolu bir konuşma yaptı. Barutçu, Günver’in 
özellikle Cezayir, Strasbourg ve Kahire’deki görevleri sırasında 
“o dönemlerde o görevlerde olması gereken en uygun kişi 
olduğunu” söyledi. Emekli Büyükelçi Günver, Kocatepe 
Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asri 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Günver’in Yaşamı

Semih Günver 1917 yılında Edirne’de doğdu. 
Galatasaray Lisesi ile Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 

Dışişleri Bakanlığı’nda 1940 yılında göreve başlayan 
Günver, sırasıyla Zürih Konsolosluğu, Roma, Brüksel ve 
Moskova Büyükelçiliklerinde görev yaptı. Cezayir 
Büyükelçiliği’ne “Büyükelçiliği tedvire memur orta elçi” 
ünvanıyla 1963 yılında atanan Günver, 1965-1972 yılları 
arasında Kahire Büyükelçisi olarak çalıştı. Avrupa Konseyi 
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak 1975-1982 yılları
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arasında görev yapan Günver, 42 yıl çalıştığı Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Mart 1982’de emekli oldu. Emekliliğinden 
sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalışan Günver’in çeşitli gazete
lerde yazıları ve “Tanınmayan Meslek” “Fatin Rüştü 
Zorlu’nun Öyküsü”, “Bir Kiraz Ağacı Olsaydım” ve “Kızgın 
Dam Üzerinde Diplomasi” adlı kitapları yayınlandı. İki çocuk 
babası olan Günver İngilizce ve Fransızca biliyordu.
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Cumhuriyet 18 OCAK 2000 SALI

Semih Günver’in Ardından

Biz Dışişleri Bakanlığı’nın “57. promosyonuyduk. Bakanlık 
giriş sınavında Semih Günver, kurul üyesi idi. Haşan 
Işık’lar, Oğuz Gökmen’ler ile Günver 40’h yılların ayrı

calıklı kuşağı idi. 50İİ yılların sonunda ise bu ekip, Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu döneminde, bakanlığın iktisat daireleri
ni kurdular. Türkiye’nin tüm dış ekonomik ilişkileri Işık, 
Gökmen, Günver takımından sorulurdu.

O dönemin “Ortak Pazar’ına Türkiye’nin başvurusu ve ortak 
üyeliğinin hazırlıkları işte bu takım tarafından yapılmıştır. 
Hepsini bugün şükranla anıyoruz. AB üyeliğimizin temelini 
attılar.

Genç ve girişimci bir takımdı. Bakan Zorlu’nun sağ kolu, 
Dışişleri Bakanlığı’nın prensi Semih Günver idi. 1960 devrimi 
sonrası Semih Günver az üzülmedi. Sonra hak yerini buldu. 
Semih Günver, Cezayir, sonra Kahire Büyükelçisi oldu. 
Ankara’da, Türkiye’nin dış kültür tanıtımı kendisinden sorulurdu. 
Türk kültür varlığı bu dönemde bir altın çağ yaşadı.

Semih Günver son görevinde Avrupa Konseyi’nde Türkiye’deki 
insan haklarını belagatle savundu. Semih Günver’de şeytan tüyü 
vardı. Eksilmeyen espirisi, eksilmeyen gülümsemesi ile kazan
madığı kalp, içeride ve dışarıda yaratmadığı dostluk kalmadı. 
Keskin zekası ile bir insan sarrafı idi. Bu nitelikler, derinliğine 
gözlem yeteneği, kendisini Dışişleri Bakanlığımızda parlak
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memurlar, “kremaların kreması” katına yerleştirdi.

Emeklilik, Büyükelçi Semih Günver’e yeni bir meslek 
kazandırdı. Anı kitapları birbirini izledi. Köşe yazıları her gün 
aranılır, zevkle okunurdu. Yazar, Semih Günver’i hızla geride 
bırakmıştı. Son derece kıvrak, olağanüstü profesyonel, 
olağanüstü espirili bir üslubu vardı. Yazarlığı ile ikinci bir meslek 
yarattı ve bu kez Türkiye çapında ün yaptı, saygınlık kazandı. Bir 
kaç kitabında dipnotu olmak bana onur verir.

