T B M M ' D E DIŞ İLİŞKİLER

Cindoruk Türk- Atlantik Derneği'nin 3 . Antalya Konferansında konuştu:

Bosna-Hersek'teki durum utanç verici
TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk, "Avrupa'nın risk ve istikrar
sızlıklardan arınmış olduğunu söyle
mek henüz mümkün değildir" dedi.
Türk-Atlantik Derneği'nin TBMM Baş
kanı Hüsamettin Cindoruk'un hima
yelerinde düzenlediği bu yıl üçüncüsü
2-3 Ekim'de Antalya'da yapılan
"Güvenlik ve İşbirliği; Bağımsız Dev
letler Topluluğu'nun Kuruluşundan
Sonra Yeni Sorumluluklar mı, Yoksa
Yeni İmkanlar mı?" konulu 3. Antalya
Konferansının açılış töreninde konu
şan Cindoruk şunları söyledi:
"Kıtada son yıllar içinde mey
dana gelen hızlı ve tarihsel değişiklik
ler, belirsizlikleri ve giderek yeni teh
dit ve çatışmaları da beraberinde
getirmiştir. Bu nedenle Üçüncü Antal
ya Konferansı'nın zamanlı ve yararlı
olduğu inancındayım.
Zira söz konusu değişiklikler,
bir yandan yeni ümit ve fırsatlar orta
mı oluştururken, diğeryandanda bilin
meyenleri ve riskleri de beraberinde
getirmektedir.
Dolayısıyla, güvenlikanlayışına ve özellikle kurmayı hedeflediğimiz
Avrupa Güvenlik Mimarisine ilişkin
yapıcı bir diyaloga her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu geçiş sürecinde, güvenlik
meselelerine sadece savunma açı
sından değil, daha genel bir çerçeve
de yaklaşmak durumundayız. Bu geniş
yaklaşım; diyalog, işbirliği ve ortak
savunma temelleri üzerine oturtulma
lıdır.
Bu çerçeveden hareketle, ha
len Avrupa'da birbirleriyle kenetlen
miş kurumlar üzerine inşa edilmiş, bir
güvenlik mimarisinin tesisi için çaba
lar harcanmaktadır. Bu sistemin temel
unsurları, Kuzey Atlantik ittifakı ile
birlikte Batı Avrupa Birliği ve AGİK'tir.
Bu birbirini güçlendirici ilişkiler

ağı içinde, ittifakın önde gelen bir rol
oynayacağına içtenlikle inanıyorum.
Avrupa'da ve dünyanın diğer
bölgelerinde meydana gelmekte olan
çok önemli değişikliklere rağmen, Kuzey
Atlantik ittifakı, istikrar ve güvenliğin
gerekli bir unsuru olmaya devam
etmektedir.
İttifak, gerek üyeleri ve gerek
se eski hasım yeni ortaklar da dahil
olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri için
dayanak noktası oluşturmaktadır.
Kuzey Atlantik ittifakı, komü
nizmin ve Sovyetler Birliği'nin çökü
şünden sonra, varoluş nedeninin artık
ortadan kalktığını ileri sürenlere rağ
men, değişen koşullara kendisini uyar
lamaktaki güç ve hayatiyetini kısa
zamanda ortaya koymuştur."
Konuşmasının bu bölümünde
Avrupa güvenlik ve savunma kimliği
ile Batı Avrupa Birliği'ne değinen TBMM
Başkanı Cindoruk, bu alanda Maastrich Deklerasyonu ile sağlanan ivmeyi
memnunlukla karşıladığını açıkladı ve
şunları söyledi:
"Türkiye halen, öngörülen or
tak üyeliğinin koşul ve yöntemlerini be
lirlemek amacıyla Batı Avrupa Birliği
ile müzakere süreci içindedir. Avrupa
güvenlik ve savunmasının bölünmez
bir bütün oluşturduğu inancındayız.
Türkiye, Avrupa'nın bir parça
sı ve müttefik bir ülke olarak, sözkonusu güvenlik ve savunmanın ayrıl
maz ve doğal bir unsurudur.
Bu anlayıştan hareketle, Tür
kiye'nin amacının , Batı Avrupa Birli
ği'ne tam üyelik olduğunu belirtmek
isterim.
Kütlevi tehdidin ve soğuk sa
vaşın kalkmış olmasına rağmen, Kıta'da ve çevresindeki sıcak noktalar
ve muhtemel çatışma alanları nede
niyle, Avrupa'nın risk ve istikrarsızlıklardan arınmış olduğunu söylemek
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henüz mümkün değildir.
Böyle bir ortamda, Türkiye is
tikrarsızlığın giderek artmakta olduğu
üç bölge olan eski Sovyetler Birliği,
Balkanlar ve Orta Doğu ile komşudur.
Bu nedenle, Türkiye'nin suna
bileceği önemli katkı potansiyeli dik
kate alınmadığı takdirde, oluşturulmak
ta olan Avrupa güvenlik ve savunma
kimliği ile yapısının tam ve inandırıcı
olamayacağı kanısındayım."
Konuşmasında Avrupa'da adil,
barışçı ve güvenli bir düzenin kurul
ması çabaları sonucunda istenilen
bir düzenin tesis edilemediğini öne
süren Cindoruk, "Eski düşmanlıklar,
etnik gerginlikler, radikal milliyetçilik
ve artmakta olan yabancı düşmanlığı
na dayalı çok yönlü tehdit ve tehlike
lerin, mevcut düzene hakim olduğu
görülmektedir. Ayrıca, anlamsız hırs
ve saldırganlık da, bazı bölgelerde
başı boş bir şekilde kol gezmektedir"
dedi.
Cindoruk sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu bağlamda, Avrupa'nın or
tasında Bosna-Hersek'teki durum, Av
rupa'da hepimiz için tüm boyutlarıyla
utanç vericidir. Bu duruma son vere
bilmek, çekilen acıları dindirebilmek
için gereğini maalesef yapamadık.
Belki, bu acı deneyim, benzer
durumlarda bizi daha iyi yönlendirebi
lir.
Avrupa'nınortasındaki bu kat
liam ve saldırılara son verilmesi için
Kuzey Atlantik ittifakı'na düşen gö
revlerin, tartışılarak hayata geçirilme
si gerektiği kanaatindeyim.
Keza, Azerbaycan'da, Yukarı
Karabağ'daki etnik kaynaklı fakat Er
menistan'ın saklı niyetleri bakımın
dan endişeler uyandıran, büyük insa
ni trajedi, AGİK prensiplerine uygun
olarak bir an önce son bulmalıdır,"

