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1 Şubat 2000

# Gürcistan'daki Çeçen mültecilere gönderilen 
insani yardım malzemesiyle ilgili açıklama.

2 Şubat 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Belarus Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ural Latipov'u 
kabulüne ilişkin açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi ziyaret 
etmekte olan Mısır Petrol Bakanı Sameh 
Fahmi'yi kabulüne ilişkin açıklama.

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

# Kosova’daki çok uluslu gücün (KFOR) 
karargah görevinin devrine ilişkin bilgi notu.
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5 Şubat 2000

« Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman D em irdin 
Yeni Avusturya Hükümeti'ne karşı Avrupa'da 
ortaya çıkan tepkiler hakkında yaptıkları 
açıklama.

# The Economist dergisinde yayınlanan "İsmail 
Cem-Bir Strateji Uzmanı" başlıklı makale.

6 Şubat 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Fas'a 
yapacağı ziyaretle ilgili açıklama.

7 Şubat 2000

* Belbaşı Sismik Gözlem İstasyonu hakkında 
açıklama.

8 Şubat 2000

* Kosova'da 2 Şubat Çarşamba günü yapılan 
roket saldırısıyla ilgili açıklama.

«• Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Fas 
ziyaretiyle ilgili bilgi notu.

«- Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik 
Komisyonu 8. Toplantısı'nın Yeni Delhi'de 
başlaması.
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9 Şubat 2000

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

10 Şubat 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet 
Bakanları Sayın Prof. Dr. Tunca Toskay ve 
Sayın Yüksel Yalova'nın AB konulu toplantı 
öncesinde basma yaptıkları açıklama.

11 Şubat 2000

» Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Bükreşte 
yapılacak Güney Doğu Avrupa Ülkeleri 
(GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi'ne katılmak üzere Romanya'ya 
hareketinden önce yaptıkları açıklama.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Romanya 
Başbakanı ile görüşmesinden sonra yaptıkları 
açıklama.

# İsveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemize yapacağı 
ziyaretle ilgili açıklama.

# Türkiye ile ABD arasında imzalanan "Ticaret 
ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin 
Anlaşma" hakkında bilgi notu.
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12 Şubat 2000

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
"The Wall Street Journal" gazetesine
verdikleri mülakatın metni.
___  ___  _ •

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 14-15 
Şubat tarihlerinde yapılacak Başkonsoloslar 
Toplantısı'na katılımına ilişkin açıklama.

* Türkiye Bahreyn Karma Ekonomik
Komisyonu 3. Toplantısı'nın Bahreyn'de
başlaması.

13 Şubat 2000

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Bükreş 
dönüşünde yaptıkları açıklama.

14 Şubat 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Berlin'de 
Batı Avrupa'daki Türk Başkonsoloslarına 
hitaben yaptığı konuşmanın metni.

# Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası'yla ilgili bilgi notu.
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15 Şubat 2000

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Türkiye'nin BMGK adaylığıyla 
ilgili soruya verdiği cevap.

16 Şubat 2000

# Die Welt gazetesinde yayınlanan "AB Üyeliği
15 Sene İçinde-Türk Dışişleri Bakanı Cem, 
Ankara'nın Geleceğini AB'de Görüyor" 
başlıklı makalenin Almanca'dan çevirisi

17 Şubat 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan'a 
yapacakları ziyarete ilişkin açıklama.

# İsviçre Dışişleri Bakanı Sayın Joseph Deiss'in 
ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Kıbrıs ile ilgili soruya verdiği 
cevap.

18 Şubat 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç'in yemin törenine 
katılmak üzere Zagreb'e hareket etmeden önce 
yaptıkları açıklama.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan
ziyareti sırasında "Jutarni List" gazetesi
yazarlarından Zeljko Ivanjek'e verdikleri 
mülakatın metni.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan
ziyaretinden dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

& Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 48. 
yıldönümü münasebetiyle yaptıkları açıklama.

* Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri 
ve Dış Ticaret Bakanı'nın ülkemize yapacağı 
ziyaretle ilgili açıklama.

20 Şubat 2000

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in TRT-1 
"Panaroma" programında verdiği mülakatın 
metni.

21 Şubat 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İsviçre Dışişleri 
Bakanı Joseph Deiss'i kabulüne ilişkin 
açıklama.

«• Sayın Cumhurbaşkanımızın Vehbi Koç
•  •

Üniversitesi tarafından Merhum Vehbi Koç 
anısına düzenlenen konferansta yaptıkları 
konuşma.
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# Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 48. 
Yıldönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem tarafından yapılan açıklama.

22 Şubat 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın sözde Ermeni 
soykırımına ilişkin kanun tasarısı hakkında 
Fransa Cumhurbaşkam'na gönderdikleri 
mektuba ilişkin açıklama.

# Sözde Ermeni Soykırımı yasa tasarısının 
Fransa Senatosu Başkanlar Konferansı'nda 
gündeme alınmasına ilişkin açıklama.

23 Şubat 2000

« Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
KKTC'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama.

& 17-18 Nisan 2000 tarihlerinde düzenlenecek 
Osmanlı Devleti Kültür, Bilim ve Sanatını 
Anma Faaliyetleri'ne ilişkin açıklama.

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

24 Şubat 2000
•  •

& Özbekistan üzerinden seyahat edecek
vatandaşlarımıza vize uygulanmasına ilişkin 
bilgi notu.
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$ Ukrayna'ya seyahat edecek vatandaşlarımıza 
yönelik yeni uygulama hakkında açıklama.

25 Şubat 2000

26 Şubat 2000

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
KKTC'ye yaptığı çalışma ziyareti.

* Türkiye-Irak 12. Dönem Karma Ekonomik 
Komisyonu Toplantısı'nın Bağdat'ta başlaması.

28 Şubat 2000

* Sayın Başbakanımızın Arnavutluk'u ziyareti

29 Şubat 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya 
Federasyonu Başkan Vekili Putin'in Özel 
Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı İlya 
Klebanov'u kabulüne ilişkin açıklama.

* ABD ile imzalanan İkili İstihdam 
Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin bilgi 
notu.

*  Şubat Ayı Dış Politika Gelişmeleri.

#  Dış Politikada Oyunun Kuralları.

VIII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Şubat 2000



GÜRCİSTAN’DAKİ ÇEÇEN MÜLTECİLERE 
GÖNDERİLEN İNSANİ YARDIM MALZEMESİYLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

Hükümetimiz, Rusya Federasyonu Çeçenistan 
Cumhuriyeti'nde devam etmekte olan çatışmalar sonucunda 
zarar gören ve yerlerini yurtlarını terkederek civar bölgelere 
sığınmak zorunda kalan masum sivil halkın acil ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla, Kızılay aracılığıyla 
sağladığı yardım malzemelerinden ilk partiyi 25 Kasım 1999 
tarihinde Vladikavkaz'a, ikinci partiyi ise 25 Aralık 1999 
tarihinde Gürcistan'a sevketmişti.

Çatışmalardan zarar görerek Gürcistan'a sığınmak 
zorunda kalan ve kış şartlarının en ağır şekilde etkilemekte 
olduğu sivil Çeçen halka yardım edebilmek amacıyla, 
Hükümetimizce sağlanan üçüncü parti insancıl yardım malzemesi 
Kızılay aracılığıyla bugün Gürcistan'a sevkedilmiştir. Üçüncü
parti insani yardım malzemesi toplam 36 ton gıda ve tıbbi 
malzemeden oluşmaktadır.

Bu vesileyle, çatışmaların yol açtığı insani boyutlu 
yaralar daha fazla derinleşmeden sorunun biran önce hukuka ve 
insan haklarına uygun bir çözüme kavuşturulması çağrısını 
yineleriz.
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2 $ UBAT 2ÜÜÜ

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BELARUS 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI 

URAL LATİPOV'U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye- 
Belarus Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak 
amacıyla Türkiye'de bulunan Belarus Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Ural Latipov'u bugün kabul etmiştir. 
Kabulde Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen de hazır 
bulunmuştur.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Belarus'la
ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını, halihazırdaki ticaret
hacminin artırılması için potansiyel işbirliği alanlarının harekete
geçirilmesi gerektiğini, Belarus'un Türk girişimcilerinin özellikle
müteahhitlik alanındaki hizmetlerinden yararlanmakta olmasını
memnuniyetle karşıladığını, Karma Ekonomik Komisyon ve îş
Konseyi gibi mekanizmaların iyi işletilmesinin ekonomik ve ticari
işbirliğimizin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını, bu
çerçevede, Türkiye'nin faal çabaları sonucunda Karadeniz'den
Baltıklar'a kadar uzanan bölgede ortaya çıkmakta olan serbest
ticaret alanının Belarus'u da kapsamasını arzuladığımızı ifade
etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, son AGÎT ve Avrupa Birliği
Zirveleri bağlamında Avrupa'da tarihi mahiyette bir bütünleşme
sürecinin yaşanmakta olduğuna değinerek, Belarus'un
bütünleşmiş, demokratik ve barış içinde bir Avrupa'nın ayrılmaz
parçası olmasına büyük önem atfettiğimizi, Belarus'un bu yöndeki
irade beyanlarını da memnuniyetle karşıladığımızı sözlerine 
eklemiştir.
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Konuk bakan, KEK toplantısı münasebetiyle Türkiye'de 
bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve bölgenin önemli 
bir ülkesi olarak Türkiye ile ilişkilerine özel bir önem atfettiklerini 
belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın AGİT İstanbul Zirvesi 
münasebetiyle Belarus'a gösterdiği ilgi ve destek için minnettar 
olduklarını, iki ülke arasında somut işbirliği alanlarının mevcut 
olduğunu ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını, 
KEK toplantısını ilişkilerin daha ileriye götürülmesinin yollarının 
birlikte aranıp bulunabilmesi açısından en iyi şekilde 
değerlendireceklerini ifade etmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜLKEMİZİ ZİYARET 
ETMEKTE OLAN MISIR PETROL BAKANI SAMEH 

FAHMİ’Yİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye'yi
ziyaret etmekte olan Mısır Petrol Bakanı Sayın Sameh Fahmi'yi
bugün kabul etmiştir. Kabulde Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer de hazır 
bulunmuştur.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kardeş
Mısır'la arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem ve
öncelik atfettiğini belirterek, iki ülke arasında son yıllarda
stratejik bir mahiyet kazanmış olan ikili ilişkilerin ve işbirliğinin
karşılıklı yüksek düzeyli ziyaretlerle mükemmel bir seviyeye
ulaştığını, bölgenin iki büyük ülkesi olarak Türkiye ve Mısır'ın
başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere, bölgesel ve
uluslararası meselelerde ortak bakış açılarına sahip olduklarını ve
bölgede kalıcı barışın tesisi için birlikte çaba sarfettiklerini
vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, iki ülkenin coğrafi
konumlarının üçüncü pazarlara açılım konusunda önemli bir
avantaj teşkil ettiğini, 1 milyar Dolar düzeyine ulaşan toplam
ticaret hacminin öncelikle 2 milyar, orta vadede ise 5 milyar Dolar
seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini, bu çerçevede serbest
ticaret anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasına önem
atfettiğimizi kaydetmiştir. Mısır ile Türkiye arasında enerji
alanında önemli işbirliği fırsatları bulunduğuna de değinen Sayın
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Mısır'dan doğal gaz ithaline ilişkin
çalışmaların sürdüğünü, bu projenin gerçekleşmesiyle Doğu
Akdeniz'de yeni bir enerji pazarının ortaya çıkacağını ifade 
etmiştir.
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Konuk bakan, Mısır'ın Türkiye'yle ilişkilerini sınır 
tanımaksızın her alanda geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu 
ettiğini, iki ülke halkları arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik 
bağlarının cumhurbaşkanları, hükümetler ve parlamentolar 
arasında geliştirilen işbirliği neticesinde daha da güçlendiğine 
inandıklarını, ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ersümer ile Mısır doğalgazının 
Türkiye'ye nakli hususunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ve 
geleceğe yönelik işbirliğinin çerçevesini belirleyecek bir çalışma 
programı üzerinde duracaklarını, doğal gaz alanında Türkiye'yle 
işbirliğine büyük önem ve öncelik atfettiklerini belirtmiştir. 
Konuk Bakan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
önündeki engellerin kaldırılması hususunda kararlı olduklarını ve 
bu yönde Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini 
belirterek, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek'in Sayın 
Cumhurbaşkanımıza muhatap davetini yinelemiş, davet Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından memnuniyetle kabul edilmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Toplantımıza hoşgeldiniz. Bir kısa
açıklamayla başlıyorum. Ondan sonra sorularınıza geçelim.

•  •

Bakanlığımızca ihdas edilmiş olan "Üstün Hizmet Plaketi" 
Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanıtılmasında, dış 
politikasının başarıyla uygulanmasında ve menfaatlerinin 
korunup geliştirilmesinde, Türk dili, kültürü, tarihi ve sanatının 
tanıtılmasında fedakarlık, üstün başarı ve yararlılık gösteren yerli 
ve yabancı, tüzel ve gerçek kişilere bu hizmetlerine karşılık bir 
takdir ifadesi olarak verilmektedir. Bu çerçevede sözkonusu 
plaket şimdiye kadar çeşitli Türk ve yabancı uyruklu kişilere 
verilmiş bulunmaktadır.

^    •  •

Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Plaketi Devletimize 
yaptığı hizmetler ve Türk Kültürünün yurtdışmda tanıtılmasına 
yaptığı katkılardan dolayı 3 Şubat 2000 Perşembe günü, saat 
11.00'de Ankara Palas Devlet Konuk Evinde düzenlenecek bir 
törenle Dışişleri Bakanı Sayın Cem tarafından Sayın Prof.Talat 
Halman'a tevdi edilecektir.

Töreni takiben Prof.Talat Halman tarafından "Çağlar 
Boyu Türk Sanatları" konulu bir İngilizce sunuş 
gerçekleştirilecektir.

Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.
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SORU : Avusturya'da oluşturulmak istenen koalisyon 
hükümeti büyük bir tepki gördü. Sadece AB'nden değil, başka 
ülkelerden de gördü. Acaba bu konuda bir görüşünüz var mı?

•  •

Özellikle bu Neo-Nazi partinin yabancılara yönelik fikirleri 
dolayında soruyorum. Yabancıların çok önemli bir bölümünün 
Türk olduğunu düşünürsek?

CEVAP : Gelişmeleri şüphesiz izliyoruz. Bu konuda şu 
aşamada benim söyleyeceğim bir husus yok. Ama tabii Avrupa'da 
yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık vs. gibi konularda 
Avrupa'daki ülkelerde çok sayıda vatandaşını barındıran bir ülke 
olarak bizim de görüşlerimizi daha önceleri çok çeşitli vesilelerle 
dile getirdiğimizi hatırlatmak isterim.

SORU: Brüksel'den gelen haberlere göre 8 Şubat'ta bir 
sözleşme imzalanacakmış AB ile ilgili olarak, bir kredi 
sözleşmesi. Bununla ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermeniz mümkün 
mü? Bir de 11 Nisan'da Ortaklık Konseyi toplanacakmış?

CEVAP: AB ile ilişkilerimiz bildiğiniz gibi Helsinki 
Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının resmen tescil ve ilanından bu 
yana olumlu istikamette gelişmektedir. Bu çerçevede bu adaylık 
sürecinin gerektirdiği çok çeşitli alanlarda gerek Türkiye'nin 
kendi mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırılması süreci, gerek 
Türkiye-AB ilişkilerinde şimdiye kadar eksik kalan noktaların 
telafisi bakımından önemli adımlar atılmıştır. Mali işbirliği bunun 
bir parçasını oluşturmaktadır. Keza birkaç yıldan beri 
yapılamayan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nm da yine 
önümüzdeki ilkbahar aylarında yapılması gündemdedir. Sayın 
Bakanımız biliyorsunuz dün ve bugün Brüksel ve Lüksemburg'da 
bu konularda geniş temaslar yaptı. Sayın Bakanımızın avdetini 
takiben tahmin ediyorum bu konuda sizlere daha ayrıntılı bilgi 
sunmak imkanı bulacağız.
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SORU : Bakan beyin Atina ziyareti sırasında imzalanması 
öngörülen Çifte Vergilendirme Anlaşması çalışmaları devam 
ediyor. İki tarafın uzlaşmaya varamadığı noktalar nedir bu 
anlaşmaya ilişkin?

CEVAP : Sayın Bakanımızın Atina ziyareti sırasında beş 
anlaşma imzalanması öngörülmekte. Bunların isimleri 
basınımızda da yer aldı. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine 
ilişkin Anlaşma konusunda teknik düzeydeki müzakereler ise hala 
sona ermedi. Bunlar söylediğim gibi teknik düzeyde konulardır.

• Geçen basın toplantımızda da bahsettim. Maliye tekniğini, vergi 
tekniğini içeren çok ayrıntılı konulardır. Bunların ne olduğu 
konusunda o kadar ayrıntıya doğrusunu isterseniz ben de sahip 
değilim. Ama çalışmalar iki tarafın uzmanlarınca sürdürülmekte.

SORU: Son günlerde Kofı Annan Kıbrıs konusunda 
bayağı olumlu şeyler söylemiş. Özellikle bu sene bir çözüm 
olabileceğini söylemiş. Bu açıdan görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

CEVAP: Kıbrıs konusunda bildiğiniz gibi şu sıralarda 
Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde bizim aracı ile 
konuşmalar olarak tanımladığımız bir süreç devam etmekte. Bu 
sürecin tarafları tabiatıyla KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. 
Bu görüşmelerin başlamasından önce biz yaptığımız bir 
açıklamayla bu konudaki görüşlerimizi hatırlarsınız ortaya 
koyduk. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı da gerek Ada’dan 
ayrılmadan, gerek Cenevre'ye vardıktan sonra bu konuda çeşitli 
açıklamalar yaptı. Hiç şüphesiz bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk 
tarafının amacı bu konuya belli kriterler çerçevesinde adil ve 
kalıcı bir çözüm bulunmasıdır. Biz de KKTC'nin bu görüşmelerde 
aldığı yapıcı, iyi niyetli tutumu destekliyoruz. Temenni ederiz ki, 
BM Genel Sekreteri'nin bu çabaları çok uzun olmayan bir 
gelecekte olumlu bir neticeye ulaşır.
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SORU : Cenevre görüşmelerinde Kofı Annan'ın 
açıklaması Rum tarafında, Rum basınında çok büyük bir tepkiye 
neden oldu. KKTC'nin tanınmasının masaya getirildiği söylendi 
görüşmelerde ve Rum basını, Rum tarafı çok büyük bir tepki 
gösterdi. Annan'ın KKTC'nin tanınması kapısını kapatmadığına 
dair sözler yazıldı, söylendi, tepki gösterildi. Bu konuda 
söyleyeceğiniz bir şey var mı?

CEVAP : Bildiğiniz gibi daha önce New York'ta yapılan 
görüşmelerde olduğu gibi Cenevre'deki görüşmeler sırasında da 
Genel Sekreter'in tabiriyle bir "news blackout" olması sözkonusu. 
Bu Genel Sekreterlikken kaynaklanan bir arzudur. Biz de bu 
arzuya uymak durumundayız. Dolayısıyla görüşmelerin içeriği 
hakkında, görüşmeler devam ederken herhangi bir yorumda 
bulunmak bizim bakımımızdan doğru olmaz. İzninizle birkaç gün 
görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyelim.

SORU: Kıbrıs konusunda Helsinki'den çıkan
açıklamalarda 2004 yılı bir "deadline" yani son çözüm tarihi mi?
Yani Türkiye açısından mı bu böyle oluyor? Yoksa AB veya Rum
kesimi veya Yunanistan açısından mı? Yani bizi şu anda zorlayan
bir durum var mı? 2004 yılına kadar bu işin çözümlenmesi 
konusunda?

Bir soru daha soracağım. Bu Hizbullah olayları son 
günlerde ortaya çıkan. İran'a karşı bu konuda bir girişimde 
bulunulması beklenebilir mi ?

CEVAP: Helsinki Zirvesi'nde Kıbrıs konusunda alınan 
kararla ilgili olarak biliyorsunuz bizim bakımımızdan açıklayıcı 
beyanlar yapıldı. Bu bildirinin bu bölümünün tarafımızdan nasıl 
yorumlandığı ifade edildi. Kıbrıs konusunda bir karar aşamasına 
gelindiğinde AB Konseyi'nin mevcut bütün şartları gözönüne 
alarak bir karara varacağı kayıtlı bildiride. Bizim bu konudaki 
görüşümüz hiç şüphesiz değişmiyor. "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin 
hangi çerçevede AB'ne tam üye olabileceği, hangi çerçevede
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bunun mümkün olmaması gerektiği konusunda görüşlerimiz 
geçerliliğini korumakta. Zamanı geldiğinde AB'nin de Helsinki 
Deklarasyonu'ndaki kendi beyanları paralelinde mevcut bütün bu 
şartları dikkate almasını bekliyoruz.

Hizbullah meselesi konusunda ise, bizim geçen toplantıda 
da söylediğim gibi İran ile aramızda güvenlik meselelerini ele 
aldığımız çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Ayrıca diplomatik 
kanallar açıktır ve işlemektedir. Bu çerçevede, bizim ilgili 
güvenlik makamlarımızdan alacağımız, bize intikal ettirilen 
bilgileri, talepleri İran tarafına intikal ettirmemiz doğaldır.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL İN
•  •  • •

YENİ AVUSTURYA HUKUMETI’NE KARŞI AVRUPA’DA 
ORTAYA ÇIKAN TEPKİLER HAKKINDA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

/

Avrupa'nın ortak değerleri bizim de parçası olduğumuz 
uzun bir tarihin ürünüdür, insanların eşitliği, özgürlüğü ve 
kardeşliği ilkelerinin belirlediği Avrupa projesinin temel 
dayanağını demokrasi, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne 
saygı gibi değerler oluşturmaktadır. Avrupa'nın büyük acılarla 
dolu tarihi tecrübesi neticesinde oluşmuş olan bu değerlere 
sadakat kıtamızın ortak geleceğinin inşa edilmesi bakımından 
hayati önem taşımaktadır. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının 
meşrulaştırılmasının birlikte inşa etmeyi arzuladığımız 
demokratik, bütünleşmiş Avrupa projesini tahrip edeceği 
yönündeki eleştirilere katılmamak mümkün değildir. Kültürel 
farklılıkları zenginlik kaynağı olarak gören bir demokratik 
bütünleşme hareketi olarak algıladığımız Avrupa Birliği'nin 
ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve din temelinde ayrımcılığa karşı 
tepki göstermesine "içişlerine karışma" ya da "bir halkın 
demokratik seçme hakkını kullanmasını tanımama" gerekçesiyle 
itiraz edilmesini anlamaya imkân yoktur.

Avusturya'daki siyasi gelişmeler neticesinde gündeme 
gelen eleştirileri bu bağlamda değerlendiriyoruz. Bu noktada 
dikkate alınması gereken bir husus da demokratik meşruiyetin 
tanımıyla ilgilidir. Hukuksuz özgürlük olmaz. Demokrasi kendini 
savunma hakkı olmayan bir rejim değildir. Demokrasinin

hak ve özgürlüklerin, onu tahrip etmek için 
kullanılmasına izin verilemez. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
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ve Avrupa Birliği Antlaşması'nın 6. Maddesi Avrupa projesinin 
parçası olacak ülkelerin uyması gereken normları tespit etmiştir. 
Avrupa Birliği Antlaşması'nın 6. Maddesi; Birliğin özgürlük, 
demokrasi, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun 
üstünlüğüne saygı prensipleri üzerine kurulduğunu belirtmekte, 
bu prensiplerin tüm üye ülkeler tarafından paylaşıldığını 
vurgulamaktadır. Antlaşma'nın 7. Maddesinin ikinci paragrafı ise; 
6. Maddeyi ihlâl edecek üye ülkelere yaptırım getirilebileceğini 
öngörmektedir. Avrupa Birliği'ne aday ve başta Avrupa Konseyi 
olmak üzere tüm Avrupa kuruluşlarında üye ülke olarak bu 
demokratik meşruiyet çerçevesine bağlıyız. Defaatle 
vurguladığım gibi, bugün artık demokratik değerler bakımından 
uluslararası alanda bir müteselsil kefalet durumu sözkonusudur. 
Bu bakımdan demokratik olma iddiasındaki ülkelerin uyması 
gereken kurallar içişleri meselesi sayılmamaktadır.

Son olarak, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı gibi gelişmeler karşısında, aynı zamanda muhtelif 
Avrupa ülkelerinde çok sayıda vatandaşı yaşayan bir ülke olarak 
da özellikle duyarlı olduğumuzu vurgulamak isterim.

Yeni Avusturya hükümetinin izleyeceği politikaları işte bu 
düşünceler ışığında dikkatle takip edeceğiz.
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THE ECONOMIST DERGİSİNDE YAYINLANAN 
“İSMAİL CEM-BİR STRATEJİ UZMANI” BAŞLIKLI

MAKALE
(İngilizce’den çeviri)

Birçok duyarlı Türk aydını tarafından bir hayli önemsenen 
"Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi" başlıklı uzun bir bilimsel 
tezde, İsmail Cem, Türkiye'deki sorunların önemli bir kısmının 
ülkesinin Batı'nın materyalizmini benimsemesinden 
kaynaklandığını ileri sürmüştü. Şimdi Dışişleri Bakanı olan Cem, 
aradan 30 yıl geçtikten sonra, Türkiye'yi klübe dahil etmek için 
Avrupa Birliği'ni ikna etmeyi amaçlayan planın önde gelen 
mimarı olmuştur. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye'nin Ege'deki 
eski hasmı Yunanistan ile olan düşmanlığı yatıştırma yolunda çok 
caba sarfetmiştir. Kıbrıs Türk tarafının lideri Rauf Denktaş'ı, 
bölünmüş bu ada üzerindeki son ve geçici de olsa ümit verici 
görüşmeleri boşa çıkarmaktan sessizce alıkoymuştur. Doğu ve 
Batı arasında tehlikeli bir mihver üzerinde, NATO'nun önemli bir 
müttefıği olan Türkiye'nin, bölgede Amerika'nın tercihli 
dostlarından biri olarak kalmasını da sağlamıştır. Kısaca söylemek 
gerekirse, bazı çarpıcı başarılarla puan toplamaktadır.

Peki o zaman Cem fikir mi değiştirdi? Kendisi ısrarla 
bunun elbette böyle olmadığını söylüyor. Cem'e göre "Batı başka, 
Avrupa başka bir şeydir. Avrupalı olmak, bir değerler sistemine 
bağlı olmak anlamına gelmektedir, bu da demokrasi, dini hoşgörü, 
kadın-erkek eşitliği ve kültürel çoğulculuğa saygı anlamına 
gelmektedir." Cem, dil ve diğer hakları talep eden Kürt çağrılarını 
geçiştirerek devamla, "bu itibarla, Türkiye 75 yıldan bu yana 
Avrupalıdır" demektedir. Sonra, Türkiye'nin çok iyi bilinen
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çelişkisine geçiş yaparak ülkesinin hem Asyalı, hem de Avrupalı 
olduğunu anlatmaya devam etmekte ve bu gerçeğin Türkiye'nin 
"en büyük zenginliğini ve gücünü" oluşturduğunu söylemektedir.

Bu kuşkusuz doğrudur. Ama Cem'in şimdilik en çok önem 
verdiği öncelik AB'yi ve özellikle aleyhte oy veren üyesi 
Yunanistan'ı hoş tutmaktır. Bir Batılı diplomata göre Cem, "kalbi 
içgüdüsel olarak Avrupa için atan biridir". Rahat ve güleryüzlü 
tavırları ve iyi derecede İngilizce ile Fransızca bilgisine ek olarak 
son günlerdeki en yeni ve en büyük vasfı ise, iki ülkenin halihazır 
yakınlaşmasında belki de daha çok payı olan Yunan meslektaşı 
George Papandreou ile olan dostluğudur. Türkiye'nin başkenti 
Ankara'daki başka bir AB diplomatı "Cem bizden biridir" diye 
mırıldanmaktadır. Papandreou'nun geçen ay Türkiye'ye 
gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Cem bu hafta Atina'daydı - bu, 
birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen bir ziyaretler teatisidir.

Aslında Cem iki buçuk yıl önce, merkezin solunda ama 
milliyetçi Bülent Ecevit tarafından yönetilen sıkıntılı bir 
koalisyonda Dışişleri Bakanı olduğunda zor ve kötü bir başlangıç 
yapmıştı. Ecevit hükümetinin göreve başlamasından kısa bir süre 
önce AB'nin Lüksemburg toplantısında Türkiye'yi klübe kabul 
edilecek üye listesine dahil etmeyi reddetmesi, Sayın Cem gibi 
Avrupa yanlısı biri tarafından bile gözardı edilemeyecek bir 
şekilde Türkler arasında Batı karşıtı bir kızgınlık dalgasına neden 
olmuştu. Sonuç olarak, Cem, Türkiye'nin dışarıda 
bırakılamayacak kadar önemli bir ülke olduğu fikrinin 
benimseneceğini umarak - ki bu ümidi şimdi doğru çıkmıştır - AB 
ile bağlantılı herşeye sırtını çevirme zorunluluğunu duymuştu.

1940 yılında zengin bir Osmanlı ailesinin çocuğu olarak 
doğan Cem, modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün 
dünyaya geldiği ve şimdi Yunanistan sınırları içinde bulunan 
Selanik şehrine kadar uzanan kökleri hakkında gurur duymaktadır. 
1907 yılında Cem'in ailesi ilerleyen Yunan ordusundan kaçarak
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İstanbul'a gelmiştir. Önde gelen bir film yapımcısı olan 
babasından fotoğrafçılık tutkusunu ve genç yaşlarda gelişen bir 
idealizm duygusunu miras almıştır. Türkiye'nin seçkin 
okullarından Robert Kolej'de öğrenim gören Cem, günlük sol 
eğilimli Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya 
başlamadan önce, Lozan'da hukuk, Paris'te siyaset bilimi eğitimi 
aldı. Bir süre sonra, 1970'lerdeki Başbakanlık görevi sırasında 
Ecevit tarafından keşfedilen Cem, devletin yayın tekelini elinde 
tuttuğu bir dönemde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun 
34 yaşındaki en genç Genel Müdürü ünvanını elde etti.

Bu aydın ve soylu kökeni Cem'i, sıradan Türklerin oylarını 
kolayca toplayacak bir siyasetçi haline getirecek gibi 
görünmüyordu. Fakat seçim meydanlarında şaşırtıcı bir başarı 
sergileyerek, 1995'te dini ve milliyetçi muhafazakarlığın kalesi 
durumundaki bir Orta Anadolu şehri olan Kayseri'den, laik ve sol 
eğilimli partisine bir sandalye kazandırıp Meclis'e girdi ve geçen 
yıl bu oylarını iki katma çıkarttı. Bugünlerde adı, geleceğin cj 
başbakanı olarak bile anılıyor.

Peki Cem'in dünya görüşü hala değişiyor mu? Türkiye'nin 
Batılı olduğu kadar Doğulu olduğuna dair inancı ve bununla 
bağdaşan bakış açısı sadece Brüksel'e odaklanmış değil. Aslında 
Cem, en son mücadelesinin eski Sovyetler Birliği'nin Orta 
Asya'daki müslüman bölgelerine, bölgenin güneyine ve doğusuna 
yayılmakta olan Kafkas ve Çeçenistan sorununu ortadan 
kaldırmak olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin kuzeydeki eski rakibi 
Rusya'ya karşı daha saldırgan olması gerektiğini savunan Islami 
kesimin şikayetlerini de atlatmış durumda. Geçen yıl ihtiyatla 
gittiği Rusya ziyareti sırasında, Çeçenistan'daki savaşın Rusya'nın 
bir iç meselesi olduğunu kabul etmişti.

.

Fakat bu yumuşak tarzına rağmen, Cem Türkiye'nin 
doğuya ve kuzeye yönelik dış politikasını sertleştirmekte. Geçen 
ay, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında bir "Kafkas Paktı"
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kurulması konusundaki Türkiye önerisi, aslında Rusya'nın 
Çeçenistan'm güneyindeki ülkelere müdahalesini durdurması için 
yapılan üstü kapalı bir uyarı niteliği taşıyordu. Ve son zamanlarda 
Türkiye, Hazar Denizi'nden başlayıp, huysuz Rusya'yı atlayarak 
Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak doğal gaz ve petrol boru 
hatları konusunda, Amerika'nın verdiği destekten de güç alarak, 
daha da hevesli görünüyor. Dikkate değer bir başka nokta da, 
Amerika'nın geçen yıl Kosova'daki Sırpları bombalamak üzere 
Türkiye'deki askeri üsleri kullanmasına izin vermek konusunda 
Cem'in Ecevit'i zorlamış olması.

Türkiye'nin en hassas iki konusu olan Kıbrıs ve Kürtler 
hakkında ise henüz önemli bir geri adım atmış değil. Fakat artık 
şimdiye kadar olduğundan daha esnek davranabilir. Türkiye'nin 
1998 yılı sonlarında Abdullah Öcalan'ı ülkesinde barındıran 
Suriye'ye yönelttiği tehditlerin, asi Kürt liderinin bu ülkeden 
kovulmasına ve sonunda Türk özel güçlerince Kenya'da ele 
geçirilmesine yol açtığı doğrudur. Fakat Cem, belki samimi 
biçimde kendisiyle başbaşa kaldığı anlarda Kürtlerle bir gün 
anlaşmaya varmanın gerekeceğini düşünüyor olabilir. Ayrıca 
resmi görüşe karşı çıkarak "Türkiye'de herkesin kendi ana dilinde 
televizyon yayını yapabilme hakkına sahip olması gerektiği" ni de 
öne sürmüştür.

Kıbrıs'a gelince, bu konu Cem'in listesinde henüz en üst
sırada yer almamaktadır. Birleşmiş Milletler Cenevre'de yeni bir
görüşme turu daha gerçekleştiriyor ve daha ayrıntılı bir görüşme
turunun, inatçı Denktaş'ın Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı olarak
yeniden seçilmesinin beklendiği Mayıs Ayından sonra
gerçekleşmesi ümit ediliyor. İktidardaki hiçbir Türk siyasetçisi
şimdiye kadar Denktaş'ı Kıbrıs konusunda taviz vermeye zorluyor
gibi görünme riskini göze alamamıştır. Acaba Cem bunu yapmaya 
cesaret edebilir mi?
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN FAS’A 
YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 7-9 Şubat 2000 
tarihlerinde Fas Krallığı Dışişleri ve İşbirliği Bakanı 
Mohammed Benaissa'nın davetine icabetle Fas'a resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Fas Krallığı arasındaki 
siyasi ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel iliş
kilerin ele alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir.
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BELBAŞI SİSMİK GÖZLEM İSTASYONU HAKKINDA
AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tesis olan Belbaşı 
Sismik Gözlem İstasyonu'nda, ortak savunma maksatlarıyla 
geçmiş yıllardan bu yana ABD askeri unsurlarıyla müştereken 
sismik gözlem faaliyetleri sürdürülegelmiştir.

Aradan geçen sürede ilgili kurumlarımızm sismik 
gözlem konularında belirli bir yeterlik düzeyine gelmiş 
olmaları da gözönüne alınarak, anılan istasyonun yönetim ve 
faaliyet sorumluluğunun Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne 
devredilebilmesini teminen Dışişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda ve Genelkurmay Başkanlığımız, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığımız ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün de 
iştirakleriyle yürütülen müzakereler bir süre önce tamamlanmış 
ve Anlaşma, ABD Başkanı Clinton'un ziyareti sırasında ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Marc Grossman ve 
Bakanlığımız İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Tansu 
Okandan tarafından parafe edilmişti.

Sözkonusu anlaşma, yarın (8 Şubat 2000, Salı) saat 
10.30'da Bakanlığımız Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda 
Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığımızdan üst düzey temsilciler ile Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Profesör 
Ahmet Mete Işıkara'nın da katılacakları bir törende ikili Siyasi 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi Tansu Okandan ve ABD'nin
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Ankara Büyükelçisi Mark Parris tarafından imzalanacak olup, 
birkaç haftayı aşmayacak kısa bir dönem zarfında yeni 
donanımla kabiliyetleri geliştirilecek olan istasyonun, bundan 
böyle faaliyetlerini ABD'li üç haberleşme uzmanının da 
katkılarıyla, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yönetiminde sürdürmesi 
planlanmaktadır.

Türkiye'nin her türlü sismik yer hareketini hassas 
biçimde gözleme kabiliyetlerine önemli katkılar getirecek olan 
Belbaşı Tesisi'nin, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması doğrultusunda 
oluşturulacak uluslararası izleme sisteminde ana istasyonlardan 
biri olarak görev yapması tasarlanmaktadır. İstasyon, daha sonraki 
bir aşamada Hükümetimiz ve Birleşmiş Milletler arasında 
düzenlenecek bir başka anlaşmayla bahiskonusu global 
sistemin kilit halkalarından biri haline gelecektir.
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•  •  • •

KOSOVA’DA 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA GUNU YAPILAN 
ROKET SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kosova'da geçtiğimiz Çarşamba günü BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği'nin sivilleri taşıyan bir otobüsüne yapılan 
roket saldırısı, ardından da haftasonu Kosova Mitroviçası 
kentinin kuzey kesiminde meydana gelen şiddet olayları sonucu, 
aralarında iki soydaşımızın da bulunduğu bildirilen on 
Kosovalının hayatını kaybetmesi ve aralarında KFOR personeli 
de olan çok sayıda insanın yaralanması olayları tarafımızdan 
büyük üzüntü ve endişeyle karşılanmıştır.

Türkiye olarak, Kosova'daki tüm toplumlara, başından 
bu yana yaptığımız gibi, şiddete başvurmaktan kaçınmalarını 
ve itidali elden bırakmamalarını tavsiye edegelmekteyiz. 
Kosova'da tüm etnik grupların haklarını teminat altına alacak, 
bölgenin çok etnili, çok dinli ve çok kültürlü yapısını koruyacak 
şekilde çoğulcu ve katılımcı bir demokratik ortam tesis edilmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Son olaylar, Kosova'da barış ve istikrarın ne kadar 
hassas bir denge üzerinde durduğunu bir kez daha göstermiş, 
kamu güvenliğinin sağlanması için daha ciddi tedbirler alınması 
gereğini ortaya koymuştur. Türkiye çalışmalarını bu 
doğrultuda sürdürmeye devam edecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN FAS
ZİYARETİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Fas'a resmi ziyarette bulunmakta olan Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, bugün Fas Kralı 6. Mohammed tarafından 
kabul edilmiştir. Samimi bir hava içinde geçen görüşmede, ikili 
ilişkiler ele alınmış, bölgesel konular üzerinde fikir teatisi 
yapılmış ve Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yazılı bir dostluk mesajını Kral'a takdim ederek, kendisini Sayın 
Cumhurbaşkanımız adına Türkiye'ye davet etmiştir.

Fas Kralı bu daveti kabul etmiş ve en kısa zamanda 
ülkemize gelerek, ülkemizi yakından tanımak istediğini 
belirtmiştir.

0

Kral ayrıca, Türkiye-Fas ilişkilerinin en üst seviyeye 
çıkarılarak geliştirilmesi için şahsen çaba göstereceğini de 
belirtmiştir.

Fas Kralı ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliğine aday 
olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmiş, bundan 
böyle Fas'ın Avrupa ile olan ilişkilerinde Türkiye'den destek 
beklediğini belirtmiş, Fas'ın da Türkiye'nin Afrika'ya açılım 
politikasına yardımcı olacağını söylemiştir.

Bu görüşmenin ışığında, Sayın Dışişleri Bakanının yeni 
Fas Kralı tarafından kabul edilmesiyle birlikte Türkiye-Fas 
ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığı söylenebilir.

%
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Dışişleri Bakanı İsmail Cem, dün de Faslı meslektaşı 
Mohamed Benaissa ile ayrıntılı bir görüşme yapmıştır.

Bu görüşme sonucu gerek iktisadi ve siyasi, gerek kültürel 
alanlarda Türkiye-Fas ilişkilerinin yoğunlaştırılması 
kararlaştırılmıştır.

Siyasi alanda iki Dışişleri Bakanlığı arasında istişare 
protokolü imzalanmıştır. İki taraflı olarak artmakta olan Karşılıklı 
Ticaretin Teşviki, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi, Karma 
Ekonomik Komisyon ve Ortak İş Konseyi toplanması yönünde 
çalışılması kararı alınmıştır. Ayrıca, kültürel alanda kültür değişim 
programı hazırlanması çalışması başlatılmıştır.

İki Bakan ayrıca, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve 
Kafkaslar gibi bölgesel konularda fikir teati etmişlerdir. Bu 
konularda iki Bakan'ın görüşleri arasında paralellik olduğu 
müşahade edilmiştir.