Sevgisi yüreğimizi ısıtmıştır, dostluğumuzu yüceltmiştir. Azize 
Hanımefendiye, değerli evlatları, Prof Gül Turan ve Başkonsolos 
Haydar Günver’e bıraktığı seçkin kalıt (miras), Günver adıdır, 
onurlu, saygın ve örnek yaşamın, dönemini anlatan değerli eser
lerin, dünyamızı zengileştirdiğin, bizlerden dostluğunu 
esirgemediğin için teşekkürler sana Semih Abi.

Sonsuza böyle yolculuk dostlar başına, uğurlar ola...

Yüksel SÖYLEMEZ
Emekli Büyükelçi 

Dış Politika Enstitüsü Eşbaşkam
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19 OCAK 2000 ÇARŞAMBA

Genel Müdürüm 
Semih Günver

Mustafa Aşula

B üyük  bir kaybın hemen arkasından yazı yazmak kolay
değildir. Zira, önce kendinizi toparlamak durumundasınız. Elinize
aldığınız kaleme çok şey dolaşır. Hislerinizi, ölümle yaşam
arasındaki ince çizginin üstünde tutmaya çalışırsınız. Göçenden
yoksunluğunuzu, onu, kimliğine en yakın bir biçimde tarifle den
gelemek istersiniz.

Semih Günver benim ilk göz ağrımdı. 1959 yılı sonlarında
girdiğim Dışişlerinde, ilk Genel Müdürümdü. Merhum Fatin
Rüştü Zorlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Semih Bey,
Oğuz Gökmen Bey’le birlikte, o sırada çok revaçta olan İktisat ve
Ticaret dairelerinde genel müdür idiler. Rahmetli Haşan Işık,
Katibi Umumi (Genel Sekreter) Yardımcısı idi. Semih Beyin
başında olduğu Milletlerarası Ekonomik İşler (Medium) dairesine 
verilmiştim.

Her yeni aday gibi, benim de Dışişleri hakkında bir fikrim 
yoktu. Ancak merakımız da, bir o kadar çoktu. Talat Kulay, Şükrü 
Elekdağ, Tahir Şentürk ve Özdemir Yiğit gibi şube müdürleri
mizin yanında, gözümüzü en çok kamaştıran, Semih Beydi. Yan 
odadaki, şimdilerde Hakk’ın rahmetine kavuşmuş bulunan Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Bay dur’un yanma sohbete
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geldiğinde, hepimiz işi gücü bırakır, kapı arkasından, Semih 
Beyin anlattıklarına kulak kesilirdik. Anlattıkları bizler için büyü
leyici idi. Semih Bey, hem üstün yeteneklerle mücehhez, zeki ve 
zarif bir diplomattı ve hem de, usta bir aktör misali, insani ve 
sosyal ilişkilerinde bir virtüözdü. Biz, maiyetinde daha ikinci 
katipken, yaptığımız yazı, çizi ve raporlama işlerinden çok, sosyal 
ilişkilerdeki performansımıza bakardı. O zamanlar bunu yadır- 
gardık, paramız yoktu, her yerde gözükemiyorduk. Sonradan, rüt
belerimiz ilerledikçe, hele Büyükelçi olduktan sonra, Semih 
Beyin bize neler öğretmek istediğini daha bir kavradık.

Semih Bey için, zor ve çetrefil konu yoktu. Her meselenin 
künhüne vukufu müsellemdi.

