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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN BİRLEŞİK 

ARAP CUMHURİYETİNİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 1 5 - 2 0  Ocak 1967 tarihleri 
arasında B. A. C. Dışişleri Bakanı Mahmut Riyar’ın dâvetine icabetle Birleşik 
Arap Cumhuriyetini resmen ziyaret etmiştir.

Mahmut Riyad ile İhsan Sabri Çağlayangil arasındaki resmî görüşme
ler 16 Ocak’ta başlamıştır. Dostane ve samimi bir hava içinde cereyan eden 
görüşmelerde iki bakan, ikili ilişkilerle ilg ili konuları gözden geçirerek her 
iki ülkeyi ilgilendiren milletlerarası meseleler üzerinde fikir teatisinde bulun
muşlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin takviyesi ve her alanda geliştirilmesi 
hususlarında mutabık kalmışlardır.

Dışişleri Bakanı 20 Ocak günü Başkan Nasır tarafından kabul edilmiştir.

Dışişleri Bakanı aynı zamanda Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Arap Sos
yalist Birliği Genel Sekreteri A li Sabri’yi, B. A. C. M illet Meclisi Başkanı 
Enver El - Sedat’ı, Başbakan Sıtkı Süleyman’ı, Dışişleri ile görevli Başbakan 
Yardımcısı Mahmud Fevzi’i ve M illi İstikamet ve Kültür İşleri görevleri Baş
bakan Yardımcısı Dr. Servet Okaşa’yı ziyaret etmiş ve Başbakan adına B. A. C. 
Başbakanı Sıtkı Süleyman’ı, Türkiye’ye davet etmiştir. Bakan ayrıca B. A. C. 
Dışişleri Bakanı Mahmud Riyad’ı Türkiye’ye dâvet etmiştir. Her iki davet de 
memnuniyetle kabul edilmiştir.

5



BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRISTAKİ  
ÇEK SİLAHLARI KONUSU

Birleşmiş M illetler Kıbrıs Barış Gücüne asker veren ya da para yardı
mında bulunan bütün ülkeler temsilcilerinin, Genel Sekreter U Thant’a baş
vurarak adaya Çekoslovakya’dan silâh gönderilmesi dolayısiyle duydukları en
dişeyi belirtmişlerdir.

Barış Gücu ne katılan ülkelerin temsilcileri, Genel Sekreterden, özellikle 
Kıbrıs-Hükümetinin silâhları Birleşmiş M illetler kontroluna devretmeye razı 
edilmesini istemişlerdir.

İ K T İ S A D Î  v e  T E K N İ K  K O N U L A R

RCD BAKANLAR KONSEYİ VE PLANLAMA 
KONSEYİ TOPLANTILARI

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Bölgesel Planlama Konseyi, 
2 1 - 2 2  Ocak 1967 tarihleri arasında Ankara’da toplanmıştır. Konsey, teşkilâtın 
13 ihtisas komitelerinin hazırladıkları raporları görüştükten sonra, bunları Ba
kanlar Konseyi tasvibine sunmuştur.

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtının altıncı Bakanlar 
Konseyi de Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in başkanlığında 23 - 24 Ocak tarih
lerinde Ankara’da toplanmıştır.

Bakanlar Konseyi toplantısına, İran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi ve 
Pakistan Dışişleri Bakanı Şerifüddin Pİrzade de katılmışlardır.

Toplantının açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın gönder
miş olduğu mesaj okunduktan sonra, Başbakan Süleyman Demirel toplantı
nın açık konuşmasını yapmıştır.

Başbakanın konuşmasından sonra, sırasİyle Dışişleri Bakanı Çağlayan- 
g il, İran Dışişleri Bakanı Zahidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Pirzade konuş
muşlardır. Planlama konseyinin hazırladığı raporu inceleyerek kabul eden 
Bakanlar Konseyinin toplantısı sonunda bir ortak bildiri yayınlanmıştır.
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TÜRKİYE — AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISI

İkinci toplantısını Ankara’da yapan Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonuna Başbakan Süleyman Demirel bir 
mesaj göndermiştir.

Başbakanın mesajı okunduktan sonra, Belçika Tarım Bakanı Charles 
Heger, Komisyon toplantısının amaçlarını belirten bir konuşma yapmıştır. 
Daha sonra, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de bir konuşma yap
mıştır.

Komisyonun iki gün süren çalışmaları sonunda ortak bir bildiri yayın
lanmıştır.

Avrupalı parlamenterler. Konya ve İstanbul’u ziyaret ettikten sonra 11 
Ocak günü Türkiye’den ayrılmışlardır. Avdetlerinden evvel, Komisyonun 
Avrupa Delegasyonu Başkanı Belçikalı parlamenter Moreau de. Mel en çalış
maları hakkında bir basın toplantısı düzenlemiştir.

TÜRK — FRANSIZ KREDİ ANLAŞMASI

Türk Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında, Konsorsiyum çerçevesin
de, 14 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Maliye Bakanlığında yapılan imza törenine, Maliye Bakanı Cihat Bilge- 
han ile Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Gontran de Juniac katılmışlardır.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Strasbourg Akademisi Rektörü ve Strasbourg Üniversite Konseyi Baş- 1 
kanı Maurice Bayen’in başkanlığında 9 Ocak tarihinde üniversite kitaplığında \ 
bir «Türk kültür haftası» başlamıştır. Bu münasebetle yapılan törende Tür
kiye’nin Paris büyükelçisi ve Alsace Valisi de hazır bulunmuşlardır. «Türki
ye’de sanat» adlı serginin açılmasından sonra viyolonist Suna Kan tarafından 
bir resital verilmiştir.  *

— Cento kültür programı çerçevesinde yurdumuza gelen İran’ın tanınmış 
piyanistlerinden Bayan Nevin Afruz, 18 Ocak günü devlet konser salonunda 
başarılı bir piyano resitali vermiştir.

— Ankara’da 26 Ocak günü prömiyeri yapılan «Sylvia» balesi, Dame Ni- 
nette de Valois’nın, Türk devlet balesine müşavirliğinin yirminci yıldönümü
nün şerefine aynı zamanda bir gala gecesi olmuştur. Temsilden sonra bale 
grubu kendisi için bir kabul resmi tertip etmiştir.
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Bakanlığımızda yapılan reorganizasyon çerçevesinde Batı Dairesi, Do
ğu Dairesi, Orta Doğu ve Afrika Dairesi, Birleşmiş M illetler Teşkilâtı ve Bo
ğazlar rejimi Dairesi ve Kültür İşleri Dairesi genel müdürlüklerinin işleri ile 
uğraşmak üzere bir Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı ihdas edilmiş ve bu 
görevi yüksek müşavir Sadi Eldem’in tedvir etmesi onaylanmıştır.

Kıbrıs - Yunanistan, Kıbrıs Planlama ve Siyaset Planlama dairelerinin 
işleri ile meşgul olmak üzere bir Genel Sekreter yardımcılığı ihdas edilmiş ve 
bu göreve îlter Türkmen’in tayini onaylanmıştır.

Nato Dairesi ile Müşterek Güvenlik ve Anlaşmalar Dairesi Genel Müdür
lerinin işleri ile uğraşmak üzere bir Genel Sekreter yardımcılığı ihdas edil
miş ve bu göreve Nato Dairesi reisliği uhdesinde kalmak üzere Şükrü Elek- 
dağ’ın tayini onaylanmıştır.

Batı Dairesi Reisliğine Melih Akbil’in Arşiv veUlaştırma Dairesi Umum 
Müdürlüğüne Zübeyir Aker’in, Doğu Dairesi Umum Müdürlüğüne Turgut 
Ilkman’ın Azınlık ve Emlâk Dairesi reisliğine Fikret Berker’in atanmaları 
onaydan çıkmıştır.

Sosyal işler, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk ve Azınlıklar ve Emlâk Dai
relerinin işleri ile meşgul olmak üzere bir Genel Sekreter birinci yardımcılığı 
ihdas edilmiş ve bu göreve yüksek müşavir Rifat Ayanlar’ın tayini onaylan
mıştır.

Orta Doğu ve Afrika Dairesi reisliğine Sait Sahipoğlu’nun tayini onay
lanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

BAKAN 
İhsan Sabri Çağlayangil

GENEL SEKRETER (GNSK)
Zeki Kuneralp

YÜKSEK SİYASET PLANLAMA KURULU (YSPKL) . . .

YÜKSEK KONTROL HEYETİ (Y U KH )
i f

GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISI (GSIB)
Sadi Eldem
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Batı Dairesi : (BATI)
Genel Müdür

Melih Akbil

(Yunanistan hariç Batı Avrupa memleketleri ile Amerika Devletleri ve 
Avrupa Entegrasyon Hareketleri)

Doğu Dairesi : (DOĞU)
Genel Müdür

Turgut likan

(Doğu Avrupa memleketleri, Hindistan hariç Uzak Doğu Memleketleri, 
Yeni Zellanda ve Avusturalya bu Daireye bağlıdır.)

Orta Doğu ve Afrika Dairesi : (ORAF)
Genel Müdür

Sait Sahipoğlu

(Bütün Afrika Devletleri ile Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta 
Doğu M emleketleri).

