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siyasi iradede güçlü ve kararlı olmasıyla AB'nin en kri
tik dönemeci aşıldı. Şimdi müzakere sürecine başlıyo
ruz, onun da başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla Türki
ye'nin AB'ye tam üyeliği söz konusu olabilecek ve ger
çekleşecektir" dedi.
TÜRKİYE'DEKİ SİYASET ANLAYIŞI DEĞİŞTİ
"Yeni Türkiye" ile ilgili bir üçüncü faktör olarak da
Türkiye'deki siyaset anlayışında yaşanan büyük değişik
liği sayan Arınç, "Artık devleti değil, ferdi, bireyi esas
alıyoruz" dedi. Arınç, "Bu söylediklerimin çok kültürlü
bir toplum olan ABD için önemi ne kadar büyükse Tür
kiye için de önemi o kadar yüksektir."
DIŞ POLİTİKADA DİNAMİZM VAR
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'nin dış poli
tikada büyük bir dinamizm içerisinde olduğunu söyledi.
Türkiye'nin son yıllarda dünya meselelerinin çözü
mü konusunda daha etkin bir rol oynar hale geldiğini
ifade eden Arınç, "Bir taraftan hükümet dünyanın dört
bir tarafına giderek Türkiye'yi anlatırken ve muhatapla
rıyla görüşlerini paylaşırken, bir taraftan da biz parla
mento olarak, parlamenter diplomasiye önem verdik.
Ben de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ül
keyle parlamenter ilişki kurdum. Bunların da çok fayda
lı olduğunu düşünüyorum" dedi
İLİŞKİLER HİÇBİR ZAMAN KOPMADI
Türkiye-ABD ilişkilerinin fevkalade önemli olduğu
nu belirten Arınç, "Türkiye ile ABD arasında en az 50
yıl öncesinden başlayan sıkı dostluk ve işbirliğinin öne
mine inanıyoruz" dedi.
TBMM başkanlarından ABD'ye ilk defa davet edilen
ve bu davetle ABD'yi ziyaret eden meclis başkanı oldu
ğunu söyleyen Arınç, Türk-Amerikan ilişkilerine dair şu
değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler fevkalade
önemlidir. Bu ilişkiler başından bu yana işbirliği içinde
ve dostane biçimde olmuştur. Zaman zaman inişler çı
kışlar olmuştur, zaman zaman sıkıntılı anlar yaşanmıştır
ama hiçbir zaman kopmamıştır. Her defasında birbirimi
zi daha iyi anlayarak, bu ilişkiler daha dürüst biçimde
sürdürülmüştür. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan
ilişkilerimiz Kore'de birlikte olmakla devam etti. NATO'da beraber olduğumuzu biliyorsunuz. Daha sonra
devam eden dünya barışı, insanların özgürlükleri, kriz
bölgelerindeki krizin çözümü konularında Türkiye hep
ABD ile birlikte oldu. 50 sene önce Kore'de beraber
olanlar bugün de Afganistan'da yine dünya barışı için bir
arada olmaya devam ediyorlar."
ABD'deki görüşmelerinden edindiği intibaının
olumlu olduğuna dikkat çeken Arınç, şunları kaydetti:
11 EYLÜL TEZKERESİ
Arınç, "1 Mart tezkeresinin reddinin ABD ile olan
ilişkilere verdiği zarar" konusunda yöneltilen soru-yu
şöyle yanıtladı:
"Bu oylama öncesinde
kamuoyunda tereddütler ve
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endişeler vardı. Böyle bir kararın alınması ABD'nin işi
ne gelebilir. Bunu kendi çıkarları için uygun görebilirler.
Ama Türkiye de demokrat ve egemen bir ülkedir. Parla
mentosu vardır. Dolayısıyla halkın içindeki endişe ve te
reddütlerin giderilmesi gerekirdi. O süreç içerisinde
ABD'li yetkililerin Türk kamuoyunu ve Türkiye hükü
metini yeterince ikna edemediklerini ve yapacakları iş
ler konusunda yeterli bilgi vermediklerini düşünüyo
rum."
Demokratik ülkelerde zaman zaman parlamentoların
hükümetlerle çelişebildiğini ifade eden Arınç, şunları
söyledi:
"Parlamentolar hükümetlerin her dediğine evet diye
cek organlar değildir. Kararlar doğrudan halk ile teması
olan milletvekillerinin kendi verecekleri karara göre şe
killenirler. Biz parlamentonun aldığı karara hep saygı
duyduk. Ancak şunu bilesiniz ki Irak'ta savaş olduktan
sonra TBMM aldığı pek çok kararla Irak'ın yeniden in
şa edilmesine, demokratikleşmesine, ABD askerlerinin
nakil amacıyla ve insani amaçlarla havaalanlarımızı kul
lanmasına, İncirlik'in kullanılmasına izin verdi. Geç
tiğimiz günlerde Türkiye Milli Savunma Bakanı'nın
açıklamasında da olduğu gibi, 1 Mart'ta yerine
getirilemeyenlerin büyük bir kısmı Irak'taki müdahale
den sonra ABD'nin isteğine göre yeniden tanzim edildi.
Yani 1 Mart tezkeresinde şu ya da bu oldu derken, bunu
parlamentonun aldığı bir karar olarak görmek lazım."
TBMM Başkanı Arınç, yurtdışında yaşayan Türk
vatandaşlarının oy kullanmasına yönelik düzenlemeler
konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Chicago Union League kulübünde verilen yemekli
toplantıya, aralarında İsviçre, Ukrayna, Mısır, Hindis
tan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Uruguay'ın Chicago
başkonsolosları, Yunan Ortodoks Kilisesi Başpis
koposu, Amerikalı işadamları, düşünce kuruluşlarından
temsilciler, Amerikan Yahudi Komitesi üyeleri ve
Chicago'daki Türk toplumunun önde gelen isimlerinden
oluşan 100'e yakın seçkin davetli katıldı.
İLİŞKİLERİN TARZI DEĞİŞTİ
Bülent Arınç, "Biz ABD ile dostuz, ama bu ABD'nin
her isteğini yerine getireceğimiz anlamma gelmez" dedi.
Arınç, geçmişteki (ne söylersek yaparlar, ne istersek
verirler) mantığının üç yıldan beri "Yeni Türkiye" için
geçerli olmadığını belirtti.
ABD'nin Chicago'da yaşayan Türklere bir araya
gelen Arınç, ABD ile olan ilişkilerin tarzının değiştiği
belirterek, "Sizi ikna edemezlerse, sizinle görüşme
tenezzülünde bulunmazlarsa; (Biz istiyoruz siz yapacak
sınız) havasına girerlerse, bilmiyorum belki eskiden
böyle oluyordu, ama bundan sonra böyle olmayacak.
Bunu bilmelerinde fayda oldu. Bu bizim ülkemizin
'Yeni Türkiye'nin tanıtımı oldu. Yeni Türkiye eşit şart
larda, başı dik alnı açık olarak 'gelin, oturalım
konuşalım ortak paydada buluşalım' demiştir. Biz bunu
yapıyoruz" şeklinde ko
nuştu.
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