Semih Bey, müzip, ancak çok sempatik zekasıyla, muha
tapları nezdinde rakip olmaktan çok, meclislerde aranan ve hay
atın, her şeye rağmen, doya doya yaşanmasını, etrafına ışıklar 
saçarak, anlatan bir yıldızdı. Nitekim bu kimliğini emekli olduk
tan sonra da bırakmadı. Gazetelerde yazılarla, üniversitelerde der
slerle ve birbirinden uslupça nefis kitaplarıyla bu kubbeyi hoş 
sadalarla çınlatmaktan geri kalmadı. Yattığı yer nur olsun. Onun 
dergahından yetişen bizler, ona çok şey borçluyuz.
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Cumhuriyet 2 7 OCAK 2000 PERŞEMBE

Semih Günver İçin...

Av. MORDO DİNAR

Tartışmasız, sınıfın en yakışıklısıydı. En sevimlisi, en 
neşelisi, en hoşsohbetlisi. Tabiat ona her şeyi vermişti. Güzel 
çocuktu, yanakları pespembe, dersleri çabuk öğrenirdi, her şeyin 
ve herkesin alaya alınacak taraflarını bulurdu, okulun orkestrası 
İSCAZ’da banjo çalardı, herkesle iyi geçinirdi. Hayatın ona 
gülümsememesi için hiçbir sebep yoktu; nitekim öyle de oldu!

Okulun yatılı öğrencilerindendi. Bunun özelliklerinden biri 
de bütün hafta tıraş olmamak ve okulun içinde en olmayacak 
kılıklarla dolaşmak. Hatta, pejmürdelikte bir nevi aristokrasi de 
vardı: Kim daha berbat giyinecek, kim en akla gelmeyecek giysi
leri giyecek, pazartesinden cuma akşamına kadar, şüphesiz, başı 
çeken rahmetli Faruk Sayardı. Nereden nasıl bulduğunu kim
senin bilmediği külüstür bir jaketatay ve yarı pijama yarı bir sirk 
clow’un bohçalı pantolon, cepleri derslerle hiç ilgisi olmayan 
kitaplarla dolu. Ancak Semih de pek arkadan gelmiyordu. Münci 
de aynı, Muzaffer de. Tümü de tıraş görmemiş yüzleriyle, birer 
hayduta benzerdi. O kadar ki Fransız hocalarımızdan biri bir gün 
bana sormuştu “Aileleri çok mu sefil” diye. Bunu isteyerek yap
tıklarını söylediğimde de “Ah, çaalors!” diyerek hayret etmişti, ne 
varki hafta sonu geldi mi, sinekkaydı tıraş, en temiz ve son moda 
giysiler, hafif gominalı taranmış saçlar, doğru Notre Dame de 
Sion Fransız Lisesi’ne kızların çıkışını beklemeye. Fazla bir 
şeyler yaptıkları hususunda elimizi ateşe sürmeyeceğiz ama yine
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de birkaç ünlü izdivacın buralarda bu şekilde başladığı da bir 
gerçektir.

Liseyi bitirdiğimizde Semih kayboldu. Ankara’ya gitmişti. 
Hukuk Fakültesi’ne ve oradan da Hariciye’ye. Uzun seneler 
görüşmedik, yabancı memleketlere gönderilmişti. Ankara’ya 
döndüğünde, Menderes hükümeti ve Fatin Rüştü Zorlu’nun 
bakanlık yıllarında yükselmeye başladı.

Bu arada, sınıf arkadaşımız Haşan E. Işık da Avrupa’daki 
ilk misyonlarını tamamlamış, o da Ankara’ya dönerek kariyerinin 
ilk ciddi adımlarını atıyordu. Hariciye’de en azından daha beş altı 
sınıf arkadaşımız vardı, ancak bu ikili, muvazi bir diplomatik 
çizgide yürüyorlar ve Bakanlık içinde de okuldaki samimiyeti 
muhafaza etmesini bilmişti. Haşan’da indi bir ciddiyet ve hatta 
ağdalık, daha o yıllarda ilerdeki “devlet adamlığı”nm ilk belirti
lerini açığa vuruyordu. Semih’te ise her şeyin kendisine kolay 
gelmesinden kaynaklanan, bir nevi mutlu uçarılık, bir nevi ken
disini ve hadiseleri ciddiye almama tavrı devam ediyordu. 
Sonradan anladık ki bu tavır bir vitrin di: Çok hassas insanların 
hakiki hislerini, düşüncelerini, gayretlerini açığa vurmama ele- 
gansı. Aslında hem işini hem de kendisini gayet ciddiye alıyor, 
ama kelebek hafifliği hissini vererek.