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı ve Boğazlar Rejimi D airesi: 
(BM K Y) " ' !
Genel Müdür

Fahir Alacam

Reşat Temizer

Kültür İş le r i: (eski IV. Daire) (KÜLT) 
Genel Müdür

GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISI (GSOB) 
R ıfat Ayanlar

Azınlıklar ve Emlâk Dairesi (eski V. Daire) (AZEM) 
Genel Müdür

Fikret Berker 0  »

(Y abana memleketlerdeki Türk Azınlıkları, emlâkler) ve Türk okulları) 
Sosyal İşler D airesi: (eski İşçi Meseleleri Koor. Bürosu)

(SOİŞ)
Genel Müdür V.

Zübeyir Bensan 
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(Yabancı memleketlerdeki Türk işçi meseleleri)

Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi : (KONS) 
Genel Müdür

Sadun Terem

GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISI (GPRB)
Beşir Balcıoğlu

Protokol Dairesi : (PROT)
Genel Müdür

Şefik Fenmen

(Protokoller prensipler ve kullanışları, kordiplomatik muafiyet ve im
tiyazları)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (GİKY)
Pertev Subaşı

İktisadî İlişkiler Dairesi : (İBEİ)
Genel Müdür

Tevfik Saraçoğlu

(İkili ve Bölgesel İktisadî İlişkiler)
M illetlerarası İktisadî ve Sosyal Kuruluşlar Dairesi .

(VESK)
Genel Müdür

Rahmi Gümriikçüoğlu

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (GSKY)
İİter Türkmen

Kıbrıs - Yunanistan Dairesi : (KIYU)
Genel Müdür

Adnan Bulak

(Kıbrıs meselesi ile ilg ili işlerin yürütülmesi, Yunanistan ile Kıbrıs da 
vasinin icapları çerçevesi içerisinde mütalâa olunan bütün ikili ilişkilerin ve il
g ili konular).

Kıbrıs Plânlama Dairesi : (KIPL)
Genel Müdür

Tahir Şentürk
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(K ıbrıs’taki soydaşlarımızın maddî ihtiyaçlarının tespit ve karşılanması 
ve bununla ilg ili plânların yapılması)

Araştırma ve Siyaset Plânlama Dairesi (ASPL)
Genel Müdür

Özdemir Y iğ it

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (GİDY)
Gündoğdu Üstün

Celâl Çalışlar

Şahin Uzgören

Zübeyİr Aker

Personel Dairesi (PERS) 
Genel Müdür

İdarî İşler Dairesi (İDİD) 
Genel Müdür

Arşiv ve Ulaştırma Dairesi (ARUL) 
Genel Müdür

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (GNM Y)
Şükrü Elekdağ

Müşterek Güvenlik İşleri Dairesi (MÜGİ)
Genel Müdür

Şükrü Elekdağ

Müşterek Güvenlik ve Anlaşmalar Dairesi (M ÜAN ) 
Genel Müdür Vekili

Faruk Şahinbaş

ENFORMASYON DAİRESİ (ENFO)
Genel Müdür

Oktay İşçen

BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (BHMŞ)
Başhukuk Müşaviri

Suat Bilge

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ (SVSK)
Savunma Sekreteri

Mehmet Akın 
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OCAK 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





L Ocak 1967 BAŞKAN JOHNSON’UN SUN AY VE DEMİRELE 
YENÎ YIL TEBRİKİ

Başkan johnson’ıın Cumhurbaşkanı Sunay’a yeni 
yıl tebriki şöyledir :

«1967 yılı Truman doktrinin 20’nci yıl dönümü 
olacaktır. Halklarımızın paylaştıkları değer ve hedefler- 

' den kuvvet alan Türk - Amerikan ortaklığı bu 20 yıl 
içinde iyice perçinleşmiştir.

Size ve Türk halkına yeni yıl dolayısiyle en samimi 
dileklerimi sunarken, yeni Amerikan ve Türk kuşakları
nın geçmişte geliştirilen bu yakın dostluğu daha da kuv
vetlendirileceklerine dair güvenim tamamdır.

Size yakında W ashingtoıı’da karşılamakla bahtiyar 
olacağım. Görüşmelerimizden çok fayda ummaktayım.»

Başkan Johnson, Başbakan Demirel’e ise şu me
sajı göndermiştir :

«Enerjilerini kullanmak ve büyük beşeri kaynak
larını harekete geçirmek bakımından Türk halkı ve hü
kümetinin devamlı olarak göstermekte oldukları şuura 
hayranım. 1966 yılı gerçekten iktisadi ve sosyal ilerleme 
yılı olmuştur.

1967’nin sizin ve Türkiye için daha da başarılı bir 
yıl olmasını dilerim.»

3 Ocak 1967 KIBRIS'LI RUMLARIN S OV Y ETLER BİRLİĞİ
ALEYEIİNDEKİ NÜMAYİŞİ

200 kadar Kıbrıs’lı Rum Lefkoşe’de Sovyet Sosya
list Büyükelçiliğinin önünde bir nümayiş yaparak, Baş
bakan Aleksi Kosigin’iıı Türkiye’yi ziyareti sırasında 
verdiği Kıbrıs’la ilg ili demeçleri protesto etmişlerdir.
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4 Ocak 1967 ÇAĞLAYANGİL’İN ÇEK SİLAHLARI İLE İLGİLİ
MECLİSTE YAPTIĞI GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, CHP 
M illetvekili N ihat Erim’in Kıbrıs’a sevkedilen Çek si
lâh ları ile ilg ili konuşmasına gündem dışı bir konuşma 
ile cevap vermiş ve «A da’daki silâhların Birleşmiş M il
letler Kuvvetine devri konusunda Birleşmiş M illetler 
ve ilg ili devletler nezdinde teşebbüslerimize devam et
mekteyiz. Bu hususta, bu silâhların B. M. kuvvetleri ta
rafından kontrolü sağlanmıştır» demiştir (Bk. Belge l ) .

4 Ocak 196/ SEYLAN’IN B. M . ’DEKİ DAİMİ DELEGESİNİN
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Seylân’
ın Birleşmiş M illetler daimî delegesi Ponnambalam’ı 
kabul etmiş ve kendisi ile bir görüşme yapmıştır.

Bir yetkili Seylan başdelegesinin ziyaretiyle ilg ili 
olarak şunları söylemiştir : «Birleşmiş M illetlerde Kıb
rıs konusundaki görüşmeler sırasında, Sevlan hükümeti
nin tutumu önce, Makarios’u destekler tarzda idi, ancak 
gerçeği gören başdelege Ponnambalam’ın şahsi gayreti 
sonunda, Seylan hükümeti tutumunu değiştirmiş, çekim
ser kalmıştır. Başdelegemiz Orhan Eralp, kendisini yur
dumuza dâvet etmiş ve dâvet Dışişleri Bakanlığımızca 
uygun görülmüştür.»

Ocak 1967 BELÇİKA TARIM BAKANININ ZİYARETİ

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu, karma 
parlâmento komisyonunun 6 - 7 Ocak günleri Ankara’da 
yapacağı ikinci toplantıya katılacak olan Belçika Tarım 
Bakanı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu konsey dönem 
başkanı Charles Heger, Ankara’ya gelmiştir.
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CENTO TARIM ALT KOMİTESİNİN 
TOPLANTISI

Cento Tarım Hayvan Üretimi ve Hayvan Sağlığı 
Komitesi’nin yıllık toplantısı İslâmabad şehrinde başla
mıştır.

Doğu Türkiye ile Batı İran arasında, Van ile Rı- 
zaiye’yi birleştiren Cento kara ve demiryolu projelerinin 
tamamlanmış olduğu gözönüne alınarak bu bölgenin 
tarımsal yönden kalkındırılması konusunda Cento çalış
ma grubu tarafından etiidler yapılmıştır. A lt Komite bu 
etüdleri incelemiştir.

CUMHURBAŞKANI İLE İRAN ŞAHININ 
ADAN ADA YAPTIKLARI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile İran Şahı Rıza 
Pehlevi Adaııa’da buluşmuşlardır. Cumhurbaşkanı 4 
Ocak’ta Batman - İskenderun Petrol Boru hattının hiz
mete girişi dolayısiyle düzenlenen törende bulunmak 
üzere Güneye gitmiştir. 5 Ocak’ta Viyana'ya gitmek üze
re Türkiye semalarından geçen İran Şahı özel uçağı 
ile Adana’.ya inmiş ve kısa bir süre havaalanında Cum
hurbaşkanı Sunayla görüşmüştür. Bu görüşmelerde baş
bakan Demirel Dışişleri Bakanı Çağlayangil de bulun
muşlardır.