Sayın Bakan ayrıca, Fas Ticaret, Sanayi ve Zenaat Bakanı 
Alami Tazi'yi de ziyaret etmiştir. Bu ziyarette iki ülke arasında

____ •

Karma Ekonomik Konsey ve Iş Konseyi toplanması ve iktisadi 
ilişkilerin geliştirilmeleri konuları etraflıca ele alınmıştır.

Sayın Dışişleri Bakanı yarın Fas Başbakan'ı 
Abderrahmane El Youssifı'yi ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Fas'a yaptığı ziyaret, 31 
yıldır bir Türk Dışişleri Bakanının yaptığı ilk ziyarettir. Böylece, 
dost bir ülke olan Fas'la her alanda daha yakın ilişkiler kurulması 
yönünde önemli bir adım atılmış olmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Toplantımıza hoş geldiniz. Sorularınızı 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Son günlerde Ege'de eğitim uçuşu yapan Türk 
uçaklarının Yunan uçakları tarafından taciz edildiğine dair 
haberler var. Bu tacizlerin de it dalaşının ötesine gittiği söyleniyor. 
Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

İkinci sorum, Türkiye ile Yunanistan arasında elçilik 
binalarıyla ilgili sorun Sayın Cem'in Atina ziyaretinde ele alındı 
mı ve ne gibi sonuçlara varıldı?

CEVAP : Efendim, değindiğiniz birinci konuda spesifik 
olaylardan ziyade şöyle bir genel cevap vermeyi tercih ediyorum. 
Hatırlanacağı üzere, Türk-Yunan diyalogu çerçevesinde iki ülke 
arasında bir ortak askeri komite kurulması önerimiz vardı. Ve yine 
bildiğiniz gibi, bu önerimiz halen Yunan tarafınca 
İncelenmektedir. Bu önerimizin Yunan tarafınca kabulünü 
beklemekte ve ümit etmekteyiz. Hiç şüphesiz bizim bu teklifimiz 
arada mevcut meselelere çözüm amaçlı ve iyi niyetli 
yaklaşımımızı göstermekte ve bu konuda Türkiye'nin siyasi 
iradesini ortaya koymaktadır. Tabiatıyla Türkiye herhalükarda 
Ege'deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.

Sorunuzun ikinci bölümüne gelince, iki ülkenin 
diplomatik ve konsüler misyonlarının yerleşim sorunlarının halli
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bir süreden beri, hatta uzunca bir süreden beri, iki ülke arasında ele 
alman bir konudur. Son olarak Türkiye ve Yunanistan arasında 
belli konular itibariyle başlamış olan diyalog süreci çerçevesinde 
bu meseleye de yeniden el atılmıştır. Bizim Yunan tarafına bu 
konuda yaptığımız bazı öneriler vardır. Atina'da bu konuya iki 
Bakanlık delegasyonları arasındaki görüşmelerde kısaca 
değinilmiştir, atıf yapılmıştır. Daha alt düzeyde, teknik düzeyde 
bu konu iki taraf yetkililerince ele alınmaktadır. Bu meseleye çok 
uzak olmayan bir tarihte her iki ülkenin de ihtiyaçlarını tatmin 
edecek bir çözüm getirilmesini temenni ederiz.

SORU: Karayılan'ın iadesi konusunda herhangi bir 
gelişme var mı?

CEVAP: Bu konuda bana intikal eden bir yeni gelişme 
yok, size daha önce basın toplantılarında naklettiğim hususlara 
ilaveten.

•  •

SORU : Yarın Bükreş'te Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
Zirvesi'ne katılacak Türkiye. Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
seviyesinde. Birinci sorum, bu Zirve'de ne gibi konular ele 
alınacak, gündemde neler var?

İkincisi, Başbakan veya Dışişleri Bakanı’nm öngörülen 
ikili bir görüşmesi, yapacakları bir temas var mı?

CEVAP : Bükreş'te yapılacak olan toplantı bildiğiniz gibi 
Güneydoğu Avrupa süreci çerçevesinde daha önce başlatılmış bir 
inisiyatifin bu defa zirve düzeyinde sürdürülmesinden 
oluşmaktadır. Bu zirveye Sayın Başbakanımız katılacaktır. Sayın 
Bakanımız da Sayın Başbakanımıza refakat edecektir. Türkiye

%

bildiğiniz gibi bu sürecin başından beri çok aktif rol almış, bu 
çerçevede çeşitli inisiyatifler yüklenmiş, daha önce Türkiye'de 
toplantılar tertiplemiş bir ülkedir. Bu sürecin Antalya'da yapılan 
aşamasında hatırlayacağınız üzere, bir deklarasyon, bir şart metni 
konusunda anlaşmaya varılmış ve bu metin daha sonra Bükreş'te
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parafe edilmişti. Bu ziyaret sırasında bildiğim kadarıyla bu şartın 
da imzalanması mümkün olacaktır.

i j * ; İ • 4 v ' ' <
Her uluslararası toplantıda yapıldığı gibi, bu toplantı 

vesilesiyle de toplantıya katılacak liderler arasında ikili temaslar 
yapılması doğaldır ve yine sizlere de her defasında söylediğim 
gibi, bunlar genellikle toplantı mahallinde belirlenir tarih-saat 
olarak. Dolayısıyla şu anda benim sizlere somut olarak 
söyleyebileceğim bir ikili görüşme programı yok.

SORU: Kosova'da artan gerginlikle ilgili olarak dün 
Bakanlığınız bir açıklama yaptı ve "daha ciddi güvenlik 
önlemlerine ihtiyaç olduğunu" söyledi. Bu konuda Türkiye'nin 
somut önerileri var mı?

CEVAP: Balkanlar bölgesi ve tabiatıyla Kosova Türkiye 
bakımından çok büyük önem arzeden bir alandır. Türkiye'nin bu 
bölgeye olan ilgisi ve bu ilginin sebepleri, kökenleri malum. 
Türkiye her zaman Kosova'da olsun, Balkanlar’m diğer 
bölgelerinde olsun istikrarsızlık unsurlarının daha büyük olumsuz 
yansımalara, tırmanmalara yol açılmadan sona erdirilmesi 
konusunda görüşlerini bildirir ve elindeki diplomatik imkanlarla 
bu sürece katkı yapmaya çalışır. Kosova'daki tırmanmadan da 
tabii endişe duyduk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi açıklamamızda da 
bunu söyledik. Bu konudaki gelişmeleri izliyoruz.

SORU : İran'daki terör olayları hakkında Türkiye'nin 
görüşü nedir? Bu konuda bizim herhangi bir tavrımız var mı?

İkincisi Kosova ile ilgili. Kosova'daki Türk eşgüdüm 
büroları şu ana kadar yaptığı çalışmalarda ne gibi sonuçlar elde 
ettiler. Bunlar size iletiliyordur muhakkak. Buna göre bir politika 
yapıyor musunuz veya bir politika öngörülüyor mu?

CEVAP : Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi terörden 
muzdarip olmuş, yıllardır terörizmle kararlılıkla mücadele eden
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bir ülke olarak her türlü terör eylemine karşıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti her ülkenin terörle mücadeleye hakkı olduğuna 
inanmakta ve uluslararası terörizme karşı etkin işbirliğinin 
gerekliliğini savunmaktadır. Bu anlayışla 5 Şubat günü Tahran'da 
meydana gelen terör olaylarını kınıyoruz.

Sorunuzun ikinci bölümüne gelince, yine biraz önce 
söylediğim sözler çerçevesinde cevap vereyim. Bizim Kosova'ya 
ilgimiz çok yakındır. Sebepleri ortadadır. Bu ilgimizin de somut 
bir göstergesi olarak değindiğiniz gibi, oradaki irtibat bürolarını 
da tesis etmiş bulunuyoruz. Bu büroların tabiatıyla Bakanlığımızla 
yakın teması vardır. Buralardan aldığımız raporları, önerileri 
değerlendiriyoruz.

SORU: Önümüzdeki dönemde Suriye ile görüşmeler 
yapılacak gene. Bu konuda bilgi verir misiniz? Bir de bunun 
dışında Adana Mutabakatı’nın uygulanması konusunda son 
durum nedir?

CEVAP: Türkiye ile Suriye Dışişleri Bakanları
hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sonbaharda New York'ta BM 
Genel Kurulu vesilesiyle bulundukları sırada ikili bir görüşme 
yaptılar. Bu görüşmenin bir sonucu olarak da iki Dışişleri 
Bakanlıkları arasında bir çalışma grubunun teşkili 
kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, belki 
önümüzdeki ay bu temasın iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
başlaması ve bu amaçla Bakanlığımızdan Şam'a bir heyet gitmesi 
gündemdedir. Bu konular daha somutlaştıkça, tarihler ortaya 
çıktıkça size resmi bir açıklama da yaparız.

Adana Mutabakatı ile başlayan dönem konusunda ise yine 
daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi olumlu yönde 
ilerlemeler kaydedilmektedir. Terör bağlamında söylüyorum. Bu 
süreci biz yakından izliyoruz. Gelişmeleri değerlendiriyoruz. Ve 
geçmişte yaşanan acı tecrübelerin ışığında bu olumsuzlukların bir
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daha ortaya çıkmamasını teminen yapılması gereken hususları not 
ediyoruz ve değerlendiriyoruz.

SORU : Hizbullah terör örgütünün Kuzey Irak'ta ya da 
diğer ülkelerdeki bağlarına ilişkin bazı haberler var. Bu konuda bir 
değerlendirmeniz olacak mı?

CEVAP : Biz Hizbullah terör örgütü konusunda yetkili 
makamlarımızla temas halindeyiz. Bu terör örgütünün dış 
bağlantıları konusunda ilgili makamlarımızdan bize intikal edecek 
her türlü bilgi ve belgeyi değerlendireceğiz. Gereğini yerine 
getireceğiz.

SORU: Bilgi ya da belge intikal etti mi şu ana kadar?

CEVAP: Bu konuda şu aşamada bunun ötesinde 
söyleyeceğim bir husus yok.

SORU : Schröder'in ne zaman geleceği kesinleşti mi?

CEVAP : Hayır. Dün Alman Sözcüsü'nün bir açıklaması 
oldu biliyorsunuz "Mart üzerinde çalışılıyor diye". Onun ötesinde 
bir kesinlik yok.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM, DEVLET 
BAKANLARI SAYIN PROF. DR. TUNCA TOSKAY VE 

SAYIN YÜKSEL YALOVA’NIN AB KONULU 
TOPLANTI ÖNCESİNDE BASINA 

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

SAYIN CEM: Efendim, AB adaylığımız ve AB ile gelişen 
ilişkilerimiz bağlamında yeni bir yapılanmayı 
gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede, koordinasyonu sağlamak ve 
kendi içimizdeki çalışmaları düzenlemek, Türkiyemizin değişik 
bakanlıkları, kuramlarını AB yönünde bir eşgüdüm içinde, 
beraberlik içinde, onların çalışmalarını düzenlemek üzere ve 
ayrıca AB ile teknik, ekonomik ilişkilerimizin değerlendirmesi, 
yönlendirilmesi, bunun temaslarının sağlanması konularında üç 
bakandan oluşan ve Sayın Başbakanın başkanlığında görev 
yapacak olan bir kurul oluşmakta. Biz bu kurulun üç üyesiyiz. Çok 
değerli iki Sayın Bakanımızla birlikte, bir görüş alışverişinde 
bulunmak üzere bir araya geldik. Kendi aramızdaki hazırlığımızı 
belli bir noktaya getirdikten sonra Sayın Başbakan'ın 
başkanlığında ilk resmi toplantımızı da yapacağız.

Burada, AB konusu tek başına bir bakanlığın, tek başına 
hatta birkaç bakanlığın konusu değil bütün toplumumuzun, 
toplumumuzla birlikte sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, 
özel sektörümüzün, işçi sendikalarımızın, hep birlikte 
gerçekleştireceği bir konu ve burada başarı sağlamamız açısından 
özellikle iç koordinasyonu gerçekleştirecek olan kurulumuzun 
öncü görevi var ve bu görev daha fazla Sayın Devlet 
Bakanlarımızın gerçekleştireceği, bizim Dışişleri Bakanlığı olarak 
kendilerine yardımcı olacağımız bir görev. Ve biz bu büyük,
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önemli, Türkiyemiz açısından çok önemli olan iddialı işe 
koyulurken, toplumun desteğine güveniyoruz, basınımızın 
desteğine güvenmekteyiz. AB yolundaki çalışmamızı, el 
birliğiyle, gönül beraberliğiyle en iyi şekilde 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

SAYIN TOSKAY: Sayın Dışişleri Bakanımız esasen bize 
düşen görevi çok veciz bir şekilde ifade ettiler. Ben de kendilerine 
katılıyorum. Gerçekten önümüzde yapılması gereken önemli işler 
var. Ancak bu önemli işler üstesinde gelinemeyecek işler 
kesinlikle değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1963'te Ankara 
Anlaşması’m imzalayarak bugünkü AB ile entegrasyon sürecini 
başlattı ve bunu bir devlet politikası haline getirdi. Ben öyle 
inanıyorum ki, bu iç kurul, Sayın Başbakanımızın başkanlığında 
kurulan, içeride yapacağımız işlerin koordinasyonundan sorumlu 
olan kurul, diğer bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ciddi desteğini alacak. Aynı şekilde sivil toplum örgütlerinin de 
desteğini almak zorundayız. Onların da bu desteği 
vereceklerinden hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Türkiye'nin AB'ne 
tam üyeliği toplumun tamamı tarafından desteklenen ve ittifak 
edilmiş olan bir hedef. Bu hedefe varmak için önümüzdeki işleri 
belli bir takvime de bağlamak suretiyle başarılı şekilde 
çözebileceğimize inanıyoruz. İnanırsak çözeriz. İnancımızın da 
bütün kesimlerde ve bakanlıklarda da tam olduğu kanaatindeyim. 
İnşallah bu başlangıcımız güzel bir sonuç elde etmek için 
hepimize yardımcı olur.

SAYIN YALOVA: İki değerli Bakanımızın takdimine 
eklenebilecek pek fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Anayasa 
hukuku açısından, demokratik parlamenter teamüller açısından 
Bakanlar Kurulu'nun kollektif mesuliyeti, sorumluluğu esastır. Bu 
çerçevede, Sayın Başbakanımızın başkanlığında böylesi bir kurul 
tensip olunmuştur, diğer koalisyonu oluşturan iki partinin 
liderliğinin de mutabakatıyla. Şimdi bize düşen öyle umuyorum ki 
takım oyununu en iyi şekilde gerçekleştirmek. Zaten Bakanlar
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Kurulu’nda yaptığımız odur. Bir alt görevlendirmeyle de Türkiye 
açısından böylesine önem taşıyan süreçte konunun gerek hukuki 
altyapısı, gerek uluslararası ilişkiler yapısına, gerek zihniyet 
yapısına ilişkin çalışmaları uydukları ilkeler bakımından, 
toplumsal dinamiklerle belirli bir toplumsal mutabakat arayışı 
çerçevesinde hayata geçirmektir. Bugün sanıyorum 
metodolojisine ilişkin ilk çalışmamız olacak. Bu noktada her 
birimiz her birimize sınırsız, sonsuz güven ve destek ve vekalet 
anlayışı içinde yardımcı olmaya kararlı bir kurul olduğumuz 
inancındayım. Ben arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum.

SORU : Bazı çevreler, örneğin AB çevreleri ve Devlet 
Bakanı Mehmet Ali îrtemçelik, bu konunun tek bir, yani 
"koordinasyonun dağılmasının eninde sonunda yanlış olacağının 
ortaya çıkacağını" ve "eninde sonunda tek bir yapıda 
toplanmasına gerek olacağı" yorumunu yapıyorlar. Bu konuda 
değerlendirmeniz nedir acaba? Süreç bu şekilde devam edebilecek 
mi?

SAYIN CEM : Efendim Başbakanımız takdirini yapmıştır, 
kullanmıştır. Benim kişisel düşüncem bu kurulumuzun en iyi 
şekilde görevi başaracağı şeklindedir.

SORU: Ayda bir mi toplanacak bu kurul?

SAYIN CEM : Ne zaman icap ediyorsa. Belki ayda onbeş 
defa da toplanabiliriz, daha az da toplanabiliriz.

SORU: Resmi toplantı ne zaman olacak?

SAYIN CEM: Zaman veremiyorum. Bir ön hazırlık 
toplantısı bu yaptığımız. Belli bir düzeyde olgunlaştıracağız, 
ondan sonra Başbakan'ın başkanlığında toplanacağız.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN BÜKREŞ’TE 
YAPILACAK GÜNEY DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ 
(GDAÜ) DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI 
ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE ROMANYA’YA 

HAREKETİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli basın mensupları;

11-13 Şubat 2000 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Doruk 
Toplantıları'nın üçüncüsüne katılmak üzere Bükreş'e gidiyorum.

Bu ziyaretim sırasında Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail 
Cem ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetimiz de bana eşlik 
edecektir.

Bu toplantıda, "Güney Doğu Avrupa’da İyi Komşuluk 
İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı"nı imzalayacağız. 
Şart, 1998 yılında Antalya'da düzenlenen ikinci Doruk Toplantısı 
sırasında Türkiye tarafından önerilmiş ve diğer üyelerin 
katkılarıyla geliştirilmişti. 2 Aralık 1999 tarihinde Bükreş'te 
yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da parafe edilmişti.

Bu şart, Balkan ülkelerinin Güney Doğu Avrupa İstikrar 
Paktı'na somut katkısını oluşturacaktır. 1934 Balkan Paktı'ndan bu 
yana Balkanlar Bölgesi'nin içerisinden kaynaklanan ilk ve tek 
belge olacaktır. Bu şart, bölge ülkelerinin aralarındaki işbirliğini 
ve dostluk ilişkilerini daha ileriye götürmeleri için de somut bir 
temel oluşturacaktır.
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Doruk’ta bölgede istikrar, güvenlik, demokrasi, ekonomik 
ve sosyal gelişme için işbirliği olanakları değerlendirilecektir ve

•   

Güney Doğu Avrupa istikrar Paktı'nm bu bağlamda 
sağlayabileceği katkılar ele alınacaktır.

Bu vesileyle Bükreş'te bulunan bazı hükümet ve devlet 
başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğim.

Bükreş'teki Doruk Toplantısının bölgemiz için hayırlı 
gelişmeler sağlayacağına inanıyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT'IN ROMANYA 
BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Isarescu'yu makamında ziyaret etme ve 
yeni görevinde başarılar dileme olanağını bulduğum için çok 
mutluyum.

Türkiye ile Romanya arasında her alanda çok sıkı dostluk 
ilişkileri ve işbirliği vardır. Başka ülkelerden bazı işadamları ve 
yatırımcılar Romanya'dan ayrılırken, Türk yatırımcıları, Türk 
firmaları Romanya'ya geldiler. Çünkü işadamlarımız, 
girişimcilerimiz, Romanya'nın geleceğine güveniyorlar. Sayın 
Başbakan'ın belirttiği gibi, bugün Romanya'da altı Türk bankası 
vardır. Bunda hiç kuşkusuz Sayın Isarescu'nun Merkez Bankası 
Başkanı olarak bankalara sağladığı olanaklar da etkili olmuştur. 
Güvenilir ve canlı bir bankacılık sistemi, her ülkenin ekonomik 
gelişmesinde çok önemli bir etkendir. Bugün yaklaşık 15 bin Türk 
işadamı Romanya'da çalışmaktadır. Çünkü hepsi Romanya'ya 
yapılacak yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin yararına olacağını 
bilmektedirler.

Sayın Başbakan'la her alandaki işbirliğimizi daha da 
geliştirme olanakları üzerinde durduk. Aramızdaki ikili ilişkiler 
son derecede iyidir. Şunu da belirtmek isterim; geçmişte 
rejimlerimiz çok farklıyken ve ülkelerimiz birbirinin karşıtı olan 
kamplarda bulunurken bile, Türkiye ile Romanya arasında çok iyi 
ilişkiler ve işbirliği vardı. Şimdi aynı demokratik rejimi 
benimsemiş olmamız, aynı pazar ekonomisini benimsemiş 
olmamız, hiç kuşkusuz Romanya ile ilişkilerimizi eskisinden çok
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daha ileri ölçüde geliştirme olanağını sağlamaktadır. Ben Sayın 
Isarescu gibi çok değerli bir ekonomistin Başbakanlığı döneminde 
Romen ekonomisinin eski canlılığını yeniden kazanacağına 
inanıyorum.

Romanya'ya çok önemli bir olay için gelmiş bulunuyoruz; 
Güney Doğu Avrupa Şartı'nın imza töreni yarın yapılacak. Bu 
şartın bütün Balkan ülkelerinin, Güney Doğu Avrupa ülkelerinin 
işbirliğine yeni boyutlar kazandıracağına inanıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz bölgenin çok karmaşık sorunları vardır ve her 
zaman öyle olmuştur. Bölgemiz ülkeleri kendi sorunlarına 
öncelikle kendileri sahip çıkarlarsa, çözüm bulabilirler. 1934'te 
imzalanan Balkan Paktı'ndan sonra ilk kez şimdi, 2000'li yılların 
başlangıcında Güney Doğu Avrupa Ülkeleri, Balkan Ülkeleri 
kendi inisiyatifleriyle kendi sorunlarına çözüm aramaya 
başlamışlardır. Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi, bizim hem 
ikili ilişkilerimiz, hem çok yönlü ilişkilerimiz aynı zamanda 
yürümelidir. Şimdi ülkelerimiz bir yandan ikili ilişkileri 
geliştirirken, bir yandan da bölgesel işbirliğine büyük önem 
vermektedir. Bizlerin kendi aramızda dayanışma kurmamız, 
işbirliği yapmamız uluslararası sermayenin bölgemize akışını da 
kolaylaştıracaktır. Sayın Başbakan'a ve dost Romanya halkına 
başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim.
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İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ÜLKEMİZE YAPACAĞI
ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, 16-18 Şubat 2000 ta
rihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

•    •

İsveç Dışişleri Bakanı Lindh ile Türkiye İsveç arasındaki 
ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele 
alınması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın yanısıra, TBMM Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Sayın Kamran İnan ve TBMM İnsan Hakları 
inceleme Komisyonu Başkanı Sayın Sema Pişkinsüt ile 
görüşmelerde bulunacak olan İsveç Dışişleri Bakanı Sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilecektir.
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TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA İMZALANAN 
“TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA” HAKKINDA
BİLGİ NOTU

Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
ticaretin arttırılması olanaklarının araştırılması ve yatırımların 
teşvik edilmesi yöntemlerinin bulunması amacıyla Sayın 
Başbakanımızın ABD'ne vaki ziyaretleri sırasında 29 Eylül 1999 
tarihinde Vaşington'da imzalanmış olan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin 
Anlaşma"nın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı, 11 
Şubat 2000 tarih ve 23961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 
bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesini teminen gerekli Nota 
Teatisi işlemi bugün Bakanlığımız ile ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliği arasında gerçekleştirilmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SULEYMAN DEMIREL’IN 
“THE WALL STREET JOURNAL” GAZETESİNE

VERDİKLERİ MÜLAKATIN METNİ

Question 1 : Which project has priority for Turkey -the Trans- 
Caspian Natural Gas Pipeline from Turkmenistan or the Blue 
Stream Pipeline in Russia? Which, in your opinion, will be built 
first?

Answer : Today Turkey is among the top ten emerging 
markets according to the United States Commerce Department, 
the sixteenth largest and fourth fastest growing economy in the 
world in 1998 with a 400 billion and 6 thousand 500 dollars total 
and per capita GNP respectively, based on purchasing power 
parity. Our economy is the largest one in the Eastern Europe, 
Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the Middle 
East. Also it is the fastest growing in these geographies. The 
average growth rate of Turkey has been 5 percent over the last 30 
years. According to the U.S. Energy Department figures Turkey is 
the fastest growing energy market in the world. Therefore, Turkey 
has adopted an ambitious energy program taking into account the 
long-term energy requirements. Accordingly, we have already 
launched a 30-year, 128 billion dollar investment project in energy 
field.

The average rate of increase in energy consumption in the 
last ten years have been 9 percent. Currently, Turkey has a 24 
thousand megawatt installed capacity to produce electricity, 
producing 130 billion kilowat per hour. This capacity will be 
increased to 65 thousand megawatt in 2010 and to 110 thousand
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megawatt in 2020. Reliance on natural gas will be the back bone 
of our energy production in the coming decades. In fact, our yearly 
natural gas consumption will increase to 53 billion cubic meters in 
2010 and to 85 billion cubic meters in 2020 from its current level 
of 9 billion cubic meters. All these will require 5 billion dollar 
worth of investments each year in this field.

However, the gap in Turkey's energy supply and demand 
has been steadily increasing. Turkey aims to meet its energy needs 
in a most competitive and reliable way, and to diversify its energy 
sources as much as possible, by taking into consideration 
probabilities in the world oil and gas markets. In doing so, our aim 
is to avoid dependence on a single source, to diversify sources of 
energy supply, to find alternative resources, to enhance supply 
elasticity, and to ensure security of supply.

The Trans-Caspian Natural Gas Pipeline (TCP) project has 
a top priority place in achieving these aims. I first proposed the 
idea in my very first trip as Prime Minister to the Central Asia, 
including Turkmenistan, back in April 1992.1 remember you were 
on that trip too Therefore, I have always been the strongest 
proponent of this project from the very outset. The TCP is one of 
the two backbones of the east-west energy corridor which will 
connect Eurasian energy resources to the global markets in the 
safest and shortest way. The other is the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil 
Pipeline Project. These two projects will play a crucial role in the 
21st century to maintain the geopolitical pluralism that has 
emerged in Eurasia after the end of the Cold War. The U.S., under 
President Clinton's leadership has truly grasped the importance of 
preserving the geopolitical pluralism in Eurasia which will have a 
bearing on peace, stability and prosperity of this geography as well 
as on global peace in this century.

The TCP will not only serve to meet Turkey's energy needs 
but also will play a crucial role in promoting peace, stability and 
prosperity in the region. This project will have political, economic
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and strategic implications for the countries in the region by 
enabling them with the income they need to consolidate their 
independence as well as to maintain their economic development. 
Turkey and Turkmenistan have already signed the sale and 
purchase agreement setting the rules regarding the price, payment 
and guaranteed quantity of gas to be delivered to Turkey. 
Moreover, "intergovernmental declaration of the principles for 
implementing the Trans-Caspian Pipeline" was signed by myself 
and other leaders of the region during the OSCE Summit in 
Istanbul on 18 November 1999, which envisages the completion 
of the pipeline in the last quarter o f2002. President Clinton signed 
it as witness. In accordance with the intergovernmental 
declaration, a joint committee was established and started to 
negotiate the agreements which will set up the legal basis for the 
proj ect.

On the other hand, cooperation between Turkey and 
Russia has a long history. Today, we are purchasing Russian 
natural gas via western route, passing through Ukraine, Moldova, 
Romania and Bulgaria. In fact, it is the sole supplier of Turkey's 
natural gas needs. That is why we want to diversify our resources 
while increasing our cooperation with Russia.

The Blue Stream Project was proposed by Russia to 
increase its gas sales to Turkey, which is the prime market in the 
wider region for the Russian gas. Russia has to sell its gas to 
Turkey, which is the fastest growing gas market in entire Europe. 
European gas market has reached a stable level and is not growing. 
Thus, Russia is commercially dependent upon the Turkish market 
for its gas resources.

We believe that Turkey's energy demand justifies the 
materialization of the Trans-Caspian Project and the Blue-Stream 
Project. These are two different projects and our market can 
sustain both gas shipments in the long-run.
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Question 2 : Does Turkey really have no doubts about the 
commercial viability and sense of the Baku-Ceyhan Project? 
Doesn't the current guarantee system risk being very expensive for 
Turkey?

Answer : As I always say, the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil 
Pipeline Project is the most promising peace project of the 21st 
century. Just a few years ago the sceptics had no faith in its 
prospects. Today, we are negotiating literally the last few 
remaining issues in thousands of pages long legal documents. 
Therefore, the sceptics have been proven wrong.

It is of course not an easy process to try to build an almost 
2000 km. long oil pipeline across three countries. Also, this is a 
comercially-driven project that nevertheless has a transcending 
strategic importance for the governments involved.

Realizing this project requires to take into account along 
with the technical and commercial factors, also the interests of the 
governments and the political realities of the region. We are 
attentive to the commercial interests of the investors, but also to 
the strategic goals and related concerns of the governments of the 
region. It is indeed the wish of the resource countries to see this 
pipeline to become a reality. Thus, our common goal as 
governments and investors is to find optimal, win-win solutions 
to the region's commercial and political challenges.

Here, I would like to mention that the strong support by 
Presidents of Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan, Aliyev, 
Shevardnadze and Nazarbayev have been instrumental in bringing 
this project to where it is today. President Clinton, on the other 
hand, has displayed a strong vision and exemplary leadership with 
his administration's continued unequivocal support for Baku- 
Ceyhan Pipeline.

40 DIŞİŞLERİ G Ü N C E S İ - 2000



The support by the interested parties have further 
encouraged the realization of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main 
Export Pipeline which is recognized by the large segment of the 
international community as the most economical, environmentally 
safe, strategically secure and reliable route.

Here, I must strongly stress the environmental aspects of 
this project. Turkey cannot and will not let its straits, the 
Bosphorus and the Dardanelles, turn into natural energy pipelines. 
These geographic locations with their precious natural beauty and 
historical wealth run through Istanbul and Çanakkale where more 
than 10 million people are living. Turkey will not be less 
concerned about the potential environmental hazards that reckless
oil transportation will pose to its nature and safety than any other 
country in the world. In recent years, in fact as recent as two 
months ago, there has been catastrophic tanker accidents causing 
not only environmental damage or safety risks, but also great 
delays in tanker shipments.

Therefore, our public is very conscious of this danger and 
our NGO’s are raising the public awareness on this issue by 
putting great pressure on governments to protect our environment. 
As I said in Istanbul at the signing of the agreement, the Baku- 
Ceyhan Oil Pipeline will also save the Straits and people living 
there from great risks and dangers. President Clinton fully agreed 
with me on this point in his speech at that occasion.

The commercial aspects regarding the Baku-Tbilisi- 
Ceyhan Main Export Oil Pipeline Project were discussed and 
Turkey, Azerbaijan and Georgia signed the intergovernmental 
agreement on 18 November 1999. This agreement is the 
manifestation of the support and the commitment of the 
governments to the Baku-Tbilisi-Ceyhan Project. On the other 
hand, the host government agreements define the commercial 
bases for the project. The fact that the governments and the
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investors have agreed on the same terms confirms the commercial 
viability of the project.

Turkey, for its part, shoulders a major responsibility by 
providing strong incentives required to make Baku-Tbilisi- 
Ceyhan Main Export Pipeline commercially attractive. The 
guarantee system is a part of it. Depending on the feasibility 
studies, Turkey is confident on the pre-estimated cost of the 
pipeline in her territories and therefore did not hesitate to extend 
such a guarantee system. Furthermore, Turkey has had a long- 
history of project financing of such similar magnitude projects.

Question 3 : What long-term effect on the region will the 
Russian war in Chechnya have? Do you see a threat to the 
independence of the states in the South Caucasus? What is the 
meaning of the Caucasus Security Pact, and do you have any 
evidence that either Iran, Armenia or Russia is interested in it?

Answer : We consider Russia to be a partner with whom 
we will cooperate in the coming century. We attach great 
importance to the strengthening of democracy in that country as 
well as to the creation of lasting stability. Following the recent 
parliamentary elections Russian democracy will undergo another 
test when presidental elections are held in next month. We are 
certain that Russia shall take this opportunity to take further steps 
to strengthen her democracy. The further development of 
economic cooperation and of commercial relations with Russia 
are among our priorities. The suppremacy of the law, an open 
regime, and the development of a free market economy in Russia 
are matters of vital importance for the peace, well-being, and 
stability of the region. We sincerely hope that Russia will pay heed 
to the appeals of the international community with regard to 
seeking a peaceful solution to the human tragedy that is taking 
place in the northern Caucasus—in Chechnya, in particular.
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The ongoing large-scale hostilities in Chechnya have 
already created a serious humanitarian crisis and sow the seeds of 
political instability in the Caucasus. On the other hand, Russia's 
insistence to seek a solution to the Chechen issue by sheer force 
sets a dangerous precedent in the region which is afflicted by 
wounds infested by centuries old ethnic/religious animosities.

The fierce struggle witnessed in Chechnya may have far 
reaching consequences in the region. Several hundred thousands 
of Internally Displaced Persons (IDP) and refugees have spread all 
over Chechnya, other republics in Northern Caucasus and also in 
Georgia. Problems of IDP and refugees are becoming a major 
concern for stability of the Caucasus. It is of great concern for us 
that these hostilities might spill over the South Caucasus. Turkey 
cannot remain indifferent to such a negative prospect in the region.

Turkey sincerely wishes to contribute to the establishment 
of comprehensive, lasting and favorable cooperative structures in 
the region. We attach great importance to the independence, 
sovereignty, territorial integrity of all the countries in the region as 
well as non-violability of their borders.

As you know, I reiterated my appeal that I made at the 
OSCE Summit in Istanbul, about the establishment of a Caucasus 
Stability Pact during my recent visit to Georgia on 14-15 January 
2000. After that, I shared my views concerning this pact with the 
leaders of relevant countries. The first impressions I received so 
far are affirmative.

In the last couple of years, the international community 
has focused its attention more on two of the three problems which 
I consider as the most important unresolved issues in the 
immediate neighbourhood of Europe: the Middle East and South- 
Eastern Europe. As we seem to have achieved certain progress 
towards lasting peace and stability in those two regions, I think we
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now have to turn our attention closer to the Caucasus. Increasing 
instability, refugee problems and freezing of disputes rather than 
solving them, in the Caucasus may have negative consequences 
for the security and stability of the whole Euro-Atlantic region. In 
fact, the need for closer attention to the stability of the Caucasus 
as well as development of cooperation in the region has been 
proposed at various levels since the Nato Summit in Washington, 
particularly in the OSCE Summit in Istanbul. I therefore repeated 
the appeal I made in Istanbul on that occasion for the necessity of 
developing a multilateral cooperation scheme in the Causasus, 
which would bring the three south Caucasian countries together 
with their neighbours Turkey, Russia and Ukraine, and with the 
participation of the United States, France, Germany, United 
Kingdom, other interested members of the European Union, the 
European Union itself and leading international financial 
institutions such as the IMF, World Bank and EBRD. Such a forum 
should mainly be built on the OSCE principles and would draw on 
what we have successfully achieved in the Balkan region by 
means of finalizing the Stability Pact for Southeastern Europe. 
The main objective of this forum should be creating a new 
atmosphere of cooperation based on tangible reconstruction and 
rehabilitation projects supported by a financial and material 
commitment from the international community. Naturally, the 
ultimate success of such an initiative would depend on the 
establishment of a lasting and viable peace in the region. President 
Shevardnadze and President Aliyev gave their full support to the 
idea and we have decided to promote this proposal which, we 
believe, will have a direct bearing on the peace, stability and 
prosperity not only of the Caucasus but of the entire Eurasia.

Question 4 : What steps has Turkey taken to help the peace 
process in Nagorno-Karabagh? Do you think a Turkish 
normalization of relations with Armenia is imminent?
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Answer : Turkey is an active member of the OSCE Minsk 
Group which has been established to facilitate the peaceful 
settlement of the Nagorno-Karabagh conflict. We wish to find a 
solution to this issue within the framework of the OSCE. We 
believe that the bilateral dialogue that started in the spring of 1999 
between the Presidents of Azerbaijan and Armenia will constitute 
a positive step forward for peaceful resolution of the conflict. We 
believe that the initiative of the two presidents is a courageous one 
in search of a realistic and a viable solution.

The situation in and around Nagorno-Karabagh is a major 
obstacle to the development of regional cooperation in the 
Caucasus. We believe that bilateral relations among the countries 
of the region can be developed with the formation of a favourable 
environment in the region. It is in this perspective that Turkey 
attributes utmost importance to the resolution of the Nagorno- 
Karabagh conflict. The fair and lasting solution of the Nagorno- 
Karabagh conflict as well as Armenia's constructive approach 
towards Turkish-Armenian bilateral relations will facilitate the 
normalization of our relations.

Question 5 : What message did you seek to give when you 
travel to Kosovo and Baku with the Turkish Chief of General 
Staff?

Answer : My visits to Kosovo and Baku were very 
important. My trip to Kosovo has been the second one by a 
Turkish head of state in the 20th century. It was an emotional trip. 
Because, we have a historical, cultural and linguistic attachement 
to the Balkans where our peoples lived and shared a common 
history for centuries. It is the same for the Caucasus as well. 
Azerbaijan and Turkey share same language, same culture and 
same history. Our peoples are brothers and sisters. We have 
millions of Caucasus and Azeri origined Turkish citizens living in 
Turkey. Turkey is the first country that recognized the 
independence of Azerbaijan in 1991. During those visits, high-
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level delegations composed of ministers, deputies and bureaucrats 
accompanied me. Our Chief of General Staff accompanied me at 
that trip. Because, I also visited our troops in Kosovo that are 
serving peace under KFOR. His presence in the trip to Baku was 
very normal also. We have military cooperation agremeents with 
Azerbaijan. Our military personel help train their officer cadres. 
The Chief of General Staff has accompanied me during my 
previous visits too. It shows that Turkey is united in its genuine 
concern for the well-being of the Caucasus and the Balkans.

Question 6 : If you are re-elected as President, will you 
launch any new policies?

As Prime Minister Harold Wilson once said, "one week is 
too long a period in politics." I fully agree with him. Let us see the 
results of the vote on constitutional amendment to allow for 5 plus 
5 years terms for presidency.

Question 7 : Are you convinced that the European Union 
is the final home for Turkey, or will you keep open other options 
for the coming years?

Answer : Ottoman Empire was a Europen power. In fact 
Ottomans conquered Istanbul in 1453 having just established 
themselves in Europe before. Turkey has been oriented towards 
the West since the 19th century. It has been part of the European 
institutional and legal system since 1856 Paris Conference. It 
intensified its efforts to integrate with the West after the 
foundation of the Turkish Republic.

In fact, Turkey's goal of full membership in the European 
Union is her own free choice, and the natural outcome of a process 
of modernization which has been going on for nearly two 
centuries. Following the Second World War, Turkey became a 
member of all of the European institutions created within the 
framework of the reconstruction of Europe. Finally, on 10 
December 1999, Turkey became a candidate for full membership 
in the European Union of which Turkey had been an associate
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member since 1963. At the Helsinki Summit of the European 
Union, discrimination based upon religion was rejected, 
dedication to a project for a democratic, unified Europe in which 
cultural differences are valued was espoused, and recognition was 
granted to the fact that there can be no Europe without Turkey, and 
no Turkey without Europe. This marked the beginning of a new 
period in Turkish-EU relations, and, in fact, a new period in the 
history of Europe. I sincerely believe that this new period, which 
is of historical importance not only for Turkey, but for the EU as 
well, will lead to Turkey's accession to full membership in a 
shorter time than many expect.

There is a full concensus in Turkish society that Turkey's 
place has always been in Europe and that it should be fully 
anchored in all international bodies involved in European 
integration. Therefore, Turkey's candidate status has also endorsed 
her place in the European family as a future member of the EU and 
has given Turkish generations an important opportunity to 
contribute to the creation of a better Europe.

Turkey has come a long way to reach this point, and we 
know that there are many challenges before us. Nevertheless, with 
the impetus created by the adoption of Turkey's candidate status 
we are more than ever hopeful to reach our goals sooner than 
anticipated.

On the other hand, our western vocation has never meant 
ignoring our relations with other parts of the world. Turkey's 
unique geographical location gives her the potential to develop her 
relations with a number of regions and countries. Thus, Turkey's 
perception of her external relations has never been mutually 
exclusive, but rather complementary. A synthesis of her 
European, Middle-Eastern and Mediterranean characteristics 
allows Turkey to successfully build a multilateral dimension of 
her external relations.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 14-15
ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK 

BAŞKONSOLOSLAR TOPLANTISI’NA KATILIMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 14-15 Şubat 
tarihlerinde yapılacak Başkonsoloslar toplantısına katılmak üzere 
13 Şubat tarihinde Berlin'e gidecektir.

Toplantıda, Başkonsolosluklarımızın görevleri ve 
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza verilen konsolosluk 
hizmetlerinin en iyi ve uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi için 
alınması gereken önlemler üzerinde durulacaktır.

Sayın Dışişleri Bakanı bu ziyaret vesilesiyle, Federal 
Almanya Dışişleri Bakanı ve Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı ile birer görüşme yapacaktır.

*
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13 şif h a t  mm

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN BÜKREŞ 
DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

11-13 Şubat tarihleri arasında yapılan Güney Doğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci 3. Doruk Toplantısı'na katılmak üzere 
gittiğim Bükreş'ten dönmüş bulunuyorum.