1960 yılındaki ilk askeri darbede, Fatin Rüştü Zorlu’nun 
tutuklanmasıyla, onun yakın yardımcıları bilinen birkaç kişi 
askıya alındı. Bunların içinde Haşan, Semih, Oğuz (Gökmen) vs. 
vardı. Bakanlıktan atmadılar -sebep de yoktu- ancak iş de ver
mediler. Yassıada’da Menderes ve Zorlu yargılanırken bunlar, her 
sabah Bakanlığa gider, kendilerine hiç iş verilmez, bir odada/otu
rup günü gün ederlerdi. Bu toplandıkları odaya da Yassıoda ismi
ni vermişlerdi. Uzun süren yıpratıcı bir bekleyişten sonra hakları 
olan vazifeleri iade edildi ve bunlar Türkiye’nin ekonomik 
kaderini birkaç yıl için çizeceklerdi. Zamanı gelince de herbirine 
dış memleketlerde vazife verildi. Zaten, arkalarından, Kırca’ların, 
Gürün, Türkmen, Bulak, Elekdağ’ların parlak nesli meşaleyi 
devralmaya hazırdı.
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Elçilik misyonlarının her birinden merkeze döndüğünde 
Semih’i ya Ankara’da ya da İstanbul’da görürdüm. Bulunduğu 
memleketleri, yaşadığı hadiseleri, karşılaştığı şahsiyetleri 
anlatırken, okuldaki o alaycı, nüktedan, hafif, lafla karikatür çizen 
şaşmaz bakışını hiç kaybetmediği belliydi. Ama, yine de derin
lemesine giden, hadiseleri ve insanları ve dünyayı sorgulama 
türünden yeni bir tavrı vardı. Genellikle kendinden emin bir tutu
mu olan Semih’te bir nevi sorgu işareti belirmişti. Konuşmasında, 
eski keskin yargıları yontulmuş, eski düşüncelerden birkaçını 
yolda kaybettiği hissini veriyordu. Sorduğumuzda, yarı alay yarı 
ciddi: “Anlamıyorsun, sizler yaşlanıyorsunuz, ben sadece olgun
laşıyorum” demişti. Gözlerinin önünde tarihin yazılmakta 
olduğunun farkında hatta bir iki paragrafta kendisinin de tuzu 
biberi olduğunun farkında olup olaylara bakışında yeni bir boyu
tun mevcut olduğu seziliyordu. Mesafe, kelebek, metamorfozunu 
bitirmiş, ağırbaşlı bir yüksek devlet bürokratı olmuştu. Her 
dönüşünde de Atatürk’ün Türkiye’ye ve her Türk ferdine 
getirdiği medeniyet ve efendiliğinden daha şuurlu olarak 
döndüğünü ve ona olan borcumuzun her an arttığını söylerdi. 
Haşan’ın hastalanmasından evvel onu bir gün görmeye gitmiştim.