Görüşmeler sonunda Dışişleri Bakanı Çağlayangil. 
şu bilgiyi vermiştir : «İki komşu devlet başkanı böyle 
bir fırsattan faydalanarak umumî siyasî meseleleri ve 
Türkiye ile İran’ı ilgilendiren konuların son gelişmeleri
ni gözden geçirmişlerdir. Türkiye ve İran devlet başkan- 
ları arasındaki bu müzakere, çok samimi bir hava 
içinde cereyan etmiştir. Dost ve kardeş İran Şehinşahı- 
nın Türk semalarından geçerken, Adana’ya uğrayarak 
kısa bir süre de olsa misafirimiz olmak fırsatını bize 
verdiği için memnunuz. Bu fırsat, iki memleket arasın
daki ilişkilere ait gelişmeleri devlet başkanları arasında 
karşılıklı olarak müzakere imkânını da doğurmuştur.»
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5 Orak 1967 MAKARİOS'UN İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ 
BİR DEMECİ

Başpiskopos Makarios, Rum Genç Kadınlar ITris- 
tiyan Demeğinin bir toplantısında yaptığı konuşmada, 
geçen 12 ay içinde, iki cemaat arasındaki uyuşmazlığın 
çözümü yolunda pek az bir ilerleme kaydedildiğini be
lirttikten sonra, ikili görüşmeleri ele alarak şöyle demiş
tir :

«Kıbrıs Rum hükümeti bu diyalogu kabul etmiş
tir. Fakat Paris toplantısında ne gibi kararlara varıldı
ğını ve diyalogun devam edip etmiyeceğini bilmiyoruz.»

Makarios, Ankara resmi çevrelerinin verdiği de
meçlerden, bu diyalogun olumlu bir sonuca doğru yö
neldiği anlamı çıkarılamıyacağını işaret etmiş ve Eno- 
sis’i içine almıyacak bir anlaşmanın Kıbrıs’lı Rumları 
bağlamıyacağını tekrarlamıştır.

Makarios, hükümetin Türk azınlığı halklarından 
mahrum etme veya baskı altında tutma emeli taşımadı
ğını iddia etmiştir. Rumların lideri bu münasebetle Çe
koslovakya’dan satın alman silâhlar konusuna değin
miş, bu silâhların «sadece savunma gayesi için alındığı
n ı» ileri sürmüştür.

Makarios demecini bitirirken şöyle demiştir :

«Türklere dostluk elini uzatıyoruz. Fakat taksim 
gibi makul olmayan talepleri kabul ederek beyaz teslim 
bayrağını da çekecek değiliz.»

5 Ocak 1967 ALMANYA’DA İŞSİZ TÜRK İŞÇİ SAYISI

Merkezi Nürenberg’de bulunan, Alman İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Al manyada işsizlik ve boş iş yeri ile 
işsizlere ödenen işsizlik sigortası ödenekleri hakkında 
geniş bilgi vermiştir.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya’da işsiz Türk 
işçi sayısı 2500 dır.
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TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISI

İkinci toplantısını Ankara’da yapan Türkiye-A v
rupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Komis
yonuna Başbakan Süleyman Demirel bir mesaj gönder
miştir. (Bk. Belge 2).

Başbakan’ın mesajı okunduktan sonra, Belçika 
Tarım Bakanı Charles Heger, komisyon toplantısının 
amaçlarını belirten bir konuşma yapmıştır. Daha sonra, 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de bir konuş
ma yapmıştır (Bk. Belge 3).

Komisyonun iki gün süren çalışmaları sonunda or
tak bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 4). Toplantıya 
katılan parlamenterler de bu konuda bir basın toplantı
sı yapmışlardır (Bk. Belge 5).

Avrupalı parlamenterler, Konya ve İstanbul'u zi
yaret ettikten sonra 11 Ocak günü Türkiye’den ayrıl
mışlardır. Avdetlerinden evvel Komisyonun Avrupa 
Delegasyonu Başkanı Belçikalı parlamenter Moreau de 
Melen çalışmaları hakkında bir basın toplantısı düzen
lemiştir (Bk. Belge 6).

I-IÜKÛMETİN DIŞ POLİTİKASI HAKKINDA 
GENSORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
ÇAĞLAYANGİL'İN YAPTIĞI KONUŞMA

Hükümetin dış politikası hakkında gensoru açıl
masını öngören önergenin M illet M eclisindeki müza
keresinde, gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil söz almış, ve 
özetle şunları söylemiştir.

«Umumiyetle deniliyor ki, [ürk hükümetinin Kıb- 
rıs konusunun hallinde formülü nedir? Hükümet, öte- 
deııberi belirttiği dört prensibi her hal şeklim içine ala
cak seyyaliyet ve elastikiyet içinde tesbit etmiştir. Bu 
elastikiyet olmadıkça, bir manevra sahası bulunmadıkça, 
müzakereye gitmenin bir neticesi yoktur.
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Biz, federasyonu red mi ediyoruz? Hayır. Dört 
prensibin kabul ettiği federasyonu da, taksim i de ka
bul ederiz.

İkili anlaşmalar vardır. Ortak savunmamızla i l
g ili bu 54 anlaşmanın l4 ’ü hariç diğerleri derece derece 
gizlidir ve pek tabii ki, m illî açıdan bunların açıkça bi
linmemesi iktiza eder, tesislerin yapımı yer değiştirmesi 
ve istimal şekli Türk hükümetinin iznine tâbidir.

Şu kadar ki, biz ne Amerikan uydusuyuz, ne Rus 
düşmanı, rahat olalım. Sadece memleketimizin menfa
atlerini düşünmekteyiz. Pek tabii, bu mes’eleleri görüş
meliyiz, ancak, peşin hükümlerden ve suçlamalardan 
vazgeçerek.»

Gensoru önergesi ile ilg ili konuşmasına, Başba
kan Süleyman Demirel’in «Türkiye’de üs yoktur tesis 
vardır» sözünün muhalefet tarafından ne şekilde anla
şıldığını izahla devam eden Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, «Türkiye’de Amerikan hakimiyeti altın
da üs yoktur» demiştir.

Bakanın konuşmasından sonra gensoru önergesi 
oy’a sunulmuş ve gündeme alınması reddedilmiştir.

6 Ocak 1967 LİBERYA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Liberya hükümeti, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler 
barış gücünün 26 Aralık 1966-26 Haziran 1967 tarih
leri arasındaki görev süresindeki masrafları İçin Birleş
miş M illetler’e 1.500 dolar bağışta bulunmuştur.

6 Ocak 1967 B. M. AZINLIKLAR ALT KOMİTESİNDE
«ERMENİSTAN HALKI» ADINA YAPILAN 
İDDİALAR

«Bağımsız Ermenistan cumhuriyetini» temsil etti
ğini iddia edeıı Dr. A. Varcabeydan adında bir Ermeni, 
jenosid suçuna karşı alınması zorunlu tedbirleri müzake-
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re etmeye hazırlanan B. M. Azınlıklar A lt Komisyonu
na hitap eden bir mesajında, jenosid sözleşmesine imza 
koymamış ülkeleri, vakit geçirmeden bu sözleşmeye ka
tılmaya davet etmiştir.

«Ermenistan halkı» adına yayımlanan bildiride, 
jenosid’i cezalandıracak uluslararası bir mahkeme ku
rulmasını öngören sözleşme hükmünün şimdiye kadar 
gerçekleşmediği hatırlatılmaktadır.

Varcabeydan adındaki Ermeni, 1915 yılında Tür
kiye’de birbuçuk milyon Ermeninin katledildiği gibi 
asılsız bir iddiayı da tekrarlamıştır.

Varlığı bilinmeyen «Bağımsız Ermenistan cumhu
riyetinin» bu temsilcisi, Türkiye’de meydana geldiğini 
iddia ettiği katliamı insanlık tarihinin en karanlık say
fası» olarak nitelemiştir.

B. M. İnsan Hakları Komisyonu tarafından kuru
lan B. M. Azınlıklar A lt Komisyonu, ırk ayrımının ön
lenmesi ve azınlıkların korunması meselelerini 23 Ocak’- 
ta müzakere etmeye başlıyacaktır. Gündem de «jenosid» 
de bulunmaktadır.

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN GÖÇÜ 
MESELESİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürü bu konuda şunları söylemiştir :

«Parçalanmış ailelerin birleşmesi ve bunların göç 
etmesine müsaade edilmesi yolunda Bulgar hükümeti 
ilg ilileri ile müzakereler halen devam etmektedir. Bun
ların hangilerinin ve göç edeceklerin akrabalık derece
lerinin tesbiti tamamlandıktan sonra durum ilan edile
cektir.»

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ BİR DEMECİ

Yunan Dışişleri Bakanı İkonomu Guras verdiği 
bir demeçte şunları söylemiştir :



«Kıbrıs konusunda nihai hal çaresine, m illetler
arası prensipler dahilinde barışçı yollardan varılacağını 
umuyoruz. Nereden gelirse gelsin, şiddet hareketlerini 
ve keyfi davranışları takbih ederiz. Şiddet daima şiddet 
yaratır ve bir felâkete yol açabilir. Tehditler bizi yıld ır
maz. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, fakat bütün Yunan
lılar, kendi gelenek ve tarihlerine sadık kalarak m illî 
menfaatleri savunmak yolunda, tahrik edilmemiş her 
türlü istilâcıya karşı bütün güçleri ile mücadeleye giriş
meye kararlıd ırlar.»

