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B algat/ ANKARA

Tel: 2841907/152 
Fax:2842964
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Askar Akaev'i karşılama 
töreninde basına yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Askar Akaev ile yaptıkları 
ortak basın toplantısında belirttikleri hususlar.

# PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılama 
sürecine ilişkin yorumlarla ilgili açıklama.

1 Tem m uz 1999

2 Temmuz 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Kırgız İş 
Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

& Sayın Cumhurbaşkanımızın 7. Türk Devlet ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği 
Kurultayı'nda yaptıkları konuşma.

& Türkiye-İsrail Ortak Askeri Deniz Tatbikatı 
hakkında açıklama.
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4 Temmuz 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in New 
York dönüşünde yaptığı basın açıklaması.

5 Temmuz 1999

* Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil 
Constantinescu'nun Türkiye'yi resmi ziyareti 
hakkında açıklama.

6 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya 
Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'yu
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın başbaşa ve 
heyetlerarası görüşmelerin ardından yaptıkları 
basın açıklaması.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Romanya
Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'ya
verdikleri "Devlet Nişanı" töreninde yaptıkları 
konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Romanya
Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu 
tarafından kendilerine verilen "Devlet Nişanı" 
töreninde yaptıkları konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Romanya
Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu onuruna
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verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.

* PKK terör örgütü yandaşlarının Roma 
Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret 
Müşavirliğini işgaliyle ilgili açıklama.

7 Temmuz 1999

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

% Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, TGRT
•  •

"Alternatif1 programında Sebahattin Onkibar'a 
verdiği mülakat.

8 Temmuz 1999

# Türkiye'nin, Pakistan ve Hindistan'ın 
sorunlarını barışçı yoldan çözmeleri temennisi 
hakkında açıklama.

❖ İKÖ 26. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 
ilişkin bilgi notu.

13 Temmuz 1999

& Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, 
İsrail, Filistin ve Ürdün'e yapacakları çalışma 
ziyaretiyle ilgili açıklama.
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# Ankara'daki Bangladeş Büyükelçiliği Askeri 
Ataşesi ve ailesine yapılan saldırıyla ilgili 
açıklama.

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

•   ___

# AB'den Sorumlu Ingiliz Devlet Bakanı, 12-13
Temmuz tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

14 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail, Filistin ve 
Ürdün ziyareti vesilesiyle Türkiye'den 
ayrılışında basına yaptıkları açıklama.

_  •

& Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail
Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'la
görüşmesinin ardından düzenlenen basın
toplantısında yaptıkları konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail 
Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'ın onurlarına 
verdiği akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

15 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın TURKON 
Şiıketi'nin İsrail'e deniz seferleri başlatması 
vesilesiyle yaptıkları konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'de Caeseria 
Ulusal Ekonomi Konferansı'nın açılışında 
yaptıkları konuşma.
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• #

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'ın
Kosova'ya gidişiyle ilgili açıklama.

# ABD Savunma Bakanı William Cohen 14-15 
Temmuz tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

# Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in 
Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili açıklama.

•  •

& ABD Başkanı'nın Hazar Havzası Özel 
Temsilcisi Büyükelçi John Wolf 14-15 
Temmuz tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

16 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin Devlet 
Başkanı Yasser Arafat ile görüşmesinden 
sonra düzenlenen basın toplantısında yaptıkları 
açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail, Filistin ve 
Ürdün ziyaretlerinden dönüşlerinde yaptıkları 
açıklama.

17 Temmuz 1999

# Turkish Daily News Gazetesi'nde yayınlanan 
"A time to remember" isimli makale.
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18 Temmuz 1999

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in TRT- 
1/"Politikanın Nabzı" programında yaptığı 
açıklamalar.

20 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın "Cyprus Today" 
gazetesinin, Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nm 25. 
yıldönümü özel ekinde yayınlanan mesajı.

* Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Ortak Açıklaması.

22 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemize resmi 
bir ziyaret yapmakta olan Almanya Dışişleri
Bakanı Joschka Fisher'i kabulüne ilişkin 
açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile
Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in 
ortak basın toplantısı.

# Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıkları 
arasındaki mutabakat ile ilgili açıklama.
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23 Tem m uz 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Mısır'a yapacağı çalışma ziyaretiyle ilgili 
açıklama.

#  Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, PKK terör örgütü elebaşısı 
Öcalan ile ilgili olarak, Avrupa 
Parlamentosu'nun kabul ettiği kararla ilgili bir 
soruya verdiği cevap.

# BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Ann Hercus 23 
Temmuz'da görevinden istifa etmiştir.

24 Temmuz 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Fas Kralı II. Hasan'ın cenaze törenine katılmak 
üzere Fas'a gidişiyle ilgili açıklama.

❖ Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Kosova'ya giderken Esenboğa Havaalam'nda 
yaptığı basın toplantısı.

25 Temmuz 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Fas Kralı II.
Hasan'ın cenaze törenine katılmak üzere Fas'a 
haraketlerinden önce yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Fas Kralı II.
Hasan'ın cenaze töreninden dönüşlerinde 
yaptıkları açıklama.
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır'ı ziyaretleri 
öncesinde yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le yaptıkları 
görüşmeyi müteakip düzenlenen basın 
toplantısında yaptıkları konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır'ı ziyaretleri 
sırasında iş adamlarına hitaben yaptıkları 
konuşma.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından
verilen yemekte yaptıkları konuşma.

*

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mısır'dan 
dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

26 Temmuz 1999

27 Temmuz 1999

# İstanbul'daki Rum Mezarlığı'na zarar 
verilmesine ilişkin açıklama.

# Türk ve Yunan heyetleri 26-27 Temmuz'da 
Ankara'da turizm, çevre ve ticaret konularında 
görüşmelerde bulunmuştur.

28 Temmuz 1999

# Güneydoğu Avrupa İçin İstikrar Paktı Zirvesi 
ile ilgili açıklama.
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* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.

29 Temmuz 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Saraybosna'ya giderken yaptığı açıklama.

$ Iran topraklarının bombalandığı yönündeki 
iddialara ilişkin açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın İstikrar Paktı 
Zirvesi'ne katılmak üzere Saraybosna'ya 
haraketlerinden önce yaptıkları açıklama.

# insan Haklarından Sorumlu ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Harold Koh 29-30 
Temmuz'da ülkemizi ziyaret etmiştir.

30 Temmuz 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın İstikrar Paktı
Zirvesi'nde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın İstikrar Paktı
Zirvesi'ne katıldıktan sonra düzenlenen basın 
toplantısında belirttikleri hususlar.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın İstikrar Paktı
Zirvesi'ne katılmak üzere gittikleri 
Saraybosna'dan dönüşlerinde yaptıkları basın 
açıklaması.
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Türk ve Yunan heyetleri 29-30 Temmuz'da 
Atina'da kültür, bölgesel işbirliği, terörizm- 
örgütlü suç-uyuşturucu kaçakçılığı-yasadışı 
göç konularında görüşmeler yapmıştır.

Temmuz Ayı Dış Politika Gelişmeleri. 

Dış Politikada Oyunun Kuralları. 

Tarihten Bir Yaprak.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI ASKAR AKAEV'İ KARŞILAMA 

TÖRENİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 1 Temmuz 1999, Perşembe, Saat: 10.15)

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim,
Saygıdeğer misafirler,
Değerli basın mensupları,

Kırgızistan Cumhurbaşkanı dostum ve kardeşim Sayın 
Askar Akaev'i ve muhterem eşini bu resmi ziyaret vesilesiyle 
yeniden ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Kendilerine hoşgeldiniz diyorum.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanarak hür ve egemen 
ülkeler topluluğunun saygın bir üyesi olmasından itibaren, halk
larımız arasında derin kardeşlik bağlarının yeniden kurulmasını 
büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyorum.

Kırgızistan ile aynı köklere dayanan zengin tarih, kültür, dil 
ve din bağlarımız bugünkü ilişkilerimizin temelini ve itici gücünü 
oluşturmaktadır.

Türkiye ve Türk halkı, Kırgızistan ile işbirliğimizin 
gelişerek devam etmesini, aramızda hiçbir zaman eksilmeyen 
gönül bağlarını pekiştirme görevinin bir parçası olarak görmekte
dir.

Kırgızistan'ın değerli Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Askar 
Akaev ve değerli Kırgız Devlet Adamları, işbirliğimizin gelişme
si yönünde bugüne kadar gösterdikleri yoğun gayretlerle, bu arzu-
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muzda yalnız olmadığımızı bize her vesileyle göstermişlerdir, iki 
ülke yöneticilerinin bu doğrultuda attığı her adım kardeş halk
larımız arasındaki yakınlaşmayı daha da artırmaktadır.

Ulusların tarihinde kısa sayılabilecek 8 yıl gibi bir süre 
içinde ülkelerimiz arasında her alanda karşılıklı saygı, dayanışma 
ve yarara dayalı yoğun bir ilişkiler ve işbirliği ağı örülmüştür. Bu 
ilişki ve işbirliğinin ortak manevi bağlar zemininde daha da 
ileriye götürülmesi ortak hedefimizdir.

Türkiye ve Kırgızistan, bulundukları coğrafyada önemli ve
ağırlığı olan iki ülkedir. İlişkilerimiz ve çok yönlü işbirliğimiz
aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara da katkıda bulunmak
tadır.

Sayın Akaev'in bu ziyareti sırasında her alanda hızla 
gelişen ilişkilerimizi gözden geçirecek ve işbirliğimizin daha da 
geliştirilmesine ve derinleştirilmesine çalışacağız. Ayrıca bölge
sel ve uluslararası meseleler üzerinde görüş teatisinde bulu
nacağız.

Aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Akaev'in ziyaretinin
ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağından eminim.
Kendilerine bir kez daha "ikinci vatanları" Türkiye'ye hoşgeldiniz 
diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI ASKAR AKAEV İLE YAPTIKLARI 

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA BELİRTTİKLERİ
HUSUSLAR

(1 Temmuz 1999, Perşembe, Saat: 12.15)

Kırgızistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Sayın Askar 
Akaev ile bugün gerek başbaşa, gerek heyetlerarası, son derece 
yararlı görüşmeler yaptık.

Görüşmelerimizde esasen mükemmel seviyede seyreden 
ikili ilişkilerimizin muhtelif yönlerini ele alarak, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde dur
duk. Ayrıca ülkelerimizi yakından ilgilendiren bazı uluslararası 
ve bölgesel sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

Pek çok konuda ülkelerimizin görüş birliği içinde olduğunu 
müşahede etmekten büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek 
isterim.

Kardeşim Akaev ile birlikte imzalamış bulunduğum 
"Türkiye ve Kırgızistan: Birlikte 21. Yüzyıla" başlıklı ortak 
bildiri, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin 21. Yüzyıldaki işbir
liğinin çerçevesini çizmektedir. Bu itibarla, ilişkilerimizin gele
ceğine ışık tutacak önemli bir gelişmeyi simgelemektedir.

Bugün ayrıca Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşmasını da imzalayarak iki ülke arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin hukuki temelini daha da sağlamlaştırma imkanını 
bulduk.
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Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını pekiştirme ve her 
alanda reformlar gerçekleştirme başarısını takdirle karşılamakta 
olup, Kırgızistan'a ihtiyaç duyduğu her konuda imkanları 
ölçüsünde destek vermeye kararlıdır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Sayın Akaev, 
bölge ve dünya sorunları hakkında geniş ve engin bilgiye sahip 
bir devlet adamıdır. Kırgızistan Sayın Akaev'in dirayetli önder
liğinde 8 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük siyasi, ekonomik ve 
sosyal gelişmeler kaydetmiştir.

Türkiye, Kırgızistan'ın uluslararası ve bölgesel oluşumlar
da etkin bir rol oynamasına önem vermektedir. Bu çerçevede

• ___

dostum Akaev'in geliştirdiği "ipek Yolu Diplomasisi Doktrini"ni 
desteklemekteyiz. Türkiye, Orta Asya'nın barış ve istikrarına 
katkıda bulunacak ekonomik ve siyasi diğer oluşumları da yarar
lı addetmektedir. Bu bağlamda ahiren Bişkek'te yapılan Orta Asya 
Ekonomik Topluluğu Zirve Toplantısı'nda Türkiye'nin örgüte 
gözlemci statüsüyle kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Kırgızistan ile ortak tarih ve kültüre dayalı kardeşlik 
bağlarımızdan gücünü alan son derece yakın ilişkilerimiz, aynı 
zamanda ülkelerimizin ortak stratejik çıkarlarına da dayanmak
tadır. Bu yakın ilişkileri somut projelerle destekleyerek daha da 
geliştirmek ve derinleştirmek bundan sonraki hedefimizdir. Bu 
konuda siyasi irademiz mevcuttur.

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Akaev'in ülkemizi 
ziyaretinin her bakımdan çok yararlı olduğuna ve ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesine daha da önemli 
katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.
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•  •

PKK LİDERİ ABDULLAH OCALAN’IN YARGILAMA
•  •

s u r e c in e  il iş k in  y o r u m l a r l a  il g il i
AÇIKLAMA

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Ocalan, yargılama 
sonucu idama mahkum olmuştur, idam cezası kararı Yargıtay'da 
resen temyize tabi olduğundan, hukuki süreç halen devam etmek
tedir.

Türk yargısı bağımsızdır. Bu itibarla, yargıya Türkiye 
içinde veya dışarıdan hiçbir müdahalede bulunulması mümkün 
değildir. Böyle bir müdahaleye kalkışılması veya bu anlama gelen 
davranışlar içine girilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Bugüne kadar yabancı çevrelerce yapılan iyi niyetli açıkla
malarda yargı sürecinin adil olduğu ve Türk yasaları altında 
gerekli hukuki sürecin izlendiği teslim edilmektedir.

Imralı adasında yapılan yargılamanın çok sayıda yabancı 
kişi ve yabancı basın mensubu tarafından izlendiği, duruşmaların 
tamamının tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ettiği hiç kim
senin inkar edemeyeceği bir gerçektir.

Ancak, yine bazı yabancı çevrelerin idam cezasını ön plana 
çıkartarak Türk yargı sistemini keyfi biçimde eleştirmeye kalkış
maları, Türkiye'ye yönelik tehditkar imalarda bulunmaları ve 
Öcalan'ın idam cezası ile Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve AB ile 
ilişkileri gibi konular arasında bağlantı kurmaya yeltenmeleri 
yanlıştır. Bu yaklaşımları kabul edilemez bulmakta ve kınamak
tayız.

Bugün Türk hukukunu, adaletini ve insan hakları alanında
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ki uygulamalarını eleştirmeye yeltenenlerin bir kısmının, 
PKK'nın elebaşısı kendi ülkelerinde iken onu yargılamak şöyle 
dursun, adaletten kaçırmak için devlet vakar, ciddiyet ve sorum
luluğuyla bağdaşması imkansız pazarlık ve tertiplere girdiklerini 
unutmamaları lazımdır. PKK terör örgütünün elebaşısının İmralı'- 
daki duruşmaları sırasında bu ülkeleri açıkça suçlayan gözlem ve 
kanaatleri artık dünya kamuoyunun malumu olmuştur. Bunları 
burada hatırlatmaya ihtiyaç duymuyoruz.

Herkesi adalete ve hukuk devleti ilkesine saygılı olmaya ve 
tahrikkar davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TURK-KIRGIZ IŞ 
KONSEYİ TOPLANTISI’ NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Ankara, 2 Temmuz 1999,Cuma, Saat: 15.00)

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Akaev,
Sayın Bakanlar,
Sayın işadamları,
Değerli Konuklar,

Sözlerime Türkiye ve Kırgızistan iş dünyasının temsilcile
rine hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifadeyle başlamak 
istiyorum. Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerimizin ve işbir
liğimizin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynayan Türk-Kırgız 
İş Konseyi'nin bugünkü Topİantısı'm düzenleyen herkese 
teşekkür ediyorum.

1991 yılında kurulan Türk-Kırgız İş Konseyi geçen 8 yıl 
zarfında hızla gelişme kaydetmiş, cumhurbaşkanları ziyaretleri ve 
üst düzeyli temaslar vesilesiyle çeşitli toplantılar düzenlemiş, iki 
ülke müteşebbislerinin birbirini tanımasına, dostluklar ve ortak
lıklar kurmalarına, ticari ve ekonomik bilgi teatisi gerçek
leştirmelerine katkıda bulunmuştur. Bu özellikleriyle iş konseyi, 
iki kardeş ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin verimli 
ve karşılıklı yarar esasına dayalı bir biçimde gelişmesine hizmet 
eden bir platform oluşturmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Kırgızistan, bağımsızlıktan sonraki güç geçiş döneminde 
büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Geçiş döneminin zorlukları 
tümüyle bertaraf edilememiş olmakla beraber, Kırgızistan, aziz
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kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Akaev'in bilge kişiliği ve 
dirayetli önderliğinde başarılı siyasi ve ekonomik reformları 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. Türkiye dost ve kardeş 
Kırgızistan'ın uluslararası camianın güçlü bir üyesi olma yolunda 
attığı adımlara desteğini kararlılıkla sürdürecektir.

Bu çerçevede "Kırgız modeli" kavramının benimsendiğini 
görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kırgızistan'ın 
reform politikalarının başarısı, dünya ticaret örgütüne yeni 
bağımsız devletler arasında ilk üye ülke olmasıyla uluslararası 
alanda da tescil edilmiştir. Serbest piyasa ekonomisine ve 
demokratik ilkelere verilen önem kardeş Kırgızistan'ı dünyada 
hakettiği saygın konuma getirmiştir.

Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Akaev'in rehberliğinde, 
reformların kesintisiz devam edeceğine ve Kırgızistan'ın 
önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağına olan 
inancımız tamdır. Türk halkı, kardeş Kırgızistan'ın ilerleme ham
lelerini büyük bir ilgi ve sevinçle izlemekte, kaydettiği başarılar
dan kıvanç duymaktadır. Gelişmiş, müreffeh ve güçlü bir 
Kırgızistan'ı görmek en büyük arzumuzdur. Paylaşılan değerler 
zemininde birlikte inşa edeceğimiz ortak geleceğe doğru 
yürüyüşümüze emin adımlarla devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Türkiye, Kırgızistan ile ekonomik ve ticari işbirliğini daha 
da ileriye götürmeye arzulu ve kararlıdır. Ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizde hedeflediğimiz atılımın gerçekleşmesinde serbest 
piyasa ekonomisinin itici gücü olan siz değerli işadamlarının 
katkıları belirleyici rol oynayacaktır.

Bu bağlamda, öncelikle, ticari ilişkilerimizin çeşitlendiri
lerek geliştirilmesi ve ticaret hacmimizin arttırılması gerekmekte
dir. Bunun için ise öncelikle bürokratik engelleri ortadan kaldır
ma yönünde birlikte çaba harcamalıyız. Ticaret hacmimiz 1998 
yılında 57 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam iki 
ülke potansiyelini yansıtmaktan oldukça uzaktır. Türkiye'nin dost
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ve kardeş Kırgızistan ile ticaretinde kısa vadeli hedefi 500 mil
yon dolarlık, orta vadeli hedefi ise 1 milyar dolarlık bir hacime 
erişmek olmalıdır.

Ekonomik ilişkilerimizi sekiz yıl gibi kısa bir zaman dilimi 
içerisinde sıfır noktasından bugünkü düzeyine çıkartabilmiş 
olmamız bundan sonraki başarılarımızın da teminatıdır. Bu kısa 
sürede Kırgızistan'da Türk firmalarınca gerçekleştirilen yatırım
ların toplam tutarı 350 milyon dolara ulaşmıştır. Türk yatırımları 
toplam yabancı yatırımların yüzde 30'unu oluşturmaktadır. 
Halihazırda Kırgızistan'da muhtelif alanlarda faaliyet gösteren ve 
sayıları 400'e ulaşan Türk firması bulunmaktadır. Türk 
işadamları, kardeş Kırgızistan'da daha fazla ve büyük çaplı 
yatırımlar gerçekleştirmeye hazır ve isteklidir. Mevcut bazı pü
rüzlerin halli ekonomik işbirliğimize beklediğimiz ivmeyi 
kazandıracaktır. Kırgız makamlarının bu konuda gerekli anlayış 
ve desteği sağlayacaklarından kuşku duymuyoruz. Nitekim, 
Sayın Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Akaev ile görüşmelerimde 
bu doğrultuda olumlu izlenimler edindim.

Öte yandan, uzun süredir müzakereleri sürdürülmekte olan 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın bu ziyaret 
vesilesiyle imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 
Sözkonusu anlaşma, her iki ülkede faaliyet gösteren fir
malarımızın yatırımlarının hızlandırılmasına önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Bu belgenin imzalanması suretiyle, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin ahdi çerçevesi tamamlanmış olmaktadır.

Yeni işbirliği sahalarını tespit etmek ve karşılaşılan sorun
lara çözüm bulmak bakımından önemli bir rol oynayan Türk- 
Kırgız karma ekonomik komisyonunun düzenli aralıklarla toplan
ması ve bu kapsamda oluşturulan ortak çalışma grubunun 
faaliyetlerine devamlılık kazandırılması hususunda azami özenin 
gösterilmesi gerekmektedir.

İşadamlarımızı Eximbank kredilerinden ve diğer imkanlar
dan yararlandırmak suretiyle Kırgızistan'da yatırım yapmaya ve 
ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye
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teşvik ediyoruz. Bu bağlamda, Türk Eximbank'ın Kırgızistan'a 
açtığı kredilerin en iyi şekilde ve zamanında kullanılması için 
beraberce gayret sarfetmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyo
rum.

Başta Rusya ve Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetler olmak 
üzere dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren ve sonuç
landırdıkları büyük projeler ile tecrübe ve rekabet güçlerini kanıt
layan müteahhitlerimizin, Kırgızistan'ın yeniden yapılanma 
sürecinde de yer alarak, toplam 350 milyon dolara ulaşan çeşitli 
projeler üstlenmiş olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk 
firmaları, Kırgızistan'da çok daha büyük projeler üstlenmeye 
isteklidirler.

Türk bankaları tarafından Kırgızistan'da ortak bankalar 
kurulmuş ve kurulmakta olması memnuniyet vericidir. 
Sözkonusu ortaklıkların sayısının arttırılması ve bankacılık sis
teminin daha kapsamlı ve etkin şekilde çalışabilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması ve son yıllarda büyük gelişme kaydeden Türk 
bankacılık sektörünün deneyimlerinden yararlanılması faydalı 
olacaktır.

Tarafımızdan önerilen Kırgızistan'da KOBİTerin gelişti
rilmesine yönelik teknopark projesi ile kırsal alanda kadınlara 
istihdam yaratacak el sanatları ve halıcılığın geliştirilmesine 
yönelik projenin Kırgız kardeşlerimiz tarafından ilgi ile karşı
landığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sözkonusu pro
jelerin biran önce hayata geçirilmesi için elimizden gelen desteği 
vermeye hazırız.

Türkiye, iki ülke serbest bölgeleri arasındaki ilişkilerin art
tırılması, Kırgızistan'da serbest bölgeler kurulması ve mevcut 
olanların işletilmesi konularında tecrübelerini dost ve kardeş 
Kırgızistan'a aktarmaya hazırdır.

Her iki ülkenin zengin tarih ve kültür birikimi dikkate 
alındığında, turizm, en verimli işbirliği sahalarından birini teşkil 
etmektedir. Türkiye, ata vatanımız Kırgızistan'da turizmin 
gelişmesi için eğitim imkânları dahil her türlü desteği vermeye
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hazırdır.

Nihayet, her iki ülkenin de zengin potansiyelini yansıtan 
kağıt ve çimento sanayii, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
geliştirilmesi, altın, kömür, cıva ve diğer maden sahalarının 
geliştirilmesi ve ortak üretimde bulunulması, standardizasyon, 
istatistik ve tarımsal amaçlı sulama gibi alanlarda gelecek vade
den işbirliği imkânlarının da lâyıkı veçhile değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyim.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Kısa bir müddet sonra gireceğimiz 21. yüzyılda Türk 
dünyasını parlak bir gelecek beklemektedir. Bu dünyanın 
kalbinde yer aldığı Avrasya bir büyük siyasi gerçek olarak dünya 
sahnesindeki yerini almıştır. Tarih boyunca Avrasya'nın can 
damarı olan İpek Yolu yeniden canlanmakta, Avrupa ile Asya bir 
kere daha bütünleşmektedir. Türkiye ve Kırgızistan elele, gönül 
gönüle birlikte girecekleri 21. yüzyılda barış ve ortak refah 
doğrultusunda birlikte çalışıp, birlikte yaşamaya kararlıdırlar. 
Sizler kardeşlik temelinde yükselen bu işbirliği ve dayanışma 
ruhunun öncü ve itici güçlerisiniz.

Bu bağlamda, kardeş ülkelerimiz arasında her alanda geniş 
işbirliği potansiyeli bulunduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 
Bu potansiyelin en verimli biçimde değerlendirilmesi için her iki 
tarafta da gerekli siyasi irade mevcuttur. Hedefimiz, 21. yüzyılda 
daha mutlu, daha müreffeh, barış ve dayanışma içinde bir Türk 
dünyası yaratmaktır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızı ve 
işadamlarımızı bundan sonra da bu hedef doğrultusunda teşvik 
edeceğiz.

Bu vesileyle bugünkü İş Konseyi Toplantısı'nın, ülkeleri
miz arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine 
olumlu bir katkıda bulunacağı inancıyla, çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
7. TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI DOSTLUK, 

KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ KURULTAYI'NDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Denizli, Pamukkale, 2 Temmuz 1999, Cuma)

Sayın Başkan,
Türk Devlet ve Topluluklarının Çok Kıymetli Temsilcileri,
Aziz Kardeşlerim,

Türk devlet ve topluluklarının 7. Kurultayı vesilesiyle 
sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyor, öz yurdunuz olan Türkiye'ye ve 
Denizli şehrine, insanlığın ortak kültür ve doğa hâzinesinin eşsiz 
bir parçası olan Pamukkale'ye hoşgeldiniz diyorum. Bugün, ilki 
1992 yılında dünyada tarihi dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde 
gerçekleştirilen Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik 
ve İşbirliği Kurultayı'mn yedincisinde biraraya geliyoruz. Türk 
dünyasının temsilcilerinin her seviyede biraraya geldikleri bu 
gönüllü organizasyon büyük Türk dünyasının kendi içindeki 
dayanışmasını güçlendirdiği gibi, bu büyük varlığın insanlığın 
ortak ideallerine olan bağlılığının halklarımızın temsilcileri 
tarafından bir kere daha dile getirilmesi bakımından da anlamlı 
bir vesile olmaktadır.

Bu noktada, herkesin dikkatini bu toplantıların başlığına 
çekmek istiyorum: yani, dostluk, kardeşlik ve işbirliği ifadelerine, 
işte, Adriyatik'ten Çin Seddi’ne ve hatta Atlantik'ten Pasifik’e 
kadar uzanan muazzam bir coğrafyanın dört bir yanından gelen 
bu insanları biraraya getiren fikir, dostluğumuzun, 
kardeşliğimizin, manevi ortaklığımızın ve işbirliğimizin daha da
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güçlendirilmesi, yeni bir binyıla yepyeni bir heyecanla taşına
bilmesi ortak hedefidir. İnsanlığın yüksek ideallerine bağlılığını 
herzaman ispat etmiş olan Türk dünyasının temsilcilerinin her yıl 
değişik vesilelerle, değişik seviyelerde biraraya gelmesinden 
hiçkimsenin bir rahatsızlık duymasına hacet yoktur. Zira, bizim 
dayanışmamız dostluk içindir, kardeşlik içindir, işbirliği içindir.

Bu yılki kurultay, yaşadığımız binyılm en büyük devlet
lerinden biri olan, muhteşem medeniyetimizi atayurdumuz Orta 
Asya'nın kalbinden alıp Avrupa'nın ortalarına, Akdeniz'e, 
Atlantik kıyılarına, Hint Denizine kadar taşıyan Osmanlı İmpara
torluğu’nun 700. yılma tesadüf etmesiyle daha farklı bir mana 
taşımaktadır. Sadece bir fütuhat ve devlet tecrübesi değil, aynı 
zamanda bir büyük kültür ve medeniyet serüveni de olan Osmanlı 
İmparatorluğu diğer benzeri imparatorluklar gibi tarihsel süreçte 
hayatiyetini kaybetmiş ve ortadan kalkmıştır. Ancak, onun 
bünyesindeki bütün milletlere malolmuş olan devlet düsturu, din, 
inanç ve hukuk anlayışı, yüksek hoşgörü bugün hala dünyanın 
hayranlığını çekmekte, bir zamanlar hakim olduğu coğrafyalarda 
yaşamaya devam etmektedir. Osmanlı bu vasıflarıyla tarih boyun
ca büyük Türk dünyasının en yüksek hasletlerinin timsali olmuş
tur. Osmanlı hepimizindir. Biz bu anlamlı yıldönümünü işte bu 
anlayışla kutluyor, sizlerin de heyecanımızı paylaşmanızdan 
büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Bugünkü birlikteliğimizi daha da taçlandıran diğer bir 
vesile medeniyetimizin ulu mimarlarından, hepimizin ortak atası 
Dede Korkut'un 1300. Yıldönümünü kutluyor olmamızdır. Tüm 
Türk boylarının atası, ozanların piri, uluların ulusu olan Korkut 
Ata'nın destanı, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan 
Balkanlar’a kadar uzanan geniş ve ortak coğrafyamızın büyük 
milletimizle hemhal oluşunun gerçek hikayesi, Türk dünyasının 
adeta kimlik rehberidir. Dede Korkut Destanı zaman ve mekanın 
ötesine geçerek bu büyük coğrafyayı tek bir yürek halinde bir
leştirmektedir.

Büyük Türk dünyası bu destanın yapraklarında sesini,
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nefesini, hayallerini bulur; Kazan'ın, Boğaç’ın, Aruz'un ve Oğuz 
Han’ın kahramanlıklarından güç alır, insan felsefesinden beslenir. 
1300 yıldır ninnilerimizden masallarımıza, şarkılarımızdan şiir
lerimize kadar ortak hafızamızın atlasını oluşturan bu muhteşem 
eser büyük Türk dünyasının toprağını, kimliğini ve devletini ne 
kadar aziz bildiğinin en parlak nişanesidir. Destanın bir yerinde;

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

diyen Dede Korkut ile ondan yaklaşık 600 yıl sonra 
Anadolu'nun bağrında;

"Bir olun, iri olun, diri olun..."

diyen Hacı Bektaş-ı Veli bizlere kardeşliğin ve dayanış
manın en veciz tarifini yapmışlardır. Bu mesaj binyıllardan sonra 
hâlâ yolumuzu aydınlatmaya, gönüllerimizi bir tutmaya devam 
etmektedir.

Aziz Kardeşlerim,

Bugün Türk dünyasının önünde altın bir fırsat durmaktadır. 
Bu büyük dünya binyıllar boyunca kimliğini, kültürünü ve devlet 
tecrübesini korumuş; bir kültür birliği ve dayanışması olarak 
yeniden dünya sahnesine çıkmıştır. Kaşgarlı Mahmut Divan-ü 
Lügat-it Türk adlı büyük eserinde Türklerin 21 boyu olduğunu 
söyler. İşte bu 21 boy büyük Türk milletinin çeşitli kollarını oluş
turur. Bugün bu büyük topluluk 7 bağımsız Türk devleti olarak 
bayraklarını uluslararası platformlarda yanyana dalgalandırmak
tadır. Kendi bayrağını uzun yıllar boyunca kardeşleri için de dal
galandıran Türkiye, bu gelişmeden en fazla mutluluk duyan 
ülkedir. Zira, Türkiye tarihin önüne çıkardığı büyük sorumluluk
ların idrakinde olarak ortak coğrafyamızda yeni bir dayanışma 
ruhunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye 
kardeşlerinin sevincinden sevinç duyar, onların kederine ortak 
olur. Türkiye'nin kardeşlerinin huzur ve refahından başka hiçbir 
niyeti, arzusu yoktur ve olamaz da... Bir ekmeğimiz varsa böle-
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Esasen, büyük Türk dünyasının dayanışmasında geçtiğimiz 
sekiz yıl gibi kısa bir süre zarfında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 
Bugün Türkiye ile Türk dünyasının belli başlı şehirleri arasında 
ulaşım sorun ortadan kalkmış, kardeş ülkeler Türkiye'nin uzaya 
gönderdiği uydular vasıtasıyla kendi haberleşme imkanlarına 
kavuşmuşlardır. 400 milyar dolar gibi önemli bir milli gelirle 
dünyanın 16.büyük ekonomisi olan Türkiye, kardeş ülkelerin 
dünyayla her alanda bütünleşme ve reform çabalarına aktif katkı
da bulunmaktadır. Aramızda gelişen ticari ve ekonomik ilişkiler 
kardeş halklarımızın ortak refahının artmasını sağlamaktadır. 
Binlerle Türk girişimcisi Balkanları, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı 
kendilerine ikinci yurt bilmişler, bu coğrafyadaki ülkelerin gele
ceğine yatırım yapmışlardır. Bu yatırımlar ortak geleceğimize, o 
gelecekteki ortak refahımıza yapılan yatırımlardır.

Bugün Avrasya'da oluşan yeni enerji denklemlerinin sun
duğu fırsatlar sayesinde Türk dünyası 21.yüzyılın enerji hari
tasının tam kalbinde yeralabilecek bir konuma sahip olmuştur. Bu 
coğrafyada bulunan enerji kaynaklarının dünyaya en güvenli, en 
kısa ve en ekonomik yollardan sevkiyatında anahtar ülke 
Türkiye’dir. Türkiye, kardeş ülkelerin enerji kaynaklarını 
ekonomik kalkınmalarının hizmetine sokabilmeleri ve ihtiyaç 
duydukları kaynakları ülkelerine çekebilmeleri için öncü girişim
lerde bulunmaktadır. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Hazar 
geçişli doğal gaz boru hattı Türk dünyasını denizlere açan, onu 
dünyayla bütünleştiren adeta birer hayat bağıdır. Bu projeler 
Türk dünyasının ortak malıdır.

Aziz Kardeşlerim,

Türk kültür varlığı geçmişten geleceğe köprü kurarak biz- 
leri birbirimize bağlayan ortak değerlerimizdir. Bu büyük varlığı 
muhafaza etmek ve geliştirmek doğrultusunda çabalarımızı 
sürdüreceğiz. Türkiye, bütün dünyadaki Türk kültür varlığının ve 
şehitliklerimizin korunması ve gelecek nesillere bırakılması 
yönünde çok başarılı adımlar atmaktadır. Macaristan'daki

riz, sizlerle paylaşırız.
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Gülbaba türbesi onarılmış ve benim de katıldığım bir törenle 
açılmıştır. Keza Romanya'daki Babadağ camii onarılmıştır. Buna 
ilâveten, Moğolistan'da bulunan ve ortak medeniyetimizin temel 
taşını oluşturan Orhun Abideleri ülkemizin katkılarıyla onarıl
maktadır. Türkiye dışında bulunan ve manevi dünyamızın ulu 
mimarı Hoca Ahmet Yesevi ile Babadağ ve Sarı Saltık 
Türbelerinin restorasyonu sürdürülmektedir. Aşkabad'ta Ertuğrul 
Gazi Camii Türkiye tarafından inşa edilerek hizmete girmiş, 
böylelikle Ertuğrul Bey'in aziz ruhu Kayıların atavatanı 
Türkmenistan ile kucaklaşmıştır. Tokyo Camiinin inşaatı Türkiye 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim alanında da başlat
tığımız büyük atılımlar hızla ilerlemektedir. Bu çerçevede,

•

Romanya'daki Mecidiye ilahiyat Lisesi tamamlanarak bu ülkede
ki Türk ve Tatar toplumunun hizmetine sunulmuştur. 
Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi ve Kırgızistan'daki Manas 
Üniversiteleri birer dev eser olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu iki 
üniversite insanlığın ortak medeniyetine yaptığı katkıların guru
runu yüreğinde duyan büyük Türk dünyasının bilime, kültüre ve 
eğitime verdiği önemin ortak bir sembolü olarak dünyanın bizleri 
daha iyi tanımasına imkan sağlayacak bir ilim ve irfan abidesi 
olacaktır.

Aziz Kardeşlerim,

Daha önce de muhtelif vesilelerle belirttiğim gibi, bizlerin 
düzenli bir biçimde biraraya gelmesini sağlayan, aramızdaki 
dayanışmanın zeminini oluşturan 11 milyon kilometrekareye 
yayılmış, 200 milyon insanın oluşturduğu Türk dünyasının gönül 
birlikteliği ve manevi ortaklığıdır. Bu büyük ortaklığın kökleri 
tarihimizde ve dilimizdedir. îşte bu kökleri aramak, geçmişten 
geleceğe köprü kuran ve bizleri birbirimize bağlayan ortak değer
lerimizi aramak demektir. Bu arayışta Türk dünyasını birbirine 
bağlayan manevi bağların yanısıra, bu dünyanın insanlığın ortak 
medeniyetine yaptığı ve yapacağı katkıyı da dikkate almak duru
mundayız. Diğer bir deyişle, halkların kendi kültürel geçmişini 
öğrenme arzusu, insanlığın binlerce yıldır süren kendini aşma ve 
ilerleme serüveninde nerede durduklarını anlama ihtiyacından
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kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyacın temelinde beşeri bir kendini 
tanıma duygusu yatmaktadır. Kendi kültürel kimliğini, kendi 
geçmişini bilen öteki'ni anlamakta, öteki'yle insanlık ortak pay
dasında birleşmekte hiçbir güçlük çekmez. Birlikte yaşama, bir
likte çalışma anlayışı ancak bu zeminde yeşerip boy verebilir. 
Kalıcı dünya barışı da işte yine ancak bu hoşgörü anlayışının 
zemininde kurulabilir.

Milletler eğer kendi köklerini hatırlamaktan veya kendi 
geçmişlerini ihya etmekten çekinirlerse gelecek hakkına da sahip 
olamazlar. Tarihi mirasımızı, kültürümüzü ve medeniyetimizi 
inşa eden ulu bilgelerimizin tefekkür ve ilim adamlarımızın eser
lerini korumak ve onların evrensel mesajından feyz alarak, yeni 
bir bin yıla hazırlanmak bize düşen en büyük görevdir. Gelin 
ortak değerlerimize sahip çıkalım ve yaşatalım. Orhun 
Abideleri'nde başlayan, Manas Destanıyla vücut bulan, Hoca 
Ahmet Yesevi'de alevlenen, Köroğlu'nda, Dede Korkut'da, Hoca 
Nasreddin'de, Fuzuli'de, Nizami'de, Yunus Emre'de, Hacı Bektaşi 
Veli'de, Gül Baba'da, Ali Şir Nevai'de, Abay'da, Karacaoğlan'da, 
Mahdum Kulu'da, Mevlana'da, Hüseyin Cavit'de, Ahmet 
Cevat'da, Abdülhak Hamit'de, Yahya Kemal'de, Cengiz 
Aytmatov'da, Bahtiyar Vahabzade'de çiçeklenerek büyüyen, can 
bulan bize ait tüm zenginlikler, güzellikler hepimizindir. Ancak 
bunlar aynı zamanda insanlığın ortak malıdır. Zira, milletlerin 
kendi kültürleri içerisinde meydana getirdikleri değerler bir yer
den sonra bütün insanlığın malı olur.

Bugün artık Avrasya'nm siyasi bir gerçek haline geldiği bir 
dünyada yaşamaktayız. Türk dünyası bu yeni siyasi gerçeğin 
kalbidir. Avrasya aynı zamanda Asya'nın yükselişini de temsil 
etmektedir. Bu yükselişle birlikte birbirlerine esasen fiziki olarak 
bağlı olan Avrupa ve Asya siyasi, ekonomik ve kültürel açılardan 
da birbirleriyle kucaklaşma imkânına kavuşmaktadır. Bütün bu 
gelişmeler ortak geçmişimizde bizleri birbirine bağlamış olan ve 
Avrasya'nın şah damarı diyebileceğimiz tarihi İpek Yolu'nun 
yeniden canlanması için gereken şartları yaratmaktadır. O İpek 
Yolu ki, tarih boyunca sadece maddi zenginlikleri değil, manevi
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zenginlikleri de bir yerden bir yere ulaştırarak kültürel alışverişe 
katkıda bulunmuştur. İletişim ve ulaşım teknolojisindeki 
başdöndürücü gelişmenin küresel bir köy haline getirdiği 
dünyamızda tabii ki farklı kültürler birbirlerini etkileyeceklerdir. 
Bunu yozlaşma olarak görmemek gerekir. Kendi kimliğimizi, 
kişiliğimizi muhafaza etmek esastır. Ancak, bu kimliğimizin 
"insanlık" şeklinde tanımladığımız ortak üst kimliğimizle 
karşılıklı ilişki ve etkileşimini gözardı etmemek gerekir. Esasen, 
Türk dünyası dediğimiz varlık, ulusal sınırları aşan bir vakıadır. 
Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan geniş alana yayılmış olan bir 
büyük milletin meydana getirdiği büyük Türk topluluğu, tarih 
boyunca insanlığın ortak medeniyetine çok önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bunun izleri Orhun Kitabeleri'nin bulunduğu nok
tadan Viyana önlerine kadar yayılmıştır.

Aziz Kardeşlerim,

Ortak kültürümüzün köklerini araştırırken, öncelikle 
üzerinde durulması gereken ortak tarihimiz ve dilimizdir. Türk 
topluluklarının teşkilatı bakımından olduğu gibi, fikir hayatı 
bakımından da çok mühim bir devrin aynası olan Yusuf Has 
Hâcib'in "Kutadgu Bilig" adlı dev eserinde de belirtildiği gibi, 
"anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir; insanı dil kıymetlendirir 
ve insan onunla saadet bulur". Böylesine geniş bir coğrafyaya 
yayılan bir milletin evlatlarının konuştuğu dilde tabii ki pek çok 
lehçe olabilecektir. Ancak, bu dilin müşterekleri bizleri birbiri
mize bağlayan mânâ ve zihniyet dünyasının taşıyıcılarıdır. Bir 
kere daha vurgulamak isterim ki, büyük Türk dünyasının gerçek 
atayurdu büyük Türk dilidir. Bu dilin hangi lehçeyle olursa olsun 
konuşulduğu her yerde bir Türk kendini evinde hisseder, saadet 
bulur.

Aziz Kardeşlerim,

Bundan altı yıl öncesine kadar Türk dünyası içinde yegane 
bağımsız ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve 
"devletin temeli kültürdür" diyen büyük önder Atatürk, çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmayı bize hedef olarak göstermişti. Bu
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hedef, Türk dünyasının ortak hedefidir. Esasen, 1000 yıla yakın 
bir süre önce yazılmış olan Kutadgu Bilig'de de belirtildiği gibi, 
"akıl karanlık gecede bir meşale gibidir; bilgi seni aydınlatan bir 
ışıktır. İnsan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür." Bilgi çağı olan 
günümüzde bu sesler Türk dünyasına ışık tutmaya devam etmek
tedir.

Bu ışık ebediyete kadar yanmaya, insanlığa yol göstermeye 
devam etmelidir.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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TÜRKİYE-İSRAİL ORTAK ASKERİ DENİZ TATBİKATI
HAKKINDA AÇIKLAMA

Son günlerde yerli ve yabancı basında, içinde bulunduğu
muz Temmuz ayında Türkiye-İsrail Ortak Askeri Deniz Tatbikatı 
yapılacağına dair haberler yer almaktadır.

Basında işaret edildiği şekilde Temmuz ayında İsrail'le bir 
ortak tatbikat yapılması konusunda alınmış bir karar ve tespit 
edilmiş bir tarih bulunmamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NEW 
YORK DÖNÜŞÜNDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

New York'ta öncelikle Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin Kosova konusunda Dışişleri Bakanları düzeyinde 
yaptığı toplantı için bulundum. Kosova'nın geleceğine dönük 
neler yapılabileceği, Kosova'nın siyasi yapılanması, idari yapılan
ması, ekonomik yeniden yapılanması gibi konularda ne gibi yön
temler kullanılabileceği şeklinde çok geniş ve çok faydalı bir 
toplantı oldu. Biz tabii Türkiye'nin bu konuda karar süreçleriyle 
mümkün olduğunca iç içe bulunmasını hedeflemekteyiz ve New 
York'taki toplantı bu amaca belli ölçüde hizmet eden bir toplantı 
oldu. Kosova, her zaman tekrarladığım gibi, bizim için çok has
sas bir konu, bizim çok gönülden yaşadığımız bir konu ve 
Türkiye olarak Kosova'nın ekonomik yapılanmasında yer almak 
için çalışmaktayız. Malum 18 milyar Dolarlık bir yatırım 
öngörülmekte Kosova için ve bu yatırımla birlikte, bu kaynakla 
birlikte Kosova'da bir inşaat başlayacak, adeta yeniden inşa edile
cek ve biz Türkiye'nin bu inşaat sürecinde bulunmasını istiyoruz. 
Mesafe de aldık bu yönde. Herhalde yaz sonu durumlar açıklığa 
kavuşacak. Savaş kazanıldı Kosova'da, ama asıl zor olan barışı 
kazanmak. Barışı kazanmak dendiğinde siyasi yapılanma büyük 
önem taşıyor. Bu siyasi yapılanma içinde bütün Kosovalıların 
mevcut olması gerekiyor. Kosova'nın etnik bölünmelere sürük
lenmemesi icap ediyor ve bu bağlamda biz tarihsel birlikteliğimiz 
olan Kosova'da Arnavut ve Türklerle özellikle ilgilenmekteyiz. 
Yeniden yapılanmada, siyasi yapılanmada Kosova'da sayıları 60 
bin dolayında hesap edilen Türk azınlığın anayasada, siyasette, 
demokratik süreçte mevcut olması için gereken çalışmaları da 
Türkiye olarak başlatmış bulunuyoruz.

ikinci konumuz, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı
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ile görüşmemiz oldu. Kendisiyle daha önce bir yazışmada bulun
duk ve burada Türkiye olarak Yunanistan ile görüşmemizin ancak 
terörizm konusunu açığa çıkartmakla mümkün olabileceğini, bu 
konuda ciddi düşüncelerimiz olduğunu ve bu konunun gündem
den düşürülmesi gerektiğini, Yunanistan'ın bunu temizlemesi 
gerektiğini söyledik. Nitekim yazdığım mektupta da Türkiye ile 
Yunanistan ilişkilerinin önünün açılması için terörizm konusunda 
Yunanistan'ın Türkiye ile ikili bir anlaşma yapmasının bu 
terörizm gölgesinden kurtulması için bir ilk adım olacağını 
söylemiştik. Nitekim bu yazışmalarda da genel çizgileriyle bu 
hava mevcuttur. Daha sonra Sayın Dışişleri Bakanından gelen 
cevabi mektupta bir ihtiyatlı adımın atılabileceği anlaşılıyordu. 
Nitekim o mektupta Yunanistan'ın terörizmle bağlantılı konular, 
ayrıca dört tane ayrı konu turizm, çevrenin korunması, bölgesel 
işbirliği ve ticaret konularında ikili, hatta çok taraflı anlaşmalar 
yapmak hedefine dönük olarak görüşmeler olabileceği yazılıydı. 
New York'ta görüşme talebi, görüşme düşüncesi Sayın 
Papandreu'dan geldi. Görüşmede şu söylediğim hususları içeren 
bir mutabakata vardık. Bunu katiyen abartmamak, büyütmemek 
lazım. Sadece doğru yönde atılmış bir adım diye görebilmek 
lazım. Şimdi başta terörizm olmak üzere ki bu bizim tabi öncelikli 
konumuz; beş konuda, beş ayrı konuda iki Bakanlık arasında 
temas olacak ve çalışma yapılacak. Bu çalışmalarda da daha 
ileriye bir adım atılıp atılamayacağı ortaya çıkacak. Bunun da 
Temmuz ayı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Burada tabii 
şunu hiç unutmamak lazım. Yunanistan Türkiye ile ilişkilerini son 
yıllarda çok kötü götürmüştür. Türkiye'ye karşı hasmane tutumlar 
içinde gözükmüştür ve bundan vazgeçilmesi, iki ülke arasında 
sağlıklı, gerçekçi, ihtiyatlı ama iyi ilişkilere yönelinmesi her iki 
ülkenin de menfaatinedir. Umuyoruz Yunanistanla birlikte bunu 
yapmak mümkün olsun. Ancak hep belirttiğim gibi gayet ihtiyat
la meseleye yaklaşmaktayız.

Üçüncü konu ve bunu da çok önemsiyorum. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteriyle ikili görüşmemiz oldu. Sayın Genel 
Sekreter Te etraflı denebilecek bir değerlendirme yaptık. Önce 
Kosova'yı konuştuk. Kendisi ve yardımcıları, Birleşmiş Milletler
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Nezdindeki temsilcimiz Sayın Büyükelçi, Türkiye'den birlikte 
gittiğimiz Bakanlıktan üst düzey yöneticilerimiz bu toplantıda 
önce Kosova’yı konuştuk, daha sonra Irak meselesini konuştuk. 
Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’yle benim tanışmam, 
görüşmem Irakla başlamıştı ve bundan birbuçuk yıl kadar önce 
temaslarımız olmuştu. Gene Irak konusunu konuştuk. Irak'a 
ekonomik ambargonun geçici ve koşullu olarak kaldırılmasını 
doğru bulduğumuzu kendisine anlattık. Bu ambargonun belli bir 
süre kalkması hem Irak'a bir şans tanıyabilir Birleşmiş Milletler 
kararlarına uyum göstermesi için, hem Irak halkını rahatlatabilir, 
hem de geleceğe dönük bir umut yaratabilir. Bu konudaki 
düşüncelerimizi Sayın Genel Sekretere sunduk.

•  •

Üçüncü husus Kıbrıs konusuydu. Sayın Genel Sekreter 
düşüncelerimizi sordu. Tabii Kıbrıs konusunda asli muhatabın 
Sayın Denktaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu 
belirterek düşüncelerimizi anlattık. Gayet yanlış bir iş yapıldığını, 
"Yediler" -yahut şimdi Rusya'yı da katıyorlar- zaman zaman 
"Sekizler" denilen zengin ülkeler topluluğunun aleme nizam ver
mek çabaları çerçevesinde bu Kıbrıs konusunda oluşturduğu 
önerinin işi büsbütün karıştırmak, zorlaştırmak ve Kıbrıs 
bağlamında Doğu Akdeniz'i yeni tehlikelere açmaktan başka bir 
işe yaramayacağını bir kez daha Sayın Genel Sekreter’e anlattık. 
Dünya bir yandan Kosova'da etnik temizliği durdurtmak, önle
mek isterken bir yandan da Kıbrıs'ta yeni Kosova'lar yaratma
malıdır. Bu tehlikeli oyun oynanmamalıdır. Bunu oynamak 
isteyenler varsa biz Türkiye olarak bu oyunu onlara oynatmayız. 
Bunları çok açık ve net olarak konuştuk. Tabii şunu da ekleyeyim 
bu görüşmemizde de zaten atıfta bulundum. Sayın Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nin yaklaşımlarıyla, G-8’in ve ayrıca 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının -ki o karar 
Sekizlerin kararının bir sureti, kopyası olmuştur- bu ikisinin 
arasında çelişki vardır, fark vardır. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri gerçekten bir anlayış ortamı, bir uzlaşma ortamı bulmak 
için yıllardır çalışmaktadır. Birçok sözü, birçok girişimi bizim 
tasvibimizi almasa bile iyi niyetinden şüphe edilemez. Nitekim 
son bir yıl içinde bu çabalar yoğunlaşmıştır. Olumlu, bazı küçük
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de olsa özellikler zaman zaman kendini göstermiştir. Ancak 
Güvenlik Konseyi'nin son kararı bütün bu olumlulukları adeta bir 
hamlede yok etmiştir ve Kıbrıs'ta herkesin başına çıkacak dert
lerin ilk adımı özelliği taşımıştır. Bunların olmayacağını, bunları 
oldurtmayacağımızı, Sayın Genel Sekretere bir kez daha sunma 
imkanını buldum. 15-20 yıl öncesinin Güvenlik Konseyi kararıy
la, 25 yıl öncesi Güvenlik Konseyi kararıyla 2000'li yılların 
Kıbrıs'ına yaklaşılamayacağını anlattım. Eskimiş karar, eskimiş 
yaklaşımla Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler yöneldikçe hiçbirşey 
değişmez, hiçbirşey olmaz. Mevlana'nın bir sözü vardır. "Dünle 
beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni 
şeyler söylemek lazım". Kıbrıs'ta bunun herkes tarafından bilin
mesi gerekiyor. Karşımıza temcit pilavı gibi 20-25 yılın öncesinin 
kararlarını çıkarmasınlar. Bunlar eskimiştir, bunlar kullanılamaz 
ve Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kimliği, kişiliği, 
hakkı hukuku eşit şekilde tanınmadan hiçbir yere varılamaya
cağını bir kez daha herkes görecektir.

SORU: Sayın Bakan Yunan Dışişleri Bakanı ile yıllar önce 
de Davos'da da bir müzakere süreci yaşanmıştı ve benzer kararlar 
alınmıştı, ancak bir sonuç çıkmadı?

CEVAP: Hayır ben temel konularda mutabakata vardık 
demedim. Konu başlıkları bunlar. Bu konularda ikili anlaşmalar 
yapılıp yapılamayacağını iki Bakanlığın üst düzey yöneticileri bir 
araya gelip değerlendirecek. Yani bir çerçeve. Ben gerçekçiyim. 
Umutlu veyahut umutsuz değilim. Bakacağız, göreceğiz zaman 
içinde anlayacağız. Bundan ibaret.

Teşekkür ederim.
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CONSTANTINESCU’NUN TÜRKİYE’Yİ RESMİ
ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle ve iki ülke 
Cumhurbaşkanları arasında tesis edilen düzenli görüşmeler 
mekanizması çerçevesinde, 6-7 Temmuz 1999 tarihlerinde 
ülkemizi resmen ziyaret edecektir. Konuk Cumhurbaşkanının 
beraberinde üst düzey Romen yetkililerden oluşan bir heyet yer 
alacaktır.

İki ülke Cumhurbaşkanları başkanlığında yapılacak 
görüşmelerde, çok iyi düzeyde olan Türkiye-Romanya ilişki
lerinin daha da geliştirilmesi imkanları araştırılacak, ayrıca, başta 
Kosova sorunu olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular 
üzerinde görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret sırasında, iki ülke arasında "Konsolosluk 
Anlaşması", "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi", "T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Sosyal Koruma 
Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Protokolü", "19. Dönem 
Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 
Protokolü" ve "Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşması"nın 
imzalanması öngörülmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ROMANYA 
CUMHURBAŞKANI EMİL CONSTANTINESCU’YU 

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Temmuz 1999, Sah, Saat: 11.30)

Dost ve komşu Romanya'nın Cumhurbaşkanı aziz dostum 
Constantinescu'ya ve Sayın Bayan Constantinescu'ya ülkemize 
hoşgeldiniz diyorum. Bu ziyaretlerinin de her bakımdan verimli 
geçeceğine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye 
götürülmesine ilâve katkılar getireceğine yürekten inanıyorum. 
Kendilerini bir kere daha Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir şeref 
duyuyorum.

Türkiye ile Romanya Cumhurbaşkanları arasındaki düzen
li istişareler iki ülke arasındaki örnek işbirliğinin derinleştirilme
sine ve bölge barış, istikrar ve ortak refahına hizmet amacını taşı
maktadır. Bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya devam et
meye kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanı Constantinescu ile yapacağımız 
görüşmelerde ikili ilişkilerimizde ve uluslararası alanda son 
buluşmamızdan bu yana meydana gelen gelişmeleri gözden 
geçireceğiz. Ayrıca, ortak geleceğimize ilişkin görüş alışverişinde 
bulunacağız.

Romanya ve Türkiye arasındaki işbirliği ve dayanışma 
Balkanlar'm barış ve istikrarının en sağlam temel taşlarından biri
ni oluşturmaktadır. Bu sağlam dostluğun gelişmesine değerli 
katkıları için aziz dostum Cumhurbaşkanı Constantinescu'ya bir 
kere daha teşekkür etmek istiyorum.
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Sayın Constantinescu ile 3-4 Aralık 1998 tarihlerinde 
Romanya'ya yaptığım resmi ziyaret ve ardından 11-12 Mart 1999 
tarihlerinde keza Romanya'da gerçekleştirilen Türkiye- 
Bulgaristan-Romanya Cumhurbaşkanları üçlü zirve toplantısı 
vesilesiyle yaptığım görüşmelerden bu yana bölgemizde tarihi 
önemde gelişmeler meydana gelmiştir. Tüm uyarılarımıza rağ
men Kosova halkına yönelik insanlık dışı etnik temizlik uygula
malarından vazgeçilmemesi uluslararası toplumu harekete 
geçmek zorunda bırakmıştır. NATO'nun kararlı tutumu ne
ticesinde Kosova'daki kanayan yara durdurulmuştur. Bundan 
böyle önümüzdeki öncelikli mesele Kosova'da kalıcı bir barışın 
kurulması, mültecilerin kışa kadar evlerine geri dönmelerinin 
sağlanması, bölgenin yeniden yapılanması ve imarı için vakit 
kaybetmeksizin gerekli çalışmaların başlatılmasıdır.