Evindeki değişmez zamanlamasına göre gazeteler sabah 
9.30’da gelir, hemen hepsini gözden geçirir ve ancak 09.30’dan 
sonra ziyaretleri kabul ederdi. Beraber kahve içerken telefon 
çaldı. Semih’ti. Gelebilir mi diye soruyordu. Geldi. Öpüştük. 
Haşan’m Savunma Bakanı olarak vazifesi az evvel bitmişti. 
Genelkurmay Başkanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na bağlanması 
mücadelesini vermişti. Ve de kaybetmişti. Bunu konuşuyorduk. 
Çağdaş ve demokratik memleketlerde olduğu gibi bizde de 
Genelkurmay’m Savunma Bakanlığı’na bağlanmasını Haşan, 
adeti veçhile, en yüksek Parlamenter ve İdare Hukuku 
zaviyelerinden savunuluyordu (ki, zaten, Avrupa Birliği’ne 
girdiğimizde bizden istenecek ilk şeylerden biri de budur), Semih, 
bunun bizde çok yanlış olacağını, demokratik bir devletin tüm 
normal müesseselerinin var olmadığı ve mevcut müesseselerin de 
ahenkli çalışmadığı bir memlekette bulunduğumuzu, Avrupalılar 
dünyasının bizim realiteleri anlamalarının çok zor olduğunu, rey
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için her türlü ödünü vermeye yatkın olan siyasi partilerin 
hiçbirine bel bağlanamayacağını, parlamento ve siyaset 
satrancının Genelkurmay a yansıtılmasını ve Atatürk devrim- 
lerinin en sağlam garantisi olan askeri müesseseyi bunlara 
bulaştırmamak gerektiğini savunuyordu. Haşan kendisine has 
sabırlı üslubu ile aksini söylerken bir aralık kalkıp mutfağa gitti. 
Semih “İnaçı mı inatçı” diye hayıflandı, ben de “İnat değil, ödün 
vermezliktir” demiştim. Hadiseler sonradan gösterdi ki doğru 
teşhisi koyan Semih’ti. Atatürk devrimlerinin cankurtaran simi
dinin Genelkurmay Başkanlığından başkası olmadığını hepimiz 
gördük ve görüyoruz da.

Sırası gelmişken şunu da ifade edelim ki aynı mesleği 
seçen bu iki arkadaşımızın çizdiği yörüngeler ayrı ayrı olup 
Haşan’m ki daha siyasi ve doktriner olduğundan onu başka yer
lere götürmüştür, pozitif ve negatif taraflarıyla. Bütün bu çıkış ve 
inişlerde Semih’in Haşan’a olan yakınlığı ve bağlılığı aynen ve 
Haşan’m son gününe kadar devam etmiştir. Haşan’m ağdalığı ve 
dışarılarda iken bükülmezliğinin sebeplerini Semih’e sorduğum
da cevabı bu olmuştu, (tam kelimelerini garanti etmiyorum ama 
aşağı yukarı bu idi) onun karakteristik dobra dobralığıyla:

“Birader, o da tarih okudu ben de, dışarılarda iken o da 
devleti temsil ediyor ben de, ama benim temsil ettiğim devlet 
1923’te doğan devlettir, onunkisi ise daha evvellerde bir yerlerde 
başlıyor ve o zamanların yükünü omuzlarında taşır gibi davranı
yor. Katıksız bir Atatürk ürünüdür, benim gibi, ama konuşmasın
da ve hatta oturuşunda hem Anafartalar ve hem de Çaldıran.”

En zor şartlarda ve içinden çıkılması en zor dosyalan 
savunmak için Avrupa Parlamentosu’na Türkiye’nin temsilcisi 
olarak gönderilen, işte bu Semih’tir. AB Parlamentosu’nun işle
yiş kaidelerini virgülüne kadar bildiğinden, bir maddeden girip 
öbür maddeden sihirbaz gibi çıkıyordu. Memlekete döndüğünde 
emeklilik devresi başladı. Fazla çıkmıyordu, fazla kimseyi de 
aramıyordu. O babacan, hoşgörülü, kalender yazılarını hepimiz 
gazetelerde okuyorduk. Hiçbir edebi iddiası yoktu. Eğleniyordu,
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vaktini doldurmak için. Ömür boyu keskin düşünen ve keskin 
konuşan Semih sonunda sıraya girmişti, kelebek hafifliğiyle, 
Sevgili Azize Hanımefendi’ye ve çocuklarına üzüntümüzü söyle
meye lüzum kalıyor mu? Çocukluğumuzun sıraları boşala boşala 
kaç kişi kaldık ki böyle bir kayıp için kandil yakmayalım.
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27 OCAK 2000 PERŞEMBE