8 Ocak 1967 DR. KÜÇÜK’ÜN MAKARİOS'A CEVABİ

Makarios’un Hristiyan Genç Kızlar cer-niye- 
ti’nde yaptığı konuşmayı yorumlayan Dr. Küçük 
demiştir ki : «aramızdaki siyasî anlaşmazlıkların barış
çı yo llarla halledilmesi için ve anayasa düzenini iade 
etmek amacıyla görüşmeler yapabilmemiz yolundaki 
müracaatları kaale almayan ve reddeden Başpiskopos 
Makarios idi. Eğer Başpiskopos yaptığı konuşmada ha
kikaten samimi ise, bu samimiyetini fiiliyatda ispat et
melidir. Meselâ ilk adım olarak ekonomik ablukayı ve 
insanlık dışı aramaları kaldırmalı ve Türklerin hakları
nı iade edip, bunlara saygı gösterilmesini temin etme
lid ir.»

9 Ocak 1967 YENİ YUNAN BAŞBAKANININ KIBRIS
KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

Başbakan Paraskevopulos Yunan meclisinde hü
kümet programını okumuştur. Yeni Başbakan Kıbrıs’la 
ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Kıbrıs probleminin uzun bir geçmişi vardır. Ko
nu birçok safhalardan geçmiştir. Hükümet ilg ili dev
letlerin iyi niyetinin barışçı ve âdil bir çözüm yolu teş
kil ettiğine kanidir. Çıkmazlardan bile olumlu sonuçlar 
alınabileceğine inandığımızdan Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki görüşmelerin faydasına inanıyoruz. Bu konu
da Yunanistan’ın arzu ettiği siyasî temaslar ve m illî il
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gi devam edecektir. Ayni azim ve iyi niyetle Türkiye 
ile görüşmeyi faydalı telâkki ediyoruz. Şurası muhak
kak ki bu görüşmelerin devamı ve başarı ile sonuçlana
bilmesi için Türkiye tarafından da ayni azim ve iyi ni
yet mevcut olmalıdır. Üzüntü ile kaydetmeliyim ki, say
gıdeğer Türk Dışişleri Bakanının beklenmeyen ve ba
rışa karşı bir mahiyet taşıyan son demeci en azından 
bir sukûtu hayal yaratmış ve ümitlerimizi zayıflatmıştır. 
Yunan hükümetinin Birleşmiş M illetler prensiplerine 
bağlılığı ve samimi barışseverlik arzusu Ankara hükü
meti ile ayni tutumu izlemesine manidir. Müzakere yo
lu ile sadece barışçı ve âdil bir çözüm için azimliyiz. Şu
nu da belirteyim ki, Yunan milletinin her türlü saldı
rıya karşı koyma azmi kuvvetlidir.»

10 Ocak 1967 CUMHURBAŞKANI SUN AY'IN VE BAŞBAKAN
DEMİRELİİN RCD ÖĞRENCİ BİRLİĞİNE 
MESAJLARI '

Pakistan’daki RCD Öğrenci Birliğinin ilk toplan
tısı İran Büyükelçisinin başkanlığında Lahor'da yapıl
mıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Suııay bu toplantı müna
sebetiyle Öğrenci Birliğine bir mesaj göndermiştir. Baş
kan Sun ay bu mesajında, üç yıl gibi kısa bir zaman için
de RCD’nin bütün sahalarda İran, Türkiye ve Pakistan’
da kalkınmaya yaptığı yardımlardan gurur duyulması 
gerektiğini belirtmiştir.

RCD Öğrenci Birliğine Başbakan Süleyman De- 
mirel de bir mesaj göndermiştir. Bu mesajında Başba
kan, kurulduğu günden bu yana Kalkınma için Bölge
sel İşbirliği teşkilâtının sosyal, ekonomik, teknik ve 
kültürel sahalarda kayda değer bir ilerlemenin kayde
dilmiş olduğuna değinmiştir.

10 Ocak 1967 TİCARET BAKANININ VARŞOVA'DAKİ
TEMASLARI

9 Ocak’tan beri bir Türk ticaret heyetinin başın
da Varşova’yı ziyaret etmekte olan lic a re t Bakanı Sa-
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dik Tekin Müftüoğlu, Polonya Başbakanı Jozef Cyran- 
kiewicz, Dışişleri Bakanı Adam Rapacki ve Dış Ticaret 
Bakanı W itold Trimpczynski ile görüşmüştür.

10 Ocak 1967 B. A. C. BÜYÜKELÇİSİNİN BAYRAM MliSAJI

Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükel
çisi Abbas El Shafie, Ramazan Bayramı münasebetiyle 
Türk milletine şu mesajı yayınlamıştır :

«Çoğunun damarlarında Türk kanı bulunan Bir
leşik Arap Cumhuriyeti m illeti adına mübarek Ramazan 
bayramı dolayısı ile, kardeş Türk milletine en samimi 
tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunar bu bayramın bi
zim ve bütün dünya miislümanları için hayırlı ve bere
ketli olmasını temenni ederim.

Her müslümanın gönlünde ümit ve sevinç yaşatan 
bu kutsal gün ve bu mesut fırsat münasebeti ile M ısır 
ve Türk milletinin kardeşlik ve dostluk bağlarının da
ha da artması için dua ediyoruz.

Aramızdaki dinî ve tarihi bağlar, Orta Doğu’nun 
şartları ve dünyanın bugün geçirmekte olduğu önemli 
safha, devamlı barışı, beşeriyetin ve milletlerimizin gü
venliği, refahını ve ilerlemesini sağlamak, bağlarımızı 
ve işbirliğimizi kuvvetlendirmek için, giriştiğimiz mü
cadele azmimizi daha da arttıracaktır.»

10 Ocak 1967 U THANT’IN KIBRIS’TAKİ ÖZEL TEMSİLCİSİNİN
DR. KÜÇÜK İLE GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki 
özel temsilcisi Pıerre Spinelli, Dr. Fazıl Küçük ile gö
rüşmüştür.

Cenevre’deki Birleşmiş M illetler Avrupa bürosu 
Genel Müdürü olan Spinelli, Kıbrıs’ta Genel Sekreter 
Thant’ın temsilciliğini yapmak üzere geçen hafta ada’ya 
gelmiştir.
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Pierre Spinelli, iki yıl süre ile  Kıbrıs’ta Genel 
Sekreterin temsilcisi olan Carlos Bernardes’in görevin
den ayrılması üzerine buraya tayin edilmiştir ve yeni 
bir tayin yapılana kadar adada kalacaktır.

12 Ocak 1967 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIM 
ÎSTEĞİ

B. M. teşkilâtına üye 122 ülke ile B. M. Genel 
merkezinde gözlemci bulunduran diğer altı ülkeye mek
tupla başvuran Genel Sekreter, Kıbrıs’daki barışı koru
ma harekâtının devamını sağlıyabilmek için «mümkün 
olan en kısa zamanda gönüllü katkılar ile cömertçe yar
dımda bulunmalarını» istemiştir.

U Thant, görev süresi bu yılın Temmuz ayında 
sona erecek olan barış gücünün masraflarının 69.715.000 
doları bulduğunu, fakat 5 Ocak 1967 tarihine kadar ya
pılan yardım ve vaitlerinin 61.340.944 dolar olarak tes- 
bit edildiğini belirterek, aradaki 8.374.056 dolarlık açı
ğın kapatılabilmesi için âcil yardıma ihtiyaç duyulduğu
nu söylemiştir.

1964 yılının Mart ayındanberi ada’da bulunan ba
rış gücüne en büyük yardımı yapan ülke 28.1 milyon do
larla Amerikadır. Amerika’yı 13.6 milyon dolarla 
İngiltere, 5.5 milyon dolarla Batı Almanya, 4.5 
milyon dolarla Yunanistan ve 1.2 milyon dolarla da 
İtalya izlemektedir. İsveç, Belçika ve Hollanda bir mil
yon dolar civarında yardımda bulunmuşlardır. Malta 
ve Singapur gibi ufak ülkeler birkaç bin dolarla masraf
lara katılırken en az yardımı 400 dolarla Nepal yapmış
tır.

/
12 Ocak 1967 ROSSİDES’İN GÜVENLİK KONSEYİNE MEKTUBU

Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs Rum temsilcisi 2e- 
non Rossides, Güvenlik Konseyine gönderdiği bir mek
tupta İhsan Sabri Çağlayangil’in 6 Ocak günü Türkiye 
Büyük M illet Meclisinde yaptığı konuşmanın Türkiye’
nin Kıbrıs’a, askeri müdahalede bulunma niyetini göster
diğini iddia etmiştir.
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12 Ocak 1967

13 Ocak 1967

13 Ocak 1967

Rossides’e bakılırsa, Türk silâhlı kuvvetlerinin Tür
kiye’nin Kıbrıs’a en yakın kesimde yürüttükleri amfibik 
araçlarla çıkarma ve havadan indirme manevralarının 
ışığında incelendiğinde Çağlayangil’in son sözleri dik
kati çekmektedir. Rossides’e göre, Türkiye’nin bu tehdit
leri, adaya müdahale ve işgal arzusunun ifadesidir.

■y ,0  v

İNGİLTERE’NİN TÜRKİYE’YE YARDIMI

12 Ocak’ta yayınlanan «Denizaşırı Gelişme - Mev
cut İşler» adlı İngiliz Beyaz Kitabında, İngiltere’nin 
Türkiye’ye yaptığı yardım açıklanmıştır Bk. Belge 7).