Kosova'da yaşananlar bölgemizdeki sorunların Avrupa'nın 
barış ve güvenliği ile doğrudan irtibatlı olduğunu bir kere daha 
gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla, başta Romanya olmak üzere 
tüm bölge ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde yer 
almalarının önemi daha iyi anlaşılmıştır.

Sayın Constantinescu ile tüm bu hususları da birlikte ele 
alarak değerlendireceğiz. Balkanlar'da demokrasi, barış ve 
istikrarın hakim kılınması için ülkelerimizin üstüne düşen 
görevler üzerinde beraberce duracağız. Bu bağlamda, Güneydoğu 
Avrupa bölgesinin yeniden yapılanması ve imarı için geçtiğimiz 
ay içinde 28 ülkenin ve birçok önemli uluslararası örgütün 
katıldığı toplantıda kabul edilen İstikrar Paktı'nda ülkelerimizin 
oynayacakları roller konusunda da görüş alışverişinde bulu
nacağız.

Aziz dostum, Cumhurbaşkanı Constantinescu'nun ülkemi
ze gerçekleştireceği bu ziyaretin de, Türk-Romen dostluk ve 
işbirliğinin her alanda ileriye götürülmesine vesile teşkil ede
ceğine dair inancımı tekrarlayarak, kendilerine, muhterem eşleri
ne ve beraberlerindeki heyetin değerli üyelerine bir kere daha 
hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞBAŞA VE 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN

YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASI

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Temmuz 1999, Salı, Saat: 13.30)

Türkiye ile Romanya arasındaki örnek işbirliği ve dayanış
manın somut bir ürünü olan üst düzey istişare mekanizması gerek 
ülkelerimiz gerek bölgemiz için son derece yararlı sonuçlar 
doğurmaktadır. Bu ikili işbirliğimiz çok taraflı zeminlerde de 
sürdürülmektedir. Türkiye-Bulgaristan-Romanya Cumhurbaş
kanları arasındaki üçlü zirveler çerçevesindeki ve KEİ ile 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ndeki ortak çabalarımız 
barışa ve ortak refaha hizmeti amaçlamaktadır.

Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin 
yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde durduk.

İşbirliğimizin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm 
alanlarda daha da geliştirilmesinde karşılıklı yararımız bulun
duğu yönündeki inancımızı teyid ederek, bu çerçevede 
önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımların neler olacağı 
konusunu değerlendirdik.

İki ülke ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için 
gereken potansiyelin mevcut olduğunu birlikte tespit ettik. 
Romanya, Türkiye'nin Balkanlar ve Orta Doğu'daki en büyük 
ticari ortağı konumundadır. Türkiye, Romanya'da, yabancı ser
maye açısından birinci, yatırımcı sayısı açısından da üçüncü sıra- 
da yer almaktadır, ikili ticaretimiz 1998 yılında 813 milyon 
dolara, Romanya'daki Türk yatırımları ise 1.2 milyar dolara 
ulaşmıştır. Kısa bir süre zarfında ulaştığımız bu rakamlar, ortak 
geleceğimizin ne denli parlak olduğuna işaret etmektedir. Ticaret 
hacmimizin en kısa zamanda 1 milyar doları aşması beklenmek
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tedir. Kendi koyduğumuz hedeflere ulaşarak ortak çabalarımızın 
semeresini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sayın Constantinescu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme
lerde, Kosova'da yaşanan trajedinin tüm Balkan ülkelerine yansı
maları bulunduğunu, Balkanlar'da refahın öncelikli şartının barış, 
güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine bağlı olduğunu, tüm 
Balkan ülkelerine bu doğrultuda önemli görev ve sorumluluklar 
düştüğünü ve iki ülkenin Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) 
İşbirliği Süreci çerçevesindeki ortak gayretlerinin bu bağlamda 
önem taşıdığını birlikte tespit ettik. Ayrıca, Güney Doğu Avrupa 
bölgesinin yeniden yapılanması ve imarına yönelik olarak ortaya 
atılan İstikrar Paktı'na desteğimizi yineledik. Türkiye ve 
Romanya, bölge ülkeleri olarak bu paktın amaçlarına ulaşabilme
si için ellerinden gelen desteği vermeye, aktif bir şekilde yapıcı 
katkılarını ortaya koymaya kararlıdırlar.

Bu bağlamda şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Kosova'da meydana gelen olaylar bölgemizin istikrarının Avrupa 
barış ve güvenliği bakımından ne denli hayati önem taşıdığını bir 
kere daha gözler önüne sermiştir. Son birkaç ayını yaşamakta 
olduğumuz 20. Yüzyıl boyunca yaşanan tarihten artık gereken 
ders çıkartılmalıdır. Bölünmemiş, müreffeh ve barış içinde bir 
Avrupa yaratılması için Balkanlar'da kalıcı istikrarı sağlayacak

■ ♦ _  ^  ^  ,  '  m  „ _ _ _ _  i

yapılar oluşturulmalıdır, işte bu nedenle, başta Romanya olmak 
üzere tüm bölge ülkelerinin Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütün
leşmesini destekliyoruz. Romanya'nın Avrupa güvenlik mimari
sine vazgeçilmez bir unsur olduğunu her fırsatta ortaya koya
cağız. Romanya'yı bölgemizde ve Avrupa'da güvenlik ve istikrara 
olumlu katkılarda bulunan güvenilir bir ortak ve müstakbel müt
tefikimiz olarak görüyoruz.

Görüşmelerimizde terörizme ve organize suçlara karşı 
mücadelede işbirliği konusu da ele alınmıştır. Bu çerçevede Sayın 
Constantinescu'ya, ülkemizin, Balkanlar T terörizm ve organize 
suçlardan arınmış bir bölge haline getirme konusunda komşu
larımızla işbirliği yapma hususundaki arzu ve kararlılığını da
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anlattım. Bunu uluslararası hukuk çerçevesinde bir yükümlülük 
olarak gördüğümüzü de vurguladım. Sayın Constantinescu'nun 
bu görüşlerimizle mutabık olduğunu bir kere daha müşahede 
etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen, Romanya 
bu mücadelede her zaman Türkiye'nin yanında yer almış ve 
desteğini ve işbirliğini sürdürmüştür. Nitekim, Romanya güvenlik 
görevlilerinin, ilgili makamlarımızla işbirliği halinde PKK terör 
örgütünün bu ülkedeki uzantılarına yönelik olarak 27 Nisan 
1999'da gerçekleştirdikleri operasyon Romanya'nın terörizme 
karşı mücadelede gösterdiği işbirliğinin en somut delili olmuştur. 
Bu mücadelenin Romanya'nın kendi iç güvenliği açısından da 
önem taşıdığını düşünüyor, bu vesileyle Sayın Cumhur- 
başkam'mn şahsında ilgili tüm Romen yetkililere teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Sayın Constantinescu'nun bu ziyaretinin somut sonuçların
dan biri, iki ülke arasında mevcut ilişkilerin geldiği noktanın ve 
sağlanan işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan; 
Konsolosluk Anlaşması, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, T.C. Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Sosyal Koruma 
Bakanlığı arasında Ortak İşbirliği Protokolü, 19. Dönem Türkiye- 
Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü, Türkiye 
Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Romanya 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Inovasyon Ajansı arasında Bilim ve 
Teknolojide İşbirliği Anlaşması’nm imzalanmasıdır.

Sayın Constantinescu'ya bugün, Türk-Romen ilişkilerinin 
gelişmesine yaptığı önemli ve değerli katkılardan dolayı devlet 
nişanı tevdi edeceğim. Yarın ise, İstanbul'da, Türk ve Romen 
işadamlarının katılacağı Türk-Romen İş Konseyi toplantısına 
hitap edeceğiz.

Bugünkü görüşmelerimiz her zamanki gibi yararlı ve ve
rimli geçmiştir. Sayın Constantinescu'nun ziyaretinin bundan son
raki bölümünün de başarılı, geçeceğinden eminim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ROMANYA 
CUMHURBAŞKANI SAYIN EMİL CONSTANINESCU YA 

VERDİKLERİ “DEVLET NİŞANI” TÖRENİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Temmuz 1999, Salı, Saat:20.15)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli misafirler,

Türkiye ve Romanya halkları arasındaki karşılıklı takdir, 
sevgi ve saygı duygularının kökeni birlikte yaşanmış uzun bir ta
rihe dayanmaktadır. Ülkelerimiz arasında bu zeminde hızla 
gelişen güçlü işbirliği bölgemizin kalkınmasına, istikrarına, 
barışına ve ortak refahına hizmet etmektedir.

Türkiye ile Romanya örnek mahiyette bir dostluk ve 
komşuluk ilişkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı Sayın 
Constantinescu bu müstesna dostluğun daha da zenginleşmesine 
değerli ve belirleyici katkılarda bulunmaktadır.

Aziz dostum Constantinescu, tarihin, ülkenizin kalkınması
na, bölgemizin barış ve istikrarına, Türkiye-Romanya ilişkilerinin 
geliştirilmesine, halklarımızın birbirlerine daha da yakınlaş
malarına yaptığınız hizmetleri önemle kaydedeceğinden eminim. 
Bu hizmetlerinize duyduğumuz takdirin bir ifadesi olarak Zat-ı 
Alilerine ülkemizin en büyük nişanını vermeyi kararlaştırmış 
bulunuyoruz.

Değerli misafirler,

Dost ve komşu Romanya'nın Cumhurbaşkanı, aziz dostum
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Sayın Constantinescu'ya Türkiye-Romanya ilişkilerinin gelişti
rilmesine, halklarımızın birbirlerine daha da yakınlaştırılmasına, 
bölgemizde kalıcı barışın tesis edilmesine yaptığı değerli katkılar
dan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet nişanını takdim 
etmekten büyük bir onur ve bahtiyarlık duyuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ROMANYA 
CUMHURBAŞKANI SAYIN EMİL CONSTATINESCU 
TARAFINDAN KENDİLERİNE VERİLEN “DEVLET 

NİŞANI” TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Temmuz 1999, Salı, Saat:20.15)

Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Constantinescu'ya 
teşekkür ediyorum. En muteber Romen nişanı olan ve "sash" 
olarak adlandırılan "Romen Yıldızı Devlet Nişanı"nı mem
nuniyetle kabul ediyorum. Türk-Romen dostluğunun mümtaz bir 
simgesi olarak gördüğüm bu nişanı almaktan büyük bir mutluluk 
ve onur duymaktayım.

Bu nişanı, aynı zamanda, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
örnek gösterilebilecek mükemmel seviyeye ulaştırmaktaki ortak 
çabalarımıza verilmiş sayıyorum.

Birlikte yaşama, birlikte çalışma ruhunun bölgemizde 
hakim kılınması, geleceğe güvenle bakan ve her alanda araların
da mükemmel bir işbirliğini geliştirmiş olan iki dost ülkenin ortak 
hedefidir. Bu hedef doğrultusunda beraberce yürümeye devam 
edeceğiz.

Aziz dostum Sayın Constantinescu'ya bir kere daha 
teşekkür ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ROMANYA 
CUMHURBAŞKANI EMİL CONSTANTINESCU 

ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 6 Temmuz 1999, Salı, Saat:20.30)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Bayan Constantinescu,
Değerli Konuklar,

Dostumuz ve komşumuz Romanya'nın Cumhurbaşkanı 
aziz dostum Sayın Constantinescu'yu ve muhterem refikalarını 
Türkiye'de bir kere daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum.

Güzel ülkenizi son olarak Türkiye-Romanya-Bulgaristan 
üçlü zirvelerinin üçüncüsü vesilesiyle üç ay önce ziyaret etmiş
tim. Bu ziyaret sırasında bana ve heyetime gösterilen misafirper
verliğin hatıraları sıcaklığını hâlâ korumaktadır. Türkiye ve 
Romanya sadece komşu olarak değil birbirlerine kalpleriyle de 
yakın olan iki dost ülkedir. Bu müstesna dostluğu özenle koru
maya ve daha da güçlendirmeye kararlıyız.

Türkiye ve Romanya Cumhurbaşkanları olarak kurumsal- 
laştırdığımız karşılıklı üst düzey ziyaretler ortak geleceğimizin 
inşasına belirleyici katkılar sağlamaktadır. Gururla ifade etmeli
yim ki, ilişkilerimiz her geçen gün yeni aşamalar kaydetmekte, 
her alanda hızla ileri gitmektedir. Ortak hedefimiz, bölgemizin 
barış, istikrar ve refahı doğrultusunda birlikte yürüyüşümüzü 
sürdürmektir. Bugün Zat-ı Alileriyle yaptığımız görüşmede bu 
hedefe bağlılığımızı bir kere daha karşılıklı olarak teyid ettik.
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Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Misafirler,

Ziyaretiniz bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
döneme rastlamaktadır. Kosova'da gerçekleştirilen insanlık dışı 
etnik temizlik uygulamaları ancak NATO’nun kararlı tutumu 
sayesinde durdurulabilmiştir. Etnik milliyetçiliğin körüklediği 
husumet politikaları maalesef bölgemizde bir kere daha bir insan
lık dramı yaşanmasına neden olmuştur. Avrupa'nın ortasında 
Bosna-Hersek'ten sonra bu defa Kosova'da böylesine bir meza
limin cereyan etmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Kosova'da 
gerçekleştirilen katliamı bütün medeni ülkeler gibi biz de nefretle 
kınıyoruz. Etnik çatışmalar 19. ve 20. yüzyıllar boyunca bölge
mizi büyük acılara garketmişti. Bu acıları 21. yüzyıla taşıya
mayız. Yeni bir tarih yapmaya başlamak gelecek nesillere karşı en 
büyük borcumuzdur. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarı 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü zemininde kurmak ve yaşatmak 
zorundayız.

Kosova'da barışın tesisine yönelik adımlar atılmaya başlan
masını memnuniyetle izliyoruz. Uluslararası toplumun çabalarına 
biz de aktif katkıda bulunuyoruz. Şimdi önümüzdeki temel mese
le, Kosova'nın yaralarını sarmak, mültecilerin kıştan önce evler
ine dönmelerini sağlamak, tüm Güney Doğu Avrupa bölgesinin 
yeniden yapılanması ve imarı için çaba sarfetmektir. Tüm bölge 
ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi bu 
bağlamda hayati önem taşımaktadır. Bölünmemiş, müreffeh, barış 
içinde bir Avrupa yaratılması hedefine ancak bu yolla ulaşabiliriz. 
Türkiye, Romanya'yı işte bu hedef doğrultusunda birlikte çalışa
cağı güvenilir bir ortak ve müstakbel bir müttefik olarak görmek
tedir. Avrupa güvenlik mimarisi açısından vazgeçilmez bir strate
jik konuma sahip olan Romanya'nın NATO'ya üyeliğini destekle
meye ve bu desteğimizi Vaşington'daki son NATO Zirvesi'nde 
olduğu gibi her vesileyle ortaya koymaya devam edeceğiz.

Ortak geleceğimizin inşasında tarihi bir dönüm noktasın
dayız. Balkanlar'da kalıcı istikrarı sağlama ve bölgenin yeniden
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yapılanmasını gerçekleştirme amacıyla ahiren kabul edilen 
İstikrar Paktı'nın bu bakımdan çok önemli bir kilometre taşı ola
cağını vurgulamak istiyorum. İstikrar Paktı'nın başarıya ulaş
masında bölge ülkelerine büyük sorumluluk düşmektedir. İşte bu 
nedenle, bölge içinden kaynaklanan yegane işbirliği hareketi olan 
ve dönem başkanlığı halen Romanya tarafından yürütülen Güney 
Doğu Avrupa ülkeleri işbirliği sürecinde herhangi bir aksamaya 
meydan verilmemelidir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz dostum,

Günümüzde insanlık sınırları aşan yeni tehdit ve tehlikeler
le karşı karşıyadır. Bunlar terörizm, organize suç, kara para aklan
ması, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, çevre kirliliği gibi 
tehditlerdir. Hiçbir ülke bu tehditlere karşı tek başına mücadele 
edemez. Bu nedenledir ki, bu sorunlarla mücadele uluslararası 
hukuk çerçevesinde bir yükümlülük haline getirilmektedir. 
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında geçen yıl Antalya'da 
imzalanan anlaşma bu bağlamda çok önemli bir uluslararası 
hukuk belgesidir. Bu anlaşmanın bir an evvel uygulamaya konul
masında karşılıklı çıkarımız bulunmaktadır. Önümüzdeki birkaç 
ay içinde Bükreş'te sınır aşan suçlarla mücadele için kurulacak 
bölgesel merkezin de bu bakımdan çok yararlı hizmetlerde bulu
nacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, başta terörizm olmak 
üzere sınır aşan tehditlere karşı Romanya ile işbirliğini sürdür
meye büyük önem atfetmektedir.

Türkiye ve Romanya, ortak bir tarihe dayanan dostluklarını 
ticaret ve ekonomi alanlarında geliştirmekte oldukları yakın işbir
liği ile pekiştirmektedir. Türkiye, Romanya'da, yabancı sermaye
açısından birinci, yatırımlar bakımından da üçüncü sırada yer

•  •    ____

almaktadır. Ülkemiz, Romanya'nın Balkanlar'da birinci, dünyada 
dördüncü ekonomik partneridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
1998 yılında 813 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizin bu 
yıl içinde 1 milyar doların üzerine çıkması öngörülmektedir. İkili 
ticaretimiz için koyduğumuz ortak hedefe kısa zamanda ulaşmış
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olmamız, ekonomik işbirliğimizin gelişme potansiyeline ve gele- 
çekteki başarılarımıza işaret etmektedir, ikili ekonomik işbir
liğimizi çok taraflı girişimlerle de zenginleştiriyoruz. Türkiye- 
Romanya ve Bulgaristan arasında 2002 yılından itibaren oluştu
rulacak serbest ticaret alanı, bölgemizin bir refah havzasına 
dönüştürülmesinde anahtar rol oynayacaktır. Bu alanı bilahare 
Yalta'da aldığımız karar çerçevesinde Karadeniz Ekonomik İşbir
liği ülkelerinin tümünü kapsayacak şekilde genişletmek yönünde
de gayretlerimizi sürdürmeliyiz.

\

Ülkelerimiz arasındaki en sağlam dostluk köprülerinden 
biri de, Romanya'daki Türk azınlığıdır. Romanya'nın sadık birer 
vatandaşı olan Türk azınlığı mensuplarının Romen devletinden 
gördüğü hoşgörü, takdir ve ilgi bizleri mutlu etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da 
ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına olan inancımı tekrar
layarak, kadehimi, ekselanslarının ve muhterem refikalarının 
sağlık ve mutluluğuna; dost Romen halkının refah ve esenliğine; 
Türk-Romen işbirliğinin parlak geleceğine kaldırıyorum.

Şerefe (norok).
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• • • •  • •  • •

PKK TERÖR ORGUTU YANDAŞLARININ ROMA 
BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ EKONOMİ VE TİCARET 

MÜŞAVİRLİĞİNİ İŞGALİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

PKK terör örgütünün yardakçısı bir grup İtalyan vatandaşı 
bugün Roma Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğini 
işgal ederek, Müşavirliğimiz görevlilerini bir süre rehine 
almışlardır.

İtalyan Hükümeti'nin, yurdumuzda binlerce masum vatan
daşımızın katlinden sorumlu bir terör örgütü ve onun elebaşısı 
hakkında bugüne kadar izlediği tahrikkar tutumun, İtalya'daki 
PKK yandaşlarının, can ve mal güvenliği bu ülke makamlarının 
görev anlayışı ve sorumluluğuna tevdi edilmiş bulunan Türk tem
silciliklerine tecavüze kalkışabilecek cesareti kendilerinde bul
malarında başlıca etkeni teşkil ettiği inancındayız.

Olayı ve müsebbiplerini şiddetle kınıyor ve protesto ediy
oruz. İtalyan Hükümeti'nden, ülkesindeki Türk temsilcilikleri, 
kuruluşları ve vatandaşlarına karşı bu gibi şiddet eylemlerinin 
tekerrürüne meydan verilmemesini sağlayacak tüm tedbirleri 
almasını bekliyoruz.

[38]
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

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

SORU: Dün Roma'daki Ticaret Müşavirliğimiz işgal 
edilmişti. îtalyanlar tarafından bir protesto yapıldı yanılmıyorsam 
Büyükelçimiz düzeyinde. Yine bugün aynı gündemle tekrar 
biraraya geliyorlar. Bir de Apo'ya siyasi sığınma hakkı tartışılacak 
Meclis gündeminde de var. İtalya'da bununla ilgili herhangi bir 
girişim olacak mı?

CEVAP: Türkiye ve İtalya iki dost ve müttefik ülkedir. İki 
ülke arasında kökleri derinlere inen karşılıklı bağlar mevcuttur. 
İki ülke halkları arasında keza öteden beri süregelen samimi 
dostluk hisleri bulunmaktadır. Bu itibarla biz Italyan devletini 
oluşturan müesseselerin icraatında ve bu müesseseleri temsil eden 
yetkili kişilerin beyanlarında gereken özen ve dikkatin göste
rilmesini ve Türkiye'yi ve Türk kamuoyunu rencide edecek ve 
ilişkilerin özüne zarar verecek davranışlardan kaçınmalarını bek
leriz.

Son dönemde İtalyan Hükümeti ve Parlamentosundaki bazı 
çevrelerin bu özen ve dikkati göstermediği ortadadır. Şüphesiz bu 
gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmenin İtalya'ya has 
dinamiklerin bir tezahürü olduğu düşünülebilirse de, bizim ne
ticede Türkiye'deki demokratik sistemin işleyişine ve yargı 
sürecine müdahale niteliği taşıdığı aşikar olan beyan ve 
davranışları hoşgörü ile karşılamamız beklenemez. Öte yandan, 
İtalya'da terör örgütü yandaşlarına ve bunların şiddet içeren
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faaliyetlerine giderek daha fazla serbesti tanınmakta olması da 
vahim bir gelişmedir. Daha dün, güvenliği İtalyan devletinin 
koruması ve teminatı altında olması gereken bir Türk misyonu 
saldırıya uğramış ve misyon mensuplarının özgürlükleri kısıtlan
mıştır. Unutmamak gerekir ki, teröre başlangıçta kendine özgü 
nedenlerle yumuşak davranan ülkeler, bunun doğru bir yol 
olmadığını anlamak noktasına er geç varmışlardır.

Italyan devleti yetkililerinin bu meseleye daha gerçekçi, 
serinkanlı ve ciddiyetle yaklaşmalarını, özde sağlam temellere 
dayalı Türk-İtalyan ilişkilerinin bu ilişkilere yabancı sun'i bir
takım mülahazalardan arındırılması için çaba harcamalarını ve 
böylece iki ülke arasındaki dostluğa daha fazla gölge düşmesine 
fırsat ve imkan tanımamalarını diliyoruz.

SORU: Bugün Roma'daki Büyükelçi Necati Utkan'ın 
İtalyan Dışişleri Bakanlığına çağırılacağı yönünde bazı haberler 
veriliyordu. Buna ilişkin bilginiz var mı?

CEVAP: Evet böyle bir davetin vaki olduğunu
Büyükelçimiz bildirdi. Herhalde o görüşme henüz gerçekleşmedi, 
zannediyorum saat farkından.

SORU: Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı girişimlerin 
dışında uluslararası platformlarda herhangi bir girişim olacak mı? 
İtalya ile ilgili olarak?

CEVAP: Bu konu biliyorsunuz çok yeni gündeme gelmiş 
bir konu değil. Aşağı yukarı bir kaç aydır süregelen bir mesele. 
Terör örgütü elebaşısının bulunduğu yerden çıkıp İtalya'da 
olduğunun anlaşılmasıyla başlayan bir süreç. Bu süreç zarfında 
bizim İtalyan makamlarıyla ikili temaslarımız devam etti. Aynı 
zamanda tabii ki çeşitli uluslararası platformlarda meselenin 
terörizm boyutunu, uluslararası terörizm boyutunu dile getirdik. 
Dolayısıyla bu esasen yaptığımız ve yapmakta olduğumuz bir 
faaliyettir. Bu konudaki çabalarımızı da sürdüreceğiz.

SORU: Ocalan'ın mahkemedeki ifadelerinden sonra işte
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yardımcı olan ülkeler filan gibi bir takım isimler saymıştı. 
Gazetelerde bir takım haberler vardı. Türkiye'nin bu ülkelerle 
ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebileceği yol
unda. Bu konuda herhangi bir çalışma var mı , varsa hangi aşa
maya geldi?

CEVAP: Terör örgütü elebaşısının mahkemede ifade ettiği 
hususların büyük bir bölümü esas itibariyle tarafımızdan bilinen 
ve değerlendirilmiş olan noktalardır. Tabii ki bu beyanlarda ilave 
yeni unsur var ise bunları da değerlendireceğiz ve bu çerçevede 
eğer şimdiye kadar yaptıklarımızın ötesinde yeni bir adım atmak 
lüzumu ve ihtiyacı duyulursa gereği şüphesiz yapılacaktır.

t

SORU: Dün İtalyan Büyükelçisi yanılmıyorsam Bakanlığa 
davet edildi. Kendisine bu konu üzerinde uyarı yapıldı. Uyarının 
içeriği tam olarak neydi? O konuda bilgi almamız mümkün mü?

CEVAP: Dün Roma'daki Ekonomi ve Ticaret
Müşavirliğimizin bir grup gösterici tarafından işgal edildiği 
haberi ulaştıktan sonra Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarıyla temas imkanı arandı. Zaten bir süre sonra bu 
işgal keyfiyetinin sona erdiği anlaşıldı. Bu arada telefonla ulaşılan 
Maslahatgüzara bu konudaki görüşlerimiz ve taleplerimiz bildiril
di. Ayrıca konuya ilişkin düşüncelerimiz ve hissiyatımız da, hatır
layacağınız gibi öğleden sonra yaptığımız bir yazılı açıklamayla 
kamuoyuna ve dolayısıyla İtalyan makamlarına bir kez daha 
iletilmiş oldu.

SORU: İtalya’dan verilen haberlerde işgal eylemini 
gerçekleştirenlerin kimlik tespiti yapılmadan bırakıldığı söyleni
yor bu bilgileri doğrulayabilir misiniz ve eğer bu yönde bilgiler 
varsa İtalyan makamlarının bu tutumunu nasıl değerlendirdiğinizi 
alabilir miyiz?

CEVAP: Bizdeki bilgiler de bu yöndedir. İtalyan resmi 
makamlarının son günlerdeki tutumu dikkate alındığında bunun 
çok şaşırtıcı olmadığı da maalesef ortadadır. Tabii ki biz böyle 
kanun dışı bir harekete tevessül eden kişilerin yakalanmasını ve
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bunların cezalandırılmalarını ve bu tür olayların tekerrürüne 
imkan verilmemesini İtalyan makamlarından talep ediyoruz.

SORU: Türkiye'nin yurtdışındaki temsilciliklerinde daha 
başka emniyet tedbirleri alınması konusunda girişimler oluyor 
mu?

CEVAP: Yurtdışındaki diplomatik misyonlarımızın gerek 
binaların fiziki güvenliğinin, gerek misyon mensuplarımızın can 
ve mal güvenliklerinin korunması bakımından kendi imkan
larımızla aldığımız önlemler mevcuttur. Bu önlemler gelişen şart
lara göre gözden geçirilmekte, gerekiyorsa takviyeler, ilaveler 
yapılmaktadır. Ama unutmamak gerekir ki bir ülkede bulunan bir 
diplomatik misyonun güvenliğinin korunması birinci derecede o 
ülke makamlarına aittir. Dolayısıyla her ülkenin kendi ulus
lararası sorumluluklarına uygun şekilde gereken önlemleri 
almaları esastır.

SORU: Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili 
olarak Bağdat yönetiminden Türkiye'yi hedef alan herhangi bir 
resmi açıklama var mı?

CEVAP: Benim bilgim dahilinde böyle bir açıklama 
olmadı.

SORU: Orta Doğu’yla ilgili iki tane soru soracağım. Bir 
tanesi Suriye Lideri Hafız Esad'm Rusya'dan silah alması 
yönünde bazı girişimleri olduğunu basından izliyoruz. İkincisi de 
İsrail Başbakanı Ehud Barak resmen görevine başladı diyebiliriz. 
Çünkü Parlamentodan da gerekli oy desteğini sağlamış durumda. 
Bu iki konuda açıklama yapabilir misiniz?

CEVAP: Suriye devlet başkanmm Moskova ziyaretini 
gerek basından, gerek ilgili temsilciliklerimizin bize gönderdik
leri bilgiler ve raporlar ışığında izliyoruz. Tabii temelde iki ülke 
arasında üst düzey diplomatik temas o ülkelerin kendi bileceği bir 
konudur. Ama bunun yaratacağı sonuçlar, gerek Türkiye'ye yan
sımaları, gerek bölgeye yansımaları vesaire konusunda biz şüphe
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siz bize gelen bilgilere göre gereken değerlendirmeyi yapıp, 
gereken sonucu çıkartacağız. İsrail'de ise bir seçim yapıldı bili
yorsunuz ve bu seçimle bir iktidar değişikliği oldu. Bu İsrail'in 
halkını ilgilendiren, kendilerini ilgilendiren bir iç meseledir. Bu 
konuda benim yapacağım bir yorum olamaz.

SORU: Yani Türkiye ile ilişkilere yansıması açısından 
mesela Netanyahu'da...........

CEVAP: Biz ilke olarak ilişkilerimizi devletten devlete 
sürdürürüz. Bu her devlet için geçerlidir. Dolayısıyla değişen 
siyasi iktidarlar bazında böyle bir yorum yapmak münasip olmaz.

SORU: Alman Dışişleri Bakam'mn geliş tarihi netleşti mi?

CEVAP: Alman Dışişleri Bakam'mn bu ay içinde 
Türkiye'yi ziyareti için hazırlıklar ilerlemektedir, üzerinde 
konuşulan tarihler de vardır. Ama bunları bu aşamada resmen 
teyit edebilecek durumda değilim. Zamanı gelince bu konuda 
açıklamayı yapacağız.

0  •

SORU: Bazı İsrail gazetelerinde de İsrail'e yeni hükümet 
döneminde resmi olarak ilk ziyaretçinin Süleyman Demirel ola
cağı, Cumhurbaşkanımızın olacağı söylendi. Bu doğru mu? 14 
Temmuz gibi tarih telafuz edildi İsrail gazetelerinde?

• ____

CEVAP: Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ve Filistin 
Özerk Yönetimine bir ziyarette bulunması keza gündemdedir. Bu 
konuda da ziyaret tarihi kesinleştiğinde resmi bir açıklama 
yapacağız.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN TGRT 
“ALTERNATİF” PROGRAMINDA SEBAHATTİN

ÖNKİBAR’A VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: Gündemimiz dış politika ve dış politikanın sıcak
•   •

konusu İtalya'nın PKK olayındaki tavrı. Bugün Italyan 
Parlamentosu toplandı ve bir karar aldı. îtalyanlar ilginçtir son 
birkaç aydır malum bölücü örgüt lideri Öcalan'ın İtalya'ya gidişi 
sürecinde ve sonrasında akıl almaz densizlikler yapıyor. Bu den
sizlikler de halen devam ediyor. Yok "Birleşmiş Milletler'e sizi 
şikayet edeceğiz", yok "Avrupa Birliği'ne şikayet edeceğiz" di
yorlar. Parlamentoları harekete geçirdiler. Başbakanları keza aynı 
saldırganlığı sürdürüyor. Neden? Niçin? Bu iş nereye varacak?

CEVAP: Bugün İtalyan Parlamentosunun aldığı, hükümete 
bir öneri, tavsiye kararı. Bu fevkalade gayrı ciddidir, hiçbir hak
lılığı yoktur, hiçbir ahlaki haklılığı olmayan bir karardır. 
Hakikaten ayıptır ve de günahtır. Sen öldürülen insanlara -daha 
önceki gün İstanbul'da ne günahı vardı. Fukara gitmiş bir parkta 
oturmuş akşam vakti- o insanın canına kıyan hareket ve o 
hareketin öncüsüne böyle müthiş anlayışla bakacaksın, ama hiçbir 
zaman o fukara insanların acısını hissetmeyeceksin, onları 
görmezden geleceksin. Bunun ahlakla da, insanlıkla da, inançla 
da, hiçbir şeyle ilgisi yoktur. Yani ahlaken olmayacak düşüklük
tedir bu yaklaşımlar. Bir de tabii şunu söyleyeyim, etkisinin de ne 
ölçüde olacağı konusunda da şüphem var.

SORU: Avrupa Birliği'ni harekete geçirebilirler mi?
0

CEVAP: Göreceğiz, daha önce de denemişti ve yapa
mamıştı. Avrupa Birliği’ne Birleşmiş Milletler'e gidecekmiş, 
"Türkiye'nin demokratikleşmesinde Avrupa Birliği garantörlük
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yapacakmış" bir alay safsata. Tabii bizim Parlamentomuz o 
Parlamentoya cevap verecektir. Parlamentolar düzeyindedir. 
Fakat şunu söyleyeyim neden, ne oldu, niye oldu. Şimdi burada 
ben bir tahlil yapmayacağım. Dışişleri Bakanı olarak bana yakış
maz böyle bir tahlil yapmak. Ancak İtalyan basınının ve İtalyan 
muhalefetinin yaptığı tahlilleri kısaca nakletmek istiyorum. Yani 
"neden" dediniz. İki nedeni var. Birincisi, İtalya'nın siyasi sistemi. 
Özellikle son dönemde, teröre bulaşmış kişilerin, düşüncelerin 
giderek etkinlik kazandığı bir sistem oldu. İtalyan siyasi sistemi. 
Yani terörle çok içli dışlı olmuş, teröre hatta belki de katılmış, 
terörist olabilmiş kimselerin etkisinin arttığı bir sistem. Ona 
doğru gidiyor. Bunu İtalyan basınından naklediyorum. Ayrıca 
mafya ilişkileri. Bunun giderek daha etkili olmaya başladığı bir 
siyasi sistem. Hatta dünkü evet dünkü oturumdaydı, İtalyan 
Parlamentosunun bir muhalefet milletvekili şunu söylüyor. Siz 
diyor hükümete, "siz bu Öcalan ile ilginizi acaba adı geçenin 
uyuşturucu ticareti yapması ve bu uyuşturucu ticaretiyle bağlan- 
tıların varlığından mı kaynaklandırıyorsunuz". Yani bunu Italyan 
soruyor hükümetine. Gene bu tahlillerde şuna dikkat çekiliyor. 
D'Alema başkanlığındaki. İtalyan hükümeti terör başını İtalya
dışına çıkarttı. Kim çıkarttı, D'Alema çıkarttı, o hükümet çıkarttı.

  •

Yani D'Alema'dır, terör başını İtalya'dan dışarı çıkartan bu 
tahlillere göre ve onu sonra Nairobi'de, Kenya'da noktalanacak 
maceraya mahkum eden.

SORU: D'Alema bunu niye yapıyor Sayın Bakan?

CEVAP: Çünkü D'Alema'nın üzerine büyük bir baskı gel
meye başladı. Bir defa İtalyan toplumundan geldi. Nedir bu, "yani 
teröristi barındıracağız diye dünya aleme rezil olmaktayız", 
"İtalya'ya bu büyük derdi ithal etmekteyiz" dendi. Biz çok 
bastırdık Türkiye olarak. Başka ülkeler de aynı şeyi belirtti ve 
sonuçta İtalyanlar ki biz o zamanlar hep şunu diyorduk, hukuka 
uyun, yargılayın, hukuk diyorduk biz başka bir şey demiyorduk. 
Yani ne dışarı atın dedik, ne başka ülkeye yollayın. Hukuku uygu
layın. Onu yapamadı. Korktu hukuku uygulamaktan bazıları. 
Sonuçta zorla terör başını İtalya'nın dışına çıkarttı. Bunu yaptı mı,
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yaptı. Şimdi bu tahlillerden gene devam ediyorum. Çıkarttıktan 
sonra da işte biz o dönemde Dışişleri olarak ciddi bir tavır 
geliştirdik. Bütün Avrupa'ya durumu anlattık, dünya kamuoyu bir 
kıpırdandı ve işte Avrupa'da hiçbiri kabul etmedi. Ardından 
Yunanistan'ın katkısı, etkisi, Kenya, Kenya'dan yakalanması, 
Türkiye'ye getirilmesi, yargılanması, mahkum olması. Şimdi bu 
süreç İtalya'da D'Alema'yı ve hükümetini müthiş zora soktu. 
Bunu bütün İtalyan basını yazıyor. Sonu ne oldu, yani şimdi 
D'Alema'ya, o hükümete deniyor ki sizin yüzünüzden. Eğer siz 
kovmamış olsaydınız terör başını o zaman işte Kenya'ya gitmez
di. Kenya'ya gitmeseydi işte Türkiye'ye yakalanıp götürülmezdi, 
mahkum olmazdı vesaire. Müthiş bir suçlama karşısında kendi 
kamuoyu önünde, daha doğrusu kendi yandaşları içinde.

SORU: Deniliyor D'Alema hükümeti, D'Alema malum 
İtalyan Komünist Partisi yani İtalyan solunun, hem de aşırı solun 
partisinin lideri. Dolayısıyla İtalyan sol kamuoyu NATO'ya 
kuvvet verdiği ve Kosova'ya İtalyanlar asker gönderdiği için 
D'Alema eleştiriliyor. Gündemi saptırmak için Apo olayına 
sığınıyor. Bu doğru olabilir mi?

CEVAP: Bu da olabilir, ama esas kendi yandaşlarından 
müthiş bir suçlama karşısında. Diyorlar ki D'Alema hükümeti işte 
sîzsiniz müsebbip. Bilfarz sonu şu şekilde veyahut bu şekilde 
nasıl gelecekse terör başının, geldiğinde bunun sorumlusu 
sîzsiniz. Sizin yüzünüzden. Bir yerde çok da yalan da değil. Yani 
hakikaten belli ifadeler, konuşmalar hepsi ortada. Kendi keyfin
den terör başı çıkmadı İtalya'nın dışına. Onu mecbur etti. Kim 
etti. D'Alema etti. Bu açıdan kendisini korumaya, kendisini bir 
şey yapmaya, bir çeşit günah çıkartmaya mecbur gördüğünü 
yazıyor İtalyan'lar. Sanırım bu da doğru bir tahlil olarak gözükü
yor.

SORU: Avrupa Birliği boyutunu sorgulamanızı isteye-
  •

ceğim Sayın Bakan. Gerçi Italyan'lar kadar olmasa bile Avrupa 
Birliği ülkelerinin pek çoğu da bağımsız yargı tarafından mahkum 
edilen Öcalan'a sahip çıkar gibi. Yani işte idamını affedin şeklinde
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talepleri ya da temennileri oldu.

CEVAP: O konularda hem Bakanlık hem de şahsen ben 
"Türkiye'de yargı bağımsızdır, bütün bu ülkelerin yargı sistem
lerinde olduğu gibi, yargı hakkı Türkiye'nin egemenlik hakkının 
bir bölümüdür ve buna hiçbir şekilde dışarıdan müdahale 
sözkonusu değildir ve yanlıştır" dedik. Ancak şunu da söyleye
yim. Hep haksızlık etmekten çekinirim, Avrupa Birliği 
ülkelerinin önemlice bir bölümü işte bugünkü dünyada biraz da 
makul görebileceğiniz, mazur görebileceğiniz bir tonda bazı 
düşünceler ifade ettiler. Bir kısmı ise tamamen ölçüyü kaçırdı. 
Eger bu iş bu çerçevede kalırsa o zaman elbette tasvip 
etmediğimiz, elbette benim gösterdiğim gibi tepki gösterdiğimiz 
bu olay biter. Eğer bunu devam ettirmeye filan kalkarlarsa, o 
zaman çok önemli terslikler olur. İşte İtalya'nın yaptığı ve şu anda 
benim de cevapladığım gibi.

SORU: Gerçi sizinle direkt alakası yok, ama yine de dış 
boyutu var bu işin. Apo olayı sonrasında Türk turizmi sıkıntıya 
girdi. Turizmimizin bu sıkıntıya girişte AvrupalIların bilinçli bir 
strateji uyguladıklarına inanıyor musunuz?

CEVAP: Bilemiyorum, o bir tahmin olur ki tahminde 
bulunmayayım.

SORU: Amerikalıların Kıbrıs'a bakışını sormak istiyorum. 
Sayın Bakan Kıbrıs konusunda Türkiye, Yunanistan, Kuzey 
Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rumlar 
ve Amerikalılar nerede duruyor süreç nasıl işliyor?

CEVAP: Amerika'nın Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarıyla, 
bizim yaklaşımlarımız olayın neredeyse ilk baştan, başlangıç 
dönemlerinden bu yana farklı olmuştur. Bugün de farklı olmaya 
devam etmektedir. Bizim Kıbrıs konusunu ciğerinde hissetmiş, 
acıları yaşamış, paylaşmış, bir etnik temizlemeye, temizlik 
hareketine maruz kalmanın ne demek olduğunu bilen insanlar 
kimliğimizle, şahsiyetimizle, aynı zamanda kendi canımızdan, 
kanımızdan insanlar hakkında konuştuğumuzun da bilincinde
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olarak, bana göre çok doğru bir politikamız var. O nedenle bazı 
yorumlara katılmıyorum, işte "Amerika baskı yapıyor" gibi. Yok 
öyle bir şey.

SORU: Bir parantez açayım izin verirseniz. Alan 
Makovvski önemli bir think-tank kuruluşunun başındadır. 
Türkiye'yi çok yakından biliyor, yeni bir değerlendirmesi oldu. 
Türkiye'ye bugün intikal etti bu değerlendirme. Şöyle diyor: 
“Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye-Kıbrıs noktasında eski
den olduğundan çok daha keskin saflara itildiler.” Dahası, 
"Kongre, Yönetim'e Türkiye'ye baskı yapması için karar çıkarta
bilir, Amerikan yönetimi Türkiye'yi Kıbrıs noktasında ablukaya 
alabilir" mealinde bir değerlendirmesi oldu. Yorumunuz nedir?

t

CEVAP: Katılmıyorum. Çünkü Amerika'nın yaklaşımı 
-saygı duyuyorum bu konuda bizimkinden farklı bir yaklaşım - 
belki, seçim öncesi olması nedeniyle ve Rum asıllı seçmenlerin 
de bir hesaba göre 3,5-4 milyonu bulması, yani sonucu etkileyici 
bir ağırlık taşıması nedeniyle böyle bir konuyu çok sahiplenmiş 
gözüküyor veyahut sahiplenmiş durumda. Doğrusu "Türkiye ne 
yapacak, Amerika bastırıyor; başkası bastırıyor"sözlerine alınıyo
rum. Biz müstemleke değiliz. Yani kimse yanlış yorum yapmasın. 
Biz hayatımız boyunca müstemleke olmamışız. Ama maalesef 
zihniyetlerde ve zihinlerde bazen öyle izler görmekte ve tepki 
duymaktayım. Ne yapayım yani ben başka türlü düşünüyorum. 
Biliyorsunuz Kıbrıs konusunda ambargolar uygulandı Türkiye'ye. 
Türkiye en zor dönemlerde bunu göğüsleyebildi. Eğer böyle yan
lışa giderlerse giderler, ama biz anlatıyoruz. Biraz da anlaşılıyor. 
Şimdi Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerine şöyle bakmak lazım. 
Tabii Amerika çok güçlü, çok büyük hepsini biliyorum. Fakat 
Amerika gibi Türkiye de bir dünya devleti özelliği taşıyan bir 
ülkedir. Çok farklı boyutlarda tabii, yanlış anlama olmasın. Biz 
iddialı bir memleketiz, biz büyük bir tarihin temsilcisiyiz. 
Günümüzdeki 26 ülkeyle tarihi paylaşmışız. Türkiye olarak 
Balkanlarda varız, Orta Doğu'da varız. Bunu da iyi kullan
mamışız, onu da söyleyeyim. Şimdilerde daha iyi kullanıyoruz bu 
özelliğimizi. Amerika öyle düşünecek, biz böyle düşüneceğiz.

[48] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999



Üstelik Amerika'yla ilişkilerimiz son iki senede, yani benim 
sorumluluk dönemimde başlangıç noktasına baktığımızda inanıl
maz bir gelişme göstermiştir. Bir düzelme, iyileşme göstermiştir.

SORU: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi coğrafya 
itibarıyla önemli bir güç merkezi olarak görüyor.

CEVAP: Ama biliyorsunuz bundan iki yıl önce parasını 
verip satın aldığımız, savaş gemilerini bir buçuk sene teslim 
etmediler. Ben Bakan oldum, ilk mesele buydu karşımdaki, ne 
yapalım edelim de şu gemilerimizi versinler. Parayı ödemişiz 
gemiyi bize teslim etmiyorlar. Yani oradaydık ve oradan aldık 
bugün Kafkaslarda müşterek heyetle gidip doğalgaz veyahut 
petrol meselelerini konuşuyoruz Kafkas ülkeleriyle Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleriyle. Yani oradan buraya geldik.

SORU: Stratejik bir müttefiklik sözkonusu değil mi 
Amerika Birleşik Devletleriyle?

CEVAP: Evet, çok da iyi gelişti. Tabi Amerika şunu 
görmeli. Amerika ile Türkiye'nin karşılıklı menfaatleri çok büyük 
ve çok yaygın yani şimdi Kafkaslardan söz ediyordum. Siz 
Kosova diyordunuz; buna başka boyutlar da eklemek mümkün. 
Yani birbiriyle çok iç içe. Bir defa çok büyük para ödeyip, çok 
büyük silahlar almaktayız. Yani bu ilişkimiz var, ticari ilişkimiz 
var. Amerika bütün bu ilişkilerini kalkıp da bir Kıbrıs meselesine 
bağlamaz, bağlayamaz. Kıbrıs'ta işte bilmem "böyle böyle yap
mazsanız biz bütün ilişkileri bozuyoruz". Böyle bir şeye girmez 
Amerika. Biz de tabii olayı yönlendirmeyiz. İstemeyiz onun için 
işte herhalde biraz sıkıntı oldu.

SORU: Bir Dışişleri Bakanına bu soru sorulmaz ama ben 
yine soracağım. IMF'ın Türkiye'ye yapacağı yardımı Amerika 
Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ta esneklik şartına bağlayacağı iddi
aları var. Tabii bir Bakan olarak bunu herhalde reddedersiniz?

CEVAP: Böyle bir şey sözkonusu olmaz, düşünülemez. 
Ama hep o demin dedim ya müstemleke zihniyeti, nereden yer
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leşmişse yerleşmiş, işte "Amerika bastıracak", şunu yapmazsam 
Kıbrıs'ı vermezsem "para yemiyorum" diyecek, işte biz de
mecburi yok böyle bir şey. Bu ne demektir, "sen Kıbrıs'ı satar
mısın?" demesidir bize Amerika'nın. "Ya Kıbrıs'ı sat, biz de 
bunun karşılığını IMF den kredi olarak sağlayalım". Böyle bir- 
şeye Türkiye girmez, böyle lafa kendini muhatap dahi etmez 
Türkiye. Hangi hükümet olursa olsun yapmaz. Hele bizim 
hükümetimiz zinhar, yani kimin haddine düşmüş böyle bir şeyi 
teklif dahi, ima dahi kimse edemez

SORU: Sayın Bakan Amerika'dan Yunanistan'a gelelim. 
Yorgo Papandreu ile biraraya geldiniz, Amerika'da görüştünüz. 
Neler konuştunuz? Davos Süreci şeklinde değil ama, ona yakın 
bir iklim oluşuyor galiba. Yunan basını çok menfidir Türkiye'ye 
karşı, ama buna rağmen Yunan basını bile olaya sıcak yaklaştı. 
Yunanistan ile buzlar eriyor mu?

CEVAP: Çok ihtiyatlı bakmak lazım. Ben Sayın 
Papandreu'yla görüşmemden sonra Yunan basınının bir numaralı 
okuyucusu oldum.

Yunan basınının ve muhalefetinin bir bölümü Papandreu'yu 
çok suçladı ve suçluyor. İşte nasıl yaparsın da, efendim 
Türkiye'ye "sen bizi satıyor musun, ne oldu eskiden biz şunu şunu 
söylemiştik, nasıl dönersin". Yani müthiş suçluyorlar. Aslında bu 
suçlamalar yanlış. Yani ne övülecek, ne suçlanacak bir olay. Sayın 
Papandreu akılcı bir şekilde olaya yaklaştı, biz akılcı bir şekilde 
olaya yaklaştık ve şu andaki durum, daha sonuç ne olur hiçbirşey 
bilemem, beş tane konu saptadık. Bu konulardan bizim açımızdan 
en önemli olan, vazgeçilmez olan terör konusudur. Bu beş konuyu 
saptadık. Dedik ki, bu beş konuda toplantı yapacağız. Şimdi bir 
defa bakalım şu toplantılar yapılsın. Bunun için biz tarih öneri
yoruz. İşte bir kısmını siz tayin edin, "bir kısmını Atina'da 
yapalım, bir kısmını Ankara'da yapalım" diyoruz. Arkadaş
larımızdan kimler sorumlu, hepsini saptadık. Bütün çalışmaları 
yapmaktayız. Şimdi bu ilk toplantı dizisini, gününü tespit ederek 
bir gerçekleştirelim. Yani ön adım bu olacak. Eğer bunu yapa
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bilirsek, o zaman bir yol çizilecek ve beş konuda anlaşmalar oluş
turulacak. İnşallah tabi, bilemiyoruz ve bana göre de çok doğru 
bir iş yapılmış olacak. Çünkü Yunanistan'ın, Türkiye'nin, bölge 
barışının menfaati bu iki ülkenin birbiriyle iyi komşuluk ilişkileri 
içinde olması. Bizim Türkiye olarak hiçbir kompleksimiz yok, 
gayet rahatız, Allah razı olsun bizim kamuoyumuzun hiç öyle 
birşey i yok. Korkusu, kaygısı işte acaba "bizim Bakan ne yaptı", 
hiç öyle birşey yok. Hükümete ve Bakanlığımıza tam bir güven. 
İnşallah yanlış da yapmayacağız ve iyi bir noktaya götürmeye 
çalışıyoruz.

SORU: Kosova'da bulunulan nokta nedir? Bundan sonra 
Kosova ne olacak, Uluslararası Güç Kosova'da, Kosova'nın gele
ceği pek çok uluslararası örgüte bağlanmış durumda. Bir birlik 
yok aslında, yani Kosova'nın ne olacağı sanki belirsiz. Ne olacak?

CEVAP: Bugünkü noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Kararı diyor ki "Kosova belli bir süre Birleşmiş Milletler 
tarafından yönetilecek, ondan sonra da toprak bütünlüğü bozul
maksızın çok geniş bir otonomiyle Kosovalılar kendi kendini 
yönetecek, ama o bütünün içinde yer alacak". Şimdi nasıl olacak, 
ne kadar zamanda olacak, nasıl gelişecek bunu kimse bilmiyor 
açıkçası. Burada tabi Türkiye olarak konumumuz çok önemli. 
Türkiye olarak Kosova olayında gerçekten üzerimize düşeni yap
tık. Çok halisane yaptık. Mesela ben bu Kosova meselesine bak
tığım vakit, geriye dönüp baktığım vakit hep bir öz eleştiri de 
yapmaya çalıştım. Acaba "şurada başka türlü yapamaz mıydık, 
bunu böyle yaptık, daha iyisi olamaz mıydı" vesaire. Şimdi biz bu 
Kosova konusunda hiç pazarlık etmedik. Onu düşünüyorum, yani 
Kosova olayının değişik aşamalarında Türkiye olarak çok hal
isane, çok gönülden sanki bize ayıp gibi gözüktü. Efendim işte 
"bizden şunu şunu istiyorlar, biz de yapıyoruz". Başka bir konu 
olsa ben orada çok ciddi şey alırım. Türkiye olarak diyelim ki 
Orta Doğu meselesi, herhangi bir mesele, Balkanlar'da herhangi 
bir mesele olsa, Türkiye'den birşey istendiği vakit benim ilk 
düşüncem, "Türkiye olarak ben ne alacağım". Dış politika böyle. 
Özel hayatımda hiç öyle değilim de, dış politikada böyle. Bu iş
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böyle. Mesela Kosova konusunda hiç böyle birşey aklımızın 
ucundan bile geçmedi. "Ayıptır, günahtır" diye baktık. İşte orada 
insanlar ölüyor, köyler yakılıyor.

SORU: Bir de tarihsel bağ boyutu var.

CEVAP: Gayet tabi. Biz beş yüzyıl tarihi paylaşmışız, 
inancı paylaşmışız, ortak devlet olmuşuz, devleti, kaderi pay- 
laşmışız, sonra hiçbir zaman Kosova ile İstanbul arasındaki ta
rihsel ilişki -demin atıfta bulundum- müstemleke ilişkisi değil ki, 
o müstemleke olmamış. Ve beş yüzyıl birarada yaşıyorsunuz, son 
20 yılda kavgalaşıyorsunuz, hatta son 10 yılda kavgalaşıyor
sunuz, o çok doğal. O dönemde milliyetçilik akımları gelişiyor 
bütün dünyada ve orada herkesin kendi milliyeti, kendi kimliği 
vesaire, ondan sonra doğal bir süreç. 0 son 10 yılda 15 yılda kav
galaşıyoruz. Fakat 500 yılın içinde 15 yıl çok kısa bir süre. Şimdi 
böyle herşeyi paylaşmışız. Ondan dolayı yapamıyorsun zaten. 
Ondan dolayı kalkıp da "ben Kosova'da şu menfaati onlara sağlı
yorum, ben de şunu isteyim" diyemiyorsun. Ancak şunu da 
söyleyeyim, dış politikanın çok acımasız bir de kuralı var. Kimse 
"bak ne kadar iyi işler yaptı geçmişte, ben istedim bana istediği
mi sağladı, dolayısıyla şimdi ben de karşılığında iyi olayım". Yok 
böyle bir şey dış politikada. Ben onu söylüyorum. Bir milletin 
menfaatlerinin matematik denklemi. Dış politika bu menfaat 
olayı. Şimdi ve zaman zaman onu da söyleyeyim, ben birçok 
konuda bir hayli eleştirdim de. NATO bünyesinde ve NATO'da şu 
oldu: "Birinci sınıf NATO üyesi, ikinci sınıf NATO üyesi" gibi bir 
çok tehlikeli ayrışmanın işaretleri belirdi. Şöyle oldu efendim. 
Şimdi bu G-8 ile G-7 diye "kerameti kendinden mülhem" denir, 
varoluş gerekçesi para ve zenginlik olan bir grup ülke var. Bir de 
Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletlerin üyeleri var. Eğer bizim 
NATO üyelerinden bazıları Güvenlik Konseyi veyahut G-8 üye
siyse onlar imtiyazlı üye oluyor. Yani işte Fransa, Almanya. 
Şimdi Almanya örneğin G-8 üyesidir. İşte İngiltere her ikisinin 
üyesi vesaire. Bunlar bütün siyasi karar süreçlerinde çok daha 
etkinlik kazandılar. Buna karşılık Türkiye, Hollanda, Yunanistan 
efendim Belçika, Portekiz, İspanya ve diğer NATO üyeleri, sanki
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biz ikinci sınıf gibi olduk. Bunu mesele yapan NATO içinde 
Türkiye oldu, biz olduk, ben oldum ve ciddi eleştiriler getirdim bu 
konuda. Hepsi geldi ve kutladılar beni, yani bu saydığım ülkeler
den çoğu kutladı. Sayın Papandreu da işte "Sayın Cem'in konuş
masının altına ben imzamı atarım" dedi. Yani bu ölçüde de....

SORU: Yunanistan bile.

CEVAP: Evet çünkü çok haklı bir şey söylüyorum ben. 
Bunun biraz biraz tesiri oldu, sonra birara eleştirildik. Üstelik 
Dışişleri Bakanlığının işi değildi. Fakat bizim birliklerimizin 
Prizren'de konuşlanması, doğrusu bizim Bakanlığımızın, 
Genelkurmay Başkanlığımızın emeğiyle oldu. Halbuki böyle 
olmamalıydı. Yani zaten bunu başkaları düşünüp "Türkiye'nin 
birlikleri buyursun Prizren ve dolayında yer alsın". Denmiyor bu. 
Dedim ya dış politikada kimseye kimse jest yapmıyor.

