TBMM'DE DIŞ İLİŞKİLER
mana takdim etti. VVelzman, Türkiye
ile ilişkilerin israil açısından büyük önem taşıdığını, bölge ülkelerinden Mısır
ve Ürdün ile de iyi ilişkiler kurduklarını
söyledi, israil Devletinin kurulmasından
itibaren 30 yıl savaş olduğunu, 20 yıldan
bu yana da barışı sağlamaya çalıştık
larını söyleyen VVelzman, "Savaş,
barıştan kolaydır. Bütün bu sisli havaya
rağmen bir ilerleme kaydediliyor ve bu
ilerleme hem Ortadoğu'nun hem de
Dünyanın yararına" dedi.
TBMM Başkanı Kalemli ise
Ortadoğu Barış Sürecinin devamı için
Arafat'ın gerçek temsilci olduğunu
hatırlattı, bir çok pürüz çıksa da bu
çabanın sonuca ulaştırılması isteğinde
olduklarını bildirdi. Ziyaretlerinin parlamentolann hükümetlerarası ilişkilerdeki
hızına yeni bir ivme kazandıracağını
kaydeden Kalemli, bu ziyaret son
rasında iki ülke arasında heralandaki
ilişkilerin en üst düzeye çıkacağını
umduğunu bildirdi.
KALEMLİ FİLİSTİN'DE
Kalemli, beraberindeki Parla
mento heyeti ile birlikte Filistin'e geçti.
Ramallah kentinde Ramallah ve ElBireh belediye başkanları tarafından
karşılanan Türk Parlamento Heyeti,
Filistin Yasama Konseyi toplantıları
için geçici olarak kullanılan Filistin
Yönetimi Eğitim Bakanlığı binasına gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli
burada Yasama Konseyi Başkanı
Ahmed Qurei ile biraraya geldi. Ourei
ile görüşmesinde Filistin'de olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren
TBMM Başkanı, "TBMM'nin selam
larını kendilerine getirdim. Bu
ziyaretimiz ile kardeş Filistin halkına,
genç Filistin demokrasisine baştan beri
verdiğimiz desteği bir kere daha
göstermiş bulunuyoruz." dedi. Barış
sürecine değinen Kalemli, "Türkiye
olarak Filistin halkının arzuları istika
metinde, onların menfaatlerine halel
gelmeyecek tarzda kalıcı, adil bir
barışın tesis edilmesinden son derece
memnun olacağız" şeklinde konuştu.
Ahmet ûurei de, "Sevincimden
yerimde duramıyorum. İslam ülke

sinden ilk parlamento yetkilisi olarak
Zat-ı Alinizin ziyareti konseyimize
gerçekleşiyor. Bu yönüyle çok önemlidir, memnuniyetimiz sonsuzdur"
dedi. Çağdaş Türkiye'nin birikimlerine
ihtiyaç duyduklarını söyleyen Qurei'ye
Kalemli olumlu yanıt verdi.
Mustafa Kalemli, daha sonra
Yasama Konseyi üyelerine hitabederken, Filistin halkının büyük acı
çektiğini ancak geleceğini tayin etme
arzu ve iradesini hiç kaybetmediğini;
onurlu ve cesaretli bir halk olarak tüm
barışsever ulusların takdirini ka
zandığını söyledi. Filistin sorununun,
filistin halkının meşru ve haklı
beklentileri yönünde çözümlenmedikçe
bölgede barışın sağlanamayacağını
ifade eden Kalemli, barış sürecinde
geriye dönüşü olmayan bir noktaya
gelindiğini ve fırsatın kaçırılmaması
gerektiğini kaydetti.
Parlamento heyetleri arasın
daki görüşmeler ve Yasama Komite
leriyle yapılan toplantıların ardından
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,
Gazze'ye geçerek Filistin Devlet
Başkanı Yaser Arafat tarafından kabul
edildi. Kalemli, oldukça sıcak geçen
görüşmede Cumhurbaşkanı Demire!'in
iyi dileklerini içeren mektubunu sundu
ve Türkiye'ye davetini iletti. Arafat ise
El-Halil Anlaşmasının imzalanması ha
linde, bölgede oluşturulacak ulus
lararası güce Türkiye'nin de katılmasını
içeren davet mektubunu Kalemli'ye
sundu.
Mustafa Kalemli, ziyaret
sırasında tüm partilerin temsilcileri
bulunduğunu hatırlatarak "Gördüğünüz
gibi Meclisimiz burada tümüyle temsil
edilmektedir ve bu Filistin ziyaretimize
verdiğimiz önemin bir işaretidir" dedi.
Türkiye'nin Filistin Davasını aktif bir
şekilde desteklediğini belirten TBMM
Başkanı, buna yönelik elinden geleni
yapmaya devam edeceğini ayrıca genç
Filistin Meclisini gerek lojistik, gerek
mevzuat ve diğer bakımlardan des
teklemek ve takviye etmek için de
çaba göstereceklerini söyledi.
Bu ziyaret öncesi İsrail tarafında

yaptığı temaslara değinen Kalemli,
her iki tarafta da şerefli ve adil bir barış
için istek olduğunu gördüğünü belirterek
şunları söyledi:
"Sayın Başkan, barışın sa
vaştan daha zor olduğunu biliyoruz.
Bu bölge çok kan gördü. Barışı bu
insanlar çoktan rakettiler. Barışı cesur
ve güçlü insanlar gerçekleştirecektir.
Benim Devletim şuna inanıyor ki Filistin
Halkının başında güçlü liderler var.
Taahhütlere sadık kalınarak şerefli,
kalıcı, adil bir barışın gerçekleşmesi
Türk Devletinin en büyük arzusudur.
Elimizden gelen herşeyi yapmaya
hazırız."
Sözlerine "En kötü günlerimizde
bizimle beraber oldunuz" diyerek
başlayan Yaser Arafat ise İsrail'in
anlaşmanın imzalanmasını uzatmaya
çalıştığını, ABD'ninde israil'den yana
tavır aldığını belirterek, "Sayın Cum
hurbaşkanı Demirel başta olmak üzere
bütün kardeşlerimizin bir an önce
devreye girmesini istiyoruz" dedi. Tür
kiye'nin, israil üzerinde düşünülenden
çoketkisi bulunduğunu belirten Arafat
"Bundan barış lehine yararlanabiliriz"
dedi.
israil işçi Partisi lideri ve
Anamuhabelefet Partisi Genel Başkanı
Simon Peres ile de bir görüşme
yapan Kalemli, Arafat'ı israil yet
kililerine göre daha karamsar gör
düğünü ve anlaşmanın tıkanma nok
tasına geldiği izlenimi aldığını söyledi.
Peres ise, kriz döneminin geçici
olduğunu ve kimsenin gelişmeleri
engelleyemeyeceğini bildirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Ka
lemli, TBMM Heyeti ile birlikte dö
nüşünde 9 Ocak'ta istanbul Atatürk
Havalimanında düzenlediği basın
toplantısında, yaptığı temaslar hak
kında bilgi verdi ve "israil ve Filistin'de
yaptığımız temaslar, Parlamento
Heyetimizin Ortadoğu Barış Süreci
konusunda ilk elden bilgi almasına
imkan sağlamıştır. Gerek İsrail, gerek
Filistinli yetkililerin Türkiye ile ilişkilere
büyük önem verdiğini tesbit etmekten
de memnuniyet duyduk" dedi.
TBMM BÜLTENİ O 15