ARAYIŞ
TOKTAMIŞ ATEŞ

Semih Günver
Gençliğimde, diplomatlarımız hakkında pek de hayırlı 

şeyler düşünmezdim. Onlar için kullanılan “monşer” sıfatını 
uygun bulur ve asalak bir meslek grubu olduklarına inanırdım. 
Öyle sanıyorum ki tüm ortaöğretim boyunca tarih derslerinde, 
kafamıza sokulan yanlış bir düşüncenin sonucu idi bu. Bu yanlış 
düşünce, “savaşlarda kazandığımızı masa başında yitirdiğimizle” 
ilgili bir düşünce idi ve daha ileri yaşlarımda, bu düşüncenin ne 
denli haksız olduğunu anlamıştım.

Diplomatlarımız hakkındaki düşüncem; kendi yaş grubun
daki arkadaşlarımın, Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olma 
konusundaki hırs ve çabaları karşısında sarsılmaya başladı. Bu işi 
başaranlar, “iyilerin en iyileri” oluyordu. Bakanlık nasıl bir yer 
olursa olsun, bu gençleri bu kadar çabuk “bozması” mümkün 
değildi.

Daha ileri yaşlarımda, yurtdışı temsilciliklerimizde görüp 
tanıdığım diplomatlarımızın çoğu müthiş yurtsever, becerikli ve 
bilgili insanlar oldu. Çoğu, “gurbette vatanımı yaşattılar”. 
Sağolsunlar.
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Peki, bunlar arasında “monşer” olan, yani halkından ve 
Türkiye’nin gerçeğinden uzaklaşmış züppeler yok muydu? 
Elbette vardı, ama her meslek grubu içinde gördüğümüz nitelik
sizlerden daha fazla değil.

Diplomatlarımızla ilgili olarak eleştirilen bir nokta da 
genellikle diplomat çocuklarının diplomat olduğudur ki; bu da 
doğaldır. Bir bölümü bunu hak etmese bile; diplomat çocuklarının 
bir bölümünün aynı mesleğe girmeleri, “babalarının kartvizitiyle” 
değil, “babalarının ortamı” ile ilgili bir sonuçtur. Doğdukları 
andan itibaren farklı ülkelerde eğitim gören ve çok nitelikli 
okullarda okuyan bu çocukların baba mesleğini seçmesinden 
daha doğal ne olabilir? Benzer bir durum, “akademisyenler” için 
de söz konusudur. Çok küçük yaşlarından itibaren belirli tartış
maları dinleyerek, belirli kavramları duyarak büyüyen çocukların 
yönleri daha o minicik yaşlarında belirlenmiyor mu?

Geçen hafta yaşama veda eden, çok değerli diplomat yazar 
Semih Gün ver i e  ilgili bir yazı yazmaya oturmuşken, bakın laf 
nerelere geldi. Neyse asıl konumuza dönersek; Sayın Günver’in 
adını ilk kez, kızı sevgili Gül (Günver) Turan’la birlikte akademik 
yaşama başladığımızda duymuştum. O zamanlar İstanbul Üniver
sitesi İktisat Fakültesi; ne bugünkü gibi dal budak salmıştı ve ne 
de dallarını kırmak isteyen eller vardı. Biz; genç asistanlar, 
dayanışma ve mutluluk içinde, ülkemizin geleceği konusunda 
umut yeşertirdik.

Gül’ün daha sonra, çok sevgili İlter Turan’la evlenerek 
kürsümüzün “gelini” olması, o günlerde daha da sıcak ilişkiler 
yaratmış ve kardeşi sevgili Haydar’ı da o arada tanımıştım. Fakat 
Semih Günver’i tanımam çok daha ileri yıllarda, emekli olduktan 
sonra oldu. İyice anlamam ise 1987 yılında Rize’de, Türkiye 
Denizciler Sendikası’nın düzenlediği bir seminer dolayısıyla bir
likte 4 gün geçirmemizle olacaktı. Müthiş birikimli, mütevazi, 
espirili ve inanılmaz hareketli bir insandı.