SORU: Ama bu sonuca ulaşması takdire şayan gerçekten.

CEVAP: Ama çok uğraştık onun için, uğraşmamalıydık.
Yani uğraşma zorunda kalmamalıydık. Ben orada ciddi mücadele
verdim. Buna lüzum kalmamalıydı. Neyse Kosova'da varız. Asla
orada Arnavut, Türk ayırımı yapmıyoruz. Bütün Kosovalılar
bizim kendi insanımızdır. Türklerin daha hassas, daha zor bir
konumda olması nedeniyle tabi memnunuz. Prizren olması için
istedik, çünkü onlar daha yardıma muhtaç küçük bir ada gibi
kaldılar böyle bir kendi başlarına. Ellerinden tutan yok, koruyan
yok, savunan yok. O bakımdan biz Prizren'i çok istedik ve yaptık

•  •  ____

ve devam edeceğiz. Önümüzdeki 10-15 gün sonra biz Türkiye 
olarak yapmamız gerekenlerin bir kısmını daha yapmış olacağız.

SORU: Ama Kosova'nın geleceği meçhul diyorsunuz? 
Belirsizlik sürüyor?

CEVAP: Evet çok zor bir durum. Sonra demin Kıbrıs dedi
niz,Kıbrıs'ta bize akıl öğretenler dönsün biraz Kosova'ya baksın, 
dönsün Bosna'ya baksın. Yani biz ne diye Kıbrıs'ta insanları böyle 
.... Ne hakkımız var? Kıbrıs'ta yaşayan ki -sade Türk halkını

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999 [53]



demiyorum- Rum halkını da konuşuyorum. Yani bu iki halkı 
adeta birbiriyle tokuşmaya, kavgalaşmaya götüreceğiz ve buna da 
biz Türkiye olarak evet diyeceğiz. Mümkün değil.

SORU: Kıbrıs'ta dayatmaya gidenler Kosova'da tam tersini 
yapıyor değil mi?

CEVAP: Sayın Denktaş fevkalade öneriler getirdi, esneklik 
gösterdi. Ama anlamıyorlarsa da anlamazlar.

Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz
için.
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TÜRKİYE’NİN, PAKİSTAN VE HİNDİSTAN’IN 
SORUNLARINI BARIŞÇI YOLDAN ÇÖZMELERİ

TEMENNİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye, Jammu ve Keşmir kontrol hattında Hindistan ile 
Pakistan arasında uzun bir süredir devam eden ve bölge barışını 
tehdit eden çatışmaların taraflar arasında daha geniş boyutlu bir 
çarpışmaya dönüşmemesi için bir an önce ateşkesin sağlanacağını 
ümit etmektedir.

Türkiye, Bakanlığımızca bu konuda daha önce yapılan 
açıklamalarda da belirtildiği üzere, tarafların teenni ile hareket 
etmelerini ve Şubat 1999'da imzalanan Lahor Bildirisi uyarınca 
iki ülkenin Keşmir konusu da dahil aralarındaki sorunları müza
kerelerle çözümlemeye çalışmalarını temenni etmektedir.

Öte yandan, Türkiye, iki ülke arasındaki sorunların barışçı 
bir anlayışla çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla sürdürülen 
çabaları memnunlukla karşılamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, 
Pakistan Başbakanı ve ABD Başkanı arasında 4 Temmuz 1999 
tarihinde Vaşington'da gerçekleştirilen görüşmede Pakistan ile 
Hindistan arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması için 
Lahor sürecinin en uygun zemin olduğu hususunun teyit 
edilmesini ve Keşmir'deki kontrol hattında eski statükonun 
yeniden tesis edilmesi için somut adımlar atılması konusunda 
mutabık kalınmasını bölgedeki endişe verici gerginliğin azaltıl
ması yönünde atılmış önemli ve yapıcı bir adım olarak değer
lendirmektedir
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İKÖ 26. DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye 28 Haziran - 2 Temmuz 1999 tarihlerinde Burkina 
Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yapılan İslam Konferansı 
Örgütü 26. Dışişleri Bakanları Toplantısına Devlet Bakanı 
Mehmet Keçeciler başkanlığında bir heyetle katılmıştır. Heyette, 
Bakanlığımız, DPT Müsteşarlığı ve Kızılay yetkilileri bulunmuş
tur.

Toplantı, Türkiye açısından verimli geçmiş, Konferansın 
kabul ettiği birçok karar görüşlerimize uygun olarak şekil
lendirilmiştir.

Kosova konusundaki karar tasarısı Konferansa heyetimizce 
sunulmuş, Dışişleri Bakanları, İKÖ ülkeleri Kızılay 
Teşkilatlarının Kosovalı mültecilere ve yurtlarına dönen 
Kosovalılara yapılacak yardımları koordine etmek üzere, 
Türkiye'de bir toplantı yapmaları önerimize tam desteklerini ver
mişlerdir. Konferans, Türkiye'nin yaptığı öneriye uygun olarak, 
evlerine dönmekte olan Kosovalılara yönelik uluslararası yardım 
kampanyasına İKÖ'nün de katkıda bulunması yönünde üye 
ülkelere çağrıda bulunmuştur. Aynı şekilde, İKO'nün Bosna- 
Hersek'e yönelik insani yardımları desteklediği açıklanmıştır.

Konferans, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek 
veren önemli bir kararı kabul etmiştir. Bu kararla, İslam ülkeleri 
Dışişleri Bakanları, Kıbrıs'taki taraflara birbirlerinin eşit statüleri
ni tanımaları için çağrıda bulunmuş, Kıbrıs sorununa bir çözüm 
bulunabilmesi için tarafların eşit siyasi statülerle müzakere 
etmelerinin önemine işaret etmiş ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş tarafından 31 Ağustos 1998 tarihinde yapılan
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Konfederasyon önerisini memnuniyetle karşıladıklarını 
bildirmişlerdir.

Konferans, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığının 
haklarına sahip çıkan ayrı bir kararı da kabul etmiştir. Bu 
çerçevede Konferans, Yunanistan'ın Batı Trakya’daki Türk azın
lığına yönelik insan hakları ihlallerinden duyduğu üzüntüyü dile 
getirmiş ve Yunanistan'ı bu ihlallere son vermeye davet etmiştir.

İKÖ çerçevesinde hazırlanmış olan Uluslararası Terörizm 
ile Mücadele Sözleşmesi, Bakanlar tarafından kabul edilmiştir.

Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarımız 26. İslam Dışişleri 
Bakanları Toplantısı Genel Kurulunda yapılan konuşmalarda 
hiçbir delegasyon tarafından gündeme getirilmemiştir. Bunun, 
Türkiye'nin Irak'm toprak bütünlüğüne atfettiği önemin ve zaman 
zaman yapmak zorunda kaldığımız askeri operasyonların hiçbir 
şekilde Irak'ın toprak bütünlüğünü hedef almadığının şimdi daha 
iyi anlaşıldığına işaret ettiğini ümit ediyoruz.

İKİLİ TEMASLAR:

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler bu vesile ile, Sudan,
Pakistan, Irak, Suudi Arabistan, Malezya, Singapur ve Gambiya
ile Dışişleri, Devlet Bakanı veya Heyet Başkanı düzeyinde

• • •  • • •

temaslarda bulunmuş, İslam Konferansı Örgütü (IKO) Genel 
Sekreteri Dr. İzzettin Laraki ve İslam Kalkınma Bankası Başkanı 
Ahmet Muhammet Ali ile birer görüşme yapmıştır.

BURKİNA FASO YETKİLİLERİYLE TEMASLAR:

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler ve heyetimizi kabul etmiştir. Ayrıca, 
Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler beraberinde Bakanlığımız 
Afrika ve İKÖ Koordinatörü Büyükelçi Numan Hazar ve Trablus 
Büyükelçimiz Müfit Özdeş olduğu halde, Dışişleri Bakanı Yusuf 
Ouedraogo ve Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı İdrissa 
Zampalegre ile birer görüşme yapmıştır.
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Büyükelçi Hazar ve Büyükelçi Özdeş, Burkina Faso Kara 
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanları ile de görüşmüşlerdir.

Bu görüşmelerde şu hususlarda mutabakata varılmıştır:

1. Türkiye ile Burkina Faso arasında Ticaret, Ekonomik, 
Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanması ve bu amaçla 
Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı İdrissa 
Zamppalegre'nin Türkiye'ye davet edilmesi (Bakan 
Zampalegre'nin İzmir Fuarı veya önümüzdeki Kasım ayında 
yapılacak İSEDAK Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyareti 
sırasında Anlaşmanın imzalanması öngörülmektedir.)

2. Burkina Faso Jandarma Kuvvetlerinin Türkiye tarafın
dan eğitilmesi,

3. Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da Türkiye'nin
Fahri Konsolosluk açması. Bu amaçla önerilmesi öngörülen
Burkina Fasolu işadamı Abubakar Sanou Burkina Faso yetkilile
rine tanıtılmıştır.

4. Eğitim ve Kültür alanında işbirliğinin geliştirilmesi.
•  •

Özetle, iştirak edilen Toplantı ve gerçekleştirilen ikili 
temaslar Türkiye için her açıdan memnuniyet verici bir şekilde 
sonuçlanmıştır.

[58] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999



CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN, 
İSRAİL, FİLİSTİN VE ÜRDÜN’E YAPACAKLARI 

ÇALIŞMA ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 14-15 
Temmuz 1999 tarihlerinde İsrail'e, 16 Temmuz'da ise Filistin ve 
Ürdün'e birer çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem ile Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz, kamu görevlileri, 
işadamları ve basın yayın kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 
bir heyet eşlik edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'i ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanı Sayın Ezer Weizman ile görüşmelerde bulu
nacak, Başbakan Sayın Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Sayın 
David Levy'yi kabul edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Filistin'i ziyareti sırasında Devlet Başkanı Sayın Yasser Arafat'la 
ve Ürdün'ü ziyareti sırasında Kral Abdullah bin Hussein'le 
görüşmelerde bulunacaktır. Ziyaretler sırasında ikili ilişkiler ile 
Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere bölgesel ve ulus
lararası sorunlar ele alınacaktır.
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ANKARA’DAKİ BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ 
ASKERİ ATAŞESİ VE AİLESİNE YAPILAN 

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara'daki Bangladeş Büyükelçiliği Askeri Ataşesi 
Tuğgeneral Shariful İslam ile ailesinin 12 Temmuz 1999 tarihinde 
evlerinde uğradıkları bir saldırı sonucu Askeri Ataşenin yara
landığı; adıgeçenin eşi ve oğlunun ise yaşamlarını yitirdikleri 
derin bir teessürle öğrenilmiştir. Askeri Ataşe Tuğgeneral
Shariful İslam'ın tedavisi halen kaldırıldığı hastanede sürmekte
dir.

Olayla ilgili olarak güvenlik makamlarımızca başlatılan 
soruşturma halen devam etmektedir.

Bakanlığımız elim saldırı sonucu yaşamlarını yitiren mer
humlara Tanrı'dan rahmet, Askeri Ataşe Tuğgeneral Shariful 
İslam'a acil şifalar diler.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları,
Toplantımıza hoş geldiniz.

SORU : Dün gelen haberlerde, Yunan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Krandiotis'in bazı açıklamaları var. "Eğer Türkiye 
Kıbrıs'ın AB'ne üyeliği konusunda yardımcı olursa, biz de 
Türkiye'nin AB üyeliği statüsünü kazanması için ortada bulunan 
engelleri kaldırırız. Ayrıca Türkiye'ye yapılacak fınansal yardım 
konusundaki vetomuzu da kaldırırız" diyorlar. Bir şartları daha 
var bununla ilgili. AB'nden Ege'deki sorunlar konusunda 
Yunanistan'ın tezlerine destek veren bir açıklama yapmasını bek
liyorlar. Buna bir tepkiniz olacak mı?

CEVAP : Söylediğiniz beyanların tam metnini ben görme
dim. Ama belki genel bir çerçevede cevaplandırabilirim. Burada 
birkaç konu var. Bunları birbirinden ayırmak lazım ve birbirine 
karıştırmamak lazım. GKRY'nin AB'ne tam üyelik başvurusu 
konusundaki görüşlerimizi çok açık olarak çeşitli kereler, çeşitli 
düzeylerde ifade ettik. Bu başvurunun hukuki dayanaktan yoksun 
olduğunu, bizatihi Kıbrıs Cumhuriyetini teşkil eden kurucu ant
laşmalara aykırı olduğunu ve KKTC'ni egemen ve eşit bir devlet 
olarak tanımlamayan her türlü tasarrufun hukuken malul 
olduğunu ifade ettik.

Diğer yandan, Türkiye'nin AB ile ilişkileri ise bambaşka 
bir konudur. Bu konuda da bizim ne düşündüğümüz gayet açıktır. 
Türkiye'nin AB ile imzalamış olduğu, iki taraf için bağlayıcı olan 
antlaşmalar mevcuttur. Bunların tarihçesi 1963 Ankara
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Antlaşmasına kadar gider. Bundan sonra pek çok aşamalardan 
geçmiştir. Şu anda bulunduğumuz noktada, AB'nin Türkiye'ye 
olan ahdi yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmesinden 
ve bu çerçevede Türkiye'yi aday ülke konumundaki diğer 
devletlere nazaran ayrımcı bir muameleye tabi tutmasından kay
naklanan bir sorun mevcuttur. Bu sorunun da nasıl aşılacağını 
keza biz çok açık olarak ifade ettik. Dolayısıyla bir kavram 
karışıklığına yol açmamak gerekir. Neyin ne olduğu, ne olmadığı, 
hangi konuların birbiriyle irtibatlı olduğu, hangi konuların bir- 
biriyle bağlantılı olmadığı konusu gayet açıktır.

SORU: Sayın Bakan hafta sonunda Kıbrıs'ta gerçekten 
sadece dinlendi mi? Yani, önümüzdeki günlerde Kıbrıs'la ilgili 
Meclis'te bir oturum olacak. Rauf Denktaş geliyor. Ondan sonra
ki hafta içinde de Ankara'dan gidenler olacak KKTC'ne. Bir de 
Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'yla İsmail Cem arasın
daki en son temas, telefon görüşmesi ya da son temas ne zaman 
oldu? Kamuoyuna açıklananların dışında, yakın zamanda bir tele
fon görüşmesi veya başka bir görüşme gerçekleşti mi?

CEVAP: Sayın Bakanımızın hafta sonundaki Kıbrıs 
ziyareti özel bir ziyarettir. Öte yandan, 20 Temmuz'un yaklaş
makta olması, bu defa Türk Barış Harekatı'nın 25. Yıldönümünü 
idrak ediyor olmamız, bu konudaki çalışmalara özel bir önem ve 
ağırlık kazandırmıştır. 15 Temmuz günü KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş Ankara'ya gelecek ve TBMM özel bir gündemle 
toplanacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın da bu toplantı 
sırasında bir hitapta bulunması beklenmektedir. Daha sonra 19 
Temmuz'da Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi toplantısı 
Lefkoşe'de yapılacaktır. Bildiğiniz gibi, bizim tarafımızdan 
yanılmıyorsam 5 bakan, 5 milletvekilinin, karşı taraftan da keza 
aynı sayıda temsilcinin katılacağı bir toplantı olacaktır. 20 
Temmuz'da da yine Barış Harekatı'nın yıldönümü vesilesiyle 
KKTC'nde görkemli törenler yapılması öngörülmektedir. 
Dolayısıyla, Kıbrıs konusunda hareketli bir haftaya giriyoruz.

Sayın Bakanımızın Yunanistan Dışişleri Bakanıyla en son
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temasının ne zaman olduğu konusunda ise, doğrusu isterseniz şu 
anda önümde bir bilgi yok.

SORU : Bu hafta sonu bir telefon görüşmesi oldu mu?

CEVAP : Hafta sonundaki bir telefondan bilgim yok.

SORU: İran'daki olaylarla ilgili herhangi bir yorumunuz 
olacak mı?

CEVAP: Biz başka ülkelerin içişleri niteliğindeki gelişme
ler konusunda yorum yapmıyoruz.

SORU : Milliyet gazetesinde yazılan ve Başbakanlıktaki 
bir genelgenin içeriğinde Yunanistan'ın terörist ülke ilan edilmesi 
gerektiği gibi bir maddeye ilişkin bir haber var. Yunanistan 
Dışişleri Bakanıyla bu derece yakın temas halinde olduğumuz bu 
günlerde Başbakanlıktan böyle bir genelge çıkmasını nasıl 
yorumluyorsunuz ve bunun içeriği nedir?

CEVAP : Böyle bir genelgeden benim haberim yok. Şimdi 
sizden duydum. Ama tabii ki terörizm konusu, Yunanistan 
bağlamında bizim özellikle son birkaç aydır yaşanan gelişmeler 
ışığında özel önem verdiğimiz bir husustur. Bu konuda Sayın 
Bakanımızın, bildiğiniz gibi Yunanistan tarafına vaki bir açılımı 
olmuştur. Bu açılım sonucu karşı taraftan bazı cevaplar alınmıştır. 
En son New York'ta iki Dışişleri Bakanının yaptıkları görüşmeleri 
takiben terör konusu da dahil olmak üzere bazı meselelerin ele 
alınıp görüşülmesi için gruplar teşkili öngörülmüştür. Bu toplan
tıların içinde bulunduğumuz Temmuz ayının sonundan önce 
başlatılması kararlaştırılmıştır. Halen bu aşamadayız. Bizim bu 
konuda, yani bu grupların teşkili ve toplanmasına ilişkin olarak 
Yunanistan tarafına somut önerilerimiz olmuştur. Bu önerilere 
cevap bekliyoruz.

SORU: Amerikan Savunma Bakanının ziyaretiyle ilgili 
bilgi verebilir misiniz? Özellikle programını.
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CEVAP: Amerikan Savunma Bakanının ziyareti, daha önce 
bölgeye yapmayı öngördüğü ve fakat Kosova'daki gelişmeler 
nedeniyle ertelenen bir ziyarettir. Türkiye'yi de içine alan, 
yanılmıyorsam altı bölge ülkesini kapsayan bir tur çerçevesinde 
ülkemize gelecektir. 14 Temmuz akşamı İncirlik üzerinden 
Ankara'ya gelmesi öngörülmektedir. 15 Temmuz sabahı Milli 
Savunma Bakanımız ile bir araya gelecek, bilahare Sayın 
Başbakan tarafından kabul edildikten sonra aynı gün ülkemizden 
ayrılacaktır.

SORU : Cumhurbaşkanı yok mu?

CEVAP : Cumhurbaşkanımız İsrail'de oluyor o tarihte.

SORU: Cohen'in ziyareti öncesi Türkiye-Amerika ilişki
lerinin genel bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Bir de 
Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye silah satımı konusunda bazı 
çekinceleri var biliyorsunuz insan haklarını sebep göstererek. Bu 
konuda bazı gelişmeler var mı? Geçen hafta Vaşington'dan gelen 
bir haberde Eximbank'in Türkiye'ye garantör olduğu ifade edili
yordu Black Hawk helikopterlerinin alımı konusunda. Bunu 
olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor musunuz? Türkiye- 
Amerika savunma işbirliğinin gelişmesi hangi yöne doğru gide
bilir?

CEVAP: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin önemi 
malum. Her iki ülke de uzun zamandan beri aynı savunma itti
fakının içinde, gerek ikili planda, gerek bölgesel ve diğer ulus
lararası konularda işbirliği içinde bulunuyor. Her iki ülke de bu 
ilişkilere büyük önem verdiğini defaatle açıklamış bulunmakta. 
ABD Savunma Bakanının bu ziyareti de şüphesiz bu ikili ilişki
lerin en üst düzeyde yeniden masaya yatırılıp gözden geçirilmesi, 
değerlendirilmesi için uygun bir fırsat teşkil edecektir.

Öte yandan, Amerikan Kongresi'nde Türkiye ile ilişkiler 
konusunda -ki buna Türkiye'ye silah satışı meseleleri de dahildir- 
zaman zaman bazı sıkıntılar ortaya çıkar. Bu geçmişte de olmuş
tur. Bu konu bizim ABD yetkilileriyle temaslarımızda ele alınır
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ve iki ülke ilişkilerinin içinde bulunduğu olumlu seyir 
çerçevesinde sonuçlandırılır.

SORU : Kıbrıs konusunda Türkiye'ye baskının giderek 
artacağı yönünde haberler var. Tarihin hiçbir döneminde Türkiye 
ile ABD'nin bu kadar ayrı uçlarda olmadığı yönünde ekstrim 
yorumlar da yapılıyor. Kıbrıs konusu, Kafkasya konusu ve Irak 
konusu, özellikle bazı haberlerde Cohen'in Kafkasya konusunu da 
gündemine aldığı söyleniyordu. Bunlar da ziyaretin programında 
görüşülecek konular mı acaba?

CEVAP : Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler şüphesiz çok 
geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bunlara ikili ilişkiler olduğu 
kadar çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar da dahildir. Tabii ki 
Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar bölgesi de hem Türkiye'nin hem 
ABD'nin yakın ilgi gösterdiği alanlardır. Dolayısıyla ziyaret 
sırasında bu konularda da bir görüş alışverişinde bulunulması 
doğaldır. Zamanın verdiği imkan çerçevesinde.

Kıbrıs meselesi ise tamamen ayrı bir konudur. Bu konuda 
bu meselenin çözümünün hangi esaslara dayandırılması gerektiği 
konusunda, gerek Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim, gerek 
KKTC yetkilerinin başta Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş olmak 
üzere beyanları vardır. Bu baskı, vs, gibi konular devletlerarası 
ilişkilerde böyle çok rahat gündeme getirilmemesi gereken konu
lardır. Zaten Türkiye'nin Kıbrıs meselesi konusunda herhangi bir 
baskıya boyun eğeceğini beklemek, herhalde geçmiş 25 yılın 
ışığında gerçekçi olmaz. Böyle bir işaret de yoktur.

SORU: ABD bir süre önce hem Türkiye hem de 
Yunanistan'dan Kıbrıs'taki ABD menşeli silahların bir bölümünü 
çekmesini istemişti. Böyle bir talepleri olmuştu ve bildiğimiz 
kadarıyla Türkiye bu talebe uyarak silahları çekti, ancak 
Yunanistan'ın çekmediği ortaya çıkmıştı. Son durum nedir? ABD 
tarafından size ulaştırılan bilgiler doğrultusunda Yunanistan bu 
silahları çekti mi ve Cohen'in ziyareti sırasında bu konudaki 
görüşlerimiz, belki de rahatsızlıklarımız dile getirilecek mi?
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CEVAP: Bu konuyu yakından ve hassasiyetle takip edi
yoruz ve ABD makamlarından Kıbrıs'da konuşlandırılmış 
Amerikan menşeli Yunan silahlarının geri çekilmesinin sonuç
landığı konusunda teyit bekliyoruz.

SORU : Cohen'in ziyareti sırasında?

CEVAP : Cohen'in ziyareti sırasında da eğer vesile olursa 
söylenir tabii ki.

SORU: Kuzey Irak'tan Barzani'nin bir heyeti gelecek 
sanıyorum önümüzdeki günlerde Ankara'ya. Dışişleri 
Bakanlığıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu konuda bilgi ala
bilir miyiz? Bir de geçen hafta Irak Türkiye'ye misilleme hakkını 
saklı tuttuğunu söylemişti sınır ötesi operasyon sürerken. Bu 
konuda Dışişleri sessiz kalmayı tercih etti. Niye?

CEVAP: En son ABD'nde KDP ve KYB grupları arasında 
yapılan görüşmeleri takiben, hatırlayacağınız üzere KDP temsil
cileri Ankara'ya uğrayarak bu görüşmelerin cereyan tarzı ve 
sonuçları hakkında bize bilgi verdiler. Yine o zaman KYB 
tarafının da aynı yönde Ankara ile bir temas arzusunda bulun
duğunu ifade etmiştik. Bu hafta sonuna doğru KYB'den bir heyeti 
bu amaçla Ankara'ya bekliyoruz.

Sorunuzun ikinci kısmına gelince, Türkiye'nin Kuzey Irak 
bölgesinde zaman zaman giriştiği sınır ötesi askeri harekatların 
sebepleri, kapsamı ve çerçevesi bellidir. Bu tür harekatlar, sadece 
şu anda bir otorite boşluğu içinde bulunan Kuzey Irak bölgesin
den Türkiye'ye yönelik terörist faaliyetlerin engellenmesine yöne
liktir. Bunun başka hiçbir amacı yoktur. Türkiye Irak'ın hem 
bağımsızlığına, hem de toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine 
verdiği önemi her vesileyle vurgulamıştır.

SORU : İki soru sormak istiyorum. Birincisi Kuzey Irak'la 
ilgili. Son zamanlarda bölgeden gelen haberlerde KYB ile KDP 
arasındaki ateşkeste bazı sallanmalar, sallantılar olduğu belirtili
yor. Bu ateşkes çizgisinde özellikle belli bir gerginlik yaşandığı
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Bir de Türkiye'nin Kafkasya'da bir barış gücü kurulması 
yolunda bir önerisi var. Bu öneriyle ilgili bize daha ayrıntılı bir 
detay verir misiniz?

CEVAP : İkinci konuda doğrusunu isterseniz bende bilgi
yok.

Kuzey Irak'ın istikrarının idamesi ise tabii ki birinci dere
cede önem verdiğimiz bir konu. Zira oradaki istikrar ya da 
istikrarsızlık terörist faaliyetlerin artması bakımından, bizi de 
yakından etkiliyor. Bu konuda Türkiye'nin geçmişte çabaları 
oldu, aldığı inisiyatifler oldu. Türkiye hala bu konuda taraflarla 
yakın temasım sürdürmektedir. Orada zaman zaman bazı gergin
liklerin yaşandığını biliyoruz.

SORU: Şu anda böyle bir gerginlik var mı?

CEVAP: Bilemiyorum. Bir gerginlik olduğu şüphesiz. 
Çünkü biliyorsunuz bu iki grup bundan birkaç sene önce bir sıcak 
çatışma içindeydi. Dolayısıyla zemin müsait. Ama zaten bu 
çabalar da iki tarafı tekrar bir araya getirmek ve aralarındaki 
anlaşmazlıkları çatışmalara yol açmadan çözümlemek konusunda 
teşvik etmek istikametinde. Bizim yapmakta olduğumuz da bu.

SORU : Almanya Dışişleri Bakanının gelecek hafta 
Ankara'ya yapması planlanan ziyaret hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

CEVAP: Doğrusunu isterseniz hala ben o ziyareti resmen 
teyit edebilecek durumda değilim. Ama geçen toplantımızda da 
ifade ettiğimiz gibi bu konuda hazırlıklar yürütülmektedir. Tabii 
Türkiye ile Almanya iki dost ve müttefik ülke olarak çok yoğun 
bir temas ve işbirliği içindedir. Dolayısıyla Sayın Fischer'in bu 
ziyaretinin de iki ülke ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı 
yapacağı muhakkaktır.

belirtiliyor. Bu konuyu KYB heyetiyle görüşecek misiniz?
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SORU: Aydınlık dergisinde Frank Riccardione'nin 
Ankara'daki temasları sırasında Iraklı muhaliflerle görüştüğü 
yönünde ve İran'a gidip geldiği yönünde, pek de doğruluğunun 
teyit edilmesi mümkün olmayan bir haber çıktı. Ankara'da böyle 
bir toplantı oldu mu? Iraklı muhaliflerle, Iraklı muhalifler arasın
da ya da Frank Riccardione arasında. Sizde bu konuda bilgi var 
mı?

CEVAP: Hayır bu konuda bir bilgi yok bizde.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAİL, FİLİSTİN VE 
ÜRDÜN ZİYARETİ VESİLESİYLE TÜRKİYE’DEN 
AYRILIŞINDA BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 14 Temmuz 1999, Çarşamba, Saat: 07.45)

•  ___

İsrail Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Ezer Weizman'ın da- 
vetine icabetle, 14-15 Temmuz 1999 tarihlerinde İsrail'e bir çalış
ma ziyaretinde bulunmak üzere hareket etmek üzereyim. 16 
Temmuz Cuma günü ise, Gazze'ye geçerek Filistin Devlet 
Başkanı Sayın Yasser Arafat'la görüşeceğim. Aynı gün ayrıca 
Amman'a giderek Ürdün Kralı Abdullah'la da biraraya geleceğim.

Ziyaretim sırasında, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 
Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz ile üst düzey yetkililerden 
ve basın mensuplarından oluşan bir heyet bana refakat etmektedir.

Türkiye, tarihi ve kültürel bağlarla bağlı bulunduğu Orta 
Doğu bölgesinin barış, istikrar ve refahını sağlamayı amaçlayan 
gayretleri her zaman kararlılıkla ve aktif bir biçimde destek
lemiştir. Orta Doğu Barış Süreci'nin altın bir fırsat teşkil ettiğini 
ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini bu bağlamda daima vur
guladım. Bugün barış sürecindeki tıkanıklıkların geride bırakıl
ması yönünde güçlü ve iyimser beklentiler mevcuttur. Türkiye, bu 
beklentilerin somut sonuçlar doğurmasına büyük önem atfetmek
tedir. Şuna yürekten inanıyoruz ki, bölge halkları özledikleri 
huzur ve refaha, ancak çatışmanın yerini işbirliğine, husumetin 
yerini dostluk ve barışa terkedeceği bir ortak gelecek hedefine 
doğru birlikte yürümeyi başardıkları takdirde kavuşabileceklerdir. 
Şimdi yapılması gereken barış sürecinde bugüne kadar meydana 
gelen tıkanıklıkların neler olduğunu doğru tespit edip, bunların 
aşılması yönünde cesaretle harekete geçmektir. Bu doğrultuda
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üzerimize düşen katkıyı getirmeye, tarafların ortak çabalarına her 
türlü desteği vermeye hazırız.

Ziyaretlerim sırasında bu düşüncelerimizi muhataplarıma 
aktaracağım. Barışa ancak kararlılık, sebat ve cesaretle ulaşıla
bileceğini tüm temaslarımda özellikle vurgulayacağım.

  •  •

Türkiye ile İsrail arasında, 1948 yılında İsrail devletinin
kurulmasından sonra başlayan ve günümüze kadar kesintisiz
sürdürülen ilişkiler son yıllarda üst düzey ziyaretlerle ivme
kazanmış ve işbirliğimizde bu çerçevede önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. İki ülke ilişkileri karşılıklı yarar zemininde
gelişmekte ve bölge barış, istikrar ve refahına katkıda bulunmak
tadır.

Görüşeceğim İsrailli liderlerle ilişkilerimizin mevcut duru
mu üzerinde durarak işbirliğimizin daha da geliştirilmesi için 
neler yapılması gerektiğini birlikte değerlendireceğiz. Filistin 
Devlet Başkanı, aziz kardeşim Sayın Yasser Arafat'la yapacağım 
görüşmede, Filistinli kardeşlerimizin barışa yönelik, takdirle 
karşıladığımız gayretlerine desteğimizi teyid edeceğiz. Filistin 
halkının bu gayretleri sayesinde barış yolunda bugüne kadar 
önemli mesafe katedilebilmiştir. Bölgede kalıcı ve adil bir barışın 
sağlanabilmesi için mevcut anlaşmaların süratle uygulamaya 
konulması gerekmektedir. Yeni İsrail hükümetinin bu doğrultuda
ki taahhütleri iyimserliği teşvik etmektedir. Ancak, beklentilerde 
hayal kırıklığına yol açılmadan somut adımlar atılmalı, Filistin 
halkının meşru hakları tanınmalıdır. Aziz kardeşim Sayın 
Arafat'la görüşmemde Türkiye'nin barış sürecinin başarıya ulaş
ması yönünde yapabileceği katkılar hakkında görüş alışverişinde 
bulunacağız. Aynı zamanda iki kardeş halk arasındaki ilişkileri 
daha da geliştirmek için neler yapılması gerektiğini birlikte 
araştıracağız.

Ürdün Kralı Abdullah ile Akabe'de yapacağım görüşmede 
de başta Orta Doğu Barış Süreci’ndeki gelişmeler olmak üzere 
diğer bölgesel ve uluslararası meseleleri birlikte değerlendire
ceğiz. Türkiye ve Ürdün birlikte yaşanmış uzun bir tarihi pay
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laşan iki kardeş ülkedir. Köklü bir dostluğa sahip olduğumuz 
Ürdün ile aramızdaki yakın ve çok yönlü işbirliğini her alanda 
daha da geliştirmeye kararlıyız.

Ziyaret edeceğim ülkelerdeki temaslarımın Orta Doğu böl
gesinin barış ve istikrarını sağlama yönündeki gayretlere katkıda 
bulunacağına inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAİL 
CUMHURBAŞKANI EZER WEIZMAN’LA 

GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN 
TOPLANTISINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 14 Temmuz 1999, Çarşamba, Saat:12.30)

Distinguished members of the press,

It is a particular source of happiness for me to visit Israel 
for the second time in the last three years.

Turkish-Israeli relations have come a long way from its 
beginning in 1948.

The exchange of high level visits is a clear expression of 
our desire and political will to further our relationship in all fields.

We just had extensive and fruitful discussions both in our 
tete-a-tete talks with his excellency, Ezer Weizman and between 
our delegations, covering our bilateral relations as well as region
al and international issues of mutual concern.

I am pleased to note that there is a big convergence in our 
views on the bilateral as well as other topics we discussed.

We both agree that our goal should be more extensive polit
ical ties, broader economic cooperation and commercial relations.

We are confident that through the joint initiatives of our 
respective governments and business sectors, we can together 
contribute to the widening and deepening of our cooperation and
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partnership in all fields.

We believe that both Turkey and Israel, with their strong 
democracy and significant economic achievements, play a key 
role in fostering peace and stability, enhancing prosperity and 
promoting peace and democracy in the region.

As a regional actor with long established ties to the Middle 
East, Turkey has been supporting the Middle East Peace Process 
since its inception. I consider the process as a golden opportunity 
to establish a just and comprehensive peace and stability. Turkey 
genuinely desires to see it crowned with success. We therefore 
strongly desire that the peace process be put back on track. Now, 
it is the right time and it is the best time. On the other hand, I am 
happy to note that as in the case of her participation in the tem
porary international presence in Hebron, Turkey will continue to 
make her contribution to the Israeli-Palestinian track of the peace 
process in every possible field.

I would like to express once again my gratitude to His 
Excellency President Mr. Ezer Weizman for the warm hospitality 
extended to me and my delegation in Israel.

I am also glad to learn that Mr. Ezer Weizman has accept
ed my invitation to the 700th Anniversary Celebrations of The 
Founding of The Ottoman Empire and I will be very pleased to 
welcome His Excellency in Turkey.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999 [73]



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, İSRAİL 
CUMHURBAŞKANI EZER WEIZMANIN ONURLARINA 

VERDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

\

(Cumhurbaşkanlığı ikametgahı, 14 Temmuz 1999, Çarşamba, Saat:20:00)

Mr. President
Distinguished guests,

I am delighted to be in this historic city once again. At the 
outset allow me to express my deep appreciation and gratitude for 
the generous hospitality and warm welcome extended to me and 
to the members of my delegation since our arrival in your beauti
ful country. I would also like to thank your excellency for the 
kind words you said about myself and my country.

We feel ourselves in a friend's home. Our friendship, in my 
understanding, is not emanating from the present circumstances. 
It is a friendship based on mutual respect and understanding with 
a history of more than 500 years.

Mr. President,

Turkey is a constitutional republic sharing the same values 
and ideals with the West. It is a country with a predominantly 
Moslem population that enjoys a secular democracy. At the same 
time, she has long-established ties with the Middle East. Indeed, 
common history, geography and culture connect the people of 
Turkey and the peoples of the other countries in the region to each 
other with strong bonds. Therefore, Turkey has traditionally 
maintained good relations with all the countries of the region. Her
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sole ambition is to share peace and prosperity.

Turkey's unique location at the crossroads of three conti
nents, three seas and different cultures gives her the opportunity 
to serve as a bridge of friendship and co-operation between east 
and west; north and south. In the Post-Cold War era we have 
assumed historic responsibilities for the stability of the new polit
ical landscape full of important economic and energy potentials. 
While we work hard to build a common future, we also witness 
the pains of transformation and the threat of instability stemming 
from old conflicts and current uncertainties in the regions sur
rounding us. Today, more than ever, all the countries of the region 
are in need of close co-operation. They should join their forces 
together with a renewed regional peace and common destiny. 
Therefore, Turkey will continue to place all her assets at the serv
ice of regional and global peace, security, stability and prosperity. 
Because, we strongly believe that no nation can be fully at peace 
while its neighbour is not.

Mr. President,

Ties of friendship, mutual respect and sharing of the same 
democratic values and aspirations bring our nations closer. We 
are determined to work together on this solid ground. In fact, dur
ing our talks we have reviewed different dimensions of our bilat
eral relations and looked for the possibilities of their further 
development and strengthening. We are pleased to observe that 
there is political will and potential for such an endeavour. Indeed, 
our common objective is to build upon our already existing 
friendship, a close cooperative relationship, active in tone, diver
sified in content and forward looking in perspective.

In this context, I believe that all of us have a role to play, 
a mission to fulfill. We should actively support and encourage our 
respective governments as well as business communities to take 
initiatives in advancing our relations.
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Mr. President,

Soon this century of world wars, of totalitarian ideologies, 
of massive human brutalities will vanish. The world is on the 
verge of ending its latest-and perhaps its last-age of darkness. We 
hope it will be a millenarian transition from an age of darkness to 
the era of peace with its paradigm of freedom, equality, human 
dignity, decent life for all. Let us take our place and do our share 
in this transition to a better world.

Yunus Emre, one of history's great voices for a culture of 
tolerance, had said in the late 13 th century during the time of the 
crusades:

"For those who truly love god and his ways
All the people of the world are brothers and sisters.
We regard no one's religion as contrary to ours,
True love is bom when all faiths are united as a whole.
Mystic is what they call me,
Hate is my only enemy;
I harbor a grudge against none,
To me the whole wide world is one."

At a time when we face an optimistic moment of moving 
forward towards peace in our region, his words should be our 
road map. Let us join our forces together to bring just, compre
hensive and viable peace to the Middle East. Let us replace con
flict with co-operation; rivalry with solidarity. Let us remember 
that to go forward at all is to go forward together. Let us start 
building a common future. Let us create a Middle East where dif
ferent faiths, beliefs, languages, nations live, work and prosper 
together in peace, harmony and security. Despite all the problems 
that lie ahead, the future offers hope. It is hightime that it should 
be embraced with determination. This is the message that I 
brought with me from the Turkish people to the friendly people 
and government of Israel.

With these thoughts in mind Turkey has always considered
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the Middle East Peace Process as the only hope for achieving a 
just and comprehensive peace in the Middle East. We, therefore, 
supported the Middle East Peace Process since its inception. Our 
support will continue unabated since we strongly believe that it is 
a golden opportunity for all of us that should not be missed.

Let us hope that the days of a real and durable peace in the 
region will be reached soon, at the dawn of the new millenium.

Mr. President,

Before concluding, I would like to underline that I am look
ing forward to seeing you in Turkey to attend the ceremonies to 
be held on the occasion of the 700 th anniversary of the founda
tion of the Ottoman Empire.

I now invite all the guests present here to raise their glass
es with me for a toast to the health and happiness of my friend, 
the distinguished President of the State of Israel; to the peace, to 
the prosperity and well being of the people of Israel; and to the 
bright future of Turkish-Israeli friendship and cooperation.

Thank you.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TURKON 
ŞİRKETİ NİN İSRAİL’E DENİZ SEFERLERİ 

BAŞLATMASI VESİLESİYLE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Ashdad Limanı, 15 Temmuz 1999, Perşembe, Saat:09.30)

President Weizman,
Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure for me to participate today in Ashod, 
in the inauguration ceremony of a direct and regular sea link 
between Turkey and Israel. I would like to welcome this initiative 
and congratulate the Turkon company.

This glorious geography, that was the cradle of universal 
civilization, will reawaken with the prospect of a just and viable 
peace. The peoples of the region will start embracing one anoth
er again through new co-operation mechanisms. A new dawn is 
about to break in the horizon of the Middle East. Turkey and 
Israel will work together towards this bright future

Ladies and Gentlemen,

Turkish and Israeli trade and economic relations have been 
rapidly growing in the recent years. The direct sea link between 
our countries will no doubt bring a significant contribution to the 
nourishment of our trade.

Business communities of both countries constitute a 
dynamic factor in our relations with Israel. I am pleased to see the 
growing interest of our businessmen in the respective countries. 
The opening ceremony today for launching a direct sea link
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between Turkey and Israel is in itself a concrete evidence of the 
interest of theTurkish business community towards Israel.

The Mediterranean does not constitute a barrier that divides 
us apart but a bridge linking closely our countries. The closeness, 
stems also from cultural, moral and historic affinity. I hope very 
much that other Turkish and Israeli companies will follow suit to 
find new areas and means for common action.

The existing friendly relations and favorable political cli
mate provides a proper ground for our economic transactions. 
Furthermore, the completion of basic agreements contributes a 
great deal to the multifaceted development of our economic and 
trade relations.

As a result of these developments our bilateral trade vol
ume reached a level of 761,3 million dollars in 1998. It should be 
the aim of both countries to increase this volume to higher lev
els.

I am sure that we could reach this goal if the positive trend 
of the recent years are preserved and if we continue to exert every 
effort to deepen and diversify our commercial and economic 
cooperation.

Distinguished guests,

Today, globalism defines the parameter of the world econ
omy. Global market has became a reality. It forces us to increase 
our collaboration. We all observe how economic interaction and 
interdependence are intensifying.

Turkey and Israel are two main economic actors in the 
region. I strongly believe that our economic co-operation will 
contribute to the welfare of our nations as well as to the common 
prosperity of our region.

Ladies and Gentlemen,
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I would like to thank you all for taking part in this opening 
ceremony, and especially Turkon for remarkable initiative that 
will turn the Mediterranean into a connecting link between our 
peoples and countries.

With these thoughts in mind, I would like to thank you for 
your kind attention and wish you success in all your endeavours.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAİL’DE 
CAESERIA ULUSAL EKONOMİ KONFERANSI’NIN

AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Holiday Inn Oteli, 15 Temmuz 1999, Perşembe, Saat: 11.00)

President Weizman,
Distinguished guests,

It is indeed a distinct pleasure for me to be present here at 
the opening of this conference and to address this audience of dis
tinguished participants.

I would like to congratulate the "Israel Democracy 
Institute" for the excellent organization of this meeting. I wish 
success to all the participants.

Distinguished guests,

We have been witnessing impressive transformations in a 
global scale. Globalism is the defining parameter of the world 
economy. Global market became a reality in every sense. As a 
result, interaction amongst countries has greatly intensified, unit
ing us in a more integrated world.

With its achievements and potentials, Turkey is one of the 
most dynamic economies in this world. She plays an important 
role in the vast geography encompassing the Middle East, the 
Balkans, the Caucasus, Central Asia, Black Sea Region, North 
Africa.

I believe that the role of Turkey and the contribution of her
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economy is important for the economic and social development in 
this vast area. Turkey has been the leading force in the creation of 
new regional co-operation projects. It is the initiator and the 
founding member of the Black Sea Economic Cooperation, 
Economic Cooperation Organization and the D-8. Therefore, it 
is in the center of an economic cooperation network covering 3 
continents and 24 countries spanning all the way from the 
Atlantic to the Bering Sea. No other country is part of such a wide 
reaching economic cooperation network.

Turkey has been striving to create a free trade area span
ning from the Baltics to the Black Sea and the Mediterranean Sea 
by concluding bilateral and multilateral free trade agreements 
with the countries in these regions.

We are contributing to peace, security and stability in the 
regions surrounding us by concluding bilateral and multilateral 
cooperation agreements with the countries to combat common 
scourges such as terrorism, narcotics and arms trafficking, organ
ized crime and money laundering.

Turkey is also contributing to U.N. And other peacekeep
ing operations ranging from Georgia to Bosnia, from Kosovo to 
Hebron.

Today Turkey is among the top ten emerging markets 
according to the United States commerce department, the six
teenth largest and fourth fastest growing economy in the world 
with a 400 billion and 6 thousand 700 dollars total and per capi
ta GNP respectively, based on purchasing power parity. In turn, 
Turkey has become a capital exporting country in a region where 
the lack of financial resources is one of the greatest obstacles on 
the way to development and modernization.

In the Balkans, the Caucasus and the Central Asian coun
tries more than 4 thousand Turkish firms have undertaken proj
ects worth more than 10 billion dollars. The investment of 
Turkish private enterprises in the Russian Federation alone

[82] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999



amount to 10 billion dollars. Furthermore, Turkish construction 
firms have undertaken projects totalling 40 billion dollars and 
have been employing more than 50.000 people in 39 countries 
world-wide.

Our economy is the largest one in the Eastern Europe, 
Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the Middle 
East. The Turkish economy has been relatively less affected by 
the Asian crisis or by the crash in Russia, even though that coun
try is one of our main trading partners. It is also the fastest grow
ing economy in the Mediterranean Basin.

The Turkish economy has achieved amazingly rapid struc
tural changes since 1980. Its average growth rate in the past 30 
years has been 5 percent. It grew by 8.3 percent in 1997 and, 
despite the global crisis, 4 percent in 1998.

Today more than 80 percent of our exports are industrial 
goods and the annual industrial investment in 1998 alone has 
reached 8.5 billion dollars. On the other hand, total trade volume 
of Turkey has reached 80 billion dollars.

Currently the Turkish industry exports its products to 135 
countries around the world. To give you an example, Turkey's 
exports vary from the cable wire that was used in the Channel tun
nel to cars to China. Exports have increased 78 percent within the 
last 6 years. Turkey is Europe's second largest supplier of tex
tiles and apparels after China.

Our financial services, stock exchange and insurance insti
tutions are fully integrated with the global markets. As a global 
city connecting continents, civilizations and peoples, Istanbul has 
become the financial and commercial hub of Eurasia. The 
Istanbul Stock Market is seven hours away from both New York
and Tokyo, making it literally the center of the 24-hour global 
financial market.

The new energy geography that has emerged in the
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Caspian Basin will be linked to the global markets by the new 
energy pipelines that will be built through Turkey. The Caspian- 
Mediterranean pipeline project, also known as Baku-Ceyhan and 
the Trans-Caspian natural gas pipeline between Turkmenistan 
and Turkey are fast becoming a tangible reality.

The major transportation projects that constitute the infra
structure of the re-emerging Silk Road, which is going to link 
Europe and Asia once again, are already being built within 
Turkey. Kars-Tblisi Railway and Black-Sea Highway are cases in 
point.

Turkey has already launched a 30-year, 128 billion dollars 
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollars investment project in the defence industry.

Turkey's privatization program consists of state owned 
enterprises worth 100 billion dollars. Privatization is among the 
top priorities of our country.

With its 22 dams and 19 power stations, the 32-billion dol
lars worth of Southeast Turkey Project is one of the largest inte
grated development projects in the world. So far, we have invest
ed 16 billion dollars in it and recovered 8 billion dollars in the 
form of electricity production. The amount of the investments we
will make in the live-stock sector will be 1.5 billion dollars in the 
next five years.

On the other hand, Turkey is the only country to have a cus
toms union with the European Union, before becoming a full 
member of it. This alone demonstrates clearly Turkey's capabili
ty to face up to competition from European industry. This specif
ic mechanism that we have with the European Union is also an 
asset for all the third countries in securing new avenues of coop
eration in order to enter the European markets.

The value that the Turks living in Europe have created was 
49.7 billion ecu in 1997. Furthermore, their total investments has
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reached 7 billion dollars and the number of their total businesses 
is 62 thousand.

As these achievements clearly demonstrate, Turkey is a 
region of peace, moderation, stability and prosperity in a turbu
lent region stretching from the Balkans to the Caucasus, from the 
Middle East to the Gulf.

Today, there are important tasks before us in the domestic 
area to better prepare our economy to the 21st century. Among 
these are the social security reform and the introduction of inter
national arbitration into the Turkish legal system. The new gov
ernment has incorporated them into its protocol and program. In 
fact, the parliament has recently passed the new banking law 
which brings more transparency and proper oversight into our 
financial system. I believe that these reform efforts will pave the 
way for more direct foreign investment in our vibrant economy.

Distinguished guests,

The relations between Turkey and Israel have been devel
oping in a multifaceted manner. The presence of the legal basis 
and determination of both public and private sectors in both coun
tries contribute to further develop these relations.

Since the establishment of the legal framework of our trade 
and economic relations in 1996, our trade volume registered an 
impressive 40% increase. According to statistics this positive 
trend continued in 1998 and our bilateral trade volume reached 
761 million dollars. The figures of the first months of 1999 are 
also remarkable. Within the first three months our bilateral trade 
volume recorded 172 million dollars.

These figures should not restrain our efforts to explore pos
sibilities to give further impetus to our relations as the level cur
rently attained does still not reflect the real potential of our coun
tries.
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Ladies and gentlemen,

I am here today to underline the determination of Turkey to 
give a further impetus to our commercial and economic relations. 
Our goal as politicians must be to contribute to the lifting of 
bureaucratic barriers in our relations. The development of our col
laboration will also be beneficial to the welfare and stability of the 
region.

In order to further develop our cooperation we must use the 
comparative advantages of our countries. I have already men
tioned some comparative advantages of the Turkish economy.

On the other hand, Israel is demonstrating remarkable eco
nomic developments as well. Let me express my admiration for 
the trilateral cooperation between government, private sector and 
scientific institutions in the preparation and execution of eco
nomic policies in Israel. The success of this system is reflected in 
the quality and productivity in technological production, elec
tronics industry, as well as in fields like agricultural production. 
A maximum output is obtained with an input of minimum 
resources.

Turkey and Israel are two main actors of economic life in 
the Middle East. Therefore we should join our efforts together to 
increase our economic activities.

Due to the developed and multi-dimensional nature of our 
trade and economic relations there are obviously numerous issues 
to be underlined:

Our mutual goal must be to increase bilateral trade in a bal
anced manner over 3 billion dollars within the next 5 years.

To achieve this:

The legal framework of existing agreements should be 
widened.
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It must be our common determination to remove all barri
ers that prevent the further improvement of our trade and eco
nomic ties.

Businessmen constitute a dynamic factor in our trade rela
tions. I attach utmost importance to the regular meetings of the 
joint business council mechanism set up in 1993. It should con
tinue to contribute to our cooperation leading to more fruitful 
results.

We should encourage our entrepreneurs to initiate new con
tacts among themselves and increase commercial missions.

Equally important is joint Turkish-Israeli cooperation in 
Central Asia and the Middle East. I believe such activities should 
also be encouraged. Turkey is more than ready to share its expert
ise with regard to Central Asian markets with Israel. This kind of 
collaboration will add a new and fresh dimension to our commer
cial relations.

The total of construction projects undertaken by our com
panies is at a level of over 40 billion dollars. Most of these proj
ects are located in Central Asian countries and the Caucasus. We 
note with satisfaction the presence of Turkish sub-contractor 
companies in certain infrastructure projects in Israel. I am sure 
that a cooperation between Turkish Israeli contractory in Central 
Asia and surrounding countries will yield positive results.

Tourism appears to be another area of cooperation. This 
sector plays an important role in Turkey. Its contribution to the 
Turkish economy was 9 billion dollars in 1998 whereas 10 mil
lion tourists visited Turkey. In this regard I am pleased to note that 
our competent authorities are working together on a project to 
make arrangements for the pilgrimage tours to this country in the 
year 2000 to celebrate the birthday of Jesus Christ.

I am pleased to note that the Israeli side is very much inter
ested in the projects of the South-East Anatolia Project, which is
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the largest integral project of Turkey ever since its foundation. 
Our relevant authorities are also cooperating in the field of tech
nical training and education in agriculture, irrigation, rural devel
opment, which are complementary parts of the integral project.

We also see cooperation in scientific and technological 
research and development as a mutually beneficial area, which 
needs serious consideration by our experts.

I also observe with satisfaction the contacts of Turkish and 
Israeli small and medium scale enterprises.

During my stay in your beautiful country, I had the privi
lege of participating in the opening ceremony marking the initia
tion of a shipping line between Turkey and Israel by a Turkish 
maritime company. This marks yet another milestone in our 
steadily developing economic and trade relations.

Distinguished guests,

Before concluding I would like to invite you to imagine the 
possible joint projects that Turkey and Israel could realize if we 
could combine our efforts, experience, know-how and financial 
power. Our shared dream must be to build a common and bright 
future that will be to the benefit of all the peoples in our region. I 
am convinced that achieving further tangible results of our coop
eration in the very near future is not beyond our reach.

Ladies and gentlemen,

I thank you all for your attention and wish you every suc
cess in your endeavours.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KOSOVA’YA GİDİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem 17-18 Temmuz 1999 tarih
lerinde Kosova'ya gidecektir.

Sayın Bakan, Kosova'da BM Geçici Yönetim Misyonu, 
KFOR yetkilileri ve Kosova halkının yerel temsilcileri ile görüşe
cektir. KFOR bünyesinde görev yapan Türk Birliği ile beraber 
olacaktır. Ayrıca, Sultan Murat'ın türbesini ziyaret edecektir.

Sayın Bakan bu vesileyle Priştine ve Prizren'deki Türk 
Eşgüdüm Bürolarını da açacaktır.

Bu temaslar sırasında, Bakanlığımız Kosova İnsani Yardım 
Koordinatörü Büyükelçi Şükrü Tufan ve Kızılay Genel Müdürü 
Fatih Evren de Sayın Bakanımıza refakat edeceklerdir.

Sayın Bakanımızın Kosova'yı ziyaretinin amacı, Kosova'da 
barışın inşasına Türkiye'nin katkısını şekillendirmektir.

Türkiye, 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Kararı çerçevesinde Kosova'da barış ve istikrarın yerleşmesi için 
çaba göstermektedir. Kosova'da barış ve huzurun sağlanması, 
bölgede yeni bir dönemin başlaması açısından büyük önem taşı
maktadır.
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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOSCHKA FİSCHER’İN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer 21-22 Temmuz 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Sözkonusu ziyaret sırasında Dışişleri Bakam Sayın İsmail
Cem ile AFC Dışişleri Bakanı Joschka Fischer arasında yapılacak
görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve her iki tarafın
ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular ele alı
nacaktır.

Dışişleri Bakanı Fischer, ziyaret vesilesiyle Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul
edilecek, ayrıca, Devlet Bakanı Sayın İrtemçelik ve TBMM
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile görüşmelerde bulu
nacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DEVLET 
BAŞKANI YASSER ARAFAT İLE GÖRÜŞMESİNDEN 

SONRA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Gazze, 16 Temmuz 1999, Cuma, Saat: 14.30)

Değerli basın mensuplan,

Dost ve kardeş Arafat'la dört aydan kısa bir süre sonra, bu 
kez Gazze'de tekrar görüşmekten büyük onur ve mutluluk duy
maktayım.

Sayın Arafat'la her zamanki samimi görüşmelerimizden 
birini daha yaptık.

Orta Doğu'daki barış beklentileri son yıllarda geniş çaplı 
bir akamete uğramıştır. Altın bir fırsat yaratmış olan Orta Doğu 
Barış Süreci'nin heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
sürecin barış anlaşmalarıyla başarıyla sonuçlanması, bölgeye 
istikrar ve huzurun gelmesi için görüşmelerin yeniden can
landırılması bakımından bugün istenilen tüm koşullar mevcuttur.

Filistinli kardeşlerimiz barış ve huzura susamışlardır. 
İsrail'de geçen hafta işbaşına gelen yeni hükümet Barış Süreci'ni 
canlandırma hususunda istekli görünmektedir.

Türkiye'nin Filistin davasına desteği tamdır. Bu destek 
devam edecektir. Bu davayı büyük bir gayret ve kararlılıkla 
bugüne kadar getirmiş olan Sayın Arafat'ın gösterdiği itinayı ve 
dikkati övüyoruz. Türkiye, barış için sürdürdüğü gayretlerinde 
Sayın Arafat'ın yanındadır.
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. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizi de gözden
geçirdik. Türkiye, imkan ve kaynaklarını Filistin'in refah ve esen- 
ııgı için değerlendirmeye ——— * - 1 —.........

getirmeye

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAİL, FİLİSTİN VE
ÜRDÜN ZİYARETİNDEN DÖNÜŞLERİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 16 Temmuz 1999, Cuma, Saat:22.30)

İsrail, Filistin ve Ürdün'e yapmış olduğum ziyaretleri
tamamlayarak yurda dönmüş bulunuyorum. Bu ziyaretimde bana
    •      ___

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Devlet Bakanı Sayın 
Mustafa Yılmaz ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet 
refakat etmiştir.

