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Abu Dabi'den Hartum'a Yol Gider mi?
Geçtiğimiz günlerde, TBMM Başkanı ile iki ülke ziyaretine gitme fırsatı buldum. Biri, bir Arap
yarımadası ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, diğeri ise bir Afrika ülkesi Sudan. Sayın Başkan,
kendi döneminde "parlamenter diplomasi" çalışmalarına büyük önem veriyor ve Türkiye'nin diğer
ülkelerle olan ikili ilişkilerinin yanında özellikle parlamentolararası ilişkilerin gelişmesine katkı
sağlıyor. Bu iki ülke ziyaretinde de, parlamenter diplomasi adına önemli kazanımlar elde edildi.
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Ertesi gün, en önemli görüşmelerden birini gerçekleştir
dik. Abu Dabi Veliaht Prensi ve Başkomutan Yardımcısı
Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Sayın Başkanı
mızla birlikte sergiyi gezdiler ve bir süre sohbet ettiler.

Bir Arap ülkesinin, insanı böylesine şaşırtabileceğini gör
meden hayal etmeniz çok zor. Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), zenginliğini refaha dönüştürmeyi gerçekleştirmiş
Körfez ülkelerinden biri. Gökdelenler sizi rahatsız etmez
se, gözlerinizi rahatsız edecek başka unsurlara rastlama
nız da zor.
1971'de kurulan BAE, sahrada bir vahanın nasıl ortaya çı
karılabileceğini göstermiş ve 35 yıl gibi kısa bir sürede
petrol zenginliğini ülke kalkınmasına dönüştürmüş. Ül
kede kişi başına düşen milli gelir 45 bin Dolar seviyesin
de. Yabancıların aylık ortalama geliri ise 500 Dolar civa
rında. BAE, dünyanın ikinci büyük Silikon Vadisini kur
muş ( Dubai İnternet City ). Abu Dabi ihracat, Dubai ise
ithalat şehri.

Saray Koleksiyonu Abu Dabi'de
BAE'ye geliş nedenimiz olan Dolmabahçe Sarayından ge
tirtilen koleksiyona ait serginin açılışı akşam saatlerinde
gerçekleşti. Açılışı Sayın Başkan ve Abu Dabi Turizm Yö
netiminin başkanı ve aynı zamanda Abu Dabi Kültür ve
Tarihi Miras Kurulu Başkanı olan
Şeyh Sultan bin Tahnoun el-Nahyan birlikte yaptılar.
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Görüşme sonrası, Abu Dabi Yüksek Teknoloji Fakültesini
gezdik. Teknolojinin eğitimde ileri bir düzeyde kullanımı
na şahit olduk. Öğrencilere sağlanan imkanlar gerçekten
çok iyiydi. Sayın Başkan, ders yapılmakta olan bir sınıfa
girerek öğrencilerle görüştü. Daha sonra fakültenin stüd
yosunda, öğrencilere izlettirilmek üzere Başkanımızla bir
görüşme gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde, Abu Dabi
Büyükelçimiz, Büyükelçilik ikametgahında heyetimize
çay ikramında bulundu. O saate kadar, her görüşmemiz
de gelenek üzerine içilen acı kahvelerden sonra özlediği
miz çay tadına kavuşmak bizim için en güzel ikram oldu.
Yapılan sohbetten sonra heyetimiz otele döndü. Gece ya
rısı 03:25 uçağıyla Türkiye'ye hareket ettik. Geride lüks,
ihtişam, zenginlik ve dev gökdelenleri, parıltılı otelleri,
muhteşem villaları, geniş yollarıyla yüksek hayat stan
dartları içinde Körfez'in incisi bir ülkeyi bırakmıştık.

Sudan'a TBMM Başkanı Sıfatıyla İlk Ziyaret
Gerçekleşiyor
Abu Dabi dönüşünde farklı duygulara hüründük. Körfe
zin göz kamaştıran zenginliğinin tezat oluşturmadan ha
yattaki yansımasını görmek doğrusu bizi şaşırttı. Acaba,
Afrika'da durum nasıldı? Bunu da Sudan Milli Meclisi
Başkanı Ahmed İbrahim el-Tahir'in Başkan Arınç'ı ülkesi
ne daveti üzerine görme imkanı bulduk. Bu ziyaret,
TBMM Başkanı sıfatıyla Sudan'a yapılan ilk ziyaretti ve
bu açıdan büyük önem taşıyordu.
Uçağımız, Türkiye ve Akdeniz'i aşıp da Afrika kıtasına
ulaştığında Mısır coğrafyasında yol alıyoruz. Yerleşim
alanlarını geçince, uçsuz bucaksız bir sahra, sarı-açık kahja, |
ve bir renkte altımızda uzanıyor
ve bitmek bilmiyor. Gökyüzünde
çok az sayıda küçük bulutlar, yer-
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