Bugün bazı ortak anılarımı sizlerle paylaşmak yerine, çok 
sayıda kitabından biri olan “Bir Kiraz Ağacı Olsaydım” (Bilgi
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Yayınevi, Ankara 1986) başlıklı anı kitabından iki kısa bölümü 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anılar bize 1930’ların Türkiye’si 
hakkında da bazı ipuçları veriyor:

(s.75)... “Sınıfımızda Musevi, Ermeni ve Rum kökenli 
Türk vatandaşı arkadaşlarımız vardı. Okulda insanlar arasında 
eşitliği, din, ırk ayrımı yapmamayı da öğrenmiştik. Bu arkadaşlar 
bugün ülkemizde önemli görevler yapmaktadırlar. Galatasaray’da 
laikliği, medeni olmayı, hoşgörüyü de farkına varmadan be
nimsedik. Yurtseverdik, Atatürkçüydük, ateşli ve hareketliydik. 
Sokaklardaki protesto gösterilerine katılır, Wagons-List 
Merkezi’ni taşlar, Şişli’deki Bulgar mezarlığına kara çelenk 
koyardık...”

"k & &

(s. 82)... “Ankara, Cumhuriyetin kalesi idi. Ankara bir kent 
değil, bir sembol, bir idealdi. Yeninin, güzelin, uygarlığın örneği 
Ankara’ydı. Atatürk, bizler için İnönü’nün ifade ettiği gibi, 
gerçekten sönmez bir meşale idi. O yıllarda gençlik bir bütündü. 
Ulusal her olay bizleri birbirimize daha sıkı bağlıyordu. Bizler 
için dünyanın en güzel ülkesi Türkiye, en soylu en ileri milleti 
Türklerdi. Atatürk, imanı, inancı, milli gururu, yurt sevgisini 
kalplerimize dağlayarak bizlere aşılamıştı.

Dersaneye bir memur girdi. Hocamızın kulağına bir şeyler 
fısıldadı. Mahmut Esat birden donakaldı. Cebinden mendilini 
çıkardı. Terleyen yüzünü ve gözlerini sildi. Başını ellerinin arası
na aldı. Bir iki dakika sustu. Sınıfta çık çıkmıyordu. Kimse ne 
olduğunu soramıyor, ne olabileceğini düşünmek istemiyordu. 
Sonra, hocamız yeniden doğrulur gibi oldu, boş ve ıslak gözlerle 
sınıfa baktı. “Çocuklar dedi, Çocuklar, Atamız bu sabah saat 
dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.” Devam edemedi, 
kürsüden düşer gibi indi, dışarıya adeta kaçtı. Sınıfta kimse 
konuşmuyordu. Notlarımızı toplayarak sessizce fakülteden 
ayrıldık.

(Ankara’daki törende)... O sabah da yağmur çiseliyordu. 
Hava kapalı ve soğuktu. Halk, kaldırımların üzerinde yağmur
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altında sabırla, tevekkülle bekliyordu, insanlar ağlıyordu. Fakat 
ne bir ses, ne bir nefes duyuluyordu. Yaşlar genç, ihtiyar 
yanaklardan süzülüyor, mendiller gözlere gidiyor, birbirini tutan 
dost eller aynı acıyla birbirine kenetleniyor. Fakat giden saygı ve 
bağlılık, ifadesini bu derin ve vakur sessizlikte buluyordu.

O sabah kalabalığın içinde kaybolmuş şunları düşünüyor
dum: ... O bize gideceğimiz medeniyet yolunu göstermiştir. 
Sağlam temeller üzerinde kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, onun da 
istediği gibi ilelebet devam edecektir.

Bugün de aynı düşünceleri, aynı fikri, bu yaşımda o 
çocukça heyecanla sizlere tekrarlamak fırsatını bulduğum için 
çok mutluyum”

Jc "k rk
Giden Semih GünverTere rahmet, yaşayan Semih 

GünverTere uzun ömür ve mutluluk diliyorum.
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