Orta Doğu Barış Süreci’ndeki tıkanıklığın aşılması 
yönünde iyimser bir havanın oluştuğu ve yeni ümit ve beklenti
lerin ortaya çıktığı bir dönemde bölgeye yapmış olduğum ziyaret, 
öncelikle barışa hizmet ve yeni bir geleceğin inşasına katkı 
amacını taşımaktadır.

İsrail'e ziyaretimin iki ülke ilişkilerinin esasen olumlu yön
deki seyrine yeni bir ivme kazandıracağı düşüncesindeyim. 
Ziyaretim sırasında İsrail Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Ezer 
Weizman başta olmak üzere Başbakan Sayın Ehud Barak, 
Dışişleri Bakanı Sayın David Levy ve diğer İsrail devlet 
adamlarıyla ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası mesele
ler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelerin yarar
lı olduğuna ve yakın gelecekte olumlu sonuçlarını birlikte göre
ceğimize inanıyorum. Türkiye ve İsrail'in ekonomik gelişmişlik 
seviyeleri, demokrasiye olan inanç ve bağlılıkları, ülkelerimizin 
bölge barışı ve ortak refahı için kapsamlı bir işbirliği yapmaları
na uygun ortak zemini oluşturmaktadır.

Bugün Gazze'ye geçerek dost ve kardeş Filistin halkının
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lideri aziz biraderim Arafat'la görüştüm. Kendisine Orta Doğu'da 
adil ve kalıcı bir barışın tesisi için attığı yürekli ve isabetli adım
ları desteklediğimizi ve Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını 
belirttim. Türk halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Filistinli kardeşlerine her türlü desteği vermeye devam ede
ceğini vurguladım.

Gazze'deki bu temasımızdan sonra Amman'a geçerek 
Ürdün Kralı kardeşim Abdullah'la da görüştüm. Kendisiyle ikili 
ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde görüş 
teatisinde bulunduk. Bu görüşmelerimize, önümüzdeki günlerde 
Kral Abdullah'ın konuğum olarak ülkemize yapacağı ziyaret 
sırasında devam edeceğiz.

Türkiye, Orta Doğu Barış Süreci’nin tekrar canlanma aşa
masında olmasından büyük memnuniyet duymaktadır. Barış 
sürecinin bölge için hayati önemini daima vurgulamış olan 
Türkiye, bundan böyle de süreci aktif şekilde desteklemeye 
devam edecektir.

Ziyaretlerim her bakımdan verimli ve yararlı geçmiştir. 
Bunların neticeleri, ülkelerimiz arasında sürdürülecek olan 
temaslarda somutlaştırılacak ve hayata geçirilecektir.
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news
A time to remember

KORKMAZ HAKTANIR
Founding Member of the Cyprus Foundation

It was September, still warm in daytime, but a welcome 
cool descended on the central plain by nightfall. The 

window panes had cracks in them and there were bullet holes on 
the walls. The house was on what used to be the northern edge of 
the Turkish quarter. No one had lived on the second floor since it 
had come under gunfire from a tall and ugly building down the 
street occupied by Greek Cypriots. I was the first tenant after 
many years.

When I began, in this way, to live in Northern Cyprus more 
than twenty years ago, my neighbor was an elderly lady who had 
not seen the sea for eight years after 1963. In the afternoon, she 
sat on the porch in the shade of the lemon tree in her garden and 
watched over her grandchildren. Nalan hamm and her family had 
survived those traumatic years in caves, in tents and in enclaves 
into which Turkish Cypriots had been squeezed, leaving behind 
loved ones, homes and property, and a peaceful life. She always 
felt living on an island without a glimpse of the Mediterranean 
around her had been the worst punishment of all. This experience
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alone seemed to symbolize in her mind the unforgotten fears, 
abuse, desperation and isolation of those years. She recalled how 
she had ventured to the northern shore and stared at the sea for the 
first time after so many years, feeling the cool breeze on her face. 
The policy of doing away with Turkish Cypriots was by that time 
being pursued through severe economic sanctions, this time to 
squeeze them out of the island. She was then, like the rest of her 
people, still a hostage in her own homeland. She did not stay there 
long, but returned to the safety of the Turkish quarter in Lefko§a.

Despite all the dark memories of those years, she could still 
be considered lucky. Lucky to have survived and to have tasted 
the new freedom. But there were many others who could not 
make it, like the mother and her three children lying dead in a 
bathtub. One can't make out the face of the mother, certainly a 
young woman, but the faces of the children, a seven-year-old and 
a three-year old and their six-month baby brother, are clearly vis
ible. So are the bloodstains on the bathtub where they had taken 
refuge on Christmas Eve, 1963. Sixty-four bullets were found in 
the bathroom, more than 15 for each of them. The father, a med
ical doctor, was on duty at the hospital that night. The house, a 
simple structure in a garden on the comer of the street, was, like 
other Turkish homes, unprotected.

Now there are orange trees in the garden where the children 
must have played, and tall palm trees cast their shadow on the 
house as the evening approaches. I don't suppose they were there 
36 year ago.

There are also children of all ages, and their mothers, lying 
in Murataga and Sandallar. The entire population of two villages 
on the way to the eastern coast. The strong sunlight reflects from 
the white marble. The vegetation has overgrown to cover some of 
the names, but you can still read them, with the age marked beside 
each name. Their surroundings are open, peaceful countryside, 
green until May, turning to golden yellow thereafter. A stark con
trast to the blind hatred that has created this massacre. The guide
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points out the mound where the bodies were discovered 25 years 
ago.

Cemeteries of victims and martyrs mark the land, as they 
mark the long and lonely struggle of Turkish Cypriots against 
tyranny of the worst kind. The Turks of Cyprus have won that 
struggle by resisting and refusing to be suppressed for over a 
decade when the world simply watched. They have survived, they 
have endured, but at great cost. Lives and families have been shat
tered, never to be restored. For many others lost throughout the 
years, there is actually no place you can visit. They have all gone, 
as have over a hundred Turkish villages. It is not difficult, not dif
ficult at all, to understand what the Turkish Republic of Northern 
Cyprus, the State of Turkish Cypriots, represents for them: their 
existence and future as a free people, a people who do not want to
be subjected to the abuses of the past under the indifferent gaze of

*

an uncaring world.

This is a good time to remember, because one can sense, 
once again, a temptation to approach Cyprus along familiarly irra
tional lines, like making a secret wish while blowing out the can
dles on an anniversary cake. I know it is not the innocence of a 
child, but rather a streak of shared sins that have fed this impul
sive attitude throughout the years. Sins of feigned deafness and 
structured ignorance.

Some say now that the Cyprus problem has gone on for too 
long. This is certainly no new discovery. But one wonders, while 
stating the obvious, could they also be implying that peace on the 
island — the only peace Turkish Cypriots have known — has gone 
on for too long as well? A peace to which they have not, in all 
fairness, contributed much, so perhaps it has subconsciously 
become part of the problem they perceive?

Sometimes unhappiness is expressed more bluntly with 
what is called the "status quo" — the existing state of affairs — 
which has saved the Turkish Cypriots from being daily objects of 
premeditated and unhindered ethnic cleansing, long before the
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term became fashionable through the agonies of Bosnia and 
Kosovo. Unhappiness, perhaps, with a status quo that is not based 
on Greek hegemony in Cyprus?

One fears that all this persistence in having another go to 
reinstate as far as possible a fallen past might indicate an incur
able difficulty in coming to terms with the basic elements of a sit
uation that has evolved dramatically over the past four decades. 
Such zeal may end up in actually failing to resolve any of the real 
issues. But where would it leave the two peoples of the island and 
their respective states? Where would it leave their motherlands 
and stability in the Eastern Mediterranean? Experience cautions 
us that irreparable damage could be done by those who somehow 
seem to regard Cyprus as a dazzling intellectual challenge and fail 
to put human faces behind the issues. Of one thing we can be sure: 
They would not be around when their ill-conceived paper glory is 
blown away in the storm that is bound to follow. They would 
hardly care that what is at stake is not Latin phrases of interna
tional diplomacy but human lives.

How long is "too long," and what exactly is "the problem" 
that has gone on too long? Any good student of Cyprus will rec
ognize these as important, even crucial questions. The difficulty 
in determining the right point to start counting from also defines 
the true nature of the problem. Putting aside the 1950's, the last 
decade of colonial role, the final years of which saw an interna
tional contractual arrangement leading to the independence of the 
island, with Turkish and Greek wings of a joint state, parliament, 
government, judiciary and administration, there are nearly four 
decades of background to be reckoned with. The incontestable 
starting point of the problem lies in 1963 when the state of affairs
— the status quo — created and guaranteed merely three years ago
— was unilaterally destroyed through the use of force by one of 
the two partners, namely the Greek Cypriots, to be replaced by a 
fait accompli based on a continuous use of force and violence 
against the Turkish Cypriots.
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It is sadly ironic that those expressing unhappiness with the 
status quo today are not on record for having taken a position 
against the destruction of the status quo on which Turkish Cypriot 
lives and rights depended or for having opposed, in any manner 
that might have made a difference, the fait accompli which put 
these in grave jeopardy during the decade that followed 
December 1963. They seem to have chosen instead to uphold 
political expediency, to go along with the fait accompli.

This is the situation that prompted Dr. Christian Heinze, 
who had witnessed firsthand the events leading up to the total col
lapse of the Republic of Cyprus (of 1960-63 as opposed to the 
Greek Cypriot entity masquerading under the same name), to 
write in 1964 his famous article on "The Atlantic Significance of 
the Cyprus Conflict," in which he highlighted the failure and the 
weakness of the Western community of nations in adopting any 
clear opinion and attitude towards the Cyprus conflict, in particu
lar with regard to the political and legal responsibility for events 
in Cyprus.

Dr. Christian Heinze was the assistant to the president of 
the Supreme Constitutional Court of Cyprus, Professor Ernst 
Forstoff, who resigned in the summer of 1963 when the Greek 
wing of the joint government embarked upon a publicly declared 
policy of noncompliance with the decisions of the court, render
ing it impotent, and officially sanctioning a continuous violation 
of the constitution.

Dr. Heinze wrote in 1964 that "it is a mistake to think that 
any lasting solution of the problem can be achieved without pre
vious appraisal of the conditions in Cyprus from the point of view 
of a concrete conception of order, and such an appraisal can only 
be adequate if it takes into consideration the historic development 
which led to the present situation. Anyone who shrinks from an 
evaluation of conditions in Cyprus under such an historically and 
politically substantiated conception of order will at best achieve 
an armistice, but not peace in Cyprus and between the neighbor-

u
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ing countries."

No such appraisal of the conditions in Cyprus was ever 
made. The Western community of nations, to which Dr. Heinze 
refers, has continued to shrink from such an evaluation of the cir
cumstances that led to the situation of 1964 and the years beyond. 
Can that be one of the fundamental reasons why the same com
munity of nations now perceives a problem, something they failed 
to do in 1964, as Dr. Heinze wrote his article, when the problem 
was acute and certainly short-lived enough to be dealt with? The 
Turkish side, therefore, is hardly at fault when it refers to the 
background of the past 36 years and the realities that stem from 
that background. But it is difficult to say the same for those who 
have not listened or cared, who have not even given the Turkish 
side a fair hearing, a dangerous trend that, unfortunately, still per
sists.

That is why we have all this history (one would usually say 
"behind us") remaining with us in Cyprus.

It has been 36 years since the Turkish Cypriots were made 
the targets of shooting practices by secret armies, gangs and 
paramilitary units formed to carry out extermination plans, the 
victims of abductions, burnt homes and villages, of enclaves and 
ghettos that were created and where they were kept under siege, 
of an inhuman embargo placed on an entire people, of forced ejec
tion by a state, government and administration in which they were 
one of the founding partners.

It has been 35 years since the stationing on the island of a 
U.N. peace-keeping force that could prevent neither a secret inva
sion by Greece nor the continuation of the entire range of faits 
accomplis created by force over the next 11 years, during which 
time the law of the jungle prevailed against Turkish Cypriots and 
the culprits were permitted to impersonate a lawful authority.

It has been 25 years since the Greek military coup on the 
island, which installed as president a terrorist gunman who was to
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lead its full and fast annexation to Greece. It has been 25 years 
since the peace operation that Turkey, 11 years after 1963, had to 
undertake alone, as a guarantor power, when the second guaran
tor power was the culprit itself and the third guarantor power was 
content to stand by and watch the final blow being delivered to 
the Turkish Cypriots and what remained of the independence of 
the island, so long as its sovereign bases remained intact.

It has been 24 years since the Turkish Cypriots were will
ing to transform their unquestioned autonomous administration 
into a federated state in the hope that a federal republic could be 
worked out between the two parties on the island.

It has been 16 years since they declared the Turkish 
Republic of Northern Cyprus when they saw that there was no 
change in the Greek Cypriot mentality, that there was, in fact, no 
Greek Cypriot objective but to salvage at least politically the fait 
accompli of 1963 with the lingering hope of somehow reversing 
the clock back to pre-1974.

It has been 13 and seven years respectively since the Greek 
Cypriots rejected two extensive draft agreements for a federal set
tlement, and two years since the European Union, which did not 
mind joining in the embargo against the Turkish Cypriots, took a 
fatal step by agreeing to open accession negotiations with the 
Greek Cypriots under the name of Cyprus, in unperturbed disre
gard of international law, destroying along the way the parameters 
for a federal settlement, while knowing perfectly well that the 
Greek Cypriots are incapable of representing anything but them
selves and speak only on behalf of their Greek Cypriot state in 
southern Cyprus.

It has been nearly a year since the Turkish Cypriots pro
posed a two-state Cyprus confederation.

It is difficult to recall anything proposed by the Greek 
Cypriots, any sign of regret for what they have done, including 
planning and trying to accomplish the extermination of the
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Turkish Cypriots, or any sign of willingness to reconcile and 
make up for the wrongs of the past.

Now, one may ask those who have been unhappy with the 
status quo in Cyprus,

"S in ce  w h e n  d id  y o u  r e a c h  th e  i l lu m in a t in g  o p in io n  th a t  th e  
C y p r u s  p r o b le m  h a s  g o n e  o n  to o  lo n g , a n d  a t  w h a t  s ta g e  o f  th e  
p a s t  fo u r  d e c a d e s  d id  y o u  s ta r t  to  ta k e  a n  in te r e s t  in  th e  s ta tu s  q u o  
in  C y p r u s ? "

Obviously, too late to be meaningful, and only after the 
Turkish Cypriots no longer had to suffer under the fait accompli 
of 1963. One wonders whether it would have been the same if the 
positions of the two parties had been reversed. How, do you sup
pose, things would have turned out, for example,

- I f  th e  T u r k ish  C y p r io ts  h a d  o v e r th r o w n  th e  c o n s t i tu t io n a l  
o r d e r  s a fe g u a r d e d  u n d e r  in te r n a t io n a l  tr e a tie s ?

- a n d  i f  th is  h a d  g o n e  o n  fo r  e le v e n  y e a r s ?

- i f  T u r k e y  h a d  s ta g e d  a  c o u p  to  a n n e x  th e  is la n d ?

- a n d  G r e e c e  h a d  to  in te r v e n e  to  p r o te c t  G r e e k  C y p r io ts  
a n d  th e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  is la n d ?

- i f  th e  T u r k is h  C y p r io ts  h a d  c o n t in u e d  to  p a s s  th e m s e lv e s  
o f f  a s  th e  C y p r u s  g o v e r n m e n t?

- a n d  th e  G r e e k  C y p r io ts  w e r e  le f t  w i th  n o  o th e r  o p t io n  b u t  
to  s e t  u p  th e ir  o w n  s ta te ?

Such "ifs" and "ands" add up to a much longer list of trou
bling questions. These are worth pondering, as Dr. Heinze had 
done at a very early stage of the problem, right after the Greek 
Cypriots had overthrown the constitutional order safeguarded 
under international treaties, after " th e  G r e e k  C y p r io t  c o u p  d 'e ta t
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a im in g  a t  th e  fo r c ib le  s u p p r e s s io n  o f  th e  T u r k is h  C y p r io ts , " th e  
v io le n t  a t t e m p t  o f  th e  G r e e k  C y p r io t s ," w h ic h  c o u ld  n o t  "be j u s t i 
f i e d  p o l i t i c a l l y  o r  h is to r ic a l ly .  "

In discussing the attitude of the Western countries and the 
action taken by the United Nations, he starts by noting that " it is  
o f  c o u r s e  u n d e r s ta n d a b le  th a t  m a n y  E u r o p e a n s  h e s i ta te  to  r a n g e  
th e m s e lv e s  a g a in s t  th e  G r e e k  p o in t  o f  v ie w  in  a  m a t te r  w h ic h  th e  
G r e e k  g o v e r n m e n t  d e s c r ib e s  a s  o n e  d e a r  to  th e  n a t io n a l  h e a r t  o f  
its  p e o p l e . " Nevertheless, he cautions the Greeks that they " m u s t  
fe a r  th a t  th o s e  w h o  s u p p o r t  th e m  in  th e  C y p r u s  c o n f l ic t  m a y  b e  
ju s t  a s  r e a d y  o n  th e  n e x t  o c c a s io n  to  ig n o r e  G r e e k  r ig h ts  a n d  to  
d r o p  th e  G r e e k  c a u s e  in  th e  s a m e  w a y  a s  th e y  h a v e  ig n o r e d  
T u r k ish  r ig h ts  in  th e  C y p r u s  c o n fl ic t .  F o r  th is  r e a s o n  it  is th e s e  
v e r y  a l l i e s  w h o m  th e y  h a v e  b e e n  a b le  to  g a in  in  th e  C y p r u s  c o n 
f l i c t  w h o  w ill, in  th e  lo n g  ru n , b e  o f  le a s t  u s e  to  th e m .

He concludes his analysis on the Greek bias of Western 
countries by emphasizing that " to d a y  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  th a t  th e  
d i f f i c u l t y  o f  s o lv in g  th e  C y p r u s  c o n f l ic t  is  g r e a te r  a f t e r  th e  a c t io n  
o f  th e  U n i te d  N a t io n s  th a n  i t  w a s  b e fo re . T h e  W e s te rn  s ta te s  h a v e  
n o t  g a i n e d  a n y th in g  b y  p o s tp o n in g  a  s ta t e m e n t  o f  th e ir  o p in io n  
a n d  a t t i tu d e  b u t  h a v e  o n ly  g iv e n  th e  r u l in g  g r o u p  o f  G r e e k  
C y p r io ts  th e  o p p o r tu n i ty  o f  c o n t in u in g  to  p u r s u e  th e ir  c a m p a ig n  
o f  s u p p r e s s in g  th e  T u r k is h  C y p r io ts . T h e  d e la y  h a s , in  p a r tic u la r ,  
n o t  fu r th e r e d  th e  c a u s e  o f  p e a c e , s in c e  th e  a d v a n ta g e s  w h ic h  th e  
r u l in g  G r e e k  C y p r io ts  h a v e  g a in e d  in  th e  f i e l d  o f  d ip lo m a c y  a n d  
h o m e  p o l i t i c s  th r o u g h  th e  in te r v e n t io n  o f  th e  U n i te d  N a t io n s  h a s  
b e e n  u t i l i z e d  to  s t r e n g th e n  th e ir  f ig h t in g  p o w e r  c o n s id e r a b ly . . . "

In 1986, Dr. Heinze added two footnotes to his article of 
1964. Both concern the idea of a return to status quo ante, the 
state of affairs created in 1960, before this was overthrown in 
1963. Both would be pertinent to note here, as they reflect the 
considered opinion of a direct witness to the collapse of a joint 
republic:

"A t th e  t im e  w h e n  th e  a r t ic le  w a s  o r ig in a l l y  w r i t te n  th e r e
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s t i l l  e x is te d  s o m e  h o p e  o f  r e tu r n in g  to  th e  a g r e e m e n ts  r e a c h e d  in  
1 9 5 9 /6 0  s e c u r in g  th e  r ig h ts  o f  th e  T u r k is h  p e o p le  o f  C y p r u s . T h e  
u n c o m p r o m is in g , fo r c e fu l  s tr i fe , h o w e v e r , d u r in g  th e  fo l lo w in g  
d e c a d e  o n  th e  p a r t  o f  th e  G r e e k  g o v e r n m e n ts  in  G r e e c e  a n d  
C y p r u s  fo r  c o m p le te  d o m in a t io n  o f  th e  i s la n d  le a d in g  to  e v e n tu a l  
"E n o s  is, "f in a l ly  b r o u g h t  a b o u t  th e  u l t im a te  c o n s e q u e n c e  o f  th e  
d iv is io n  e n v is a g e d  a t  th e  e n d  o f  th e  a r t ic le  o f  1 9 6 4 ;  th e  o n ly  
r e m a in in g  r e m e d y  fo r  th e  o p p r e s s io n  a n d  d e p r iv a t io n  s u f fe r e d  b y  
th e  T u rks  o f  C y p r u s  th r o u g h  th e  lo s s  o f  th e ir  la w fu l ly  a c q u ir e d  
h u m a n  a n d  p o l i t i c a l  r ig h ts . T h e  s o r r o w s  a n d  in ju s t ic e s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  th e  r e s e t t le m e n t  a s s o c ia te d  w i th  s u c h  a  r e m e d y  a r e  
th e r e fo r e  th e  d ir e c t  r e s u l t  o f  th e  G r e e k  p o lic y , in  a d d i t io n  to  th e  
fa i lu r e  o f  th e  W e s te rn  c o m m u n i ty  o f  n a t io n s  to  u p h o ld  th e ir  
r e s p o n s ib i l i ty  n o t  o n ly  o f  s ta n d in g  f o r  th e  b in d in g  fo r c e  o f  c o n 
tr a c ts  b u t  fo r  th e  C y p r u s  c o n s t i tu t io n  a s  w e l l . "

"T h e  s e c t io n s  o f  th e  a r t ic le  o f  1 9 6 4  w h ic h  d e a l t  w i th  r e tu r n 
in g  to  a  r e v is e d  c o n s t i tu t io n a l  s ta tu s  q u o  a n te  w e r e  b a s e d  o n  
h o p e s  e x is t in g  a t  th a t  tim e , th a t  n o  lo n g e r  a p p e a r  to  b e  v ia b le . A  
n e w  C y p r u s  s u b s e q u e n t  to  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  G r e e k  a n d  T u rk ish  
S ta te s  in  th e  S o u th  a n d  N o r th  o f  th e  i s la n d  r e s p e c tiv e ly , w i l l  h a v e  
to  b e  c o n s t r u c te d  o n  th e  b a s is  o f  e x i s t in g  r e a li t ie s ;  c o n s e q u e n tly ,  
a  n e w  a r r a n g e m e n t  w i l l  h a v e  to  b e  fo u n d . I t  is o n e  o f  th e  o b je c ts  
o f  th e  s e a r c h  fo r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  to  c o m p e n s a te  a n d  c o rre c t,  
a s  fa r  a s  p o s s ib le ,  a l l  lo s s e s  a n d  in ju s t ic e s  in c u r r e d  s in c e  1 9 6 3 ."

To create a New Cyprus, as Dr. Heinze visualized, there are 
certain things that would have to be put right, such as, in the first 
instance, telling the Greeks of Cyprus to stop impersonating the 
Republic of Cyprus and passing themselves of as the government 
of Cyprus. Only then could one hope for a new beginning based 
on the recognition of existing realities, the "Greek and Turkish 
States in the South and North of the island respectively," which 
need a peace agreement to put the past behind them once and for 
all. Perhaps even the European Union could help by declining to 
play the role of Trojan horse on behalf of the Greek Cypriots. If 
you think the problem has gone on for too long, isn't it time to tell
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the Greeks of Cyprus that they are simply a G r e e k  C y p r io t  S ta te  
in the south of the island, just as there is a Turkish Cypriot State 
in the north? Isn't it time to wake them up and to ask them to shed 
their pretensions?

Isn't it time not to treat the Greek Cypriots for what they are 
not and to treat the Turkish Cypriots for what they are?

k •k •k

Nalan Hamm passed away after I left the island. Her fami
ly now lives on the northern shore in a new house overlooking the 
sea that she had been denied. On a clear day in autumn, when the 
western wind blows away the haze of the Mediterranean, you can 
see across to the Turkish shore. Her grandchildren have grown up 
for 25 years in the newfound peace and freedom of Northern 
Cyprus. They represent the first generation of Turkish Cypriot 
children who have been spared the horrors of 1963-1974.

That tall and ugly building down the street is long gone. On 
the same spot, there is now a modem, white building complex 
housing a government office of the Turkish Republic of Northern 
Cyprus, the State of Turkish Cypriots, the symbol of their hard- 
won existence and future as a free people. To protect and preserve 
forever.

* Some who cared were totally ineffective in the face of 
Greek Cypriot insolence. Former U.S. Undersecretary of State 
George Ball recalls part of a dialogue he had with Archbishop 
Makarios:

"Iwas fu r io u s  a t  s u c h  a  b la n d  re p ly . "Y o u r  B e a t i tu d e ,  I  
s a id , " I 'v e  b e e n  t r y in g  f o r  th e  la s t  tw o  d a y s  to  m a k e  th e  s im p le  
p o in t  th a t  th is  is  n o t  th e  M id d le  A g e s  b u t  th e  la t te r  p a r t  o f  th e  2 0 th  
c e n tu r y . T h e  w o r ld 's  n o t  g o in g  to  s ta n d  id ly  b y  a n d  le t  y o u  tu r n  
th is  b e a u t i fu l  l i t t le  i s la n d  in to  y o u r  p r i v a te  a b a t to i r ." I n s t e a d  o f  
th e  o u tb u r s t  I  h a d  e x p e c te d ,  h e  s a id  q u ie tly , w i th  a  s a d  s m ile ,  "O h, 
y o u 'r e  a  h a r d  m a n , M r. S e c r e ta r y , a  v e r y  h a r d  m a n ! "
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN 
TRT-1/ “POLİTİKANIN NABZI” PROGRAMINDA

YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

KURTUL ALTUĞ: Bu akşam ulusal bir meselemiz 
üzerinde duracağız. Bu, hepinizin tahmin ettiği gibi Kıbrıs mese
lesi. Kıbrıs Harekâtı'nın yapıldığı sırada Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olan Sayın Ecevit Ankara stüdyolarımızda bulunuyor. 
Kendisine buradan hoş geldiniz diyorum.

Sayın Başbakan bugünkü durum konusundaki görüşünüzü 
almak istiyoruz- Klerides G-8'lerin son girişimi için şöyle bir 
deyim kullanmış; "Bizi barıştıracaklar”, 1 Temmuz'da da 
Amerika Birleşik Devletleri, "Masaya oturun pişman olmayacak
sınız" mesajını göndermiş- Bütün bunlar karşısında TBMM 
olağanüstü bir toplantıyla son derece ilginç bir ulusal beraberlik 
sergiledi ve bazı kararları da kamuoyuna ve dünyaya ilan etti. 
Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, 25 yıl sonra 
manzarayı nasılgörüyorsunuz ve Türkiye Hükümeti'nin takı
nacağı tavır ne olacak?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT: Geri bıraktığımız 25 yıl 
içinde Kıbrıs'ta Türk Barış Hârekâtı'yla oluşturulan yeni yapılan
ma artık kökleşmiş durumda- Ben 1983 yılında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ilan edildikten kısa bir süre sonra, Kıbrıs'a git
miştim. Orada bu yeni cumhuriyeti, yeni doğan ve varlığı inkâr 
edilemeyecek bir çocuk gibi gördüğümü söylemiştim. Şimdi 25 
yıl geçti, o çocuk artık büyüdü, gürbüz bir delikanlı oldu. Bazı 
ülkeler ne kadar bu gerçeği kabul etmek istemeseler de, bu ha
yatın gözardı edilemeyecek bir gerçeği. Bu 25 yıl içinde tabiî 
Kıbrıslı Türklerin büyük sıkıntıları oldu. Aslında Kıbrıslı Türkler, 
zorunlu olarak kendi kendilerini yönetme alışkanlığı edinmişler
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di. Çünkü 1963 sonundaki ve 1964 başındaki Rum soykırımları 
ve Makarios denetiminin gerek Kıbrıs Anayasası'm, gerek 
Kıbrıs’la ilgili uluslararası anlaşmaları ayaklar altına alması üze
rine, Ada'nın çok küçük bir bölümüne sığınmak zorunda 
kalmışlardı. Yıllarca çok ağır koşullar, zorluklar altında kendi 
kendilerini yönetmek zorunda kalmış, ama o vesileyle de adeta 
bağımsızlık eğitiminden geçmişlerdi. Son derece zor koşullar 
altında bir çoğu işinden, toprağından uzakta yaşam mücadelesi 
veriyordu. Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında iletişim kurmak, 
bağlantı kurmak çok zordu. Türklerin kıyıda, sahilde her hangi bir 
yeri yoktu; o yüzden Türkiye ile işbirliği yapabilmek çok zordu. 
Ona rağmen Kıbrıslı Türkler 1964 ile 1974 yılları arasında son 
derece ağır koşullar altında kendi kendilerini yönetme alışkan
lığını edindiler.

20 Temmuz 1974 ve onu izleyen Ağustos harekâtı ardın
dan, tabiî bilindiği gibi Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki kesimli, iki 
toplumlu bir düzen ortaya çıktı ve bu düzenin aslında yalnız 
Kıbrıslı Türkler açısından değil, Kıbrıslı Rumlar açısından da - 
eğer idrak edebilseler- bir nimet olduğu ortaya çıktı. Çünkü eski
den Türk Barış Harekâtı'ndan önce Kıbrıs'ta sürekli çatışmalar 
olurdu; ya Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler'e soykırım ölçüsüne 
varan saldırılarda bulunurlardı veya Kıbrıslı Rum fraksiyonları, 
çeteleri, kendi aralarında sürekli çatışırlardı, kavga ederlerdi. 
Yani Kıbrıs sürekli bir savaş, çatışma adaşıydı. Oysa son 25 yılda, 
yani bugünkü iki toplumlu, iki kesimli düzen ortaya çıktıktan ve 
1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, bir 
iki istisnai durum dışında Kıbrıs'ta hiç kan dökülmedi. Kıbrıs'a 
sürekli barış ve güvenlik geldi. Hem Türklerin lehine, hem de 
Rumların yararına bir barıştı bu. Tabiî Rumlar bunu kabul etmek 
istemeyebilirler. Fakat gerçekler gözardı edilemez. Gerçek o ki, 
Türk Barış Harekâtı'ndan önce Ada'da barış yoktu, Türk Barış 
Harekâtı'yla Ada'ya barış geldi.

Türk Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs'ta demokrasi yoktu. 
Türkler'e hiçbir hak tanınmıyordu. Bütün Anayasal hakları 
kaldırılmıştı. Ayrıca Rumların kendi aralarında da demokrasi
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yoktu. Oysa Türk Barış Harekâtı Ada'ya demokrasi getirmekle 
kalmadı, o sırada darbeyi yapan Atina'daki askeri cunta rejimi 
yaklaşık 6 yıldır işbaşındaydı ve eğer Türkiye bir müdahale de 
bulunmasaydı, o cunta yönetimi büyük bir zafer kazanmış ola
caktı. Kendi kamuoyunda büyük saygınlık kazanmış olacaktı ve 
bugünlere kadar daha hâlâ, demokrasinin beşiği olduğu iddia 
edilen Yunanistan'da bir dikta rejimi yürürlükte olacaktı. Oysa 
Kıbrıs Barış Harekâtı'yla birlikte yalnız Kıbrıs'a değil, 
Yunanistan'a da barış geldi.

Kıbrıs eskiden fakir bir Ada'ydı. Oysa Kıbrıs Türk Barış 
Harekâtı'ndan sonra büyük kalkınma oldu. Rum tarafına 
dünyadan çok geniş ölçüde yardımlar geldi. O yardımları da çok 
iyi değerlendirdiler ve Kıbrıs Rum ekonomisi büyük ölçüde 
gelişti. Fakat Kıbrıs Türk ekonomisi çok büyük sorunlarla karşı 
karşıyaydı. Bir yandan Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, bir 
yandan da son yıllarda AB bir ekonomik ambargo uyguladılar. 
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den başka bir 
devlet tarafından tanınmadığı için, dış ticari ekonomik ilişkileri 
yürütmekte zaten büyük güçlük çekiyordu, ama bu kadar zorluğa, 
bu kadar ambargolara, bu kadar engellemelere karşın Kıbrıs Türk 
ekonomisi de elbette Rum ekonomisi kadar değil, fakat küçüm
senemeyecek ölçüde gelişti. Bugün Kıbrıslı Türklerin yaşam 
düzeyleri her halde Barış Harekâtı öncesiyle kıyas edilemeyecek 
kadar iyi durumda. Türkiye de elinden gelen katkıyı yapmaya 
çalışıyor. Özellikle son iki üç yılda ekonomilerimiz arasında 
büyük bir bütünleşme sürecine girilmiş oldu.

Bilindiği gibi uzun süre Türkiye olarak Kıbrıs'ta federal 
çözüm önerdik. Özellikle Türk Barış Harekâtı'ndan sonra o kadar 
-ki Kıbrıslı Türkler sanki Kıbrıs'ta bir federal yönetim oluşmuş- 
gibi evvelâ bir federe devlet kurdular. Yani bir federal devletin 
üyesi olan bir federe devlet. Böylelikle federasyon sözünü ne 
kadar içtenlikle benimsemiş olduklarını gösterdiler. Fakat Rum 
tarafı federasyonu kabul etmemekte direndi. Ama artık federas
yon geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü bu arada Avrupa Birliği 
Türkiye'ye sımsıkı kapattığı üyelik kapısını, Kıbrıs Rum yöne
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timine güya bütün Kıbrıs'ı temsil eden, ettiği iddia edilen Rum 
yönetimine ardına kadar Avrupa Birliği'nde üyelik kapısını açtı. 
Öyle olunca eğer federal bir düzen kurulduğu takdirde tabii 
Kıbrıslı Türkler de ister istemez daha doğrusu istemeye istemeye 
Rum yönetimiyle birlikte Avrupa Birliği'ne sürüklenecektir. 
Avrupa Birliği'nde Türkiye'de üye olsa mesele yok; ama 
Türkiye'nin üye olmadığı, aday olarak bile kabul edilmediği bir 
Avrupa Birliği'nde Yunanlıların sürüklemesiyle Kıbrıslı Türkler, 
Türkiye'den büyük ölçüde kopmuş olacaklardı ve Türkiye'den 
kopmuş olmak demek de; her türlü güvenceden, her türlü güven
likten yoksun kalmak demek olacaktı. Çünkü Rumların Türkleri 
daha ciddi deyim bulamıyorum ellerine fırsat geçerse imha etme 
plânları vardı. Akritas Planı adı altında bir plan ki, bunun varlığını 
Kıbrıslı bazı Rum bilim adamları ve gazetecileri de doğru
lamışlardır, kimse de inkar edemiyor. Yani Türkler ciddi bir 
soykırım girişimiyle, son yılların deyimiyle bir etnik temizleme 
girişimiyle karşı karşıya kalacaklardı ve belki Bosna'da ve 
Kosova'da tanık olduğumuz facialardan daha ağır facialarla karşı 
karşıya kalacaklardı.

Eğer Türkiye'nin Kıbrıs’la ilişiği kesilirse, çünkü federas
yon olduğu ve o federal devlet Avrupa Birliği'ne üye olduğu 
takdirde, artık Türkiye'nin etki alanından ve koruma alanından 
koparılmış olacak ve Kıbrıslı Türkler çok ciddi tehlikelerle karşı 
karşıya kalacaklar. Ayrıca Türkiye de tehlikeyle karşı karşıya 
kalacak. Çünkü zaten Batı'da adalar yoluyla kendisini kuşatmış 
olan Yunanistan resmen olmasa bile fiilen Güney Kıbrıs’la bir
leşmiş olacağı için, Türkiye'yi güneyden de kuşatmış olacak ve 
Türkiye için ciddî bir tehlike oluşturur duruma gelmiş olacaktı.

Bildiğiniz gibi 1930’lu yıllardaki bir askeri manevra 
sırasında Atatürk Türk subaylarına bir öğüt verir der ki, "Kıbrıs'ı 
ihmal etmeyin, Kıbrıs'ın Türkiye'ye düşman bir devlet elinde 
olması, Türkiye için çok ciddi tehlikeler yaratır". Atatürk'ün bu 
sözleri söyleyişi üzerinden uzun yıllar geçti, şimdiki askeri 
teknolojiyle, Kıbrıs eğer Türkiye aleyhinde bir devlet elindeyse, 
bir güç elinde ise Türkiye için eskisinden çok daha büyük bir
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Yakın zamana kadar Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin daha doğrusu Kıbrıslı Türklerin güvencesidir 
derdik, fakat artık aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
de Türkiye'nin bir güvencesi durumuna gelmiştir. Onun için biz, 
asla Kıbrıs'tan ödün veremeyiz.

•  •

Ote yandan ben G-8'lerin konuyu ciddi inceledikleri, 
etraflıca gözden geçirdikleri kanısında değilim. Çünkü içinde 
Japonya ve Rusya'nın da yer aldığı daha çok Batılı ülkelerden, 
Batılı güçlü ülkelerden oluşan bu grubun toplantısında alınan 
kararlar; gerçeklerle kesinlikle bağdaşmayacak, Türkiye'nin de 
Kıbrıslı Türklerin de asla kabul etmeyecekleri koşullar ileri 
sürüyor. Yani bir yandan ön koşulsuz masaya oturun diyor Sayın 
Denktaş'a ve Klerides'e G-8'ler, ama bir yandan da kendileri ön 
koşullar öne sürüyorlar. Bu, kabul edilebilir bir şey değil.

Biliyorsunuz Bakü-Ceyhan boru hattı projesi gitgide can
lılık kazanıyor. Bakü-Ceyhan boru hattının yapılmasıyla Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Adası'nın genelde dünya 
güvenliği açısından çok büyük ölçüde önemi artmış olacaktır. 
Çünkü Bakü-Ceyhan hattının ve oradan gelecek olan petrolün, 
doğalgazın ulaştırılması sırasında ciddi güvenlik sorunları ortaya 
çıkabilir. O bakımdan Kıbrıs'ın hiç değilse bir bölümünde Türk 
devletinin bulunması yalnız Türkiye için değil, aslında bütün 
dünya için bir güvencedir. Her halde bu Bakü-Ceyhan boru hat- 
tıyla önemi büsbütün artacak olan Doğu Akdeniz'in güvenliği 
Rumlar'a teslim edilemez. Rumlar'ın ve Yunanistan'ın ne kadar 
sorumsuzca dış politika izledikleri öteden beri bilinir. Ne kadar 
ikili, üçlü oynadıkları bilinir. Onun için özellikle Batı dünyası 
bakımından eğer orada bir Türk devleti bulunmazsa, Doğu 
Akdeniz'de çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. Dünya bunun bi
lincine varır veya varmaz, o kendi bilecekleri iş, fakat Türkiye de, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her halde G-8'lerin olsun, 
Avrupa Birliği'nin olsun, istedikleri ödünleri asla veremezler. 
Çünkü öyle ödünler, Türkiye için ve Kuzey Kıbrıs Türk

tehlike arz edeceği açıktır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayakları üstünde 
durabilir mi? Bir kere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 200 bin 
nüfuslu ada devleti. Türkiye'nin bir orta boy ilçesi kadar nüfusu 
var. Türkiye ekonomik bakımdan çok sıkışık durumdayken bile, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün gereksinmelerini 
karşılayabilir. Kaldı ki, Kıbrıslı Türkler çok yaratıcı insanlar, çok 
ilginç buluşları var. Örneğin eskiden Kıbrıs'ın Türk kesiminde de, 
Rum kesiminde de üniversite yokken birden bire bu konuda bir 
eğitim atılımına girişti Kıbrıslı Türkler. Birbiri ardından üniver
siteler açılmaya başlandı o küçücük ülkede, daha Rum tarafında 
hiç üniversite yokken, ondan sonra Rumlar da kurmaya başladılar 
ve bugün bildiğim kadar sayısı 7'yi buldu Kıbrıs'taki Türk üniver
sitelerinin.

Şimdi ilginç bir durum var; Türkiye dışında hiçbir devlet 
henüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diplomatik anlamda 
tanımıyor, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniver
sitelerin diplomalarını bütün dünya tanıyor. Bütün dünyadan o 
üniversitelere ABD'den, İngiltere'den daha başka ülkelerden 
öğrenciler geliyor, profesörler geliyor, doçentler geliyor. Bildiğim 
kadar 50'nin üstünde ülkeden bu üniversitelerde öğrenciler var. 
Yani bilim ve bilgi çağında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslın
da tanınmıyor olsa bile, neredeyse bütün dünyaya öncülük sayıla
cak kadar atılımlar yapabiliyor. Bir yandan ulaşımın bile engel
lenmesine karşın turizmini geliştirmeye çalışıyor. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti yalnız Türkiye'nin yardımına muhtaç değil, 
Kıbrıslı Türklerin kendi yaratıcılıkları, ekonomiye ve ticarete
yatkınlıkları da çok önemli bir faktör. Eğer Kıbrıslı Türk

•   ___

işadamları -ki Ingiltere'ye, Almanya'ya, ABD'ye, Avtusrulya'ya 
daha birçok ülkeye yerleşmiş dürümdalar- Kıbrıs'ın geleceğini 
güvenle görebilirlerse çok daha fazla yatırımlar yapacaklardır. 
Biz de o güvenceyi vermek zorundayız.

Yani herkes şunu bilsin dünyada: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti kendilerinden bazı duyarsız çevrelerin istedik

Cumhuriyeti için yaşamsal bir tehlike ortaya çıkarır.
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leri ödünlerden hiçbirini vermeyecektir, vermeleri mümkün 
değildir ve Türkiye için kendi bağımsızlığı ne kadar zorunlu ise, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı da o kadar 
zorunludur. O bakımdan ne kadar baskı gelirse gelsin üstümüze, 
biz o baskılara karşın zaten Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdik ve 
sonuç aşamasına getirebildik.

Kim ne kadar engelleme yapacak olursa olsun, sonuç ala
mayacaklardır. Ben inanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye ile birlikte ilelebet yaşayacaktır.

KURTUL ALTUĞ: Sayın Başbakan Kıbrıs'la ilgili genel 
bir değerlendirme yapar mısınız? Türk halkına da en son 
mesajınızı böyle vermiş olursunuz. Hem Kıbrıs'taki soy
daşlarımız, hem Türkiyede’ki Kıbrıs'ı düşünen vatandaşlarımız, 
içlerinde bir rahatlık hissederler.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT: Türkiye'nin bir büyük 
zaafı, bir büyük eksikliği vardır; o da tanıtım. Maalesef biz kendi 
sorunlarımızı çok haklı olduğumuz konuları dünya kamuoyuna 
anlatmakta, aktarmakta çok ihmalci davranıyoruz- Ya dünya nasıl 
olsa bizi biliyor, sorunları biliyor varsayımı ile bu ihmalciliği 
sürdürüyoruz veya umursamıyoruz. Hangi nedenle olursa olsun, 
bu büyük bir eksikliktir. Bugün Türkiye'ye karşı Kıbrıs konusun
da olsun, Ege konusunda olsun kendi iç sorunlarımızla ilgili 
olsun, aleyhte tavır alan politikacılardan, devlet adamlarından bir 
çoğu genç insanlar- Örneğin bugün Türkiye'ye karşı tavır alan 
batılı diplomatlardan, politikacılardan bir çoğu bundan 25 yıl 
önce bir çocuktu veya gençti. Türkiye'nin neden, hangi meşru 
haklara dayanarak Barış Harekâtı'nı başlattığını ve başardığını 
bilmiyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle Rum propagandasının, 
Yunanistan propagandasının etkisi altında kalarak Türkiye'yi 
ısrarla işgalci bir devlet gibi gösteriyorlar.

Oysa kim işgalci lafını ağzına alırsa Türkiye'nin Kıbrıs 
Barış Harekâtı hakkında, o kimsenin sözünü o noktada kesmek 
gerekir. Ben şahsen öyle yapıyorum; ziyaretime gelen yabancı 
devlet adamları, politikacılar ben muhalefetteyken olsun, iktidar
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dayken olsun, hükümetteyken olsun geldiklerinde işgalci lafını 
açarlarsa derhal susturuyorum, "Bu tabiri kullanamayız" diyo
rum. Ama bunu bütün dünyaya yaymamız gerekir. Bizim bir 
garantörlük hakkımız vardır. Hakkın da ötesinde görevimiz 
vardır. Biz o görevi yerine getirdik, evvelâ 17 Temmuz gecesi, 
yani Kıbrıs'taki cunta darbesinin hemen ertesinde, iki gün sonra 
Ingiltere'ye gittiğimiz de, İngiltere de garantör devlet olduğu için 
ona danışmak ve mümkünse onunla birlikte hareket etmek zorun
daydık. Biz İngiltere'ye çok ısrar ettik, sizin orada üsleriniz var, 
gelin beraber çıkalım Ada'ya, bu şekilde tepkiler, kaygılar büyük 
ölçüde giderilmiş olur, hem bu darbenin tahribatını önleyelim. 
İngilizler bunu kabul etmediler. O zaman biz, o görevi üstlenmek 
zorunda kaldık. 25 yıl sonra İngiltere de bunun iç tartışmaları 
yapılıyor. İngiltere'de, ABD'de de. Acaba hata mı edildi diye. 
Garantör devlet olarak İngiltere, büyük gücüne rağmen 
Kıbrıs'taki son derecede tehlikeli gelişmelere seyirci kaldı, ama 
Türkiye'nin o görevi yerine getirmesi, sonradan bir kusur gibi 
gösterilir oldu.

Bunu belirttikten sonra şunu da söylemek istiyorum: Kıbrıs 
konusundaki Türk davasına damgasını vuran değerli devlet adamı 
Sayın Denktaş'ın hep belirttiği gibi, artık ilgili taraflarla masaya 
oturmak için, özellikle Kıbrıslı Türk ve Rumların masaya otur
maları için her şeyden önce gerçeğin kabul edilmesi, yani 
Kıbrıs'ta 1983 sonundan beri iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini 
sürekli vurgulamamız gerekiyor. 31 Temmuz 1974 yılında, yani 
bizim Barış Harekâtımız'dan birkaç gün sonra Cenevre 
Konferansı Kıbrıs’la ilgili olarak toplanmıştı. 31 Temmuz 1974 
Cenevre Konferansı'nın sonunda üç garantör devletin dışişleri 
bakanları; yani, Türk, İngiliz ve Yunan Dışişleri Bakanları bir 
Ortak Bildiri yayınladılar. O Ortak Bildiri’de "Kıbrıs'ta iki ayrı 
özerk yönetim; Türk yönetimi ve Rum yönetimi vardır, bunu not 
ettik” dediler. Daha o sırada nüfus değiş-tokuşu olmamış; yani 
Rumlar Türk tarafına, Türkler Rum tarafına; Rumlar kendi 
taraflarına, Türkler kendi taraflarında yoğunlaşmamışlar. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye devlet kurulmamış, ona rağmen o 
gün üç garantör devlet gerçek bir teşhiste bulundu. Şimdi aradan
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25 yıl geçmiş, güçlü bir devlet dünyanın çıkarttığı bütün engellere 
karşın, dünyada eşi belki de hiç görülmemiş bir direniş göstererek 
bağımsızlığını koruyabilmiş bir toplum var orada, Türk ulusunun 
bir uzantısı olan Kıbrıs Türkleri var. Bunlar kendi devletlerini 
kurmuşlar. Bu devlet dünyanın bütün engellerine rağmen işliyor 
ve kimseye de boyun eğmeden işliyor. Böyle bir devletin varlığı 
yadsınamaz. Türk ve Rum tarafı masaya oturmaya davet 
edilirken, "Siz evvela bu gerçekten vazgeçeceksiniz,"denemez.

Şimdi diyorlar ki, "Önkoşulsuz olarak biraraya gelsin iki
lider, Klerides ve Denktaş", G-8'ler bunu söylüyor, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi bunu söylüyor. Ancak bunu
söyleyenler kendileri bir ön koşul ileri sürüyorlar, hatta birkaç ön
koşul ileri sürüyorlar; Ada'da tek bir egemenliğin olacağını, tek
bir vatandaşlık olacağını, iki ayrı egemenlik olmayacağını kabul
edeceksin. Bunlar koşul. Yani Kıbrıs'la hiç ilgilenmemesi gereken
birtakım devlet, birtakım kuruluşlar, birtakım önkoşullar ileri
sürecekler, dayatacaklar Türk tarafına karşı; ondan sonra Türk
tarafı da benim bir tek önkoşulum var, bağımsız bir devlet
olduğumuz gerçeği tescil edilsin dediği vakit "Olmaz, sen ön
koşul" ileri sürüyorsun denecek. Artık bu oyunlara bir son ve
rilme zamanı geldi.

Kıbrıs sorunu diye bir sorun artık yoktur, yani Türkiye 
açısından bu sorun çoktan çözülmüştür. Kıbrıs Türkleri açısından 
da çözülmüştür. Eğer kendi kendilerini aldatıyor olmasalar, 
Rumların da kabul etmeleri gerekir ki, Rumlar açısından da bu 
sorun çözülmüştür. 20 Temmuz 1974 öncesine dönüş hayallerinin 
gerçekleşebilir tarafı yoktur.

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri dünya için bir sorun da yarat
mıyorlar. Hiçbir devletin içişlerine karışmıyorlar, hiçbir ülkeye, 
hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruluşa sorun yaratmıyorlar; 
ama, dünyada bazı devletler öyle bir sorun yaratabilecek durum
da değillerse adeta bunu bir eksiklik gibi görüyorlar galiba. 
Dünyada oysa ilgilenilecek bir hayli sorun var. Bunlarla ilgilen
mek daha doğru olur. Kıbrıs'ta ise barış var, kalkınma var,
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demokrasi var. Kimseye de bir sorun yaratılmıyor. Onun için bu 
konuda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklarını 
hiçbir ödün vermeden savunabilecek durumdadırlar. 25 yıldır her 
engel aşılmış, bundan sonra da her engel aşılacaktır.

Şunu da belirtmek isterim ki: Böyleşine çok kritik bir aşa
maya girdik, böyle bir aşamada bütün yaşamını Kıbrıs 
Türklerinin davasına adamış olan Sayın Rauf Denktaş'ın, 
KKTC'de Cumhurbaşkanı olması da mutlaka değerlendirmemiz
gereken bir şanstır.

Çok teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “CYPRUS TODAY” 
GAZETESİNİN, KIBRIS TÜRK BARIŞ HAREKATI’NIN 

25. YILDÖNÜMÜ ÖZEL EKİNDE YAYINLANAN MESAJI

Last week we celebrated the 25th anniversary of the 
Cyprus Peace Operation that Turkey undertook in accordance 
with her international rights and obligations. 20 July 1974 is a 
turning point in the history of Cyprus. It is a day which marks the 
end of a dark period of suffering of the Turkish people. For the 
last 25 years peace and calm prevails in the island. There will 
never be a return to those dark days. The Turkish Cypriot people 
have endured great sacrifices to reach the present day. They have 
shown great heroism in resisting subjugation. We commemorate 
with respect our martyrs who have sacrificed their lives in the 
fight against oppression and extend our gratitude to our veterans. 
The Turkish Cypriot people fully appreciate the value of living 
under the roof of their own independent and sovereign state. 
There is no doubt that the Turkish Cypriot people are entitled to 
their Turkish Republic of Northern Cyprus in the exercise of their 
inherent and inalienable right of self-determination. They have 
their own flag which represents their free will. With all its quali
fications and in particular its exemplary democratic institutions, 
the Turkish Republic of Northern Cyprus deserves respect among 
all other states. Until the Turkish Republic of Northern Cyprus 
gains its rightful place within the international community, 
Turkey will continue to support the Turkish Cypriot people in line 
with its everlasting solidarity.

The two peoples of Cyprus are destined to co-exist side by 
side. It is unrealistic to expect one of the two peoples to give up 
its independent statehood. The peace operation has created the 
necessary conditions that would enable the two sides to live in
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security. What is necessary is to consolidate the environment of 
peace and calm with an agreement. The Turkish Republic ot 
Northern Cyprus has for years made constructive proposals to 
resolve their disputes. The Turkish Cypriot side is once again 
extending its hand for a lasting peace. The confederation propos
al shows the good will and sincerity of the Turkish side. If the aim 
is to secure genuine equality between the two sides in Cyprus and 
thus serve to the interest of peace in the region, the proposal 
should be considered with utmost seriousness. Let us hope that 
this opportunity will not be missed.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ ORTAK AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Rauf Denktaş'ın vaki davetine icabetle, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Bülent Ecevit 20 Temmuz 1999 günü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'e bu ziyaretinde Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Devlet Bakam 
Şükrü S. Gürel, Devlet Bakanı Prof. Dr. Sayın Tunca Toskay, 
Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici, Milli Savunma Bakanı Sayın 
Sabahattin Çakmakoğlu, Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır 
ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın M. Selçuk Polat 
refakat etmiştir.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit ve beraberindeki yüksek 
düzeyli heyet 20 Temmuz 1999 tarihinde Barış ve Özgürlük 
Bayramının 25. Yıldönümü kutlamalarına iştirak etmişlerdir.

Bu ziyaret sırasında Başbakan Sayın Bülent Ecevit, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, KKTC Başbakanı Sayın 
Derviş Eroğlu ve KKTC Hükümet üyeleri ile danışma ve 
görüşmelerde bulunmuştur.

Yapılan görüşmelerde taraflar;

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasında kabul edilmiş bulunan 20 Ocak 1997, 20 Temmuz 1997 
ve 23 Nisan 1998 tarihli Ortak Açıklamalarda yer alan unsurları 
teyid ederek,
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İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve derin
leştirme yönündeki karşılıklı arzu ve azimlerini yineleyerek,

G-8 ülkelerinin Köln zirvesinde Kıbrıs konusunda yaptık
ları açıklama, BM Genel Sekreteri'nin iyiniyet görevine ilişkin 
raporu ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1250 sayılı kararının ışığın
da bir durum değerlendirmesi yapmışlar ve aşağıdaki ortak görüş 
ve kararlarının kamuoyuna açıklanmasını yararlı görmüşlerdir:

- Bugün Kıbrıs Türklerine büyük acılar çektirmiş olan 
karanlık bir dönemin kapanmasının 25'inci yıldönümüdür.

- Büyük özverilerle bu günlere ulaşan Kıbrıs Türk halkı 
kendi özgür, bağımsız ve egemen devletinin çatısı altında, kendi 
geleceğinin sahibi olarak yaşamanın değerini çok iyi bilmektedir. 
Bu uğurda hayatlarını veren aziz şehitlerimizi saygıyla anmakta, 
gazilerimize şükranlarımızı sunmaktayız.

- Hiçbir zaman o karanlık günlere dönülmesi, böyle 
tehlikeli bir gelişmeye kapıyı aralayacak herhangi bir oldu-bittiye 
göz yumulması sözkonusu olmayacaktır. Bu yöndeki hayallerin 
bütünüyle terk edilmesi gerekir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu husustaki 
kararlılıklarının ve duyarlılıklarının herkes tarafından bilinmesini 
ve geçmişten farklı olarak Türk tarafının görüşlerinin dikkatle 
değerlendirilmesini istemektedirler.

Kıbrıs adasında barışın bir daha sarsılmaması, adanın iki 
halkının esenliği ve güvenliği kadar Doğu Akdeniz'in istikrarı 
açısından da yaşamsal bir önem taşımaktadır.

- Bunun güvenceye alınmasının yolu, mevcut gerçeklerin 
tanınması ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk devleti ile Güney Kıbrıs'taki 
Rum devleti arasında bir barış anlaşmasına varılmasıdır.

- Kıbrıs Türk halkına karşı 36 yıldır yapılan haksızlıklar 
zinciri artık kırılmalıdır.
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- Ada'nın iki halkının ayrı ayrı sahip bulundukları kendi 
kaderini belirleme haklarını kullanarak birlikte kurdukları 1960 
Cumhuriyetini Kıbrıslı Rumlar 1963 yılında önceden planlanmış 
silahlı saldırılarla yıkmış ve Kıbrıs Türk halkını yok etmeye 
çalışmışlardır.

- Bu tarihten sonra Kıbrıs'ta adanın iki eşit halkını temsil 
etmeye ve Kıbrıs'ın tümü için karar almaya ehil ve yetkili ortak 
bir devlet, parlamento, hükümet ve yönetim kalmamıştır.

- Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıslı Rumların silah zoruyla kendi 
haklarını ve ortak cumhuriyetin Unvanlarını gasbetmesini hiçbir 
zaman kabul etmemiş, Rum saldırı ve baskılarına karşı yıllarca 
direnmiş, yaşam mücadelesini sürdürürken kendi öz yönetimini 
ve neticede kendi devletini kurmuştur.

- Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak etmek amacıyla 1974 yılında 
adada bir askeri darbe düzenlemesi üzerine Türkiye 1960 Garanti 
Antlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği barış harekatı ile bu 
yasadışı eylemi durdurmuş, Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan 
ve onbir yıldır süren ağır baskılardan kurtarmıştır.

- 1974 somasında Kıbrıs'ta sonu gelmez çatışma ve kan 
dökümü dönemini sona erdiren iki kesimli yeni bir zemin oluş
muştur. Bunun yarattığı sükunet ortamı adanın iki halkının kendi 
toprakları üzerinde kendi devlet yapıları altında yaşamalarına ve 
1963 somasında oluşan sorunlara çözüm aramaya başlamalarına 
olanak sağlamıştır.

- Türk tarafı Kıbrıs'taki güvenlik ortamını kalıcı kılacak ve 
sorunları anlaşmaya dayalı bir uzlaşmaya kavuşturacak yeni bir 
düzenleme için yıllarca yapıcı ve ciddi önerilerde bulunmuş, kap
samlı uzlaşı çerçevelerinin oluşturulması için iyiniyetle emek har
camıştır. Rum tarafı bu çabalara samimi hiçbir katkıda bulun
mamış, Kıbrıs Türk tarafına karşı yaklaşımını değiştirmemiş, 
geçersiz iddia ve saplantılarını terk etmemiştir.

- Kıbrıs'taki sorunların 36 yıldır aşılamamasınm temelinde
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Rum tarafının Kıbrıs'ı bir Yunan adasına dönüştürme saplantısın
dan vazgeçmemesi ve bu bağlamda, hiçbir meşruluk taşımayan 
sıfat ve iddialarını sürdürme çabası yatmaktadır. Rum tarafının bu 
olumsuz ve maceracı tutumu sürdürmesinde öncelikle 
Yunanistan'ın ağır sorumluluğu bulunmaktadır.

- Rum tarafının bu iddialarının hiçbirinin yasal ve haklı bir 
dayanağı veya meşru bir amacı olmadığı, saldırgan bir nitelik 
taşıdığı ve uluslararası anlaşmaları açık biçimde ihlal ettiği çok 
belirgindir.

- Bu saldırgan politikaların uzantısı olarak Kıbrıs Türk 
halkına karşı her alanda ahlak dışı ambargolar uygulanmaya 
kalkışılması ve uluslararası alanda bir propaganda savaşı 
sürdürülmesi hiçbir şekilde mazur gösterilemez ve kabul edile
mez.

- Avrupa Birliği, Kıbrıs Rum tarafıyla üyelik müzakereleri 
başlatarak çok hatalı bir yola sapmıştır. Adanın iki halkı ve 
Türkiye ile Yunanistan arasında 1960 Anlaşmaları ile kurulan ve 
güvence altına alınan dengelerin yok sayılması mümkün değildir 
ve uluslararası hukuk açısından geçersizdir. AB'nin tüm ciddi iti
raz ve uyarılarımıza karşın attığı bu sorumsuzca adım o tarihe 
kadar oluşturulan uzlaşma çerçevesini ve parametrelerini tahrip 
etmiş, güven bunalımını derinleştirerek iki tarafı birbirinden daha 
da uzaklaştırmıştır.

- Rum tarafını tüm ada adına müzakere yapmaya yetkili 
gören ve Kıbrıs Türk halkının eşit siyasal statüsünü ve egemenlik 
haklarını hiçe saymaya kalkışan böyle bir yaklaşım tümüyle 
geçersizdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kıbrıslı Rumlar ve 
Avrupa Birliği adanın geleceğinin böyle bir yaklaşım üzerine bina 
edilemeyeceğini anlamalıdırlar.

- Avrupa Birliği'nde bu yönde başlamış olan uyanış ve bi
linçlenme memnuniyet verici, ancak yetersizdir. Birlik saptığı 
hatalı yoldan dönme iradesini gösterebilmeli ve Rum tarafıyla 
Kıbrıs adı altında sürdürülen müzakereler durdurulmalıdır.
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- Zira Avrupa Birliği'nin üyelik yolunda yaktığı yeşil ışık 
Rum tarafına yanlış ümitler vermiş ve tehlikeli bir gerilim poli
tikası izlemeye teşvik etmiştir. Rum yönetimi yıllardır Güney 
Kıbrıs'a ileri teknoloji ürünü silahlar ithal etmekte, Yunanistan'a 
tahsisli askeri hava ve deniz üsleri kurmakta ve Yunanistan'la bir
likte Türkiye'ye karşı PKK terörizmine açık destek vermektedir. 
Bunlar adada ve Doğu Akdeniz’de gerilimi arttıran ve herhangi 
bir müzakere sürecinin önünü tıkayan kabul edilmez 
davranışlardır.

- Türkiye'nin anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk 
halkına yönelik ahdi sorumlulukları, uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan hakları ve Kıbrıs adası üzerinde ulusal güvenlik 
çıkarları vardır. 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmalarının doğrudan 
veya dolaylı olarak aşındırılmasına hiçbir koşul altında izin ve
rilmeyecektir. Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz'de 1960 anlaş
maları ile kurulan Türk-Yunan dengesi, özellikle Avrupa 
Birliği'nin Rum tarafıyla ilişkilerindeki gelişmeler gözönünde 
tutularak siyasi, askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda titizlik
le korunacaktır.

- Uluslararası toplum içinde geçmişin hatalarını idrak 
ederek, Kıbrıs'taki durumu sağlıklı bir bakış açısından değer
lendiren ve anlaşmaya dayalı bir uzlaşmayı samimiyetle arzu 
eden kesimler bulunduğunu biliyoruz. Geçmiş bir çok deneyimin 
gösterdiği gibi, güven verici bir sonuç alınması için zorunlu şart
lar ve zemin oluşturulmadan başlatılan görüşmeler başarısızlığa 
uğramakta, her başarısızlık adada güvensizlik ve gerilimi derin
leştirmekte ve iki tarafı birbirinden koparmaktadır.

- iki taraf arasında statü eşitliği kabul edilmeden, 
Kıbrıs'taki iki halkı temsil eden eşit ve egemen iki devletin mev
cut olduğu, bu iki devletten birinin diğerinin üzerinde egemenlik 
ve otorite iddiasında bulunamayacağı yeterli hukuki ve siyasi 
açıklıkla ortaya konulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlatıl
masına olanak bulunmayan bir noktaya gelinmiştir. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin ayrı egemen varlığının kabul edilmesi,
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adanın iki devleti arasında anlaşmaya dayalı bir uzlaşmanın 
anahtarı durumuna gelmiştir.

- Ada'daki gerçeklerden kaçınılmasının Rum tarafı dahil 
kimseye bir yararı yoktur. Yeni bir Kıbrıs ancak bu gerçekler 
üzerine kurulabilir. Üçüncü taraflar ancak Kıbrıslı Rumları bu 
yönde teşvik ettikleri ve saplantılarını terk etmelerini sağlayıcı bir 
tutum takındıkları takdirde Kıbrıs'ta barışın korunmasına ve daha 
da sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmuş olurlar. Anlaşmaya 
dayalı bir uzlaşma ancak adadaki iki devlet arasında serbestçe 
müzakere edildiği, adadaki iki halkın anavatanları Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki dengeyi koruduğu ve iki taraf arasındaki 
sorunları kapsamlı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir uzlaşılara
bağladığı takdirde kalıcı olabilir.

$

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Rauf Denktaş'ın 31 Ağustos 1998 tarihinde yaptığı Kıbrıs 
Konfederasyonu önerisi adanın iki halkı ve iki devleti arasında 
eşitlik ve egemenlik temelinde anlaşmaya dayalı kalıcı bir barışın 
kapısını açacak bir çerçeve çizmektedir. Amaç Kıbrıs adasında ve 
Doğu Akdeniz'de barışı bir daha sarsılmayacak biçimde güven
ceye almak ise, Kıbrıs Konfederasyonu önerisinin büyük dikkat 
ve ciddiyetle değerlendirilmesi gerekir.

- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 
bağlar en yüksek düzeyde karara bağlanan bütünleşme hedefinde 
geliştirilecek ve derinleştirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasını süratlendirerek sürdüre
bilmesi için önem taşıyan projeler yürürlüğe konarak sonuç
landırılacaktır. İki ülke arasındaki ortak çıkarların bütün yön
leriyle korunması amacıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasında önümüzdeki dönemde bir özel ilişki anlaş
ması imzalanacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ÜLKEMİZE RESMİ 
BİR ZİYARET YAPMAKTA OLAN ALMANYA 

DIŞİŞLERİ BAKANI JOSCHKA FİSHER’İ KABULÜNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Türkiye'ye resmi 
bir ziyaret yapmakta olan Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Joschka Fischer'i bugün kabul etmiştir.

Kabulde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, urkiye-Avrupa 
Birliği ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel 
konular üzerinde durulmuştur.

Cumhurbaşkanı Demirel, Almanya ile karşılıklı çıkarlara 
dayanan çok yönlü ilişkilerimiz bulunduğunu, iki milyonu aşkın 
vatandaşımızın Almanya'da yaşadığını, bunlardan takriben 50 
bininin işadamı olduğunu; ayrıca, çok sayıda Alman şirketinin de 
Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 13 milyar dolar olduğunu; bütün bunların Almanya'da 
bir Türkiye ve Türkiye'de de bir Almanya gerçeğinin varolduğu
na işaret ettiğini; dolayısıyla, ilişkilerimizin iyi bir düzeyde tutul
ması için gereken özenin gösterilmesinde ortak yararımız bulun
duğunu; Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde Almanya ile birlik
te Avrupa'nın ortak değer ve ideallerinin savunucusu olduğunu, 
bugün de Avrupa'nın barış, istikrar ve güvenliğine katkılarını 
sürdürdüğünü, ortak değerlerimizin Altay Dağları'na kadar 
uzanan geniş bir coğrafyaya taşınmasında bir köprü rolü oyna
maya başladığımızı, amacımızın barış ve refah içinde bölün
memiş, demokrat bir büyük Avrupa yaratılmasına katkıda bulun
mak olduğunu; tüm Avrupa kurumlarının üyesi olan Türkiye'nin 
AB ile tam üyeliği öngören bir ortaklık anlaşması bulunduğunu, 
bu anlaşma zemininde Gümrük Birliğine gidilmiş olduğunu,
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Lüksemburg Zirvesi'ndeki ayrımcılığa rağmen anlaşmalardan 
doğan bir hakkımız olarak gördüğümüz tam üyelik hedefini 
muhafaza ettiğimizi; Almanya'nın Köln Zirvesi'nde Türkiye'nin 
diğer üyelerle eşit statüde aday olması yönündeki girişimlerini 
takdirle karşıladığımızı, bu çabaların Helsinki Zirvesi'nde de 
sürdürülmesini ve Türkiye'nin adaylığının açık biçimde ortaya 
konmasını beklediğimizi; öte yandan, insanlığa karşı bir suç olan 
terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin uluslararası hukuk 
çerçevesinde bir yükümlülük olduğunu, terörizmin hiçbir şekilde 
mazur görülemeyeceğini, bir hukuk devleti olan Almanya'nın da 
aynı anlayışa sahip olduğuna inandığımızı belirtmiş ve Almanya 
ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istediğimizi vurgulamıştır.

Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, Türkiye-Almanya ve 
Türkiye-AB ilişkilerinin taşıdığı önem konusunda tamamen aynı 
fikirde olduğunu, Lüksemburg Zirvesi kararlarını bir hata olarak 
gördüğünü, Köln Zirvesi'nde başlattıkları girişimi Helsinki 
Zirvesi'nde de sürdüreceklerini, bu zirvede Türkiye'nin diğer 
adaylarla eşit statüde aday olmasının sağlanacağına inandığını; 
AB'nin bir Hıristiyan kulübü kesinlikle olmadığını, evrensel 
mahiyetteki ortak değerlere dayandığını, Türkiye'nin demokrasi 
ve insan hakları alanında daha ileri adımlar atma iradesini mem
nuniyetle izlediklerini, AB'nin Türkiye'nin öneminin ve sunduğu 
imkânların farkında olduğunu, Başbakan Schroeder'in ve tüm 
Alman Hükümetinin Türkiye'nin AB adaylığı için ön koşulsuz 
olarak çaba göstermeye devam edeceğini; öte yandan, 
Türkiye'nin terörizme karşı hukuk çerçevesinde yürüttüğü etkin 
mücadelenin taşıdığı önemi gayet iyi bildiklerini, PKK'nın 
Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklanmış olduğunu, bu konuda 
hiçbir değişikliğin sözkonusu olmadığını, terörün hiçbir şekilde 
mazur görülemeyeceği görüşüne katıldıklarını ifade etmiş; 
Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog başlatılmasını mem
nuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, ayrıca, Almanya'daki 
vatandaşlarımıza yeni Vatandaşlık Yasası'yla sağlanan imkân için 
sarfettikleri çabayı anlatarak bu yasanın önemi üzerinde durmuş
tur.
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Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye ve Almanya'nın birlikte 
çalışmaya devam edeceklerini, son derece değerli olan iki ülke 
ilişkilerine gereken ihtimamın gösterilmesi doğrultusunda aklıse
limle hareket edileceğine yürekten inandığını belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İLE 
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOSCHKA FİSCHER’İN

ORTAK BASIN TOPLANTISI

SN. CEM: Türkiye ve Almanya birliktelikleri itibariyle 
değil, sadece büyüyen ekonomik bağlantıları itibariyle de değil, 
ama çok özel insan boyutundaki ortak konuları itibariyle başka 
ilişkilerden farklı bir beraberlik içinde olmuşlardır. Bizim 2.5 
milyona yaklaşan insanımız Almanya'da yaşamaktadır, 
Almanya'da çalışmaktadır, çocuklarını Almanya'da büyütmekte
dir. Gene çok önemsediğimiz bir husus; biz her yıl 2 milyon 
dolayında Alman vatandaşını geçici bir süre için bile olsa misafir 
etmekteyiz. Bizim insan boyutundaki bu ilişkimiz diğer alanlar
daki bütün ilişkilerimizi geliştirmek yükümlülüğünü bize ver
mektedir.

Şunu belirteyim; Almanya ile olan ilişkilerimizi canlandır
manın, geliştirmenin süreci içindeyiz. Bu yolda ilerlemekteyiz. 
Bu bağlamda, özellikle Schröder hükümetinin kurulmasından 
sonra ve muhatabım Sayın Fischer'in gayretleriyle ülkelerimiz 
arasında bazı yanlış anlamaların giderilmesi ve gelişmelerin 
hızlanması yolunda mesafe alınmıştır. Bu görüşmeler, Sayın 
Fischer'in bu ziyareti, bu bağlamda son derece önemlidir. Geneli 
itibariyle Sayın Fischer'le görüşmelerimizde, ayrıca, Sayın 
Fischer'in bilahare görüştüğü Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın 
Başbakanımızla, Sayın Devlet Bakanımızla, Sayın TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanımız ve üyeleriyle yaptığı görüşme
lerde, sözünü ettiğim olumlu çizgi daha da ileriye 
götürülebilmiştir.

Ben kısaca bazı hususları kendi görüş açımdan özetlemeye 
çalışayım. Bu görüşmelerimizde bizim öncelikle üzerinde dur
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duğumuz bir konu Almanya'da yaşamakta ve çalışmakta olan 
vatandaşlarımızın durumunun iyileşmesi olmuştur. Şunu belirt
mek istiyorum: Alman tarafı geleneksel olarak bizim vatan
daşlarımızın sorunlarına hep yapıcı ve olumlu yaklaşmıştır. Ama 
buna rağmen ve çeşitli nedenlerden ötürü bizim vatandaşlarımız 
Almanya'da bizim istediğimiz ve Almanların istediği bir etkinlik 
düzeyine henüz yükselebilmiş değildir. Benim çok örnek aldığım 
bir nokta, bir husus üniversite talebeleri yüzdesidir. Almanya'da 
Almanların çocuklarının üniversiteye ulaşma yüzdesi ile bizim 
çocuklarımızın Almanya'da üniversiteye ulaşma yüzdesine bak
tığımız vakit arada neredeyse bir uçurumun olduğunu görmekte
yiz ve gene bizim insanlarımızın tekrar ediyorum, Almanların 
kabahati olarak falan söylemiyorum, ama bizim insanlarımızın 
hala ve adeta getto denebilecek yalnızlıklar içinde olduğunu 
görmekteyiz. Bütün bu konularda ne yapabiliriz? Bizim daha 
önce bir çalışmamız vardı. Sayın Kinkel'le bunun ilk konuş
malarını yapmıştık. Fakat araya her iki ülkede seçimlerin girmesi 
nedeniyle mesafe alınamamıştır. Biz bu konularda müştereken 
düşünce üretebilecek, proje geliştirebilecek bir çalışma grubunu 
önermiştik. Bunu konuştuk bugün ve büyük bir olasılıkla burada 
yeniden mesafe alacağız.

0

Gene konuştuğumuz konularda, bizim gündeme 
getirdiğimiz konular arasında, Kıbrıs konusu var. Çünkü biz 
Kıbrıs konusuna özellikle Almanya gibi, Türkiye'yi yakından 
tanıyan bir ülkenin daha yakından bakmasında ve bizim bize göre 
çok haklı olan tezlerimizi yeniden değerlendirmesinde fayda ola
cağı düşüncesindeyiz. Bu konuda Sayın Muhatabıma izahatta 
bulundum ve kendi düşüncelerimizi anlattım. Onların özellikle 
Kıbrıs konusuna biraz daha dikkatle bakabilmelerini bir düşünce 
olarak değerlendirmelerine sundum.

Gene bu görüşmelerimizde Alman ve Türk Dışişleri 
Bakanlarının kurallı bir şekilde, yani her sene kurumsal bir şe
kilde, yılda bir kez bir araya gelmelerini, karşılıklı bir kez bir 
ziyaretin gerçekleşmesini öngördük Sayın Muhatabımla. Ayrıca 
kendisi beni Almanya'ya davet etti ve davet ederken bu kurumsal
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ziyaretin veyahut görüşmelerin ötesinde benimle birlikte 
Almanya'daki Türk vatandaşlarıyla temas etmemizi, belki Türk 
öğrencilerin belli bir yoğunlukta olduğu okullara birlikte gitme
mizi ve sorunları yerinde görüp tartışmamızı önerdi ve bunu tabii 
memnuniyetle kabul ettik.

Ayrıca iki ülke arasında, savunma konusunda bir işbir
liğinin gelişebileceğini biz düşündük ve bundan söz ettik. Bu 
konuda da Bakanlıklarımız arasında bir siyasi çerçeve çizilmesi 
açısından bir ön temasın yapılmasını öngördük.

Almanya'nın Türkiye-AB ilişkilerine verdiği önemi Sayın 
Bakan dile getirdi. Ben özellikle AB'nin Köln Zirvesine giden 
süreçte Alman tarafının, Alman dönem başkanlığının Türkiye 
konusunda son derece yapıcı ve gerçekçi olan yaklaşımı 
nedeniyle bir kez daha kendisine teşekkür ettim. AB meselesinin, 
ki ona çok önem veriyor Almanya, elbette haklı, Türkiye ile bu 
kadar çok ekonomik ilişkisi olan, tarihsel yakınlıkları olan ve iki 
milyon küsur Türk vatandaşını barındıran bir ülke olarak 
Almanya gayet haklı şekilde Türkiye'nin AB ilişkilerine özel bir 
önem vermekte. Bunun nasıl gelişebileceğini birlikte konuştuk. 
Ben Sayın Muhatabıma tutumumuzu bir kez daha net bir şekilde 
sundum. Şunu belirttim; Finlandiya Dışişleri Bakanı’yla yaptığım 
konuşmaya atıfta bulundum. Bu dönemin başkanına söylediğim, 
Alman tarafının Köln'e getirdiği öneriyi, Finlandiya'nın da 
getirmesini bekleriz. Bunun dışında artık görüşülecek, konuşula
cak konuda kalmadı AB bağlamında ve umarız AB, Helsinki'de 
bizim açımızdan doğru olan kararı verir. Çünkü bu iş artık çok 
uzadı, bu iş çok gecikti. Türkiye'yi rahatsız eden bir boyut almaya 
başladı AB meselesi. Helsinki'de de bir sonuç alınmalı, biz zaten 
şu aşamada zorlanıyoruz, ama olumlu adım atılmasını bekliyoruz 
AB tarafından. Eğer Helsinki'de de bu gerçekleşmezse, 
Türkiye'nin AB'ne olan ilgisinin artık çok alt düzeylere inebile
ceği yolundaki kaygımı Sayın Muhatabıma anlattım.

Sayın Muhatabım, insan hakları konusuna değindi. Burada, 
basınımızda bazı haberler vardı, onun için açıklık getirmek isti
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yorum. Görüşmelerimizde öyle ısrarlı olmak, ille de insan hakları 
konusunda şunlar yapılmalı, bir başka konuda bunlar yapılmalı 
gibi, bir durum, bir tavır aramızda olmamıştır. Bunu da açıklıkla 
ifade etmek istiyorum. İnsan hakları konusunda muhatabımın 
bazı düşünceleri vardı. Bu çok doğaldır. İki dost ülke arasında ben 
muhatabıma örneğin, Almanya'daki ve Avrupa'nın bazı 
ülkelerindeki yükselen yabancı düşmanlığı konusundaki 
kaygılarımı anlattım. Bazı ülkelerde bu doğrultuda oluşan ve 
bizim insanlarımıza acı veren hadiselerden söz ettim. Bu konuda
ki işbirliğimizin devamını diledim. Yani ben nasıl Almanya'nın 
insan hakları boyutundaki bir konusuna giriyorsam, Sayın 
Muhatabım da Almanya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde bu konu
da bazı düşüncelerini, önerilerini bana iletti.

Açıkça ifade edeyim, bu konuda Türkiye'mizin zaten belli 
bir gelişme içinde olduğunu herkes görüyor. Bu konularda 
Türkiye'nin -ben mazereti hiçbir zaman kullanmadım ve söyle
mem ama- çok zorluklar yaşamış olduğunu, çok zor dönemlerden 
geçtiğini de bir kez daha belirttim. Ama iyiye gittiğini de belirt
tim. Sonra muhatabımla şunu da konuştum. Türkiye'de başka 
ülkelerin de ilgisini çeken bir dava görülmüştür. Bu konuda ilk 
günden söylediğimi, şimdi bütün muhataplarım haklıymışsın 
diyor, ilk günden söylediğim bunun herhangi bir davadan farklı 
olmadığını ve elbette Türkiye'nin kendi hukuk sistemi içinde ve 
Türkiye'nin uluslararası hukuk bağlantıları çerçevesinde bunun 
gerçekleşeceğini söylemiştim ki bunu da herkes sonuçta gördü. 
Bu hukuki sonucun bir siyasi karara muhtaç bir şekilde sonuçlan
ması durumunda gene bir dost olarak kendi düşüncelerini Sayın 
Fischer anlattı. Ama görüşmelerimizin sadece bir-iki konuyla 
sınırlı kaldığını lütfen kimse sanmasın. Yani bu çok uzun
görüşmelerin küçük bölümleriydi bir yerde. Önemli ama küçük 
bölümleriydi.

Şunu söyledim muhatabıma, siyasi boyutu da olan bir 
konuda Türkiye'ye dostça yaklaşan, bakan ülkelerin kendi 
düşüncelerinin olması doğaldır. Bu düşünceyi ortaya koymaları 
da doğaldır. Nitekim birçok ülkeden de bu gelmiştir. Belli bir
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saygı çerçevesinde kalması koşuluyla, ki bunların çoğu da bu 
saygı çerçevesinde kalmıştır, bugünkü dünyada bunda yadır
ganacak bir şey yoktur. Ama bunu böyle çok ısrarcı bir şekilde 
tekrarlamaktan kimseye fayda yoktur. Bu sözüm Almanya için 
değil, genel olarak konuşuyorum. Karşılıklı olarak bu konuda da 
Sayın Muhatabımın düşüncelerini aldım. Bizim düşüncelerimizi 
de kendisine sundum.

Şunu belirtmek istiyorum, son derece olumlu, yapıcı bir 
diyalog ve bir ziyaret gerçekleşmiştir. Bu elbette Alman halkının, 
Alman Hüküm eti’nin tutumundan kaynaklanan, ama aynı zaman
da muhatabım Sayın Fischer'in kişiliğinden, meselelere yak
laşımından, gerçekçiliğinden gücünü alan bir özelliktir.

Sözlerimi izninizle burada noktalayayım. Sayın Fischer'e 
beraberindeki delegasyona, beraberindeki Sayın Milletvekillerine 
bu olumlu, yapıcı, iki gün için teşekkür ediyorum ve sözü Sayın 
Fischer'e bırakıyorum.

SAYIN FISCHER: Çok teşekkür ederim. Muhterem 
hanımefendiler, beyefendiler,

Ben de fevkalade sıcakkanlı ve dostane bir şekilde bizleri 
misafir ettiğiniz için, Sayın Dışişleri Bakanı’na ve diğer muhatap
larımıza ve Türk kamuoyuna teşekkür etmek istiyorum.

İki tane, fevkalade yoğun izlenimler ve görüşmelerle dolu 
gün geçirdik. Sanırım beraberce Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir 
bölüm açmayı başardığımız iki günü birlikte yaşadık ve bu 
bölümleri önümüzdeki haftalar ve aylar içinde içerik olarak da 
doldurmak zorundayız.

Meslektaşım Sayın Cem, geçmişte iki ülke arasında yoğun 
bir yanlış anlamalar döneminden geçildiğini belirttiler. 
Sanıyorum ki bu dönemi iki tarafın da çıkarları açısından artık 
aştık. Avrupa ve Türkiye iki komşudur ve iki komşu olarak artık 
yanlış anlamalara saplanıp kalamayız ve bunun geçmiş deneyim
lerimizden de bildiğimiz gibi, çok ağır bedeli oluyor. Bizim ortak
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olarak bir arada çalışmamızın en güzel örneğini Kosova'da gös
terdik. Orada çıkarlarımızın ne kadar birbirine grift olduğunu 
gördük ve bu Avrupa'nın birbirimizi ne kadar yaklaştırdığına 
tanık olduk. Türkiye'ye özellikle teşekkür etmek isterim 
Kosova'da gösterdiği inançlı tutumundan dolayı. Miloseviç, bir 
siyasi politika uygulamıştı geçen yıl Nisan ayından bu yana, bir 
soykırıma başlamıştı ve ondan beri Türkiye Kosovalı mültecileri 
ülkesine kabul etti. Miloseviç'in amacı bu insanları ülkesinden 
göndermekti ve Türkiye'nin de yardımıyla bunun önüne geçilebil- 
di ve biz Türkiye'ye müteşekkiriz. Bu suç teşki i eden uygulama 
başarısızlıkla sonuçlandı. Yani bir ulusun yerinden, yurdundan 
edilmesi, yurdundan kovulma politikası engellendi. Bugün 
Alman-Türk askerleri Kosova'da yan yana birlikte görev yapıyor
lar ve bu da bize ne kadar ortak sorumluluklarımız olduğunu bir 
kez daha gösteriyor iki komşu olarak. Kosova pek çok bakış 
açısından gelecekte önemli bir Avrupa deneyimi olarak görüle
cektir. O da şudur; kıtamızda tek bir güvenlik vardır ve güven
liğimiz bölünmüş bir güvenlik değildir.

Tabii bunun ötesinde bir şey daha algılıyoruz, o da şu: Batı 
ittifakları, NATO ve AB bir Hıristiyan birliği değildir. Bizler bir 
din birlikteliği değiliz. Dünyada geçerli değerlere dayanan grup
larız. Özellikle de insan hakları, demokrasi ve ekonomik özgür
lüklere dayanan değerlerden kurulu birliktelikleriz. Bu değerler 
bizim için temel değerlerdir. Almanya Federal Cumhuriyeti İkin
ci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana ilk kez bir askeri 
operasyona katıldı ve bu yapılırken de gerçekten çok hararetli 
tartışmalar yaşandı. Ama bunu Avrupa'da yaşayan küçük bir 
Müslüman halkın mevcudiyet hakkını savunmak için yaptı. Biz 
AB'ni işte bu şekilde görüyoruz, bu şekilde algılıyoruz. 
Avrupa'nın güvenliğini, Avrupa'nın barışını da bu şekilde görü
yor, bu şekilde algılıyoruz. İşte bu nedenledir ki, biz Türkiye'nin 
de Helsinki Zirvesi'nde tam aday statüsüne kavuşmasını arzulu
yoruz, tüm diğer aday ülkelerle eşit haklara sahip olmasını isti
yoruz. Başbakan Schröder, Başbakan Ecevit'in mektubuna ceva
ben yazdığı mektupta, birlikte nasıl çalışabileceğimizin zeminini 
çizmiştir, ilişkilerin elle tutulur bir şekilde iyileştirilmesi gerek
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mektedir. Bunun stratejik nedenleri olduğu kadar, dostluğumuz 
nedeniyle de bu çok önemlidir. Almanya ve Türkiye arasında bu 
ilişkiler nedeniyle gerginlikleri ortadan kaldırmak, gerginlikleri 
aşmak zorundayız. Görüş faklılıklarımız olabilir, bunlar olsa bile 
bunu açıkça birbirimize söylemeliyiz ve bunu yaparken de 
karşılıklı olarak birbirimizin iç ilişkilerine karışıyormuşuz gibi 
algılanmamalıyız. Çünkü amaç bu değil. Biz eğer birbirimizi 
eleştirmek istiyor isek, aynen dostlar arasında yapıldığı gibi, bunu 
açıkça yapabilmeliyiz. Açıkça bu eleştiriyi kabul etmeliyiz ama 
yine de bilmeliyiz ki, her ülke kararını kendi alacaktır. Bu konu
da da herkes saygılı olmalıdır.

Aynı şey AB için de geçerlidir. AB de kararlarını üye 
devletleriyle bir bütün olarak alır. Tabii aynı uygulamaları NATO 
içinde de pekçok kez birlikte yaptık. Çok yapıcı, çok verimli 
görüşmeler yaptım bütün muhataplarımla. Cumhurbaşkanıyla, 
Başbakanla ve sevgili meslektaşım Sayın İsmail Cem'le. Tabii bu 
ilk görüşmemiz değildi, şüphesiz son görüşmemiz de olmayacak. 
Aramızdaki görüşmelerde ana engelleri vurguladık. Yani AB'ne 
tam üyelikte, AB üyelerinin bir engel olarak gördüğü konuları 
vurguladık ve bu konularda olumlu görüşmeleri tartıştık.

Ön koşullardan bahsetmeliyim. Yani Helsinki'de alınacak 
bir karara ön koşul olarak hiçbir şeyi ileri sürmeyelim. Bence 
böyle bir şey doğru da olmaz zaten. Ancak, bence olumlu bir 
iklim yaratabilmek için elimizden geleni ardımıza koymamalıyız 
ve bunu yapabilmek için de ana engel noktalar nerelerdedir, bunu 
bilmek zorundayız. Hem AB açısından hem de Türk tarafı açısın
dan. Çünkü ben onların da sorun olarak algıladıkları noktaları 
gördüm, dinledim ve Avrupa'daki meslektaşlarımla yapacağım 
görüşmelerde bunları da dile getireceğim. Ancak, iki tane ana 
sorun alanımız var. Bunlardan bir tanesi, özellikle de kuzey üye 
devletlerden gelen bir eleştiridir. Bu da insan hakları konusunda 
yapılması gerekli iyileştirmeler. Bu konu bütün açıklığıyla, 
çıplaklığıyla tartışıldı. Burada herhangi bir talepkar, ısrarcı tutu
ma girilmeksizin tarafların arzuları, görüşleri, geleceğe yönelik 
düşünceleri dile getirildi. Düşünce ve görüş tek taraflı değildir.
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Her iki taraf için geçerlidir ve şunu tekrar vurgulamak isterim. 
İnsan hakları konusunun, AB için merkezi denebilecek bir önemi 
vardır. Bu konuda olumlu adımlar atıldığını görüyoruz. Çok 
olumlu karşıladığımız inisiyatifler olduğunu görüyoruz, 
Türkiye'deki yeni hükümet tarafından.

Ama yine de ana endişe konularımızı bir kez daha belirt
mek isterim. İlk endişe konusu demokratik bir çözüme gidilmesi. 
Güney doğu'daki Kürt kökenli Türk vatandaşlarının yoğunlukla 
yaşadığı bölgedeki ihtilafın çözümü konusunda. Sayın 
Meslektaşım İsmail Cem, iki milyonu aşkın Türk vatandaşının 
Almanya'da yaşadığından bahsetti. Güneydoğu sorunu 
sivrildikçe, oradaki gerginlik arttıkça, bizim ülkemizde yaşayan 
Türkler arasında da bunun yansımasını görüyoruz. Bu nedenle bu 
konu ikili ilişkilerimiz açısından da çok önemli. Biz hiçbir şekilde 
Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde terörle mücadele 
etmek zorunda olduğunu inkar etmiyoruz. Biz de mutlaka ve mut
laka terörizmle mücadele edilmesi gerektiğine inanan, bunu vur
gulayan bir ülkeyiz. Hiçbir zaman bölücülüğü veya benzeri giri
şimleri Avrupa Birliği'nde desteklemiş değiliz. Bu konuda tutu
mumuz son derece açıktır ama bizim için burada önemli olan 
Güneydoğu'daki ihtilafın çözümlenmesinde demokratik, insani 
yollara başvurulması. Sanırım bu hepimizin yararına olacaktır.

Sevgili Meslektaşım Cem'e ölüm cezası konusundaki 
görüşlerimizi de aktardım. Bu bizim sadece Türkiye bağlamında 
dile getirdiğimiz bir görüş değil. Rio'da açıkladım, Fidel Castro 
ile görüşmemde, Madeleine Albright ile görüşmemde, herkese 
bunları vurguladım. Almanya, iki Alman vatandaşının idam 
edilmesi konusunda ABD nezdinde girişimde bulundu. 
Uluslararası Adalet Divanı'nda bu konuda başvurumuz ele alın
maktadır. Ancak bu konunun Türkiye'nin ve Türk kamuoyunun 
yaşamış olduğu acı deneyimler nedeniyle, ne kadar hassas bir 
konu olduğunun da bilincindeyim. Burada umut ettiğim, arzu 
ettiğim, tabii ki tamamen, münhasıran Türkiye'nin kararı olacak
tır, anayasal çerçeve içinde bu kararın alınmasında hiçbir şüphem 
yoktur ama bu konuda alicenap bir kararın alınacağını umuyo
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rum. Bu hem Türk kamuoyu açısından hem de Türk yönetimi 
açısından arzum.

Öte yandan, ifade özgürlüğü de çok önemli, ifade özgür
lüğünün tam olarak sağlanması, insanların ifade ettikleri görüşler 
nedeniyle cezai takibata uğramamalarına ne kadar büyük bir 
önem atfettiğimizi görüşmelerimizde söyledim. Sayın Cem ile, 
diğer muhataplarımla yapmış olduğum görüşmelerde, bu konuda 
da önemli ilerlemeler kaydedilmesinin çok iyi olacağını vurgu
ladım. Bu hem bizlere yardımcı olacak hem de ikili ilişkilerimize 
yardımcı olacaktır. Ama bütün bunlar Türkiye tarafından karara 
bağlanacak. Türkiye'nin kendi egemenlik koşulları içinde karara 
varılacak konulardır. Bu konuda biz görüşlerimizi ifade ederiz 
ama bir ültimatom verircesine "bu gerekiyor" diyemeyiz. Türkiye 
için olmadığı gibi, başka hiçbir ülke için de bunu söyleyemeyiz.

Burada önemli olan bir diğer noktaya değinmek istiyorum. 
Yunanistan'la ilişkilerin düzeltilmesi. Yunanistan, AB'nin bir üye
sidir ve AB üye devleti olarak AB içinde bir dayanışma talep 
etmek hakkına sahiptir. Tabii, bu konuda bir genel iyileştirmeye 
ihtiyacımız var. Bu nedenle Sayın İsmail Cem ve George 
Papandreu arasında yeni bir diyalogun başlatılması, gerginliklerin 
ortadan kaldırılması, ihtilafların üstesinden gelinmesi konusunda 
başlatılan süreci çok olumlu karşılıyorum.

Kıbrıs konusunda tartıştık. Bunun ne kadar karmaşık bir 
konu olduğunu tartıştık. Ege konularını tartıştık. Bu diyalogun 
verimli bir şekilde ilerlemesi için biz ne yapabilirsek yapmaya 
hazırız ama asıl görev iki ilgili komşu devlete düşecektir. Ama 
yine de Avrupa'nın gelişmesi açısından bu alanda da yapıcı bir 
inisiyatif, bugün başladığı şekliyle yapıcı bir inisiyatif çok değer
lidir.

Bunun ötesinde ele aldığımız konular arasında, kendi par
tim ve sosyal demokrat ortaklarımızla kurduğumuz koalisyon 
açısından yeni vatandaşlık yasasının Almanya'da çok önemle 
üzerinde durduğumuzu vurgulamak isterim. Almanya'da yeniden 
bu konuyu ele alıyoruz. Nedenini de hemen açıklayayım. Bunu
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yeniden ele almamızın nedeni, ikinci, üçüncü kuşak kişilerin 
Almanya'da artık vatandaşlık hakkına sahip olabilmeleri. AB 
açısından bu zaten sözkonusu ama Almanya'da yaşayan en büyük 
azınlık olan Türk azınlığı bugüne kadar AB dahilindeki haklarına 
da sahip olamıyor. İşte biz bunun ne kadar önemli bir konu 
olduğunu biliyoruz. Yabancı düşmanlığı. Yabancı düşmanlığını 
biz tamamen reddediyoruz ve bütün gücümüzle yabancı düşman
lığına karşı mücadele ediyoruz. Burada bir kez daha şunu vurgu
lamak isterim, ki bunu bütün demokratik partiler adına söylüyo
rum, bir neo-nazizmi kabul edemeyiz. Hele hele başka kökenli 
veyahut derisinin rengi farklı olan insanlara karşı neo-nazizmi, 
şiddet hareketlerini katiyen kabul etmeye hazır değiliz. Bu konu
da her türlü devlet imkanını seferber etmeye hazırız. Türkiye 
kökenli insanların, geceleri cinayetlere kurban gitmesi, bizim için 
bir utanç verici konudur. Bunun tekrarlanmaması gerekir. 
Tekrarlanmaması için de elimizden gelen herşeyi yapmaktayız ve 
suçlularını da cezalandırmaktayız. Birlikte yaşamaktan biz mut
luyuz.

Evet, İsmail Cem'i davet ettim. Türkiye dışındaki en büyük 
Türk kenti olan başkentimiz Berlin'e geldiğinde, Berlin de 
olmayabilir, başka bir yer de olabilir ama gerçekten de "belli nok
talara birlikte gidelim" dedim. "Okullara gidelim, çalışanlarla 
konuşalım, küçük büyük ölçekli işletme sahipleriyle, Alman 
komşularıyla bu insanların konuşalım, sosyal yardım sağlayan 
kuramlarla konuşalım ki bir somut fotoğrafını çekebilmiş olabile
lim olayın" dedim. Bu daveti tekrarlıyorum. Çünkü benim için de 
yepyeni deneyimlerle dolu olacak.

Yılda bir kez sistematik olarak biraraya gelinmesi kararını 
ben de olumlu karşılıyorum. Hiçbir şekilde eskiden olduğu gibi, 
Türk-Alman ilişkilerinde bu yanlış anlamalar ve birbiriyle konuş
mama süreci yaşanmamalıdır. Bu nedenle, gayet özel, dostane bir 
atmosfer içinde tüm kritik konuların da ele alınacağı yıllık toplan
tılar çok yararlı olacaktır. Ayrıca sivil toplumların, Türk ve Alman 
sivil toplumlarının da daha güçlü bir teati içinde olmasını arzu 
ediyorum ben. Çünkü sadece birbirlerine konuşanlar politikacılar
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olmamalıdır. Gazeteciler, hakimler, yargıçlar, aydınlar, yani iki 
ülkede de kamuoyunu etkileme konumunda olan insanlar bir 
araya gelip tartışmalıdırlar. Bu nedenle bizim çok daha yoğun bir 
temasa ihtiyacımız var sivil toplumlar arasında, karşılıklı kültür
leri ve zorlukları daha iyi anlayabilmek için, mesela "Kürdistan 
ihtilafının" nedenlerini, ne kadar zor ve karmaşık bir konu 
olduğunu benim ülkemde pek çok insan anlamıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra ortaya nasıl gelişmeler 
olduğunu, o Sevr travmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl 
kurulduğu konusunu Almanya'da olduğu gibi Batı Avrupa'da pek 
çok kimse bilmiyor. Haberleri bile yok. Bu konuda en ufak bir 
bilgi sahibi değiller. Bunların giderilmesi gerekir.

Tabii madalyanın öbür yüzü de var. Burada Türkiye'de 
yaşayan insanların da Almanya ile ilgili yanlış algıladıkları konu
lar var. Türk basınında çıkan makaleler bazen bana tercüme edile
rek önüme konulduğunda benim ülkemdeki gerçeklerin de tama
men doğru algılanmadığını görüyorum. Dolayısıyla iki sivil 
toplum arasındaki ilişkilerin de yoğunlaştırılması çok önemli.

Savunma sanayi konusundaki işbirliği, evet, teknik 
düzeyde. Bu tartışmalara, bu görüşmelere devam etmemiz 
gerekir.

Ben de genelde bu ziyareti fevkalade başarılı bir ziyaret 
olarak değerlendiriyorum.

Alman hükümeti ve Alman Başbakanı için konuşuyorum. 
Biz Helsinki Zirvesinde başarılı bir sonuç alınması konusunda 
yoğunlaşacağız ve bu kararın bir arada uygulanmasına çalışa
cağız.

Teşekkür ederim.

SORU : Sayın Bakanlar, Cevdet Soysal konusu acaba 
tartışıldı mı görüşmelerde? Bu konuda Türkiye ile ilgili bazı arzu
larınızdan bahsettiniz mi veya Türkiye'nin bir PKK üyesini 
yakalamış olmasını tartıştınız mı?
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SAYIN FISCHER : Her konuyu tartıştık. Tabii ki, hukuk 
devleti çerçevesinde bir uygulama, hukuki genel garantilerin ve
rilmiş olması önemlidir. Fakat bunun ötesinde bu konuda yapa
bileceğim bir açıklama yok.

SORU: Ama konuyu tartıştınız?

SAYIN FISCHER: Evet, her konuyu tartıştık.

SORU : Benim sorum iki Sayın Bakan'a yönelik olacak. 
Öncelikle Joschka Fisher'e. Türkiye'nin AB'ne adaylığının 
Helsinki Zirvesi'nde tarafınızdan destekleneceği yönünde uzun 
bir süredir işaretler geliyoy. Ama bunun yanısıra insan hakları 
alanındaki bazı reformların da altını çiziyorsunuz. Eğer Türkiye 
beklediğiniz reformları gerçekleştirmezse, Helsinki'ye yönelik 
vaatleriniz yerine gelecek mi? Bunları aynı şekilde destekleyecek 
misiniz ve bunları bir koşul olarak ele alıyor musunuz?

SAYIN FISCHER : Bakın biz önkoşul konusunu tartış
madık. Hiçbir şekilde önkoşul diye bir şey yok. Sorunuza da bu 
şekilde cevap veriyorum. Önkoşullardan hiç bahsetmedim. Bir 
kez daha vurguladım. Bilmiyorum, ön koşul olarak yanlış bir 
çeviri mi yapıldı? Eğer yanlış çeviri yapıldıysa, yanlıştır. Ben 
olumlu bir iklimden bahsettim ve Başbakan Ecevit'in mektubun
da da cevaben söylediğimiz gibi, Kopenhag ilkelerini vurgulu
yoruz. Ancak bütün bunlar Helsinki'de alınacak bir karardan 
sonra uygulamaya konulacaktır. Avrupa Parlamentosunun, ulusal 
parlamentoların, Avrupa kamuoyunun tepkilerini aktardım. Türk 
tarafına bilgi verdim. Köln'deki müzakerelerde neler tartışıldığını 
kendilerine aktardım. Ana problem konuları olarak neleri 
gördüğümü belirttim. Türklerin bundan ne gibi sonuçlar çıkara
bileceklerini söyledim. Bu konuyu akilane bir şekilde ve 
Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şekilde halledeceklerine 
inandığımı söyledim. Ama bir ön koşuldan asla ve kat'a bah
setmedim.

SAYIN CEM: Tabii Almanya açısından Helsinki'ye dönük 
koşullar olup olmadığını araştırmak bence Alman tarafına

[138] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999



saygısızlık olur. Zira, Alman tarafı Köln'deki toplantıda, bundan 
3-4 ay önceki toplantıda, bugünün Türkiyesi'nin tam aday 
statüsünü alması için girişim yapmış, resmen bu öneriyi zirveye 
getirmiş olan taraf. O günden bugüne zaten bazı hassas konular
da Türkiye de gelişiyor, ilerliyor. Kaldı ki buna bir süreç olarak 
bakmak lazım. Nedenlerine girmiyorum. Neden Türkiye bazı 
noktalarda demokrasisini daha ileri götürmek ihtiyacında? Bu 
ihtiyaç nereden kaynaklandı? Acaba Türkiye'nin Batı Avrupa ve 
dünyaya yapmış bulunduğu katkılar, bu katkılar için ödediği 
bedeller nedeniyle mi Türkiye'de bazı gecikmeler oldu? Bu ayrı 
bir tartışma konusu. 40 yıl Sovyetler Birliği'nin yanı başında, 40 
yıl batı dünyasının değerlerinin en öndeki savunuculuğunu yapan 
bir ülke, bunun için bütün ekonomisini savunmaya ayıran bir ülke 
ve bu gerilimi 40 yıl yaşayan bir ülke, bazı noktalarda, bazı 
hususlarda yeterince demokrasisini geliştiremeyebilmiş olabilir. 
Dolayısıyla, mesele tek başına Türkiye'den kaynaklanmayan bazı 
noktalarda gecikme, sadece Türkiye'den kaynaklanan husus 
değildir. Türkiye'nin 40 yıl üstlendiği bir görevin, bir soyut 
savaşın Türkiye'nin demokratik ve siyasal gelişmesine vurduğu 
damgalardır aynı zamanda. Bir defa olayı bu boyutu içinde 
görmek lazım. İkincisi de, bu süreç içinde elbette o eksikler de 
kapanıyor. Daha ileriye de gidiliyor. Çoğumuzun daha fazlasını 
yapmak, daha hızlı gitmek eğilimi ve isteği var. Ben bu konuda 
Sayın Fischer'in söylediklerine ve son yaptığı tahlile tamamen 
katılıyorum. Konunun bu çerçevede görülmesinin de doğru ola
cağına inanıyorum.

SORU: Sorum Sayın Bakan Fisher'e. Yakın geçmişte bir 
dizi olay yaşandı Almanya'da. Sınır dışı edilmeler. Burada ne şe
kilde bir uygulama yapıldı? Bunlar görüşüldü mü?

SAYIN FISHER : Bakın biz her türlü konuyu tartıştık. Bizi 
karşılıklı olarak ilgilendiren her türlü insan hakları konularını 
tartıştık. Bu konuda daha ayrıntıya girmek istemiyorum. Başka 
konuları da bu bağlamda ele aldık. Ortak bir müzakere zemini
mizin olmasına çok büyük önem veriyorum. Ben buraya gelirken 
iç politikaya yönelik bir demonstrasyon yapmak amacıyla
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gelmedim. İlişkilerimizi iyileştirmek amacıyla geldim. İlişkileri
mizde daha iyi bir zemine gelmek ve Türkiye'yi adaylık sürecinde 
daha ileri bir merhaleye getirmek amacıyla geldim. Çünkü ben bu 
adımların sizin değindiğiniz açıdan da çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Ama bir önceki soruya da değinmek istiyorum, ki 
burada en ufak bir yanlış anlamaya mahal kalmasın. Eğer iş bizde 
kalmış olsaydı. Yani olay Almanya'ya kalmış olsaydı, Köln'de 
olumlu karar çıkardı zaten.

SORU : Bölücülüğe karşı olduğunuzu ve AB içinde de bu 
bölücülüğün kabul edilemeyeceğini söylediniz. Bu bağlamda, 
sizin Türkiye'ye geldiğiniz saatlerde yine çok önemli bir kişi 
yakalandı. Cevat Soysal. Az önce arkadaşım da sordu ve 
üzerinden Alman hükümetince verilmiş bir seyahat belgesi çıktı. 
Bu tür kişilerin ya da özelde Cevat Soysal'ın terörist olduğunu 
sizin hükümetiniz biliyor muydu ve bu belgeyi nasıl aldı?

Bir soru daha buna bağlı olarak, hukuki garantiden bahset
tiniz. Bu ne anlama geliyor acaba? Türkiye'nin hukukuna güven
sizlik mi sözkonusu?

SAYIN FISCHER : Ben normal hukuk devleti garanti
lerinden yola çıkarım. Yani hukuk sisteminin getirdiği garantiler
den bahsediyorum. Yani en ufak bir güvensizliğim yok. Tam ter
sine. Şöyle de diyebiliriz, gerçekten de tüm devletler insan hak
larının korunması, uluslararası sözleşmelerin imzalanması ve 
bunun içeriklerine sadık kalınması ve ulusal anayasalarda ve 
ulusal ceza yasalarında içerilen müeyyidelerin uygulanması. 
Bütün bunlar her devlet için fevkalade normal şeydir, yani her 
devlet için sözkonusu bu.

Sorunuzun birinci kısmıyla ilgili olarak, Cevat Soysal 
Almanya'da legal bir şekilde bulunmuştur. İltica başvurusunda 
bulunmuştur. Kendisinin başvurusu kabul edilmiştir. Almanya'da 
bir suç işlememiştir. Buna uygun bir seyahat belgesi kendisine 
verilmiştir. Bu seyahat belgesiyle seyahat edebilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında, bizim kendi açımızdan, eleştiriye açık bir nokta 
göremiyorum ve kabul de edemem. Bildiğiniz gibi, PKK
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Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yasaklanmıştır. Gene Alman 
hükümetinin bu konuda herhangi bir görüş değişikliği olmamıştır 
ve olmayacaktır da. Ama yine de biz tüm diğer hükümetlerde 
olduğu gibi, kendi hukuk normlarımıza bağlıyız ve bunlara 
hükümet olarak da bağlı kalmak zorundayız.
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TURK VE YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI 
ARASINDAKİ MUTABAKAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının 30 Haziran 1999 ta
rihinde New York'ta yaptıkları görüşmede vardıkları mutabakat 
uyarınca Türk ve Yunan tarafları ikili ilişkileri ilgilendiren 6 
konuyu ele almaya karar vermişlerdir.

Buna göre, "turizm", "çevre", "ticaret", "kültür", "bölgesel 
işbirliği" ve "örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, 
terörizm" konularında iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından yet
kililerin biraraya gelmesi; bu çerçevede, ilk üç konunun 26-27 
Temmuz 1999 tarihlerinde Ankara'da, "kültür", "bölgesel işbir
liği" ve "örgütlü suç, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve 
terörizm" konularının ise 29-30 Temmuz 1999 tarihlerinde 
Atina'da düzenlenecek toplantılarda ele alınması karar
laştırılmıştır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
MISIR’A YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Mısır Arap 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mubarek'in davetine icabe
tle, 26 Temmuz 1999 günü Mısır'a bir çalışma ziyaretinde bulu
nacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Sağlık Bakanı 
Doç.Dr. Sayın Osman Durmuş, kamu görevlileri ve basın yayın 
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyet eşlik edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır'ı ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mubarek'le yapacağı görüşmelerde, ikili 
ilişkiler ile Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere bölgesel ve 
uluslararası sorunlar ele alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI 

ÖCALAN İLE İLGİLİ OLARAK, AVRUPA 
PARLAMENTOSU’NUN KABUL ETTİĞİ KARARLA

İLGİLİ BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Soru : Avrupa Parlamentosu'nun dün kabul ettiği karar 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap : PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan ile ilgili olarak, 
bazı uluslararası kurumların, yargı sürecinin henüz devam ettiği
ni görmezlikten gelerek ve birtakım olmayan hususlar da ileri 
sürmek suretiyle, tavsiye kararları aldıkları görülmektedir.

Türkiye, bu kurumların esas itibariyle terörizmle mücadele 
konusunda etkili ve kararlı bir yaklaşım sergilemelerinin daha 
yararlı olacağı düşüncesindedir.

Kuvvetler ayırımı bulunan ülkelerde bağımsız yargı organ
larının çalışmalarına ve kararlarına müdahalede bulunmak olanak 
dışıdır.

Türkiye'de yargı süreci hukuk kurallarına bağlı olarak, 
yasaların öngördüğü çerçevede adil, açık ve şeffaf bir şekilde işle
mektedir. Demokrasinin ve insan haklarının temel taşlarından 
birini teşkil eden adli makamlara ve onların aldıkları kararlara 
ancak saygı göstermek gerekir.

Bunu aşan tek taraflı iddiaların ise ters etki yapma dışında 
bir işlevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu
nun kararını dikkate almak mümkün değildir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
FAS KRALI II. HAŞAN’IN CENAZE TÖRENİNE 
KATILMAK ÜZERE FAS’A GİDİŞİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel dün vefat 
eden Fas Kralı Majeste II. Hasan'm cenaze törenine katılmak 
üzere yarın (25 Temmuz) Fas'a gideceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle Fas'ı ziyaretleri 
sırasında Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel kendilerine 
refakat edecektir.

Çeşitli ülkelerden devlet başkanı düzeyinde katılım olacağı 
bildirilen cenaze töreni yarın yerel saat ile 16.20-18.00 arasında 
Rabat'ta yapılacaktır.

Fas Kralı II. Hasan'm vefatı dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımız yeni Fas Kralı Sidi ben El Haşan ben 
Muhammed Vl'ya bir taziye mesajı göndererek, Afrika, Arap ve 
İslam dünyasının önde gelen liderlerinden, Majesteleri Kral II. 
Hasan'm ani vefatından duydukları derin üzüntüyü belirtmiş, bu 
elim kayıp dolayısıyla Türk Milleti ve şahsı adına yeni Kral ve 
Kraliyet ailesi ile dost ve kardeş Fas halkına içten taziyelerini 
bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999 [145]



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KOSOVA’YA GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANI’NDA

YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Efendim iyi sabahlar,

Şimdi Kosova'ya gitmekteyiz. Kosova konusuyla 
başlangıçtan beri yakından ilgilenen, kendi katkısını her alanda 
sağlayan insani boyutta, askeri boyutta, siyasi boyutta sağlayan 
Türkiye'nin, Kosova'ya dönük çalışmalarının bir bölümünü 
gerçekleştirmek için gitmekteyiz. Bakanlık olarak birçok hazırlık 
yaptık, çalışma yaptık. Onların bazıları sonuçlanmakta. Onları 
noktalamak üzere gitmekteyiz.

Şöyle söyleyeyim: Bir defa bugün ve yarın Prizren ve 
Priştine'de Türkiye'nin iki eşgüdüm merkezini, eşgüdüm büro
sunu, yardımlaşma, haberleşme işlevi taşıyacak olan merkezini 
açmaya gitmekteyim. Bunun hazırlıkları bir süredir Bakanlığımız 
tarafından gerçekleştirildi. Diğer devlet kuruluşlarıyla işbirliği 
yapıldı ve Türkiye'mizin Kosova halkına sürekli yardımının, 
Kosova halkıyla sürekli dayanışmasının bir ifadesi olarak da bu 
iki merkezin açılışını yapacağız.

Gene bu yolculuğum sırasında Kosova halkının bazı tem
silcileriyle görüşeceğim. Bunun organizasyonunu yaptık. Gene 
bugün ve yarın Kosova'da temaslar olacak. Ayrıca, Kosova'daki 
Türklerle de, halkla da temasım olacak. Türkiye'nin konuyla
ilgisini, konuya katkısını bu temaslarda somutlaştırmaya çalışa
cağız.

Kızılay Sayın Genel Müdürü ile de birlikte olacağız. 
Kızılay'ımız malum fevkalade başarılı bir çalışma yapmıştır
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Kosova'da. Birlikte durum tespiti yapacağız ve bundan sonra 
nasıl bir katkı getirebileceğimizi değerlendireceğiz.