BAŞBAKANIN KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ 
BAYRAM GAZETESİNE DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Ankara Bayram ga
zetesine verdiği özel demeçte Kıbrıs konusu üzerinde 
durarak meselenin diiya efkârına yanıltıcı bir şekilde 
kasten ortaya konduğunu belirtmiş, ve Yunan megalc- 
idea’sma işaret ederek «bunun ardında müstemlekecili
ğin en entrikacı nümunelerinden birinin yer almış oldu
ğu dünyadan gizlenmiştir» demiştir (Bk. Belge 8).

BAŞKAN JOHNSON’UN CUMHURBAŞKANI  
SUN AY’IN YAPACAĞI ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Melih Esen- 
bel’iıı itimatnamesini kabul ederken yaptığı konuşmada 
Başkan Johnson, «Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay’ın önümüzdeki Nİsan ayında Amerikaya yapacağı 
ziyareti büyük bir sabırsızlık içinde bekliyoruz, bu vesile 
ile kendisine ve Türk halkına Amerikan milletinin say
gı ve dostluğunu belirtebileceğimiz! umuyoruz» demiş
tir.

Başkan Johnson konuşmasında ayrıca, Türk-A m e
rikan dostluğunu övmüş ve Türkiye Cumhurbaşkanının 
ziyaretinin Truman doktrinin 20’ııci yıldönümüne rast- 
lıyacağına işaret etmiştir.
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13 Ocak 1967

14 Ocak 1967

14 Ocak 1967

Başkan Johnson’a itimatnamesini sunarken Büyü
kelçi Melih Esenbel de iki ülkeyi birbirine bağlıyan dost
luk ilişkilerine değinmiş ve Türkiye halk ve hükümeti
nin bu ilişkilerden ve dünyanın barışa kavuşması yolun
daki müşterek arzuları ile kuvvet kazanan sıkı işbirli
ğinden kıvanç ve gurur duyduklarını belirtmiştir.

TOGO’DA HÜKÜMET DARBESİ

Eski Başkan Silvanus Olimpiyo’nun 13 Ocak 1963 
deki katlinden tam üç yıl ve 21 Kasım 1966’da meyda
na çıkarılan başarısız darbe teşebbüsünden iki aydan az 
bir zaman sonra Togo’da yeni bir hükümet darbesi ya
pılmış, silâhlı kuvvetler Genelkurmay Başkanı Yarbay 
Eyadema, Başkan Grunetzky’yi devirerek iktidarı ele 
almıştır.

SOVYETLERİN KIBRIS RUM HÜKÜMETİNİ  
PROTESTOSU

Sovyetler, Moskovanın Kıbrıs konusundaki tutu
munu kınayan nümayişçilerin bir Sovyet büyükelçiliği 
mensubuna saldırışını protesto etmiştir.

Sovyet büyükelçiliği üçüncü kâtibi Kıbrıs Rum hü
kümeti Dışişleri Bakanı Kiprianu’ya, hükümetinin pro
testosunu iletmiştir. Sözkonusu olay sırasında Sovyet 
büyükelçiliği mensuplarından biri polis yetişinceye ka
dar dövülmüş ve kovalanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BAYRAM GAZETESİNE 
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Şeker 
Bayramı münasebetiyle Bayram gazetesine özel bir de
meç vermiştir (Bk. Belge 9).
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14 Ocak 1967 POLONYA TİCARET BAKANININ
İSTANBUL’DAN GEÇİŞİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

İstanbul’dan geçmekte olan Polonya Ticaret Ba
kanı, havaalanında şu demeci vermiştir :

Memleketimi ziyaret eden Türk Ticaret Bakanı 
ile iki ülke arasındaki ekonomik münasebetleri geliştir
mek üzere olumlu görüşmelerde bulunduk. M art’ta 
Türkiye’ye gelecek olan bir Polonya ticaret heyeti esa
sen mevcut iktisadi ve ticari münasebetlerimizi daha da 
geliştirmeyi hedef tutan temaslarda bulunacaktır.»

M 14 Ocak 1967 TÜRK - İTALYAN KARMA KÜLTÜREL
KOMİSYONU TOPLANTISI

Türk - İtalyan Kültürel Karma Komisyonu, 10 ve 
14 Ocak tarihleri arasında sekizinci dönem toplantısını 
Roma’da tamamlamıştır. Karma Komisyon önümüzdeki 
üç yıl için, özellikle öğrenim burslarını, san’atçı ve üni
versite öğretim üyesi mübadelesini içine alan programı 
kabul etmiştir.

7 5-20 Ocak 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞİK ARAP 
CUMHURİYETİNİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 15-20 
Ocak 1967 tarihleri arasında Birleşik Arap Cumhuriye
tini resmen ziyaret etmiştir. Hareketinden evvel Türk 
basınına bir demeç veren Bakan (Bk. Belge 10), Kahi- 
re’ye muvasalâtında Mısır basın ve radyo - televizyonu
na bir beyanat vermiştir (Bk. Belge 11).

15 Ocak akşamı, Mısır Dışişleri Bakanının misa
firi şerefine verdiği yemek münasebetiyle Türkiye D ı
şişleri Bakanı bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 12).

Mahmud Riad ile Çağlayangil arasındaki resmî 
görüşmeler 16 Ocak’ta başlamıştır. 17 Ocak’ta Orta Do
ğu ajansına ve A. B. C. televizyonuna birer demeç ve
ren Dışişleri Bakanı Çağlayangil, 20 Ocak’ta da El Ah- 
ram gazetesine bir beyanat yapmıştır (Bk. Belge 13). 
Öte yandan resmî temaslarına devam eden Bakan, 20 
Ocak günü Başkan Nasır tarafından kabul edilmiştir.
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15 Ocak 1967

16 Ocak 1967

16 Ocak 1967

Ziyaret hakkındaki basın bildirisi 20 Ocak’ta ya
yınlanmıştır (Bk. Belge 14). Dönüşünde Beyrut’a uğ
rayan Dışişleri Bakanı ziyareti hakkında Beyrut hava
alanında bir demeç vermiş (Bk. Belge 15), yurda dö
nüşünde de görüşmeleri ile ilg ili olarak basına izahat 
vermiştir (Bk. Belge 16).

BAŞBAKANIN TERCÜMAN GAZETESİNE 
DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Tercüman gazetesi
ne verdiği bir demeçte, hükümetin ikili anlaşmalar ko
nusundaki politikasını izah etmiştir (Bk. Belge 17).

DIŞİŞLERİNİN KIBRIS’TAKİ ÇEK SİLAHLARI 
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı bu konuda 
şunları söylemiştir :

«Bugünkü bazı gazetelerde Kıbrıs’a ithâl edilmiş 
bulunan Çek silâhlarının 31 Ocak’ta Rumlara dağıtıla
cağına dair haberler neşredilmiştir. Ada’ya sokulmuş 
bulunan Çek silâhlarının dağıtılacağına dair Bakanlığı
mızda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu vesile İle 
şunu da hatırlatmak isterim ki, sözkonusu silâhların 
Birleşmiş M illetler emanetine verilmesi hususunda hü
kümetimiz tarafından yapılan teşebbüsler devam etmek
tedir.»

DIŞİŞLERİNİN YUNANİSTAN İLE İKİLİ 
GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı bu konuda 
şunları söylemiştir :

«15 Ocak 1967 tarihli bazı gazetelerimizde eski 
Yunan Dışişleri Bakanı Tumbas’ın, Yunan pralâmento- 
sunda, Stefanopulos hükümetinin hükümetimizle ikili 
görüşmelere Enosis’i hareket noktası olarak almak su
retiyle başladığı ve yürüttüğü yolunda beyanda bulun
duğuna dair Atina mahreçli bazı haberlerin yer aldığı 
görülmüştür.
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Amiral Tumbas’ın böyle bir konuşma yaptığı he
nüz resmen teyid edilmiş değildir. Ancak, Yunanistan’
ın eski Dışişleri Bakanı basınımızda yayınlanan şekilde 
bir demeç vermiş ise bu beyanat gerçeği aksettirmekten 
uzaktır.

Filhakika, bilindiği gibi, Türkiye - Yunanistan ara
sında ikili müzakerelere, Atina hükümetinin talebi üze
rine hiçbir ön şart ileri süriilmeksizin başlanmış ve bu 
hususta 18 Mayıs 1966 tarihinde bir de ortak bildiri ya
yınlanmıştır.

Bu itibarla başlangıçta mutabık kalındığı üzere 
ikili görüşmeler hiçbir ön şart kabul edilmeksizin baş
latılm ış ve Stefanopulos hükümetinin düşmesine kadar 
aynı anlayış içinde yürütülmüştür.»

t o r A  cB

/MOSKOVA’DAKİ TÜRK  - SOVYET TİCARET 
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi 
İkinci Başkanı Çelil Veisoğlu başkanlığındaki Türk T i
caret heyeti Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı heyeti ile res
mî temaslarına Moskova’da, başlamıştır.

Sovyet heyetine başkanlık etmekte olan Viktor 
Spandaryan, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına ek 
sekizinci yıllık ticaret protokolünün imzalanmasından 
sonra ticari mübadele kapsamının genişliyeceğini söy
lemiştir.