Bu ziyaret sırasında bana Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail 
Cem ve üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetimiz eşlik 
etmiştir. Bükreş Doruğu'nda Güney Doğu Avrupa İyi Komşuluk 
İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı imzalandı. Bu şartın 
taslağı 1998 yılında Antalya'daki 2. Doruk Toplantısı'nda Türkiye 
tarafından gündeme getirilmişti. Geçen yıl, 2 Aralık 1999'da 
Bükreş'teki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da parafe edilmişti. 
Bu şart, 1934 Balkan Paktı'ndan sonra Balkanlar'da işbirliğinin 
çerçevesini belirleyecek ilk tarihi belge olması dolayısıyla Balkan 
ülkeleri arasındaki ilişkiye yeni bir boyut ve ivme kazandıracaktır. 
Aynı zamanda bölge ülkelerinin Güney Doğu Avrupa İstikrar 
Paktı'na somut katkısını oluşturacaktır.

Doruk’ta ayrıca bölgesel konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. Bu arada bölgeler arasında işbirliği 
ve Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı'nın bu bağlamda 
sağlayabileceği faydaların neler olabileceği görüşülmüştür. Öte 
yandan Doruk Toplantısı vesilesiyle Bükreş'e gelen diğer bazı 
hükümet başkanlarıyla yararlı ve verimli ikili görüşmeler 
gerçekleştirme olanağını da buldum.

Bu arada Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Constantinescu 
ve Romanya, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan
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Başbakanları ile başbaşa görüşmeler yaptım, ikili ilişkiler ve 
bölge ilişkileri üzerinde durduk.

Ayrıca Romanya'daki soydaşlarımızın birçoğu çeşitli 
illerden gelerek beni ziyaret ettiler. Romanya'da çok mutlular, ben 
de onlarla tanışmaktan özel bir mutluluk duydum. Romanya'da 
Türk işadamları son derecede etkin dürümdalar. 6 binin üzerinde 
Türk firması, 15 binin üzerinde Türk işadamı, 6 Türk bankası var. 
Romanya'da gerek halk, gerek devlet yönetimi bu işadamlarımıza 
herhangi bir güçlük çıkarmıyorlar, çok verimli bir işbirliği 
içindeler. Hem Türkiye'nin yararına, hem de Romanya'nın ve 
Balkanlar'ın yararına hizmet vermiş oluyorlar. Gerek ülkemiz, 
gerek bölgemiz açısından çok verimli ve yararlı bir ziyaret 
olduğuna inanıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN, 
BERLİN’DE BATI AVRUPA’DAKİ TÜRK 

BAŞKONSOLOSLARI’NA HİTABEN YAPTIĞI
KONUŞMANIN METNİ

Yurtdışındaki insanlarımızdan, kendilerini yenileyerek, 
Türkiye'nin yenileşmesine katkılarını arttırmalarını istiyoruz.

Günümüzün Türkiyesi, tarihin en iddialı yenileşme 
atılımlarından birini gerçekleştirmekte... Anlayışlarıyla, 
kuramlarıyla, insan ilişkileri, demokrasi ve ekonomisiyle, en 
önemlisi, çok yaygın bir coğrafyadaki öncülük iddialarıyla, yeni 
bir Türkiye oluşmakta...

Tarihimizin belirli dönemlerinde, bazen sadece kendi 
ülkemizi, bazen de geniş coğrafyaları etkileyen yenileşme 
süreçleri yaşadık. Türkiye'nin yedi yüzyıl önce Anadolu'da, 
Balkanlar'da, Orta Avrupa'da estirdiği yenileşme rüzgarı, yeni bir 
medeniyetin daha özgürlükçü, hoşgörülü, eşitlikçi anlayışlarını 
taşımaktaydı. Cumhuriyet ihtilali, evrensel geçerliliği olan bir 
yenileşme modelini yarattı, yaşattı ve insanlığa armağan etti. 
1950'lerin demokrasi dönüşümü, kitlelerin toplumsal gelişmeye 
katılım yollarını açtı. 1960'lar, Türkiye'nin düşünsel ve kurumsal 
yenileşmesini gerçekleştirdi.

Günümüz Türkiyesi, şimdi hayatın her alanında, daha ileri 
bir mantığa yönelmenin heyecanını yaşıyor. Ekonomik 
alışkanlıklarımızdan, üretim tekniklerimize, organizasyon 
hünerimize kadar her alanda, yenileşmekteyiz ve yenileşmek 
zorundayız.
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Çünkü biz, evrensel yenileşmenin artçıları değil, öncüleri 
arasında olmak iddiasındayız.

Dış siyasetimizde, Türkiye'nin "Evet"i de, "Hayır"ı da, 
ciddiyet içinde kalıcılık taşıyor. Bu kararlılığımız, muhataplarda 
güven ve saygı yaratıyor. Karşılıklı milli menfaatlerin ortak 
noktalarını arayan yaklaşımımız, yapıcı oluşumlara imkan 
sağlıyor.

Dış siyasetteki her ileri adımımız, yeni adımların önünü
açıyor.

Bu bağlamda Türkiye, değişen dünyanın gelişimine hız 
katan, ama aynı zamanda da insanlığın değişmeyen temel 
değerlerine sahip çıkan bir Dünya Devleti konumuna gelmiştir.

Dış siyasetimiz, Türkiye'nin gücünü ve kimliğini bilerek 
ve bunları tüm dünyaya farkettirerek 2000'li yıllara girdi. Bin yılı 
aşkın tarihiyle ve Cihan Devleti birikimiyle, Cumhuriyetin 
kazanımlarıyla, hem Avrupalı hem Asyalı olmanın imtiyazıyla ve 
özgün kültürüyle, "Evrensel bir Yenileşme Modeli" olmak 
özelliğiyle, Avrasya'nın belirleyici merkez ülkesi niteliğiyle, 
Avrupa Birliği ile gelişen ilişkileriyle, geniş bir coğrafyanın en 
güçlü ordusuyla, genç, dinamik, eğitimli nüfus yapısıyla, 
öğrencisi, işçisi ve girişimcisiyle, kültür, sanat, bilim adamlarıyla, 
nihayet, bütün bu birikimleri Batı Avrupa'da temsil eden 3.5 
milyon insanıyla, Türkiye çok daha güzel bir geleceğe hazır.
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AVRUPA ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA 
POLİTİKASI’YLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

NATO'nun yeni güvenlik koşullarına ve stratejik ortama 
uyarlanması için 1994 Brüksel Zirvesi’yle başlatılan çalışmaların 
bir boyutunu Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
teşkil etmiş, 1996 yılında Batı Avrupa Birliği (BAB) ve NATO 
Bakanlar toplantılarında alman kararlarla AGSK'nm NATO içinde 
geliştirilmesi benimsenmiştir.

•  •

Ote yandan, Avrupa Birliği de bir süredir NATO'nun bir 
bütün olarak katılmayacağı ve AB öncülüğünde gerçekleştirilecek 
bunalım yönetimi, barışı koruma ve destekleme operasyonlarına 
ilişkin ihtimaliyatı esas alan ve AB'nin bu alandaki yeteneklerinin 
geliştirilmesini amaçlayan Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikasını (AOGSP) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

NATO ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları’nın 
katılımıyla 23-24 Nisan 1999 tarihlerinde Vaşington'da 
gerçekleştirilen Zirve Toplantısı’nda kabul edilen Ortak Bildiri ve 
Stratejik Konsept belgesiyle Türkiye gibi AB'ne üye olmayan 
Avrupalı NATO müttefiklerinin AOGSP çerçevesinde oluşacak 
yeni yapılara tam ve eşit katılımını temin yönündeki beklentile
rimizi dikkate alan bir zemin yaratılmıştır.

Geçtiğimiz yılın sonunda aktedilen AB Helsinki Zirvesi ve 
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında AGSK ve 
AOGSP ile ilgili gelişmelerin kazandığı ivme de dikkate alınarak, 
Ankara'da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları, Genelkurmay 
Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yet
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kililerinin ve Türkiye'nin AB, BAB ve NATO nezdindeki Daimi 
Temsilcileri ile BAB ve NATO nezdindeki Türk Askeri Temsil 
Heyeti Başkanı’nın katıldıkları üst düzeyli bir değerlendirme 
toplantısı düzenlenmiştir.

Sözkonusu değerlendirme toplantısında, AGSK'nm 
NATO içinde ve dışında geliştirilmesi çabalarına ilişkin temel 
tespitler yapılmış, Türkiye'nin bu süreçteki hedefleri ve bu hedef
lere varılması yönünde izleyeceği yöntem belirlenmiştir.

Toplantı sırasında, Avrupa güvenlik ve savunmasına 
kaydadeğer katkılarda bulunagelmiş ülkemiz bakımından 
AGSK'nm geliştirilmesi ve uygulanmasında söz sahibi 
olunmasının önem taşıdığı hususundaki genel mutabakat teyid 
edilmiştir.

Türkiye'nin AGSK'nm geliştirilmesi çabalarında 
savunduğu husus, BAB'daki kazanımlarımızın muhafazası ve 
bunun daha da geliştirilerek AB'ye üye olmayan Avrupalı 
müttefiklerin AB içindeki yeni yapılanmaya tam katılımını 
mümkün kılacak kurumsal bir çerçeveye oturtulması olmuştur. Bu 
bağlamda Stratejik Konsept ve Vaşington Zirve Bildirisi’nde yer 
alan hükümler çerçevesinde,

a) Avrupa güvenliğini ilgilendiren konularda, halen BAB 
içinde yapıldığı gibi, günlük planlama ve danışmalara Türkiye'nin 
düzenli olarak katılımının,

b) NATO imkan ve yeteneklerinin kullanılacağı AB 
öncülüğündeki operasyonlarla ilgili karar almaya varan süreçte ve 
uygulama safhasında Türkiye'nin tam ve eşit katılımının,

c) NATO imkan ve yeteneklerine başvurulmayacak AB 
öncülüğündeki operasyonlarda ise Türkiye'nin karar oluşturma 
sürecine katılımının temini ve harekata ilişkin karar 
mekanizmasına tam ve eşit katılım yönünde vazedilmiş bulunan 
tutumun sürdürülmesi benimsenmiştir.
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Henüz tam üyesi olmadığımız AB içinde AOGSP'nin 
geliştirilmesi çabalarından haberdar olmamıza ve görüşlerimizi 
zamanlıca dile getirmemize yardımcı olması açısından AB ile 
üyesi olduğumuz NATO arasında karşılıklılığı ve şeffaflığı esas 
alan kurumsal bir ilişkinin tercihan iki örgüt arasında 
düzenlenecek bir çerçeve anlaşması zemininde yürütülmesinin 
yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

AB Helsinki Zirvesi’nde, AB üyesi ülkelerin 2003 yılı 
itibariyle 15 tugaydan müteşekkil 50-60 bin kişilik bir acil 
reaksiyon kuvvetini 60 gün içinde bir askeri operasyon 
çerçevesinde bunalım bölgesine intikal ettirecek şekilde hazır 
tutmaları ve bu kuvveti en az bir yıl süreyle idame ettirebilmeleri 
şeklinde bir "temel hedef' belirlenmiştir. Hükümetimiz AGSK'nm 
geliştirilmesi çabalarına katkıda bulunma iradesinin de bir 
göstergesi olarak bu "temel hedefe" yeterli sayıda hava ve deniz 
unsuruyla desteklenmiş tugay seviyesinde bir birlikle katılma 
önerisini AB'ne bildirme kararı almış ve bu yönde gerekli 
girişimler başlatılmıştır.

AB Helsinki Zirvesi’nde AOGSP bağlamında geçici ve 
daimi yapılar oluşturulmasına da karar vermiştir. Bu çerçevede 
kurulacak olan Siyasi ve Güvenlik Komitesi, Avrupa Askeri 
Komitesi ve Askeri Karargah çalışmalarına dahil edilmemizi 
temin edecek girişimler de başlatılmış bulunmaktadır. Bu 
çerçevede Dışişleri Bakanı Cem AB Dönem Başkanı Portekiz 
Dışişleri Bakanı ile diğer AB ülkeleri Bakanlarına bir mektup 
göndererek görüş ve beklentilerimizi iletmiştir.

AGSK'nm geliştirilmesi çabaları halen bir süreç olarak 
devam etmektedir. Avrupa güvenlik ve savunmasına 1952 
yılından beri önemli katkılarda bulunan ülkemizin yeni yapılanma 
içinde hakkı olan yeri alacağı yönündeki inancımızı 
korumaktayız. Önümüzdeki dönemde bu inançla katılım 
konusundaki beklentilerimizin karşılanmasına yönelik
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girişimlerimizi üst düzeyde sürdüreceğiz. Temennimiz AB'nin 
Türkiye gibi AB'ne üye olmayan Avrupalı NATO müttefiklerin 
katılımı konusunda tatminkar bir düzenlemeyi belirleme 
sağduyusunu göstermesidir. Kuşkusuz böyle bir düzenleme tesisi, 
öngörülen NATO-AB ilişkilerinin modaliteleri üzerinde 
mutabakata varılmasını kolaylaştıracaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN TÜRKİYE’NİN BMGK ADAYLIĞIYLA

İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığı geniş mali 
kaynakların seferber edilmesini gerektiren bir faaliyettir.

Türkiye Ekim 2000'de yapılacak olan Güvenlik Konseyi 
üyeliği seçimlerinde Batı Grubu'ndan açılacak iki yerden birisine 
adaylığını koymuştu. Aynı gruptan diğer adaylar ise, Norveç, 
İrlanda ve İtalya'dır. Sözkonusu adaylığımızın 1995'te 
açıklanmasından bu yana gerek Ankara'da, gerek BM 
merkezlerinde ve BM üyesi ülkelerin başkentlerinde yoğun bir 
kampanya sürdürülmekteydi.

Ancak, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem felaketlerinden sonra sınırlı mali 
kaynaklarımızın ne şekilde kullanılacağının yeniden 
değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu çerçevede, 
öncelikle AGİT Zirvesi düzenlenmiştir. Bilahare aıta kalan sınırlı 
kaynakların da AB'ye adaylığımızın gerektirdiği faaliyetler için 
kullanılması daha uygun görülmüştür. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'ne adaylık ileride yeniden değerlendirilecektir.
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DIE WELT GAZETESİNDE YAYINLANAN “AB UYELIGI 
15 SF.NF, ÎCÎNDF-TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANI CEM,
ANKARA

MAKALENİN

(Hildegard Stausberg, Berlin)Türk Dışişleri Bakanı Ismail 
Cem, "Die Welt" gazetesine verdiği bir mülakatta, "AB'nin, 
Helsinki'de Türkiye'ye bir üyelik perspektifi açmış olması, 
Türkiye açısından çok önemliydi. Bizim diğer adaylara karşı 
avantajlarımız var, çünkü ülkemiz AB üyesi değil, ancak 
halihazırda Gümrük Birliği'ne dahil" diye görüş bildirdi. Cem, 
üyelik için gerekli siyasi kriterlerle ilgili olarak, "bazı alanlarda 
gecikmeler" olduğunu, fakat bunların "mümkün olduğunca kısa 
bir zamanda" yerine getirilmeye gayret edildiğini söyledi. AB 
üyeliği için "kesin bir tarih" söyleyemeyeceğini belirten Cem, 
"AB'ye girişimiz, çok uzun bir zaman almayacak. Bu, kesinlikle 
onbeş seneden fazla sürmeyecek" dedi.

Cem, Kürt meselesiyle ilgili olarak Türkiye ile AB ülkeleri 
arasında hala "büyük görüş ayrılıkları" olduğunu itiraf etti. 
Türkiye'nin geleneksel olarak hoşgörülü bir devlet olduğunu, 
yalnızca müslüman ve gayrimüslim vatandaşlar arasında bir 
farklılığı tanıdığını, ancak vatandaşların etnik kökenleri 
konusunda bir ayrım yapmadığını vurgulayan Cem, "Irk ya da 
etnik kökenin ülkemizde bir rol oynamasını istemiyoruz, fakat 
ülkemizdeki insanların her alanda daha fazla haklara sahip 
olmalarını istiyoruz" dedi.

Ankara'nın Güney Doğu Anadolu'yu kalkındırmaya gayret 
ettiğini söyleyen Cem, bölgede kökü derinlere uzanan bir feodal
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sistemin mevcut olduğunu, bu sistemin kalkındırma projelerini 
zorlaştırdığını ve bunun bölgede terörist örgütlerin ortaya 
çıkmasının bir nedeni olduğunu belirtti.

Cem, Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'la ilişkilerinin son üç 
yılda "olumlu" gelişmeler kaydettiğini; özellikle Şam ile 
terörizmle mücadele konusunda yakınlaşma sağlandığını; BM'in 
"Nothern Watch" Komuta Merkezi'nin Türkiye'de bulunduğunu 
ve bunun Bağdat'ta doğal olarak hoş karşılanmadığını; ancak, 
Irak'la geleneksel bir dostluğun mevcut olduğunu; ülkesinin, 
Irak'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması şartı ile, BM 
yaptırımlarının kaldırılması için çaba harcadığını belirtti.

«•

Cem, Yunanistan'la ilişkilerin de "çok olumlu" biçimde 
geliştiğini; Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile birlikte 
"dikkatli ve ihtiyatlı" bir çizgi izlediklerini ifade ederek, mevcut 
sorunların görmezlikten gelinmediğini; ancak, aynı zamanda 
abartılmadığım söyledi ve "ikili ilişkilerimizde, güçlüklerimizi 
çok da uzun olmayan bir vadede çözümleyebiliriz" dedi. 
Atina'nın, Almanya gibi, Helsinki'de Türkiye açısından olumlu bir 
rol oynadığını; Papandreu ile Helsinki Zirvesi öncesinde, 
Türkiye'nin katılım adaylığı statüsünü elde etmesi halinde, 
Atina'nın Ankara'ya gelecekte daha fazla yardımda bulunması 
konusunda görüş birliğine vardıklarını söyleyerek, 
"tecrübelerinden faydalanabiliriz" dedi. Cem, Kıbrıs'la ilgili 
olarak da, bunun adada mevcut iki devleti ilgilendiren bir konu 
olduğunu ifade etti.

Cem, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde "pek çok 
düzeyde ilerleme" kaydedildiğini belirtti ve Almanya'nın 
Türkiye'nin AB adaylığı konusunda harcadığı çabaları övdü. Cem, 
ikili ticaret hacminin 12 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Türk Dışişleri Bakanı İsrail ile ilişkileri de "iyi" olarak 
nitelendirdi. Cem, ticaret hacminin bir milyar dolara yaklaştığını; 
savunma sanayii alanında işbirliği yapıldığını; ancak, bu durumun 
Arap tarafınca "abartıldığını"; bu tür anlaşmaların 24 ülke ile daha 
yapıldığını kaydetti.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN'A 
YAPACAKLARI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Hırvatistan'da 7 Şubat 2000 
tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan sayın Stipe 
Mesiç'in yemin törenine katılmak üzere 18 Şubat günü Zagreb'e 
günübirlik bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanına bu ziyaretinde Devlet Bakanı 
Sayın Fikret Ünlü de eşlik edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle, yemin törenine 
katılacak olan diğer bazı ülkeler cumhurbaşkanlarıyla ikili 
görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir.
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İSVİÇRE DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN JOSEPH DEİSS’İN
•  •

ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

İsviçre Dışişleri Bakanı Sayın Joseph Deiss, Dışişleri
___ _ •

Bakanımız Sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 20-22 Şubat 2000 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

İsviçre Dışişleri Bakanı Deiss ile yapılacak görüşmelerde 
Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve 
uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Konuk 
Bakan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilecek ve Adalet Bakanımız Sayın Hikmet 
Sami Türk’le de bir görüşme yapacaktır.

> %

21 Şubat akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek olan İsviçre _ _ •

Dışişleri Bakanı Deiss, İstanbul'da çeşitli iş çevreleriyle yapacağı 
görüşmeleri müteakip 22 Şubat öğleden sonra ülkemizden 
ayrılacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN KIBRIS İLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ

CEVAP

___  • •

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi De Soto 15 
Şubat günü BM Güvenlik Konseyi üyelerine Cenevre'de yapılan 
aracıyla konuşmalar hakkında bilgi vermiş, bilahare Güvenlik 
Konseyi Başkanı Arjantin Daimi Temsilcisi basma Konsey adına 
bir açıklama yapmıştır.

Bu vesileyle, bazı noktaların açıklığa kavuşturulması 
gerektiği düşünülmektedir.

ilk turu New York'ta, ikinci turu Cenevre'de yapılan 
görüşmeler, müzakere değil, aracıyla konuşmalardır. 
Konuşmaların amacı BM Genel Sekreteri'nce resmen açıklandığı 
üzere, kapsamlı bir çözüme yönelik anlamlı müzakereler için 
zeminin hazırlanmasıdır.

BM Genel Sekreteri'nin de açıklamasında vurguladığı 
üzere, çözüme yönelik müzakerelerin başlaması için ortak bir 
zemin mevcut değildir. Aracıyla konuşmalar sırasında Kıbrıs'taki 
taraflar, Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerine ilişkin görüşlerini ve 
çözüm modellerini serbestçe ve önşartsız olarak ortaya 
koymuşlar, bu şekilde BM Genel Sekreteri'ne bir değerlendirme 
imkanı vermişlerdir.

Kıbrıs Türk tarafı Mayıs ayında New York'ta üçüncü tur 
aracıyla konuşmalar yapılmasına yönelik mutabakatını da şimdiye 
kadar uygulanagelen bu kuralların BM Genel Sekreteri'nce
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yeniden teyidi üzerine vermiştir. Anılan kuralların ilgili çevrelerce 
de aynı şekilde algılanması, BM sürecinin başarısı bakımından 
önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Kıbrıs'ta bir çözümün ancak müzakereler 
sonucu ortaya çıkması ve taraflarca kabul edilmesi halinde kalıcı 
bir nitelik taşıyacağının da hatırda tutulması gerekir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN
CUMHURBAŞKANI STİPE MESİÇ'İN YEMİN 

TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ZAGREB’E HAREKET
ETMEDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 18 Şubat 2000, Cuma, Saat:08.45)

Hırvatistan'da 7 Şubat 2000 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Stipe Mesiç'in yemin 
törenine katılmak üzere Zagreb'e hareket ediyorum. Bu 
ziyaretimde Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü de bana refakat 
etmektedir.

Ziyaretim sırasında ayrıca törene katılacak bazı ülkelerin 
devlet başkanlarıyla da görüşeceğim.

Hırvatistan, Balkanlar'ın barış, istikrar ve refahı açısından 
önemli bir ülkedir. Hırvatistan'ın yeni bir hükümet ve 
cumhurbaşkanının yönetiminde demokratik ve ekonomik 
reformlarını kısa zamanda tamamlayarak uzak olmayan bir 
gelecekte Avrupa kuramlarıyla bütünleşeceğine inanıyorum.

•  •

Ote yandan, Hırvatistan yetkililerinin Dayton Barış 
Anlaşması'na bağlılıklarını yeniden teyid etmeleri ve bu 
çerçevede Bosna-Hersek ile ilişkilerinin daha da sağlam temeller 
üzerinde geliştirileceği doğrultusunda kararlı mesajlar vermeleri 
bölge barışı için iyimserliğimizi güçlendirmektedir.

Hırvatistan'ın bağımsızlığından bu yana büyük gelişme 
kaydeden bu ülkeyle ikili ilişkilerimizin önümüzdeki yeni 
dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Ziyaretimin bu 
doğrultuda yararlı olmasını diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN 
ZİYARETİ SIRASINDA "JUTARNİ LİSTM GAZETESİ 

YAZARLARINDAN ZELJKO IVANJEK’E VERDİKLERİ
MÜLAKATIN METNİ

(Zagreb, 18 Şubat 2000)

Question 1: Your opinion on the Turkish position in Cold 
War, when you were Prime Minister of Turkey for the first time
(1965-1971).

Answer 1: During the first term of my Premiership 
between 1965 and 1971, the conditions of the Cold War reigned 
over the world. Turkey, as a member of NATO, provided a very 
critical support, militarily and otherwise, to the defense of 
freedoms and liberties against the then imminent threat of 
totalitarianism. Today, vindicated by the flow of history, we are 
proud to have served the cause of freedom in this way.

It was also when the period of Detente burgeoned and led 
to the process of security and cooperation in Europe, Turkey was 
again critically important to the success of both of these important 
thresholds of European history. Personally, I represented Turkey 
and signed the Helsinki Charter on behalf of my country in 1975. 
Years later, only a few months ago, I had the honour to preside the 
Istanbul Summit of the OSCE where we all together witnessed 
how much the world has indeed changed during the intervening 
years.
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Although the Cold War defined the fundamental aspects of 
international relations at that period, I would like to remind you 
that Turkey has never failed to seek cooperation with its 
neighbours, some of which were members of the Warsaw Pact at 
the time. Precisely, Turkey increased its economic ties sizably 
with the then Soviet Union and several important industrial 
projects were realized with Soviet technical assistance. I can cite 
the İskenderun Steel Works among such big projects along with 
several other industrial investments.

Notably, we held good relations and entered into 
cooperation with other Balkan countries like Romania, a member 
of the Warsaw Pact. We had very cordial relations with the former 
Yugoslav Federal Socialist Republic, for instance.

On the whole, while Turkey directly served to the cause of 
peace and stability through NATO, it was open to mutually 
beneficial forms of cooperation and upheld the principles of good
neighborliness.

Question 2 : How did you return to the position of Prime 
Minister in 1975, as successor to Mr. Ecevit; what was the 
situation around Cyprus from your point of view at the time?

Answer 2: The year of 1974 was a turning point in 
Cyprus. The Greek front attempted to stage a final strike in pursuit 
of its objective of Enosis (Annexation of Cyprus by Greece) by 
organizing a coup d'etat in July. Turkey, in accordance with her 
treaty rights and as a guarantor power, intervened in Cyprus to 
protect the Turkish Cypriots from total extermination. The Geneva 
Conference which was convened in compliance with resolution 
No 353 of the UN Security Council on 25-30 July and 9-14 August 
1974 did not yield a result due to the lack of necessary will on the 
Greek and Greek Cypriot side.
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1975, the year when I took office as the Prime Minister of 
Turkey, was a harbinger of a new era in Cyprus. In February 1975, 
the Turkish Cypriot people re-organized itself as a federated state 
in the hope that this would facilitate a settlement. The UN 
Secretary General was entrusted with a mission of good offices by 
the Security Council in order to bring the two sides together and 
facilitate their negotiations on an equal footing. On 2 August 
1975, at the third round of the Vienna talks an agreement was 
reached between the two sides, for the voluntary regrouping and 
exchange of populations. The agreement made it possible for the 
Turkish and Greek Cypriots to live in two geographically separate 
territories and under their own administrations.

After 1975, the search for a negotiated settlement to the 
Cyprus issue has continued. But so far, due to the intransigence of 
the Greek Cypriots, there has been no success.

Today, the challenge in Cyprus is how to blend the current 
situation, the political equality of both sides, into a mutually 
acceptable, lasting compromise. In this respect, the confederation 
proposal which was put forward by H.E. Mr. Denkta§, the 
President of the Turkish Republic of Northern Cyprus, on 31 
August 1998 constitutes the most reasonable, realistic and 
constructive approach for a lasting and just settlement in Cyprus.

Question 3: Your position towards Croatia is unique in the 
world; you were practically the only foreign head of state at the 
funeral of late President Tudjman, and now you are among 
relatively many heads of states at the inauguration of President 
Mesic. So you relate all the time to all people of Croatia and not to 
its political leadership.

Answer 3: I was present at the funeral of the late President 
Franjo Tudjman, who played a historical and prominent role in the 
independence of Croatia. We had worked together to establish
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peace and stability in the region. I am of the opinion that, the late 
President Tudjman deserves a special credit for his efforts in the 
conclusion of the Dayton Peace Accords which put an end to the 
conflict in Bosnia.

Now there is a new leadership in Croatia. I believe that our 
close relations and cooperation with friendly Croatia will continue 
and further deepen during the Presidency of Stipe Mesic and the 
new government of Croatia under the leadership of Ivica Racan.

We evaluate the recent elections in Croatia as a milestone 
for a lasting peace and stability in the region as well as for 
Croatia's relations with the West and the regional countries. We 
should not forget to congratulate the Croatian people for holding 
the recent elections in a democratic manner.

We find the messages of the new leadership to enhance the 
political and economic reforms and to renew their commitment for 
the full implementation of the Dayton Peace Agreement very 
encouraging.

Croatia has a prominent role to play in the region and a 
potential to further contribute to the political and economic 
development of our region.

Question 4: Also, I would like to hear from you about 
Dayton, Bosnia and Kosovo.

Answer 4: Turkey has always followed the developments
in B-H with close interest. We have stressed the need to preserve
the multi-ethnic, multi-cultural and multi-religious character of 
the statehood in B-H.

In this framework, we sincerely believe that there is no 
alternative to the Dayton Peace Accords (DPA). All parties should 
commit themselves for the full implementation of the DPA
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although a considerable progress is achieved to this end, further 
progress remains to be made. We are doing our best in this regard. 
I would also like to express my appreciation for the statements 
made by the new Croatian leadership on the implementation of the 
DPA.

We believe that the development of the relations between 
Croatia and B-H will serve the peace and stability of the whole 
region.

On the other hand, the Kosovo Crisis has once again 
proved dramatically the importance of strengthening democracy 
for a lasting peace and stability in our region.

Although the overall security situation in Kosovo has 
considerably improved, one of the key problems in Kosovo 
remains to be the security of non-Albanians. We support the full 
and timely implementation of the UNSC resolution 1244 in all its 
aspects. Efforts should be made towards establishing a pluralistic 
and participatory democracy in Kosovo where all rights of all 
national communities can be guaranteed at the highest level.

Division of Kosovo should be prevented and multi-ethnic, 
multi-religious and multi-cultural structure of Kosovo should be 
preserved.

Since the outbreak of the crisis we have advocated a broad 
autonomy for Kosovo and equal rights for all national groups, 
including the national Turkish minority whose status was acquired 
with the 1974 Kosovo Constitution.

We deem democratization of the FRY as the key element 
of a peaceful future in the region and we should do all our best to 
change this region from a source of crisis to an area of stability and 
wealth.
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Question 5: Could you comment on the problem of 
Kurdish rebels?

Answer 5: To begin with, it would be quite an injustice to 
refer to the militants of the most dangerous terrorist organization 
in the world as "rebels". "PKK terrorists" is the right term in this 
regard since at hand is the most dangerous terrorist organization in 
the world. The terrorist nature of this organization has been 
confirmed by major western countries, notably by the Great 
Britain, USA, France and Germany. The name of the PKK also 
appears in the annual terrorism report of the US Department of 
State, called "The Patterns Of Global Terrorism" as well as in the 
list of foreign terrorist organizations published by the US 
Secretary of State in October 1999. It is worth recalling that the 
activities of this terrorist organization have been banned in France 
and Germany since 1993.

Over 30.000 people have lost their lives as a consequence 
of the terror acts perpetrated by the PKK since 1984.

Besides massacring civilians, many of whom are of
Kurdish origin, the PKK has attacked all kinds of civilian targets
and all signs of civilization with a view to intimidating civilians
who do not approve PKK's terrorist acts. Thus, the PKK has
assassinated teachers and civil servants, destroyed schools, set
forests on fire, blown up railways and bridges, planted mines on 
roads and so forth.

The PKK finances these activities through drug
trafficking, money laundering, extortion, smuggling of arms and 
persons.

Turkey strongly condemns all kinds of terrorism, no 
matter what its source or objective and is a major supporter of 
international cooperation for combating terrorism. Turkey has not 
only actively and consistently supported bilateral and multilaretal
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cooperation agreements for fighting against terrorism but also 
made substantial contribution to this end. Thus far Turkey has 
signed agreements that envisage cooperation in combating 
terrorism and other organized crimes with over 30 countries and 
^as developed similar mechanisms with many others.

u
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HIRVATİSTAN 
ZİYARETİNDEN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 18 Şubat 2000, Cuma, Saat:21.15)

Dost Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı Sayın Stipe Mesiç 
için düzenlenen yemin törenine katılmak üzere Zagreb'e yaptığım 
bir günlük ziyareti tamamlamış bulunuyorum. Bu ziyaretimde 
Devlet Bakanı Sayın Fikret Unlü de bana refakat etmiştir.

Sözkonusu törene Hırvatistan ile dostluk ilişkisi içinde 
bulunan diğer bazı ülkelerden çeşitli düzeyde temsilciler de 
katılmışlardır.

Sayın Tudjman'ın ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı 
görevine seçilen Sayın Stipe Mesiç reformcu kişiliğiyle tanınan 
ve Hırvatistan'ın yaşadığı köklü dönüşüm sürecine önemli 
katkılarda bulunmuş olan bir devlet adamıdır. Hırvatistan'ın 
Cumhurbaşkanı Mesiç'in liderliğinde Avrupa ile bütünleşme 
sürecinin daha da hızlanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı 
Mesiç'in, ülkesinin Bosna-Hersek'le olan ilişkilerini Dayton Barış 
Anlaşması ilkeleri çerçevesinde geliştirmeye kararlı olması 
bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine önemli katkılarda 
bulunacaktır.

Ziyaretim vesilesiyle Sayın Mesiç'le ikili ilişkilerimize ve 
bölgemizdeki gelişmelere ilişkin çok yararlı bir fikir teatisinde 
bulunduk ve işbirliğimizi her alanda geliştirmek hususunda görüş 
birliğine vardık.

72 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 2000



Bu ziyaretim sırasında ayrıca, Avusturya, Makedonya,
Slovakya ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanları ile ikili 
görüşmelerde bulundum.

Sayın Mesiç liderliğindeki Hırvatistan ile ilişkilerimizin
ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine 
inanıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL IN 
TÜRKİYE'NİN NATO'YA ÜYE OLUŞUNUN 48. 

YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

Etkinliği ve güvenilirliğini Soğuk Savaş yıllarında olduğu 
kadar ertesindeki dönemde de kanıtlamış bulunan NATO'ya üye 
oluşumuzun 48’inci yıldönümünü kutluyoruz.

istikrar, güven ve kalıcı barışın hakim olduğu bir Avrupa- 
Atlantik bölgesi oluşturulması yolundaki gayretlerin sürdüğü bu 
dönemde de NATO önemini artan sorumluluklarıyla doğru orantılı 
biçimde korumaktadır.

Soğuk Savaşın sona ermesi global bir savaş tehlikesini 
ortadan kaldırmış olsa da, ortaya etnik nitelikteki çatışmalar, kitle 
imha silahlarının yayılması, örgütlü suçlar ve terörizm gibi yeni 
risk ve tehditler çıkmıştır.

Soğuk Savaş ertesinde ön plana çıkan değişiklikler 
NATO'nun da değişmesini ve yeni uluslararası şartlarla uyumlu 
hale gelmesini zorunlu kılmıştır. Bu değişim süreci içinde İttifak, 
yeni bir genişleme sürecine girmiş, kuruluşunun 50’inci yılında 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yı saflarına katarak üye 
sayısını 19'a çıkarmış, Rusya ve Ukrayna ile özel ilişkiler tesis 
etmiş, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi ve güçlendirilmiş Barış 
İçin Ortaklık Programını değişim sürecinin itici gücü haline 
getirmiş, Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi 
amacıyla bölge ülkeleriyle bir diyalog süreci başlatmıştır. Diğer 
taraftan İttifak kendi içinde de yapısal değişiklikler 
gerçekleştirmiş, bir yandan Avrupa Güvenlik ve Savunma
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Kimliği’ni geliştirme yolunda önemli adımlar atarken, diğer 
taraftan savunma düzenlemelerini yeniden şekillendirmiştir. 
NATO bütün bunları varlığının temel unsuru olan kollektif 
savunma anlayışından sapma yapmaksızın gerçekleştirmiştir.

Türkiye, 48 yıldan bu yana olduğu gibi 21 ’ inci yüzyılda da 
bu etkin kuruluşun ve Avrupa güvenlik mimarisinin baş 
aktörlerinden birisi olmayı sürdürecektir.

a
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LÜKSEMBURG BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞİŞLERİ 
VE DIŞ TİCARET BAKANI’NIN ÜLKEMİZE YAPACAĞI

ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Dış
Ticaret Bakanı Sayın Lydie Polfer, 22-24 Şubat 2000 tarihleri
arasında Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret 
edecektir.

Sayın Bakanımız ile konuk Bakan'ın başkanlıklarında 
yapılacak heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile Lüksemburg 
arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası 
konuların ele alınması öngörülmektedir.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı, ülkemizi ziyareti sırasında 
Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecektir. Bakan Polfer,
aynca Devlet Bakanı Sayın Recep Önal ile de bir görüşme 
yapacaktır.

Resmi heyetinin yanısıra bir işadamları heyetiyle birlikte 
gelecek olan Lüksemburg Dışişleri Bakanı, 23 Şubat akşamı 
İstanbul a geçerek, Türk iş çevreleriyle temaslarda bulunacaktır. 
Konuk Bakan 24 Şubat akşamı ülkemizden ayrılacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN TRT-1 
“PANAROMA” PROGRAMINDA VERDİĞİ MÜLAKATIN

METNİ

SORU : Sevgili izleyiciler programın başında da 
vurguladığımız gibi stüdyomuzda değerli konuklarımız var. 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem lütfettiler Pazar Panaroma'ya 
katıldılar. Efendim hoşgeldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz 
programımıza katıldığınız için.

SAYIN BAKAN :Ben teşekkür ederim.

SORU: Milliyet Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi değerli 
gazeteci yazar Fikret Bila'da bu Pazar bizimle birlikte. Siz de 
hoşgeldiniz.

FİKRET BİLA: Hoşbulduk.

SORU : Sayın Bakan Almanya gezisini gerçekleştirdiniz. 
Almanya'da yaptığınız temaslar oldu. Biz sizin yazarlığınızı 
biliyoruz. Çıkarttığınız eserler, kitaplar var. Fotoğrafçılık yönünüz 
olduğunu da herhalde kamuoyu bugüne kadar pek bilmiyordu 
veya bilenler azdı.

SAYIN BAKAN : Azdı.

SORU: Fotoğrafçılığa bilahare geliriz programın sonunda 
ama. Uygun görürseniz öncelikle siyasi temaslara değinelim. 
Neler oldu, Almanya gezisini ana hatlarıyla değerlendirir misiniz?
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SAYIN BAKAN: Gezinin nedeni her yıl yapmakta 
olduğumuz Batı Avrupa'daki Başkonsoloslar Toplantısıydı. 
Almanya'da çok sayıda Başkonsolosluğumuz mevcut. Malum çok 
sayıda yurttaşımızın bulunması, yaşaması nedeniyle. Ayrıca 
Almanya dışında diğer Batı Avrupa ve merkezlerindeki 
Başkonsoloslarımız ve Konsoloslukların üst düzey yönetimi, 
merkezden gelen bizim arkadaşlarımız, Bakanlıktan 
arkadaşlarımız, ayrıca Konsolosluk hizmetleriyle ilgili 
Bakanlıkların temsilcileri - Adalet Bakanlığı gibi, İçişleri 
Bakanlığı gibi- Çok geniş bir toplantı ve çok faydalı bir toplantı. 
Ben önceki yıl da katılmıştım. Geçen yıl katılamamıştım. Bu sene 
tekrar başkanlık ettim bu toplantıya ve burada bizim sayısı 3,5 
milyona yaklaşan Batı Avrupa'daki insanlarımızın meselesi, 
sıkıntısı, ne yapıyoruz, ne yapabiliriz konuları ele alındı. Kendi 
özeleştirimiz de yapılmakta bu toplantılarda ve Konsolosluk 
hizmetlerini daha etkili hale getirmenin yolları yöntemleri 
tartışılmakta. Esas amacım buydu. Ziyaretin amacı buydu. Benim 
Almanya'ya gelmem nedeniyle Sayın Fischer, Almanya Dışişleri 
Bakanı da bir görüşme isteğinde bulundu. Almanya Dışişleri 
Bakanlığıyla ikili bir müzakeremiz oldu. Orada da genel 
değerlendirmeler yapıldı. Biraz AB konuları, ayrıca KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın Fischer'le görüşmesi. Bunu da 
konuştuk. Benden birkaç gün önce Sayın Denktaş Almanya'daydı 
Fischer'in davetlisi olarak. Bu konuları görüştük. Bir de fotoğraf 
sergisi. Bu benim yurtdışmdaki ilk fotoğraf sergim oluyor ama, 
yurtiçinde yanılmıyorsam 6 veya 7 tane sergim olmuştu zaman 
içinde. Bir de onu gerçekleştirdik. İyi bir ziyaret oldu.

SAYIN BILA : Sayın Bakanım Alman meslektaşınızla
Haider olayını da konuştunuz mu? Avusturya'da iktidar ortağı 
oldu.