Gene büyük bir olasılıkla bugün ve yarın NATO komutan
larıyla ve BM'in oluşturduğu Kosova geçici yönetiminin sorum
lularıyla bir araya geleceğiz ve kendileriyle durumu görüşeceğiz. 
Türkiye'nin katkıları nedir, bundan sonra ne yapabilir? 
Türkiye'nin kaygılarını da kendilerine aktaracağız.

Gene bu akşam Kosova'daki Türk birliğini ziyaret ede
ceğiz. Gece büyük olasılıkla kendilerine misafir olacağız ve bizim 
askerlerimizin de bir ihtiyacı varsa, bizim yapabileceğimiz, 
Bakanlık olarak, Hükümet olarak, bir şey varsa onları yerinde 
tespit edeceğiz ve kendilerine yeni vazifelerinde her zaman 
olduğu gibi, başarılı olmalarını, hayırlı olmasını dileyeceğiz.

SORU : Arnavut temsilcileriyle görüşeceğinizi söylediniz. 
Bölgede barışı...

CEVAP : Halkla. Halkın temsilcileriyle, Kosova halkının 
değişik temsilcileriyle görüşeceğim.

SORU: Barışın kalıcı olarak sağlanması için o temsilcilere 
mesajınız ne olacak?

CEVAP: Önce ileteyim sonra konuşalım bunu. Şimdiden 
peşin konuşmayalım.

SORU : Sayın Bakanım, orada Kosova'nın geleceğiyle 
ilgili Türkiye'nin ne kaygıları var?

CEVAP : Türkiye'nin kaygısı dediğim vakit, çok özel değil. 
Bu NATO'nun, hepimizin kaygısı. Hala mayın var. Daha dün 
bomba patladı. 20 kişi yaralandı. Bir araya gelmesi düşünülen 
Kosova'nın temsilcilerinin bir kısmı bir araya geldi, bir kısmı 
gelmedi. Orada bir tatsızlık oldu. Kosova'da insanlar perişan, işte 
bizim kaygılarımız bunlar. Öncelikle bu sıkıntıların cevaplan
masına çözüm arayacağız.
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SORU: Son derece yoğun bir gündem arasında gidiyor
sunuz. Niye böyle bir zaman seçtiniz?

%

CEVAP: Çok hızlı çalıştık. Zannediyorum Kosova'daki 
eşgüdüm merkezi olarak ilk oluyor bizimkiler.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FAS KRALI 
II. HAŞAN’IN CENAZE TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE 

FAS’A HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Esenboğa, 25 Temmuz 1999, Pazar, Saat: 09:15)

Önceki gün vefat eden Fas Kralı Majeste II. Haşan için 
düzenlenecek cenaze törenine katılmak amacıyla Ankara'dan 
ayrılıyorum.

Dost ve kardeş Fas'ın değerli lideri aziz kardeşim Majeste 
II. Hasan'a karşı bu son görevimiz sırasında bana Devlet Bakanı 
Sayın Şükrü Sina Gürel de refakat etmektedir.

Kral Hasan'ın ani vefatı Türkiye'de, tüm İslam aleminde ve 
uluslararası camiada büyük üzüntü yaratmıştır. Kendisi sadece 
bilge ve cesur kişiliğiyle ülkesi ve halkı için yaptığı unutulmaz 
hizmetlerle değil, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi 
yönünde sarfettiği eşsiz gayretlerle de daima hatırlanacaktır.

Bu vesileyle, şahsım ve Türk milleti adına merhum Kral 
Hasan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli kraliyet ailesine ve 
kardeş Fas halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FAS KRALI 
II. HAŞAN’IN CENAZE TÖRENİNDEN DÖNÜŞLERİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 26 Temmuz 1999, Pazar, Saat:01.30)

Merhum Fas Kralı Majeste II. Haşan için düzenlenen 
cenaze törenine katılmak amacıyla gittiğim 7as'tan dönmüş 
bulunuyorum.

Aziz kardeşime karşı ifa ettiğimiz bu son vazifede Devlet 
Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel de bana refakat etmiştir.

Dost ve kardeş Fas'ın kalkınmasına dirayetli liderliğiyle 
büyük hizmetlerde bulunmuş olan Kral II. Hasan'ın zamansız 
kaybı tüm dünyada derin bir üzüntü yaratmıştır. Düzenlenen 
cenaze törenine dünyanın hemen her köşesinden katılımda 
bulunulmuş olması Kral Hasan'ın ne denli saygın bir uluslararası 
şahsiyet ve lider olduğunu göstermiştir.

Türkiye ve Fas ortak manevi değerleri paylaşan, yakın dost 
ve kardeş iki ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı 
arasında kökünü ortak tarih ve kültürden alan dostluk ve kardeş
lik ilişkilerini Fas'ın yeni kralı Majeste Sidi Muhammed döne
minde de geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, bir kez daha şahsım ve Türk milleti adına 
Kral Hasan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve kardeş 
Fas halkına başsağlığı dilerim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR'I 
ZİYARETLERİ ÖNCESİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 26 Temmuz 1999, Pazartesi)

Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü Mübarek'in daveti üzerine 
Mısır'a bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere 
Ankara'dan ayrılıyorum. Bu ziyaret sırasında bana, Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Sağlık Bakanı Sayın 
Osman Durmuş ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet 
refakat etmektedir.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü Mübarek'le 
karşılıklı olarak yaptığımız istişarelerin yeni bir halkasını oluştur
maktadır.

Birlikte yaşanmış uzun bir tarihi paylaşan ve sağlam 
kültürel bağlarla birbirlerine bağlı olan Türkiye ve Mısır arasında 
sıcak ve yakın ilişkiler mevcuttur. Amacımız, iki kardeş ülke 
arasındaki işbirliğini her alanda daha da zenginleştirmek ve derin
leştirmektir. Aziz kardeşim, değerli devlet adamı Sayın 
Cumhurbaşkanı Mübarek ile bu ortak amaç doğrultusunda birlik
te çalışıyoruz.

Bölgenin iki önde gelen ülkesi olan Türkiye ile Mısır 
arasında hızla gelişen ve güçlenen işbirliği ve dayanışma Orta 
Doğu ve Doğu Akdeniz'in barış, istikrar ve ortak refahına önemli 
katkılarda bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Filistin ve Ürdün'e yaptığım 
ziyaretlerde Orta Doğu Barış Süreci'nin geleceği açısından umut
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verici, iyimser bir havanın mevcudiyetini memnuniyetle müşa
hede etmiştim. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Mübarekle 
yapacağım görüşmelerde, öncelikle Barış Süreci'nin içinde 
bulunduğu durgunluktan çıkartılmasıyla ilgili umut dolu beklen
tiler üzerinde duracağız. Bu beklentilerin olumlu sonuçlar doğur
ması için neler yapılması gerektiği konusunda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunacağız. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel 
ve uluslararası diğer konuları da birlikte ele alarak değerlendire
ceğiz.

Ziyaretim sırasında Türkiye ile Mısır arasında siyasi, 
ekonomik ve kültürel işbirliği alanlarında 12 adet anlaşma ve pro
tokolün imzalanması öngörülmektedir.

Ziyaretimin kardeş Mısır ile ilişkilerimizin daha da ileri 
götürülmesine katkıda bulunacağına ve bölgemiz için yararlı 
sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR 
CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK’LE 

YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYİ MÜTEAKİP DÜZENLENEN 
BASIN TOPLANTISINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(İskenderiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 26 Temmuz 1999, Pazartesi)

Distinguished members of the media,

It is a great source of happiness and joy for me to visit this 
beautiful country once again after two years. Whenever I come to 
Egypt I always feel myself at home.

There are many common elements that bring Turkey and 
Egypt together. The strong ties based on common history, culture 
and shared vision of peace lay the groundwork for the excellent 
relations that we enjoy.

The mechanism of consultations through the exchange of 
high level visits between Turkey and Egypt is a clear expression 
of our desire and political will to further our relationship in all 
fields.

We just had wide and fruitful discussions with my dear 
brother, President Hosni Mubarak. We reviewed the develop
ments in our bilateral relations and exchanged views on regional 
and global issues of mutual concern.

In the meantime, a number of agreements covering cooper
ation in various fields of mutual interest have been signed by our 
ministers concerned. These agreements demonstrate the will on 
both sides to further develop of our bilateral relations.
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I am pleased to note that there is a big convergence in our 
views on the bilateral as well as regional international issues we 
discussed.

We both agree that our goal should be more extensive polit
ical ties, broader economic cooperation and commercial relations.

We believe that through the joint initiatives of our respec
tive governments and business communities, we can together 
contribute to the widening and deepening of our cooperation and 
partnership in all fields.

Both Turkey and Egypt, the two major, most populous and 
leading states in the region, are determined to continue to con
tribute to peace, stability and common prosperity in the Middle 
East.

Turkey, as a regional actor with long established ties to the 
Middle East, has been an ardent supporter of the Middle East 
Peace Process since its very beginning. I always call the process 
a golden opportunity that should not be missed. The establish
ment of a just, viable and comprehensive peace and stability 
depends on mutual confidence among the parties. The previous 
agreements signed within the context of the peace process should 
be honored.

I had the opportunity to share with my brother President 
Mubarak, the impressions I gathered during my visit to israel, 
Palestine and Jordan 10 days ago.

»
9

I conveyed to him the positive and encouraging signals I 
detected during my visit to these countries for the revitalization of 
the peace process. There exists now an optimistic mood in the 
region. New hopes seem to be emerging for new efforts towards 
peace. Expectations are high. So are the stakes.

As I said during my visit 10 days ago, Turkey genuinely 
desires to see the peace process crowned with success. We, there-
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fore, strongly desire that the peace process be put back on track. 
Now, it is the right time and it is the best time.

I think I can say that these feelings and ideas are shared by 
President Mubarak. Egypt, as always, has an important role to 
play in putting things back to the right track in the peace process.

Turkey on her part will not only continue to support the 
peace process but also will be ready to make contribution to the 
Israeli-Palestinian track of the process, as she did in the past by 
participating in the temporary international presence in Al-Khalil.

I would like to express once again my thanks to His 
Excellency President Mr. Hosni Mubarak for the warm hospitali
ty shown to me and my delegation in Egypt. I take this opportu
nity to reiterate my invitation to His Excellency Hosni Mubarak 
to Turkey at his earliest convenience.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR’I 
ZİYARETLERİ SIRASINDA İŞADAMLARINA HİTABEN

YAPTIKLARI KONUŞMA

(İskenderiye, 26 Temmuz 1999, Pazartesi)

President Mubarak,
Ladies and gentlemen,
Distinguished guests,

It is a pleasure for me to be here today to address this audi
ence of distinguished members of the Egyptian and Turkish busi
ness communities.

I would like to thank the organisers for their efforts to make 
this gathering possible.

Ladies and gentlemen,

We are at a time where the world economy is at a crossroad. 
Basic principles and institutions of economic life are being recon
sidered. The reorientation of economies to the global environment 
and liberalization of foreign and financial sectors have made the 
accelerated process of globalization of economies possible. Due 
to this process the private sectors have gained more weight.

Given a stable and secure environment, the private sector 
will look forward to new opportunities in trade and investment in 
foreign countries.

In line with the developments in the world economy, 
Turkey in the 1980's adopted an economic growth model to make
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its integration into the global economy possible.

Within this context, all basic steps have been taken in order 
to fulfil the requirements of the liberal economic model.

This model contains the liberalisation of the foreign sector, 
a money market where interest rates are determined freely, and a 
securities market and securities exchange system which respects 
the free market principles. Turkey has also been able to open the 
capital account. In addition to this, international capital move
ments have been entirely liberalized.

All these reforms contributed to the dynamism of the 
Turkish private sector. Furthermore to the ability of economy to 
adapt itself to domestic and external financial and economic 
crises.

Today, Turkey is one of the most dynamic economies in the 
region.

As a result of various economic policies adopted by 
Turkey, the volume of Turkish exports rose from 2.9 billion dol
lars in 1980 to 27.5 billion dollars in 1998, with an annual 
increase of 14%. Industrial products constitute 90 % of our 
exports. On the other hand our imports increased from 8 billion 
dollars in 1980 to 48 billion dollars in 1998.

In 1997 the total investments of our industry reached a 
level of 8.5 billion dollars, 50 %  of being provided from domes
tic sources.

The average rate of growth has been 4.5% in the last 15 
years. Our goal is now to reach a level of 6.6 %.

Ladies and gentlemen,

Today the activities of our business communities play an 
ever important role in our economies. The existing trend in nar
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rowing the role of the public sector will surely increase the weight 
of the private sector even more.

Therefore we must do our utmost to ease the way of our 
businessmen to take further action in other countries.

The speedy completion of the legal basis of bilateral eco
nomic relations constitutes an important step. I note with satis
faction that with Egypt we have already signed many important 
agreements pertaining to economic activities. Our experts are 
working hard on other agreements as well. We are hoping to sign 
the said agreements at the earliest.

Ladies and gentlemen,

I am following with great interest the remarkable econom
ic developments in Egypt. Under the able leadership of President 
Mubarek, Egypt has started the process of economic reforms to 
form a solid basis for the economy.

Our business circles should make use of the dynamism and 
the existing friendly relations to increase the contacts among 
themselves. Our businessmen will surely play an important role to 
verify and intensify our trade and economic relations.

The strengthening of co-operation and partnership between 
Turkey and Egypt is crucial to make the Mediterranean Basin 
once again a region of prosperity. We must not miss this opportu
nity and take together courageous and visionary steps towards 
realizing a common and prosperous future.

I would once again like to underline the determination of 
Turkey to give a new impetus to our trade and economic relations. 
Our duty as policy makers is to ease the way of our business cir
cles by creating the necessary legal basis and moreover, to elimi
nate barriers to free trade.

Ladies and gentlemen,
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In the last 10 years the bilateral trade volume between 
Turkey and Egypt has been steadily increasing. According to our 
statistics in 1998 we have reached a level of 866 million dollars. 
We are hoping to increase this figure to 1 billion dollars by the 
year 2000.

I observe with satisfaction that the Turkish-Egyptian busi- 
ness-council meetings are being held regularly. These meetings 
for sure create a fruitful atmosphere to discuss about possibilities 
of co-operation and investment.

We must encourage our businessmen to initiate new con
tacts among themselves and to increase commercial missions. In 
this context I note with satisfaction that a Turkish exports fair will 
be held in November 1999.

Equally important is the co-operation of our countries in 
third countries, like the Middle East, Africa and Central Asia. 
With its geographical position and its cultural and historical back
ground Turkey has established special links with Central Asian 
Republics since their independence. We are ready to share with 
Egypt the experience gained in the Central Asian area.

Ladies and gentlemen,

I thank you all for your attention and wish you success in 
your endeavours.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR 
CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK TARAFINDAN 

VERİLEN YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA

(İskenderiye, 26 Temmuz 1999, Pazartesi)

Mr. President, Dear Brother,

I am very happy to be in Alexandria once again. I take this 
opportunity to thank your excellency for the generous hospitality 
and warm welcome extended to us and to the members of my del
egation.

It is always a great pleasure for me to have the opportunity 
to exchange views with such an outstanding statesman as your 
excellency on bilateral, regional and international issues.

Turkey has the intention to further its relations with Egypt 
in all fields. Within this framework, I am very glad that the high 
level visits between our two countries are keeping pace. I am also 
very happy that important protocols and agreements to further our 
ties in the economic, political, cultural and scientific fields have 
been signed between our two countries during my visit. The sign
ing of these agreements demonstrate the intention of Turkey and 
Egypt to develop their bilateral relations and to promote them to 
the highest level.

The developing Turkish-Egyptian relations will no doubt 
be beneficial to the people of our two countries and will con
tribute to the peace and stability in our entire region.

The historical and cultural ties between our two nations
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constitute the foundation of the already existing close and ever 
expanding ties in the political, economic, cultural and technical 
fields. Turkey and Egypt are two major countries with important 
roles in our region. I am happy to observe that our countries are 
making joint strides to fulfil their obligations stemming from their 
roles. I believe that there is more room for Turkey and Egypt to 
jointly contribute to solving regional problems and increasing 
regional co-operation.

The overcoming of the obstacles in front of the Middle East 
Peace Process and its reactivation provides new opportunities for 
the creation of a just and lasting peace in the Middle East. Turkey 
hopes that the peace process will soon be concluded successfully 
and followed by a new atmosphere of co-operation beneficial to 
all the states in our region. Turkey believes that the opportunity 
that is created by the peace process should not be missed. Turkey 
is ready to make any contribution in its capacity to support the 
peace process.

Turkey has been observing with praise the valuable per
sonal contributions of your Excellency as well those of your 
country to the peace process.

I am very pleased to state that Turkey's relations with the 
majority of Arab countries is at a very good level. This should 
only be considered natural since Turkish and Arab peoples have 
always shared close relations in the past. We expect the same for 
today and for the future.

Following the Adana Memorandum, which was signed by 
Turkey and Syria with your Excellency's personal contributions, 
Turkish-Syrian relations have began to normalize. Terrorism is a 
menace to the whole world. There could be no excuse in provid
ing support for terrorism. An increasing Syrian co-operation in 
combating PKK terrorism and the elimination of PKK presence in 
Syria is no doubt laying the ground for good neighborly relations.

The Middle East has been the stage for conflict and tension
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since long time. This situation has been an obstacle in increasing 
the welfare of the peoples of the Middle East through regional co
operation in many fields, especially in the economic area. 
Because of the political obstacles existing in the Middle East, we 
have lacked the regional co-operation observed in many parts of 
the world.

Turkey hopes that with the settlement of political conflicts, 
a new era of regional co-operation will emerge in our area. The 
already existing Turkish-Egyptian co-operation will be one of the 
main pillars of regional economic development in the future.

I now invite all guests present here to raise their glasses 
with me to the health and happiness of my brother, President 
Mubarak.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, MISIR’DAN 
DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havalanı, 26 Temmuz 1999, Pazartesi, Saat: 20.00)

Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yaptığım çalışma ziyaretinden 
dönmüş bulunuyorum. Bu ziyaretimde bana, Başbakan 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
Ersümer, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Sağlık Bakanı Sayın 
Osman Durmuş ile üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet 
refakat etmiştir.

Mısır'da, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le 
samimi, yapıcı ve verimli görüşmelerde bulunduk. 
Görüşmelerimizde, Türkiye ve Mısır arasında esasen mükemmel 
düzeyde seyreden ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi 
imkanlarını birlikte araştırdık. Ülkelerimiz arasındaki yoğun 
işbirliğinin, halklarımızın yararına olduğu kadar bölgedeki tüm 
halkların huzur ve refahına katkıda bulunmakta olduğunu tespit 
ettik.

Ziyaret sırasında, muhtelif alanlarda toplam 12 anlaşma 
veya protokol imzalanmıştır. İmzalanan bu belgelerin işbir
liğimizin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Mübarek ile özellikle Orta Doğu Barış 
Süreci'nin canlandırılması yönündeki gayretler üzerinde durduk. 
Kendilerine on gün önce İsrail, Filistin ve Ürdün'e yaptığım 
ziyaretler hakkında bilgi verdim. Türkiye ve Mısır olarak Orta 
Doğu Barış Süreci'ndeki tıkanıklığın aşılması yönünde ortaya çık
mış olan iyimser havanın iyi değerlendirilmesi gerektiği
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kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanı Mübarek'le birlikte, bölgede 
barışa yönelik olarak oluşan yeni ümit ve beklentilerin boşa çık
mamasının taşıdığı hayati önemin altını çizdik. Barış sürecinin 
mutlaka ileriye götürülmesi gerektiği konusunda karşılıklı muta
bakatımızı teyid ettik. Bu bağlamda, barış sürecinin başarılı bir 
sonuca ulaşmasıyla bölgedeki tüm ülkelerin yararına bir işbirliği
ve huzur ortamının yaratılmış olacağına dair inancımızı ortaya 
koyduk.

Mısır'a yaptığım bu çalışma ziyareti her bakımdan verimli 
ve yararlı geçmiştir. Cumhurbaşkanı Mübarek'le karşılıklı düzen
li ziyaretler yoluyla tesis ettiğimiz ve bölge barış ve istikrarına
önemli katkılarda bulunan istişarelerimizi önümüzdeki dönemde 
de sürdüreceğiz.
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İSTANBUL’DAKİ RUM MEZARLIĞI’NA ZARAR
VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

26 Temmuz gecesi İstanbul Kurtuluş Bayır Sokak'ta bulu
nan Rum Mezarlığı'na giren kimliği meçhul kişilerin bazı mezar 
taşlarına zarar verdikleri üzülerek tespit edilmiştir.

Hangi ülkede cereyan ederse etsin, manevi değerlerimize 
aykırı bu tür çirkin eylemler tarafımızdan kınanmaktadır. 
Sözkonusu eylemin faillerinin bulunarak yargı önüne çıkartılması 
ve benzeri eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için mümkün olan 
her çabanın kararlı bir şekilde gösterileceği tabiidir.
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GÜNEYDOĞU AVRUPA İÇİN İSTİKRAR PAKTI
ZİRVESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Güneydoğu Avrupa için İstikrar Paktı'nın Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi 29-30 Temmuz 1999 tarihlerinde 
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu Zirve'de ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız
• _

tarafından temsil edilecektir. Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
de kendilerine refakat edecektir.

İstikrar Paktı, Kosova krizi sonrası dönemde Balkanlarda 
barış ve istikrarın kalıcı kılınmasına, bölgenin yeniden imar edile
rek ekonomik açıdan kalkındırılmasına ve demokratikleşmesine 
katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından 
başlatılan bir girişimdir.

İstikrar Paktı, müzakereleri takiben 10 Haziran 1999 tari
hinde Köln'de Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan ve 28 ülke 
ile yirmiyi aşkın uluslararası ve bölgesel kuruluşun katıldığı 
toplantıda kabul edilmiştir. Türkiye, esas katılımcı olarak başın
dan itibaren tüm aşamalarında İstikrar Paktı ile ilgili çalışmalarda 
aktif şekilde yer almış ve katkıda bulunmuştur.

  •

Saraybosna Zirvesi'nde istikrar Paktı'nın hayata geçirilerek 
ivme kazandırılması amaçlanmakta, ayrıca, Pakt bünyesindeki 
kurumsal yapılanmalara ilişkin kararların kabul edilerek uygula
maya sokulması beklenmektedir.

Zirve'nin ilk günü bölge ülkeleri arasında yapılacak toplan
tıya ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem katıla
caktır. Sayın Dışişleri Bakanı, anılan Toplantı ile Zirve'ye katıla
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cak Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile beraber
lerindeki heyetleri de Saraybosna'ya götürmek üzere aynı gün
Üsküp ve Tirana'ya uğrayacaktır.

30 Temmuz 1999 günü düzenlenecek olan ve istikrar 
Paktı'na dahil tüm ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının 
hazır bulunacakları Zirve'ye Sayın Cumhurbaşkanımız katılarak, 
ülkemizin Pakta ilişkin görüş ve düşüncelerini belirten bir konuş
ma yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Alija Izetbegoviç ve 
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin diğer üyeleriyle de 
birer ikili görüşme yapacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLIN’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın. Toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : Saraybosna Zirvesi sırasında Sayın Bakanın plan
lı görüşmeleri var mı?

CEVAP : Sayın Bakanımızın planlanmış bir görüşmesi bu 
gün itibariyle yok. Ama bildiğiniz gibi çok taraflı bir uluslararası 
toplantı olması itibariyle pek çok Dışişleri Bakam'nın da toplan
tıya katılması öngörülüyor ve bu tür uluslararası toplantılarda 
Dışişleri Bakanları arasında ikili temaslar olması gayet olağandır. 
Bu çerçevede, Sayın Bakanımızın da temasları olabilir.

SORU: Bakan Bey'in açıklamasına göre zannediyorum 
İtalya Dışişleri Bakanı Dini ile bir araya gelmesi ihtimali varmış 
Saraybosna'da. Bir de D'Alema'nm Ecevit'e gönderdiği mektup 
varmış. İtalya'nın Türkiye'ye karşı bu yeni yaklaşımını biraz açar 
mısınız? Mektubun içeriği nedir?

CEVAP: İtalyan Başbakanı Sayın D'Alema'dan Sayın 
Başbakanımıza bir mektup geldi ifade ettiğiniz gibi. İki ülke iliş
kilerinin ileriye götürülmesi amacına yönelik bir mesaj olduğu 
anlaşılıyor. Ben içeriği hakkında şu aşamada bir bilgi verebilecek 
durumda değilim. Bu mesaj tarafımızdan değerlendiriliyor.

SORU : Ne zaman geldi mektup?

CEVAP : Bildiğim kadarıyla dün geldi.
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mi?

CEVAP: Planlanmış ve kararlaştırılmış bir görüşme yok, 
ama olabilir.

SORU : Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Batı Trakya ile 
ilgili açıklamalarına bir tepki alabilir miyiz sizden?

CEVAP : Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Papandreu'nun 
bir dergide yayınlanan mülakatını gördüm. Bu mülakata atfen 
bizim basınımızda da yayınlar yapıldı. Bu bağlamda özellikle 
Sayın Papandreu'nun Batı Trakya'daki Türk azınlığına ilişkin 
ifadelerinin altı çizildi. Ben ilk değerlendirme olarak doğrusunu 
isterseniz bu sözlerde resmi ve bilinen Yunan tutumundan çok 
farklı bir çizgi görmedim. Şüphesiz Batı Trakya'da bir Türk azın
lığı mevcuttur ve bu Türk azınlığının mevcudiyeti de Yunanlı 
yetkililerin beyanlarıyla var olacak ya da yok olacak bir keyfiyet 
değildir.

SORU: İran'ın Türkiye'ye karşı yönelttiği bombalama iddi
alarını araştırmak üzere giden, yani gitmesi planlanan teknik 
heyetin bu sabah gitmiş olması gerekiyor. Gittiler mi, ne zaman 
dönecekler? Kim başkanlık ediyor?

CEVAP: Heyetimiz bu sabah Urumiye'ye vardı. Oradan da 
bölgeye intikal edecekler. Bölgede yapılacak araştırmayı takiben, 
eğer bu araştırmalar uzamazsa, aynı gün, yani bu akşam dön
meleri öngörülüyor. Heyet teknik bir heyettir. İlgili birimlerimiz
den temsilciler yer almaktadır. Bakanlığımızdan da temsilciler 
heyette bulunmaktadır. Bu incelemeyi takiben zannederim son 
günlerde ortaya atılan bazı iddialar konusunda biraz daha netlik 
sağlanmış olacaktır.

SORU : Fischer'in ziyaretinin ardından D'Alema'nm da 
açıklaması, AB'ne giden yolda Türkiye'ye daha yumuşak bir tavır, 
ilişkilerin daha yumuşadığı yönünde. Ancak şu da bilinen bir 
gerçek ki Türkiye'de ölüm cezasının kaldırılmasına taraftar bu

SORU: Cem ve Dini görüşecekler mi, bir araya gelecekler
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ülkeler. Siz bu yaklaşımları samimi olarak değerlendiriyor 
musunuz?

CEVAP : Biz bunların samimi olduğunu ümit etmek isteriz 
hiç şüphesiz. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında, gerek ikili 
planda karşılıklı ilişkiler, gerek AB bağlamındaki ilişkiler 
konusunda bizim düşüncelerimiz bellidir. Türkiye Avrupa'nın bir 
parçası olarak hem Avrupa'daki dost ve müttefik ülkelerle hem de 
AB örgütü ile yakın ilişkiler sürdürmek amacındadır. Bizim 
bunun dışında bir amaç gütmemiz zaten eşyanın tabiatına 
aykırıdır. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yönelik her 
açılım hiç şüphesiz bizim tarafımızdan memnuniyetle 
karşılanacak ve karşılık görecektir.

SORU: İran'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu 
salıverilmesi veyahut Türkiye'ye teslim edilmesi beklenen Türk 
askerleriyle ilgili. Herhalde onların İran Büyükelçisi'nin de belirt
tiği gibi, bugün veya yarın en geç Türkiye'ye verilmesi bekleni
yor. Size bu konuda bir sinyal geldi mi? Yoksa görüşmelerin 
devamında mı bu konu ortaya çıkacak?

İkincisi de, hem askeri raporlarda, hem de İran'la ilgili 
hazırlanan güvenlik raporlarında İran'ın PKK'ya yönetim bazında 
olmasa bile bazı ünitelerince destek verildiği ortaya çıkmış 
durumda. Mesela son bombalama iddialarında da bombalanan 
yerin Kuzey Irak'da bir kamp olduğu, Kuzey Irak'taki kampta da 
İranlIların PKK'lılara eğitim verdiği yönünde iddialar var. 
PKK'nın İran'da ona yakın kampının olduğu biliniyor, has
tanesinin olduğu biliniyor. Bu konuda İran'ın PKK'ya destek 
verdiğini siz de açıkça söyleyebilir misiniz? Elinizde bu konuda 
net bilgiler var mı?

CEVAP: Bu konuyu zaten söyledik en üst düzeyde. Başta
Sayın Başbakanımız olmak üzere Türkiye'nin bu konuda 
endişelerini...

•

SORU : isim olarak mesela.
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CEVAP : gayet sarih bir şekilde ifade etti. Belki şunları
söyleyebilirim: İran Türkiye'ye komşu bir ülkedir ve komşu bir 
ülke olarak da bizim iyi ilişkiler idamesine her zaman önem 
verdiğimiz bir ülkedir. Bunun iki ülkenin de çıkarlarının bir 
gereği olduğu düşüncesindeyiz. Ve keza ilişkilerde gerginliğin 
hiçbir ülkeye, iki ülkeye de yarar sağlamayacağını düşünüyoruz.

Öte yandan, PKK terörü gibi Türkiye bakımından son 
derece hassasiyet arzeden bir konuda İran tarafının da aynı has
sasiyeti göstermesini beklediğimizi vurgulamak gerekir. Türkiye 
olarak İran toprakları içinde artan PKK mevcudiyetinden ve 
faaliyetlerinden rahatsızız. Bu rahatsızlığımız en üst düzeylerde 
ve çeşitli kereler gerek kamuoyuna, gerek İran tarafına iletilmiş 
bulunmaktadır. İran makamlarının bu konuya ciddiyetle eğilip, 
kesin ve tatminkar bir çözüm getirmelerini bekliyoruz. Bu konu
da iki taraf arasında daha açık, daha net ve sonuca yönelik bir 
işbirliği gerektiği ortadadır.

Öte yandan, bu iki askerimiz konusunu da aslında kendi 
boyutları içinde mütalaa etmek gerekir. Bu bizce bir sınır olayıdır. 
Böyle bir olayın vuku bulmuş olmasını çok fazla büyütmemek 
gerekir kanaatindeyiz. Sınırdaş ülkeler arasında bu tür olaylar 
zaman zaman olur ve olay kendi boyutları içinde değerlendiri
lerek çözümlenir. Biz de bu çerçevede, bu iki askerimizin bir an 
önce serbest bırakılmalarını ve Türkiye'ye geri verilmelerini bek
liyoruz. Bu giden heyetimiz münhasıran bu konuyu ele almak 
üzere giden bir heyet değildir. Yani iki askerimiz konusunu ele 
almak üzere giden bir heyet değildir. Belki tali bir konu olarak bu 
da gündeme gelebilir. Heyetimiz bildiğiniz gibi, esas itibariyle 
İran'ın son günlerde Türk askeri uçaklarının İran topraklarını 
bombaladığı yolundaki iddialarını yerinde araştırmak ve bu 
çerçevede terörizm konusunu her boyutuyla incelemek üzere 
giden bir heyettir. Şüphesiz bu teknik heyetin yapacağı çalış
madan sonra, bilimsel yöntemlerle yapacağı çalışmadan sonra 
neyin ne olduğu, ne olmadığı ortaya çıkacaktır.

SORU: Yunanistan'a geri dönmek istiyorum. Yunanistan'ın
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bilinen tutumundan bahsettiniz. Bu tutum bizim bildiğimiz 
kadarıyla Batı Trakya'da Türk azınlığı olduğunu inkar etmektir ve 
genelde Müslümanlar diye bahseder. Papandreu'nun sözlerinde 
ise Türk denmesinde sakınca yoktur gibi bir ifade var. Sizce bu 
bir tutum değişikliğine işaret etmiyor mu?

CEVAP: Benim kanaatim, çok farklı bir görüş teşkil etmi
yor, bilinen Yunan resmi tutumu çerçevesinde. Bildiğiniz gibi, 
Lozan Antlaşmasının metnine atıfta bulunarak "Bu ülkede Türk 
yoktur. Müslüman azınlık vardır" diye bir iddiayı gündeme 
getirirler. Bazen Yunan yetkili kişileri "kendisine Türk diyen 
insanlar da vardır ama o Müslüman azınlıktır temelde, başka 
unsurlar da vardır" vs. gibi yorumlara girerler. Halbuki 
söylediğim gibi, Batı Trakya'da bir Türk azınlığı mevcuttur ve bu 
azınlık uluslararası antlaşmaların teminatı altında mevcudiyetini 
sürdürecektir, resmi beyanlar hangi yönde olursa olsun.

SORU : İran'ın sınırı değiştirdiği yönünde de bir yorum 
vardı. Bu konuda ne gibi bilgiler var. Yani bu çok dağlık bir 
bölgede, çok da önemli olmayan bir değişiklik mi, yoksa kayda 
değer bir sınır değişikliği olayı mı var?

• •  •

ikinci soru da İran'ın elinde, daha doğrusu Iran toprakların
da bazı PKK'nın sözde komutanlarının olduğu yönünde haberler 
geliyordu. Türkiye'nin bu kişileri almak veya iadesini istemek 
gibi herhangi bir girişimi oldu mu?

CEVAP : İran'ın Irak'la sınırındaki değişikler, vs. konusu 
teknik bir konudur, bir uzmanlık konusudur. Bu heyetimizin ele 
alacağı, karşılıklı olarak Iran tarafıyla değerlendireceği bir 
konudur. Dolayısıyla bu heyetin bu araştırmalarını, incelemeleri
ni tamamlamadan bu konuda bir şey söylemek doğru değildir. 
Söylediğim gibi, bu ortak çalışmayı takiben bu konuda ne olduğu 
ne olmadığı açıklığa kavuşacaktır.

İran'daki PKK mevcudiyeti konusunda ise yine belki tekrar 
da olsa vurgulamakta yarar var. Bu konuda Türkiye'nin ciddi 
endişeleri var. Elinde ciddi kanıtlar var. Bunları İran tarafına da
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uzunca bir süredir iletiyoruz. Şüphesiz birinci derecede Iran 
toprakları içerisinde olup bitenler İran hükümetinin sorumlu
luğundadır ve gerekli önlemleri almak İran hükümetine düşer. Biz 
İran hükümetinden bu konuda daha fazla işbirliği ve netice alıcı 
çaba bekliyoruz.

SORU: Biraz uzayacak bu İran konusu ama sonuç alıcı bir 
işbirliğinden bahsediyorsunuz. PKK konusunda Türkiye ile İran 
arasında zaten devam eden bir işbirliği var. Bilebildiğimiz 
kadarıyla sınırda bazen toplantılar yapılıyor. Bunun dışında İçiş
leri Bakanlığından heyetler karşılıklı gidip geliyorlar, bazı toplan
tılar yapıyorlar. Şimdiye kadar yapılan işbirliğinin Türkiye'yi tat
min etmediği görülüyor sizin söylediklerinizden. Nasıl bir işbir
liği istiyorsunuz. Bize biraz daha detay verebilir misiniz bu konu
da?

CEVAP: Değindiğiniz gibi, iki ülke makamları arasında 
çeşitli düzeylerde ihdas edilmiş olan mekanizmalar bir süredir 
çalışmaktadır. Bu mekanizmalar çerçevesinde İran'daki PKK 
mevcudiyeti konusu da tarafımızdan gündeme getirilmekte ve 
önlem alınması talep edilmektedir. Fakat bugün vardığımız nokta 
bu mekanizmaların çalışmalarının yeterli bir sonuca ulaşmadığını 
bize göstermektedir. Dolayısıyla ortada sorun devam ettiğine 
göre, bundan sonra iki taraf makamlarına düşen yeniden bu 
konuya daha bir ağırlıkla eğilerek bu meselenin Türkiye'yi tatmin 
edici bir biçimde sonuca ulaştırılmasıdır. Tatmin edici sonuç da 
İran topraklarının Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bir terör 
örgütü mensuplarına kullandırılması keyfiyetine son verilmesidir.

SORU : Bu askerler konusuna dönmek istiyorum. Dün 
Lavasani Sayın Bakan'la görüşmek talebinde bulunmuş ve 
görüşmüş. Türk askerlerinin iade edileceğini söyledi. Peki bu 
konuda size ulaşan bir tarih var mı ne zaman iade edileceği 
konusunda?

Bir de PKK konusunda İran'a, bu konuyu çözmek için 
ortak bir komite kuralım gibi bir komite konusunda bir talebimiz 
olacak mı?
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CEVAP : Bu konuda söylediğim gibi zaten kurulmuş olan 
çalışmalar var. Ama yine biraz önceki soruya verdiğim cevapta da 
belirttiğim gibi, daha etkin bir ortak çalışma yapılması ve Iran 
tarafının daha fazla işbirliği sergilemesi zarureti ortada. 
Askerlerimizin iadesi konusunda ise, Sayın İran Büyükelçisi 
Sayın Bakanımız tarafından dün kabul edildiğinde bu askerleri
mizin kısa bir süre içinde serbest bırakılacağına dair Tahran'dan 
olumlu sinyaller aldığını Sayın Bakanımıza ifade etti. Bir tarih 
telaffuz etmedi. Tabii bizim beklentimiz bu askerlerimizin bir an 
önce serbest bırakılmasıdır. Şu ana kadar tutulmuş olmaları bile 
bir gecikme anlamındadır.

•  •  •  **SORU : Kısa bir süre için de olsa tekrar Abdullah Ocalan
davasına dönmek istiyorum. Davayla ilgili olarak özellikle 
Türkiye ile direkt ya da dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan 
ülkeler Öcalan'ın asılmasının yanlış olacağını savundular ve bunu 
savunurlarken de ciddi öneriler sunmadılar. Sadece asmayın şek
linde kısa açıklamalarda bulundular ama dikkat ettiğim kadarıyla 
-bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorlar- Almanya böyle çok 
ılımlı ve güzel önerilerde bulundu. Özellikle neden aşılmaması 
gerektiğini çok iyi açıklamaya çalıştı. Sizce bunun nedeni sadece 
Türkiye'yi Fischer'in ziyaret etmesi miydi, yoksa başka nedenler 
de var mı size göre?

CEVAP : Bu konuda benim çok fazla yorum yapmam 
doğru değil. Bildiğiniz gibi, şu anda devam eden bir yargı süreci 
vardır. Bu davayla ilgili olarak yargı sürecinin bir aşaması 
sonuçlanmıştır. Yargıtay aşaması vardır. Daha sonra kararın ne 
şekilde tecelli edeceği yargının bileceği bir iştir. Nihai aşamada 
bildiğiniz gibi, davanın, dosyanın TBMM'nin önüne gelmesi 
sözkonusudur. Dolayısıyla bu konu benim buradan öyle veya 
böyle bir yorum yapmamı gerektirecek bir konu değildir.

SORU: Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit, İran 
sorunu için sorunun diyalogla çözülmesini umut ettiklerini belirt
tiler. Türkiye'nin sorunun çözümü için, diyalogun başlaması için 
bir önerisi olacak mı İran'a?
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CEVAP: İran'la zaten bu konuda bir diyalogumuz var. 
Burada kesilmiş bir diyalog sözkonusu değil. Gerek iki ülke 
diplomatik temsilcileri aracıyla, gerek biraz önce değindiğim 
mekanizmalar aracığıyla bu diyalog zaten sürdürülüyor. Bizim 
beklentimiz bu diyalog sürecinin Türkiye'yi tatmin edici bir 
çözüme ulaştırılması ve bunun da çok geciktirilmemesi. 
Dolayısıyla İran tarafının, söylediğim gibi, daha fazla işbirliği 
sergilemesini bekliyoruz.

SORU : PKK faaliyetlerine, İran’daki PKK varlığına ilişkin 
ilk iddia KDP'nin Vaşington temsilciliğinden gelmişti. Kuzey 
Irak'taki Kürt gruplarla bu yönde bir temasınız oluyor mu, yani 
herhangi bir çerçevede? Çünkü ilk açıklama ve ilk iddia onlardan 
gelmişti.

CEVAP : Bizim İran'daki PKK faaliyetleri konusunda 
çeşitli kaynaklardan bize ulaşan bilgilerimiz var. Bunları gerekli 
gördüğümüz, uygun gördüğümüz kaynaklardan topluyoruz.

SORU : Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren, 20 Temmuz ta
rihli Resmi Gazetede aslında ilginç bir gelişme oldu. Daha önce 
Hükümet Koalisyon Protokolünde sinyalleri verilse de Türk İşbir
liği Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan alı
narak Devlet Bakanlığına bağlanması yönünde bir kararname 
çıkarıldı. Ancak daha sonra çok daha ilginç bir gelişme oldu. 
TİKA Başkanı Büyükelçi Tugay Özçeri ve onunla birlikte Tahsin 
Tarlan ve Sina Yurtoğlu yanılmıyorsam ani veya şok bir karar
name denebilecek bir süratle görevlerinden ayrılmaları istendi. 
Bu araştırıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından da beklenen ani 
bir gelişme değildi. Bu konuda Bakanlığınızın görüşü nedir? 
Çünkü sizden Kurumunuza organik olarak bağlı bir ana yapı 
alındı ve başka bir bölüme verildi ki Dışişleri Bakanlığı için çok 
önemliydi yurt dışında.

CEVAP : TİKA'nın Bakanlığımızdan alınıp başka bir 
Devlet Bakanlığı'na bağlanması Hükümetin bir tasarrufudur. 
Dolayısıyla bu konuda söyleyebilecek bir sözümüz olamaz.
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SORU: Tugay Özçeri şu an nerede görevli?
  •

CEVAP: Bakanlığımız personelinden, TIKA'da görevli 
başta Sayın Başkan olmak üzere, diplomatlarımız bu kararı ta
kiben tekrar Bakanlıktaki görevlerine dönmüşlerdir. Bu da bizim 
Bakanlığımızın bir idari tasarrufudur. Dolayısıyla benim bu konu
larda yapacağım bir yorum yok.

SORU: İki soru soracağım. Birisi İran'la ilgili. Daha ileri 
bir işbirliğinden bahsettiniz. Acaba Türkiye İran a hiç İran toprak
larında PKK'ya karşı sıcak takip yapılması önerisinde bulundu 
mu veya böyle bir öneri şu anda düşünüyor mu. daha yakın işbir
liği çerçevesinde? Bu birinci soru.

İkinci soru da sözde Kürt parlamentosunun başkanı Yaşar 
Kaya ve diğer 33 üyesi hakkında bir tutuklama kararı çıkartıldı 
Ankara DGM tarafından. Bu şahısların iadesinin istenmesi için 
herhangi bir çalışma var mı? Böyle bir adım atmayı düşünüyor 
musunuz?

CEVAP: Bizim İran ile yaptığımız şimdiye kadarki 
temaslarda PKK meselesi konusunda tabii çeşitli görüşlerimiz ve 
önerilerimiz oldu. Ben bunların içeriğine girebilecek durumda 
değilim, ama görüşlerimiz ve düşüncelerimizi bildirdik ve 
bildirmeye de devam ediyoruz.

Değindiğiniz ikinci konuda şu anda size verebileceğimiz 
cevap yok. Eğer adli makamlarımızdan bu yönde bir iade talebi 
vaki olursa bize, bizim Bakanlığımız da mevcut usullere göre 
gereğini yapar şüphesiz.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
SARAYBOSNA’YA GİDERKEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Güneydoğu İstikrar Paktı'mn karara bağlanacağı, çalışma 
düzeninin oluşacağı toplantıya katılmak üzere Saraybosna'ya 
doğru hareket etmekteyiz.

Bu toplantıların iki günlük bir planı var. İlk gün AB ve bölge 
ülkelerinin dışişleri bakanları biraraya geliyor. Yani bugünkü 
toplantımızda. Yarınki toplantıda, İstikrar Paktı'na katılan 
ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bizlerin, yani dışişleri 
bakanlarının da katılacakları bir toplantıda yapılan çalışmaları 
sonuçlandıracak.

Türkiye'mizi yarınki toplantıda Cumhurbaşkanımız temsil 
ediyor. Biz de kendisiyle birlikte oluyoruz. Bu karara bağlanacak 
olan İstikrar Paktı büyük çizgileriyle ekonomi, demokrasi ve 
güvenlik alanlarında oluşmakta. Hazırlanan bu Pakt'm başlangıç 
aşamasında Türkiye olarak bizim de katkımız var. Daha önce 
Türkiye'nin üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa girişiminin ve bu 
girişim için Türkiye'nin hazırlamış olduğu bir kalkınma modeli, 
kalkınma Paktı, bugün kabul edeceğimiz anlaşmanın başlıca 
girdilerinden birtanesi. Yani bizim bu hazırlığımız sonraki çalış
malara ciddi katkı getirmiştir. Bu toplantıda biz her üç bağlamda, 
kendi önerimizi savunacağız, getireceğiz ve bütün Balkanlara 
dönük olan, sadece Kosova'ya değil, bütün Balkanlara dönük olan 
bu Paktın oluşumuna kendi görüşlerimizle, kendi gözlemlerimiz 
ve tavsiyelerimizle katkımızı yapacağız.

Ayrıca, bu toplantıda bundan bir hafta kadar önceki Kosova 
izlenimlerimi, özellikle siyasi boyuttaki, idari boyuttaki 
kaygılarımı ve bunların giderilmesi yolundaki düşüncelerimi çok
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Toplantının Bosna'da gerçekleşmesi de ilginçtir, önemlidir. 
Bosna hem Kosova'ya benzer bir felaketin yaşanmış olduğu 
topraklardır, hem de Türkiye olarak çözümüne katkımızı 
geçmişte getirmiş olduğumuz bir önemli meselenin yer aldığı 
mekandır.

Bugün Saraybosna'ya giderken Makedonya ve 
Arnavutluk'da duracağız ve uçağımıza önce Üsküp'te Makedonya 
Cumhurbaşkanını, Başbakanını ve Dışişleri Bakanını misafir ede
ceğiz. Hemen ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanını, 
Başbakanını ve Dışişleri Bakanını uçağımıza alacağız. Onları da 
misafir edeceğiz ve birlikte Saraybosna'ya gideceğiz.

Saraybosna'daki toplantı çok da resmi olmayan bir düzeyde 
bazı ikili görüşmeler yapmamıza imkan sağlayacak. Daha da 
önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı ikili temaslar yapması
na imkan verecek. Ben muhtemelen İtalyan muhatabımla, 
Yunanlı muhatabımla, belki Alman muhatabımla ve başka ülke
lerden dışişleri bakanlarıyla sohbet çerçevesinde görüşme 
imkanını bulacağım ve bu görüşmelerde öncelikle elbette 
Kosova'yı, ama genelde Türkiye'nin ikili ilişkilerine dönük bazı 
konuları da görüşeceğiz.

Toplantının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Toplantı 
Balkanlar açısından önem taşıyor. Avrupa'nın bu adeta dışlanmış, 
ikinci sınıf kabul edilmiş, özellikle son yüzyılda, içinde bulun
duğumuz yüzyılda Avrupa'nın dışında telakki edilmiş olan bir 
bölgesine, Balkanlara, nihayet Avrupa bütünlüğü içinde yaklaşıl
masının bir fırsatı olarak görmekteyiz. Türkiye'mizin çok hassas 
olduğu bu konuda, tarih boyutunda ve güncel boyutta etkili 
olduğu bu coğrafyada yapageldiği olumlu işlere yenilerini ekle
mek imkanını da bu toplantıda ve sonrasında görmekteyiz. Bu 
amaçla da Bosna'ya Dışişleri Bakanlığı olarak hazırlıklı gitmek
teyiz ve umuyorum sonuçlar hem Avrupa'ya hem bölgeye, bölge 
barışına, Kosova'nın insanlarına ve hepimize hayırlı olacaktır.

sayıda muhatabımla konuşma imkanını da bulacağım.
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SORU : Papandreu ile görüşmenizde özel bir konu gün
deme getirecek misiniz ve diğer muhataplarınızla?

CEVAP : Özel denebilirse herhalde İtalyan muhatabımla 
dün Sayın D'Alema'nm Sayın Ecevit'e göndermiş olduğu mektup 
ve bunun sonrasını konuşacağım Sayın Dini ile. Sayın Papandreu 
ile herhalde hem Balkanları konuşacağız hem de bugün Atina'da 
devam etmekte olan Türk-Yunan görüşmelerinin bir ön değer
lendirmesini, kısa bir değerlendirmesini Sayın Papandreu ile 
yapacağım. Teşekkür ediyorum.
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İRAN TOPRAKLARININ BOMBALANDIĞI 
YÖNÜNDEKİ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran makamlarının 18 Temmuz 1999 tarihinde Türk Hava 
Kuvvetleri uçaklarının Iran-Irak hudut bölgesinde Iran hava 
sahasını ihlal ederek, İran topraklarını bombaladığına ilişkin iddi
asını incelemek üzere oluşturulan heyetimiz, bu inceleme gezisi
ni tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür.

Heyetimiz İran tarafının gösterdiği üç noktada inceleme
lerde bulunmuştur. Bunlardan birisinin İran toprakları dışında 
kuzey Irak'ta yer aldığı yapılan teknik ve harita çalışmaları sonu
cunda anlaşılmıştır.

Heyetimiz, İran ziyareti sırasındaki gözlem ve tespitleri ile 
İran tarafının gösterdiği her üç noktadan alınan toprak ve metal 
numuneleri üzerinde yapılacak tahliller sonucunda raporunu 
hazırlayacaktır.

Sonuçları Iran tarafına iletilecek olan bu raporla, durum 
açıklığa kavuşmuş olacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİKRAR PAKTI 
ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE SARAYBOSNA’YA 

HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Çanakkale Havaalanı, 29 Temmuz 1999, Perşembe, Saat: 19.25)

Güneydoğu Avrupa îçin İstikrar Paktı'nın Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Saraybosna'ya 
gidiyorum. Yarın düzenlenecek olan bu Zirve Toplantısı'nda 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile üst düzey yetkililerden 
oluşan bir heyet bana refakat edecektir. Sayın Cem, 
Saraybosna'da bugün yapılmakta olan ve sadece bölge ülkelerinin 
katılacakları bölgesel toplantıda da ülkemizi temsil etmektedir.

İstikrar Paktı, Kosova krizi sonrası dönemde Balkanlar’da 
barış ve istikrarın kalıcı kılınmasına, bölgenin yeniden imar edi
lerek ekonomik açıdan kalkındırılmasına ve demokratikleşmesine 
katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından başlatılan 
ve sürdürülen müzakereleri müteakip geçen ay Köln'de yapılan 
bir toplantıda 28 ülke ve yirmiyi aşkın uluslararası ve bölgesel 
kuruluşun birlikte üzerinde mutabık kaldığı bir girişimdir.

Saraybosna'da düzenlenecek olan Devlet ve Hükümet
  •

Başkanları Zirvesi'nde istikrar Paktı'nın uygulamaya konulması 
amaçlanmaktadtır.

Zirve ayrıca, İstikrar Paktı bünyesindeki kurumsal 
yapılanmalara ilişkin kararların kabulüne de vesile teşkil edecek
tir. Dolayısıyla, İstikrar Paktı tüm boyutlarıyla yürürlüğe girmiş 
olacaktır.

Balkanlar’la tarihi, insani ve kültürel bağları olan Türkiye,
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bölgenin kalıcı bir istikrara kavuşturulması doğrultusundaki
çabalara özel bir önem atfetmektedir. Bu nedenle, Balkanlar’da
istikrarın kalıcı kılınarak demokrasinin yerleştirilmesini, bölge
ülkelerinin ekonomik açıdan yeniden yapılanmasını ve güvenlik

• ___

ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan istikrar Paktı'nı destek
liyor ve her aşamasında aktif şekilde rol alarak katkıda bulunu
yoruz.

Zirve sırasında ülkemizin istikrar paktı konusundaki görüş
lerini anlatacak ve uygulama aşamasındaki beklentileri üzerinde 
duracağım. Bu bağlamda, Kosova'nın yaralarının sarılmasının ve 
krizin Arnavutluk ile Makedonya üzerindeki olumsuz etkilerinin 
giderilmesinin öncelikli bir mesele olduğunu bir kere daha vurgu
layacağım.

•  •  •

Ote yandan, ziyaretim sırasında Sayın Izetbegoviç ve
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin diğer üyeleriyle
görüşme imkânı bulacağız. Ayrıca Zirve'ye katılan bazı devlet ve
hükümet başkanlarıyla ikili temaslar da gerçekleştireceğim.

Balkan ülkelerinin geleceğe umutla bakmalarını amaçlayan
•     ____

istikrar Paktı Zirve Toplantısı'nın Saraybosna'da gerçekleştirili
yor olması ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bundan henüz beş yıl 
önce etnik temizliği, savaşın tüm yıkıcılığını ve acısını yaşayan 
Saraybosna'nın bugün bölgede kalıcı barış, istikrar ve işbirliği 
ortamının tesisi yolunda güçlü bir umut ışığını temsil eden böyle- 
sine önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasını 
Balkanlar'daki değişim rüzgarlarının habercisi olarak değer
lendiriyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİKRAR PAKTI
ZİRYESİ’NDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Zetra Spor Merkezi, Saraybosna, 30 Temmuz 1999, Cuma, Saat: 12.00)

President Ahtisaari
Honorable Chair and The Members of The Presidential 

Council of Bosnia and Herzegovina,
Excellencies,
Distinguished Representatives,

Today we gathered around this table to reconfirm our com
mitment to making a new history for the Balkans which is usual- ' 
ly remembered with bitter memories and conflicts.

Our thanks go to the Presidency of Bosnia-Herzegovina for 
hosting this summit which will mark a new milestone in the his
tory of the South Eastern Europe.

From this beautiful city of Sarajevo which is a symbol of 
hope and courage, we will voice our hopes as well that we never 
experience in the future other crises like those we witnessed in 
Bosnia and recently in Kosovo. The confrontation in Kosovo may 
have come to an end, yet a bigger challenge has just begun: the 
war is won, now it is time to win the peace.

With the adoption of the Stability Pact we committed our
selves to working together to bring a peaceful, democratic and 
prosperous future to South Eastern Europe.

The solidarity and the vigorous political will we have suc
cessfully displayed in the fight against tyranny, ethnic national-
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ism and hatred should be maintained to establish overall stability 
in the South Eastern Europe. The Stability Pact, a new and a com
prehensive approach, will provide us with the proper guidance 
and necessary tools to achieve this noble aim.

The Kosovo crisis showed us once again the need for a 
large scale and long-term stabilization and reconstruction pro
gram in the entire region. Elowever, the situation in Kosovo calls 
for urgent action by the international community. Reconstruction 
and rehabilitation of Kosovo is definitely a first step in order to 
consolidate peace and security in the region. In this respect, I wel
come the recent pledges by the international community to this 
end. I believe that an emergency relief fund should be estab
lished in order to better coordinate and effectively carry out the 
reconstruction and rehabilitation works in Kosovo.

Indeed, full implementation of the agreements and arrange
ments on Kosovo, supporting and assisting Albania and 
Macedonia, strict implementation of the provisions of the Dayton 
Peace Agreement will have a direct bearing on the success of 
this initiative. Much will depend on a strategy responding to the 
specific conditions and needs of the regional countries. It should 
be backed by a financial-material support commensurate with the 
task of consolidating stability in the entire region.

Yet, stability depends on a shared political vision. And, our 
vision is that peace, democracy, sustainable development and 
shared prosperity are inseparable. We are gathered here to pro
mote the awareness to this end. Every country can share this 
vision.

It is in line with this conviction that we believe the Federal 
Republic of Yugoslavia (FRY) will one day become a full partic
ipant in the Pact. For that, the FRY should, first of all, embrace 
democratic change and respect the principles and objectives of 
this pact as done by all other participants.

Excellencies,
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Distinguished representatives,

All parts of the South Eastern Europe is not conflict-ridden. 
There has been remarkable progress in democracy, reforms and 
transition to market economy in our region in the last ten years. 
Considerable progress in bilateral relations has also been 
achieved. We, the countries of the South Eastern Europe, are 
aware of our special responsibility in establishing peace and sta
bility in our region.

Being aware of the significance of co-operation and good- 
neighbourly relations among ourselves, we achieved considerable 
progress towards the formation of regional initiatives, as in the 
case of the South East European Co-operation Process, which 
will be further consolidated by the adoption of its proposed 
"Charter on Good-neighbourliness, Stability, Security and Co
operation".