İki heyet başkanı, müzakereler başlamadan önce, 
yeni anlaşmanın temellerinin Kosigin’ın Türkiye’yi zi
yareti sırasında atılmış olduğunu işaret etmişlerdir.

KERKÜK VALİSİNİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Kerkük valisi Nuri El - Ravi, Ankara valisi Celâ- 
lettin Coşkunun davetlisi olarak Ankara’ya gelmiştir. 
Ankara’dan sonra İzmir ve İstanbulu ziyaret eden Ker
kük Valisi, hareketinden evvel öğrenci mübadelesi du
rumu hakkında şunları söylemiştir :



Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de 400 İrak
lı öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 100’ü Irak 
hükümetinden burs almaktadır. Bu 400 öğrencinin yüz
de ellisi Türk asıllı ailelerin çocuklarıdır. Irak’da da 50 
civarında Türk öğrencisi mevcuttur. Türkiye ve Irak 
arasındaki kültür, ulaştırma ve ticaret anlaşmaları her- 
gün biraz daha geliştirilmektedir.»

17 Ocak 1967 ORHAN ER ALP'İN B. Af. GENEL SEKRETERİNE
TÜRKİYE’NİN KIBRIS KONUSUNDAKİ TUTUMU  

■ İLE İLGİLİ MEKTUBU

Birleşmiş Milletlerdeki Türkiye temsilcisi Orhan 
Eralp, Genel Sekreter U Thant’a bir mektup göndere
rek, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Tür
kiye’nin Kıbrıs konusundaki sözlerinin Kıbrıs’lı Kumlar 
tarafından yanlış aksettirildiğini söylemiştir.

Kıbrıs temsilcisi Zenon Rossides bir hafta önce 
Genel Sekretere başvurarak, Çağlayangil’in 6 Ocak gü
nü parlâmentoda yaptığı konuşmanın «Türkiye’nin ada
ya askeri müdahalede bulunma ve adayı istilâ amacında 
olduğunu açığa çıkardığını» iddia etmişti.

Eralp, Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan mek
tubunda, «Çağlayangil’in sözleri tehdit bir yana, akla ve 
itidale davetten başka birşey değildir» demektedir. Eralp, 
özellikle, Çağlayangil’iıı, «bütün ihtimalleri diploma
tik alanda sonuna kadar götürmek hepimizin amacıdır» 
dediğini belirtmektedir. Büyükelçi Eralp, şöyle devam 
etmektedir : «bu sahte alarmın Kıbrıs’lı Rumların Türk- 
leri yoketmek amacıyla silâh alışlarını örtmek için veril
diğini Güvenlik Konseyi üyelerinin anlamaması imkân
sız.» Eralp, Çekoslovakya’dan geldiği bildirilen bu si
lâhların ithalinin «Güvenlik Konseyinin acil, sık ve ıs
rarlı itidal çağrılarının açıkça ih lâ li» olduğunu belirt
miştir.
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17 Ocak 1967 1 A : I.D. BALKANININ TÜRKİYE’YE 1967’DE
YAPILACAK YARDIM KONUSUNDAKİ DEMECİ

17 Ocak 1967

İzmir’de bulunan A. İ. D. Türkiye misyonu Baş
kanı James Grant, düzenlediği basın toplantısında 
«Türkiye 1967 yılında da 196,5 ve 1966 yıllarında aldı
ğı yardımı aynen alacaktır» demiştir.

A. İ. D. misyonu Başkanı, bu konuda özetle de
miştir ki :

_ _  • . . .  'v t )  9  -i \ .
«Türkiye’ye 1967 yılında yapılacak yardımın mik

tarı hakkında bir rakam söylenemez. Ancak, bu rakam 
1965 ve 1966 yıllarında yapılan dörtyiiz milyon dolarlık 
rakamın altına düşmiyecektir, Türkiye, hâlen Hindistan 
ve Pakistan’dan sonra, en fazla yardım alan memleket
tir. Esasen Türkiye 1967 yılında yardımı mutlaka alma
lıdır. Çünki, Türkiye son üç yıldanberi yardımları ba
şarılı şekilde kullanmıştır.»

PROF. FEYZİOĞLU’NUN AVRUPA KONSEYİ  
KONUŞMASI

Avrupa Konseyi Siyasî Ivomisyonu’nun Paris’te 
yaptığı son toplantısından dönen Kayseri M illetvekili 
Turan Feyzioğlu, Komisyon çalışmaları hakkında bilgi 
vermiştir : «Gündemin Batı Avrupa ülkeleri ile Doğu 
Avrupa arasındaki ilişkileri ile ilg ili maddesi münase
betiyle Sovyet Başbakanı Kosigin’in Ankara’ya yaptığı 
ziyaret hakkında Komisyona bilgi verdim. Ayrıca, Kıb
rıs Rumlarının Çekoslovakya’dan getirdikleri silâhlar 
konusunun, Avrupa’nın Güney-Doğu Bölgesinde ger
gin liğ i arttırıcı vahim bir olay teşkil ettiğini izah ettim.

«Yunanlı temsilci Çek silâhları konusunda gerçe
ği tamamiyle inkâr yoluna saptı. Kendisine gerekli ce
vapları verdim. Çekoslovakya’dan silâh getirildiğini, 
Makarios’un bile İnkâr etmediğini, hattâ U Thant’ın 
bu konuda B. M. Güvenlik Konseyine özel bir ek rapor 
verdiğini, Birleşmiş M illetler makamlarının bu silâhları 
teftiş ettiğini belgelerle ve fotokopilerle ortaya koydum. 
Türk Hükümetinin sözlerinin değil, Rumların devletler 
hukukuna saygısızlık ifade eden davranışlarının barışı 
tehdit edebileceğini açıkladım.
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17 Ocak 1967

18 Ocak 1967

18 Ocak 1967

19 Ocak 1967

«Siyasî Komisyon Sözcüsü olaylardan önce hazır
lanmış olan raporuna, Türk-Sovyet ilişkilerindeki olum
lu gelişmeler ve Çek silâhları konusunda da birer cümle 
eklemeyi kabul etti.»

RCD BÜTÇE VE İDARE KOMİTESİNİN 
TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği kuruluşu (RCD) 
Bütçe ve İdare Komitesinin Ankara’da yaptığı toplan
tı sona ermiştir. İki gün süre toplantıda, İdarî konular 
görüşülmüş bu arada, Tahran da bulunan Genel Sekre
terliğin 1967 malî yılı bütçesi görüşülerek kabul edilmiş
tir.

İNGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN 
MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşmiş M illetlerde açıklandığına göre, İngiltere 
Kıbrıs’daki barış gücüne iki milyon dolar malî katkıda 
bulunacaktır. Bu para, adadaki 4,600 kişilik İngiliz ba
rış gücü askerlerinin masraflarını karşılamak üzere öde
nen paranın dışındadır.

RCD KOORDİNASYON KOMİTESİNİN 
TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği kuruluşu Koordi
nasyon Komitesi Ankara’da toplanmıştır.

VATİKAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ  
BAĞLAR

Papa altıncı Pol, Vatikan’da, Türkiye’nin yeni Va
tikan Büyükelçisi Hûveyda Mayatepek’İ kabul etmiştir.
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Papa ile Büyükelçi Mayatepek, 1571 yılında îne- 
bahtı’da cereyan eden tarihî deniz savası sırasında papa
lık donanmasının ele geçirdiği bir Osmanlı sancağının 
Türkiye’ye iadesi üzerinde durmuşlardır. Büyükelçi Ma
yatepek, papalığın sancağı iadeye karar vermesini «ta
rihi önemi haiz bir jest» olarak niteliyerek şöyle demiş
tir : «Bu jest, anlaşmazlıklar devrinin sona erdiğini ve 
papalık ile Müslüman dünya arasında samimî ve fayda
lı yeni bir işbirliği devrinin açıldığını işaret etmekte
dir.»

Papa altıncı Pol, verdiği cevapta, Osmanlı sanca
ğının çağdaş Türk ulusuna iadesinden sadece memnun
luk duyduklarını belirtmiştir. Papa, yanan bir Osmanlı 
kolyonundan ele geçirilen sancağın iadesinin «V ati
kan’ın büyük ve necip Türk ulusuna duyduğu samimi 
hislerin bir ifadesi olduğunu» söylemiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRIS’TAKİ ÇEK 
SİLAHLARI KONUSU

Birleşmiş M illetler Kıbrıs barış gücüne asker veren 
ya da para yardımında bulunan ülkeler temsilcilerinin, 
Genel Sekreter U Thant’a başvurarak adaya Çekoslo- 
vakyadan silâh gönderilmesi dolayısiyle duydukları en
dişeyi belirttikleri öğrenilmiştir.

Barış gücüne katılan ülkelerin temsilcileri, Genel 
Sekreterden özellikle Kıbrıs hükümetinin silâhları Bir
leşmiş M illetler kontroluna devretmeye razı edilmesini 
istemişlerdir.

TÜRKİYE’DE KURULACAK ALÜMİNYUM  
FABRİKASI İÇİN SOVYET HEYETİ İLE 
GÖRÜŞMELER

Sovyetler B irliğ in in  Türkiye’de kuracağı alümin
yum tesisleri ile ilg ili çalışmalara başlanmıştır.