SAYIN BAKAN : Şu bağlamda konuştuk. Yani özel 
olarak Avusturya'yı konuşmadık. Fakat genelde Batı Avrupa'da 
yükselen yabancı düşmanlığını, hatta ırkçılığı, hatta bazı
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örneklerde faşizm benzeri eğilimleri konuştuk. Çünkü bu 
Almanya için de çok hassas bir konu. Almanlar bir hayli kaygılı 
bu gelişmelerden. Hem tabii bizim için çok önemli bir konu. 
Bizim belirttiğim gibi 3,5 milyon insanımız var ve Batı Avrupa'da 
uç veren bu eğilimler ki, bu uç vermek belki iyi bir tanım. Çünkü 
bir süredir devam ediyor bu olay. Bunun hedef aldığı başlıca bir 
kitle bizim insanlarımız. Dolayısıyla bu konudaki kaygılarımız 
Almanya'nın kaygılarına benziyor. Çünkü Almanya'da çok rahat 
değil. Gerçi Almanlar AvusturyalIlardan farklı. Çünkü Avusturya 
kendi geçmişiyle hesaplaşmamış bir ülke ve toplum. Oysa 
Avusturya'da faşizm, Hitler dönemi, Nazizm çok köklü bir şekilde 
yaşandı. Buna karşılık Almanya kendi geçmişiyle bu 
hesaplaşmayı yapabilmiş bir toplum. Almanların böyle bir özelliği 
var, belki de bu konuda bir avantajı.

SAYIN BİL A: Bu olay bir de şöyle bir tartışmayı gündeme 
getirdi. Tabii Avrupa tepkisini gösterdi Haider'in iktidar ortağı 
oluşuna. Hatta ileride demokrasi tehdit altında kalabilir mi? Nazist 
bir eğilim gösterilebilir mi? Faşist bir eğilim gösterilebilir mi? 
Buradan zaman zaman Türkiye'de de tanık olduğumuz bir tartışma 
çıktı. Demokrasinin sınırları nedir? Demokrasi kendini tahrip 
edecek siyasal akımlara sandıktan çıktı diye izin verebilir mi gibi 
ve bu bağlamda da Avrupa'nın çifte standartla yaklaştığı gibi bir 
tartışma açıldı. Hani kendilerini ilgilendiren bir konu olduğunda, 
demokrasiyi tehdit altında gördüklerinde çok sert tepki gösterirler 
diyorlar. Oysa Türkiye'den bazı talepleri -Türkiye'de hem 
demokrasinin, hem de laik cumhuriyetin belki sıkıntıya girmesine 
yol açacak- olacak gibi görülüyor.

•   

SORU: izninizle bir parantez açayım. Somut örnek Refah 
Partisi'nin kapatılmasında. "Nasıl olur? Sizde parti kapatılıyor, 
demokrasiye aykırı bir yaklaşım" denilirken, Sayın Haider'in de 
başını çektiği bir koalisyonun ortaya çıkması neticesi teminat 
isteniyor. Bu tür yaklaşımlar var. Yani bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat2000 79



SAYIN BAKAN: Tabii hiçbir zaman siyasette hele 
uluslararası siyasette mutlak ölçüler, mutlak ahlak anlayışları 
sözkonusu olmuyor. Yani herkes biraz konulara kendi açısından, 
kendi menfaati doğrultusunda bakıyor ve öyle mutlak yaklaşım 
beklediğinizde o hayalcilikten öteye gitmez. Her toplum biraz da 
kendi özellikleri içinde olaylara yaklaşıyor ve çok büyük 
genellemeler yapmak mümkün olmuyor. Avrupa'ya yeniden 
dönersek Avusturya gelişmeleri özellikle Fransa'da, Belçika'da 
ciddi kaygı yarattı. Çünkü bu iki ülke de yabancı düşmanlığını 
aslında ırkçılığın ve faşizmin başlangıç noktası olarak görüyor. 
Almanya'da, Fransa'da yabancı düşmanlığını bayrak edinmiş 
partilerin varlığı bu iki ülkeyi zaten kaygılandırmaktaydı. Bir de 
tabii Almanya'da da önemli bir değişim yaşanıyor. Alman siyaset 
sahnesinde on yılların iktidarı, aynı zamanda Alman siyasi 
sisteminin bir bakıma temel direği diye nitelenen yahut iki temel 
direğinden biri olarak nitelenen Hıristiyan Demokrat Parti'de ciddi 
bir sarsıntı yaşanıyor. Partinin dağılması sözkonusu. Hatta 
kapanması tartışılıyor. Böyle bir durumda ortaya başka partiler 
çıkacak ve bu ortaya çıkacak başka partilerin Avusturya 
örneğindeki gibi aşırı bazı düşünceleri zikreden yahut bunları, 
uygulayabilecek partiler olmasından Almanya çekiniyor, Alman 
kamuoyu çekiniyor. Böyle bir durum var. Bizim açımızdan tabii ki 
çok önemli. Biz bunu dikkatle izlemeliyiz. Belirttiğim gibi 3,5 
milyon insanımız sözkonusu. Ben onu Sayın Fischer'le ortak basın 
toplantısında da dile getirdim. Bizim 2,5 milyon insanımız 
Almanya'ya emanet edilmiş durumda. Biz emanet verdik 
insanımızı. Dolayısıyla Almanya'daki gelişmeler Batı 
Avrupa'daki gelişmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor.

SORU : Bir de İran'daki gelişmeler var. Efendim izninizle
yeri gelmişken İran'la telefon bağlantımızın hazır olduğunu işaret
ediyor arkadaşlarım. Daha sonra Avrupa'daki gelişmelere elbette
döneceğiz. Ama öncelikle İran'la ilgili bu son seçimden sonraki
tabloyu almak için Sami Oğuz'a bağlanacağız. Bizi duyabiliyor 
mu acaba?
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SAYIN SAMİ OĞUZ : Evet duyuyorum

SORU: Bugünkü bazı gazetelerde yeralan başlıklar 
çarpıcı. İran'da kravat, çarşaf devrimi şeklinde. Yabancı basının 
yani Avrupa ve dünya basının yer veriş şekliyle de işte mollalar 
tokat yedi, çöktü deniyor. Acaba öyle mi?

SAYIN OĞUZ: İran'la ilgili haberleri verirken, gelişmeleri 
anlamaya çalışırken, buradaki mücadelenin bir tarafta mollalar 
tabiriyle tanımlanan kişileri koyup karşı tarafa bir şey koymamak 
yanlış olur. Çünkü burada bir seçim mücadelesi yaşanıyor ve bu 
seçim mücadelesi yasalarla belirlenen çerçevede yaşanıyor. 
Kurulan partiler var, eskiden beri sol örgütler var ve bu örgütlerin 
birçoğunun yöneticisi, kurucusu ve bunların adaylarının her iki 
tarafta da, muhafazakar ve reformist diye tanımladığımız her iki 
tarafta da din adamları bulunuyor. Bazı örgütlerin liderleri din 
adamları. Burada Cuma günkü seçimlerde ortaya çıkan şey 
Cumhurbaşkanı Hatemi'nin ülke içinde ve ülke dışı siyasette 
uygulamak istediği reformları destekleyen partilerin zafer 
kazanmaları muhafazakar çoğunluğu bulunan mevcut mecliste 
büyük bir değişiklik yarattı. Bugünkü gazetelerde yer alan son 
bilgilere göre şimdiye kadar 160 milletvekilinin belirlendiği, 290 
üyeli meclis için yapılan seçimlerde 160 milletvekiliyle meclisin 
büyük çoğunluğunu reformcular oluşturuyor. Dün akşamki son 
aldığımız bilgilere göre, eğer kazanan adayların dökümünü 
kanatlara göre yaparsak bu adayların yaklaşık %67'si Hatemi'yi 
destekleyen 23 Mayıs reform kanadına ait.

SORU: Reformdan kastedilen nedir?

SAYIN OĞUZ: Reformdan kastedilen Hatemi
cumhurbaşkanı seçildiğinde vaat ettiği şeylerdir. İran toplumunda 
kanun hakimiyetinin sağlanması, kültürel alanda mevcut ve daha 
önce var olan bazı anlamsız kısıtlamaların ortadan kaldırılması, 
ülkede sivil toplum kuramlarının geliştirilmesi, hükümetin ve 
devletin topluma ve vatandaşlara karşı daha fazla sorumlu ve
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cevap verebilir duruma getirilmesi. Reformdan kastedilen şeyler 
bunlar. Son 20 yıl içinde, devrimden bu yana geçen zamanda 
İran'ın yaşadığı savaşlar ve devrim kargaşaları, savaştan sonra 
girilen onarım döneminde reformcuların iddiası bu. "Biz bunları, 
yapmak istediğimiz reformları daha önce uygulamak istiyorduk 
ama bu olaylar nedeniyle bunları uygulayamadık. Aslında bu 
özgürlükler hayatımızda var, şu ya da bu şekilde uygulanamadı ya 
da uygulanmadı. Biz şimdi bunları uygulamak istiyoruz. Yapmak 
istediğimiz şeyler zaten anayasamızda öngörülüyor" diyorlar.

SORU : Sayın Bakan, yeri gelmişken, şimdi bu İran'daki 
seçim sonuçlarını da aldık üç aşağı beş yukarı. Bu ülkenin adının 
geçtiği bir dosyayı şimdi aralamak istiyoruz. Haftalar boyu 
Türkiye'de gündemin ilk sırasını koruyan Hizbullah terörü bu kez 
de Van'da sevgililer gününde ortaya çıktı. İnsanları vahşice 
katleden teröristler, bu kez kadın ve çocukların arkasına 
saklanarak beş polisimizi şehit ediyorlardı.

(Konuyla ilgili bir video bant yayınlanmıştır.)

Gelişmeleri özetleyen bandı izledikten sonra hemen Sayın
Bakan'a soruyoruz. Yıllardır Suriye PKK terörünü çok kesin ve
net bir dille bünyesinde barındırmadığını, desteklemediğini, bu
örgüte asla ve kat'a destek olunmadığını vurguladı. Bizden oraya
giden devlet adamları, hatta başbakanlık düzeyinde ziyaretler
yapıldı. Her seferinde belgeler bilgiler ortaya koydular ve sonunda
da Apo kod adlı terörist oradan gitmek zorunda kaldı. Suriye'den
çıktı ve bunu Suriyeliler de kabul etmek durumunda kaldılar.
Şimdi bu Hizbullah teröristleri verdikleri demeçlerde ya da daha
doğrusu sorgulama esnasında itirafları neticesinde çok açık ve net
olarak İran'da eğitim gördükleri, silahları oradan aldıkları ve
oradaki İslam devrimini Türkiye'ye getirmek, istediklerini dile
getiriyorlar. Bizim İran'a bu konuda "siz yıllardır ne
yapıyorsunuz?" şeklinde bir sorumuz oldu mu? Ya da İranlı
yetkililer, diplomatlar ya da devlet adamları bu konuda neler 
diyorlar?
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SAYIN BAKAN : Şimdi efendim elbette Türkiye İran'la 
olan ilişkilerinde bu konud >ki düşüncesini, kaygısını, bilgisini 
dile getiriyor. Ben Dışişle i Bakanı olarak benzer konularda 
elimin altında çok kesin b'zim resmi istihbarat birimlerimizin 
verdiği bilgiler olmadan beyanda bulunmam. Hiçbir ciddi 
Dışişleri Bakanı zaten bunu yapmaz. Genelinde Hizbullah olayına 
baktığımızda -Türkiye bağlamında söylemiyorum- bunun 
özellikle çıkış noktasında İran'la belli bir ilişki olduğu gözüküyor. 
Hizbullah dendiği vakit bu çok genel bir tanım oluyor malum, 
haksız bir tanım aynı zamanda. Yani Allah'ın hizbi hiçbir zaman 
bu olmaz. Bence günah belki de bu tanımı kullanmak. Fakat 
genelinde bakıldığında birçok ülkede bunun o ülkenin 
özelliklerinde mutlaka kaynağına bağımlı kalmaksızın eylem 
yaptığı, harekete geçtiği gözüküyor. Türkiyemizdeki bu akımın 
özelliği zannediyorum bölücülük özelliğininde bulunması. Bu 
sadece bir şey akımı değil...

SORU:Şeriat özlemcileri...

SAYIN BAKAN: Şeriat akımı değil, aynı zamanda bölücü 
özellikli bir akım. İşte şu anda Türkiye, hükümet, İçişleri 
Bakanlığımız, güvenlik birimlerimiz, gerçekten çok başarılı bir 
şeklide bu olayla mücadele etmekte ve herhalde de sonuna kadar 
gidecekler, bütün karanlık noktaları da aydınlığa çıkaracaklar.

İran konusuna gelince, tabii İran'ın bir özelliği var ki, ben 
dikkate alınabilir diye görmekteyim. İran'da -umarım bu seçim bu 
İkiliye bir çözüm getirir- meşru hükümet organlarının dışında, 
gene meşru olan fakat hükümetle bağlantılı olmayan, hükümete 
bağımlı olmayan birimler, güçler, organlar da mevcut. Ve sadece 
Türkiye değil, birçok ülke İran'ı değerlendirirken bu İkiliye işaret 
ediyor ve bundan sıkıntı duyuyor. Mesela bazı şeyleri protesto 
ediyorsunuz İran'la ilgili. Diyelim, Fransa, Almanya veyahut 
Ingiltere, fakat protesto ederken o konunun hükümetin 
denetiminde olmadığını görüyorlar. Bunun bir klasik örneği,
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terörist akımların İran'da konuşlanması, İran'la bağlantıları gibi, 
özellikle ABD'nin ortaya koyduğu düşünceler, iddialar, tezler 
mevcut. Fakat baktığınız vakit, bunların İran'daki hükümete değil, 
İran'daki başka meşru güçlere bağlı olarak faaliyette bulunduğunu 
görüyorsunuz. Yani bu özellikle Amerika'nın gözlemlediği 
konulardan bir tanesi. Yani İran'ı değerlendirmek mümkün değil. 
Çünkü malum onlarda ikili bir sistem mevcut. Bir dini liderlik, 
rehberlik müessesesi var, bir de Hatemi, Cumhurbaşkanı, 
hükümet var. İran'daki bazı bölgeler, bazı güçler, Hatemi'nin ve 
hükümetin kontrolünde değil. O dini rehberin uzantısı olan, 
mesela Devrim Muhafızları tabir edilen veyahut benzer daha 
düzensiz güçlerin kontrolünde. Sanırım, İran'ın şu değişimi 
öncelikle bu meseleye bir çözüm getirmeye çalışacaktır. Çünkü 
aksi halde, İran'la konuştuğunuzda muhatabınızın ne ölçüde etkili 
olduğunu bilemiyorsunuz.

SORU : O zaman bu söylediklerinizden İran'da devlet 
açısından ciddi bir otorite zaafı ortaya çıkıyor.

SAYIN BAKAN : Yani bir farklılık var. Bu zaten İran'ın
kabul ettiği bir olay. Diyor ki "bizde ikili bir yapı vardır". Ama o
ikili yapı İran'la müzakerenizde sizi zor durumda bırakıyor. Bir
defa karşınızdaki muhatabınızın çok üzerine gidemiyorsunuz bazı
noktalarda çünkü biliyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız doğru
söylüyor. Doğru konuşuyor, fakat elinde güç yok, imkan yok. Bu
çok zor bir durum. Yani bugün benimle konuşan biliyor ki
Türkiye'de bir tane hükümet var, bir tane dışişleri bakanı var. Ve
bizim söylediğimiz, yanlışıyla doğrusuyla bize aittir, biz onu
yaparız. Şimdi İran'la ilişkide bulunan ülkeler için bu rahatlıkta 
olamıyor...

' %

SORU: "Bu sıkıntıyı yaşıyorlar" diyorsunuz.

SAYIN BAKAN: Evet. Bu sıkıntıyı yaşıyorlar.
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SORU : Bir de efendim, İran'ın da zaman zaman bize 
yönelik suçlamaları var. Şöyle ki; rejim muhaliflerini Türkiye 
destekliyor, onları eğitiyor şeklinde. Sıkıntısını dile getiriyor. 
Gerçi Türkiye bunlara yanıt veriyor ama böyle birşeyin 
varlığından söz edilebilir mi?

SAYIN BAKAN : Zannetmiyorum. Çünkü bu konuda 
Sayın Kharrazi'yle, Dışişleri Bakanıyla konuşmalarım şuna 
dayanıyor: Eğer Türkiye'nin İran'da bir kaygısı varsa, biz onu 
sizinle işbirliği halinde yerinde incelemek, görmek istiyoruz. Eğer 
İran'ın rejim muhalifi -tabii her ülkenin rejim muhalifi var da, 
böyle teröre dönük silahlı kalkışmaya dönük, İran'ın içini 
karıştırmaya dönük bir şey- varsa, Türkiye'de böyle bir birikim 
olduğu düşüncesinde iseniz "Buyurun gelin. Gelin, işte bizim 
istihbarat teşkilatımızla bir arada, gelin, gidin, araştırın" diyorum. 
Biz bu açıklığı sağlıyoruz kendilerine ve bu güne kadar da öyle 
kayda değer bir şey çıkmadı ortaya.

SAYIN BİLA: İran'daki bu değişim çok önemli 
görünüyor. İran halkı çok katı, şer'i kurallarla yönetilmekten 
uzaklaşıyor kendi tercihiyle. Herhalde reformistlerin çok büyük 
bir oyla seçimi kazanmaları bunun işareti. Belki biraz yumuşar. 
İran halkı Hizbullah vari yaklaşımlardan süratle uzaklaşmaya 
çalışırken onu Türkiye gibi veya diğer ülkeler gibi komşu ülkelere 
ihraç etmeye çalışması büyük çelişki oluşturacak. Bundan belki 
İran'ın kendi istihbaratıyla ulaşacağı, biraz daha demokratik bir 
nokta bu tür olayların herhalde azalmasına, en azından destekten 
çıkarılmasına sebep olabilir.

SAYIN BAKAN: Haklısınız, tabii İran'ın bizim
ölçülerimizle demokrasi, çoğulculuk, insan hakları yönünde 
kendini geliştirmesinden Türkiye büyük memnuniyet duyar, 
Türkiye kazançlı çıkar, bölgemiz kazançlı çıkar ve tabii 
Türkiyemizin bir de özelliği var. Biz çok büyük bir nüfusa -yani 
yeryüzündeki bütün İslam özellikli toplumları buna dahil
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edebiliriz ki bir milyardan fazladır- böyle bir nüfusa tek yenileşme 
modelini sunmuş olan ülkeyiz. Yani Türkiye'nin örnek olmak, 
model olmak özelliği var. Bu çok önemlidir. Dış politikada hele 
fevkalade önemli. Bir ülkenin böyle bir özelliğe sahip olması, ona 
çeşitli avantajlar tanıyor. Çeşitli imkanlar açıyor ve Türkiyemiz 
buna sahip. Tek yenileşme modeli ve başarılı bir yenileşme 
modeli. Evet, çok eksiğimiz var. Biz de beğenmiyoruz kendimizi 
falan o ayrı konu ama büyük çapta, büyük ölçekte baktığımızda 
Türkiyemiz bir yenileşme modeli ve bu yenileşme modelinin 
getirdiği mesaja, simgelere, anlayışlara İran gibi bir güçlü 
medeniyetin bazı özellikleriyle benzeşmeye başlaması 
Türkiyemiz açısından çok önemli bir gelişme. Umuyorum bu 
İran'da oluşsun ve devam etsin.

SORU: Efendim yaptığınız temaslarda, Avrupa'da
özellikle, Hizbullah konusuna Avrupalı meslektaşlarınızın
yaklaşımı nedir? Yani "biz böyle bir gelişmeyi biliyor ve
gözlüyorduk" şeklinde mi yoksa "nereden çıktı bu Hizbullah" 
şeklinde mi yaklaşıyorlar?

SAYIN BAKAN: Şimdi doğrusu bu konu bana fazla 
açılmadı.

SORU : Öyle mi?

SAYIN BAKAN : Evet. Ben de özel olarak bunu 
konuşmak gibi bir istek içinde olmadım. Benim şöyle bir endişem 
oldu sadece, Türkiyemizin imajı, görüntüsü zaman zaman makul 
ölçülerin ötesinde çarpıtılıyor. Ondan kaygılanıyordum. Tam da 
biliyorsunuz bu sene bizim turizmde yeniden toparlamamız 
sözkonusu. Ben Almanya'da birçok kişiyle, birçok ilgiliyle 
konuştum, Almanya'dan turizm en iyi seneleri aşacak deniyor. 2.2 
milyon yanılmıyorsam Almanya'dan gelen en çok turist sayısı 
olarak. Bu yıl o 2.2'nin aşılması sözkonusu. Dünyanın birçok 
başka ülkesinde de aynı hava mevcut. Şimdi böyle bir hava varken
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bu Hizbullah meselesini bizim çok fazla yurtdışında konuşmamız
t

veyahut işte televizyonlardan aşırı bir şekilde yansıtmamız, hele 
bazen sözü ediliyor o kasetler, bulunan kasetlerin yayını gibi fahiş 
hatalar...

SORU: Siz gördünüz mü efendim o kasetleri?

SAYIN BAKAN: Hayır görmedim. Fahiş hataların 
yapılması tabii bu bahsettiğim tabloyu çok olumsuz etkiler. Ben 
biraz bu açıdan da bakıyorum. Avrupa'daki temaslarımda bunlar

___  •

pek konuşulmadı. En son İsveç'in Sayın Bakanı buradaydı hiç 
sözü edilmedi mesela. Sonra kimlerle konuştum ben son 
zamanlarda? Brüksel'de AB yetkilileriyle konuştum böyle bir şey 
gündeme gelmedi. Almanya'da Sayın Fischer'le gelmedi. 
Zannetmiyorum. Sayın Albright'la Davos'ta konuştuk. Hani bir 
Hizbullah konusunda özel bir ilgi olduğu izlenimini almadım. 
Bizim de bir suni ilgi yaratmamamız lazım.

SORU : Efendim buradan hemen PKK'ya geleceğim. 
Malum burada terörist başının dosyası şu anda rafta görünüyor. 
Dolayısıyla yaptığınız temaslarda bu konu mutlaka gündeme geldi 
herhalde. Kıyıdan köşeden de olsa.

SAYIN BAKAN : Efendim, şimdi bakınız, gelmiyor. 

SORU: Gelmiyor mu?

SAYIN BAKAN: Gelmiyor. Yani, bilemiyorum böyle özel 
bir telkinde de bulunmadım kimseye. "Şu konuyu getirmeyin, ben 
bunu konuşmam" gibi hiçbir telkinim olmadı. Ama gelmiyor. 
Gelen şu, onu söyleyeyim, o da belli bir ölçü içinde geliyor. AB'ne 
Sayın Başbakanımız mesela çok erken bir tarihte katılmamız 
iddiasını, hedefini çok doğru bir şekilde ortaya koydu. Şimdi konu 
şöyle geliyor: Yani Türkiye'nin çok hızla gelişme iddiası, hedefi 
var. Biz bunu saygıyla görmekteyiz. Ama bunun olması için 
müzakerelerin başlaması lazım, müzakerenin başlaması için de
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AB'nin siyasi ölçütlerine Türkiye'nin uyması lazım. Şimdi bu 
ölçütlerin bir kısmına biz uymaktayız. Uymak için hazırlık 
içindeyiz. Gerekirse onlara değinirim. Bazıları ise daha zor 
gözüküyor. Fakat bunların çoğunda olumlu adım atarsanız, 
müzakereler başlar ve müzakereler devam ederken siz o adımları 
atmaya devam edersiniz. Ancak bir tanesi, bu idam cezası konusu, 
istesek de istemesek de siyah-beyaz gibi bir konu. Yani diyor ki 
orada idam cezası hukuk sisteminde mevcut olan bir ülkenin 
müzakerelere başlaması mümkün değil. Bu bağlamda geliyor. 
Yani bu bağlamda, "Türkiye'nin hassasiyetlerini biliyoruz, 
sıkıntılarını biliyoruz, fakat siz de herhalde biliyorsunuz AB'nin 
teamülünü, uygulamasını, ölüm cezasının kalkmış olması lazım 
müzakerelere başlamak için" deniliyor. Yoksa öyle "terör başını 
ne yapacaksınız, onu nasıl bir muameleye tabi tutacaksınız" gibi 
değil.

SORU : Kişisellikten uzak genel kavramlar...

SAYIN BAKAN : Genel. Yani belki bir de bu konuları ben 
kendilerine çok anlattım. Hepsine. Yani belki de ondan artık tekrar 
gündeme getirmiyorlar. İlginç değişimler var, ilginç olaylar var. 
Tamam, bazı sözcüler çıkar, farklı şeyler söyler bazı bakanlar 
bizim hoşumuza gitmeyen, benim kabul etmeyeceğim sözler 
söyler, bunlar olmuştur ve olabilecektir. Ama AB'ne baktığımızda 
şunu söyleyebilirim ki bizi rahatsız eden bir çok konu artık 
gündemden kalkıyor. Mesela benim bir senedir her temasımda 
anlatmak için müthiş çaba sarf ettiğim bu azınlık nedir, ne değildir, 
Türkiye'de azınlık kimdir konusu, ısrarla anlattığım Türkiye'nin 
Türk-Osmanlı yorumu, İslam'ın Türk-Osmanlı yorumunun bizim 
geleneklerimizde bıraktığı izler, bu yorumun üzerine bir yerde 
ondan da faydalanarak bina ettiğimiz laiklik anlayışımız, bütün 
bunlar çerçevesinde biz azınlık diye bir şey tanır mıyız, bilir 
miyiz, bilmez miyiz, bütün bunları o kadar anlattım 
ki,zannediyorum bir etkisi oldu. Bugün artık ikili -ikili dediğim 
baş başa ikili değil, bakanlıklar halindeki kayda geçen ikili-
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müzakerelerde artık bana şunlar da söyleniyor "Türkiye'de bazı 
eksikler var insan hakları demokrasi konusunda, bazı gecikmeler 
var. Türkiye bunları bir azınlık meselesi diye görmeyip de bireysel 
hak olarak görüyorsa, buna bizim itirazımız yok" beyanında 
buluyorlar. Böyle bu konuda en iddialı bakanlar bu şekilde ifade 
ediyor. Yani AB'nin gelişmelerinde doğrusu bizi sıkıntıya 
düşürecek şey yok. İzleyici olarak şunu soracak şimdi sevgili 
Bila, diyecek ki, peki bu Avrupa Komisyonu ile bir toplantı 
olacaktı, neden olmadı?

SAYIN BİLA: Gazetecisiniz aynı zamanda onun için 
bilirsiniz.

SAYIN BAKAN: Şimdi efendim orada ben şuna dikkat 
ediyorum. Tabii o bizim konumuz değil. Adalet Bakanlığımızın 
karar verdiği bir konu. İnsani boyutta ben birçok şeyi kabul 
edebilirim. Yani insani açıdan işte bizim kurallarımıza uygun 
değildir ama eğer belli bir makamımız izin verebiliyorsa verebilir. 
Ben buna böyle ilke olarak karşı çıkmam. Ancak bu tarz olaylar 
gidip cezaevinde şu veya bu kişiyi ziyaret etmek gibi olaylara, bir 
siyasi anlam yükleyerek, simgesel anlam yükleyerek yapılmasına 
karşıyım. Yani kalkıp bir kişi gelir, birini ziyaret eder, etmez 
tamam ama bir Komisyon gelip de, Komisyon olarak resmen bir 
mahkumu ziyaretle işe başlıyorsa o benim anlayışımda olmaz. 
Gene belirttiğim gibi bu başka bir Bakanlığımızın yetkisinde olan 
bir olaydır. Benim Bakanlığımın değil. Fakat ben buna hoş 
bakmam. O da büyük bir mesele değildir. Onu biz biraz büyüttük 
galiba. Bir şekilde normale girecektir.

SAYIN BİLA: Avrupa'daki temaslarınızda grup hakları 
kavramından bireysel haklar kavramına doğru bir eğilim seziliyor 
mu, bu eğilim Avrupa'da yaygınlaşıyor mu?

SAYIN BAKAN: Efendim bu düşüncemiz kabul görüyor. 
Çünkü biz bunu boşlukta söylemiyoruz. Ben bunu söylemeden, 
gündeme getirmeden önce, örneğin Fransa'yı bir hayli inceledim.
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Fransa AB'nin çok muteber bir üyesi. Fransa hiçbir azınlık 
tanımını kabul etmiyor. Biz mesela kendi hukukumuzda 
müslüman, gayri müslim, ayırımı yapıyoruz ve gayri müslim 
azınlık olabiliyor. Fransa'da bu da yok. Fransa, bende diyor 
azınlık yoktur.

SAYIN BİL A: Herkes Fransız diyor.

SAYIN BAKAN : Elbette. Şunu söylüyor sadece. Bakınız 
o nüans çok önemli. Bir defa azınlığı kabul etmiyor. Diyor ki, 
benim memleketimde bireyin hakkı vardır. Yani vatandaşın, 
yurttaşın bireysel hakları özgürlükleri vardır diyor. Benim 
ülkemde bölgesel diller vardır diyor. Bölgesel kültürler vardır 
diyor. Biz diyor Fransa olarak bunlara yardım ederiz. Çünkü bu 
Fransa'nın kendi kültürel birikiminin bir parçasıdır. Ama öyle 
azınlıktı, azınlık hakkıydı yok. Biliyorsunuz Korsika halkı 
tanımını onların en üst düzey mahkemesi yasakladı. Yani 
kullanılamaz dedi Korsika halkı tanımı Fransa içinde. Tabii bütün 
bunları bilerek konuşmak lazım bu konuları. Yahut o konuya ben 
pek fazla girmiyorum ama komşu Yunanistan'a da baktığınızda 
onların da durumu ilginçtir.

SORU:Bir de efendim yeri gelmişken Fransa dedik, şimdi
Türkiye Gazetesi'nin başlığını gördüm, dahası protesto yağıyor.
Sözde soykırımı gündeme getirenler sert cevabı aldılar. Fransa bu
konuda niye bu kadar ısrarlı. Yani hala bu gündemden eksik 
olmuyor Fransa'da?

SAYIN BAKAN: Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı, 
Sayın Başbakan da girişimde bulundu. Ben de girişimde 
bulundum. İşte bizim arkadaşlarımız, Büyükelçiliğimiz, 
Bakanlığımız da ciddi bir şekilde bununla uğraşıyor. Fakat 
belirttiğiniz gibi neden böyle bir olgu var. Bunun sebebi 
zannediyorum Fransa'da ciddi bir Ermeni nüfus sözkonusu.

SORU : Ve oy potansiyeli.

SAYIN BAKAN :Ve oy potansiyeli. Özellikle
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belediyelerde etkili. Burada şu ayırımı da yapmak istiyorum. Yani 
bu konuları konuşurken ben hep dikkat ederim. Bir defa bizim 
Ermeni asıllı vatandaşlarımızı tabii ki tenzih ederim. Onlar 
hepimiz gibi vatandaşımızdır. Hiçbir farkı olmaksızın. Bir ayırım 
daha yapmak lazım. Bu diaspora olayı. Yani kendi vatanı dışında 
yaşayanlar çok daha radikal olmak eğiliminde. Örneğin 
gazetelerde okuduk. İşte röportajlar yapıldı. Mesela 
Ermenistan'daki Ermenilerin Türkiye'ye bakışıyla Fransa'daki, 
Amerika'daki Ermeni azınlığın Türkiye'ye bakışı çok farklı. 
Mesela Ermenistan'da yaşayanlar, tümü demiyorum ancak belli 
ölçüde, dostça bakabiliyor, bir yakınlık hissedebiliyor. Ancak 
bunların Fransa'da, Amerika'da yerleşmiş olanları kendi 
kimliklerini bulabilmek için, bir bakıma belki geçmişten gelen 
bazı komplekslerini giderebilmek için bir suni düşmanlık 
yaratıyor. Yani ancak düşmanlık yaratarak kendi bütünlüğünü, 
kimliğini pekiştiriyor. Bu da çok yanlış, çok tehlikeli ve umarım o 
geçmişteki olaylar kendini tekrarlamaz. Biz Dışişleri Bakanlığı 
olarak çok şehit verdik, ASALA terör eylemlerinde.

SORU: Mutlaka.

SAYIN BAKAN: Umarım böyle şeyler olmaz. O noktaya 
gitmez. Eğer maazallah oraya giderse Ermeni ırkçılığını 
yüreklendirenler, destekleyenler tarih önünde mahkum olurlar. 
Onun için umuyorum o noktaya gitmez.

SORU : Şimdi gündemin bir başka önemli maddesine
geçelim izin verirseniz. Malum Cumhurbaşkanlığı seçimi
gündemde. Bir süre önce gerçekleştirdikleri zirvede konuyla ilgili
mutabakata varan koalisyon ortağı üç lider bu kez de anayasa
değişikliği önerisini imzaladılar. Ancak partilerin içerisindeki
farklı hesaplar bazı hesapların yeniden gözden geçirilmesini 
öngörüyor.

(Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasıyla ilgili bir bant 
yayına girmiştir.)
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SORU: Efendim gene zor bir soru olacak ama siz tecrübeli 
siyasi kimliği olan bir isimsiniz. Dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanıyla, Sayın parti liderleriyle çok sık biraraya 
geliyorsunuz. Tecrübelerinize dayanarak bugünkü gelişmelerin 
ışığı altında, "Sayın Demirel'in görev süresi uzayacak mı?" diye 
sorsam çok zor bir soru sormuş mu olurum?

SAYIN BAKAN : Efendim eksik olmayın güzel 
sözlerinize. Fakat Ben kendi konum dışında siyasi konulara 
girmiyorum. Onun dışında sosyal konular, kültür meselesi, sanat 
meselesi her konunun büyük bir keyifle sohbetini yapalım. Ben 
bazı şeyler söyleyeyim. Ben sizlerden öğreneyim bu sohbette. 
Ama siyasete, iç siyasete özellikle, pek girmiyorum, girmek 
istemiyorum.

SORU: Sayın Bila bu konuda sizin söyleyeceğiniz bir şey
var mı?

SAYIN BİLA: Evet tabii Sayın Bakan'la ilgili ben de bir 
soru sormak isterim. Çünkü önemli bir gençlik kesimi de böyle bir 
kampanya başlatmış gibi Sayın Bakanım size ulaşıyor mu 
bilmiyorum ama. Örneğin İsmail Cem'in Cumhurbaşkanı...

SORU: Onu daha önce Sayın Bakanın katıldığı bir Pazar 
Panaroma programında sorduk. Sayın Bakan ben yaptığım işten 
çok memnunum. Dışişleri Bakanlığı görevine devam ediyorum. 
Bu konuda söylenecek fazla bir şey yoktur dedi. Noktayı koydu.

SORU: Sayın Bakana hemen şunu soracağım efendim.
İsveç bizim Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizle genelinden fazla 
mı ilgileniyor acaba?

SAYIN BAKAN: Sadece İsveç değil bugünün dünyasında 
herkes birbirinin meselesiyle ilgileniyor. Yani ben nasıl Alman 
Dışişleri Bakam’na veyahut Fransız Dışişleri Bakanı’na acaba 
Almanya'da, Fransa'da yabancı düşmanı, ırkçı, faşist özentisi
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akımlar güçleniyor mu? Bunları kontrol ediyor musunuz? 
Bunlardan bizim insanlarımıza bir ziyan gelir mi gibi 
ilgilenmekteysem veyahut Avusturya'nın meselesiyle nasıl herkes 
ilgilenmişse bizim meselelerimizle de ilgileniyorlar. Burada 
önemli olan ölçüyü kaçırmamaktır. Haddini bilmektir ve belli bir 
anlayış içinde ilginin ortaya konmasıdır. Yoksa ben de 
muhataplarımla konuşurken öyle ifadeler kullanırım ki, onlar 
bunu hiçbir şekilde hoş karşılamazlar. O da mümkündür. 
Dolayısıyla ben şu ülke çok fazla ilgileniyor, bu ülke ilgilenmiyor 
diye bir şey söylemiyorum. Herkesin ölçüyü bilmesi lazım. Benim 
çok sevdiğim Osmanlıca bir sözcük vardır. Artık bugün pek 
bilinmiyor "İz'an" kelimesi. Onun Türkçemizde tam karşılığı da 
yok bildiğim kadarıyla. Yani bu bir iz'an meselesidir ve o iz'an 
herkeste mevcut olmalıdır diyorum.

SORU : Sayın Bila ekleyeceğiniz bir şey var mı?

SAYIN BÎLA: Evet Sayın Bakanım bu konuda şunu 
sormak istiyorum size, son zamanlarda Güney Doğu 
Bölgemizdeki belediyelerin özellikle HADEP'li belediyelerin 
Avrupa'yla çok yoğun temas içerisinde oldukları biliniyor. Bu 
temasları içerisinde Türk dış politikasını rahatsız edecek bazı 
gelişmelere de ortam hazırlandığı gibi yorumlar yapıldı ve bugün 
Diyarbakır Belediye Başkanı, Siirt Belediye Başkanı da gözaltına 
alınmış dürümdalar. Acaba belediyelerin bu dış temaslarındaki 
yoğunluktan siyasi bir sonuç çıkıyor mu? Veya Dışişleri bu 
temasları izleyebiliyor mu?

SAYIN BAKAN : Bizim yaklaşımımız şöyle.
Türkiyemizin yasalarına göre suç olan bir eylem, bir işlem, bir 
yaklaşım sözkonusuysa elbette biz buna karşıyız. Ama 
Türkiyemizde bir suç yoksa ve belediyeler olsun, dernekler olsun, 
siyasi parti, üniversite olsun, dışarısıyla temas ediyorsa eder. Yani 
bu onun kendi bileceği birşeydir. Anayasamız çerçevesinde de 
hakkıdır. Bizim açımızdan ölçü Türkiye'nin yasalarının izin verip
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vermediği yaklaşımlardır. Bu ölçünün koruyucusu olan, bu 
ölçünün aşıldığı, aşılmadığı yolunda karar verecek olan da 
mahkemelerdir, hakimlerdir. Yani biz böyle bir legalist yaklaşım 
içindeyiz. Yani yasalcı bir yaklaşım içindeyiz.

SORU: Efendim programın sonunda biraz değişik bir 
konudan söz edelim ve onunla noktalayalım diyoruz. Malum 
geride bıraktığımız Pazartesi günü Dünya Sevgililer Günü'ydü. 
Her özel günde olduğu gibi alışveriş çılgınlıkları da yaşandı tabii. 
İki kişi arasında çok özel biçimde yaşanması gereken aşklar gazete 
ilanlarına dönüştü. Paraya çevrildi. Oysa aşkın başka adlarla 
anılmaya ne ihtiyacı vardır, ne de tahammülü.

(Sevgililer günü dolayısıyla derlenen bir bant yayınlandı)

SORU: Sayın Bakan hemen soracağım efendim. Tabii 
çeşitli görüşler var. Kimi "tüketimi arttırmak için icat edilmiş bir 
gün" diyor. Karşısında "Hayır insanların yılda bir kez de olsa 
böyle günlere ihtiyacı vardır" şeklinde görüşler ortaya sürülüyor. 
Siz nasıl bakıyorsunuz olaya?

SAYIN BAKAN: Efendim ben çok güzel bir olay diye 
bakıyorum. Tabii bütün bu söylenenler iki insan arasındaki 
sevgiye dönük, aşka dönük ve bu özelliğiyle fevkalade önemli, 
fevkalade güzel yerinde. Sevgi tabii genelde çok önemli bir etken. 
Toplumsal açıdan da çok önemli bir etken. Ben birkaç kez 
vurguladığımı hatırlıyorum. Türkiyemizde zaman zaman bir şeyin 
eksiğini hissederiz. Bir şey eksik. İşte eksik olan o sevgidir. 
Türkiyemize bakarsanız siyasi parti kongresinde sevgi yoktur. 
Efendim tartışmalarda sevgi yoktur. Zaman zaman tabiata sevgi 
yoktur. Zaman zaman başka canlılara sevgi yoktur. Yani sevgiyi 
bir toplumda bütünleşmenin, bütünlüğün, sağlıklı beraberliğin çok 
önemli bir faktörü olarak görüyorum ve bu sevgililer gününü, 
belirttiğim gibi daha bireysel bir olgu olmakla beraber sevginin 
önemini hatırlattığı için çok faydalı ve önemli görüyorum.
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Gerçekten Türkiyemizde sevgiyi, insanların birbirini sevmesini, 
birbirini anlamaya çalışmasını, bir eksiklik olmaktan mutlaka 
çıkarmamız lazım.

SORU: Efendim buradan isterseniz sizin fotoğraf 
aşkınıza, fotoğraf sevginize geçelim. Yurtiçi sergiler, 
çalışmalarınızı sergilediğiniz mekanlar ayrı, bir de Almanya 
gezinizde bir fotoğraf sergisi açtınız herhalde değil mi efendim?

SAYIN BAKAN: Evet.

SORU: Bu nereden geliyor. Bir yönlendirme sonucu mu 
yoksa sizin özel bir yetiniz mi var bu konuda?