The adoption of this Charter will constitute an important 
step forward towards setting up the parameters of the intra- 
regional relations. It well fits into the framework of the Stability 
Pact.

Existing frameworks for sub regional co-operation in the 
Balkans such as the South East European Co-operation Process 
can provide useful vehicles for the implementation of the stabili
ty pact.

Excellencies
Distinguished representatives,

International co-operation mechanisms have a rich expert
ise in regional development programs, but, the actual implemen
tation requires substantial financial and other assistance from the 
international community.

The Stability Pact should ensure a broadest and generous 
participation and support of the international organizations and it
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should be implemented in an effective manner to produce visible 
and concrete benefits for the regional countries.

We should not forget that the success of the Pact will not be 
judged by its theoretical elegance but by its achievements. We 
welcome the progress achieved so far by the World Bank and the 
European Commission. However, the EU Commission and the 
World Bank should rapidly mobilize donor community so as to 
provide outright resource commitments to implement the strategy 
as a whole.

We should bear in mind that economic reconstruction in the 
region cannot be successfully implemented solely at the national 
level. Projects for transport, communication, infrastructure and 
energy require a comprehensive regional approach. In this 
respect, integration with European economies and infrastructure 
systems should have priority.

Inter-governmental co-operation among neighbouring 
states should concentrate in areas of mutual and demonstrable 
benefit. Projects involving more than two countries in the region 
should be given priority. The "Eighth Corridor" project consti
tutes a good example.

On the other hand, we fully support the legitimate aspira
tions of the regional countries to be integrated into the Euro- 
Atlantic structures. We believe that progress in the actual imple
mentation of the Pact will make a solid contribution to the real
ization of those aspirations.

Excellencies,
Distinguished representatives,

As regards the security dimension of the Stability Pact, 
NATO will play a leading role with intensified co-operation 
arrangements and active partnership with South East European 
countries.
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As a NATO member we will work within the organization 
for the development of more advanced co-operation arrange
ments. We are also ready to contribute to the activities within the 
security dimension of the Stability Pact.

When security is concerned one can not single out the fight 
against the trans-boundry threats to the overall stability of the 
region, such as terrorism and organized crime. We expect that the 
already existing bilateral and intra-regional co-operation efforts 
will be supported by the activities of the third working table.

Excellencies,
Distinguished guests,

Five years ago the city of Sarajevo was suffering from the 
devastations of war. Today it hosts a summit which heralds a new 
era in the South Eastern Europe. Holding this conference in 
Sarajevo reflects our solidarity with the people of Bosnia- 
Herzegovina in their endeavor to achieve durable peace.

Like the Bosnian people we shall look to the future with 
hope and have the courage to work for a better tomorrow. Our 
gathering here today to launch the Stability Pact demonstrates 
that we have that courage. Let us act together to make it work and 
to change the destiny of the peoples of this region and for that 
matter, the destiny of Europe, for a better future. Let us renew our 
pledge to create a Europe that is undivided, democratic, peaceful 
and prosperous.

Thank you.
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TEM M im  umm

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİKRAR PAKTI 
ZİRVESİ’NE KATILDIKTAN SONRA DÜZENLENEN 

BASIN TOPLANTISINDA BELİRTTİKLERİ HUSUSLAR

(Zetra Spor Merkezi, 4 No'lu Salon, 30 Temmuz 1999, Cuma, Saat: 16.15)

Güneydoğu Avrupa İçin İstikrar Paktı'nın Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi biraz önce Ortak Deklarasyonun 
kabul edilmesiyle son bulmuştur. Hiç şüphesiz bu zirve 
Balkanlar’a ilişkin önemli bir gelişme olarak tarihteki yerini ala
caktır. Güney Doğu Avrupa'da barış, istikrar, demokrasi ve refaha 
hizmeti amaçlayan bu Zirve'ye katılmış olmaktan duyduğum mut
luluğu ifade etmek istiyorum.

Saraybosna Zirvesi'ne otuzu aşkın ülkenin devlet veya 
hükümet başkanları katılmıştır. Ayrıca, yirmiden fazla ulus
lararası veya bölgesel kuruluşun temsilcileri de zirve toplantısın
da hazır bulunmuşlardır. Sözkonusu geniş katılım bile başlı başı
na İstikrar Paktı'na atfedilen öneme; barış, istikrar ve güvenliğin 
kalıcı biçimde tesisine yönelik güçlü beklentilere ve umuda işaret 
etmektedir.

Kosova krizi sonrası dönemde Balkanlarda barış ve 
istikrarın kalıcı kılınması, bölgenin yeniden imar edilerek 
ekonomik açıdan kalkındırılması ve demokratikleşmesine katkıda 
bulunulması amacıyla hazırlanan ve Haziran 1999'da Köln'de 
yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmiş olan 
İstikrar Paktı, bu zirve toplantısıyla yürürlüğe konmuş bulunmak
tadır.

Pakt bünyesindeki kurumsal yapılanmalara ilişkin karar
ların da alındığı bu toplantıda, Balkanlar’la köklü bağları bulunan
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ve bölge ülkeleriyle dostane ilişkilere ve etkin işbirliğine sahip 
olan ülkemizin İstikrar Paktı konusundaki görüşlerini ve uygula
ma aşamasından beklentilerini dile getirme fırsatı buldum.

Bu bağlamda, Balkanlar’da demokrasinin yerleştirilmesini, 
bölge ülkelerinin ekonomik açıdan yeniden yapılanmasını ve 
güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlayan İstikrar 
Paktı'nı ülkemizin kuvvetle desteklediğini ve Paktın başarıya 
ulaşması için aktif şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile 
getirdim.

Bu bağlamda, öncelikle atılması gereken bazı adımlar 
olduğunun, halihazırda bölgede kanayan yaralara acilen çare 
bulunması gerektiğinin altını çizdim. Kosova'da yaşanan insanlık 
dramının ardından evlerine, yurtlarına dönen onbinlerce 
Kosovalının kısa dönemde karşılaşacakları sıkıntılara çareler 
bulunamadığı, Kosova krizinden olumsuz yönde etkilenen 
Makedonya ve Arnavutluk'un ekonomik sıkıntıları hafıf- 
letilemediği takdirde, bölgede uzun dönemli istikrar arayışlarının 
başarı şansının az olacağını vurguladım.

İstikrar Paktı'nın Balkanlar’da mevcut bölgesel işbirliği 
mekanizmalarında bugüne kadar kaydedilen kazanımlardan 
azami ölçüde istifade etmesinin gerekli olduğunu belirttiğim 
konuşmamda, bölge ülkelerinin de kendi aralarındaki işbirliğini 
en üst düzeye çıkarmaları gerektiğine inandığımızı söyledim. Bu 
çerçevede, bölgeden kaynaklanan yegane işbirliği süreci olma 
özelliğini taşıyan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci'nin 
Pakt’m amaçlarının hayata geçirilmesinde önemli rol oynayabile
ceğini ifade ettim.

Balkanlar’m yeniden yapılanması amacıyla yapılacak 
ekonomik yardımlardan bölge halkının azami fayda sağlamasının 
önemi aşikârdır. Aksi takdirde, yerine getirilmeyen vaadler bu 
bölgede yaşayan insanların geleceğe daha karamsar bakmalarına 
neden olacaktır. Bu hususu özellikle vurguladım. Bölgeye yöne
lik ekonomik yardımların belirlenmesi için dün Brüksel'de düzen
lenen taahhüt konferansında 2 milyar dolarlık acil yardım taah
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hüdünde bulunulmuştur. Türkiye de bu konferansta ilk aşama için 
20 milyon dolarlık bir taahhüt yapmıştır. Bu taahhütlerin bir an 
önce uygulamaya konulması ve hızla devreye sokulacak bir acil 
yardım fonu oluşturulmasının önemine işaret ettim.

Balkanlar’ın güvenlik endişelerinin karşılanmasında 
NATO'nun oynayabileceği rollere de konuşmamda kısaca 
değindim. Öte yandan, bölge güvenliği için terörizm ve organize 
suçlarla mücadelenin de fevkalâde önem arzettiğinin altını 
çizdim.

Bunlar genel hatları itibariyle Türkiye'nin İstikrar Paktı'na 
ilişkin görüşlerini yansıtan hususlardır. Bir bölge ülkesi olarak 
Balkanlar’a yönelik tüm girişimlerde yer almış ve yapıcı katkıda 
bulunmuş olan Türkiye, bölge ülkeleri ile ilişkilerini ve işbirliği
ni geliştirmek için faaliyetlerini sürdürürken, bölgede yeni 
acıların yaşanmaması için uzun vadeli çözümler getirmeyi 
amaçlayan istikrar Paktı gibi uluslararası girişimlerde de aktif 
şekilde rol oynayacak; Balkanlar’ın bir barış, istikrar, refah ve 
huzur bölgesi haline gelmesi için elinden gelen her türlü çabayı 
sarfedecektir.

Saraybosna Zirvesi çerçevesinde 29 Temmuz 1999 günü 
yapılan ve ülkemizin Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafın
dan temsil edildiği toplantının da son derece başarılı geçtiğini 
öğrendim.

Ziyaretim sırasında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi'nin üyeleriyle görüşme imkanı buldum. Ayrıca bu sabah 
Slovakya Cumhurbaşkanı Sayın Rudolf Schuster ile ikili bir 
görüşme gerçekleştirdim.

Saraybosna'dan ayrılmadan önce, Bosna-Hersek'te konuş
landırılmış Türk Görev Birliği'nin Saraybosna'daki karargahını da 
ziyaret edeceğim.

Saldırgan etnik-milliyetçiliğin tasfiyesi ve Balkanlar’da 
kalıcı istikrarın tesisi demokrat, barış içinde, müreffeh ve bölün
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memiş bir Avrupa yaratılması vizyonunun olmazsa olmaz koşu
ludur. Bosna'da ve Kosova'da yaşanan trajediler bir kere daha 
yaşanmamalıdır. Böyle bir gelişmeye bir daha fırsat verilmeme
lidir. Şayet umut zafere ulaşacaksa yeni bir tarih yapılmaya 
başlanmalıdır. İşte, bugünkü zirvenin mesajı budur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTİKRAR PAKTI 
ZİRVESİ’NE KATILMAK ÜZERE GİTTİKLERİ 

SARAYBOSNA’DAN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI
BASIN AÇIKLAMASI

%

(Esenboğa Havaalanı, 30 Temmuz 1999, Cuma, Saat:23.10)

_ •  •  ___

Güneydoğu Avrupa için istikrar Paktı'nın Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiğim 
Saraybosna'dan dönmüş bulunuyorum. Bu Zirve Toplantısı'nda 
bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile üst düzey yetkililer
den oluşan bir heyet refakat etmiştir.

Kosova krizi sonrası dönemde Balkanlar'da barış ve 
istikrarın kalıcı kılınması, bölgenin yeniden imar edilerek 
ekonomik açıdan kalkındırılması ve demokratikleşmesine katkıda 
bulunulması amacıyla hazırlanan Haziran 1999 tarihinde Köln'de 
yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmiş olan 
İstikrar Paktı, altmışın üzerinde heyetin temsil edildiği bu zirve 
toplantısıyla yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.

İstikrar Paktı bu zirve toplantısıyla hayata geçirilmiş, Pakt 
bünyesindeki kurumsal yapılanmalara ilişkin kararlar ile 
Saraybosna Deklarasyonu kabul edilmiştir.

Balkanlarda köklü bağlara, bölge ülkeleriyle dostane iliş
kilere ve güçlü işbirliğine sahip olan Türkiye'nin İstikrar 
Paktı’nın başarıya ulaşması için aktif şekilde katkıda bulunmaya 
hazır olduğunu Zirve'de bir kez daha dile getirdim.

Bir bölge ülkesi olarak Balkanlar’a yönelik tüm girişim
lerde yer almış ve yapıcı katkıda bulunmuş olan Türkiye, bölge
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ülkeleriyle ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek için faaliyetlerini 
sürdürürken, bölgede yeni acıların yaşanmaması için uzun vadeli 
çözümler getirmeyi amaçlayan İstikrar Paktı gibi uluslararası gi
rişimlerde de ağırlıklı bir rol oynayacak ve Balkanlar m bir barış, 
istikrar, refah ve huzur bölgesi haline gelmesi için elinden gelen 
çabayı sarfedecektir.

Ziyaretim sırasında Sayın İzetbegoviç ve Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin diğer üyeleriyle de görüşme 
imkanı buldum. Ayrıca Zirve'ye katılan bazı devlet ve hükümet 
başkanları ile de ikili temaslar gerçekleştirdim.

Zirve'nin, Balkanlar için barış, demokrasi ve paylaşılan 
refah ortak paydasında yeni bir tarih yapılması yönündeki umut 
ve beklentilere güç kattığına yürekten inanıyorum.
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TEMMUZ AYI DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

YUNANİSTAN/KIBRIS

- BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev 
süresinin uzatılması ve BM Genel Sekreteri'nin iyiniyet
misyonu hakkında oybirliğiyle kabul ettiği iki kararda,
Kıbrıs'taki iki tarafın koşulsuz olarak bir diyaloğa katılmaları ve 
bir çözüm bulunana kadar iyiniyetle buna bağlı kalmaları
çağrısında bulunmuş, BM Genel Sekreteri'nden 1999 sonba
harında iki lideri açık gündemle ve BM'nin bütün kararları ve 
anlaşmalarını dikkate alarak görüşmeye çağırmasını istemiştir.

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou ile Sayın 
Bakanımız arasında 30 Haziran'da New York'ta yapılan 
görüşmeden sonra yapılan açıklamada, yüksek düzeyli
memurların biraraya gelerek kültürel değişim, turizm, 
organize suçlar, terörizm, yasadışı göç, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı gibi bir dizi konuyu ele almalarının kararlaştırıldığı 
ifade edilmiştir. Ayrıca, iş çevrelerinin de işbirliği yapmalarının 
ve çok taraflı işbirliğinin Balkanlar ve Karadeniz Havzası'nda da 
geliştirilmesinin öngörüldüğü de belirtilmiştir.

- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 29 Haziran'da sona 
eren Avrupa Birliği-Latin Amerika Zirvesi sonunda basma bir 
açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Simitis, Avrupa Birliği'nin 
Balkan Yeniden İmar Ajansı'nın merkezi için Selanik'i 
seçmesinin Yunanistan'ın bölge ve AB arasındaki rolünü artıra
cağını söylemiştir.

- GKRY Lideri Klerides başkanlığında toplanan "Rum 
Ulusal Konseyi" oybirliği ile konfederal çözüm şekline karşı
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- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Reppas ülkede genel 
seçimlerin Hükümet'in görev süresinin sona erdiği 2000 yılı 
Eylül ayında yapılacağını belirtmiştir.

- GKRY basınında yer alan bir haberde, AB 
Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel Koordinatörü Thomas 
Miller'in ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak atanması üze
rine adıgeçenin yerine, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve 
Kanada Konuları Dairesi'nde görevli Thomas Weston'un 
atanacağı bildirilmiştir.

- ABD Savunma Bakanı William Cohen 13 Temmuz'da 
Yunanistan'ı ziyaret etmiştir. Yunan basınında çıkan haber
lerde Cohen'in, Yunan yetkililere Türk ve Yunan Dışişleri 
Bakanlarının çizdiği doğrultuda başka adımlar atmalarını 
önerdiği bildirilmiş, iki ülke arasında sürekli bir temas sağlan
ması ile Ege'de gerginliğin ve olayların önlenmesi amacıyla 
askeri düzeyde temasların yapılması gerektiğini, bu 
bağlamda Savunma Bakanları düzeyinde bir görüşmenin 
mümkün olabileceğini ifade ettiği kaydedilmiştir. Adıgeçen daha 
sonra Türkiye’ye geçmiştir.

- Yunanistan Cumhurbaşkanı Stephanapulos,
Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinin 25. yıldönümü 
vesilesiyle 19 Temmuz'da yayınladığı mesajında, Kıbrıs 
dramının devam etmesinin medeni dünyanın gerilemesinin bir 
işaretini oluşturduğunu, Başbakan Simitis, Yunanistan'ın 
Kıbrıs'da Helenizmin varlığının ve güvenliğinin garantisi 
olmaya devam edeceğini, Meclis Başkanı Apostolakis ise başta 
ABD olmak üzere yeni dünya düzenini belirleyecek olan büyük 
ülkelerin Kıbrıs sorununu ele almaları ve derhal bir çözüm bul
malarının vaktinin geldiğini ifade etmişlerdir.

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou ile GKRY 
Dışişleri Bakanı Kasoulides'in 21 Temmuz'da Atina'da biraraya 
gelerek Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler ve BMGK ile G-8

olduğunu açıklamıştır.
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ülkelerince konu hakkında alınan kararlara ilişkin bir görüşme 
yaptıkları bildirilmiştir.

- Dışişleri Bakanı Papandreou, Türkiye ile Yunanistan 
arasında yapılan birinci tur görüşmelere ilişkin ilk işaret
lerin olumlu olduğunu, ancak henüz işin başında 
bulunulduğunu, bir görüş oluşması için birkaç gün daha bek
lemek gerektiğini söylemiş, diyalog sürecinin aylar hatta yıllar 
sürebileceğini ifade etmiştir.

- Yunanistan'da biraraya gelen Yunanistan, Arnavutluk 
ve Makedonya Dışişleri Bakanlarının, "zor soğuk savaş döne
mini geride bırakıp, yeni bir işbirliği dönemi açmayı arzu ettik
lerini" açıkladıkları bildirilmektedir. Bakanlar, bu üçlü 
görüşmelerin altı ayda bir tekrarlanmasını, bir sonraki görüş
menin Ohrid'te (Makedonya), daha sonrakinin ise Himara'da 
(Arnavutluk) yapılmasını ve demokrasi, ekonomik gelişme 
ve istikrar konularında ortak çalışma grupları oluşturulmasını 
kararlaştırmışlardır.

PKK
•  •

- Abdullah Ocalan hakkında verilen idam cezası ulus
lararası alanda geniş yankı uyandırmıştır. Bu çerçevede, 
İtalya başta olmak üzere çeşitli hükümet yetkilileri ve kuru
luşlar tarafından yapılan açıklamalarda cezanın infaz edilmemesi 
istenmiş, ayrıca başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın bir çok 
ülkesinde gösteriler yapılarak Türk kurum ve kuruluşlarına 
yönelik saldırılar düzenlenmiştir.

- Roma'daki Ticaret Müşavirliğimiz, 6 Temmuz'da hepsi 
İtalyan olduğu belirtilen 20 kadar kişinin işgaline 
uğramıştır. Eylemciler, Müşavirliğimizin bulunduğu binanın 
kapısındaki mutad polis kontrolünü aşmışlardır. Yaklaşık 1 
saat süren eylem, polisin müdahalesi üzerine sona ermiştir. 
Eylem sırasında Müşavirlikte görevli personelimizin can ve mal 
güvenliğine herhangi bir zarar verilmemiştir.
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- Abdullah Öcalan'a verilen ölüm cezasına ilişkin olarak 
İtalyan Parlamentosu’nca kabul edilen bir önergede, 
Hükümetten; ölüm cezasının infazının hiç bir zaman 
gerçekleşmemesini kuvvetle istemesi; Türk Hükümeti ve 
AB nezdinde bu konuda diplomatik girişimler yapması; 
Türkiye'ye silah ve askeri teknoloji satışıyla ilgili 1990 tarihli ve 
185 sayılı kanunun maddelerinin Türk Hükümetinin izleyeceği 
yeni tutumların ışığında daha ciddi bir şekilde uygulanması ve 
bir çözüm bulunması için uluslararası bir konferansın toplan
masını önermek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne başvurması 
istenmektedir.

• •

- Ukrayna Parlamentosu 6-7 Temmuz’da Ocalan’a destek 
mahiyetinde iki karar kabul etmiştir.

- Sözde SKP'nin Bask partilerinin desteğiyle bu ay 
içinde Bask Parlamentosu'nda yapmayı planladığı toplantının 
ertelendiği bildirilmiştir.

- ERNK Atina Temsilcisi Roksat kod adlı bir kişi, 
Türk yetkilileri tarafından Moldova'da yakalanan "Cevat 
Soysal'ın örgütün ileri gelen elemanlarından olmadığını, 
sadece örgütün bir üyesi olduğunu, Türkiye tarafından kaçırıl- 
madığım, örgüt mensubu şahsın Moldova polisi tarafından 
tutuklanarak Türklere teslim edildiğini belirlediklerini" iddia 
etmiştir.

- PKK, Cevat Soysal'ın yakalanmasına ilişkin olarak 22 
Temmuz'da yayınladığı bir bildiride, "uluslararası korsanlık 
ve terörizm eylemlerinin PKK'ya misilleme hakkını verdiği
ni, Türkiye tarafından sözkonusu eylemlere devam edildiği 
takdirde anılan yasal hakkın kullanılacağını ve Moldova, Kenya 
ve Türkiye'nin işlediği suçlara dahil olmuş olan güçlerin bu 
eylemlerinin bedelini ödeyeceklerini" iddia etmiştir.

- Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı 
Fischer'in Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e gönderdiği bir mektup
la, Moldova'da tutuklanan Cevat Soysal'a tıbbi bakım sağlan
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ması ve Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin bir mensubun
ca ziyaret edilmesini mümkün kılması hususunda çağrıda bulun
duğunu açıklamıştır.

ODBS

- Vaşington'u ziyaret etmekte olan Mısır Cumhurbaşkanı 
Mübarek, İsrail'de yeni bir hükümetin iş başına gelmesini barış 
süreci için kaçırılmaz bir fırsat olarak niteleyerek, İsrail ile 
Filistin, Suriye ve Lübnan arasındaki görüşmelerde arabulucu 
rolü üstlenebileceğini açıklamıştır. Vaşington'dan dönüşünün 
ardından bölge ülkelerini ziyaret etmeyi planlayan Mübarek'in 
İsrail ile yapılacak görüşmelerde ortak bir strateji tespit etmek 
amacıyla Arap Zirvesi'ni toplamaya çalıştığı bildirilmiştir.

• ___

- İsrail Başbakanı Ehud Barak, seçildikten sonra ilk kez 
FÖY lideri Arafat ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede 
barış sağlanması için Rabin'in yolunu izleyeceğini, hem Suriye 
ve Lübnan, hem de FÖY ile ilerleme sağlanması için çaba 
göstereceğini ve Arafat ile birlikte çalışmak istediğini vurgu
lamıştır. İki lider, İsrail'deki yeni hükümetin göreve başla
masından kısa süre sonra biraraya gelmeyi kararlaştırmışlardır.

- İsrail'de seçimleri kazanan Barak Hükümeti, 6
Temmuz'da Parlamento'da yapılan oylamada 75'e karşı 29 red 
ve 11 çekimser (Arap Partiler) oyla güvenoyu alarak göreve
başlamıştır.

- FÖY Başkanı Arafat ile İsrail'in yeni Başbakanı Ehud 
Barak 11 Temmuz'da biraraya gelmişlerdir. Filistin kaynakları 
yedi aylık bir aradan sonra yapılan ilk Zirve'nin oldukça başarılı 
geçtiğini belirtmişlerdir.

- Filistin Devlet Başkanı Arafat, Finlandiya
Cumhurbaşkanı Ahtisaari ile yaptığı görüşmede, AB'nin 
ODBS'ye daha etkin katılmasını arzu ettiklerini belirtmiştir.

- ABD'ni ziyaret etmekte olan Başbakan Barak, Başkan
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Clinton ile yaptığı görüşmede, FÖY, Suriye ve Lübnan ile
müzakerelerin canlandırılmasına yönelik planı hakkında bilgi

  •  •

vermiştir. Suriye ve FOY ile barışın 15 ay içinde tamamlan
masını amaçladığını kaydeden Barak, Ekim 2000'e kadar 
mevcut tüm sorunlara (Güney Lübnan, Kudüs, Filistinli mül
teciler gibi) çözüm getiren bir barışa ulaşılmasını hedeflediğini ve 
zor sayılan sorunların ileri bir tarihe ertelenmemesi gerektiğini 
ifade etmiştir.

- FÖY lideri Arafat, 20 Temmuz'da Mısır Devlet 
Başkanı Mübarek ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği 
demeçte, Başbakan Barak'ın önerdiği 15 aylık takvimin kabul 
edilmediğini, Wye anlaşmasının derhal yaşama geçirilmesini 
istediğini, konuyu Barak ile yakında yapacağı görüşmede ele 
alacağını bildirmiştir.

•      •

- İsrail Başbakanı Ehud Barak 21 Temmuz'da Ingiltere
Başbakanı Tony Blair ile Londra'da görüşmüştür.

• • ____

- Ürdün Kralı Abdullah, Fas Kralı II. Hasan'ın
cenaze töreninin ardından 26 Temmuz'da Şam'a gitmiştir. 
Kral Abdullah ile Başkan Esad arasında yapılan görüşmede, 
bölgedeki son gelişmeler ve ODBS'nin ele alındığı, Kral 
Abdullah'ın cenaze töreni için bulunduğu Rabat'ta ABD 
Başkanı Clinton ve İsrail Başbakanı Barak ile gerçekleştirdiği 
temaslar hakkında Başkan Esad'a bilgi verdiği kaydedilmektedir. 
Esad'ın, Suriye'nin İsrail ile barış görüşmelerine başlamaya hazır 
olduğunu belirttiği, sözkonusu görüşmelerin İsrail eski 
Başbakanı Rabin ile varılan noktadan tekrar başlamasını iste
diklerini, bu noktanın esasını da İsrail ordusunun Golan
Tepelerinden tamamen çekilmesinin oluşturduğunu vurguladığı • •
Ürdün basınında yer almaktadır.

- İsrail Başbakanı Barak ile Filistin lideri Arafat arasın
da 27 Temmuz günü yapılan görüşmede, Başbakan Barak'ın 
müzakere takvimine ilişkin önerisinin heyetler arasında iki hafta 
içinde görüşülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmekte, Arafat'ın 
görüşmelerin son aşamasına geçilmesinden önce İsrail'in bütün 
yerleşim faaliyetlerine son vermesini istediği belirtilmektedir.
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KOSOVA/YFC

-130 kişiden ve 50 araçtan oluşan öncü KFOR Türk bir
liği 4 Temmuz'da Prizren'e varmıştır.

-Makedon Hükümeti'nin kararı uyarınca, Boyane'deki 
Kızılay mülteci kampı, Makedonya'daki diğer kamplar ile 
birlikte 5 Temmuz'da kapatılmıştır. Boyane'deki son 250 mül
tecinin 4 Temmuz'da kampı terketmesiyle kamp tamamen 
boşaltılmıştır.

- YFC'nin küçük ortağı Karadağ'ın, Sırbistan'a fede
rasyon içi ilişkilerin yeniden düzenlenmesini öngören bir 
teklif sunma aşamasında olduğu, sözkonusu teklifin özünde fe
derasyonun bağımsız devletler topluluğuna, diğer bir 
ifadeyle temelde bir konfederasyona dönüştürülmesinin yer 
aldığı bildirilmektedir.

- YFC'nin Kosova'dan sorumlu 3. Ordu Komutanı 
Korgeneral Pavkoviç, Kosova'da bulunan KFOR birliklerinin 
istikrar ve güvenlik sağlamakta yeterli olmadıklarını ve 
Yugoslav Silahlı Kuvvetlerinin KFOR ile işbirliği halinde 
Kosova'ya geri dönmeye hazır olduğunu açıklamıştır.

- Sırbistan-Karadağ ilişkilerini yeni bir temele oturt
maya matuf görüşmelere 14 Temmuz günü Federal 
Parlamento binasında başlanmıştır. Görüşmelerden sonuç 
alınmadığı takdirde Karadağ'ın bağımsızlık konusunda bir 
referanduma gitmeye hazır olduğu belirtilmekte, Karadağ 
halkının referandumda bağımsızlığı seçmesi durumunda 
ise Miloseviç'in yeni bir yıkıcı girişimde bulunabileceği yorumu 
yapılmaktadır.

- BMGS Annan, Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Kosova 
raporunda, Kosova barışının beş aşamada sağlanacağını, birinci 
aşamada BM'nin idari açıdan yetkilerini pekiştireceğini, polis 
teşkilatının kurulacağını, mültecilerin geri dönüşlerinin 
sağlanacağını ve iktisadi yenilenmenin zemininin hazır-

t. m
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lanacağını, ikinci aşamada siyasi partilerin güçlendirileceğini ve 
bazı işlerin yerel yönetimlere devredileceğini, üçüncü aşama
da seçimler için zemin hazırlanacağını, dördüncü aşamada 
seçim sonuçlarının uygulanmasının sağlanacağını, beşinci ve 
son aşamada ise yetkilerin yerel makamlara devredileceğini 
bildirmiştir.

- BMGS Kofı Annan Makedonya Cumhurbaşkanı 
Gligorov'a gönderdiği bir mektupta, BM'nin Kosova krizine 
yönelik bölgedeki faaliyetlerinin koordinasyonu için oluştura
cağı merkezin Üsküp'te kurulacağını belirtmiştir.

- Kosova genelinde Arnavut olmayan nüfusa yöne
lik şiddet eylemleri devam etmektedir. Çıkan çatışmalarda 
bir KFOR Fransız askeri yaşamını yitirmiştir.

- Sırbistan'a sadık Arnavutları temsil eden Demokratik 
Reform Partisi, Prizren'de Sırplara, Goralılara ve Türklere ait 
evlerin kundaklandığını, Arnavutların bu kez Türklere yöneldiği
ni, Prizren yakınındaki Priane köyünde KFOR Türk Birliğinin 
KKO ile çatışmaya girdiğini ileri sürmüştür.

İSTİKRAR PAKTI

- 29-30 Temmuz tarihlerinde Saraybosna'da yapılması 
öngörülen İstikrar Paktı Zirvesine hazırlık amacıyla 
Yunanistan'ın evsahipliğinde Arnavutluk, Makedonya ve 
Yunanistan arasında 14 Temmuz'da yapılan üçlü toplantının 
ardından bu kez de İtalya'nın evsahipliğinde 18 Temmuz'da 
Roma'da Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan ve Karadağ arasında ikinci bir bölge ülkeleri toplan
tısı düzenlenmiştir.

- İstikrar Paktı çerçevesinde bölge ülkeleri arasında 29 
Temmuz’da Saraybosna’da yapılan ve ülkemizin Sayın 
Bakanımız tarafından temsil edildiği toplantıya, Bulgaristan, 
Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek 
(Cumhurbaşkanlığı Konseyi üç üyesi) Cumhurbaşkanı;
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Macaristan, Hırvatistan Başbakan ve Slovenya ile İsviçre de
Dışişleri Bakanı düzeyinde katılmışlardır. AB Dönem
Başkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari'nin başkanlık

•    •  •

ettiği toplantıda, istikrar Paktı Özel Koordinatörü Hombach, BM 
Özel Temsilcisi Bildt ile AGÎT Temsilcisi de hazır bulun
muşlardır.

•  •  _  •

- Ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği istikrar
Paktı Zirvesi 30 Temmuz’da Saraybosna’da yapılmıştır.

IRAK

- Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, TBMM'nin Kuzeyden 
Keşif operasyonunu 6 ay daha uzatılmasını onaylamasını Irak'ın 
kınadığını belirtmiştir.

- Irak Petrol Bakanı Amer Mohammad Rashid'in 4 
Temmuz'da Şam'a giderek, Suriye Petrol Bakanıyla iki ülke 
arasında işbirliği konusunu görüştüğü bildirilmektedir.

- KYB ve KDP temsilcilerinin, Vaşington görüşmelerinin 
başarısız kalmasından sonra ilk kez, KDP'nin siyasi ofisinin 
bulunduğu Salahaddin şehrinde biraraya geldikleri, toplan
tının iki grup arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 
yapıldığı KYB radyosu tarafından bildirilmiştir. 
Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılacağı 
belirtilmiştir.

- Moskova'yı ziyaret eden Irak Başbakan Yardımcısı Tarık 
Aziz'in RF Dışişleri Bakanı İvanov ile görüşmesine ilişkin olarak 
RF Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak 
sorununun uluslararası hukuk normlarına uygun olarak siyasi 
yollardan çözümü hususunda Rusya'nın kararlığı vurgulanmıştır.

•  •

- BMOK’nin Irak’taki laboratuvarlarında mevcut 
kimyasal ve biyolojik maddelerin imhası için Irak'da bulunan 
heyet, çalışmalarını tamamlayarak 28 Temmuz'da Bağdat'dan 
ayrılmıştır.
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İRAN

- Tahran Üniversitesi öğrencileri, Selam gazetesinin 
kapatılmasını, Cumhurbaşkanı Hatemi'ye ve basın özgür
lüğüne karşı bir hareket olarak niteleyerek, 8-9 Temmuz 1999 
tarihlerinde bir gösteri yürüyüşü düzenlemişlerdir. Gösteri 
kısa sürede muhafazakar görüşlü grup ile Hatemi yanlısı öğren
ciler arasında çatışmaya dönüşmüş, 6 öğrenci hayatını kaybet
miştir.

- İran'ın dini lideri Hamaney, gittikçe şiddetlenen öğrenci 
gösterilerini bastırmak için İslami gençlik milis örgütü Basiç'i 
her türlü önlemi almaya çağırmıştır.

- Tahran'ı bir haftadır sarsan öğrenci gösterilerine tepki 
olarak muhafazakar görüşlü onbinlerce kişi Tahran'da 14 
Temmuz'da bir gösteri yapmışlardır.

- İran televizyonu 18 Temmuz’da ana haber bültenlerinde 
Türk savaş uçaklarının İran hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin 
olarak geçilen haberlerde, Türk savaş uçaklarının Piranşehir 
bölgesinde çeşitli yerleri bombaladıkları iddia edilmiştir. İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asefı, "Türk savaş uçaklarının İran 
hava sahasına tecavüzünü şiddetle kınadığını, saldırı sonucun
da 1 kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin yaralandığını, bu açık 
tecavüzü haklı gösterecek hiç bir neden bulunmadığını ve tüm 
sorumluluğun Türk Hükümetine ait olduğunu" ifade etmiştir.

- İran İstihbarat Bakanlığı, İran'da son günlerde meydana 
gelen olaylara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalardan ve 
olaylar sırasında tutuklanan kişilerin itiraflarından, 
sözkonusu eylemlerin, ABD, Türkiye ve diğer bazı Avrupa 
ülkelerindeki devrim karşıtı unsurlar ile temas halinde bulu
nan kişiler tarafından planlandığının anlaşıldığını iddia 
etmiştir.

- Islami Devrim Muhafızları Kuvvetlerine mensup 24 
komutan, İran Cumhurbaşkanı Hatemi'ye gönderdikleri mek
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tupta, Hatemi'nin son olaylar karşısındaki tutumunu eleştir
mişler ve "daha fazla bekleyemeyeceklerini, ülkenin 
sorunlarına bir çözüm bulunmaması halinde durumu kabul 
edemeyeceklerini" ifade etmişlerdir.

- Resmi bir ziyaret için İran'da bulunan Yunanistan 
Savunma Bakanı Tsohatpoulos ülkesinin İran'la uçak üretimi 
alanında işbirliği yapmak arzusunda olduğunu ifade etmiştir. 
Konuya ilişkin olarak BBC Radyosu, sözkonusu ziyaret 
sırasında öngörüldüğü üzere, İran-Ermenistan-Yunanistan 
arasında resmen bir savunma işbirliği anlaşması imzalanırsa, 
bunun bölge dengelerine derin etkisi olacağını, özellikle 
de Türkiye'nin bu duruma kaygısız kalamayacağını duyur
muştur.

* •  •  •

- Yunanistan-Iran-Ermenistan "Üçlü işbirliği Koordine
Komitesi"nin ikinci toplantısı 12 Temmuz'da Atina'da 
yapılmıştır. Yunanistan Dışişleri'nin konuya ilişkin açıklaması
na göre, Toplantı'da üç ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları, 
turizm, enerji, ulaşım ve haberleşme, ekonomi sanayi ve 
teknoloji, doğal afetlerden korunma, sağlık ve çevre konu
larında üçlü işbirliğinin gidişatını ele almışlardır. Koordine 
Komitesi'nin bundan sonraki toplantısının Ermenistan'ın 
Erivan şehrinde 7 ve 8 Eylül 1999 tarihinde Dışişleri Bakanları 
düzeyinde yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.

SURİYE

- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Rusya'yı ziyaretine 
ilişkin olarak Rus basınında çıkan haberlerde, Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasından sonra ilk kez Moskova'yı ziyaret eden 
Suriye Devlet Başkanı'nın ziyaretinin, Suriye-Rusya ilişkilerinde 
yeni bir dönem açacağı ve Esad'ın temaslarının Orta Doğu Barış 
Süreci ile Suriye'nin Rusya'dan silah alımı üzerinde yoğunlaşa
cağı kaydedilmektedir.

- Suriye basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı 
Esad'ın Moskova'yı ziyareti sırasında, herhangi bir askeri
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anlaşma imzalanmamasına rağmen, diplomatik kaynakların 
MÎG-23 ve MİG-21 tipi uçakların modernizasyonu, METİS 
ve CORNET tanksavar füzeleri ile SU 27 ve MİG-29 tipi 
20 adet uçağın alımı konusunda prensip anlaşmasına varıldığını 
ifade ettikleri bildirilmektedir.

AZERBAYCAN

- ABD Senatosu, Senatör Brovvnback tarafından sunul
muş olan İpek Yolu Stratejisi Yasa Tasarısı'nda yer alan ve 
Özgürlüğe Destek Yasası'nın Azerbaycan'a doğrudan ABD 
yardımlarını engelleyen 907. bölümünün kaldırılmasını öngören 
maddesini 45'e karşı 53 oyla reddetmiştir.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Koçaryan 16 Temmuz'da Cenevre'de biraraya 
gelmiştir. Görüşmede, Dağlık Karabağ'ın gelecekteki siyasi 
statüsü, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline son 
vermesi ve Dağlık Karabağ sorununun yaratmış olduğu insancıl 
sorunlar üzerinde durulmuştur.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 
Şahdeniz Yatağında bulunan doğal gazın Türkiye'ye ihracatı
na yönelik girişimlerin başlatıldığını açıkladığı bildirilmiştir.

- NATO Genel Sekreteri Solana, Azerbaycan'ın NATO 
nezdindeki Daimi Temsilcisi Efendiyev'e, NATO Konseyi'nin 
Azerbaycan'ı Kosova Barış Gücü'ne katılmaya davet eden bir 
mektup göndermiştir. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, 
Azerbaycan'ın Kosova'ya göndereceği ve Türk Birliği içinde 
yeralacak taburun hazırlıklarının sürdüğünü belirtmiştir.

AB

- AB Komisyonu'na yapılan atamalar sonucunda, 
Alman Gunter Verheugen Genişlemeden Sorumlu AB 
Komiseri görevini üstlenirken, İngiltere'nin Hong Kong eski 
Valisi Chris Patten Dış İlişkilerinden Sorumlu AB Komiseri,
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Fransız Pascal Lamy ise Dış Ticaretten Sorumlu AB Komiseri 
olmuşlardır.

- Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grup 
Başkanlığı'na, Alman Hans-Gert Poettering seçilmiştir. Alman 
Hristiyan Demokratları arasında etkili bir konuma sahip olan ve 
ülkemizle yakından ilgilenen adıgeçen, geçtiğimiz dönemde AP 
Türk Dostluk Grubu üyeliğinde bulunmuştur.

- Avrupa Parlamentosu Başkanı seçimlerinde, 
Muhafazakarların adayı Fransız Nicole Fontaine'in 306 oy olarak 
Avrupa Parlamentosu Başkanı seçildiği bildirilmektedir.

RF

- ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Kosova 
bunalımından sonra ilk kez olarak Singapur'da yaptıkları 
görüşmede, Kosova'ya ilişkin görüş ayrılıklarının yanısıra, 
Irak, silahsızlanma konuları ve ekonomik sorunların ele alındığı 
bildirilmiştir.

-RF Başbakanı Stepaşin ile ABD Başkan Yardımcısı 
Gore arasında yapılan görüşmede, önümüzdeki ay 
Moskova'da silahsızlanma görüşmelerine başlanmasına karar 
verildiği bildirilmiştir.

- IMF'nin Rusya'ya 4.5 milyar dolar tutarında mali 
yardımda bulunmayı kararlaştırdığı, sözkonusu paketin 640 
milyon dolarlık bölümünün hemen kullanılabileceği geri kalan 
bölümün ise 17 aylık bir zaman dilimi içinde ödeneceği belir
tilmektedir.

    •  •

- RF, Özbekistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanlarının 
Taşkent'te 16 Temmuz'da yaptıkları toplantı sonunda imza
lanan Ortak Bildiri'de, üç ülkenin İşbirliği Deklarasyonu 
çerçevesinde radikal dini akımlar, terörizm, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığına karşı ortak mücadelede genel bir mutabakata 
vardıkları, tarafların Afganistan'daki çatışmanın sona erdirilme-
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si ve siyasi bir çözüm sağlanabilmesi amacıyla daha yoğun 
işbirliği içerisinde olunmasının lüzumuna işaret ettikleri 
bildirilmiştir.

- 6 Temmuz'da Dağıstan'ın güneyindeki bir sınır karakolu
na Çeçenistan'dan gelen 150 kadar silahlı kişinin düzenledikleri 
saldırıda bir Rus askeri ölmüş, üçü de yaralanmıştır.

- Dağıstan-Çeçenistan sınırındaki Buinask kasabası 
yakınlarında Rus askerlerini taşıyan bir askeri kamyona u- 
zaktan kumandalı bombayla düzenlenen saldırıda 3 asker ha
yatını kaybetmiştir.

AFGANİSTAN

- ABD, Başkan Clinton tarafından yayınlanan Direktif 
uyarınca Taliban'a ekonomik yaptırım uygulanmasına karar ver
miştir.

- Taliban sözcüsü Ahmad, Osama Bin Ladin'in kendisi 
kabul ettiği takdirde tarafsız bir ülkede yargılanmasına Taliban 
yönetiminin karşı çıkmayacağını bildirmiştir.

HİNDİSTAN/PAKİSTAN

- Keşmir'de süregiden çatışmalarda Hint ordusunun 
toplam zaiyatının 321 ölü, 476 yaralı ve 10 kayıp olduğu, 
Pakistan tarafından ise 650'yi aşkın militanın öldüğü sanıl
maktadır.

- Pakistan Kargil'deki güçlerini Kontrol Hattının 
Pakistan tarafına çekmeye başlamıştır. Hint yetkililer 
Kargil'deki Pakistan kuvvetlerinin geri çekilmeye başladığını 
teyid etmiş ve Kontrol Hattında durumun bir hafta içinde nor
male döneceği beklentisini açıklamışlardır.
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KUZEY İRLANDA

- Kuzey İrlanda barış görüşmelerinin sonunda İrlan
da ve İngiltere hükümetleri tarafından bir belge yayınlanmıştır. 
Buna göre,

a) Tüm siyasi partiler önkoşulsuz bir yetki devrini, silahtan
arındırılmanın Barış Antlaşması'nda öngörüldüğü üzere 2000
Mayıs ayında tamamlanmasını ve bu sürecin Uluslararası
Silahsızlanma Komisyonu tarafından denetlenmesini kabul ede
cektir.

b) Kuzey İrlanda Meclisi'ne yetki devri ve yerel
hükümetin kurulması 15 Temmuz 1999'da başlayacaktır.
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DlŞ POLİTİKADA OYUNUN KURALLARI *

DIŞ POLİTİKAYLA İLGİLİ DEMEÇLER

Konuşan kim ve konu ne olursa olsun, önünü arkasını iyice 
tartarak, düşünerek ve bilerek konuşmak bir erdemdir. Bu erdem, 
resmi bir sıfat taşıyanlar için ise bir zorunluluktur. Konu dış poli
tika olunca, bu zorunluluk daha büyük, hatta bazen ülkenin 
yaşamsal çıkarlarını etkileyebilecek bir önem taşımaktadır.

Bir devletin dış politikasını izleyen ve onu değerlendirme
ye çalışan yabancılar için, resmi sıfat taşıyan üst düzey yönetici
lerin beyanları büyük önem taşır. Yeni kurulmuş ve henüz kabile 
kargaşasından kurtulamamış ülkeler hariç, genelde, bu kişilerin 
ağzından çıkan her cümle, hatta kelimenin iyice düşünülüp, 
tartışılmış olduğu varsayılır ve satır aralarından o ülkenin nasıl bir 
mesaj vermek istediği hakkında sonuçlar çıkartılmaya çalışılır. 
ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Cyrus Vance, yayımladığı 
anılarında, dışişleri bakanlarının yapacakları konuşmalara çok 
dikkat etmeleri gerektiğini şu şekilde dile getiriyor: "... d ı ş i ş 
le r i  b a k a n ın ın  a ğ z ın d a n  ç ık a c a k  h e r  k e l im e , d ü n y a n ın  b ü tü n  
ü lk e le r in d e  m ik r o s k o p la  in c e le n ir  v e  y a n l ı ş  s e ç i lm iş  b ir  k e l im e  
v e y a  c ü m le  iç e r d e  v e  d ı ş a r ıd a  c id d i  s o r u n la r  y a r a t ır . . ."  Bu 
bakımdan dış politikayla ilgili resmi konuşmaların bir disiplini 
olması gerekir.

Bu disiplinin önemli kurallarından birincisi, devlet 
başkanı ve başbakan gibi çok üst düzey devlet yetkililerinin ancak 
istisnai hallerde ve dış dünyaya çok önemli mesajlar verilmesinin 
öngörüldüğü durumlarda konuşmalarıdır. Yani bu kişilerin, özel
likle dış politika konularında, canları her istediğinde ve o sırada 
akıllarına ne geliyorsa onu söylemek lüksüne sahip olmamaları 
gerekir. Onların ağızlarından çıkacak her söz büyük önem taşıdığı 
için, öncelikle çok sık konuşmamaları, konuşmak gerektiğinde de 
yazılı metin okumasalar bile, söyleyeceklerinin önceden dikkatle
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hazırlanmış bir metne dayanması önem taşır. Onun için bu beyan
ların, ele alman konularla ilgili dosyaların incelenmesi de dahil, 
dikkatli ve ayrıntılı bir ön çalışmaya dayanması gerekir. Ancak bu 
suretle bu tür beyanların öngördüğü amaç gerçekleştirilebilir. Bu 
beyanlar bazen niyet ve hedefi gizlemek, bazen de karşı tarafın 
yapabileceği yanlış bir hesabı önlemek amacını taşıyabilir. Her iki 
halde de içerik önemlidir.

Görevli olarak Paris'te bulunduğum yıllarda Fransa 
Cumhurbaşkanı De Gaulle'ün televizyonda milletine hitaben yap
tığı beyanları ve basın toplantılarındaki konuşmalarını izlerdim. 
Ancak çok önemli hallerde ve yılda birkaç defayı geçmeyen bu 
konuşmalarında De Gaulle, bir saate yakın konuşur ve metin oku
madığı için, irticalen konuştuğu izlenimini verirdi. O zamanlar 
şimdi icat edilmiş aygıtlar henüz yoktu. Yani, ekranda konuşu
lurken metin okunduğu izlenimi vermeden okuma olanağı 
sağlayan düzenlemeler mevcut değildi. Bu bakımdan, De 
Gaulle'ün, özellikle bir hayli nazik uluslararası sorunlar hakkında 
irticalen analiz ve değerlendirmeler yapmak cesaretini göster
mesini hayretle, fakat çok kere neredeyse bir saat boyunca ve 
konuları çok iyi irdeleyerek, ufak bir tekrar veya gramer hatası 
yapmadan muntazam cümlelerle konuşmasını hayranlıkla 
izlerdim. Televizyonda irticalen yapılıyor gibi görünen bu 
beyanatların önceden itina ile hazırlandığını ve çok güçlü hafıza
sı olan De Gaulle'ün bunları önceden ezberlediğini daha sonra 
öğrenecektim.

De Gaulle, ülkesinin çeşitli meselelerinin yanında, nükleer 
stratejiden, uluslararası ticari, mali ve ekonomik konulara kadar 
hemen hemen her konuya hâkim bir devlet adamıydı. Buna rağ
men, bir devlet başkanı olarak televizyona çıkıp, daha önce 
ilgililere danışmaya, bir ön hazırlık yapmaya gerek duymadan o 
sırada aklına gelenleri söylemek yoluna gitmek yerine, önceden 
titizlikle hazırlanması ve bu suretle devlet yönetiminde ciddiyete 
verdiği önem, beni bir hayli etkilemişti.

Bu durumun sadece Fransa'ya münhasır olmadığını, kamu 
yönetiminin belli bir disipline ve oturmuş geleneklere dayanan
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diğer birçok ülkede de aynı şeyin genelde geçerli olduğunu, ya 
çeşitli görevlerim dolayısıyla mahallinde yapabildiğim tespitler
den veya izlediğim uluslararası medyadan edindiğim izlenimler
den biliyorum. Bu hususta birkaç örnek vermek istiyorum:

Herhalde hatırlanacaktır, dağılan Sovyetler Birliği’nin en 
son lideri Mihail Gorbaçov, henüz uluslararası alanda fazla 
tanınmadığı bir dönemde Londra’ya bir ziyaret yapmıştı. O sıra
da sadece bir Politbüro üyesidir. Sovyet hiyerarşisinde yavaş 
yavaş sivriliyor olmakla beraber, dünya kendisini henüz yeterince 
tanımamaktadır. Bu ziyaret sırasında İngiltere Başbakanı 
Thatcher kendisiyle yaptığı görüşmede Gorbaçov'un öne 
sürdüğü fikirlerden çok etkileniyor. Bu izlenimlerini ABD 
Başkanı Reagan'a hemen iletiyor. Ayrıca izlenimleri konusunda 
da basma bir açıklama yapmak gereğini duyuyor. Yaptığı açıkla
ma sadece dokuz kelimeden ibaret:. G o r b a ç o v 'u  b e ğ e n iy o 
ru m . B e r a b e r  iş y a p a b i l i r i z "  ( I  l ik e  M r. G o r b a c h e v . We c a n  d o  
b u s in e s s  to g e th e r ) . Thatcher bunu müşavirleriyle beraber oturup 
çalışarak hazırlıyor. Dokuz kelimeyi biraraya getirecek yeteneğe 
sahip olmadığı için değil; böyle bir konuda bir başbakanın ağzın
dan çıkacak her lafın önemli olduğunun bilincinde olduğu için. 23

9 Nisan 1989'da Gürcistan'da şiddetli bir ayaklanma olu- 
yor. Sovyetler Birliği henüz yıkılmamıştır, iktidarda, eski Sovyet 
liderlerine nazaran daha liberal bir yönetim yerleştirmeye çalışan 
ve Batıda olumlu bir görünüm veren Gorbaçov vardır. Ayaklanma 
Gorbaçov'u zor durumda bırakmaktadır. Ses çıkarmasa, dağılma 
süreci güç kazanacaktır; müdahale etse, kan akacak ve Batı ile 
geliştirmeye uğraştığı ilişkiler ve o âna kadar yarattığı imaj olum
suz yönde etkilenecektir. Sonunda müdahaleden başka çare 
olmadığı sonucuna varır ve Kızılordu’ya tenkil emri verir. 
Ayaklanma bastırılır. Bilanço, 16'sı kadın 19 ölü ve 200 yaralıdır.

Durum, ABD için de güçlük yaratmaktadır. Bir yanda 
kendi kamuoyunda tepki yaratan ve yönetimin de onaylayamaya- 
cağı kanlı bir askeri operasyon vardır. Diğer yanda; gelecek için 
umut vaadeden bir lideri sıkıntıya sokacak bir davranış içine gir
menin, uzun vadeli politik beklentileri baltalaması ihtimali söz
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konusudur. Gerek kendi kamuoyu, gerekse uluslararası kamuoyu, 
ABD'nin bu kanlı olaylara nasıl bir tepki göstereceğini merakla 
beklemektedir.

Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi, ilgili diğer 
resmi kuruluşlarla da temas ederek bir açıklama için çalışmak
tadırlar. Hareket noktası şudur: " F a z la  b ir  y a p m a k  d u r u m u n 
d a  o lm a y a n  fa k a t  e t t iğ i  y e m in  d o la y ı s ıy la  d a  h iç  d e ğ i l s e  z a r a r  
v e r m e m e s i  g e r e k e n  b ir  d o k to r  g ib iy iz .  N e  s ö y l e s e k  o r a d a k i  
ta r a f la r  b u n u , b ir b ir le r in i  s ık ın t ıy a  s o k m a k  iç in  k u l la n a c a k la r d ır .  
A y n ı z a m a n d a  G o r b a ç o v 'u  e le ş t i r e n le r in  e l in e  o n u  d ö v m e le r i  iç in  
b ir  s o p a  v e r m e k  d e  is te m e y iz . N e  k a d a r  a z  s ö y le s e k  o  k a d a r  
iy id ir ."  Arada, bütün dünyaya yayın yapan Amerika'nın Sesi 
Radyosu’na (Voice of America) da ateşe benzinle gidip durumu 
daha da kötüleştirecek yayın yapmaması için talimat verilir.

Sonunda şöyle bir açıklama çıkar. " D u r u m u  y a k ın d a n  iz l i 
y o r u z . C a n  k a y b ın ı  e s e f le  k a r ş ı l ıy o r u z .  A n c a k  b u n u n  ö te s in d e  b ir  
y o r u m u m u z  o lm a y a c a k . "Beyaz Saray sözcüsü Beyaz Saray açık
laması olarak okuması için eline verilen bu metni görünce, "A m a n  
A lla h ım , 4 8  s a a t  b u  k ıs a  m e t in  iç in  m i  u ğ r a ş ıp  d u r d u n u z ? "  diye
cektir. 24

Yine ABD'den bir başka örnek vermek istiyorum: 8 
Ağustos 1991 'de Gorbaçov aleyhine bir darbe yapıldığı haberi 
geliyor. O sırada Başkan George Bush Washington dışında 
tatildedir. İlk haberler darbenin başarılı olup olmadığı hususuna 
bir açıklık getirecek nitelikte değildir. Böyle önemli bir gelişme 
durumunda ABD'nin muhakkak şu veya bu yönde bir tepki 
göstermesi gerekiyor. Darbeyi yapanlar önemsiz kişiler değildiler 
ve kalıcı olmadıklarına delalet edecek kesin bir bilgi yoktu. 
Kalırlarsa ABD'nin bu ülkeyle ilişkileri için muhatapları bu dar
beciler olacaktı. Diğer taraftan şimdiye kadar destekledikleri 
Gorbaçov'a da, özellikle daha neyin ne olacağının henüz açıklık 
kazanmadığı dönemde, hemen sırt çeviremezlerdi. Böyle bir 
davranışın moral sakıncası bir yana, darbeciler partiyi kaybeder, 
Gorbaçov tekrar iş başına dönerse, iç ve dış politika açısından 
altından kalkılması güç bir durumla karşı karşıya kalınırdı. Fazla
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gecikmeden bir açıklama zorunluluğu, baskısı altında oldukları 
için, zaman kazanmak seçeneğini de kullanıyorlardı.

Bunun üzerine Bush, danışmanları ve Dışişleri Bakanlığı 
ile istişare ederek kapıları tamamen kapatmayan, fakat 
Gorbaçov'u derhal defterden sildiklerine delalet etmeyecek kısa 
bir açıklama yapılması talimatını veriyor. Hareket noktası olarak, 
darbecilerle köprüleri tamamen atmak anlamına gelmeyecek, 
fakat aynı zamanda darbenin benimsenmediğini de uygun bir 
üslupla ifade edecek bir formül üzerinde çalışılıyor. Darbe için, 
" g a y r i  k a n u n i"  ( i l le g a l) ,  " g a y r i  m e ş r u ” ( i l le g i t im a te ) ,  " a n a y a s a y a  
a y k ı r ı "  ( u n c o n s t i tu t io n a l )  kelimelerinden hangisinin kullanıl
masının daha uygun olacağı üzerinde duruluyor. Sonunda George 
Bush, bunların kullanılmasının ABD'nin darbecileri kesin bir şe
kilde karşısına aldığı şeklinde yorumlanabileceği düşüncesiyle, 
nispeten daha yumuşak olabilecek " a n a y a s a  d ı ş ı "  ( e x tr a  c o n s t i tu 
t io n a l)  sözcüğünü uygun buluyor. Bunun üzerine ilk açıklamada 
ABD'nin darbeyi "anayasa dışı" bulduğunun belirtilmesi ile 
yetiniliyor. Durumun darbeciler aleyhine döndüğü haberleri 
gelmeye başlayınca Gorbaçov'a destek daha açık bir şekilde ifade 
edilmeye başlanılıyor. 25

Dış politikayla ilgili demeçlerde ikinci kural, bu tür
demeçleri vereceklerin sınırlı olması gerekliliğidir. Her hükümet 
üyesi veya her üst düzey devlet yetkilisinin dış politika konu
larında resmi görüş beyan etmek zorunluluğu yoktur. Bunların 
yabancı resmi kişilerle yapacakları temaslarda da ağırlıklı konu
ların kendi kuruluşlarının iştigal sahasına giren konular olması 
gerekir. Dış politika konularını görüşecek yabancı zaten, her 
ülkede sorumluluk alanı bu tür konular olan ve bu iş için kurul
muş olan Dışişleri Bakanlığına veya çok istisnai hallerde 
başbakana veya cumhurbaşkanına da gider.