20 Ocak 1967

21 -22  Ocak 1967

21 Ocak 1967

Bu projenin, teknik ve mali yönlerini, Etibank ile 
görüşmek üzere, bir süre önce memleketimize davet~edi- 
len, Sovyetler Birliği ilg ilileri, Sovyetler Birliği ağır 
sanayi ihracaat komitesi başkan yardımcısı Kalac Ni- 
kov’ıın başkanlığında, 12 kişilik bir heyetle yurdumuza 
gelerek miizakerelere'^Başlamışlardır.

MAKARİOS’UN SİYASÎ MÜŞAVİRİNİN 
KAHİRE'DEKİ DEMECİ

Makarios’un siyasi müşaviri Lasarides Kahire’ye 
gelişinde verdiği demeçte, «açık konuşmak gerekirse, 
Çağlayangil’in Kahire görüşmelerinin Kıbrıs meselesi
nin halline yardımedeceğinden ümitli değiliz. Fakat böy
le bir imkânı ihtimal dışı sayamayız» demiştir.

RCD PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Bölgesel 
Planlama Konseyi, Ankara’da toplanmıştır (Bk. Belge
18). Konsey, teşkilâtının 13 ihtisas komitelerinin ha
zırladıkları raporları görüştükten sonra, bunlarmBakan- 
lar Konseyi tasvibine sunmuştur.

İKİLİ ANLAŞMALAR HARKINDAKİ  
GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 
akdolunan ikili anlaşmaların bir araya getirilerek sis
tematik bir düzene sokulması konusunda (Bk. Belge
19) görüşmeler yeniden başlamıştır.

Bu konuda açıklamada bulunan Dışişleri .sözcüsü 
yardımcısı «Birleşik Amerika Büyükelçisi Parker Hart, 
dün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp’- 
ın ııezdine gelmiş ve yapılan görüşmelere iki tarafın 
teknisyenleri de katılm ıştır» demiştir.
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22 Ocak 1967 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANININ CENTO İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği kuruluşu (RCD) 
Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara’
ya gelen İran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi, verdiği 
demeçte Cento konusunda şunları söylemiştir :

«Cento anlaşmalarının yeni baştan gözden .geçi
rilmesi gerekmektedir. Bu teşekkülün, Kıbrıs olayların
da Türkiye’ye yardım etmemesi karşısında böyle bir ka
nıya varmış bulunmaktayım.»

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı
nın altıncı Bakanlar Konseyi, Dışişleri Bakanı Çağla- 
yangil’in başkanlığında Ankara’da toplanmıştır.

Bakanlar Konseyi toplantısına, İran Dışişleri Ba
kanı Ardeşir Zahidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şeri- 
füddinPİrzade de katılmışlardır.

Toplantının açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Cev
det Sunay’ın göndermiş olduğu mesaj (Bk. Belge 20) 
okunduktan sonra, Başbakan Süleyman Demirel top
lantısının açış konuşmasını yapmıştır (Bk. Belge 21).

Başbakan’ın konuşmasından sonra, sırasıyla D ı
şişleri Bakanı Çağlayangil, İran Dışişleri Bakanı Zahidi 
ve Pakistan Dışişleri Bakanı Pİrzade konuşmuşlardır 
(Bk. Belge 22).

îk i gün süren toplantının sonunda ortak bir bildiri 
yayınlanmıştır (Bk. BeIge~2T)2

Tunus Büyükelçimiz Faruk Berkol’a Tunus’tan 
ayrılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Habib Burgiba 
tarafından cumhuriyet nişanının büyük madalyası tevdi 
edilmiştir.

-24  Ocak 1967 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

23 Ocak 1967 TUNUS BÜYÜKELÇİMİZE VERİLEN NİŞAN
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Habib Burgiba bü münasebetle yaptığı konuşma
da «Bu nişan ile Tunus - Türk dostluğu ve kardeşliği 
için hizmetlerinizin takdir edildiğini ifade etmek iste
dim» demiştir.

23 Ocak 1967 TÜRK-İSVEÇ İŞGÜCÜ ANLAŞMASIYLA İLGİLİ
GÖRÜŞMELER

Türkiye’den İsveç’e işgücü şevkini düzenlemek ve 
turist işçi akımını önlemek maksadıyla iki hükümet ara- 

r  , su da bir anlaşma imzalanmasını öngören görüşmelere
Ankara’da başlanmıştır.

24 Ocak 1967 CENTO EKONOMİK EKSPERLERİ TOPLANTISI

Cento ekonomi eksperleri’nin 15’ııci mutat yıllık 
toplantısı, Ankara’da, Teşkilât Genel Sekreteri Dr. 
Khalatbary’nin bir konuşmasıyla başlamıştır. (Bk. Bel
ge 24).

24 Ocak 1967 j < TÜRK-FRANSIZ KREDİ ANLAŞMASI

Türk hükümeti ile Fransa hükümeti arasında, kon
sorsiyum çerçevesinde, 14 milyon dolarlık bir kredi an
laşması imzalanmıştır.

M aliye Bakanlığında yapılan imza törenine, Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan ile Fransa’nın Ankara Bü
yükelçisi Gontran de Juniac katılmışlardır.

M aliye Bakanından sonra Fransa’nın Ankara Bü
yükelçisi yaptığı konuşmada, özetle şunları söylemiştir:

«İmzalamak üzere bulunduğumuz anlaşma gelece
ğe aittir. Yâni, bir taraftan Türkiye’ye 14 milyon dolar
lık malî imkân vermekte, İktisadî kalkınma planının 
gerçekleşmesine yardım etmekte, diğer taraftan da, Fran
sız endüstrisinin bu planın gerçekleşmesine iştirake de
vam etmesine imkân hazırlamaktadır.
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1962’de OECD’nin himayesi altında, Türkiye’ye 
İktisadî yardım konsorsiyumunun kurulmasından beri, 
Fransa, Türkiye’nin emrine, toplam olarak 35 milyon 
dolarlık malî imkânlar tahsis etmiştir. Bugün bildirdi
ğimiz yeni tranş, bu imkânlara önemli bir ilâve teşkil 
etmektedir.

Evvelce yapılmış, veya halen tasarı halinde bulu
nan, bütün diğer Türk - Fransız ilişkilerinden bahset- 
meksizin, Türkiye’ye her sene gittikçe artan sayıda tu
rist getirecek olan, Fransız tersanesinde inşa edilmiş bu
lunan Truva feribotunun Türk sularına girdiğini gör
mekten, Fransız - İtalyan grubu tarafından inşa edilen 
Keban barajının, temel atma töreninde bulunmaktan, 
gene bir Fransız - İtalyan grubu tarafından inşa edilen, 
Batman - İskenderun pipe - line hattı ile ilg ili olarak, 
henüz onbeş gün evvel Cumhurbaşkam’nın açış konuş
masını duyduğum andaki memnuniyetimi tekrar belirt
mek isterim.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile or
taklık anlaşmasında, esasen derpiş edilmiş olan, mem
leketlerimiz arasındaki bu işbirliği, ancak gelişebilir. Za
ten 1966 yılında, Türkiye ile Fransa arasındaki dış tica
ret hacmi, 65 milyon dolara yükselecek, yâni 1965 y ılı
na nisbetle yüzde altmış artmış olacaktır.»

24 Ocak 1967 İRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK  - İRAK
İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DEMECİ

Irak Dışişleri Bakanı Adanan Paçacı, «El Cum
huriyet» gazetesine verdiği bir demeçte Irak - Türkiye 
ilişkileri konusunda şunları söylemiştir :

«Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçen yıl 
kaydettiği hatırı sayılır iyileşmeden hakikaten memnu
nuz. Bu olumlu durumun, Irak Cumhurbaşkanı General 
Abdiilrahman A rif’in önümüzdeki Şubat ayında Türki
ye’ye bulunacağı ziyaretten ve Türkiye Cumhurbaşka
nının yine bu yıl içinde Irak’ı ziyaretinden sonra daha 
da gelişeceğini umuyoruz.»
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24 Ocak 1967

24 Ocak 1967

25 Ocak 1967

SOVYETLER BİRLİĞİNİN KIBRIS RUM 
YÖNETİMİNE PROTESTO NOTASI

Sovyetler Birliği Kıbrıs Rum hükümetine sert 
bir nota vererek 12 Ocak’ta Lefkoşe’deki Sovyet Büyü
kelçiliği önünde düzenlenen aleyhte gösterileri protesto 
etmiştir.

BİR TÜRK SENATÖRÜNE FİNLANDİYA 
MADALYASI VERİLMESİ

Konya Senatörü Muammer Obuz’a Finlandiya’
nın liyakat madalyalarından biri olan ve kommandör 
payesini taşıyan «fin  aslanı» madalyası verilmiştir.

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi bu madalya
nın Muammer Obuz’a Finlandiya - Türkiye arasındaki 
dostluğa olan hizmetlerinin bir karşılığı olarak verildi
ğini ifade etmiş, Senatörün eşi Lâle Obuz ile birlikte 
Fin destanı «K alevala»yı Türkçeye başarı ile tercüme 
etmiş olmalarının önemine değinmiştir.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN DEVAMI KONUSUNDA 
BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü «Türkiye - Yunanistan 
arasında ikili görüşmelerin devamı hususunda bir teşeb
büste bulunacak m ıyız?» şeklindeki bir soru üzerine : 
«Bu konuda bir teşebbüste bulunmamız söz konusu de
ğ ild ir» demiştir.