SAYIN BAKAN: Efendim ben çok küçük yaştan beri 
fotoğrafa meraklıyım. Sanırım 11 veyahut 12 yaşımda babam 
bana bir fotoğraf makinesi hediye almıştı. O günden başladı ve 
hatırlıyorum ortaokulda yani Robert Kolej'de okuyordum ben, 
İstanbul'da. Ortaokulun yıllığının bölüm sayfalarını ben 
fotoğrafladım. Yani benim çektiğim fotoğraflar o bölümlerin 
sayfaları olmuştu ve hep devam etti. Bir ara ilgilenemediğim bir 
dönem oldu. Sonra zannediyorum 70'li yıllarda, hatta daha erken 
bir tarihte, işte 65-66 gibi tekrar hızlandı ve o gün bugün de o 
hızıyla devam ediyor. Tabii çok seviyorum. Galiba şu nedenle ki 
benim fotoğraflarım daha çok güzellikleri anlatıyor. Yani renk 
güzellikleri, insanın güzelliği, tabiatın güzelliği. Bu konularda çok 
da sıcak bir tecrübem var. Çok soruldu bu sualler bana 
Almanya'daki sergi nedeniyle. Onun için hemen 
cevaplayabiliyorum. Şimdi benim hayatımdaki bütün uğraşım hep 
gerçek üzerine oldu, acı üzerine oldu. Bir yerde insanların 
sıkıntıları, eşitsizlik, özgürsüzlük hep ben bu konularda uğraştım. 
Yani hep somut konularda. Yazar olarak, gazeteci olarak. Hatta 
Dışişleri Bakanı olarak, politikacı olarak eşitsizliklerin üzerine 
yürüdük. Türkiye'de özgürlüklerin gelişmesi için uğraştık ve bu 
somut bir uğraştı, gerçek bir uğraştı.
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SAYIN BILA: Sevgiyi ifade etme olanağı bu mu diye 
düşündünüz. İyiyi, güzellikleri.

SAYIN BAKAN: Galiba. Zannediyorum fotoğraflara bu 
konular zaman zaman yansıyor. Ancak fotoğrafta benim 
fotoğraflarımda genel izlenim hep bu güzellikler. Olağanüstü 
güzel renkler, yapraklardaki güzellik işte burada mesela demin 
sizin verdiğiniz görüntü vardı sevgililer günü nedeniyle bir hanım 
ve bir bey birbirine yakın oturuyor. Ona çok benzeyen bir 
fotoğrafım var benim. Onu hatırladım. Hep bunları vermeye 
çalıştım ve böylece zannediyorum bir denge belki bilinçaltında bir 
denge kurdum.

SORU: Bundan sonra devam edecek mi bu tür çalışmalar?

SAYIN BAKAN: Edecek. Almanya doğrusu beni çok 
keyiflendirdi. Yani Almanya'daki sergi bir defa çok yankı buldu. 
Siyasi düzeyde iki bakan geldi sergime. Çok sayıda milletvekili 
geldi değişik partilerden, çok sayıda insan geldi. Bizim 
insanlarımızın çok hoşuna gitti. Türkler böyle işte bakın biz böyle 
sergi de açıyoruz gibi benimsediler. Almanya'da televizyonlar çok 
uzun verdi. Bütün kanallar. Berlin televizyonu çok uzun verdi. 
Gazetelerde yorumlar çıktı ve bana göre işin güzelliği işte bakın 
bu Bakan, Dışişleri Bakanı ne de güzel fotoğraf çekiyormuş 
şeklinde değil. Fotoğrafları inceliyorlar. Kimini eleştiriyorlar. 
Kimini beğeniyorlar. Yani doğrudan doğruya ona yöneldiler. 
Zannediyorum Türkiyemiz hani o imaj diyoruz ve Türkiye'nin 
tanıtımı diyoruz. O açıdan çok iyi bir vurgulama oldu. Son derece 
memnunum. Almanya'daki Büyükelçiliğimiz, Berlin'deki 
Büyükelçiliğimiz, Konsolosluğumuz herkes çok çalıştı bu sergi
için ve sonuçta ortaya güzel bir şey çıktı. Beni yüreklendirdi.

t

Şimdi birkaç ülkeden daha talep var. Ben tereddüt ediyordum. Bir 
bakalım şu Almanya nasıl olacak diye. Şimdi yüreklendirdiler. 
Herhalde başka ülkelerde bu sergi kendini tekrarlayacak.
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SORU: Efendim TRT Genel Müdürlüğü de yaptınız. TRT 
çalışanlarının anılarında özel bir yeriniz var. Sizinle ilgili bir anıyı 
hemen kısacık bir nakledeyim sohbeti öyle bitirelim müsaade 
ederseniz.

1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hummalı bir 
faaliyet var. Bir montajda görevli arkadaşımız çok süratli bir 
şekilde çalışıyor. O sırada Zat-ı Aliniz geliyorsunuz. Bilmiyorum 
hatırlayacak mısınız?

SAYIN BAKAN: Evet.

SORU: Çalışırken kolay gelsin diyorsunuz. Sizi görüyor o 
tempoda. Sağol aslanım şeklinde bir hitap tarzı. Siz hiç reaksiyon 
vermiyorsunuz. Otur ayakta kalma diyor ve oturuyorsunuz. Daha 
sonra izin istiyorsunuz. Kolay gelsin diyorsunuz. Sağol arkadaşım 
diyor ve siz ayrılıyorsunuz reaksiyon vermeden. Ertesi gün 
arkadaşımızı Genel Müdürün çağırdığını söylüyorlar. Sizin 
makamınıza geliyor. Sizi gördüğü anda heyecandan ne yapacağını 
şaşırıyor. Siz arkadaşımızı oturtuyorsunuz. Çalışmalarından ötürü 
kutluyorsunuz. Çok ciddi ve hummalı şekilde çalışıyordunuz dün 
akşam diyorsunuz ve aranızda böyle bir konuşma geçiyor. Bu da 
yıllardır anlatılagelir. Kurum çalışanları arasında hoş bir anı 
olarak kalmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfettiniz bugün 
programımıza katıldınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda da 
başarılar diliyoruz.

SAYIN BAKAN: Ben size teşekkür ediyorum. Sayın 
Bila'ya da çok teşekkür ediyorum.

SORU: Sayın Bila size de çok teşekkür ediyoruz ve değerli 
izleyiciler böylelikle bir Pazar Panaroma'nın daha sonuna geldik. 
Hoşçakalın.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSVİÇRE DIŞİŞLERİ 
BAKANI JOSEPH DEİSS'İ KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, İsviçre 
Dışişleri Bakanı Joseph Deiss'i bugün kabul etmiştir. Kabulde

___  _ •  _

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem de hazır bulunmuştur.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye ile İsviçre 
arasında mevcut iyi ilişkileri her alanda daha da geliştirmeyi arzu 
ettiğimizi, bu çerçevede İsviçre'nin Türkiye'yle ekonomik ve ticari 
ilişkilerini geliştirmesinden ve özelleştirme projelerine daha fazla 
ilgi göstermesinden memnuniyet duyacağımızı, Türk ve İsviçreli 
müteşebbislerin ortak şirketler kurarak üçüncü ülkelerde çeşitli 
yatırımlar gerçekleştirebileceklerini belirtmiş, geçtiğimiz yıl 
yaşadığımız deprem felaketinde yardım elini uzatan İsviçre

0

devleti ve halkına bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmiştir.

İsviçre Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Kasım 1999'da
•  •  ____  ____

İstanbul'da düzenlenen AĞIT Zirvesi’ne başarılı evsahipliği 
yapması ve Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde AB'ye üye 
adaylığının tescil edilmesi dolayısıyla tebrik etmiş, enerji sektörü 
başta olmak üzere hemen her alanda Türkiye ile daha fazla 
işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtmiş, Türkiye'nin 
yaşadığı deprem felaketi nedeniyle İsviçre halkının başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerini yinelemiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VEHBİ KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN MERHUM VEHBİ KOÇ 

ANISINA DÜZENLENEN KONFERANSTA YAPTIKLARI
KONUŞMA

(Koç Üniversitesi, İstanbul, 21 Şubat 2000, Pazartesi, Saat: 18.30)

Değerli misafirler,
Sevgili gençler,

Türkiye'de müteşebbislerin öncüsü, örnek işadamı 
merhum Vehbi Koç'un anısına düzenlenen bu toplantıda sizlere 
hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ekonominin 
küreselleştiği bir dönemde bir toplumun gerçek gücü dünya 
ölçeğinde rekabet edebilecek işadamlarına sahip olmaktan 
geçmektedir. Vehbi Koç gibi başarılı öncüler bugün dünyanın dört 
bir yanında ülkemiz insanının girişim kabiliyetini ve başarma 
azmini temsil eden, 135 ülkeye mal satabilen, gurur duyduğumuz 
bir işadamları topluluğunun ortaya çıkmasında etkili olmuşlardır. 
Merhum Vehbi Koç'u bu vesileyle bir kere daha rahmet ve takdirle 
yadediyorum.

Dünyanın eski düzeninin yerini yenisine bırakmakta 
olduğu günlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla, "nereye gidiliyor" sorusu 
üzerinde durmak gerekmektedir:

2000-2010 yılları arasındaki zaman dilimi yeni bir çağın 
başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. 21. Asır, yeni, yepyeni, 
kökten yeni bir çağı haber vermektedir. Geleneksel dünya ile yeni 
çağın icapları nasıl bir uzlaşma ve uyuşma içinde olacaklardır? Bu 
bakımdan büyük bir paradokstan sözedenler de bulunmaktadır.
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Eski ve yeni çağ arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağı 
2000-2010 yılının, en büyük sorunu ve sorusudur.

Avrupalı güçlerin tek ve global, uluslararası ilişkiler 
sistemi kurma çabası gösterdiği son 500 yıldan beri, uluslararası 
sistem, aşağı-yukarı aynı yapıda bir şablon göstermiştir. Bu 
şablonda, iki veya daha fazla sayıda güç (devlet), daima üstünlük 
için karşı karşıya gelmişlerdir. Keza bu şablonda, daima büyük 
güçlerin rekabeti ön plana çıkmıştır. Bu rekabet ve mücadelede 
aşağı-yukarı bütün devletler oyuncu veya kurban olarak yer 
almışlardır. Bu yoldaki her mücadele, yalnız bütün dünyayı 
kapsayan anlamda değil, fakat, ekonomik, askerî, siyasî, kültürel 
ve ideolojik alanları kapsadığı için bütün dünyayı içeren (global) 
bir niteliğe bürünmüştür. Bu anlamda, bölgesel mücadeleler bile, 
genel bir yapı olarak dünyamızı etkilemişlerdir.

Bu mücadele ve savaşların bir ilk izlenimi vardır: galip 
taraflar daima, zaferin devamlı ve karşı gelinemez olduğunu ve 
elde edilen galibiyetin galiplerin çıkarlarını ebedileştireceğini 
ummuşlardır. Ancak, 1815 Viyana’sı, 1919 Versailles'yı ve 1945 
BM'si, hep bu umudu boşa çıkarmışlardır.

Soğuk Savaş'ın sona ermesi, tarihin diğer dönemlerinden 
hiç farkı olmayan bir devre tanıktır. ABD'nin oluşturduğu 
devletler koalisyonu, ancak, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden 
sonra muzaffer olmuştur. Zira, ancak bu dönemden itibaren, anti- 
Sovyet görüş ve müesseseler, gerçek anlamda alan kazanmaya 
başlamışlardır. Daha da önemlisi, anti-Sovyet, kültür ve ideoloji 
mutlak bir zafere sahip olmuş, liberal-kapitalizm evrensellik 
kazanan bir teori olmuştur. Bu ortamda, Çin'deki komünizm bile, 
kendisini yeni çağın içine "re-entegre" etmiştir. Birkaç yasadışı 
devlet hariç, bütün dünya, serbest ticaret, insan hakları ve 
demokrasinin temellerini oluşturduğu bir tek global sisteme doğru 
yönelmeye başlamışlardır. Bununla beraber, son on yıl, tarihin 
"tekerrür etmemesini" simgelemekten uzaktır. Zira bu son on yıl,
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bundan öncekiler gibi, sadece ara kesitlerdir ve bir gücün ya da bir 
güçler koalisyonunun zaferinin, kesin ve mutlak olduğunu 
gösteremez.

Tek kutuplu dünya bugün için bir gerçektir. ABD'nin, 
ekonomik, politik ve askerî olarak global hakimiyete sahip olduğu 
tek kutuplu dünyada denge arayışları, devletlerarası uzlaşmalar ve 
uyuşmazlıklar hiç eksik olmayacaktır. Bu, işin doğasından 
kaynaklanan bir vakıadır.

Ekonomik senkronizasyon ve küreselleşme:

1. Liberal kapitalizmin temel tahmini şudur: Liberal 
insan hakları teorisinin çekiciliği ve kapitalizmin çok büyük etkisi 
ve nüfuzu bütün dünya devletlerini öyle bir tekil sisteme 
götürecektir ki, bu sistemde, savaş ve uyuşmazlık akıldışı hale 
gelmiş olacaktır. Bu teoriye göre, küreselleşmiş ekonomik sistem, 
kültür farklılıkları dahil, her seviyedeki milliyetçiliği de oıtadan 
kaldırmış olacaktır. Böyle bir sistemde, uluslararası 
korporasyonlar, ulusal kurum ve kuruluşlardan daha fazla ve daha 
önemli hale geleceklerdir.

2. Uluslararası sermaye hareketi: ulusal sınırları çok 
kolay aşabilen, çok hızlanmış ve yoğunlaşmış bir sermaye 
hareketi, küreselleşmiş bir ekonominin pekişmesini sağlayacaktır.

Bu görüşe göre, globalleşme, bütün dünya ekonomilerinde 
bir genel "senkronizasyon"a yer verecektir. Bu durumda, Japonya, 
ABD ve Avrupa'da birbirleriyle uyuşan aynı ekonomik 
politikalarla bir ekonomik entegrasyon ortaya çıkacaktır. Bunun 
sonucunda, uluslararasmdaki ekonomik ahenk daha da artmış 
olacak ve yoğunluk kazanacaktır.

Bu noktada, küreselleşme konusu üzerinde ayrıntılı olarak 
durmak istiyorum. Son zamanlarda bu kavramla ilgili olarak

• •

yaygın tartışmalar gözlenmektedir. Dünya Ticaret Orgütü'nün
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geçen yıl Seattle'da yapılan toplantısından geçen ayki Davos 
Toplantısına ve geçtiğimiz hafta yapılan BM Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü (UNCTAD) genel konferansına kadar değişik forumlarda 
"küreselleşme" ile ilgili yoğun tartışmalar cereyan etmiştir. Bu 
tartışmaların nedeni ve niçini iyi anlaşılmalıdır.

Herşeyden evvel küreselleşmenin iletişim, ulaşım ve 
bilgisayar teknolojisindeki devrim niteliğindeki gelişmelerle 
ortaya çıkmış bir olgu olduğu gözardı edilmemelidir. Zaman ve 
mekânı algılayışımızı değiştiren küreselleşme, bir amaç değil, 
refahın daha adil paylaşımını sağlayacak ve uluslararasındaki 
gelir dağılımı bozukluğunu ortadan kaldırmaya yarayacak bir araç 
olarak görülmelidir. Öyleyse, küreselleşmeyle ilgili tartışmalar 
nereden kaynaklanmaktadır? Küreselleşmenin sunduğu 
imkânlardan gerek ülkelerin içinde gerek ülkeler arasında çok 
yararlananlar, az yararlananlar ve hiç yararlanmayanlar 
bulunmaktadır. Ülkelerin içinde ve ülkeler arasında dengesiz gelir 
dağılımı, yaygın işsizlik ve fakirlik gibi çok ciddi sorunların 
varlığını sürdürdüğü tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, bunlar, 
münhasıran küreselleşmenin neden olduğu sorunlar değildir. Zira 
bu sorunların tümü geçtiğimiz yüzyıl boyunca da insanlığın karşı 
karşıya olduğu temel sorunlar olarak varlığını sürdürmüştür. 
Dolayısıyla, karşımızda duran mesele şudur: küreselleşme bu 
sorunları daha da mı derinleştirecektir yoksa bunların çözümü için 
gerekli şartları mı yaratacaktır?

Sermayenin, malların, hizmetlerin ve insanların dolaşım 
hızının başdöndürücü bir şekilde artmasının ve ekonomik 
anlamda sınırların giderek ortadan kalkmaya başlamasının 
kalkınma ve yoksullukla mücadele çabalarının önünde bir engel 
oluşturduğunu iddia etmenin rasyonel bir dayanağı olamaz. 
Ancak, bu iddianın küresel ölçekte yaygın bir sosyal olgu olduğu 
da inkâr edilemeyecek bir gerçektir. İnsanlık tarihinde ulaşılan her 
ileri aşamanın karşıtları da olmuştur. Örneğin, sanayii 
devriminden sonra ortaya çıkan şartlara intibak güçlüğü
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çekenlerin fabrikalara karşı çıktığını biliyoruz. Bununla beraber 
yine biliyoruz ki, sanayileşme refahı daha önce tasavvur dahi 
edilemeyecek ölçüde arttırmıştır. Bugün de dünyanın küçülmesine 
yol açan teknolojik gelişmeyi sıkıntılarının sorumlusu olarak 
görmeyi tercih edenler bulunmaktadır. Bu da doğaldır, fakat 
sadece bir çaresizliğin ifadesidir. Evet, bugün Dünya Bankası 
verilerine göre 6 milyarlık dünya nüfusunun yarısı kişi başına 
günde 2 doların altında bir gelirle yetinmek durumundadır. 
Dolayısıyla, küresel ölçekte bir yoksulluk problemi olduğu bir 
vakıadır. Ancak unutulmaması gereken, bugün bu sorunla 
mücadele için düne göre elimizde çok daha fazla imkân ve araç 
olduğudur. Nitekim, küreselleşme sayesinde artık dünyanın 
herhangi bir yerinde olup bitenlerin farkına her zamankinden daha 
fazla varabilmekteyiz. Örneğin, dünyadaki yoksulluğun nüfus 
artışıyla irtibatı daha iyi anlaşılmaktadır. Böylelikle, dünya 
nüfusundaki artışın yarattığı sorunlarla —ki, yoksulluk bunların 
başında gelmektedir— mücadele bilinci de küreselleşmektedir, 
insani ve sosyal kalkınmanın küreselleşmesi amacıyla uluslararası 
işbirliği de öncelikli bir mesele olarak görülmeye başlamıştır. BM 
tarafından düzenlenen küresel konferanslar bu doğrultuda önemli 
adımlar olmuştur.

Karşımızdaki sorunlarla başetmenin yegâne yolu, çağa 
uymak, küreselleşmenin gerektirdiği yapısal dönüşümleri 
gerçekleştirmekten geçmektedir. Bu yapılmadığı ve kötü yönetim, 
yolsuzluklar ve yanlış kaynak kullanımı gibi sorunların üstesinden 
gelinemediği takdirde, küreselleşmeden şikayet etmek 
yeldeğirmenleriyle kavga etmek gibi anlamsız bir tavır olacaktır.

Her ülkenin kalkınma hakkı olduğu hususunda bir 
uluslararası mutabakat mevcuttur. Ancak hak kullanmayı bilenler 
için vardır. 21. Yüzyılın anlayışı, kalkınmanın insan merkezli, 
çevreyle barışık ve sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir, 
"devlet zenginleşirse insanlar zenginleşir" anlayışından "insanlar 
zenginleşirse devlet zenginleşir" anlayışına geçilmiştir. Verimlilik
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ve rekabet bu bakımdan her zamankinden daha fazla önem 
kazanmıştır. Dolayısıyla, günümüzde serbest piyasa 
ekonomisinin ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayacak temel 
çerçeve olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul ticaretin 
serbestleştirilmesini de sağlamaktadır. Devletin ekonomik 
düzeydeki fonksiyonu artık ticaretin ve reketin kurallarının herkes 
için adil olmasını sağlayacak hukuki çerçeveyi kurmak olarak 
tanımlanmaktadır. Bu düzenleyici ve denetleyici rolün başarıyla 
uygulanabilmesinin temel şartı demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünün tesis edilmesinden, insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin garanti altına alınmasından geçmektedir. 2000'li 
yılların başında demokrasinin yaygınlaşması insanlığa sorunlarını 
çözmek için umut ve iyimserlik vaadetmektedir. Demokrasi 
sadece yaygınlaşmamakta, aynı zamanda küreselleşme 
imkânlarına kavuşmaktadır. Hakların kullanımı bakımından 
ülkeler arasında bir müteselsil kefalet durumu ortaya çıkmıştır. 
Yani artık anayasalar da uluslararası denetime tâbi tutulmakta, 
insan haklarının evrensel güvenceleri sağlamlaşmaktadır.

Küreselleşmeyi yaratan dinamikler bilgiye ulaşımın ve 
bilginin kullanımının demokratikleşmesinin şartlarını da 
yaratmaktadır. Bu dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlayan yüksek 
teknoloji her ne kadar belirli ülkeler tarafından üretilmekteyse de 
sağladığı imkânlara erişim hızla artmakta ve yaygınlaşmaktadır. 
Örneğin, internete erişim imkânına sahip olanların sayısındaki 
artış başdöndürücüdür. Internet sayesinde ulusal sınırların dışında 
pazar arayan şirketlerin sayısında tam bir patlama gerçekleşmiştir. 
Bundan 20 yıl önce sayıları 100'ü geçmeyen küresel ölçekte iş 
yapan şirket sayısı bugün milyonlara ulaşmıştır. Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler Internet yoluyla tüm dünyayı bir pazar olarak 
görme imkanına kavuşmuşlardır. Elektronik iş ortamı, ticaretin 
dördüncü boyutu olarak hayatımıza girmiştir. Bu gelişmeden 
herkesin payını alması sağlanmalıdır. Az gelişmiş ve gelişme 
yolundaki ülkelere Internet ve bilgisayar teknolojisinin sunduğu 
imkânlardan yararlanmaları için gereken yardım sağlanmalıdır.
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Bu yapılmadığı takdirde, ülkeler arasındaki gelir farklılığı tabii ki 
daha da artabilecektir.

Günümüzde kalkınma ulusal sınırların içine hapsedilmiş 
bir mesele olmaktan çıkmıştır. Kalkınmanın uluslararası boyutu 
gözardı edilemeyecek bir önem kazanmıştır. Dünyadan kopuk bir 
kalkınma anlayışı artık geçerli değildir. Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı, küresel ekonomiyle bütünleşmenin vazgeçilmez 
araçlarından biridir. Bu imkândan yararlanmak için gereken 
hukuki ve ekonomik şartları yaratamayan ülkeler kalkınma 
hamlelerinde geriye gitmektedirler. Dolayısıyla, tek bir pazar 
olmaya doğru yönelen bir dünyada rekabet edebilmek için 
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, uluslarüstü 
bağlayıcılığı olan bir evrensel hukuki alanın oluşturulması, 
yolsuzluklarla ulusal ve uluslararası alanda etkin biçimde 
mücadele edilmesi, uluslararası kamuoyuna da güven verecek 
şeffaf bir yönetimin ulusal düzeyde oluşturulması gerekmektedir. 
Bu yönde hızla adım atabilen ülkeler küreselleşmenin 
nimetlerinden çok daha fazla yararlanabileceklerdir.

Bu itibarla, küreselleşmeye uyum öncelikle ulusal 
düzeyde gereken dönüşümleri gerçekleştirmeye bağlıdır. Ancak, 
her ülkenin bu uyumu aynı hızla ve başarıyla tamamlamaları da 
beklenmemelidir. Etrafımızda küreselleşmeye uyum sağlamakta 
geciken ve artan refahtan yeterince pay alamayan ülkeler olduğu 
müddetçe kendi sorunlarımızı çözmüş olsak dahi, dışarıdan sorun 
ithal etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacağımız tabiidir. Bu 
noktada, bölgesel ekonomik entegrasyon ve işbirliği hareketleri 
üzerinde durmakta yarar görüyorum. Bölgesel işbirliği hareketleri 
ekonomik gelişmeyi ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir kılmakta 
temel araçlar arasındadır. Bunlar aynı zamanda barışın da 
anahtarıdır. Zira, komşularıyla arasında çok yüksek oranda 
gelişmişlik ve refah farkı olan ülkelerin dışarıdan birçok sorun 
ithal etmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Ekonomik göç, kaçakçılık, 
mafyalaşma, sınıraşan suçlar, kara para aklanması, yabancı
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düşmanlığı gibi sorunlar bu bağlamda zikredilebilir. Türkiye, 
bölgesindeki en gelişmiş ve büyük ekonomi olarak KEİ, ECO, D- 
8 ve Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı gibi bir dizi bölgesel ve 
bölgeler arası ekonomik işbirliği hareketine öncülük etmektedir. 
Son olarak, Kafkasya için de bir istikrar paktı oluşturulması 
yönünde tarafımızdan bir girişim başlatılmıştır. Bölgesel işbirliği 
hareketlerini içinde bulunduğumuz yüzyılda küresel barışın yol 
haritası olarak görüyoruz.

Değerli misafirler,
Sevgili gençler,

işte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye bu dünyaya yön 
verecek ülkeler arasındadır. Hedefimiz, 21. Yüzyılın ilk on yılında 
dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmektir. Bu hedefe 
ulaşılması bakımından önümüzdeki birkaç yıl belirleyici olacaktır.

Türkiye, siyasi istikrarını ve iç barışını koruyarak bu süre 
zarfında ekonomik alanda yeniden yapılanmasını tamamlamayı; 
başta Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı olmak üzere enerji iletim hatlarını inşa ederek küresel 
ölçekte bir enerji terminali olmayı; AB ile tam üyelik 
müzakerelerini başlatarak bu doğrultuda mesafe almayı; AB 
standartlarına uyum ile de irtibatlı olarak kapsamlı bir devlet 
reformunu gerçekleştirmeyi başarmak zorundadır. Karşı karşıya 
kaldığımız büyük doğal felâketlere rağmen 2000'li yıllara yüksek 
bir moral, kendine güven duygusu ve iyimserlikle girmeyi 
başarmış olan Türkiye'de öncelikli mesele bu havanın 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Başta basın-yayın 
organlarındakiler olmak üzere toplumumuzdaki kanaat 
önderlerinin ve kamuoyumuzun çok geniş bir kesiminin iki ay gibi 
kısa bir süre zarfında "herşey kötüye gidiyor"dan "herşey iyiye 
gidiyor" noktasına gelmelerinin nedenini iyi tahlil etmek bu 
bağlamda büyük önem taşımaktadır. ABD Başkam'mn Türkiye'yi 
ziyareti; AGİT Zirvesi; Bakü-Ceyhan Petrol Ve Hazar Geçişli
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Doğal Gaz Boru Hatları Anlaşmaları’nın imzalanması; 
Türkiye'nin küresel ekonominin yönetiminde etkili olacak G-20 
grubuna dahil olması; Helsinki Zirvesi'nde AB'ye tam üyelik 
kapısının ülkemize açılması; hükümetin ve TBMM'nin 
çalışmaları neticesinde ekonomik alanda bir reform sürecinin 
başlatılması, Stand-By Anlaşması'yla buna IMF'nin ve diğer 
uluslararası fınans kuruluşlarının desteğinin sağlanması ve 
hepsinden önemlisi iç ve dış piyasalar ile kamuoyunun çok uzun 
zamandır ilk kez enflasyonun ve faizlerin düşeceğine inandığına 
dair işaretlerin ortaya çıkması; geçici deprem konutlarının 
öngörülen sürede tamamlanması başta olmak üzere depremin 
yaralarının sarılmasında büyük mesafeler katedilmesi 
ülkemizdeki iyimser ortamı şekillendiren temel dönüm 
noktalarıdır. Türkiye böylece yeni yüzyıla yüzü gülerek girmiştir. 
Bunun kıymeti çok iyi bilinmelidir. Daha iyiyi başarmamızı 
sağlayacak olan işte bu yüksek moral ve kendine güven 
duygusudur. Bu noktada önümüzdeki temel meseleler ve hedefler 
üzerinde durmak istiyorum:

Avrupa Birliği

Önümüzdeki tüm meselelerle irtibatlı olan ve hatta 
hepsinin merkezinde yer alan konu AB tam üyeliğine 
hazırlanmamızdır. Bu hazırlıkta Kopenhag Kriterleri ve 
Maastricht şablonunu dikkate almak durumundayız. Bu 
bağlamdaki uyum çalışmalarımız katılma ortaklığı ve ulusal 
program gibi temel belgeler marifetiyle sürdürülecektir. AB tam 
üyeliğine hazırlık her alanda AB standartlarını yakalamayı 
hedefleyen bir değişim ve dönüşüm programı olacaktır. Bu aynı 
zamanda kapsamlı bir devlet reformu niteliğini de taşıyacaktır.

Gerçekleştireceğimiz reformları Avrupa Birliği'nin 
baskısıyla yapmak durumunda kalacağımız gibi argümanlar 
temelsizdir. Herşeyden önce bir baskı sözkonusu değildir, zira, 
Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için gayret sarfeden Türkiye'dir.
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Kimse bizi zorla Avrupa Birliği'ne tam üyelik peşinde 
koşturmamaktadır. Öyleyse, bir konuda net bir görüş sahibi 
olmamızda yarar bulunmaktadır: O da, bir yandan Avrupa 
Birliği'ne tam üye olmaya çalışırken, diğer yandan dış baskıdan 
bahsetme çelişkisinden kurtulmadır. Avrupa Birliği'nin üyesi 
olacaksak her alanda uymamız gereken standartlar bellidir. Bu 
standartlara uymak istemiyorsak, Avrupa Birliği tam üyeliği 
peşinde koşma irademizde bir yanlışlık var demektir. Eğer bu 
irademizde bir yanlışlık yoksa, en başta zihniyet reformu olmak 
üzere her alanda Avrupa Birliği çıtasına göre kendimizi 
ayarlamamız gerekmektedir.

•  •

Özetle demek istiyorum ki, 1999 Aralık ayından itibaren, 
Avrupa entegrasyonunda artık organik bir sürece girilmiştir. Bu 
organik süreç bir evrensel şablondur.

Bu evrensel şablonda, tam demokrasi, eksiksiz insan
haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü dokunulmaz kavramlar ve 
verilerdir.

Bu evrensel şablonda, devletin ekonomide çok küçüldüğü
ideal bir pazar ekonomisi modeli vardır. Bu modelde, enflasyon ve
onun tüm yan etkileri ortadan kaldırılmış ve artık refah toplumu 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Refah toplumu modelinde fahiş faize yer yoktur ve devlet 
iç borçlar stokunu asgariye indirmiş olacaktır.

Bu modelin günümüzdeki adı "global ekonomi"dir. Bu 
ekonomik sistemde, barış içinde toplumsal refah esastır. Bu 
modelde, millet içinde "friction"lara ve devletlerarasında 
ihtilaflara yer olamaz. Bu modelde, dar milliyetçilik duyguları ve 
akımları, yerini, toplumsal barış ve refaha terkeder.

işte, ülkemizin, asrın, azami ilk beş yılında varması 
gereken model budur. Bu aşamayı da, azami 2010 yılında, AB 
üyeliği takip etmiş olacaktır.
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Iç barış

Kültürel ve siyasi mânâda çoğulcu bir toplumun barış 
içinde birarada yaşamasını sağlayacak yegâne mekanizma 
anayasal demokrasidir. Türkiye'de rejimi ve iç barışı tehdit eden, 
irticai ve bölücü terördür. Bu iki tehdide karşı kararlı ve etkin bir 
mücadele yürütülmektedir. Bu mücadele sonunda teröre karşı 
büyük bir başarı kazanılmıştır. Şimdi önümüzdeki en önemli 
mesele, özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 15 yıllık 
olağandışı dönemden çıkılarak normal bir düzene geçilmesi ve bu 
dönemin yarattığı yaraların sarılmasıdır. Bölgenin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına hız kazandırılmasının asgari şartı da budur.

Toplumumuz Cumhuriyet felsefesine bağlılığıyla ve 
demokratik refleksleriyle bu mücadeleye yürekten destek 
vermektedir. Bu destek en büyük güvencemizdir.

Türkiye'de iç barışın çimentosunu din-devlet ilişkilerinde 
laiklik; toplumsal ilişkilerde etnik ayrımcılığı dışlayan anayasal 
vatandaşlık; kurumlararası ilişkilerde de anayasal demokrasi 
oluşturmaktadır. Bu, asgari müştereğimizdir ve her Türk 
vatandaşının sadakatle bağlı kalması gereken ulusal misakımızdır. 
Bu misak etrafında birbirimize kenetlenerek barış, huzur ve 
istikrar içinde daha müreffeh ve daha mutlu bir Türkiye'yi mutlaka 
kuracağız.

Hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme

Türkiye, demokrasisini geliştirmek, yargının hızlı, adil ve 
bağımsız olmasını sağlamak mecburiyetindedir.

Ekonomi

Enflasyonun düşürülmesini ve özelleştirmeyi esas alan 
programda sebat hayati önem taşımaktadır. Faiz-iç borç sarmalını 
kırmak için uygulamaya konulan ekonomik programa ve bütçe
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hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır. Bunu yaparken, bir 
yandan da kalkınmanın vazgeçilmezi olan yatırımları aksatmamak 
için Türkiye'ye yabancı sermaye girişi sağlanmalıdır. Esasen, 
bunun için gereken yasal şartlar büyük ölçüde oluşturulmuştur. 
Ancak, bundan sonra yapılması gereken Türkiye'nin yabancı 
yatırımcılara daha iyi tanıtılması ve bu alandaki bürokratik 
işlemlerin basitleştirilmesidir.

Türkiye, nüfus artış hızını yüzde l'ler düzeyinde tutmaya 
gayret edecek, Türk ekonomisi uzun vadede ortalama yüzde 5 
büyüme hızını sürdürerek döviz kazanmaya devam edecektir. 
Türkiye, tarımını daha da modernleştirerek üretim ve verimini 
arttıracak, tarımda çalışan nüfusunu yüzde 20'lerin altına 
indirmeyi başaracaktır. Türkiye, kalkınırken çevreyi tahrip 
etmeyen ve bu dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığını 
unutmayan sürdürülebilir kalkınma anlayışına bağlı kalacaktır. 
Türkiye, 100 milyar dolarlık özelleştirme programını 
tamamlayarak devletin ekonomik ve ticari hayattan tümüyle 
çekilmesini sağlayacaktır.

Enerji

Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, aynı 
zamanda dünyanın en hızlı büyüyen enerji pazarı olma özelliğine 
de sahiptir. Mevcut 130 milyar kw/saatlik elektrik üretimimiz 
2020 yılında 525 milyar kw/saate yükselecektir. Bu hedefe 
ulaşabilmek amacıyla on yılda 30-40 milyar dolar arasında enerji 
yatırımı gerçekleştirilecektir. Enerji yatırımları, cumhuriyetin 
medeniyetçilik kavgasının sürdürülmesinin vazgeçilmez aracıdır. 
Enerji, ekonomik kalkınmanın ve sanayileşmenin motorudur. 
Türkiye enerji talebindeki ve arzındaki artış potansiyeliyle ve 
yeni enerji coğrafyalarını dünyayla bütünleştirme işleviyle etkili 
bir enerji diplomasisi uygulama imkânına da sahiptir.
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Dış politika

Avrasya'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin bulunduğu 
coğrafyada etkisi ve ağırlığı arttıkça AB nezdinde de önemi 
artmakta; AB nezdinde önemi arttıkça ise bulunduğu coğrafyada 
ve hatta daha ötesinde ağırlığı ve etkisi artmaktadır. Kafkasya 
ülkelerinden Balkan ülkelerine, Çin'den Ukrayna'ya, Orta 
Doğu'dan Rusya'ya kadar birçok ülkenin AB üyeliğine giden 
yolun açılmasıyla Türkiye'ye bakışı değişmiştir. Balkanlar'dan 
Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya; Rusya ve Ukrayna'yı da 
içine alan Hazar ve Karadeniz Havzaları'ndan Yunanistan ve 
Kıbrıs'ı da bünyesinde barındıran Akdeniz Havzası'na uzanan 
geniş bir coğrafyada aktif bir dış politika uygulamaya devam 
etmemiz, Avrupa Birliği'yle bütünleşmemiz bakımından da 
fevkalâde önemli ve öncelikli bir konudur. Bu çerçevede, Güney
___ •  ___ ____  •

Doğu Avrupa istikrar Paktı, Karadeniz Ekonomik işbirliği, 
Kafkasya İstikrar Paktı önerimiz, Orta Doğu Barış Süreci'nde 
oynayacağımız rol, Yunanistan ile geliştirdiğimiz diyalog, Kıbrıs 
konusuyla ilgili aracılı görüşmeler, Rusya ile ikili ve çok taraflı 
zeminlerde gerçekleştireceğimiz işbirliği üzerinde önemle 
durmamız gereken dış politika önceliklerimiz arasındadır.

insani kalkınma

Kalkınmayı sosyal boyutuyla birlikte düşünmemiz 
gerekmektedir. Bu, Bilgi Çağı'nda özellikle önem kazanmıştır. 
Şayet etkili toplumu yaratmak istiyorsak, her vatandaşımızın 
yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme imkânına sahip olmasını 
sağlayacak şartları yaratmalıyız. Bunun da yolu, eğitim, sağlık, 
kültür, sanat ve sporda çağın standartlarını yakalamaktan 
geçmektedir.

Eğitim alanındaki hedefimiz, kişi başına düşen okullanma 
yılını 4 civarından Avrupa Birliği ortalaması olan 14 civarına 
yükseltmek; bilgiye ulaşımın ve bilginin kullanımının
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demokratikleşmesini sağlamak, bu amaçla her okula ve her sınıfa 
bilgisayar girmesi için gereken şartları yaratmak; üniversite 
projesini geliştirmektir.

Sağlık alanındaki hedefimiz ise, herkesin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak bir genel sağlık 
sigortasını devreye sokmaktır.

Kültür, sanat ve spor alanlardaki gelişme kalkınmışlığın 
parayla pulla ölçülemeyecek boyutunu temsil etmektedir.

•  •

Üniversitelerimiz kültür, sanat ve sporun büyük şehirlerin 
tekelinden çıkarak yurt sathına yayılmasında öncülük edecektir.

insani kalkınma düzeyinin yükselmesi işte tüm bu
alanlarda ilerlemekle mümkündür. Dünyadaki 16. büyük ekonomi
olan Türkiye'nin insani kalkınma endekslerinde 188 ülke arasında
ortanın biraz üstünde yer alması kabul edilebilir bir durum 
olmamalıdır.

Türkiye'nin imajı ve halkımızın morali

Lâf sahibinden çoğalır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
kendi ülkelerinin imajından memnun hale geldiklerinde 
Türkiye'nin imaj sorunu büyük ölçüde aşılmış olacaktır. 
Vatandaşına güvenmeyen bir devlet, devletinden sadece şikayet 
eden vatandaş yaratır. Devlet-toplum ilişkisini karşılıklı güvene ve 
demokratik denetime oturtamayan bir ülkenin uluslararası 
alandaki imajını düzeltmesi mümkün değildir.

Değerli misafirler,
Sevgili gençler,

' \

Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefin çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmek değil, onun üstüne çıkmak olduğunu hiçbir 
zaman unutmamalıyız. Her alanda çağdaş standartlarda yaşayan 
ve yarışan, daha büyük, daha müreffeh ve daha mutlu bir Türkiye,

112 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 2000



global düşünen, global hareket eden, iyi eğitim görmüş, iyi 
yetişmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eseri olacaktır. 21. 
Yüzyıl ülkemize parlak bir gelecek vaadetmektedir. Bu geleceğe 
doğru kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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TÜRKİYE’NİN NATO’YA ÜYE OLUŞUNUN 48. 
YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANI 

SAYIN İSMAİL CEM TARAFINDAN YAPILAN
AÇIKLAMA

Ülkemizin NATO'ya katılışının 48'inci yılını idrak etmiş 
bulunuyoruz.

Türkiye, Avrupa-Atlantik bölgesinde barışçı ve istikrarlı
bir ortamın tesisi ve korunması yönünde çaba harcayan NATO'nun
güvenilir bir üyesi olarak 1952 yılından beri sözkonusu idealin
hakim kılınması yönünde üstlendiği etkin görevi başarıyla yerine 
getirmektedir.

Soğuk Savaşın sona ermesine katkıda bulunan unsurların
başında gelen NATO, bu başarısını Soğuk Savaşı izleyen dönemde
meydana gelen gelişmelere ve köklü değişikliklere uyum 
sağlamada da göstermiştir.