Ancak bazı hallerde, başka bir hükümet üyesiyle yapılan ve 
o bakanlığın sorumluluğuna giren ve teknik olması gereken asıl 
görüşme konusunun bir dış politika boyutu da olabilir. Veya belir
li bir konuya verdiğimiz önemi vurgulamak için bu görüşün, diğer 
resmi kuruluşlarımız tarafından da yabancı resmi kişilerle yaptık
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ları görüşmelerde tekrarlanması bir taktik olarak yararlı 
görülebilir. Bu gibi durumlarda da, görüşmeden evvel konunun 
sahip ve sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı ile temas edilip 
gerekli ön hazırlığın yapılması gerekir.

Ancak genel kural, dış politika konularının yürütülmesi ve 
sözcülüğünün yapılmasından sorumlu olan kuruluşun, bu iş için 
kurulmuş ve görevlendirilmiş Dışişleri Bakanlığı olduğu, 
hükümetin diğer bakanlıklarının ve kuruluşlarının teknik husus
larla sınırlı olması zorunlu olan dış temas ve ilişkilerini, devletin 
dış politikasının temel esasları çerçevesinde ve bu bakanlıkla 
danışma halinde yürütülmelerinin ve en önemlişi devletin dış 
politikası ile ilgili beyanlarda bulunmak için yetkili olmadık
larının bilincinde olmalarının gerektiğidir.

Diğer taraftan gerek cumhurbaşkanı, gerek başbakan, 
yabancı resmi kişi veya büyükelçileri kabul ettiklerinde, kabulden 
evvel kendilerine muhakkak Dışişleri Bakanlığı tarafından gerek
li bilgi notları hazırlanır ve gerektiğinde kendilerine brifing de 
verilir. Aynı şey yabancıların Meclis Başkanım ziyaretleri için de 
yapılır.

Bu disipline uyulmadan hareket edilmesi kargaşa yaratır ve 
ülke yönetiminde, sonuçta itibar kırıcı olacak bir derbederlik 
görünümüne neden olur. Belirli konularda dışarıya sarih mesajlar 
vermek yerine, kafaları karıştıran ve ne istediğini bilmeyen bir 
devlet izlenimi yaratılır.

Görevli olarak bulunduğum yabancı ülkeler arasında bu 
değindiğim disiplin konusunda özellikle dikkatimi çeken ülkeler
den birisi, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği olmuştu. Bu ülkede görevime Ağustos 1979'da başladım. 
Güven mektubumu Devlet Başkanma sunduktan sonra, görevine 
yeni başlayan her büyükelçi gibi, ben de hükümet üyelerini ve 
diğer üst düzey yöneticileri ziyarete başladım. Daha sonra da fır
sat buldukça Birlik içindeki Sovyet Cumhuriyetlerinden gide
bildiklerime gittim ve oralardaki devlet ve hükümet başkanlarını 
ve bazı bakanları ziyaret ettim.
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Gerek Moskova'da, gerek bu cumhuriyetlerde iki ülke 
ilişkileri hakkında bana söylenenlerin, değil birbiriyle çelişkili 
olmak, aynı esasları kapsamanın da ötesinde, neredeyse cümle ve 
hatta kelime olarak birbirinin aynı olduğunu gördüm. Örneğin 
Kıbrıs konusunda bana Moskova'da ne söylenilmişse, Bakü de, 
Tiflis'te ve Taşkent'te de aynı görüşler, hemen hemen aynı 
kelimelerle ifade edildi.

SSCB'nin bize vermek istediği şikâyet niteliğindeki 
mesajlar, sadece Moskova'da masaya getirildi. Sovyet 
Cumhuriyetlerinde, herhalde aldıkları talimat gereği, bunlara 
temas edilmedi. Bizdeki üsler, NATO üyeliğimiz vb. gibi konu
lara, dikkatli bir üslupla evvela Dışişleri Bakanlığında temas 
olundu, daha sonra kültür bakanı da dahil, ziyaret ettiğim diğer 
bakanların hemen hemen hepsi tarafından, aynı çerçevede ve aynı 
gerekçelerle, fakat daha özet olarak dile getirildi. 
Koordinasyonun etkinliği ve disiplini gerçekten takdire değerdi.

Dikkatimi çeken bir diğer husus da, Moskova’dan önce 
bulunduğum Cenevre'den yeni görevime gitmek üzere ayrıl
madan önce, oradaki Sovyet meslektaşım büyükelçiye yaptığım 
veda ziyaretinde onun da, daha az ayrıntılı da olsa, Moskova da 
daha sonra bana söyleneceklerin çerçevesi içinde konuşmuş 
olmasıdır.

Oturmuş gelenekleri olan diğer ülkelerde de, bu sözünü 
ettiğim koordinasyon ve disiplini görmek mümkündür. Ancak, 
bunlarda da istisnalara rastlanabilmektedir. Bir örnek olarak, 
böyle bir şeyin olmasının akla bile gelmeyeceği ABD'de ülkenin 
bilinen gelişmişlik düzeyi ile pek bağdaşmayan bir olaya değin
mek istiyorum.

Gorbaçov, Glasnost ve Perestroika kavramlarıyla ortaya 
çıktıktan ve ülkesinde köklü reformlar yapacağı ve Sovyetler 
Birliği’nin geleneksel uzlaşmaz ve yayılmacı politikasını 
değiştireceğine dair sinyaller vermeye başladıktan sonra ABD, bu 
eğilimin cesaretini kıracak bir davranış içine girmemeye ve hatta 
ihtiyatlı da olsa bunu teşvik edici bir politika izlemeye başlamıştı.
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Bu konuda gerek Başkan, gerek dışişleri bakanı tarafından 
yapılan beyanatlarda bu çerçevede kalmaya özen gösteriliyor; 
kelimeler dikkatle seçiliyordu. Ülkede, özellikle muhafazakâr 
çevrelerde bazı kişiler ise Gorbaçov'a pek güvenmiyor ve 
söylediklerini inandırıcı bulmuyorlardı..

işte tam bu sırada Başkan Yardımcısı Quayle bir tele
vizyon konuşmasında şunları söylüyor: " G o r b a ç o v  b ir  h a lk la  
i l i ş k i le r  ustası, P e r e s tr o ik a  is e  L e n ir ı iz m in  s a d e c e  b ir  b a ş k a  ş e k 
lidir. S o ğ u k  S a v a ş  b itm e m iş tir . S o v y e t le r  h a la  o r ta l ığ ı  k a r ı ş t ı r 
m a y a  d e v a m  ed iyo r . B ır a k ın  k e n d i  r e fo r m la r ın ı  k e n d i  b a ş la r ın a  
y a p s ın la r ." Bunu da Başkanın ve dışişleri bakanının çeşitli 
vesilelerle soğuk savaşın bittiğini, ABD'nin, Perestroikanın 
başarılı olmasını istediğini resmen açıklamış olmalarına rağmen 
söylüyor. Yani özetle, içinde önemli bir göreve sahip bulunduğu 
yönetimin bu önemli ve nazik konudaki değerlendirmesinin ve 
izlediği politikanın yanlış olduğunu; kullandığı kelimeleri seçme
ye dikkat etmek lüzumunu da duymadan, ekranda açıklayabili
yor.

Bulunduğu mevkinin sorumluluğu ile ve ABD gibi bir 
büyük devletin yönetiminde mevcut bulunması beklenen disiplin 
ve koordinasyonla bağdaşmayan bu davranış, tabii, içerde ve 
dışarıda şaşkınlıkla karşılanıyor.. Bu duruma özellikle çok sinir
lenen Dışişleri Bakanı Baker şu açıklamayı yapıyor: "B u  g ib i  
k o n u la r d a  B a ş k a n  a d ın a  k o n u ş m a y a  y e tk i l i  b ir  k i ş i  va rd ır . O  d a  
B a k e r 'd ır :  B a ş k a n  v e  b e n ,h e r  ik im iz  de , P e r e s tr o ik a n ın  b a ş a r ıy a  
u la ş m a s ın ı  i s te d iğ im iz i  a ç ık la d ık . 26

Kuşkusuz belirli bir sorumluluk mevkiinde bulunmak, ne 
herhangi bir konuda değişik görüşe sahip olmaya, ne de bu görüşü 
savunmaya engeldir. Ancak, bu görüşü savunmanın yeri televiz
yon ekranları değil; karar alınma sürecinde yönetimin içidir. 
Bütün bunlara rağmen, mücadele kaybedilmiş ise, o zaman 
yapılacak iş ya yönetime malolan karara uymak veya bundan 
rahatsız olunuyorsa, görevden ayrılmaktır. O zaman, devlet 
güvenliğine zarar verecek gizli bilgilerin açıklanması hariç; kim
senin istediği gibi konuşmasında bir sakınca yoktur. Ancak hem
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görevde kalıp, hem de taşınan sıfata rağmen, yönetiminin usulüne 
göre alınmış kararlarını yerden yere vurmak ciddi ve sorumlu bir
davranış olamaz.

Şimdi, yukarıda sözünü ettiğimiz kurallarla  ilgili 
olarak bizdeki uygulama nedir? Kısaca ona bakalım. Ben 
Dışişleri Bakanlığına 1949 yılı sonuna doğru girdim. O zaman, 
İsmet İnönü, cumhurbaşkanıydı. Devlette A tatürk döneminden 
devralınmış ve İsmet İnönü'nün özenle muhafaza ettiği bir 'cid- 
diyet ve disiplin'in mevcudiyeti derhal görülüyordu. İnönü döne
minde ülke ikinci Dünya Savaşı'nın çok kritik ve tehlikeli yıl
larını yaşamış, savaştan muzaffer bir devlet olarak çıkan 
Sovyetler Birliği'nin ortalığı boş bulması sonunda yayılmacı bir 
politika gütmeye başlaması, savaş sonrası dönemi, Türkiye için, 
neredeyse savaş yılları kadar nazik ve tehlikeli bir dönem haline
sokmuştu.

Gerek savaş öncesi, gerek savaş yılları ve savaş sonrasında 
yaşanan güç dönemlerde Türkiye'nin uyguladığı, maceraperest 
olmayan, ihtiyatlı, tedbirli, inandırıcı ve kararlı dış politika, 
saplantısı olmayan herkes tarafından takdir edilen bir dış politika 
olmuştur. Bunda, başta İsmet İnönü olmak üzere, o sırada devleti 
yönetenlerin sadece sağduyu ve dirayetlerinin değil, devlet yöne
timinde tutarlılık, disiplin ve ciddiyete verdikleri önemin de 
büyük payı olmuştur.

Ben bu kritik yılları, evvela lise ve yüksekokul öğrencisi, 
daha sonra da genç bir dışişleri meslek memuru olarak yaşadım. 
O zaman medya olarak, devlet radyosu ile belirli bir kontrol altın
da bulunan ve bugüne oranla az sayıda gazeteden ibaret olan 
yazılı basın vardı. Bugünkü gibi, özellikle adlarının sık sık duyul
masına merakı olanları cezbedecek çeşitli televizyon kanalları ve 
özel radyolar yoktu. Bununla beraber, o dönemde devlet, ülkeyi 
ilgilendiren önemli konularda, dönemin koşullarının elverdiği 
ölçüde, kamuoyuna bilgi vermeye özen göstermiştir. Hemen 
hemen, her akşam, radyoda "R a d y o  G a z e te s i "  adı verilen ve yet
kililerle danışma halinde hazırlanan bir programla halka kısa, 
anlaşılır, fakat özlü bir şekilde savaşın gidişatı, ülkemizi
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ilgilendiren sorunlar hakkında bilgi verilir ve çok kere buna 
ilaveten kısa değerlendirmeler de yapılırdı.

Diğer taraftan, gelişmelerin gerektirdiği durumlarda tabii, 
genelde dışişleri bakanı veya dışişleri genel sekreteri (şimdiki adı 
müsteşar) tarafından resmi açıklamalar yapılır; çok önemli 
mesajların verilmesine ihtiyaç duyulduğu nadir hallerde de 
başbakan, hatta cumhurbaşkanı da, kamuoyunu yakından 
ilgilendiren dış gelişmeler hakkında beyanlarda bulunurlardı.

Radyo Gazetesinde verilen bilgi ve yapılan yorumlar dahil, 
bütün açıklama ve beyanlar belirli bir danışma ve koordinasyona 
dayanır, bunlar, yapılmalarını gerektiren amaca hizmet edecek 
şekilde kaleme alınır, her kelime özenle seçilirdi. O devirde, sırf 
konuşmuş olmak amacıyla kamuoyunun karşısına çıkmak veya 
yönetimde sorumlu kişilerin birbirleriyle çelişen resmi beyanlar
da bulunmaları gibi bir durum söz konusu olmazdı. Sadece gerek
tiğinde yapılan ve güzel bir Türkçe ile, her kelimesi dikkatle 
seçilerek kaleme alınmış o dönemin resmi açıklamaları, ileride
diplomat olmayı amaçlayan benim gibi gençler için son derece 
eğitici olurdu.

Bu bakımdan, tabii evvela Atatürk dönemini ve daha sonra 
da, bu dönemin geleneğini özenle sürdürmüş olan İnönü dönemi
ni; özellikle dış politika konularında ciddi ve tutarlı bir devlet 
disiplininin egemen olduğu, cumhurbaşkanı ve başbakanın, 
gereği olsun olmasın her vesileyle konuşmadığı, konuşmak 
gerektiğinde de bunu ciddi bir ön hazırlık ve sıkı bir koordi
nasyondan sonra yaptığı, her devlet yetkilisinin dış politika konu
larında kendisini yetkili görüp, en nazik konularda bile aklına 
geleni söylemesinin söz konusu olmadığı bir dönem olarak nitele
mek, zannederim, yanlış olmaz.

İnönü dönemini izleyen dönem on yıllık (1950-1960) 
Menderes dönemi'dir. Menderes iktidarı ilk defa serbest seçimle 
işbaşına gelen iktidardır. Devletin başında Atatürk döneminde 
başbakanlık yapmış ve ona içtenlikle bağlı olduğunu her vesileyle 
ifade etmiş Celal Bayar vardır.
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Menderes'in, özellikle Kıbrıs sorunu hakkında ve Orta 
Doğu’da bir kollektif güvenlik teşkilatı kurma çabalarını 
sürdürürken, arada sırada kızgınlıkla yaptığı bazı çıkışlar istisna 
edilirse, bu dönemi de dış politika konularında, daha önceki 
dönemlerde mevcut disiplin ve geleneksel koordinasyon 
düzeninin, fazla dışına çıkılmadığı bir dönem olarak nitelemek 
mümkündür.

Gerçekten Menderes, iktidara geldikten kısa bir süre sonra, 
Başbakanlıktan ayrı bir binada bulunan Dışişleri Bakanlığını, 
daha kolay temas edebilmek için, Başbakanlığın bulunduğu 
binanın bir kanadına taşımış ve bu bakanlıkla daima sıkı bir 
istişare halinde bulunmaya özen göstermiştir. Dışişleri bakanı, 
hatta dışişleri genel sekreterinin makam odaları, kendi makam 
odasıyla aynı koridorda ve tam karşısındaydı. Ben Menderes 
döneminin son onbeş ayında Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü 
görevini yaptım. Diyebilirim ki, hemen her gün ya dışişleri 
bakanı, ya dışişleri genel sekreteri ile temas ederdi. Onlardan 
doğrudan bilgi alır, kendisi için hazırlanmış konuşma metinleri, 
önemli konularda yapılacak açıklamalar ve yabancı ülkelere 
kendi imzasıyla gönderilecek mesaj metinleri üzerinde çalışırdı. 
Hatta bazen doğrudan genel müdürlerle de temas ederdi. 
Durumun, benim göreve başladığımdan önceki yıllarda da aynı 
olduğunu biliyorum.

Son başbakanlık dönemi hariç, Demirel dönemlerinde de 
eski düzen iyi kötü devam etmiştir. Ecevit ise danışmaya ve 
Dışişleri Bakanlığı’nı daima devre içinde tutmaya özen göster
mekle beraber, dış politika konularında, eski dönemlere nazaran

•  •

daha sık konuşma yolunu tercih etmiştir. Örneğin 1974 Kıbrıs 
Harekâtı ve onu izleyen dönemde, diyebilirim ki, hemen hemen 
Başbakanlık binasından her çıkışında açıklamalar yapmıştır. 
Bunda belki, o zaman koalisyon ortağı ve yardımcısı olan 
Necmettin Erbakan'ın konuyu sahiplenme çabalarının yarattığı 
rahatsızlık veya bu konuda görevli olması gerekenlerin bazı yan
lışlıklar yapabileceğinden duymuş olabileceği kuşku rol oynamış 
olabilir. Ancak daha aşağı düzeyde yapılması mutad olan açıkla
maları da, bir çeşit sözcülük rolünü yüklenerek her gün konuşarak
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yapmasının, bazı dış çevreler de dahil; biraz yadırgandığını hatır
lıyorum.

Dış politika konularında yapılacak açıklamalarla ilgili 
olarak Cumhuriyetin kurulmasından bu yana uyulmasına özen 
gösterilen disiplin, 1980'li yılların birinci yarısına kadar iyi kötü 
sürdü. Bu disiplinde ilk gevşemeler Özal'ın, başbakanlığının son 
yıllarında dış politikaya merak sarmasıyla başladı ve diyebilirim 
ki hemen her gün daha da kötüye gitti.

Bu satırların yazıldığı dönemde, yani 1997 yılında emekli
liğimin yedinci yılını doldurdum. Dolayısıyla son yedi yıldır 
durumu sadece dışarıdan izliyorum. Sade bir vatandaş olarak 
dışarıdan bakıldığında bile, uzun süredir her düzeyde hemen 
herkesin, sorumluluk alanına girsin veya girmesin, vesile ne olur
sa olsun ve "acaba devletin dış politika çizgisiyle, kendimin veya 
başka yetkililerin beyanları ve devletin resmi açıklamalarıyla bir 
çelişkiye düşüyor muyum" endişesini de taşımadan, dış politika 
konularında gazete sütunlarında veya ekranlarda ağızlarına ne 
gelirse söylemekte beis görmedikleri bir dönemi yaşadığımız, 
maalesef, belli oluyor. Dış politikamızı izlemekle görevli 
yabancılar, devletin resmi görüşü olarak hangi yetkilinin beyanı
na itibar etmek gerektiğine, yetkiliyi keşfettiklerinde de bu yet
kilinin hangi beyanının geçerli olduğuna karar vermek hususunda 
herhalde bir hayli sıkıntı çekiyorlardır.

Üst düzey bir yetkili, Moskova'ya yaptığı bir resmi ziyaret 
sonunda medyaya " R u sy a  ile  d ü n y a y a  a y n ı  p e n c e r e d e n  b a k ı
y o r u z "  şeklinde bir açıklama yaparak; asırlardır Ruslarla dünyaya 
hep ayrı pencerelerden baktığımızı bilenleri şaşkınlığa düşürmek
te sakınca görmeyebiliyor. Aynı kişi Moskova ziyaretinden kısa 
bir süre sonra resmi ziyaret için bu kere Vaşington'a gidiyor. 
Orada da, " R u s y a 'n ın  y e n id e n  y a y ı lm a c ı  p o l i t i k a  i z le m e y e  
b a ş la d ığ ın a  v e  b u n u n  te h l ik e le r in e  A B D  B a ş k a n ı  ’n ın  d ik k a t in i  
ç e k t iğ in i"  gazetecilere söyleyebiliyor. Bütün bunları söylerken 
birincisinde ülkesinin dış politikası ile, İkincisinde bizzat ken
disinin birkaç ay evvel yaptığı beyanlarla çelişkiye düştüğünün 
belki farkına bile varmayabiliyor veya bu tür çelişkilerde bir
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sakınca görmüyor. Bir de son zamanlarda üst düzeyde yapılan 
beyanatlarda ve çeşitli konuşmalarda " A d r iy a t ik 'te n  Ç in  S e d d i 'n e  
T ü r k  d ü n y a s ın d a n "  sık sık bahsedilmektedir. Bu çerçeyede deb
debeli zirve toplantıları düzenlenmiş, sık sık bu ülkelere üst düzey 
resmi ziyaretler ve bu ziyaretler sırasında hamasi konuşmalar 
yapılmıştır. Tabii bu hesapsız ve abartılı davranışlar akla birtakım 
sorular getirmekte ve çeşitli spekülasyonlara neden olmaktadır.

Bu satırların yazıldığı 1997 yılının sonları, dış politikada 
gittikçe artan koordinasyonsuzluğu, hatta daha gerçek bir ifade ile 
kaosu açık açık yansıtan davranışlar açısından, Özal dönemini 
bile geride bırakan şekilde zengin geçmektedir. Yeni işe başlayan 
hükümetin başının yurtdışı ziyaretlerinde ülke seçimi; bu ziyaret
lerin hazırlanışında başvurulan yöntem; koalisyon ortağına men
sup dışişleri bakanının, yabancı büyükelçilere " B a ş b a k a n ım ız  i lk  
z iy a r e t in i  İ r a n 'a  y a p m a y a c a k "  teminatından birkaç gün sonra 
başbakanın İran'a gitmesi; en ciddi dış politika konularında 
medya önünde her düzeyde birbirleriyle çelişen ve gereksiz yere 
kargaşa yaratan konuşmaların yapılması; dışişleri bakanı 
dururken adalet bakanının önemli bir diplomatik misyon için 
Bağdat'a yollanması ve yeni hükümetin dış politika alanında 
aldığı ciddi nitelikteki diplomatik inisiyatiflerde Dışişleri 
Bakanlığının âdeta bir kenara atılması gibi, en hafif tabiriyle 
" o la ğ a n d ış ı"  davranış ve gelişmeler; ülkede dış politikanin 
yürütülmesinde yerleşmesi arzu edilmeyen türden bir keşmekeşin 
örneklerini teşkil etmektedir.

Basında bildirildiğine göre devletin başbakanı, yukarıda 
değindiğimiz İran resmi ziyaretinde, istihbarat kuruluşlarımızın 
kendisini yanılttığını İranlı muhataplarına söylüyor ve böyle 
konuştuğunu da basına açıklıyor. Tepkiler üzerine bunu yalanlı
yor. Bu sırada, eskiden bakanlık yapmış ve başbakanın partisin
den olmayan bir politikacı, ortaya çıkıp başbakanı savunuyor. 
Söyledikleri şu:

" B a şb a k a n , İ r a n  'd a  M İ T ' i  z a n  a l t ın d a  b ır a k a n  a ç ık la m a y ı  
® •

İ r a n 'ın  ta k ın d ığ ı  b ö y le  b i r  ta v ır  n e d e n iy le  y a p m ış  o la b ilir . İ r a n 'd a  
b ö y le  b ir  a ç ık la m a  y a p a n  b a ş b a k a n ın  a m a c ı ,  k a v g a  v e  h u z u r s u z
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b ir  o r ta m  y a r a tm a m a k t ı .  B u  n e d e n le  b ö y le  b ir  a ç ık la m a  y a p m a  
z o r u n lu lu ğ u  h i s s e d ip  o la y ı  g e ç i ş t i r d i .  K o n u ş u la n  s ö z l e r in  
g e ç e r l i l iğ i  yo k tu r . O  s a d e c e  o  a n  iç in  o r ta m  g e r e ğ i  s ö y le n 
m iştir . "27 Eğer gazeteye verilen beyanat gerçekten bu ise, bakan
lık yapmış bir kişi, başbakanın, ülkenin istihbarat kuruluşunu, sırf 
İranlıları huzursuz etmemek için harcadığını, bu yüzden sözleri
nin bir geçerliliği olmadığını söylüyor ve herhalde bu mantıkla 
başbakanı savunduğunu zannedebiliyor. Ayrıca kendisiyle doğ
rudan bir ilgisi olmayan konuda neden açıklamada bulunmak 
gereği duyduğu da tabii ayrı bir konu. Son dönemlerde rastlanan 
başka bir alışkanlık da, yetkili yetkisiz üst düzey resmi kişilerin 
günlük dış politika olayları hakkında sadece aleni değer
lendirmeler yapmakla kalmayıp, vardıkları sonuçlar çerçevesinde 
bazı ülkeleri suçlamaya gitmeleridir. Örneğin, " B u n d a  İ n g i l i z  p a r 
m a ğ ı va r" , "B u  iş in  a l t ın d a  F r a n s a  v a r d ı r ”, v e y a  "b u  o la y ın  
n e d e n i  şu  ş u  ü lk e le r in  a r a s ın d a k i  d a n ış ık l ı  d ö v ü ş tü r ," gibi.

Herhangi bir politik gelişme veya olay hakkında zihin eg
zersizi yapmak herkesin hakkıdır. Ancak belirli sorumluluk taşı
yan kişilerin, hatta tanınmış politikacıların aleni zihin egzersizi 
yapmak lüksüne sahip olmadıklarını bilmeleri gerekir. Bir olay
da herhangi bir ülkeyi itham etmek için elde sağlam deliller bu
lunsa bile, bunun, alenen açıklanıp açıklanamayacağı, açıklana
caksa bu açıklamanın nasıl, ne zaman ve hangi düzeyde yapıla
cağı, eni-boyu iyice düşünülerek varılacak bir siyasi kararı gerek
tirir.

Diğer taraftan bir ülkeye ihtarda bulunmak, o ülkenin bazı 
davranışlarının neden olacağı sonuçlara dikkat çekmek için 
yapılacak resmi beyanların içeriği de önemlidir. İyi bir diploma
side; bu durumlarda, tehdit dozunu iyi ayarlamaya, amaç ille de 
savaş olmadığına göre, muhasımın, itibar kaybediyor görüntüsü 
vermeden geri adım atmasına olanak sağlayacak seçenekleri açık 
bırakmaya özen gösterilir. Bunun için de bu tür yüksek düzey 
resmi beyan ve açıklamalar önceden dikkatle hazırlanır. Oysa, 
gene son zamanlarda bizde merdiven başında uzatılan mikrofon
lara, "S o n ra  fe n a  y a p a r ız " , "B u  Y u n a n  m i l le t i  h a s ta " , türünden, 
muhtemelen o sırada akla gelenleri yansıtan, yok eğer evvelden
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hazırlanmışsa, dış politika boyutları hiç nazarı itibara alınmadan, 
sadece iç politika hesabı ile yüksek düzeyde yapılan hamasi 
beyanlara gittikçe daha sık tesadüf edilmektedir. Bu tür uygula
malar sadece itibar ve güven kaybına neden olmaz, aynı zaman
da, gerçekten ciddi durumlarda karşı tarafın yanlış hesap yapması 
tehlikesini de beraberinde getirir.

Yukarıda vermeye çalıştığımız bazı örneklerden de görüle
ceği üzere, bir zamanlar devletimizin belirleyici niteliklerinden 
birisi olan dış politika yönetimindeki ciddiyet, disiplin ve etkili 
koordinasyonun yerini, maalesef özellikle son on yıl içinde, git
tikçe artan ölçüde bir başıboşluk almaktadır. Umarız, sağduyu 
kısa sürede egemen olur ve asırlık devlet tecrübesine sahip olan 
ülkemizin düzeyi ile bağdaşmayan bu keşmekeşe bir an önce son 
verilir.

22) Cyrus Vance, Hard Choices, s. 15.
23) Margaret Thatcher, BaşbakanlıkYılları.
24) M.R. Beschloss & Strobe Talbot, At The Highest Levels.
25) M.R. Beschloss 8 Strobe Talbot, At The Highest Levels.
26) M.R. Beschloss & Strobe Talbot. At The Highest Levels.
27) Milliyet Gazetesi, 16 Ağustos 1996.

* E r c ü m e n t  Y A V U Z A L P , “Dış Politikada Oyunun
Kuralları”, B ilg i  Y a y ın e v i, 1 9 9 8 -A n k a r a , 8 4 -9 9 .

* B u  k i ta p ta n  b ö lü m le r  y a y ın la n m a s ı  s ü r d ü r ü le c e k t ir .
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T a r İh t e n  B îr  Y a p r a k

Ergun SAV
E. B ü y ü k e lç i

BASKIN

26 Temmuz 1983 günü saat 16:30... Lizbon Büyükelçiliği 
Kançılarya binasının önüne bir araba geliyor. Beyaz bir Ford 
Escort. 35 yaşlarında, takım elbise giymiş, kravatlı bir adam, bir 
de spor giyimli genç. Adam, kapıdaki Türk Polisine konsolosluk 
işlemi yaptırmak istediklerini söylüyor. Polis, Konsolosluk 
Şubesi’nin kapandığını, ertesi sabah gelmelerini söylüyor. 
Adamın etrafa bakınmasından şüpheleniyor. Arabanın plaka 
numarasını alıyor. Müsteşara bildiriyor.

Müsteşar, Yurtsev Mıhçıoğlu. Aynı zamanda 
Maslahatgüzar. Büyükelçi yok. Görev süresi biten İsmail Soysal 
on gün önce Merkeze dönmüş. Yeni bir Büyükelçi de gelmemiş. 
Koruma görevlisi, Yurtsev’e arabayı anlatıyor. Kuşku çekici tipler 
olduğunu söylüyor. Plaka numarasını veriyor.

O günlerde bütün Misyonlarımız tetikte. Çünkü, ASALA 
her yerde saldırılar yapıyor, memurlarımızı şehit ediyor.

O ay, yani Temmuz 1983’ de iki büyük terör olayı olmuş, 
Brüksel’de İdari Ataşemiz öldürülmüş. Paris’in Orly 
Havaalam’nda gene teröristler büyük bir bomba patlatmışlar. 7 
ölü, bir çok yaralı.

Ankara, sürekli olarak Misyonları uyarıyor. Alarm hali. 
Yurtsev, korumacının anlattığından irkiliyor. Madrit’e telefon 
ediyor. Onları da uyarıyor.
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Sefir olmadığı için Konut boş. Yurtsev hem Konut 
boşkalmasın, hem de daha güvenli olur diye evini bırakmış, konu
ta geçmiş. Karısıyla oğlu Atasay orada kalıyorlar. Bir oğlu daha 
var. Ama, o sıra Türkiye’de imiş. Yurtsev eşini ve konut person
elini uyarıyor.

Ve... Ertesi gün, saat 10:25. BASKIN! Beş terörist makinalı 
tüfeklerle Sefareti basıyorlar. Hepsi Ermeni ve hepsi genç: Simon 
Yahneyan (21), Sarkis Aprahamyan (21), Vatch Navar Tagihityan 
(19), Strak Onnik Agaminyan (19), Ara Hosvel Harvikyan (20).

İki arabayla geliyorlar. Ateş ederek Sefarete saldırıyorlar. 
Koruma görevlisi Erşan Yıldırım karşı ateş açıyor. Öndeki 
teröristi gebertiyor, içeri giriyor. Yurtsev’de mevzilenip ateşe 
başlıyor. Diğer korumacı da. Teröristler ateş salvosu karşısında 
bocalıyorlar. Kançılarya binasına giremeyeceklerini anlayınca 
yandaki konuta dalıyorlar.

Yurtsev’in karısı Cahide Mıhçıoğlu (42) ile oğlu Atasay 
(16) birinci kattaki oturma odasındalar. Teröristlerden ikisi buraya 
giriyor ve onları rehine alıyorlar.

Teröristlerden biri önde nöbet tutuyor. Dördüncüsü de 
arkadan çıkan merdiven başında.

Oturma odasındaki iki terörist, dört bir yana bombalar 
döşüyorlar. Bunları kordonla birbirine bağlıyorlar. Elektrik 
prizine bağlantıyı hazır tutuyorlar. Gerekirse ucu prize sokacak, 
patlama olacak. Döşenen bombaların gücü çok yüksek.

Teröristin biri Cahide hanımın yanında. Atasay T yanla
masına duvara yakın yatırıyorlar. Salona sırtı dönük, yüzü duvara 
bakıyor. Arkasına dönmemesini tembihliyorlar. Bir terörist onun 
başında duruyor.

Sefarette, Yurtsev’e dahiliden telefon ediliyor. Türkçe 
konuşuyorlar. Müdahale edilirse, bütün binayı havaya uçuracak
larını söylüyorlar. Cahide hanımı da konuşturuyorlar. Kocasına
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durumu anlatıyor.

Yurtsev, çılgın gibi. Sefaret basılmış! Karısı ile oğlu
teröristlerin elinde! Dışarıya bazı Portekiz polisleri gelmiş ama,

•  •

etkileri yok. Öylece seyrediyorlar.

Yurtsev, karşıya geçip, Mısır Sefareti’nden Ankara’ya tele
fon ediyor. Olanları anlatıyor.

Portekizliler nihayet harekete geçiyorlar. O sıralarda, yeni 
bir “Özel Tim” kurmuşlar. Terör olayları için yetiştirilmiş. Müthiş 
marifetliymişler. Ama bir kural var. Bu “Special Operation 
Team”e görev emrini ancak Hükümet verebiliyor. Bakanlar 
Kurulu Kararı gerekli. Yani savaş ilanı gibi bir şey. İyi ki 
Parlamento’dan onay gerekmiyor.

Mario Soares, o zaman Başbakan. Baskını öğrenince 
Hükümeti toplantıya çağırıyor. Bakanlar 12:15’de toplanıyorlar. 
Karar alınıyor. “Özel Harekat Timi” saat 13:00’de Sefareti sarı
yor. (Baskın saaat 10:25’de başlamıştı.)

Yurtsev endişeli. Bu tim ateş açarsa içeride neler olur?

O telaş içinde koşuştururken, Tim binayı basıyor. İçeride 
karşılıklı yaylım ateşi başlıyor. (Duvardaki Oya Katoğlu resminde 
hala iki kurşun yeri duruyor.)

Derken 13:15’de muazzam bir patlama. Bu patlamanın 
sebebi bilinmiyor. Ermeni teröristlerin “self destruction” yani bir 
çeşit kamikaze yaptığı iddiası var. Kaza da olabilir. Yurtsev ise 
karısının yapmış olabileceğini düşünüyor. Raporuna yazmış. 
Birinci kat olduğu gibi çöküyor. Yangın başlıyor. Kurtarma 
çabaları, yangını söndürme telaşı...

Benim verebileceğim ön bilgiler bu kadar.

Şimdi size, Yurtsev’in Ankara’ya yazdığı raporu naklede
ceğim. Evet, kendisi, bizzat yazmış, iki gün sonra. Faciadan 48 
saat sonra. Serinkanlılıkla, bütün ayrıntılarıyla.

[226] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999



Müthiş Rapor:

(Yurtsev Mıhçıoğlu baskını anlatıyor)

Dışişleri Bakanlığına

1. Müsteşar Yurtsev Mıhçıoğlu'nun 27 Temmuz 1983 tari
hinde Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkındaki maruzatı ikinci 
maddededir.

2. "Şifahen de arzettiğim gibi hadise şu şekilde cereyan 
etmiştir:

26 Temnjuz'da keşif olduğundan şüphelendiğimiz üç kişi
lik bir grup hakkındaki düşüncelerimizi Bakanlığımıza arz
ettiğim telgrafın, Kripto Memurumuz Osman Öztürk tarafından 
üçüncü kattaki Kripto Odasında kapatılıp çekildiği sıralarda 
(Takriben Saat 10:20 - 10:25 sıralarında) ve Telsiz Memuru 
Hikmet Yutek ikinci kattaki odamda iken alt kattaki Kançılarya 
girişinden ve Kançılaryanın içinden patlayan makinalı sesleri işi
tildi. Yutek ve ben tabancalarımıza davrandık. Ayağa kalkar kalk
maz ikametgaha bakan pencereler tarafından odam tarandı. Biz de 
siper alarak o tarafa doğru ateşe başladık. Elinde otomatik tüfek 
bulunan bir şahıs gördük. Açtığımız ateşten vurulduğunu 
zannediyorum. Aşağıya inen merdivenlerden yana gittiğimde 
Portekizli Koruma Polisimin merdivende olduğunu gördüm. O 
gün nöbette olan güvenlik görevlimiz Erşan Yıldırım'ın makinalı 
tüfekle devamlı ateş ettiğini de duydum. Ve bilahare gördüm. 
Portekizli sekreterimiz Lucena'yı merdivenden yukarıya taraçaya 
gönderdik. Diğer Portekizli hizmetçi ve kavas sağa sola sığın
mışlardı. Portekizli koruma görevlisi Tulio bir taraftan ateş 
ederken diğer yandan da elinde volki-tolki'siyle bağlı bulunduğu 
polis kumandanını arıyor idi. Aşağı inince Tulio'nun "teröristler" 
diye bağırması üzerine, Güvenlik Ataşemiz Erşan Yıldırım'ın atik 
davranarak, Kançılaryanın kapısına doğru gelmiş ve bir teröristi 
öldürmüş olduğunu öğrendim ve gördüm. Alarm ziline Portekizli 
hizmetçi tarafından basılmıştı. Ancak civarda bulunan resmi
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polislerin dışında esas operasyonu yapacak polislerin gelişi bir 
saati aşkın bir zaman aldı. Teröristlerin birinin ikametgah tarafın
dan Kançılaryaya girmek istediğini görünce (hadisenin 
başlangıcında) hizmetçinin alışveriş dolayısıyla dışarıda olmasın
dan dolayı evde oğlum ile birlikte yalnız bulunan eşim Cahide 
Mıhçıoğlu'na iç hattan telefon edip ikametgahın arka kapısından 
kaçmalarını söylemeye çalıştım. Ancak hadisenin hemen başın
daki bu çabalarıma bir karşılık alamadım. Aşağı kata indikten 
sonra teröristlerin ikametgaha girdiklerini tahmin ettiğimiz
sıralarda bu çabalarıma devam ettiysem de yine cevap alamadım.   •  • •

Bu arada kripto odasındaki idari Memurumuz Osman Oztürk de 
aşağıya inmiş bulunuyordu. Kançılaryadan Portekiz koruma 
polisi, arkadaşlarım Telsizci Yutek, Öztürk ve Yıldırım ile başka 
bir müdahalede bulunamayacağımı anlamam üzerine, ön tarafta 
müsademenin devam etmesi dolayısıyla ikametgahın arka 
kapısından girip eşim ve oğluma ulaşabileceğimi düşündüm. Ve 
tatbik ettim. Ancak ikametgahın aşağı katlarında kimseye rastla- 
mamakla birlikte mevcut arka kapının kapalı bulunduğunu 
gördüm. Yokladım, açıldı. Fakat içeriden tarama sesleri duyunca 
gene kapıyı kapatarak taraçaya fırladım. Taraçadan Portekizli 
polislerin gelip gelmediğini görebilmek için etrafa baktığımda 
Büyükelçiliğe takriben 150'şer metre mesafeden trafiğin kesilmiş 
olduğunu, arka tarafta da girişlerin kapatılmış olduğunu ve 10 
civarında polisin birikmiş bulunduğunu gördüm. Bu polislere 
işaret ederek arka taraftan ikametgaha giriş kapısını gösterdim. 
Ancak polislerin hareketi gayet ağır oldu. Bunun üzerine aşağıya 
inerek onları yukarı sevketmek istedim. Teröristlerin bulunduğu 
yukarı kat hizasından geçerken (ayak seslerimin duyulmuş olması 
lazım) kapalı kapının arkasından tarandım, ancak kurşun değme
di. Sonradan oğlumdan öğrendiğime göre o kapıdan girildiği 
takdirde ilk elde oğlumun öldürülmesi için onu kapı önüne hedef 
olarak yatırmışlar. İçeriden tarama ile birlikte (buraya kimse 
gelirse gebertiriz. Zaten gelmek isteyen biri öldürüldü) dendi. 
Polislere ikametgahın kapısını gösterip tekrar Kançılaryaya 
geldiğimde biran kesilen telefonun işlediğini görüp tekrar ikamet
gaha telefon ettim. Bu kere karşıma çok bozuk ve Lübnan şivesi 
ile konuştuğunu sonradan arkadaşlarımdan öğrendiğim, Türkçe
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konuşan birisi çıktı ve " b i z  E r m e n iy ik ,  d a v a m ız ı  a r ı la ta c a ğ ız  ” 
dedi. Söylemiş olduğu diğer şeyleri anlamadığımı belirttiğimde, 
aynı şahıs " d a lg a  g e ç m e  b iz im  b i ld ir im iz  v u r u la n  a r k a d a ş ın  
c e b in d e  o r a d a n  a l  v e  o k u ” dedi. Benim ne istediklerini sormam 
üzerine " a r k a d a ş la r ım ız  b u n u  d ış a r ıd a  a ç ı k l a y a c a k l a r ’’ dedi. 
Ben sonra kendisine tekrar telefon edeceğimi söylediğimde, 
" b u r a y a  s e n  te le fo n  e tm e , a te ş  k e s ils in . Y o k sa  h e r  ta r a fa  b o m b a  
k o y d u k . B i z  d e  u ç a r ız , k a r ın  v e  ç o c u ğ u n  d a  uçar. B a k  k a r ın ı  
v e r iy o r u m . O  d a  s ö y le s in  ”dedi ve eşimi verdi. Eşim Yurtsev, 
“ d o ğ r u  s ö y lü y o r la r , h e r  ta r a fa  b o m b a  y e r le ş t ir d i le r ,  b in a y ı  in f i la k  
e t t i r e b i l i r l e r "  dedi. Daha fazla konuşamadı. Elinden telefonu 
almış olan terörist, " b iz  i s te r s e k  s i z i  a r a r ız ,  b u r a y a  te le fo n  
e tm e y e c e k s in iz ,  b iz  p o l i s e  te le fo n  e d e c e ğ iz ,  t e z im iz i  a n l a t a c a ğ ı z ” 
dedi. Ben polisin kendisini aramasını sağlayabileceğimi söyle
dim. "H a y ır , k a t iy y e n  b u r a y a  te le fo n  e tm e s in le r ,  b iz  o n la r a  t e l e 
fo n  e d e r i z  ”dedi ve yine mahut tehdidini tekrar etti. Bunun üze
rine bir delilik yapmamalarını ateşi kestireceğimi ve polisle rahat 
konuşmaları için aranmayacaklarını söyledim. O sırada olay ye
rine gelmiş polislerden ateşi kesmelerini istedim. Ve Lizbon 
Emniyet Müdürlüğü’nü (Commandant district) arattım. 
Kumandanın olmadığı cevabını aldım. Meselenin esasen 
Olağanüstü Hal Kurulu’na havale edildiğini anladım. Ancak bu 
peşpeşe sıra-ladığım hususlar, Büyükelçilikte o gün görevli 
sekreter çatı katma çıkarılmış olduğundan gayet yavaş gerçek
leştirilebildi. Bir ara Bakanlığımızla yine temas temin edip 
gelişmeleri ve oğlum ve eşimin rehine alındıklarını bildirerek 
tutumum hakkında talimat almayı istediğimde, telefonun ve tel
sizin kesilmesi nedeniyle karşımızdaki binada bulunan Mısır 
İkametgahı’na gittim. Ancak, sadece Mısır Sefiresinden 
Ankara'ya telefon etmesini ve Dışişleri Bakanlığımıza durumu 
bildirmesini istirham ederek Büyükelçiliğe döndüm. Bu sırada 
dahi Portekizlilerin müdahale edecek Çevik Ekibi ortada yoktu. 
Ayrıca hiç bir yüksek seviyeli ilgili de olay yerine gelmemiş ve 
bizle hiç bir temas da kurulmamıştı.

Teröristlerin mahalli makamlarla temasları neticesinde ateş 
kesilmiş olarak beklerken birden hala anlayamadığım bir

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Temmuz 1999 [229]



•  ___

sebepten dolayı ikametgah infilak etti. Bu infilakı müteakip de 5
  •

dakika müddetle cayırtı koptu. Bu ateşi ikametgahın öteki tarafın
da mevzilenmiş Portekiz Kuvvetleri’nin açtığını zannediyorum. 0 
sırada ben ve arkadaşlarım münavebe ile Bakanlıkla telefonla 
konuşuyorduk. Ben konuşurken birden bire Portekizli Koruma 
Görevlisinin Şefi “oğlunuz” diye bağırdı. Baktığımda, oğlumun 
üst kat hizasında merdiven başında sendeler durumda olduğunu 
gördük. Bağırarak yere yatmasını söyledim ve kendisini yavaş 
yavaş sürüyerek camların kırılmış olması dolayısıyle dıştan bir 
kat aşağıya atlayabileceği bir yere gelmesini söyledik. Oğlum 
söylenenleri yaptı. Polisin ve benim koruma ateşimiz altında, 
bizim yanımıza kaçabildi. Oğlumu hemen hastahaneye gön
derdim. Bundan 5-10 dakika sonra oğlumu ilk gördüğüm yerin 
biraz ilerisinde kıpırdayan bir vücut dikkatimizi çekti. Terörist mi 
yoksa eşim mi olduğunda tereddütten sonra sağa sola dönmesin
den ve bir ara kalkıp oturduğunda saçlarını gördüğümden eşim 
olduğunu anladım. Alevler her tarafını sarmıştı. Ancak ısrarıma 
rağmen polisin ateşler nedeniyle harekete geçmemesinden dolayı 
ve eşimin devamlı kıpırdanmalarına tahammül edemeyerek 
polislere beni korumalarını söyleyip oğlumun indiği yerden 
eşimin yanına çıktım. Fakat yanma vardığımda hareketsiz kalmış 
bulunan eşimi taşımak üzere sırtıma kaldıramadım. Yanmıştı. 
Onu tuttuğum zaman ellerim de yandı. Alevler her tarafımızı 
kaplamıştı. Eşimi çekerek binanın gerisinden kaçmayı düşündüm. 
Ancak alevlerden çıkacak bir yer bulamadım. Tek çare olarak 
kendini bilmez durumda bulunan eşimi takriben birbuçuk-iki 
metre olan yükseklikten, merdiven üstüne kaydırarak atmak ve 
bilahare kendimi de o kanalla kurtarmak yolunu seçtim. Ve eşimi 
Tanrıya sığınarak aşağıya bıraktım. Arkasından ben de atladım. 
Oradan tekrar Polise işaretle eşimi gelip almalarını söyledim. 
Uzun bir tereddütten sonra polisler gelebildi. Ve Polis Şefi karımı 
zorlukla sırtlayarak dışarıya çıkarttı. Kendisini cankurtaran ile 
hemen hastahaneye intikal ettirdiysem de maalesef yanık derece
si çok fazla olduğundan kurtaramadık. Can kurtaranda oksijen 
verdirdim. Nefes aldığını duyuyordum. "O ğ lu m  k u r tu ld u , b iz i  
b ır a k m a , b u n u  d a  a tla ttık , b iz  ç o k  v a r ta la r  a tla tt ık . B u  d a  g e ç e 
c e k ” dediğimde nefes alışından ve ağzından hırıltılar gelmesinden
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beni duyduğunu anlıyordum. Hastahanede Acil Servise götürdük, 
ben de yanıklarımdan, sol kol bileğimin kırılmasından, sol 
ayağımın burkulmasından ve kollarımdaki çeşitli yaralardan ayak 
üstü tedavi gördüm. Oğlumun durumuna baktım ve yine va
zifemin başına döndüm. Hastahanede bana yapılan muameleler
den pek tatmin olmadım. İhtimamda bulunmalarını rica etmek 
üzere yanına gittiğimde Hastahane Müdürü bana başsağlığı dile
di. Bu kadar kısa bir sürede eşimin vefatını öğrenmem her- 
halükarda kendisine ilk etapta, oksijen çadırına konmak dahil, hiç 
bir ihtimam gösterilmediği intibaını verdi.

Büyükelçiliğe döndükten sonra harap olmuş ve yanmış 
olan İkametgahta dört teröristin kömür olmuş cesetlerini gördüm.

Olayı böyle aydınlattıktan sonra bilahare oğlumdan duy
duğum hususları değerlendirmek istiyorum:

Esas ve şiddetli çatışma teröristlerle Büyükelçiliğimizin o 
gün görevde bulunan mensupları arasında geçmiştir. Güvenlik 
Ataşelerimizden biri olan Murat Altun ben eşimi hastahaneye 
götürdükten sonra dönmek için araba istediğimde, gelerek bana 
mülaki olmuştur. Dolayısıyla 28 Temmuz tarihli Türk 
gazetelerinden birinde çıkan, ilk teröristi Murat Altun'un 
öldürdüğünü bildiren haber doğru değildir. Ayrıca Portekiz Polisi 
olaya takriben bir saat sonra müdahale etmiştir. O zamana kadar 
Kançılaryanın müdafaası Mensuplarımız ve Portekiz Koruma 
Görevlimce yapılmıştır. Dolayısıyla başarı sözkonusu ise sadece 
mensuplarımıza aittir. Portekiz polisinin çok gecikerek yapılmış 
müdahalesi ise belki de bombanın lüzumsuz olarak patlatılmasına 
vesile teşkil etmiştir. Çünkü, Portekiz makamlarının olayı nasıl 
yönettikleri, bizi hiç bir şekilde haberdar edip fikrimizi sormadık
larından, tarafımızdan bilinmemektedir. Eğer teröristlerin iste
dikleri bir şeyi polis yerine getirmemişse, bina bu yüzden havaya 
uçurulmuş olabilir. Ancak bu ihtimal bizce zayıf gözükmektedir. 
Sebebini aşağıda izah etmekteyim.

Portekiz ilgililerinin yanlış bir müdahalesi sonucu ilk pat
lama olabileceği gibi oğlum Atasay Mıhçıoğlu'nun ifadelerinden
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bu hususların da varit olabileceği kuvvetle akla gelmektedir.

Oğlum Atasay, teröristlerce İkametgahtaki şöminenin 
yanındaki divanın üzerinde ve başını duvara çevirerek yatmağa 
zorlanmış, patlayıcı maddelerin ikametgaha yerleştirilmesinden 
sonra patlamanın temini için oğlumun yattığı yere iki metre 
mesafede bulunan bir prize koneksiyon yapılmış, prize bir metre 
mesafede bulunan oda kapısından giren olduğunu, ordan gelen 
seslerden anlayınca görmek için oğlum başını o yana çevirmiş, o 
zaman annesini tehdit ettikleri tabancayla kafasına vurmuşlar. 
Bayılmış. Kendine geldiğinde, yıkıntının altında bulunuyormuş. 
Bu izahtan çıkarttığım sonuç, eşim Cahide'nin çocuklarına olan 
düşkünlüğünü de bildiğimden, oğlumun kafasından vurulmasın
dan öldüğünü zanneden eşim Cahide'nin ya teröristlerle mücadele 
sırasında, ya da “sizbenim o ğ lu m u  ö ld ü r d ü n ü z , b e n  d e  s iz i  
ö ld ü r e c e ğ im  ”düşüncesiyle elektrik prizine irtibatlandırılmış tele 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde ulaşmak veya başka bir yolla 
infilaka sebebiyet verdiğidir.

Bu görüşümüzü, teröristlerin uzun bir işgal için geldikleri
ni gösteren malzemenin otolarında bilahare bulunması da teyid 
etmektedir. Dolayısıyla Dünya Efkarı Umumiyesine ilan edildiği 
şekilde havaya uçma, ister Portekiz Güvenlik Kuvvetlerinin 
müdahalesinden, ister eşimin mücadelesinden meydana gelmiş 
kabul edilsin veya isterse kaza densin, hiç bir şekilde bir ideal için 
Ermeni teröristlerin kendilerini havaya uçurması sözkonusu 
değildir. Bu hususun bilhassa işlenmesi gerekir. Bu belki de 
"Ermeni Dosyası"nın bir dönüm noktası olabilir.

Portekiz polisi müdahale için onayımızı almadığına göre 
(Rehineler karım ve oğlum olmasına rağmen) ve bu konuda- 
Portekiz ile Türkiye arasında bir mutabakatın sağlandığı da malu
mumuz olmadığından en kuvvetli ihtimalin, eşim Cahide'nin ken
disi ile birlikte teröristleri de ortadan kaldırma hareketini gerçek
leştirmesi olduğuna şahsen inanmaktayım.

Eşimle birlikte hastahaneye gittikten sonraki patlama ve 
müdahaleleri bilememekteyim. Ancak hastahane dönüşü İkamet
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gahtaki dört teröristin kömür olan vücutlarını görmek ve böylece 
bütün saldırganların ifna edildiğini bilmek acımı hafifleten tek 
unsur olmuştur.

Öldürülen beş teröristin resimlerinin çıktığı Portekiz 
gazetelerine göre isimlerinin, Satrag Adjemain (Satrak 
Acemyan), Vatcha Daglıanmalian (Vahe Dağlıyan), Simon 
Yahneyan, Sarkis Abramyan (Serkis Abrahamyan) ve Ara 
Kerdjlian (Ara Kerçliyan) olduğu öğrenilmekle birlikte bu isim
ler, Türk gazetelerinde çıkan isimlerden bazı farklılıklar 
arzetmektedir.

Eşim malumları olduğu üzere halen morgdadır. Otopsi 
yapılmaması için resmen yazılı talepte bulundum.

Oğlum Atasay'ın ilk önce üç saat, bilahare üç gün, bilahare 
de on gün içinde taburcu olabileceğini söylediler. Ancak henüz 
kati bir malumat sahibi değilim. Dolayısıyla şehit eşimin naaşım 
ne zaman Türkiye'ye götürebileceğimi bilememekteyim.

Büyük oğlum Yurtsay da Lizbon'a geldi. Moralim 
yerindedir. Vazifeme devam ediyorum.

Saygılarımla arzederim.

Hastahane raporları:

Bu raporu, özellikle sonunu okurken her seferinde boğazı
ma bir yumruk tıkanıyor benim. Ne diyor bu kahraman adam, bu 
yiğit delikanlı.

"Moralim yerindedir. Vazifeme devam ediyorum."

Olayın sonrası için üç hastahane raporu aktarıyorum:

Santa Josa Hastahanesi:

"Cahide Mıhçıoğlu 25 Mayıs 1945'de Bayramiç'de doğ-
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muş, 27 Temmuz 1983'de Lizbon Santa Jose Hastahanesi’nde 
ölmüştür."

S a n ta  C r u z  H a s t a h a n e s i ’n in  5  A ğ u s to s  1 9 8 3  ta r ih l i  
C e r r a h i  K lin iğ i  r a p o r u :  "Süleyman Sadi Atasay Mıhçıoğlu. Sol 
bacakta kemikler, et ve adaleler parçalanmıştır, sol kalçada kırık
lar vardır. Etler parçalanmıştır. Sol kolda kırıklar ve birinci ikinci 
derece yanıklar vardır." (Bina içindekilerden sağkalan tek kişi
Atasay olmuştur. Beş terörist, bir Portekizli polis ve Cahide Ana 
ölmüşlerdir.)

*

Santa Jose Hastahanesi:

"Mustafa Yurtsev Mıhçıoğlu: Sol el bileği kırık. Sol ayakta 
çatlak var. Vücudun birçok yerinde yanıklar.

Sona Doğru:

Ankara harekete geçiyor. Ertesi gün (28 Temmuz) 
Merkez'de görevli Büyükelçi Metin Kuştaloğlu ve İdari Ataşe 
Yaşar Çınar, Lufthansa ile 15:10'da Lizbon’a geliyorlar. Aynı gün 
öğle üzeri Madrid Büyükelçiliğinden Müsteşar Asım Temizgil 
de yardıma geliyor.

Bu arada Portekizliler Cahide hanıma otopsi yapmak isti
yorlar. (Ne öğreneceklerse?) Yurtsev reddediyor.

9 Ağustos 1983 Salı günü, Cahide Ananın cenazesi, Yiğit 
delikanlı Yurtsev, iki oğlu ve Metin Kuştaloğlu Türkiye'ye gidi
yorlar.

Sefareti çevirmek, onarımları yaptırmak için Merkez'den 
Elçi Cavit Tarakçı Lizbon'a geliyor.

Acı olayın sonu :

Sonunu yazmayacaktım. Ama okuyucu merak eder. Sonra 
beni affetmez. Yurtsev ne oldu?
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Maalesef aziz okuyucum, bu yiğit, bu güzel adamı 
Türkiye'de trafik kazasında kaybettik. Olaydan bir ay sonra İstan- 
bul-Ankara arasında kendi kullandığı arabada öldü. İki oğlunu 
yetim bırakarak sevgili karısının yanma gitti.
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