Tarihin en etkili uluslararası güvenlik örgütü olarak kabul 
edilen NATO üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle 
kolektif savunma ilkesinden taviz vermeksizin köklü bir değişim 
sürecine girmiştir. Komuta yapısı güncelleştirilmiş, Birleşik 
Müşterek Görev Gücü konsepti hayata geçirilmiş, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği’nin geliştirilmesi gibi yapısal 
konularda ciddi adımlar atılmış, Rusya ve Ukrayna ile özel 
ilişkiler kurulmuş, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi hayata 
geçirilerek, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerini de içeren 
Barış İçin Ortaklık Programı güçlendirilmiş ve Akdeniz 
ülkeleriyle bir diyalog başlatılmıştır.
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NATO bu kapsamlı evrim süreci içinde kapısını bir kez 
daha açmış ve kuruluşunun 50'inci yılını kutladığı Vaşington 
Zirvesinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya ittifak 
içindeki yerlerini almışlardır. NATO "açık kapı" politikasını 
sürdürmektedir. İttifaka üye olmak isteyen diğer ülkeler için 
kapsamlı bir plan geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 
NATO'nun genişlemesi Avrupa'daki güvenlik, istikrar ve 
dayanışmanın pekişmesinin temel unsurlarından biridir.

Ülkemiz yeni yüzyılda da Avrupa güvenlik ve istikrarının 
temel taşlarından birisi olmaya devam edecektir.
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22 ŞUBAT 2000

CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MINA İLİŞKİN KANUN TA 
\  CUMHURBAŞKANI’NA C

•  •

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, Fransa
Cumhurbaşkanı Sayın Jacques Chirac'a Fransa Senatosu Başkanlar
Konferansı'nın sözde Ermeni soykırımına ilişkin kanun tasarısını
gündeme almaması kararı hakkında bugün gönderdiği mektubun 
metni aşağıda sunulmaktadır:

"Fransa Senatosu Başkanlar Konferansı'nın 22 Şubat 2000 
günü yaptığı toplantıda, Ulusal Meclis'in 29 Mayıs 1998 günü 30 
milletvekilinin katıldığı bir toplantısında kabul edilen, sözde Ermeni 
soykırımına ilişkin tek maddelik yasa tasarısını gündemine dahil 
etmediğini memnuniyetle öğrendim.

A

Zat-ı Alilerine konuya ilişkin olarak 18 Şubat 2000 tarihinde 
gönderdiğim mektupta da işaret ettiğim gibi, Türkiye ile Fransa 
arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesine 
büyük önem ve öncelik atfetmekteyiz. Bu doğrultuda tarafınızdan da 
her zaman özel bir ihtimam ve dikkat gösterildiğini biliyorum.

Senato Başkanlar Konferansı'nın bugünkü sorumlu ve 
sağduyulu davranışı, esasen mükemmel düzeyde seyreden Türkiye- 
Fransa ilişkilerinin icap ettirdiği sonucu ortaya çıkarmıştır. Bu 
tutum, Kafkasya bölgesinde istikrar sağlanmasına yönelik 
girişimlerin herhangi bir şekilde gölgelenmesine izin vermeme 
kararlılığını yansıtması bakımından da takdir toplamıştır.

Bu sonucun alınması doğrultusunda Zat-ı Âlileri ve Fransa 
Hükümeti tarafından sarfedilen çabalar için teşekkürlerimi sunar, en 
derin saygılarımın kabulünü rica ederim."
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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI YASA TASARISININ 
FRANSA SENATOSU BAŞKANLAR KONFERANSI’NDA 

GÜNDEME ALINMAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sözde Ermeni soykırımının tanınmasını öngören ve 29 
Mayıs 1998 tarihinde Fransa Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa 
tasarısının, Fransa Senatosu Başkanlar Konferansı’nm bugün (22 
Şubat) yapılan toplantısında gündeme alınması reddedilmiştir.

Fransa Senatosu’nun, her yönüyle yanlış olan bir yasa 
tasarısını gündeme almaması doğru bir davranış olarak 
değerlendirilmektedir.

Son dönemde hızla gelişen Türk-Fransız ilişkilerini daha 
da ileri götürmek için karşılıklı siyasi iradenin mevcudiyetinin 
teyid edilmiş olması memnuniyet vericidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN KKTC’YE 
YAPACAĞI ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ve KKTC Hükümet üveleri 
ile istişarelerde bulunmak üzere 26 Şubat günü KKTC'ne bir 
çalışma ziyareti yapacaktır.

*
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17-18 NİSAN 2000 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 
OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR, BİLİM VE SANATINI 

ANMA FAALİYETLERİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, UNESCO'nun 1997 Kasım ayında yapılan 
Genel Konferansı sırasında alınan ve UNESCO'nun katılacağı 
yıldönümü kutlamalarına ilişkin kararın, "Osmanlı Kültürel ve 
Bilimsel Mirasının Başlangıcının 700. Yıldönümü ve Çokuluslu 
Veçheleri" konulu 39. maddesi çerçevesinde, Osmanlı Devleti 
kültür, bilim ve sanatını anmak ve geniş bir çerçeveye tanıtmak 
amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayelerinde. 
Devlet Başkanları dahil, çok sayıda üst düzey yabancı konuğun 
katılımıyla, 15-16 Eylül 1999 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi 
öngörülen anma faaliyetleri, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara 
Bölgesinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti.

Sözkonusu Anma Programı 17-18 Nisan 2000 tarihlerinde 
yine İstanbul'da düzenlenecektir.

Anma Programına, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi 
boyunca siyasi, iktisadi ve kültürel bağlar ve ilişki tesis ettiği 
ülkelerden ve kuruluşlardan temsilciler davet edilmiştir. Etkinliklere 
davetli 88 Devlet ve sekiz kuruluş, şehir ile kurumdan çok sayıda 
Devlet veya Hükümet Başkanı, Bakan veya diğer özel temsilci 
düzeyinde iştirak beklenmektedir. Refakatteki heyet üyeleriyle 
birlikte toplam katılımcı sayısı takriben 500 kadar olabilecektir.

Anma faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı görevlendirilmiş olup, bu amaçla bir İcra Sekreterliği 
kurulmuş bulunmaktadır.

Anma Programı sırasında, çok sayıda ikili temasın da 
gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın. Toplantımıza hoşgeldiniz.
Sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in dün Bakanı 
aradığı yolunda bir takım haberler var. Bununla ilgili biraz bilgi 
verebilir misiniz bize?

*

CEVAP : Alman Dışişleri Bakanı Sayın Fischer, Sayın 
Bakanımızı telefonla aramış ve Türkiye'deki son gelişmeler 
konusunda aydınlanmak istediğini ifade etmiştir. Sayın 
Bakanımız da kendisine bu konularda bizim esasen kamuoyunda 
malum olan görüşlerimizi bir kere daha iletmiştir.

SORU : Sadece aydınlanmak istediğini mi söyledi?

CEVAP : Evet.

SORU : Bu görüşleri tekrarlar mısınız lütfen. Çünkü 
Avrupanın artan bir baskısı var. HADEP'li Belediye Başkanlarıyla 
ilişkili olarak. Artı gelen konuk bakanlar Anıtkabir'e dahi 
gitmeden ve meslektaşlarıyla görüşmeden ilk olarak ÎHD 
kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyorlar. Bunu nasıl 
değerlendiriyor Ankara?

CEVAP : Bu konudaki görüşlerimiz hatırlayacaksınız 
Başbakanımız tarafından sarahaten ortaya konuldu. Bu çerçevede,
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bunun Türkiye'nin bir iç meselesi olduğu, Türkiye'de yargının 
bağımsız olduğu, yargının bağımsız bir şekilde işlediği ve 
kesinlikle yargıya herhangi bir müdahalenin sözkonusu 
olamayacağı, dolayısıyla bu tür eleştirilerin yersiz bulunduğu 
ifade edildi. Bizim görüşlerimiz de tabiatıyla bu çerçevede 
muhataplarımıza aktarılmaktadır.

Türkiye'ye son dönemde gelen üst düzey bazı resmi 
misafirlerimizin değindiğiniz çerçevede temaslarda bulunmuş 
olmasının Türk kamuoyunda bir hassasiyet yarattığı da ortadadır. 
Hiç şüphesiz bu konuklarımız bu hassasiyetle ilgili gerekli notları 
almışlardır.

SORU : (Finnish Radio). I also like to ask a question 
regarding the three mayors being held in custody at the moment. 
Firstly, do you feel that this seems to be a growing concern in 
several EU member countries at the moment? Do you think this 
concern will affect the process between EU and Turkey? Because,
I mean it came off to a positive start.

And secondly, what I have found strange, and if you could 
comment on that, is that, it seems to be, at least in the media and 
in unofficial comments that the fact that these mayors had had 
extensive contacts with representatives from various EU 
countries, that this is held against them. Do you have this feeling 
and do you find that strange if you have that feeling?

CEVAP : Well, as I just pointed out, this is a matter that is 
now in the hands of the judiciary in Turkey and judiciary is 
independent. So, I would be rather reluctant to comment on 
something that pertains primarily to the competence of our 
judicial authorities. But, I don't believe...

SORU : But I would like you to comment on these 
reactions from EU. I mean it's not in the hands of the Turkish 
judiciary.
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CEVAP : Well, judiciary is independent in Turkey and it 
has proven its independent nature in the past. I think our friends in 
the European Union ought to see certain developments in Turkey 
in their true perspective.

SORU : Başbakan olayın yargıya aksettirildiğini söyledi
ama henüz Belediye Başkanları yargıya intikal ettirilmedi. Polis
tarafından gözaltında tutulmaktalar. Avrupalılar da yöntemi
eleştiriyor. Yani Belediye Başkanmın uçaktan maskeli polislerce
alınması, Avrupa normlarında bir gözaltına alma, gözaltında tutma
süreci yaşanmadığını iddia ediyorlar. Bu konuda nasıl yorum 
yapacaksınız?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz bu soruların birinci derece 
muhatabı takdir edersiniz ya Adalet Bakanlığı ya İçişleri 
Bakanlığıdır. Ama benim de basından takip edebildiğim kadarıyla 
yasal bir gözaltı süresi vardır. Bu süre zannediyorum bugün 
dolacaktır veya henüz dolmamıştır. Dolayısıyla Türkiye'deki ilgili 
kanun maddelerinin - gözaltına alınmayla ilgili kanun 
maddelerinin- tam olarak işletildiği benim basından gördüğüm 
kadarıyla ortada.

SORU : Dönem Başkanı Portekiz'den herhangi bir tepki
geldi mi? Portekiz Dışişleri Bakanıyla İsmail Cem görüştü mü?
Bir de bu kaygıları gidermek için Dışişleri Bakanlığı olarak AB
Büyükelçilerine herhangi bir brifing vermeyi düşünüyor 
musunuz?

CEVAP : Portekiz'den herhangi bir tepki gelmedi. Ben 
basın toplantısına girerken tekrar kontrol ettim. Günün içinde 
başka bir gelişme olur mu bilemiyorum. Şu ana kadar öyle bir 
tepki gelmedi. AB ülkeleri Büyükelçilerine özellikle bilgi vermek 
gibi bir düşüncemiz yok şu aşamada. Ama tabiatıyla bu 
diplomatik temsilciliklerle bizim günlük temaslarımız vardır. 
Gerekli olduğu çerçevede, gerekli olduğu ölçüde kendilerine bu 
düşüncelerimiz aktarılmaktadır.
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SORU : Efendim bu durumda Fischer dışında Bakanı 
arayan başka bir AB Dışişleri Bakanı oldu mu veya bir başka 
yetkili oldu mu?

CEVAP : Hayır benim bilgim dahilinde olmadı.

SORU : Joschka Fischer'in yine isteği üzerine Portekiz'in 
bir bildiri hazırlığı içinde olduğu yolunda haberler var. Bununla 
ilgili elinize bir bilgi ulaştı mı?

CEVAP : Hayır gelmedi başka bir şey.

SORU : Sayın İsmail Cem KKTC'ne gidiyor. Ben Kıbrıs 
konusunda bir soru sormak istiyorum size. Cenevre'deki 
görüşmelerde sizin de bir yazılı açıklamanız vardı. "Yüzyüze 
görüşmeler için zemin hazır değil" demiştiniz. Zeminin hazır 
olmadığı ortaya çıktı demeçlerden de. Bir de o görüşmeler 
sırasında Güvenlik Konseyi daha doğrusu orada önlemler paketi 
diye bir paket hazırlanmıştı iki taraf arasında. İlişkilerin biraz daha 
ısınması için. Yalnız Rum tarafı onu da reddetti. Cumhurbaşkanı 
Denktaş Ankara'da temaslar yaparken bir öneri atmıştı ortaya. 
Herhangi bir anlaşma olmayacaksa, KKTC'ne AvrupalIların özel 
geçici bir statü tanımasını istemişti. Özellikle pasaportlarımız 
tanınmıyor. Ekonomik ilişkilerde ambargolar var insani 
ilişkilerde, sportif ilişkilerde. Bu konuda Türkiye'nin yapabileceği 
birşey var mı?

CEVAP : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 
gözetimindeki aracıyla konuşmaların ikinci turu bitti. 
Biliyorsunuz bizim açıklamamızda belirttiğimiz üzere henüz bir 
ortak zemin mevcut olmadığı ortaya çıktı. Fakat bu süreç şu anda 
bitmiş değil. Tahmin ediyorum önümüzdeki yaza doğru tekrar 
yeniden bu çerçevede bir tur başlaması sözkonusu. Dolayısıyla 
bizim ve bizim gördüğümüz kadarıyla KKTC'nin bu meseleye 
diyalog yoluyla yapıcı bir çözüm bulma çabaları ve bu konudaki 
iyi niyeti devam ediyor. Ambargolar konusu tabii bu meselenin
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önemli bir veçhesidir. Yine bu konuda bizim Türkiye olarak uzun
senelerden beri dile getirdiğimiz ve esasen ortada olan bir gerçek
ki, Ada'daki tek meşru hükümetin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
olarak tanınması ve bunun sonucu olarak da kuzeyde yaşayan
onbinlerce insanın ikinci sınıf muameleye tabi tutulması, en basit
insan haklarından seyahat etme, mektup alma-verme gibi
haklardan mahrum bırakılması ne yazık ki herhalde uluslararası
toplumun bir ayıbı olarak ortada durmaya devam ediyor. Türkiye
olarak biz elimizdeki diplomatik imkanlarla bu haksızlığın teşhir 
edilmesine devam edeceğiz.

Teşekkür ederim.
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ÖZBEKİSTAN ÜZERİNDEN SEYAHAT EDECEK 
VATANDAŞLARIMIZA VİZE UYGULANMASINA

İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Özbekistan Hükümeti, Bağımsız Devletler Topluluğu 
Ülkeleri Arasındaki Vizelerin Karşılıklı Olarak Tanınmasına 
İlişkin Anlaşma'nın 2.maddesi uyarınca, taraf ülkelerden birinin

•  •

vizesi bulunan yabancı ülke vatandaşlarına, Özbekistan'dan transit 
geçişlerinde vize muafiyeti tanınması yönündeki uygulamayı, 
suistimal edildiği gerekçesiyle yürürlükten kaldırmıştır.

Sadece Taşkent Uluslararası Havalimam’nda bekleme 
salonu dışına çıkmadan aktarma yapan yabancı ülke vatandaşı 
uçak yolcuları Özbekistan transit vizesi alma mecburiyetinden 
muaf tutulmuşlardır.

Üçüncü ülkelere Özbekistan üzerinden seyahat eden
•  •

vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce Özbekistan'ın dış 
temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir.
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UKRAYNA’YA SEYAHAT EDECEK 
VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK YENİ UYGULAMA

HAKKINDA AÇIKLAMA

Ukrayna Gümrük makamları bu ülkeye seyahat eden 
yabancı uyrukluların üzerlerinde bulunan 1000 ABD dolarını aşan 
meblağları ülkeye girişleri esnasında beyan etmeleri uygulaması 
başlatmıştır. Bu kuıala uymayarak girişte beyanda bulunmayan ya 
da eksik beyanda bulunan yabancı uyruklular ülkeden çıkış 
yapaıken tutuklanarak mahkemeye sevkedilebilmektedirler.

Ukrayna'ya her ne amaçla olursa olsun seyahat edecek
olan vatandaşlarımızın Ukrayna makamlarının uygulamaya
koydukları bu kurala titizlikle riayet etmeleri, Ukrayna'da
herhangi bir adli takibata uğramamaları bakımından önem 
arzetmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RUSYA 
FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ PUTİN'İN ÖZEL 

TEMSİLCİSİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI İLYA 
KLEBANOV'U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Rusya
•  •

Federasyonu Başkan Vekili Sayın Putin'in Özel Temsilcisi ve 
Başbakan Yardımcısı îlya Klebanov'u bugün kabul etmiştir.

Görüşmede Klebanov, Rusya Federasyonu Devlet Başkan 
Vekili Putin ile Rusya Federasyonu halkının Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına en iyi dileklerini getirdiğini 
ifadeyle, Sayın Putin'in Kafkasya İstikrar Paktı konusunda Sayın 
Cumhurbaşkanımıza cevabi mektubunu tevdi etmiştir. Konuk 
Başbakan Yardımcısı, iki büyük komşu devlet ve stratejik ortak 
olan Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliğinin 
bölgesel barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını belirtmiştir. 
Klebanov, Rusya'nın Çeçenistan'da sivil halkla değil, terörizmle 
mücadele ettiğini vurgulamıştır. Klebanov, Başkan Vekili Putin'in 
mektubunda da belirttiği gibi, Rusya'nın Kafkasya'da barış ve 
istikrarın teminine ve başta Yukarı Karabağ sorunu olmak üzere, 
mevcut ihtilâfların barışçı yollardan çözümüne önem verdiğini 
belirterek, bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kafkaslar'da 
bir İstikrar Paktı oluşturulması yönündeki girişimine sıcak 
baktıklarını, önerinin Rusya Federasyonu makamları tarafından 
her düzeyde büyük bir titizlik ve dikkatle incelendiğini, bu 
konudaki somut görüşlerini tarafımıza en kısa süre içinde 
ileteceklerini, iki ülkenin ortak gayretleri sonucu Kafkasya'nın 
dünyaya örnek bir barış, istikrar ve refah bölgesi haline 
gelebileceğine inandıklarını ifade etmiştir. Klebanov ayrıca,
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ülkesinden Türkiye'ye doğal gaz naklini sağlayacak "Mavi Akım" 
projesinin Rusya'nın en önemli ve öncelikli projelerinden biri 
olduğunu, bu projenin hayata geçirilmesinin Türkiye-Rusya 
ekonomik ve ticari ilişkilerine büyük ivme kazandıracağını 
kaydetmiştir. Konuk Başbakan Yardımcısı, askeri ve teknik 
işbirliği alanında da Türkiye'yle yüksek teknoloji dahil her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını, bu çerçevede örneğin Rus-İsrail ortak 
üretimi olan helikopterler için Türkiye'ye üretim lisansı temin 
edebileceklerini kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel görüşmede,
bulundukları bölgede barış ve istikrarın korunması için Türkiye ile
Rusya Federasyonu arasında karşılıklı güvene dayanan dostluk ve
iyi komşuluk ilişkilerinin devamının büyük önem taşıdığını,
Türkiye'nin her dönemde Rusya'yla ilişkilerine özel önem
atfettiğini, bu ilişkileri geliştirmek için çaba sarfedegeldiğini
belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun AGİT
İstanbul Zirvesi'nde Çeçenistan meselesinin Rusya'nın toprak
bütünlüğü içinde, barışçı yollardan ve insan haklarına saygı
zemininde bir siyasi çözüme kavuşturulması gerektiği yönünde
ortak ve kararlı bir tutum sergilediğini, Çeçenistan'da cereyan
eden olayların görüntüsünün dünyaya sadece terörizmle mücadele
şeklinde yansımadığını, aksine, sivil halkın mağdur olduğu
yönünde uluslararası kamuoyunda yaygın bir kanaat olduğunu,
yerlerinden edilmiş binlerce insanın sınırlarımıza kadar gelmek
durumunda kaldığını vurgulamış, bu izlenimin silinmesinde
Rusya'nın menfaati olduğunu bir dost olarak ifade etmek istediğini 
kaydetmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca, Kafkasya'da barış ve 
istikrarın bölge ülkeleri için olduğu kadar Rusya ve Türkiye için 
de büyük önem taşıdığına işaretle, bölge ülkelerinin karşı karşıya 
bulunduğu ağır siyasi, ekonomik ve insani sorunların bölgede 
kalıcı barış, istikrar ve refahın önündeki en büyük engeli 
oluşturduğunu, uluslararası kamuoyunun bu sorunların aşılmasına
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ve bölgenin rehabilitasyonuna somut desteğinin sağlanabilmesini 
teminen, Balkanlar'dakine benzer şekilde Kafkasya'da da bir 
İstikrar Paktı oluşturulması önerisini gündeme getirdiğini, 
bölgede barış ve istikrar sağlanabildiği takdirde, bütün ülkeler için 
yepyeni işbirliği imkânlarının ortaya çıkacağını, artan refahtan 
herkesin pay alacağını söylemiştir. Bu çerçevede, iki ülke Dışişleri

•   

Bakanlıklarının Kafkasya istikrar Paktı önerisini ayrıntılı biçimde 
ele almaları hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı "Mavi Akım" projesiyle ilgili 
olarak ise, bu konudaki anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin bütün 
taahhütlerini yerine getirdiğini, Rusya'nın da vecibelerini yerine 
getirmesinden ve projenin süratle gerçekleştirilmesinden sadece 
memnuniyet duyacağımızı ifade etmiştir. Türkiye'nin Rusya'yla 
savunma sanayii alanında işbirliği içinde bulunduğunu, helikopter 
ihalesinde dürüst ve adil bir değerlendirme yapılacağını ve 
Türkiye'nin milli menfaatleri ile ihaleye katılanların haklarını 
azami şekilde gözetecek bir karar verileceğini sözlerine 
eklemiştir.

Klebanov görüşmenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanını 
Rusya'ya davet etmiş, Sayın Cumhurbaşkanı da, seçilmesi halinde 
Sayın Putin'in ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük 
memnuniyet duyacağımızı belirtmiştir.
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ABD İLE İMZALANAN İKİLİ İSTİHDAM 
ANLAŞMASI’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve uluslararası
kuruluşlar nezdindeki temsilciliklerde görevlendirilen diplomat
ve idari-teknik personelin aile bireylerinin (eş-çocuk) uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan diplomatik hak ve ayrıcalıklarını
kaybetmeksizin kabul eden devlette kazanç getirici bir işte
çalışmalarına olanak sağlayan ve ABD ile nota teatisi yoluyla
23.11.1999 tarihinde imzalanan İkili İstihdam Anlaşması
Bakanlar Kurulunun 15.12.1999 tarihli ve 99/13858 sayılı
Kararıyla onaylanmış ve 20.01.2000 tarihli ve 23939 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanmıştır.

Iç hukuk işlemlerinin ülkemiz ve ABD tarafından 
tamamlandığını bildiren notaların ABD Büyükelçiliği ile teatisini 
takiben, İkili İstihdam Anlaşması 03.02.2000 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
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Ş u b a t  A y i D iş P o l İt İk a  G e l İş m e l e r İ

YUNANİSTAN
___  ___  _ •

- Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 3-5 Şubat 
tarihlerinde Yunanistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret 
sırasında iki ülke arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Deniz 
Ulaştırması Anlaşması, Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı 
Yardımlaşma Anlaşması, Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği 
Anlaşması ve Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Sayın 
Bakanımız, Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanopoulos ve 
Yunanistan Başbakanı Simitis tarafından kabul edilmiştir. 
Yunanistan Başbakanı Simitis, Sayın Başbakanımızın Ocak 
ayında yaptığı ziyaret davetini kabul ettiğini bildirmiştir. Sayın 
Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı başkanlığında yapılan 
heyetlerarası görüşmelerde ise ikili ilişkiler ve bazı bölgesel ve 
uluslararası konular ele alınmıştır.

- Sayın Başbakanımız ile Yunanistan Başbakanı Simitis 
GDAÜ Zirvesi vesilesiyle 12 Şubat 2000 tarihinde Bükreş'te 
görüşmüşlerdir.

- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı AB konularından sorumlu 
Genel Sekreteri Perrakis başkanlığında bir heyetin 28 Şubat'ta 
Bakanlığımızda yaptığı temaslarda, Türkiye'nin AB'ne katılım 
sürecinde Yunanistan'ın deneyimlerinden yararlandırılması 
olanakları ile ikili düzeyde işbirliği yapılabilecek alanların tespiti 
üzerinde durulmuştur.

- Türk-Yunan İş Konseyi 25 Şubat'ta, eş-başkanlar 
Panayiotis Koutsikos ve Şarık Tara başkanlığında İstanbul'da 
toplanmıştır.
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KIBRIS

- Kıbrıs aracılı görüşmelerinin ikinci turu, 31 Ocak-8 
Şubat 2000 tarihlerinde Cenevre'de BMGS Kofı Annan ve Kıbrıs 
Özel Temsilcisi Alvaro De Soto gözetiminde yapılmıştır.

Aracılı konuşmaların amacı, BM Genel Sekreteri'nce 
resmen açıklandığı üzere, kapsamlı çözüme yönelik anlamlı 
müzakereler için zeminin hazırlanmasıdır.

İkinci turda da taraflar bir araya gelmemiş, BM 
Sekreteryası'yla ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuşlardır. Aracılı 
görüşmeler, BMGS tarafından asli meseleler (core issues) olarak 
tanımlanan "güvenlik ve garantiler", "mülkiyet", "toprak" ve 
"yetkilerin dağılımı" konuları temelinde yürütülmüştür. Tarafların 
istediği konuyu masaya getirebileceği görüşmelerde Kıbrıs Türk 
tarafı, BMGS tarafından belirlenen "asli meseleler"in yanında, eşit 
statü, ambargoların kaldırılması, AB üyeliği konularını asli 
mesele olarak ortaya koymuş; ayrıca, asli meseleler hakkındaki 
görüşlerini açıklayarak, konfederasyon önerisini daha detaylı 
olarak anlatma fırsatı bulmuştur.

GKRY lideri Glafkos Klerides'in, görüşmelerin içeriği 
konusunda basma bilgi verilmemesi konusundaki karartmayı 
delerek 2 Şubat günü yaptığı yazılı açıklama, görüşmelerin 
devamını tehlikeye sokmuştur. Klerides açıklamasında, aracılı 
görüşmelerin amacının yeni bir devlet kurmak değil, sözde 
"Kıbrıs Cumhuriyeti"nin anayasasının tadili ile üniter yapıdan 
federal bir yapıya geçişi sağlamak olduğu iddiasında bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, Kıbrıs Rum tarafının 
açıklaması üzerine basma bir açıklama yapmış ve Kıbrıs 
meselesinin, sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin 1963 yılında Kıbrıs 
Rum tarafının silah zoruyla çiğneyerek ilga ettiği ve 37 yıldır 
uygulanmayan anayasasının değiştirilmesi ile çözülemeyeceğini 
belirterek, Kıbrıs'ta çözümün 1974 öncesi acı tecrübelerin bir daha 
yaşanmamasını sağlayacak yeni bir ortaklığın inşa edilmesiyle 
sağlanacağını, KKTC'nin kalıcı ve adil bir çözüme iki devletli bir
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konfederasyonun kurulmasıyla ulaşılacağına inandığını 
kaydetmiştir.

Aracılı konuşmaların üçüncü turunun Mayıs ayı sonunda 
New York'ta yapılması öngörülmektedir.

- Cenevre aracılı görüşmelerinden sonra, Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer'in davetine icabetle Almanya'yı ziyaret etmiştir. 
Almanya Dışişleri Bakanı Fischer'le Hamburg'ta bir araya gelen 
Sayın Denktaş, Kıbrıs Türk tarafının çözüme ve Kıbrıs 
meselesinin AB boyutuna ilişkin görüşlerini muhatabına ilk elden 
aktarma fırsatı bulmuştur.

- Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, 13 Şubat'ta ülkemize 
gelerek, Ankara'da Kıbrıs konusundaki yeni gelişmelerin 
değerlendirildiği bir çalışma toplantısına katılmıştır.

- Sayın Bakanımız, 26 Şubat'ta KKTC'ne bir günlük resmi 
ziyarette bulunmuştur. Sayın Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş ve hükümet üyeleriyle bir araya gelmiş; ziyaret 
vesilesiyle Türkiye'nin KKTC'nin haklı davasına ve Sayın 
Denktaş'ın konfederasyon önerisine verdiği destek bir kez daha 
vurgulanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ

- Sayın Bakanımız, AB Konseyi 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 temaslarda 
bulunmak üzere 31 Ocak - 2 Şubat 2000 tarihlerinde Brüksel'e bir 
çalışma ziyaretinde bulunmuş; 2 Şubat günü de Lüksemburg'da 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Philippe Maystadt ile bir 
görüşme yapmıştır.

Helsinki Zirvesi ertesinde Türkiye ile AB arasında siyasi 
düzeydeki bu ilk temaslarda, önümüzdeki dönemde yapılacak
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çalışmalar çerçevesinde, Türkiye ile AB arasında mali işbirliği 
konusu ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular arasında yer
almıştır.

- 1999 yılında ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketinden sonra Avrupa Birliği Avrupa Yatırım Bankası 
kaynaklarından TERRA simgesiyle yürürlüğe konulan 600 
milyon EURO'luk kredi paketinin 450 milyon EURO'luk 
bölümünün, 9 Şubat’ta Ankara'da Avrupa Yatırım Bankası 
yetkilileri ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan bir 
anlaşmayla işlerlik kazanması sağlanmıştır.

AB'nin önümüzdeki genişleme sürecinin 
tamamlanmasından önce kurumsal alanda gerçekleştireceği 
reformların ele alınacağı Hükümetlerarası Konferans (HAK) ile 
ilgili çalışmalar AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan 
Portekiz tarafından 14 Şubat 2000 tarihli Genel İşler Konseyi 
marjında yapılan özel bir bakanlar toplantısıyla başlatılmıştır.

AB üyesi ülkeler, Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi'nde, genişleme süreci için gerekli AB içindeki kurumsal 
değişikliklerin 2002 yılı sonuna kadar tamamlanacağını 
bildirmişlerdir. Bu çerçevede, Amsterdam Antlaşması'nda 
çözüme kavuşturulamayan AB'nin kurumsal alandaki 
düzenlemelerinin belirleneceği HAK'ın, Fransa'nın Dönem 
Başkanlığı sırasında Nice'de yapılacak AB Zirve toplantısında 
tamamlanması amaçlanmaktadır.

Dönem Başkanlığının talebi üzerine, Türkiye'nin HAK 
gündeminde yer alan konulardaki görüşlerini içeren belge 11 
Şubat 2000 günü Dönem Başkanlığına iletilmiştir.

- Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 9. 
Toplantısı 25 Şubat'ta Brüksel'de yapılmıştır. Toplantıda, 
hizmetler ve kamu ihaleleri, GBOK'un rolü ve etkinliği, üçüncü 
ülkelere yönelik ticaret politikaları, anti-damping, Türkiye'nin 
teknik komitelere katılımı ve çeşitli sektörel konular hakkında 
görüşmelerde bulunulmuştur.
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- Avrupa-Akdeniz (EUROMED) Sürecine taraf ülkeler 
arasında Yatırım Konferansı 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 
Lizbon'da yapılmıştır. Konferansta, EUROMED Sürecine taraf 
ülkeler arasında 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen 
Serbest Ticaret Bölgesi ve bu bağlamda Akdeniz Bölgesinde 
yatırımların geliştirilmesi konuları ele alınmıştır.

»

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Batı Avrupa Başkonsoloslar toplantısı vesilesiyle 14-15 
Şubat 2000 tarihlerinde Berlin'e giden Sayın Bakanımız, bu 
ziyareti vesilesiyle AFC Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ile ikili 
bir görüşme yapmıştır. Görüşmede ikili ilişkilerimizin yanısıra, 
bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, 16-18 Şubat 2000 
tarihlerinde Sayın Bakanımızın davetine icabetle ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Bakan Lindh, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul 
edilmiş, Sayın Bakanımızla önce başbaşa ardından heyetlerarası 
görüşmelerde bulunmuştur. Sayın Bakanımız ve Bakan Lindh U 
başkanlığında yapılan heyetlerararası görüşmelerde, ikili 
ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınmış; ayrıca, bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bakan 
Lindh, ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Kamran İnan ve TBMM İnsan Haklan Komisyonu Başkanı Prof. 
Sema Pişkinsüt ile birer görüşme yapmıştır.

- İsviçre Dışişleri Bakanı Joseph Deiss, Sayın 
Bakanımızın davetlisi olarak 20-22 Şubat tarihleri arasında 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

İsviçre Dışişleri Bakanı ile Sayın Bakanımız arasında 
yapılan heyetlerarası görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik 
ilişkiler, enerji alanında işbirliği, turizm alanında işbirliği, insan 
hakları konuları ele alınmış; Sayın Bakan, ayrıca, Orta Asya, 
Kafkaslar, Balkanlar, Kıbrıs, Türkiye'nin AB adaylığı 
konularındaki görüşlerimizi konuk Bakana aktarmıştır.
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Konuk Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından da kabul edilmiş; ayrıca, Adalet Bakam 
Sayın Hikmet Sami Türk ile bir görüşme yapmıştır.

- Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Dış 
Ticaret Bakanı Lydie Polfer Sayın Bakanımızın davetine icabetle 
22-24 Şubat tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

Ankara ve İstanbul'u kapsayan ziyaret programının 
Ankara bölümünde, iki Bakan başkanlığında yapılan heyetlerarası 
görüşmelerin yanısıra, Bakan Polfer Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilmiş, ayrıca, Hazine ve Sermaye Piyasasından 
sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal ile bir görüşme yapmıştır.

Bakan Polfer'in Ankara'daki temasları sırasında ikili 
ilişkilerimiz tüm veçheleriyle ele alınmış, ayrıca bölgesel 
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkili planda mali, 
kültür ve turizm alanları işbirliğinin geliştirilebileceği potansiyel 
alanlar olarak ortaya çıkmıştır.

Ziyaretin İstanbul bölümünde, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik olarak iş çevreleriyle 
temaslarda bulunulmuş; ayrıca, Türk ve Lüksemburg firmaları 
arasında ikili görüşmeler yapılmasına da imkan tanınmıştır.

ABD İLE İLİŞKİLER

- ABD Başkanı Clinton'un ülkemizi ziyareti sırasında 
parafe edilen, ortak savunma faaliyetleri çerçevesinde ABD 
unsurları ile müştereken kullanılagelen Belbaşı Sismik 
İstasyonu'nun halen ABD tarafınca üstlenilmiş olan işletme 
sorumluluğunun Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü'ne devrine ilişkin anlaşma, 8 Şubat 
günü düzenlenen bir törenle imzalanmış olup, anlaşmanın 
yürürlüğe girmesiyle ilgili onay süreci başlatılmıştır.

Belbaşı Tesisi, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) 
arasında ileride imzalanacak ayrı bir anlaşmayı takiben, Nükleer
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Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması çerçevesinde 
oluşturulması öngörülen küresel sismik izleme sisteminin ana 
istasyonlarından birini teşkil edecektir.

BALKANLAR

- 12 Şubat 2000 tarihinde Bükreş'te yapılan "Güneydoğu
•  •    • •     

Avrupa Ülkeleri (GDAU) Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi"ne, Sayın Başbakanımızın başkanlığında Sayın 
Bakanımızın da bulunduğu bir heyetle katılınmıştır.

GDAÜ İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi'nin en önemli sonucu, 1999 Aralık ayında GDAÜ Dışişleri 
Bakanları tarafından parafe edilen "Güneydoğu Avrupa'da İyi

• • _ •

Komşuluk ilişkileri, istikrar, Güvenlik ve işbirliği Şartı"nın 
Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından imzalanması olmuştur. 
Sözkonusu Şart, 1934 Balkan Paktı'ndan bu yana bölge ülkelerini 
biraraya getiren ilk siyasi belge niteliğindedir. Şart'ın 
imzalanmasıyla, bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle 
kurdukları, bölgeden kaynaklanan yegane işbirliği platformunun 
kurumsallaşması resmiyet kazanmıştır.

Sayın Başbakanımız, 28-29 Şubat 2000 tarihlerinde 
Arnavutluk Başbakanı Ilir Meta'nın davetine icabetle bu ülkeye 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Başbakanımıza 
milletvekilleri, üst düzey yetkililer, işadamları ve basın 
mensuplarından oluşan bir heyet refakat etmiştir. Sayın 
Başbakanımız, Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani, Arnavutluk 
Meclis Başkanı Skender Gjunishi tarafından kabul edilmiş; 
Sosyalist Parti lideri Fatos Nano ve Parlamentoda temsil edilen 
siyasi parti liderlerini, ana muhalefet partisi lideri ve eski 
Cumhurbaşkanı Sali Berisha'yı kabul etmiş; Arnavutluk'ta 
yaşayan vatandaşlarımız ve Silahlı Kuvvetler mensuplarımızla 
görüşmüş; Türk-Arnavut işadamları toplantısının kapanış 
bölümüne Arnavutluk Başbakanı Meta ile katılarak bir konuşma 
yapmıştır.
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Ziyaret sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması iki ülke Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilileri tarafından imzalanmıştır.

Sayın Başbakanımızın Arnavutluk'u ziyareti, sekiz yıl 
aradan sonra Başbakan düzeyinde Türkiye'den Arnavutluk'a 
yapılan ve Sayın Başbakanımızın Avrupa'ya ve Balkanlara 
gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması bakımından özel bir önem 
taşımaktadır.

KOSOVA

- Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça kentinde Şubat ayı 
başında patlak veren etnik gerginlik ve şiddet olayları, Kosova'da 
barışı tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşmıştır.

- PPDK lideri Thaci, 1999 Nisan ayında kurduğu 
Hükümeti lağvettiğini, LDK Başkanı Rugova da tüm paralel 
kurumların kaldırıldığını açıklamıştır. Kosovalı Sırpların Belgrad 
yanlıları ve uluslararası toplumla işbirliği yanlıları olmak üzere 
ikiye bölündüğü, Belgrad yanlısı Sırpların karargahının kuzey- 
güney ekseninde ikiye bölünmüş durumda olan Kosova 
Mitroviçası'nm Sırp kesiminde bulunduğu Sırp basınında 
bildirilmiştir.

- NATO Genel Sekreteri Robertson yaptığı bir açıklamada,
NATO'nun Kosova'daki misyonunu büyük bir başarıyla yerine
getirdiğini, son sekiz ay içerisinde yüz binlerce Kosovalı
mültecinin KFOR'un koruması altında evlerine döndüğünü,
okulların yeniden açıldığını, altyapının yeniden inşa edilmekte
olduğunu, etnik saldırıların azaldığını, KFOR'un Kosova'ya
girmesinden bu yana suç oranının Ocak ayında en düşük seviyeye
indiğini ve BM çatısı altında bir sivil yönetim oluşturulduğunu 
belirtmiştir.
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YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- 14 Şubat 2000 tarihinde Brüksel'de yapılan AB Genel 
İşler Konseyi toplantısında, YFC'ye uygulanan uçuş yasağı, Sırp 
halkının demokrasiye geçiş çabalarına destek olmak amacıyla , 
altı ay süreyle kaldırılmış; buna karşılık, Miloseviç üzerindeki 
baskının artırılması amacıyla vize verilmesi yasak olan kişiler 
listesinin genişletilmesi kararı alınmıştır.

- YFC Savunma Bakanı Bulatoviç, 7 Şubat günü uğradığı 
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş; yerine eski Yugoslavya 
Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi (ICTY) tarafından 
aranan şahıslardan olan Genelkurmay Başkanı Ojdanoviç 
atanmıştır.

- 29 Şubat tarihinde YFC'nin güneyindeki Presevo 
vadisindeki insani yardım dağıtımını denetleyen BM görevlilerine 
üniformalı Arnavutlar tarafından ateş açılmıştır. Bölgedeki 
gerginlik halen devam etmektedir.

RUSYA FEDERASYONU

- Türkiye ile RF arasında düzenli olarak yapılmakta olan 
denizcilik istişarelerinin sekizincisi 17-18 Şubat 2000 tarihlerinde 
Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

istişarelerde, Karadeniz'de Arama-Kurtarma (SAR) 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin İkili Protokol, Denizcilik 
Anlaşması, Sahil Güvenlik Anlaşması, 4-7 Nisan 2000 
tarihlerinde İstanbul'da yapılacak toplantıda imzalanması 
öngörülen Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumu ve 
Türk Boğazları konuları ele alınmıştır.

istişareler, olumlu ve yumuşak bir ortamda cereyan etmiş, 
birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlayış 
birliğine varılmıştır.
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Bir sonraki istişare toplantısının bu yılın ikinci yarısında 
Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın Kafkasya İstikrar Paktı 
önerisiyle ilgili olarak 19 Ocak tarihinde Putin'e gönderdiği 
mesaja Putin'in cevabi mektubunu iletmek üzere, RF Başbakan 
Yardımcısı Klebanov Başkan Vekili Putin'in özel temsilcisi 
olarak, 28-29 Şubat 2000 tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir. 
Sözkonusu ziyaret, ikili ilişkiler açısından gündemde bulunan bazı 
konuların da ele alınmasına vesile olmuştur. Ziyaret sırasında 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Milli 
Savunma Bakanımız ile görüşen Klebanov, Kafkasya'daki durum 
ve İstikrar Paktı ile ilgili olarak Rus tarafının görüş ve 
düşüncelerini aktarmış; bu konuda Dışişleri Bakanlıkları arasında 
danışmalarda bulunulmasına karar verilmiştir. Klebanov, ayrıca, 
Türk-Rus ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarda büyük ölçekli 
projelerle desteklenmesi yönündeki tercihlerini vurgulamış; bu 
meyanda Mavi Akım projesine ilgilerini ve projenin bir an önce 
hayata geçirilmesi dileklerini bir kez daha ifade etmiş; gerek 
teknoloji transferi, gerek ihracat lisansları hususunda daha ileri bir 
işbirliğine açık olduklarını kaydetmiş; askeri-teknik alanda 
yapılacak işbirliğinin tüm ilişkiler dokumuzda gelişme 
sağlanmasına zemin oluşturacak bir iklimin ortaya çıkmasına 
yardımcı olacağını, bunun da ötesinde böyle bir işbirliğinin 
bölgesel istikrar ve karşılıklı güvene de katkıları olacağını 
belirtmiştir.

- Rusya Federasyonu'nda, Şubat ayı boyunca iç siyaset 
alanında başlıca konulardan birini oluşturan başkanlık 
seçimleriyle ilgili olarak önemli bir gelişmeyi yakın zamana kadar 
seçimlerde en şanslı adaylardan biri olarak değerlendirilen 
Anavatan-Tüm Rusya Hareketi lideri ve eski başbakan 
Primakov'un seçimlere katılmayacağını açıklaması oluşturmuştur.

Başkanlık seçimleri için adaylığı kabul edilen 11 kişi 
arasında kamuoyu yoklamaları sonuçlarına göre Putin % 50'nin 
üzerinde bir destekle başta gitmekte, en yakın rakibi Zyuganov % 
18 civarında destekle kendisini takip etmektedir.
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•  •

Ote yandan, Devlet Duması başkanlığı seçimlerinin 
yapılış tarzı nedeniyle Duma oturumlarını boykot etme kararı alan 
Anavatan-Tüm Rusya, Sağcı Güçler Birliği ve Yabloko partileri 9 
Şubat tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısına katılarak 
boykotu sona erdirmişlerdir.

ÇEÇENİSTAN

- Grozni'de Rus kuvvetleri ve Çeçen militanlar arasındaki 
çatışmalar Şubat ayı başında şiddetlenmiş, aralarında Cohar 
Dudayev'in yeğeni Grozni Belediye Başkanı Lecha Dudayev de 
olmak üzere bazı Çeçen komutanların hayatlarını kaybettikleri, 
ayrıca Grozni'de stratejik önemi haiz Minutka meydanının RF 
birliklerinin kontrolüne geçtiği bildirilmiştir. 1 Şubat tarihinde 
Çeçen "hükümet sözcüsü" Udugov 2000 civarında militanın 
"düzenli ve planlı" bir şekilde şehri terketmeyi başardığını 
açıklamıştır. Başkan Vekili Putin, 6 Şubat'ta bir açıklama yaparak 
Grozni'nin tamamıyla Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini ve 
şehre Rus bayrağının çekildiğini açıklamıştır.

RF Genelkurmay Başkanı Kvashnin, 10 Şubat günü 
yaptığı bir açıklamada, Rus askerleri Çeçenistan'dan çekildikten 
sonra, 18 binin üzerinde Rus askerinin bölgede sürekli olarak 
konuşlandırılacağını bildirmiştir.

Şubat ayı ortalarında Grozni'nin geçici bir süre için 
sivillere kapatılmasına karar verildiği ve bunun 1 Nisan 2000 
tarihine kadar devam edeceği açıklanmıştır. Bu arada, 
Çeçenistan'ın başkentinin Güdermes veya Argun'a taşınması 
konusuyla ilgili olarak, Çeçenistan'la ilgili RF Başkanlık Basın 
Sözcüsü başkentin değiştirilmesi kararının ilgili bakanlıklar ve 
Çeçen halkının temsilcilerinin katılımıyla alınabileceğini 
bildirmiştir.

11 Şubat tarihinde Çeçenistan bölgesel yönetimi 
temsilcileri Güdermes'te RF Başbakan Yardımcısı ve Çeçenistan 
özel temsilcisi Koshman'ın başkanlığında bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıda, Supyan Makhchayev Grozni idaresinin
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başına atanmış; ayrıca, Çeçen bölgesel yönetiminin öncelik 
verdiği konular, bölgesel idare yapısının oluşumunun 
tamamlanması ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olarak 
belirlenmiştir.

Koshman, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin idaresinin RF 
hükümet temsilcileri ile geçici Çeçen yönetiminin birleşiminden 
oluşacağını, yeni idarenin Mayıs ayına kadar oluşturulacağını, 
geçen Aralık ayında bu bölgede yapılamayan Devlet Duması 
seçimleri konusunun Haziran ayında gündeme geleceğini, 
Çeçenistan Cumhurbaşkanı ile yerel idarenin diğer yetkilileri için 
yapılacak seçimler konusunun ise 2000 yılı sonu veya 2001 yılı 
başına kadar ele alınmış olacağını belirtmiştir.

RF Başkan Vekili Putin, Şubat ayı ortalarında,
Çeçenistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetleri
araştırmak üzere, Çeçenistan operasyonu boyunca özellikle
İnguşetya'ya yönelen göçmenlerin kayıt işlemlerini organize eden
Vladimir Kalamanov'u Başkanın Çeçenistan'daki insan hakları 
temsilcisi olarak atamıştır.

RF Adalet Bakan Yardımcısı, Çeçenistan Cumhurbaşkanı 
Mashadov'un Grozni, Güdermes ve diğer Çeçen şehirlerinde terör 
eylemleri yapılması talimatı verdiğinin öğrenildiğini, 
Mashadov'un bu davranışının adıgeçenin yasal olarak seçilmiş 
cumhurbaşkanı statüsünü kaybettiğini bir kez daha gösterdiğini 
söylemiştir. Ayrıca, RF Başsavcılığı Mashadov'u Rus anayasasını 
değiştirmek ve Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmak amacıyla 
silahlı isyan düzenlemekle suçlamıştır.

Başbakan Putin 23 Şubat tarihinde bir radyo programında, 
Çeçenistan'daki askeri operasyonun sonuna kadar 
sürdürüleceğini, sivil Çeçen halkıyla mevcut sorunların barışçı 
yollarla çözümleneceğini, Çeçenistan'da müzakere edilebilecek 
uygun muhataplar bulunduğunu söylemiş, ancak bu muhatapların 
kimler olduğu hususuna bir açıklık getirmemiştir.
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Şubat ayı sonunda Çeçen militanların son üssü olarak 
görülen ülkenin güneyindeki dağlık bölgede yer alan Şatoy 
kasabası Rus birliklerinin kontrolüne geçmiştir. İçişleri Bakanı 
Ruşaylo, Çeçenistan'daki anti-terör operasyonunun askeri 
safhasının tamamlanmakta olduğunu, bundan sonra bölgede 
sorumluluğun İçişleri Bakanlığı kuvvetlerine devredilmesinin 
planlandığını söylemiştir.

- AK İnsan Hakları Komiseri Alvaro Gil-Robles 24-25 
Şubat 2000 tarihlerinde Moskova'yı, Şubat ayı sonunda da 
Çeçenistan'ı ziyaret etmiştir. RF Başkanının Çeçenistan'da insan 
hakları temsilcisi Kalamanov'un eşlik ettiği Kuzey Kafkasya 
ziyareti sonucunda, Kalamanov'un yakında Çeçenistan'da açacağı 
ofiste, Gil-Robles tarafından atanacak bir veya iki AK üyesinin de 
çalışması hususunda mutabakat sağlanmış, ancak bölgede AK, 
AGİT, Kızılhaç, AB veya diğer örgütlerin bağımsız uzmanlarının 
görev yapmasının sözkonusu olmadığı Rus tarafınca 
vurgulanmıştır.

- 29 Şubat tarihli AGİT Özel Daimi Konsey toplantısına 
katılan RF Başbakan Yardımcısı ve Hükümetin Çeçenistan 
temsilcisi Koshman AGİT'in meselenin siyasi çözümüne yönelik 
arabuluculuk önerdiğini, ancak bir devletin kendi parçası ile 
arasındaki sorununda arabuluculuğun anlamlı olamayacağının 
müteaddit kereler vurgulandığını, bununla birlikte bölgenin 
yeniden yapılanmasına yönelik projelerin uluslararası toplumun 
katkısına açık olduğunu, AGİT Dönem Başkanlığıyla temaslar 
sonucunda halen Moskova'da mukim AGİT Çeçenistan Yardım 
Grubu'ndan üç temsilcinin 6 Mart 2000 günü kendisinin 
refakatinde bölgeyi ziyaret etmesinin öngörüldüğünü, bölgedeki 
koşulların normale dönmesiyle birlikte Yardım Grubu'nun insani 
konulara yönelik çalışmalarını başlatabileceğini, ancak Yardım 
Grubu haricinde yeni oluşumlara gerek görülmediğini, bu arada 
AGİT Dönem Başkam'mn en kısa zamanda bölgeye yapmayı 
amaçladığı ziyaretin gerçekleşmesini teminen görüşmelerin 
sürdüğünü belirtmiştir.
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Rusya'da 26 Mart'ta yapılacak Başkanlık seçimleri için 
Çeçenistan'da da gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ve ilk bölgesel 
seçim komisyonunun oluşturulduğu, Çeçenistan'da ilk aşamada 
10 ayrı seçim bölgesi oluşturulmasının ve bu sayının güvenlik 
koşullarına göre arttırılmasının öngörüldüğü basında 
bildirilmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Sayın Yıldırım 
Akbulut beraberinde bir heyetle, 7-9 Şubat tarihleri arasında 
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov'un davetine 
icabetle, bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret 
sırasında Sayın Akbulut, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev, Milli Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov, Azerbaycan Milli 
Meclisinde Komisyon Başkanları, Azerbaycan-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri ve Başbakan Artur 
Raşizade ile görüşmüştür. Sayın Meclis Başkanımız ve 
beraberindeki heyet anılan ziyaret vesilesiyle Bakü'de kaçkınların 
barındığı bir kampı ziyaret etmiş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren 
Türk işadamlarıyla da bir araya gelmiştir.

Sayın Meclis Başkanımız, temaslarının ardından 
Azerbaycan Meclis Başkanı Aleskerov ile ortak bir basın 
toplantısı düzenlemiştir. Sözkonusu ziyaret sırasında Sayın Meclis 
Başkanımıza Bakü Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora 
ünvanı verilmiştir. Anılan ziyaret Sayın Meclis Başkanımızın 
yurtdışına yaptığı ilk ziyarettir.

- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Hikmet Çetin, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi sıfatıyla 25-26 
Şubat'ta Gürcistan'ı ziyaret etmiştir. Sayın Çetin 25 Şubat'ta 
Tifüste Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze ile, 26 
Şubat'ta ise Batum'da Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Pura 
Başkanı Aslan Abaşidze ile görüşmelerde bulunmuştur.
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ORTA ASYA

- Kırgızistan Parlamento seçimleri 20 Şubat'ta yapılmıştır. 
9 siyasi parti ve 2 seçim bloğunun katıldığı seçimlere katılım oranı 
% 64 olmuştur. 250 yabancı, 2000 de yerel gözlemci tarafından 
izlenen seçimler olaysız sonuçlanmıştır. İlk turda en fazla oy alan 
ikişer adayın katılacağı ikinci tur seçimler ise 5 Mart 2000 
tarihinde yapılacaktır. Bu turda en fazla oy alan aday milletvekili 
seçilecektir.

Seçimlerde 5 parti %5'lik ülke barajını aşarak 
Parlamento'da temsil hakkını elde ederken, diğer partiler söz 
konusu barajı aşamamışlardır.

Başlangıçta 27 siyasi partinin müracaat ettiği söz konusu 
seçimlere 4 siyasi parti gerekli belgeleri sunamadığı, 8 siyasi parti 
ise, seçime katılacaklarını 1 yıl öncesinden açıklamadıkları 
gerekçesiyle Merkezi Seçim Komisyonu kararı uyarınca 
seçimlere girememişlerdir. Bazı partilerin bahse konu kararların 
iptal edilmesi yönünde yaptıkları itirazlar da üst mahkemelerce 
reddedilmiştir.

Seçim sürecini başta AGİT olmak üzere, diğer uluslararası 
kuruluşların temsilcileri de aktif bir şekilde izlemiştir. Seçim

• • 

sonrasında, AĞIT Demokratik Kurumlar ve insan Hakları Ofisi 
(ODIHR) ile AGİT Parlamenterler Asamblesi gözlemcilerinden 
oluşan AGİT Seçim Gözlem Misyonu tarafından yayınlanan basın 
açıklamasında, seçimin genel olarak seçim yasası kapsamında 
cereyan ettiği, ancak bazı önemli ihlallerin yapıldığı belirtilmiştir.

- Tacikistan'da barış ve ulusal uzlaşmanın tesisi 
konusundaki genel barış anlaşmasının (1997 Moskova Anlaşması) 
uygulanmasının son aşaması olan Parlamento seçimlerinin ilk 
kısmını oluşturan 64 üyeli Temsilciler Meclisi ile Yerel ve Bölge 
Yönetimler üyelerinin seçimleri 27 Şubat 2000 tarihinde 
yapılmıştır. Seçime katılım % 93 oranında olmuş; seçimlere 6 
siyasi parti katılmıştır.
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Seçimlerden birkaç gün önce, Halkın Demokrasi Partisi 
adayı olan eski Güvenlik Bakan Yardımcısı'nın ölümüyle 
sonuçlanan Duşanbe Belediye Başkam'na karşı girişilen suikast 
eyleminin yarattığı gerginlik ortamına karşın seçimler sükunet ve 
düzen içinde gerçekleşmiştir.

5 yıl süren iç savaştan sonra yapılan bu ilk seçimlerde 
açıklanan ilk sonuçlara göre, seçime katılan 6 partiden üçü % 5 
oranındaki ulusal barajı aşmıştır. Buna göre Halkın Demokrasi 
Partisi % 64, Komünist Partisi % 20 ve İslami İhya Partisi % 7.8 
oranında oy almıştır. Milletvekili olmak için gereken % 50'lik 
barajın aşılamadığı 13 bölgedeki seçim 12 Mart'ta 
tekrarlanacaktır.

__  •

BM ve AGIT'in ortaklaşa oluşturduğu bir gözlemci heyeti 
seçim süreci boyunca diplomatik misyonlar ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarda bulunmuştur.

DİĞER DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

- NATO ve BAB arasındaki ilk ortak tatbikat olma 
özelliğini taşıyan CMX/CRISEX-2000 17-23 Şubat 2000 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Türkiye, sözkonusu tatbikata, NATO ve BAB 
nezdindeki askeri ve sivil temsilciliklerinin yanısıra Genelkurmay 
Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde teşkil 
edilen Kriz Yönetim Merkezleri ile iştirak etmiştir.

- Sözde Ermeni soykırımının Fransa Hükümeti tarafından
resmen tanınmasını sağlamak amacıyla 1998 yılı Mayıs ayında
Millet Meclisine Sosyalist Parti Milletvekilleri tarafından sunulan
ve Meclisin 29 Mayıs 1998 tarihli oturumunda hazır bulunan
yaklaşık 30 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edilen "Fransa 1915
Ermeni soykırımını açıkça tanır" şeklindeki yasa teklifinin, 1
Şubat 2000 tarihinde yapılan Senato Başkanlar Konferansında
Komünist Grup Başkanı Senatör Helene Luc'ün önerisiyle
Senatonun önceliklerine ayrılan ve 9 Mart'ta yapılacak olan
oturumda görüşülmek üzere Senato gündemine alınması kabul 
görmemiştir.
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Sözkonusu yasa önerisinin Senato'nun gündemine 
alınması 22 Şubat 2000 tarihinde toplanan Başkanlar 
Konferansında 14'e karşı 6 oyla reddedilmiştir.

- Türkiye'nin Helsinki Zirvesinde kabul edilen AB'ne 
adaylık statüsünü istismar cihetine giden PKK terör örgütünün son 
dönemde Avrupa Biri iği/Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 
gibi uluslararası kuruluşlar nezdindeki propaganda faaliyetlerini 
yoğunlaştırdığı görülmüştür.

AKPM Siyasi İşler Komisyonu Başkanı İsviçreli Sosyalist 
Parlamenter Victor Ruffy tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanarak 
AKPM'ne sunulan ve girişimlerimiz üzerine, Başkanlık Bürosu 
tarafından AKPM Denetim Komisyonu'na havale edilmesi 
sağlanan "Kürt Sorununa Siyasi Çözüm" başlıklı önergenin 28 
Ocak 2000 tarihinde Siyasi İşler Komitesi'ne havale edilmesine
karar verilmiştir.

Önergenin Siyasi İşler Komisyonu’nun 3-7 Nisan 2000 
tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar 2000 oturumu sırasında ele 
alınacağı öğrenilmiştir. Bu konudaki girişimlerimiz sürmektedir.

- Ukrayna ile ikili denizcilik görüşmeleri, 23-24 Şubat 
2000 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Görüşmelerde, Ukrayna'ya ait nehir/deniz tipi gemilerin 
ülkemiz limanlarını ziyaretlerine ilişkin düzenlemeler, ikili 
Arama-Kurtarma (SAR) Protokolü ve Ticari Denizcilik 
Anlaşması'na Ek Protokol metinlerinin nihai hale getirilmesi gibi 
hususlar ele alınmıştır.
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Dış P o l İt İk a d a  O y u n u n  K u r a l l a r i*

POLİTİKACILAR VE BÜROKRASİLER

Türkiye’de gerçek anlamda çok partili demokrasiye geçiş
çabalarının başladığı dönemde ben Mülkiye Mektebi’nde öğrenci
idim. 1946 seçimlerinde de ilk defa oy kullandım. Bu seçimlerin
yapıldığı tarihten birkaç yıl öncesinde, ülkedeki tek parti olan
Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilaveten yeni bir parti daha
kurulmasına müsaade edilmişti. Eski başbakanlardan Celal
Bayar’ın Demokrat Parti adıyla kurduğu bu parti, kuruluşundan
hemen sonra, şiddetli bir muhalefete başladı. Ülkede demokratik
rejim deneyimi olmadığı için, tıpkı muhalefet gibi iktidar da,
muhalefete mukabelede zaman zaman ölçüyü kaçırdı. Bu suretle,
kısa sürede siyasi mücadele kavgaya dönüştü. Bunun sonucunda
da kavga, demokratik siyasi hayatımıza yararsız ve gereksiz bir 
gelenek olarak girmiş oldu.

O günden bu yana kavgayı, demokraside kabul edilebilir 
siyasi mücadeleye dönüştüremedik. Bu tarihten başlayıp, 
günümüze kadar süregelen yarım asrı aşan dönem, ülke için çok 
partili demokrasinin gereklerine bir tür intibak dönemi oldu.

Gerekli intibakı sağlamak yolunda bir hayli mesafe almış
olmamıza rağmen, kanıma göre bu süreç hâlâ devam etmektedir.
Bu sürecin içinde, demokratik ülkelerdeki devlet yönetiminde
siyasetçi ile bürokratın yerlerinin tayininin ve karşılıklı
ilişkilerinin normal bazına hâlâ oturtulamamış olmasının yarattığı 
sorunlar da vardır.

Demokrasi yolunda, şimdiye kadar elde edilen en dikkate 
değer kazancımız, başlangıçta zannettiğimiz gibi, sadece bir
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serbest seçim yapıp, bizi yönetecek insanları halk iradesi ile 
iktidara getirmenin demokratik bir ülke olmak için yeterli 
olmadığının, bu rejimin gerektirdiği zihniyet ve geleneklerin 
toplumun bütün kurum, kuruluş ve kesimlerine yerleşmesi ve 
sindirilmesinin de büyük önem arz ettiğinin, bunun da bugünden 
yarına gerçekleşecek kolay bir iş olmayıp zamana ihtiyaç 
gösterdiğinin bilincine varmak olmuştur.

Bununla beraber, bugün vardığımız noktada, böyle bir 
intibakın kaçınılmaz olarak gerektirdiği uzun ve çeşitli zorluklarla 
dolu süreçte, küçümsenilemeyecek bir yol katettiğimizi, 
zannederim söylememiz mümkündür. Unutmamak gerekir ki, 
etrafımızdaki komşu ülkeler, ya bu sürece henüz 
başlayamamışlardır veya başlangıç dönemindedirler ve bu 
dönemin kaçınılmaz sıkıntılarıyla boğuşmaktadırlar. Komşumuz 
olan ülkelerden, bilim ve teknoloji alanında bir hayli mesafe 
katetmiş ve belirli bir kültür geçmişine sahip olan Rusya’nın bile 
bu sürecin başlangıç döneminde karşılaştı güçlükler ve maruz 
kaldığı sıkıntılar göz önüne alındığında; henüz böyle bir sürece 
başlamamış ve her alanda Rusya’dan çok daha geride olan 
komşumuz diğer ülkelerin, çekecekleri güçlük ve sıkıntıların 
boyutlarını tahmin etmek zor değildir.

Bu bakımdan büyük bir ileri görüşlülük, cesaret, özveri ve 
doğru bir zamanlama ile 1940’lı yıllarda çok partili demokrasiye 
geçilmesi kararını alan ve daha sonraki yıllarda da karşılaşılan 
bütün güçlüklere rağmen, büyük bir kararlılıkla bu amaca katkıda 
bulunan ülkemiz liderlerini şükran ve minnetle anmak herhalde 
kadirşinaslık olur.

Bu sürecin ülkemizde başladığı dönemde, özellikle 
Mülkiye Mektebi gibi devlet yönetimi için yüksek bürokrat 
yetiştirmek amacı ile kurulmuş bir okulda öğrenci olmam 
dolayısıyla, bu hususta kaydedilen gelişmelere, tabiatıyla, ilgi 
duyuyordum. Ancak o dönemde hepimiz tek parti idaresine
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şartlanmış olduğumuz için, kavramlar hakkında genelde pek sarih 
bir fikre sahip değildik. Çok kere yeterli olanı yetersiz, normal 
olanı aşırı bulabiliyorduk.Yani özgürlükle tutuculuk arasındaki 
çizgiyi pek iyi çizemiyorduk. Bunun sonucunda da 
değerlendirmelerimizde ölçüsüzlükler oluyordu.

Bu, sadece öğrencilere has bir şey değildi. Aynı durum 
siyasetçiler ve bürokratlar için de geçerli idi. Günümüzde 
demokrasinin gereklerini kavramak hususunda, o döneme nazaran 
bir hayli yol katetmiş olmamıza rağmen, yerleşmiş 
demokrasilerdeki düzeye erişebilmiş olduğumuzu söylemek, 
maalesef mümkün değildir. Bunun en tipik örneklerinden birisini 
siyasetçi-bürokrat ilişkilerinde görüyoruz.

Bizim, 1940’lı yıllarda vali olan bir aile dostumuz vardı. 
Ankara’ya her gelişinde rahmetli babama uğrar, demokrasiye 
geçiş dönemimizde karşılaştığı güçlükleri anlatırdı. Bu 
görüşmelerinde özellikle üzerinde durduğu bir hususu hep 
hatırlarım. Sık sık, “B e n  C u m h u r iy e t  H a l k  P a r t i s i  ’n in  v a l i s iy im  ”, 
derdi. Zamanın muhalefet partisi olan Demokrat Parti onun için 
neredeyse devlete bayrak açmış bir kuruluştu. Babama, bu 
partinin il başkanı kendisini ziyarete geldiğinde, sırf içeri 
girdiğinde ona ayağa kalkmış olmamak için, daha evvelden ayağa 
kalktığını ve onu oda içinde geziniyormuş gibi yapıp karşıladığını 
söylerdi. Bu vali, böyle bir davranışı, partizan bir zihniyete sahip 
bulunduğu veya iktidarın gözüne girmek gibi bir kişisel hesabı 
olduğu için yapmıyordu. Onun için Cumhuriyet Halk Pratisi 
‘Devlet’ti ve kendisi de devlete sadık bir valiydi. Aksi bir 
davranışı devlete ihanet olarak görüyordu.

1950 seçimlerinden önceki yıllarda İstanbul Valisi 
Profesör Dr. Fahrettin Kerim Gökay’dı. Zamanın 
cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Başkanı İsmet İnönü seçim mitingi için İstanbul’a geldiğinde 
Gökay, Taksim Meydanı’nda bu partinin yaptığı mitingde,
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kürsüye İnönü ile beraber çıkıyor, toplanan kalabalığı İnönü’ye
• •

göstererek; " i ş t e  P a ş a m  İ s t a n b u l ” diyordu. Yani iktidardaki 
partiyle, devleti birbirine karıştırıyordu.

Ben Dışişleri Bakanlığı giriş sınavının açılmasını 
beklerken, Ankara’da bir süre maiyet memurluğu yapmıştım. O 
zaman İl Emniyet Müdürlüğünde eskiden bir süre kaymakamlık 
yapmış bir şube müdürü vardı. Yeni başlayan çok partili 
demokratik hareketin beraberinde getirdiği siyasi mücadelenin, 
idare amirlerinin otoritesini sarstığına inanırdı. Biz genç maiyet 
memurlarına, “i d a r e c i l iğ in  a r t ı k  ta d ı  tu z u  k a lm a d ı .  E s k id e n  b e n  
e l im d e  k ı r b a ç  H ü k ü m e t  K o n a ğ a n d a n  ç ı k t ığ ım d a  h e r k e s  k a ç a c a k  
d e l i k  a r a r d ı .  Ş i m d i  a d a m l a r  k a y m a k a m a  s ı r t l a r ı n ı  d ö n ü y o r .  ” 
derdi. Ona göre demokrasi, devlet gücünü tahrip ediyordu.

1950 yılının 14 Mayısında Türkiye Cumhuriyeti, siyasi 
tarihinin en önemli gelişmelerinden birisini yaşamıştı. Savaş 
alanlarında zaferler kazanmış, uzun yıllar ülkenin başbakanlığını 
yapmış, Atatürk’ün ölümü üzerine de Cumhurbaşkanı olmuş, bu 
görevinde ülkeyi İkinci Dünya Savaşı badiresinden kurtarmış 
İsmet İnönü’nün başında bulunduğu ve Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri iktidarı elinde tutan Cumhuriyet Halk Partisi, 
ilk defa yapılan serbest seçimlerde, daha birkaç yıl önce kurulmuş 
olan Demokrat Parti’ye yenilmiş ve iktidarı kaybetmişti.

0

Ben o zaman Dışişleri Bakanlığına yeni girmiştim. 
Seçimle iktidar deneyimini yaşamış bir toplum olduğumuz için bu 
gelişme, ülke genelinde olduğu gibi, bizim Bakanlıkta da 
şaşkınlıkla memnuniyet karışımı bir duyguyla karşılanmıştı. 
Ancak bu tür değişmelerle ilgili bir deneyim yaşanılmamış olduğu 
için, bu ani gelişmenin yarattığı duruma uyum sağlamak, tek parti 
devrinin uygulamalarına şartlanmış devlet daireleri ve bu arada 
tabii bizim Bakanlık için de - en azından başlangıçta- bazı 
çabalara ihtiyaç gösterdi. Daha düne kadar “Milli Ş e f’ diye 
şartlandırılmış olduğumuz İnönü ne olacaktı? Bunu merak edenler
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çoktu. Yükseköğrenimini yurtdışında yapmış ve Avrupa'nın 
büyük merkezlerindeki temsilciliklerimizde yıllarca görev almış 
bir genel müdürümüzün, “P e k i  İ s m e t  P a ş a  ş i m d i  n e  o l a c a k ? "  
diye merak ettiğini hep hatırlarım. Aslında deneyimli 
demokrasilerde son derece normal olan bu gelişme, memnunlukla 
karşılanmakla beraber, bizim Bakanlık gibi görevinin gereği dışa 
açık bir kuruluşta bile, geçici de olsa, bir tür şaşkınlık yaratıyordu.

Muhalefetteki Demokrat Parti iktidar olduktan sonra da
devletle iktidardaki partinin birbirine karıştırılması devam etti.
1950 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar,
partisinin başkanı olmayı da sürdürdü. Devletin başı olmasına
rağmen, elinde DP amblemli bir bastonla dolaşmakta bir sakınca
görmedi. Bu hususta yapılan eleştirilere pek kulak asmadı. 1950’li
yılların sonunda bile bazı valiler onun için “Bizim vali” idi. Yani,
kendisini devletle değil, Demokrat Parti ile özleştirmiş vali.
Bunlardan birisi, benim Başbakanlık Özel Kalemi’nde çalıştığım
dönemde kısa bir süre Özel Kalemde görev yapmıştı. Bayar’m
ona '‘B i z im  v a l i” dediğine ben birkaç kere bizzat tanık oldum.
“B iz im  v a l i” de bürokrat olduğunu unutarak, Demokrat Partililere
“B iz im k i l e r ” derdi. Sonradan öğrendiğime göre bu vali, bir ara
Demokrat Parti’nin güçlü olduğu Eskişehir ve Aydın’da valilik
yapmış, hizmetlerinden Demokrat Parti çok memnun kalmış.
Sonuçta kendisini bu partiye adamış, parti de kendisini “B iz im  
v a i r  yapmış.

Mülkiye Mektebi’nin son sınıfındayken, geçirdiği bir 
rahatsızlık dolayısıyla, tedavi için okuldan dört küsur yıl ayrı 
kalmış birisi geldi. Bizlerden yaşlı idi. Ağırbaşlı, son derece 
efendi bir insandı. Benim bulunduğum Siyasi Şubedekiler de 
dahil, İdari Şubedeki sınıf arkadaşları ona yaşı dolayısıyla K e m a l  
A ğ a b e y  diye hitap ederler ve saygı gösterirlerdi. Yıl sonunda 
mezun oldu. Diğer arkadaşları gibi bir süre maiyet memurluğu 
yaptıktan sonra Kaymakamlık Kursuna geldi. Kurs bitip sıra 
görev yeri için kur’a çekmeye gelince, arkadaşları, geçirdiği
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rahatsızlık tüberküloz olduğu için gideceği yerin ikliminin hayati 
önemini dikkate alarak onun kur’adan muaf tutulmasını ve boş 
ilçelerden istediği yeri seçmesini istediler. O da arkadaşlarının 
gösterdiği bu anlayışı kötüye kullanmamak için kur’ay a konulmuş 
en iyi ilçelerden birisini değil, iklimi iyi, fakat küçük ve mütevazi 
bir kasaba olan Mengen’i seçti.

Ben arada yurtdışı sürekli göreve gittiğim için bu 
arkadaşın başına daha sonra gelenleri yurda dönüşümde bizim 
sınıftan idareci olan arkadaşlardan işittim. Demokrat Parti 
iktidarının ilk yıllarında hemen her yerde olduğu gibi, Mengen’de 
de parti yetkilileri iktidara ilk defa serbest seçimlerle gelmenin 
ölçüsüzlüğünü yaşıyorlarmış. Herhalde, " M a d e m  k i  A n k a r a ’d a  
i k t id a r  b iz im  p a r t i , b u r a d a  ik t id a r  b e n im  ”, havasına girmiş olan 
parti yerel başkanı, haddini hududunu mübalağalı bir şekilde 
aşmaya ve mülki amirin üstünde bir makam gibi hareket etmeye 
başlamış. Bunun sonucunda da çatışma kaçınılmaz olmuş. Paıti 
başkanı Ankara’ya gidip kaymakamın değiştirilmesini istemiş.

Daha o zamanlardan başlayan ve maalesef hâlâ devam 
eden, “bürokratla partici çatışırsa, nedeni ne olursa olsun bürokrat 
gider” zihniyeti çerçevesinde “K e m a l  A ğ a b e y 1’ sadece görevden 
alınmamış, üstelik Doğunun kuş uçmaz kervan geçmez bir 
ilçesine sürülmüş. Yeni ilçeye ulaşabilmek için evvela uzun bir 
tren yolculuğu, arkasından bir o kadar otomobil ve ondan sonra da 
on saate yakın katır yolculuğu yapmak gerekiyormuş. 
Arkadaşlarının, sağlığını düşünerek kendisini kur’adan muaf 
tuttukları “K e m a l  A ğ a b e y ” sonuçta bu seyahati yapmış. Yapmış 
ama ilçeye ulaşıp katır sırtından indikten kısa bir süre sonra da 
ağzından burnundan kan boşalmış. Tabii, bu mahrumiyet 
bölgesinin var ile yok arasındaki sağlık olanakları onu kurtarmaya 
yetmemiş ve hayata veda etmiş.

O gün başlayan partici kaprisi ile bürokrat kırımı, maalesef 
demokrasimizin kendine has bir geleneği olarak günümüzde de
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devam etmektedir. Hangi parti işbaşına gelirse gelsin, saptayacağı 
politikanın yürütülmesi için, kapıkullarına değil, yetenekli ve 
kişilikli bürokrata ihtiyacı vardır. Hükümetler devlet disiplinini 
bürokratlar eliyle yürütürler. Onları aşağılamak ve gereksiz yere 
harcamak her iktidar için kendi elini kolunu budamak, hatta 
bağlamak demektir. 27 Mayıs ihtilalinden sonra, Demokrat 
Parti’ye saldıranların çoğunluğu, partinin, kendi adamı bildiği 
kişilerdi. O zamanı yaşayanlar hatırlar, yukarıda değindiğim 
“B iz im  v a l i”, ihtilalden sonra, ülkeninin tanınmış gazetelerinden 
birinde başlığını “D ü ş ü k le r in  İ ç y ü z ü ” koyduğu anılarını tefrika 
etmiş ve bundan para kazanmıştı. Kastettiği “düşükler”, 
kendisinin eskiden “b iz im k i le r ” dedikleriydi.

•  •

Başbakanlık Özel Kaleminde çalışırken o zaman Ankara 
Valisi olan Dilaver Argun, başbakanın yanma girmek için sıra 
beklerken benim odamda otururdu; sohbet ederdik. Bir gün bana, 
“S e n in  a r k a d a ş ın  H a l k  P a r t i l i y m iş ”, dedi. O zaman Halk Partili 
demek, muhalefetle, hükümet aleyhine işbirliği içinde olan bir tür 
hain demekti. Daha doğrusu öyle algılanırdı. Kastettiği arkadaşım, 
Ankara Emniyet Şube Müdürlüğü’nde Birinci Şube Müdürü olan 
ve Mülkiye Mektebi’nden sınıf arkadaşım Niyazi Bicioğlu idi. 
Kendisinin öyle particiliği filan yoktu. Sadece düşündüğünü 
sakınmadan söylerdi. Benim anladığım anlamda devlet memuru 
idi. Ne bir partinin yanında, ne de karşısında idi. Devletin memuru 
olarak görevi ne gerektirirse onu yapardı.

Bunları Argun’a söyledim. Onun da Bicioğlu hakkındaki 
dedikodulara inanmış olduğunu zaten sanmıyordum. Büyük bir 
ihtimalle, yerine getirilmesi mümkün olmayan istekleri reddedilen 
bazı particilerin yaptıkları ve o zamanlar bürokrat yemek için pek 
geçer akçe olan Halk Partili yakıştırması söz konusuydu.

Bu konuşmadan birkaç hafta sonra 27 Mayıs ihtilali oldu. 
Bicioğlu bu sefer “Demokrat Prati’nin adamı” suçlamasıyla 
tutuklandı. Bir yıla yakın Balmumcu’da tutuklu kaldı. Sonra da
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beraat etti. Onun, büyük bir hevesle atıldığı idarecilik mesleğinde, 
daha kariyerinin ilk basamaklarında başından geçen serüvenleri, 
hâlâ sürmekte olan demokrasiye intibak dönemimizde iktidardaki 
partinin sadık hizmetkârı olarak değil, devletin memuru olarak 
görev yapmak isteyen bürokratların neler çektiklerini gösteren 
çok sayıda örneklerden birisidir.

Bir ara aynı şey benim için de söz konusu oldu. Yine 
Başbakanlıkta çalışırken Karayolları Genel Müdürü, bir 
sohbetimiz sırasında, “E t r a f t a  s e n i n  H a l k  P a r t i l i  o l d u ğ u n u  
s ö y l ü y o r l a r " , dedi. Bu söylentinin nereden kaynaklandığı, 
tanıdığım bir milletvekilinin bana daha sonra söylediklerinden 
anlaşıldı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili 
olan rahmetli Turgut Yeğena ile sık sık beraber 
görünüyormuşum. Başbakanın yanında çalışan bir kimse olarak 
bu pek hoş görünmüyor ve birtakım dedikodulara neden 
oluyormuş. Bu bakımdan Yeğena ile temasımı kesersem iyi 
olurmuş. Milletvekilinin bana söyledikleri özetle buydu.

Turgut Yeğena, Galatasaray Lisesi’nde sınıf arkadaşımdı. 
Lisenin, Ortaköy’deki ilkokul kısmında on bir yaşında başlayan 
arkadaşlığımız liseyi bitirdikden sonra da devam etmişti. 
Kendisiyle sekiz yıl aynı sınıfta okumuş, hafta sonları da dahil, 
aynı yemekhanede yemek yemiş ve aynı yatakhanede yatmıştık.

■

Ailelerimiz İstanbul’da olmadığı için, aynı durumdaki diğer bütün
arkadaşlarımız gibi, bu sekiz yıllık süre içinde birbirimizi,
ailelerimizi gördüğümüzden daha çok görmüş, âdeta, beraber

•  •  • •  • •  . • •  1 büyümüştük.

Bana Yeğena ile teması kesmemi öneren milletvekiline 
bunları anlattıktan sonra, " B e n  b u  k a d a r  y ı l l ı k  a r k a d a ş ım a ,  'Sen  
ş im d i  m u h a l i f  p a r t i y e  m e n s u p  m i l le tv e k i l i s in .  B e n  d e  b a ş b a k a n ın  
y a n ı n d a  ç a l ı ş ı y o r u m .  O n u n  i ç in  s e l a m ı  s a b a h ı  k e s e l im ,  
g ö r ü ş m e y e l im  ’ d e s e m ,  o  z a m a n  m ı  m a k b u l  v e  g ü v e n i l i r  o lu r u m ?  ” 
diye sordum. “E ğ e r  b e n  g ö r e v i  k ö tü y e  k u l l a n a c a k  o ls a m , o n u n la
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a ç ık  a ç ık  d eğ il ,  g i z l i  g ö r ü ş ü r d ü m  ”, diye de ekledim. Milletvekili 
haklı olduğumu teslim etmekle beraber, durumu aleyhime 
kullananlar olabileceğini, onun için bu uyarılara dikkat etmemin 
yine de yararlı olacağını söyledi.

1976 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler ve 
uluslararası kurluşlar nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 
görevime başladığımda delegasyonunuzda “enerji müşaviri” diye 
bir görevli buldum. Enerji konusunda Cenevre’de ancak yılda 
birkaç toplantı yapılır ve bu kısa süreli toplantılara da, genelde, 
merkezden geçici olarak gelen uzmanlar katılırdı. Bizde böyle bir 
görev için neden daimi bir kadro bulundurduğumuz garibime 
gittiğinden, durumu soruşturdum.

Daimi temsilciliğe atanan ve asıl mesleği yüksek
mühendislik olan bu müşavir, daha önce bir kamu iktisadi
teşekkülünde genel müdür imiş. Milli Cephe Koalisyonu
kurulduğunda koalisyonun ortaklarından, o zamanki Milli
Selamet, şimdiki Refah Partisi, yerine kendi adamlarını getirmek
için bu genel müdürün görevden alınmasını Başbakan Süleyman
Demirel’den ısrarla istemiş. Demirel koalisyonu muhafaza
uğruna bu partinin devamlı baskılarına boyun eğerek, sınıf
arkadaşı da olan bu genel müdürü görevden almış, sonra da
mağduriyetini telafi etmek için, herhalde birinin önerisi ile, 
Cenevre’ye atamış.

Genel müdür bilgili, deneyimli, uyumlu ve efendi bir
insandı. Delegasyonda enerji müşavirliğine sürekli bir ihtiyaç
olmadığını o da görüyordu. Boş oturmaktan rahatsız olduğu için,
benden ilave iş istiyor, ben de bizim arkadaşların yetişemediği
bazı toplantılara onu gönderiyordum. Yine de bir hayli boş vakti 
kalıyordu.

Biz durumu böyle idare ederken Milli Cephe Koalisyonu 
bozuldu. Bülent Ecevit, başbakan oldu. Kısa bir süre sonra bir
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telgraf aldık. Enerji müşaviri alelacele merkeze alınıyordu. Bu 
tasarrufla, devlete gereksiz bir mali yük getiren bu atamanın 
yarattığı anromal durumun düzeltilmesinin hedeflenmekte 
olduğunu düşündük. Bu memnuniyet verici bir davranıştı. Yine de 
verilen göreve intibak etmek ve delegasyon mesaisine yararlı 
olabilmek için samimi çaba harcamış, aynı zamanda mesai 
arkadaşlarının saygısını kazamış bir arkadaşımızın, alınış şeklini 
yadırgamıştık.

Kısa bir süre sonra bir telgraf daha aldık. Gidenin yerine 
yeni bir enerji müşaviri daha atanıyordu. Yeni gelen, son 
seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilliğine aday 
gösterilmiş, fakat seçimleri kaybetmişti. O da yüksek mühendisti. 
Onun atanmasının gerekçesinin de, seçim kaybetmekten 
kaynaklanan kişisel mağduriyetinin telafisi olduğu anlaşılıyordu. 
Geri alman müşavir, yeterliye yakın düzeyde İngilizce biliyor, 
gelecek olanın ise, Birleşmiş Milletler’de resmi yabancı dil olarak 
kabul edilmeyen, dolayısıyla çalışma dili olarak kullanılmayan 
Almancayı bildiği söyleniyordu. Bu haliyle hiçbir toplantıda, 
-değil katkıda bulunmak- görüşülenleri izlemesi bile mümkün 
olamayacaktı. Ayrıca, Cenevre’ye gönderilmesinin başlıca 
nedeninin de tedavi görmek olduğu anlaşılıyordu.

Kısacası, bir bürokrat evvela, kendi uzmanlığı alanında 
bulunan ve yararlı hizmet verdiği bir görevden, siyasetin herhalde 
sadece bize has gerekleri dolayısıyla alınıyor, sonra tamamen 
yabancısı bulunduğu ve hizmet açısından gerekçesi olmayan bir 
göreve atanıyor, siyasi zaruretler değişir değişmez kulağından 
tutulup atılıyor, yerine bu sefer başka bir partinin siyasi 
gereklerine cevap vermek için bir başkası atanıyor. Bu atamaların 
hiçbirisinin hizmet gerekçesi ile izahı mümkün değildi. Bütün 
bunların faturası da, hem parası boş yere ziyan olan, hem hizmeti 
aksayan devlete çıkıyordu.
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Bu son atamadan kısa bir süre sonra, yeni hükümetin 
Dışişleri Bakanıyla Manilla’da yapılan bakanlar düzeyindeki 
UNCTAD toplantısında beraber olduk. Kendisine, Cenevre’de bir 
enerji müşavirine ihtiyaç bulunmadığını ve bunun hali vakti 
yerinde olan ülkeler için bile bir lüks olduğunu, bu bakımdan 
işbaşına geldiklerinde müşaviri geri almalarının anlaşılır bir tarafı 
olduğunu, bundan hemen sonra gidenin yerine, hem de Birleşmiş 
Milletler’de geçerli yabancı dil bilgisine sahip olmayan birisi
atanınca, doğrusu hayal kırıklığına uğradığımı söyledim.
" H a k l ıs ın ız ;  s i y a s e t t e  b a z e n  m a n t ığ a  s ığ m a y a n  ş e y l e r  m a a l e s e f  

k a ç ı n ı l m a z  o la b i l iy o r ,  ” dedi. Ben hâlâ, bu derece mantıksız 
tasarrufları, siyasetin sadece geri kalmış ülkelerde mevcut 
olabilecek gereklerini bile haklı gösterebileceğine inanamıyorum.

Benim bulunduğum Bakanlık, bir yandan görevinin 
mahiyeti icabı, diğer yandan memurlarının Bakanlığa girişteki ve 
sonraki statülerinin kanunla saptanmış esaslara bağlı olması 
dolayısıyla, diğer devlet kuruluşlarına nazaran bu karmaşadan 
nispeten az etkilenmiştir. Sınavla girmiş memurların atılıp, 
yerlerine keyfi ve siyasi amaçlı atamaların yapılması, hiç değilse 
meslek memurları için kanunen mümkün olmadığından, Bakanlık 
personeli siyasi değişmelerden fazla etkilenmemiştir. Ancak bu 
anormalliklerin sıkıntılarından tamamen muaf olduğunu 
söylemek de mümkün değildir.

Bununla beraber, demokrasinin başlangıç döneminde 
garip bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. İktidara yeni gelen paıti, İsmet 
İnönü’nün büyükelçiliklerdeki imzalı fotoğraflarını bir sorun 
yapmıştır. Her ülkede olduğu gibi, bizde de devlet başkanları ve 
başbakanlar ülkeyi temsil eden büyükelçilere imzalı resimlerini 
verirler ve büyükelçiler de bunları büyükelçilik resmi konutunun 
uygun bir köşesine koyarlar. 1950’de İnönü seçimleri kaybedip 
Cumhurbaşkanlığından ayrılınca, İnönü’nün resimleri bir sorun 
oldu. Yeni Cumhurbaşkanının İnönü’ye karşı büyük bir alerjisi 
vardı. Yurtdışına giden yeni iktidar partisi yandaşları ve iktidarı
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destekleyen gazetelere mensup kişiler, bu resimleri kaldırmamış 
olan büyükelçileri jurnal etmeye başladılar. İnönü düşer düşmez 
bu resimleri kaldırıp bir köşeye atmayanlar, eski 
Cumhurbaşkanının adamı ve yeni iktidarın karşıtı gibi telakki 
edilmeye başladılar. Bu durumda bazı büyükelçiler sinip hemen 
resimleri kaldırdılar. Bazıları bir süre dayandılar, fakat 
hoşgörüsüzlüğün boyutlarının tahmin ettiklerinin de üzerinde 
olduğunu görünce, onlarda yavaş yavaş resimleri kaldırmaya 
başladılar. Rahmetli Selim Sarper gibi birkaç büyükelçi resimleri 
kaldırmayı kendilerine yediremediler.

27 Mayıs ihtilalinden sonra aynı şey Celal Bayar ve Adnan 
Menderes’in resimlerinin başına geldi. Bütün bunlar demokrasiye 
intibakın pek kolay olmadığını ve bu intibakın da bir kültür 
meselesi olduğunu gösteriyordu. Maalesef büyükelçiler her 
iktidar değiştiğinde masalardaki resimleri değiştirme gibi, hiç de 
hoş olmayan bir uygulamaya zorlandı. Oysa ne masadan bir 
evvelkilerin resimlerini hemen indirmenin yeni iktidara sadakat, 
ne de eskilerin resimlerini muhafaza etmenin yeni iktidara hıyanet 
demek olmadığı ortadadır. Zamanla bu sorun yavaş yavaş ortadan 
kalktı ve büyükelçilerin masalarındaki resimler sadakatlerinin 
ölçüsü olmaktan çıktı.

Londra’da muavin konsolosken, işi olan vatandaşları, 
genelde ben kabul ederdim. Dönem Demokrat Parti’nin, iktidara 
yeni geldiği dönemdi. Sırada olan bir vatandaşı içeri aldılar. 
Kendisine talebinin ne olduğunu sordum. Bir süre durdu. Bir şey 
söylemek isteyip de, söyleyip söylememek arasında tereddüt 
geçirenler gibi, birkaç dakika sessiz kaldıktan sonra, " E fe n d im ,  
e v v e la  b ir  ta n ış a l ım ,  ” dedi. Sonra da kendisinin Demokrat Partili 
olduğunu, Dışişleri Bakanı Frad Köprülü’yü çok iyi tanıdığını, 
Demokrat Parti’nin Sarıyer İlçe Başkanının da çok yakını 
olduğunu söyledi. Ben bu girişe canım bir hayli sıkıldığı halde, 
kendimi tuttum ve "T a m a m , ş im d i  n e  i s t i y o r s u n u z  o n u  s ö y le y in  
dedim, istediği, böyle bir girizgâha ihtiyaç göstermeyen son
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derece basit bir şeydi. Bu kişinin davranışı, demokrasiye yeni 
adım attığımız dönemdeki bir zihniyeti aksettiriyordu, iktidardaki 
partiye yakın olmayı, her kapıyı açacak bir ayrıcalık ve müracaat 
ettiği bürokratı hemen hizaya sokacak bir yöntem olarak 
görüyordu. Maalesef bu zihniyet hâlâ devam etmektedir. Siyasi 
partilerin, önlemek için bir şey yapmak şöyle dursun, aksine 
hoşgörü gösterdikleri hatta bazen teşvik bile ettikleri bu 
zihniyetten, başta idareci arkadaşlarımız olmak üzere, ülke 
bürokratları çok çekmiştir.

Bu yukarıda anlattığım olaydan yaklaşık otuz yıl sonra, 
Cenevre’de Daimi Temsilci iken bir bakan birkaç günlüğüne 
Cenevre’ye geldi. ABD’de inceleme gezisine gidiyormuş, yol 
üstünde bu şehri de görmek istemiş. Ancak burada kalmasını 
resmi hizmet gerekçesine bağlayabilmek için herhalde bir resmi 
temasa ihtiyaç duydu ve kendi Bakanlığını ilgilendiren, 
Cenevre’deki yegâne kuruluş olan, Birleşmiş Milletler’in 
Narkotik Bölümü ile temas etmek istedi. Bakanların yüksek 
düzeyleri dolayısıyla Narkotik Bölümü Direktörünü ziyarete 
gitmeleri pek olağan olmadığı için, direktörü Daimi Temsilcilik 
resmi konutunda yemeğe davet ettim. Direktör gelmeden de 
bakana konu hakkında bilgi verdim.

Bakan, söylediklerimi dinledikten sonra, direktöre, kendi 
iktidarlarından önceki dönemde haşhaş ekim sahalarının iyi 
kontrol edilmediğini, bu yüzden önemli kaçaklar olduğunu, 
kendilerinin bunu düzeltmeye çalıştıklarını söyleyeceğini bildirdi.

Kendisine, bizim aldığımız talimatlar üzerine şimdiye 
kadar bu daireye hep kontrol işinin çok iyi gittiğini 
söyleyegeldiğimizi, toplantılarda zabıtlara geçen beyanatlar 
yapıldığını, ayrıca bu hususta, onların da kendi kaynaklarından 
aldıkları bilgilerin bunu doğruladığını ve bunun içinde 
memnuniyetlerini bildirdiklerini iletip; şimdi kaçak olduğunu 
söylersek, evvelce resmi olarak söylemiş olanları yalanlayarak
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kendi kendimize sorun yaratacağımıza, bundan da ülkemizin zarar 
göreceğine dikkatini çektim. Ben, konuya devletin itibarı 
açısından, o ise, rakibi olan siyasi partiye darbe vurmak açısından 
bakıyordu. Yani dışarıda iç politika yapıp, içeriye mesaj vermek 
istiyordu. Israr etti. Ben bunun yanlış olacağını tekrarladım. 
Bakan kızdı ve büyük bir ihtimalle bu ısrarıma siyasi anlam 
vermeye kalktı. Bana alaylı bir şekilde ve herhalde " s e n  k im  
o l u y o r s u n  d a  b a n a  a k ı l  ö ğ r e t i y o r s u n  ” demek anlamında, 
“E m r e d e r s i n i z  e f e n d im ,  ’’dedi. Ancak, direktörle yaptığı 
konuşmada bu konuyu dile getirmek niyetinden vazgeçti.

Sıralaya geldiğim bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu 
örnekleri, demokrasiye geçtikten sonra, politikacı ve bürokratların 
devlet içindeki yerlerini hâlâ bir türlü saptayamamiş olduğumuzu 
belirtmek için verdim. Bu durum doğal olarak devlet yönetiminde 
sıkıntılara, anormalliklere neden oluyor. Bunun bütün suçunu 
siyasetçilere yüklemek hakkaniyete uymaz. Kuşkusuz, bu 
anormalliklerin yaşanmasında bürokratların da kusuru vardır. 
Ancak, öyle zannediyorum ki siyasetçilerin bu husustaki vebali 
biraz ağır basıyor.

Şimdi evvela siyasetçileri ele alalım. Siyasetçi iktidara 
demokrasi sayesinde geliyor. Ancak iktidara geldikten sonra bü
rokrata muamelesinin demokrasi ile genelde pek ilgisi olmuyor. 
Ona göre atanmış bürokratın, seçilmiş siyasetçinin emrinde 
olması ilkesinin anlamı, bürokratın devletin değil, kendisinin ve 
partisinin emrinde kapıkulu olması demektir. Bakan olunca 
güdülen zihniyet, "B en  b a k a n ım ,  i s t e d iğ im i  y a p a r ım .  B ü r o k r a t ın  
s ö z  h a k k ı  y o k tu r , " zihniyetidir. Bu zihniyette olanlar otoritelerini 
genelde, kültür, birikim ve davranışlarının yaratacağı saygınlıkla 
değil, bürokratı ezmek, azletmek veya azletmekle tehdit ederek 
kurmayı yeğlerler. Tabii bunları bütün siyasetçiler için 
söylemiyorum. Bunun için " g e n e l d e "  deyimini kullandım. 
Yöntem bu olunca, doğal olarak, otorite kurulamaz, sadece 
kimileri sindirilir. Kadro da, bazıları sinmiş kapıkulları, bazıları da 
terfi, tefeyyüz amacıyla sadık görünmekte yarar görenlerden
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oluşur. Bundan da ne uzun vadede siyasetçi, ne de devlet hizmeti 
bir yarar sağlar.

Siyasetçinin bu tür davranışlar içinde olmasının, çeşitli 
nedenleri vardır. Genelde bakanların seçiminde, hizmetin 
gerekleri pek göz önüne alınmadığı için yetenek ve birikim arka 
planda kalır. Getirildikleri bakanlıkların konularına girmek, 
personel üzerinde saygınlık yaratmak için yeterli birikimleri 
yoktur. Birdenbire amiri durumuna geldiği kişilerin daha üstün 
birikim ve entelektüel düzeye sahip bulunmaları, onlarda bir çeşit 
huzursuzluk, hatta kompleks yaratır. Bu durumda kendilerini 
kanıtlamanın yolu olarak dehşet saçmayı yeğlerler.

Diğer taraftan siyasetçi, özellikle yönetimde sorumluluk 
alan siyasetçi, seçmene, partilisine, kendisini seçen delegelere, 
desteğini almakta yarar gördüğü medyaya sempatik görünmek ve 
bunün için de zaman zaman bazı tavizler vermek ve fedakârlıklar 
yapmak zorunluluğunu duyar. Bunun yarattığı ezikliği üstünden 
atabilmek için, bürokrata yerli yersiz yüklenir. Böyle bir 
davranışı, yaranmak gereğini duyduğu kesimler nezdinde 
kendisini kanıtlamanın yolu olarak görür. Televizyona çıktığında, 
kendisini sorgulayan, hatta zaman zaman azarlayan genç medya 
mensubuna büyük tahammül gösteren bir siyasetçiyi, çok yüksek 
düzey bir bürokrat karşısında tam tersine bir hüviyet içerisinde 
görebilirsiniz. Valinin makamına oturur, onu ayakta karşısına alır 
ve medya önünde onu eleştirir, hatta azarlar. Bunu yaparken, 
otoritesini kanıtladığını zanneder, aslında devletin otoritesini 
tahrip ettiğinin farkına varmaz.

Oysa, belirli deneyim, yetenek ve birikime sahip olan bir 
siyasetçi, bu tür davranışlara gerek görmez. O, bürokratı 
kullanmayı ve ondan yararlanmayı bilir. Bakan ve bürokratın 
yapması gereken işler arasındaki çizgiyi iyi çizer. Bürokratın 
kişiliğine saygı, hiyerarşi ve devlet geleneklerinin bozulmamasına 
özen gösterir. Bürokrat da, böyle hareket eden siyasetçiye hem 
saygı duyar, hem de hizmetin yürütülmesi için onun birikim ve 
deneyiminden yararlanır. Buna, benim tanıdığım en iyi
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örneklerden birisi, Türkiye'de uzun süre Dışişleri Bakanlığı 
yapmış olan İhsan Sabri Çağlayangil'dir.

Süleyman Demirel başkanlığında ilk Adalet Partisi 
Hükümeti kurulduğunda Dışişleri Bakanlığına, İhsan Sabri 
Çağlayangil getirildi. Çağlayangil eski bir idareciydi. 
Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilikler 
yapmıştı. Siyasete 27 Mayıs ihtilalinden sonra atılmış, bir ara 
Çalışma Bakanlığı yapmıştı. Çağlayangil'in Dışişleri Bakanlığına 
atanması, başlangıçta bazı çevrelerde hayretle karşılandı. 
Uluslararası ilişkiler konusunda yeterli bilgi ve deneyiminin 
bulunmaması, yabancı dilbilgisinin yetersizliği bu görev için bir 
sakınca olarak görülüyordu.

Oysa Çağlayangil bakan olduktan kısa bir süre sonra, 
yerini hakkıyla doldurmaya başladı ve otoritesini kurdu. Bunu, 
tesadüfen bakan olmuş deneyimsiz ve birikimsiz bazı bakanların 
yaptığı gibi, etrafa dehşet salarak yapmadı. Bir kere yüksek düzey 
bürokratlar dahil, Bakanlık kadrosunda hiçbir değişikliğe gitmedi. 
"Bakan oldum, bir şeyler yapıp, hemen kendimi göstereyim", 
hevesine kapılmasına tecrübesi mani olduğu için, hesapsız, 
kitapsız ve zamansız icraata girişmedi. Evvela, konuların içine 
girmeye ve çalışacağı kişileri tanımaya çalıştı. Uzun süre kamu 
görevlerinde bulunduğu için, otorite kurmanın yolunun, onu bunu 
azledip, etrafa dehşet saçmaktan geçmediğini tecrübeyle 
biliyordu. Aylarca herkesi dinledi. Yabancı ülkelerdeki 
büyükelçilerimizle toplantılar yaptı. Bu toplantılarda hemen her 
söyleneni not etti. Bunun için bir defteri vardı. Toplantılarda, 
âdeta bir zabıt kâtibi gibi, eski Türkçe olarak, süratle not alıyordu. 
Bazen bu toplantılarda pek sağlıklı olmayan fikirlerin de ortaya 
atıldığı oldu. O üşenmeden bunları da not etti. Bu suretle hem 
çalışacağı insanları tanıdı, hem de konuların içine girdi. Doğruyu 
yanlıştan ayırmak zekâ ve sağduyusuna ve doğrulardan 
yararlanmak becerisine de sahip olduğu için kısa sürede 
handikaplarını yenerek, başında bulunduğu Bakanlığın
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dizginlerini eline aldı. Sadece dizginleri ele almakla kalmadı, 
uzun yıllar başarılı bir Dışişleri Bakanı olarak hizmet verdi ve 
uluslararası alanda iyi bir isim de yaptı.

Verdiğim Çağlayangil örneği, bir siyasetçinin 
bürokratlarla nasıl çalışması gerektiğini, otorite kurmak için etrafı 
kırıp dökmenin sonuç verici bir yöntem olmadığını, bürokratı 
kullanmayı, onlardan yararlanmayı bilip, kendileriyle uyum 
içinde çalışmanın, hem siyasetçinin mensup bulunduğu siyasi 
kuruluşun yarar ve itibarı, hem de devlet hizmetinin iyi 
yürümesini sağlamak için en iyi yol olduğunu kanıtlayan 
örneklerden birisidir.

Tabii, bu arada, kendisine bakanlık görevi verilen 
siyasetçinin bu iş için gerekli niteliklere sahip bulunmasının gerek 
ve önemini de göstermektedir.

Siyasi hayatımızda, Çağlayangil gibi, belki ondan da daha 
başarılı hizmet veren, siyasetten gelen başka bakanlar kuşkusuz 
olmuştur. Benim Çağlayangil'i örnek olarak seçmiş olmam, onun, 
mensubu olduğum Bakanlığın başında olması ve maiyetinde uzun 
yıllar çalışmış, dolayısıyla kendisini yakından tanımış olmamdan 
dolayıdır.

Siyasetçi-bürokrat ilişkilerindeki anormalliğin bütün 
sorumluluğunu sadece siyasetçiye yüklemek, kuşkusuz doğru ve 
haklı olmaz. Bu anormallikte bazı bürokratların davranışlarının da 
rolü olmuştur. Bürokratın, devletin memuru olduğunu unutup, 
kamu hizmetini, siyasi sempatilerinin etkisi altında kalarak veya 
geleceğe ait siyasi emellerine zemin hazırlamak için bir vasıta 
olarak yürütme eğilimine girmesi de bu anormalliğin oluşmasına 
neden olan bir başka unsurdur.

Kuşkusuz bürokratların, iktidardaki hükümet emrinde 
çalıştıkları sürece, bu hizmeti dürüstlük ve sadakatle yapmaları 
esastır. Ancak bu hiçbir zaman, iktidardaki partinin adamı ve
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yandaşı olması anlamına gelmez. Bürokratın, iktidardaki parti 
veya muhalefet aleyhine bir çaba içine girmesi ne kadar yanlış ise, 
iktidarların da bürokratları partilerinin yandaş ve sadık hizmetkârı 
olarak görmeleri o derece yanlıştır. Bürokratların yansız, fakat 
yasaların öngördüğü ölçüde hükümetlere sadık ve dürüst hizmet 
vermeleri, demokrasilerde devlet hizmetinin istikrarı ve 
devamlılığı için son derece önemlidir. Partilerin, bürokratları 
kendilerine maletmek çabaları başarılı olsa bile, bu şekilde 
yandaşlığı sağlanacak bürokratın, bırakın hizmet ile asıl yükümlü 
olduğu devlete, yandaşı olduğu veya olduğunu söylemekte yarar 
gördüğü partiye bile yararlı olamayacağının örnekleri çok 
görülmüştür. İktidarda veya muhalefette olan bir partiye bir partili 
gibi hizmet etmeyi arzu eden bir bürokratın yapması gereken ve 
doğru olan hareket, devlet hizmetinden ayrılıp, siyasete atılmak ve 
partisine politikacı olarak hizmet etmektir.

Dolayısıyla, siyasetçi-bürokrat ilişkilerinde, sonunda 
ülkenin zarar göreceği anormalliklere yol açmamak için, bürokrat 
kendisini sadece devletin hizmetkârı olarak görecek, iktidardaki 
parti de bürokratı bu çerçeve dışına çıkarıp, kendi partisinin 
yandaş ve hizmetkârı haline sokmak cazibesine kapılmayacaktır.

Yalnız, şu veya bu partiye hoş görünmek eğilimine giren 
bürokrata fazla haksızlık etmemek için bir noktayı vurgulamakta 
yarar vardır. Bürokratın siyasete bulaşması, her zaman bürokratın 
siyasi heves ve ihtirasından kaynaklanmamıştır, iktidardaki 
partilerin çoğu zaman yaptıkları siyasi baskının, memurun, deyim 
yerinde ise, hayatta kalabilmesi için partizan olmasını kaçınılmaz 
hale getiren koşulları yaratmış olması da böyle bir durumun ortaya 
çıkmasında ağırlıklı rol oynamıştır. Siyasetçi, bürokratın 
kendisine sadık olmayabileceği kuşkusunun yarattığı tepkinin 
güdümü ile işe evvela, kendisine sadık olmayabileceklerin 
tasfiyesi ile başlamış, sonra kadroları kendi partisinin 
yandaşlarıyla doldurmak daha cazip olmaya başlamış, bu ise bir 
bürokratın galeceği için en kestirme yolun iktidardaki partinin
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yandaşı olmaktan geçtiği şeklinde bir ortam yaratmıştır. Çoğu 
bürokrat, bu kestirme yolu seçme eğilimine girmiştir. Sık sık 
hükümetler değişmeye başlayınca da, ortaya bir kaos çıkmış, 
devlet hizmetinde devamlılığı sağlamak güçleşmiştir.

Daha önce de işaret etmiş olduğum gibi, benim mensubu 
bulunduğum Dışişleri Bakanlığı, bu sakıncalı gelişmeden en az 
etkilenmiş devlet kuruluşlarından birisidir. Bunun çeşitli nedenleri 
vardır.

Bunların en başında gelen, Dışişleri Bakanlığının 
yatırımcı bir bakanlık ve vatandaşın günlük yaşamı dolayısıyla 
sık sık müracaat durumunda bulunduğu bir devlet kuruluşu 
olmamasıdır. Başka bir deyimle, Dışişleri Bakanlığı, uğraştığı 
konuların niteliği dolayısıyla, iktidarın parti mülahazaları ile 
kullanmaya öncelikle ihtiyaç duydukları bir kuruluş değildir.

Bir başka neden; Bakanlığın kanunla saptanmış personel 
statüsüdür. Meslek memuru olmak için, giriş sınavını kazanmak; 
diplomasi mesleğinin rütbelerine erişmek için de, kademelerden 
geçmek ve saptanmış koşulların yerine gelmesi zorunludur. Başka 
bir deyimle, meslek kademelerinden geçmemiş dışarıdan 
birisinin, Bakanlıkta, örneğin şube müdürü, daire başkanı, genel 
müdür, hatta müsteşar olması veya yurtdışı temsilciliklerde, 
büyükelçilik hariç, meslek rütbesi taşıyan görevlere atanması 
kanunen mümkün değildir. Dolayısıyla, her yeni iktidara gelen 
partinin mevcut kadroyu devre dışı bırakıp, bakanlıkta yeni baştan 
kadro oluşturmasına kanuni engel vardır. Bu durum, iktidarların 
sık sık değişmesine rağmen, Dışişlerinde hizmet istikrarının 
bozulmasına engel olmuştur.

%

iktidarların Dışişlerinde herhangi bir kanuni sınırlamaya 
bağlı olmadan atama yapabilecekleri görev büyükelçiliktir. Tıpkı 
valiler için olduğu gibi, hükümetler, atayacakları büyükelçileri 
meslekten olanlar arasından seçmek zorunluluğunda değildirler.
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Buna rağmen, bazı istisnalar hariç, hükümetler yasanın tanıdığı bu 
hakkı, hizmet gerekleriyle bağdaşmayacak bir şekilde kullanmaya 
dikkat etmişlerdir.

Dışişleri memurlarının, iktidarın karşısında ya da iktidarın 
yandaşı olmamak ve görevlerini devletin memuru olarak yapmak 
hususunda geleneksel olarak gösteregeldikleri özen ve bunun 
sonucunda iktidarların bu kadrolara güven duymaları da, Dışişleri 
kadrolarının istikrarını muhafaza edebilmiş olmasını sağlayan bir 
başka nedendir. Tabii bu özeni gösterebilmek, hizmetin niteliği 
dolayısıyla, bizim Bakanlıkta diğer Bakanlıklara nazaran daha 
kolay olmuştur:

Genelde tartışılan ve kanunca birhayli önemli olan bir 
konu da, iktidar değişikliklerinde bürokrasinin, özellikle üst düzey 
kadrolarında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğidir.

Özellikle ABD örnek gösterilerek, işbaşına gelen her yeni 
iktidarın bürokraside kendi ekibini kurmasının doğal olduğu 
görüşünün ülkemizde gittikçe taraftar bulmaya başladığı 
gözlenmektedir. Genelde sağduyu sahibi kişilerin bile, bir siyasi 
iktidarın, kendi felsefe ve görüşüne uygun yüksek düzey 
bürokratları, yani müsteşar, genel müdür gibi kişileri seçme hakkı 
olduğunu savundukları görülmektedir.

Bu görüşe göre, bir siyasi parti iktidara geldiğinde, üst 
düzey bürokratları değiştirmesi ve bunların yerine kendi felsefe ve 
görüşünü benimseyenleri ataması hem normal, hem de 
zorunludur. Uygulama böyle olunca, örneğin altı ay sonra başka 
bir parti iktidara gelince, bu parti de aynı hakkı kendinde 
göreceğinden, iktidardan düşen partinin felsefesini benimsemiş 
bürokratları atacak, yerine kendi felsefesini benimseyenleri 
getirecek ve aynı yola her yeni iktidar değişikliğinde 
başvurulacaktır. Bu durumda, bir parlamento döneminde, örneğin 
beş ayrı hükümet işbaşına geliyorsa, bakanlıkların üst düzey
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bürokratları hemen her yıl değişecektir. Tabii iş bununla da 
kalmayacak, nasıl bakan kendine uygun müsteşar istiyorsa, 
müsteşar kendine uygun genel müdür, genel müdür de kendine 
uygun daire başkanı ve personel isteyecektir. Yani ülkede sadece 
her yıl yeni bir hükümet işbaşına gelmeyecek, aynı zamanda her 
yıl yeni bir üst düzey kadro da işbaşı yapacaktır. Gerek yeni 
hükümet, gerek bu hükümetin göreve getireceği yeni bürokratların 
konulara hâkim olması için asgari üç ay geçeceği göz önüne 
alındığında, bir seçim döneminin en az on beş ayında, bakan dahil, 
devletin üst düzey yönetim kadrolarının ağırlıklı mesaisini, işin 
içine girmek çabaları teşkil edecektir. Böyle bir uygulamada 
devlet hizmetinin aksamaması mümkün değildir. Bu da devletin 
zayıflamasını ve etkinliğinin kaybolmasını beraberinde 
getirecektir.

ABD yönetiminin en zayıf tarafı bir başkan değiştikçe, üst 
düzey bürokrasinin de değişmesi ve bunun da intikal ve intibak 
dönemlerinde hizmeti aksatmasıdır. Bu ülkede başkan seçiminden 
altı ay önce ve yeni başkanın işe başlamasını izleyen buna yakın 
bir sürede yönetim, günlük işlerin ötesine geçecek faaliyette 
hemen hemen bulunamamaktadır. Ben bunu GATT Uruguay 
Round müzakerelerinde pek yakından gördüm..Müzakerelerdeki 
ABD heyeti önemli konulardan hiçbirisinde vaziyet alamadı ve 
ele alman konularda, uluslararası ticaretteki konumu dolayısıyla, 
ABD'nin tutumu çok önem taşıdığından, müzakerelerin temposu 
neredeyse durma noktasına geldi.

Ancak ABD'de başkan seçimi dört yılda bir yapıldığı ve 
genelde de seçilen başkan, istisnalar dışında bir dönem daha iş 
başında kaldığı için, yukarıda sözünü ettiğim sıkıntı sekiz yılda bir 
çekilir.

Buna mukabil başkanlık sistemi olmayan parlamenter 
demokrasilerde siyasi iktidar değişiklikleri daha sık aralıklarla 
olur. Siyasi istikrara sahip olmayan demokrasilerde ise bu
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değişiklikler bazen yıllık olmanın bile altına inebilir. Böyle 
durumlarda devlet yönetiminin istikrarında kilit unsur 
bürokrasidir. Devamlılığı da, istikrarı da o sağlar. Nitekim, 
Fransa'da De Gaulle iktidarı öncesi, siyasi istikrarsızlık 
dolayısıyla her iki-üç ayda yeni bir hükümetin işbaşına geldiği 
dönemde, devlet yönetiminin ciddi bir şekilde aksamamasını 
sağlayan başlıca unsur, sadece devlete hizmet eden ve her 
hükümet değişikliğinde altüst edilmeyen bir bürokrasinin 
mevcudiyeti ve bunun devlet hizmetinde sağladığı devamlılık ve 
istikrar olmuştur.

Dolayısıyla parlamenter demokrasilerde ve özellikle 
müzmin siyasi istikrarsızlık çeken demokrasilerde, sağlam, 
partilere değil devlete hizmet eden, deneyimli, oturmuş ve ikide 
bir değiştirilmeyen bürokrasinin mevcudiyeti son derece 
önemlidir. Bu gibi ülkelerde bürokratın da siyasi iktidarın değil, 
devletin hizmetkârı, ancak aynı zamanda da işbaşındaki 
hükümetin, yasaların çizdiği çerçeve içinde, emrinde olduğunun 
bilincinde ve siyasetin, tamamen dışında olması, önemli bir 
zorunluluktur.

1950'li yılların başında, Ingiltere'de genç bir diplomat 
olarak bulunduğum sırada bir İngiliz arkadaşıma, İngiltere'de 
siyasi iktidarlarla, bürokratlar arasındaki ilişkileri ve bunlar 
arasında zaman zaman ihtilaf çıkıp çıkmadığını sormuştum. Bana, 
İngiltere'de bakanlar ve üst düzey bürokratların sorumluluklarının 
sınırlarının iyi çizilmiş olduğunu, bakanla bürokratın, birbirlerinin 
işlerine karışmamaya özen gösterdiklerini, bürokratların tarafsız 
hareket ettiklerini, bunun da çatışma nedenlerini ortadan 
kaldırdığını söylemişti. "Örneğin bir bakan, sık sık müsteşarının 
yetki alanına giren konulara karışır ve bunun sonucunda bir ihtilaf 
çıkarsa ne olur?" diye sorduğumda, " B ö y le  b i r  d u r u m  o la c a ğ ın ı  
p e k  s a n m ıy o r u m ,  a n c a k  o lu r s a  g a l ib a  b a k a n  g i d e r "  diye cevap 
vermişti. İngiliz arkadaşımın, böyle bir durum olabileceğini 
sanmaması, ülkesinde her şeyin yerli yerine oturmuş olmasından,
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bürokratın bürokratlığını, siyasetçinin de iktidar olmanın keyfi 
hareket etmek özgürlüğü anlamına gelmediğini bildiklerine olan 
inancından kaynaklanıyordu.

Yine İngiltere'den konumuzla ilgili iki örnek daha vermek 
istiyorum. 1952 yılında, Londra'ya gelişimin ilk günlerinde otobüs 
duraklarında bir uygulama çok dikkatimi çekmişti. Otobüs durağa 
geliyor, biletçi kapıda bekliyor, otobüste epeyi boş yer olduğu 
halde, birkaç kişi bindikten sonra "B u  k a d a r  y e t e r " diyor ve otobüs 
hareket ediyordu. Yağmur altında durakta bekleyen, çoğu kolalı 
yaka, melon şapka ve yağmurluklu İngiliz beyler ve süslü püslü 
hanımlardan çıt çıkmıyordu.

Daha sonra öğrendim: Biletçi daha önceki duraklardan 
alacağı yolcu sayısını, ilerdeki duraklarda bekleyen yolcuları göz 
önünde tutarak hesap edermiş. O bu işin sorumlusu olduğu için, 
günün hangi saatinde, hangi duraklarda ne kadar yolcu 
olabileceğini, dolayısıyla ileride bekleyenlerin hakkının 
yenmemesi bakımından hangi duraktan ne kadar yolcu almak 
gerektiğini en iyi o bilirmiş. Bu yüzden de; o şık beylerin ve süslü 
hanımların, ne kadar ıslanırlarsa ıslansınlar, biletçiye itiraz etmek 
veya bağırıp çağırmak akıllarının ucundan bile geçmezmiş. 
Biletçinin bile yetki ve sorumluluğuna bu kadar saygı gösterildiği 
bir yerde, üst düzey bürokratların itilip kakılabileceğinin, herhalde 
tasavvuru bile zordur.

•  •  •

Özellikle 1954 yılında Ingiltere'de en önemli dış politika 
konularından birisi, Federal Almanya'nın evvela WEU yani Batı 
Avrupa Birliğine, daha sonra da NATO'ya üye yapılmasıdır. 
Hükümetin amacı Almanya'yı başıboş bırakıp Sovyetler 
Birliği'nin kucağına atmamaktır. Ancak, dönem İkinci Dünya 
Savaşı acılarının tazeliğini muhafaza ettiği dönemdir. İngiliz 
milleti savaşta Alınanlardan çok çekmiştir. Birçok aile savaşta 
kaybettiklerinin acısını henüz unutmamıştır. Bu bakımdan birçok 
kişiye, Almanya ile müttefik olmak fikri ters gelmektedir. Konuya 
objektif olarak bakan hükümet, muhalefeti bu fikre ikna etmiş 
olmakla beraber, bu tepkilere duyarsız kalmamış olmak için, yer
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yer kapalı siyasi toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda konuşan 
yüksek düzey politikacılar bu kararın zorunluluğunu halka 
anlatmaktadırlar.

Bu toplantılardan birisinde de, o sırada Muhafazakâr 
Parti’nin başkanı ve Başbakan olan Anthony Eden konuşuyor. 
Almanya'nın üyeliğinin gerekçelerini izah ediyor. Konuşma 
sırasında arka sıralarda oturan yaşlı bir kadın, ikide bir Eden'e, 
"V a ta n  h a in i" ,  " S a v a ş  k u n d a k ç ı s ı "  diye laf atıyor. Muhtemelen 
savaşta yakınlarından birisini, belki de oğlunu kaybetmiş birisidir. 
Eden bir süre duymamazlıktan geliyor, fakat devam edince, 
" D u y g u la r ın ız ı  a n l ıy o r u m .  B e n  d e  h e r  ik i  s a v a ş ta  ç o k  y a k ın la r ım ı  
k a y b e t t im .  D u y g u l a r ı m a  ö n c e l i k  v e r s e m ,  b e n  d e  b u  ü y e l iğ e  
ş id d e t l e  k a r ş ı  ç ık a r ım .  A n c a k  ş im d i  İ n g i l t e r e 'n in  m e n fa a t l e r i  s ö z  
k o n u s u d u r .  K o n u y a  b u  a ç ıd a n  y a k l a ş m a k  l a z ı m , " diyor. Kadın, 
" G e n e  d e  v a t a n  h a in i ,  g e n e  d e  s a v a ş  k u n d a k ç ı s ı s ı n "  diyor. 
Toplantıda homurdanmalar başlıyor. Bunun üzerine salonda 
görevli bir polis, kadını toplantıyı terk etmeye davet ediyor. Eden 
müdahale edip, polisten kadını çıkarmamasını istiyor. Polisin 
cevabı, " S a y ın  B a ş b a k a n ,  b u  t o p l a n t ı n ı n  g ü v e n l i ğ i n d e n  b e n  
s o r u m l u y u m .  S i z  l ü t f e n  k o n u ş m a n ı z a  d e v a m  e d in  ” oluyor ve 
kadını çıkarıyor. Tabii Eden de bu cevaba kızıp polisi, bizde 
genelde yapıldığı gibi, açığa almıyor/7

Tekrar bize dönersek, maalesef biz siyasetçi bürokrat 
ilişkileri konusunda, her şeyi, yerli yerine oturtup sağlam bir 
geleneği hâlâ kuramadık. Siyasi iktidarların, bürokratları kendi 
yandaşlarından seçmek, mevcutları yanına çekmek, onları itilip 
kakılan kapıkulları haline sokmak, yani kısaca bürokrasiyi politize 
etmek uygulaması, 1950’li yıllarda başladı ve gittikçe gelişerek 
1980'lerden sonra neredeyse yerleşmiş bir teamül haline dönüştü. 
Hal böyle olunca, bu uygulamayı benimsemeseler bile, işbaşına 
yeni gelen iktidarlar da, eski iktidara kendisini angaje ederek 
politize olmuş kadroları değiştirmek zorunluluğunu duydular. 
Eğer bir kuruluş bir sağ iktidarın elemanlarıyla doldurulmuşsa, sol
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iktidar onlarla çalışamadı. Aynı sorun aksi durumunda sağ iktidar 
için şöz konusu oldu. Değiştirdikleri kişilerin yerine, yansız ve 
seçkin kişileri getireceklerine, kendi yandaşlarını yerleştirmek 
suretiyle yanlış bir yol seçtiler. Bunun sonucunda da, belki birkaç 
kuruluş hariç, sık sık değişen iktidarların ardından, bürokratlar da 
neredeyse kitle halinde değişmeye başladı.

Kırk küsur yıllık devlet hizmetinde benim vardığım sonuç 
şudur: Bir partiye kendisini adamış ve mesaisini sadece o partiye 
yarar sağlayacak hedefe kilitlemiş bir bürokratın ne kendisine, ne 
devlete, hatta ne de yandaşı gibi hareket ettiği partiye bir yararı 
olmuştur. 27 Mayıs ihtilalinden sonra bunun çok sayıda 
örneklerine tanık oldum. Demokrat Parti’nin nimetlerinden 
yararlanmış ve bu parti iktidarda iken bir partizan gibi davranmış 
olan kimileri, ihtilalden sonra "B u  a d a m l a r ı  n e  z a m a n  
a s a c a k la r ?  " diye sorabilmişlerdir.

Bu bakımdan, sadece yönetimin istikrar ve devamlılığını 
sağlamak ve dolayısıyla devletin etkinliğini muhafaza etmek 
bakımından değil, siyasi partilerin de uzun vadeli yararı 
bakımından; işbaşına gelen iktidarların, yetenek ve deneyime 
sahip, tarafsız, kapıkulu olmayı reddeden, bir siyasi partiye değil, 
dürüstlükle devlete hizmet idealinde olan kişileri tercih etmeleri, 
özellikle bizim gibi siyasi istikrarsızlık sıkıntısı olan ülkeler için, 
son derece önemlidir.

*Ercüment YAVUZALP, “D ış  P o l i t ik a d a  O y u n u n  
K ura lları ”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, s. 161-185

%

41) Olayı, bu toplantıya katılan ve o zaman büyükelçiliğimiz 
müsteşarı olan emekli Büyükelçi Osman Derinsu'dan dinlemiştim.
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