İkili görüşmelerin muayyen bir seviyeye geldiği 
sırada, Yunanistan’da Stefanopulos hükümetinin düştü
ğünü, yerine seçimlere kadar birkaç ay görev yapacak 
geçici bir hükümetin geçtiğini böylece ortaya yeni bir 
durumun çıktığını belirten sözcü : «Kıbrıs meselesinin 
bütün veçheleri gözönüne alınarak durumun değerlen
dirild iğini» söylemiştir.
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25 Ocak 1967 MÎLLET MECLÎSİNDE BATİ TRAKYA VE ONİKİ
ADA KONUSU

M illet Meclisindeki «Batı Trakya, Oniki ada ve 
Kıbrıs konularında m illî politikamız için bir genel gö
rüşme» açılmasını öngören önerge üzerinde gruplar adı
na yapılan konuşmalardan sonra söz alan Dışişleri Ba
kanı tenkitleri cevaplandırmıştır.

Çağlayangil, önergede ileri sürülen ih lâl edilmiş 
hakların, hangi haklar olduğu serahaten belirtilmediği
ni söylemiş Batı Trakya Türklerinin iskân problemleri 
ile ilg ili ihlâlin 1924 yılında başladığını, 1930 yılında 
tepki gösterildiğini ve bu tepkiye rağmen de devam et
tiğini belirtmiş, buna mukabil, İstanbul’da bulunan 
Rumların her hangi bir baskıya maruz kalmadan yaşa
dıklarını sayılarının azalmayıp aksine arttığını söylemiş
tir.

Dışişleri Bakanı, daha sonra Yunanistan’ın Batı 
Trakya’daki Türklere karşı giriştiği her harekete aynı 
şekilde mukabelede bulunulduğunu açıklamıştır.

Daha sonra 12 adalar konusunda bilgi veren Ba
kan, «12 adalar konusu çeşitli vesilelerle izah edilmişti. 
Konuyu eski Dışişleri Bakanı sayın Erkin açık bir şekil
de ortaya koydular.»

Dışişleri Bakanı’nın konuşmasından sonra, bağım
sız Aydın m illetvekili Reşat Özarda’nın genel görüşme 
açılmasına dair önergesi reddedilmiştir.

24 Ocak 1967 PAKİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Pakistan hükümeti, Kıbrıs’daki Birleşmiş M illet
ler kuvvetleri masraflarının karşılanması için 3 bin do
lar vereceğini açıklamıştır.

4 Ocak 1967 14 VALİNİN TETKİK GEZİSİ

M ahallî idareler konusunda tetkiklerde bulunmak 
üzere 14 valimiz Batı Almanya’ya gitmişlerdir.
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26 Ocak 1967

26 Ocak 1967

26 Ocak 1967

35 gün devam eden bu gezide valilerimiz sırasıyla 
Batı Almanya, İsviçre, Fransa ve İspanyada tetkiklerde 
bulunmuşlardır.

RCD TİCARET VE SANAYİ ODALARI 
KONSEYİNİN TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konseyi Karaşi’de toplanmıştır. Kon
seyin bu toplantısından önce 23 Ocak’ta alt komite top
lantısı yapılmıştır.

BAŞ BAK AN’İN ÇEK SİLAHLARI KONUSU İLE 
İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve 
Genelkurmay Başkanı iştirakiyle yapılan toplantıdan 
ayrılan Başbakan Süleyman Demirel, Çek silâhları ile 
ilg ili bir soruya karşılık olarak «bu konudaki siyasî de- 
marşlarımız devam ediyor» demiştir.

Başbakan daha sonra «M akarios’un son hazırlık
ları karşısında ne düşünüyorsunz» sorusuna da şu ceva
bı vermiştir :

«Bizim, hiç kimseden, hiçbir şeyden endişemiz 
yok. Meşru haklarımızı kullanmada, Türk devletinin 
iktidarını ve gücünü herkes hesaba katmaya mecburdur.»

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİNDE ÇEK 
SİLAHLARI KONUSU

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasi Komisyo
nun raporunu görüşmüş ve Türk temsilcileri Coşkun 
Kırca ile Yüksel Menderes’in yaptıkları konuşmalardan 
sonra bildirisine Kıbrıs Hükümetinin Çekoslovakya dan 
aldığı silâhların «endişe verici durumlar yaratabileceği
ni ilâve etmiştir.
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26 Ocak 1967 AVUSTURYA CUMHURBAŞKANININ
İSTANBUL’DAN GEÇİŞİ ^

Tayland’a yaptığı ziyaretten dönerken İstanbul’
dan transit geçen Avusturya Cumhurbaşkanı Franz Jo- 
nas, Türkiye-Avusturya ilişkileri konusunda «Aramız
da hiçbir ih tilaflı mevzu yoktur. Türk işçilerinden ziya
desiyle memnunuz, herhalde onlar da bizden memnun
durlar» demiştir.

26 Ocak 1967 U THANT’IN KIBRIS’D AKİ YENİ ÖZEL
TEMSİLCİSİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, gö
revinden istifa eden Kıbrısdaki özel temsilcisi Brezilya’- 
lı Carlos Bernardes yerine Meksika’lı diplomat Dr. Bi
biano Osoriso - T afa ll’ı tâyin etmiştir.

1964’den beri Osorio - Fafall, Kinşasa’da (Kon
go) Birleşmiş M illetler kalkınma programı daimî tem
silciliğini yapmakta idi.

26 Ocak 1967 İRLANDA SAVUNMA BAKANININ
KIBRIS’I ZİYARETİ

Kıbrıs’ta görevli İrlanda birliğini denetlemek üze
re adaya gelen İrlanda Savunma Bakanı, Türk ve Rum 
liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında, Kıbrıs Cum- 
hurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl Küçük tarafından ka
bul edilmiştir. Bu görüşmede Kıbrıs Savunma Bakanı 
Osman Örek de hazır bulunmuştur.

27 Ocak 1967 UZAY ANDLAŞMASININ TÜRKİYE 
TARAFINDAN İMZALANMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon dairesi tarafın
dan yapılan açıklamada (Bk. Belge 25) «insanlığın 
son yıllarda süratle keşfine giriştiği uzaydaki faaliyetle
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rin tamamen barışçı amaçlarla yürütülmesi -hususunda 
etkili hükümler ihtiva eden ve dünya barış ve güvenli
ğine büyük ölçüde olumlu katkılarda bulunacağı mu
hakkak olan bu anlaşma’nın» hükümetimiz adına W as
hington Büyükelçimiz Melih Esenbel, Moskova Büyü
kelçimiz Haşan Esat Işık ve Londra Büyükelçimiz Ümit 
Halûk Bayülken tarafından imzalandığı bildirilmiştir.

27 Ocak 1967 BAŞBAKANIN ALMANYA’YA DAVET EDİLMESİ

Federal Almanya Başbakanı Kiesiııger, Başbakan 
Süleyman Demirel’e Almanya’yı ziyareti hususunda es
ki Başbakan tarafından geçen yıl yapılan daveti yenile
miştir.

Başbakan Süleyman Demirel, bu daveti memnu
niyetle kabul etmiştir. Bu yıl içinde yapılacak olan zi
yaretin katı tarihi bilâhare tesbit olunacaktır.

27 Ocak 1967 KIBRIS'IN KOFİNU KÖYÜNDE TRAFİK
ÇEKİŞMELERİ

Trafik işaretlerinde kullanılacak dil üzerinde çı
kan anlaşmazlık dolayısıyla zırhlı arabalar tarafından 
desteklenen Rum millî muhafız birlikleri, bir Türk kö
yüne bakan tepelere yerleşmişlerdir. Kıbrıs Rum hü
kümeti sözcüsü Birleşmiş M illetler barış gücü Kurmay 
Başkanı İngiliz Komutanı Michael Harbottle’un bu 
konuda Türkler ve Rumlarla bir görüşme yaptığını 
açıklamıştır.

Sözcünün açıklamasına göre, Komutan, Türkleri, 
Lefkoşe’nin güneybatısındaki Türk köyü Kofinu’dan 
geçen bir yol boyunca yerleştikleri mevzilerden ayrıl
maya razı etmiştir.

27 Ocak 1967 TÜRKİYE - BULGARİSTAN TİCARET 
PROTOKOLÜ

Türkiye ile Bulgaristan arasında, 1967-68 dev
resi ticarî mübadeleleri tanzim edecek olan ticaret pro
tokolü Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.
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Protokolün hacmi tek taraflı yaklaşık olarak 7,5 
I milyon dolardır. Protokol gereğince, Türkiye Bulgaris

tan’a pamuk, küsbe buz dolabı, çamaşır makinası sata
caktır. Bulgaristan ise, Türkiye’ye makina ve teçhizatı 

V ile kimyevî maddeler verecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BİR MENSUBUNA 
ALMAN LİYAKAT NİŞANININ VERİLMESİ

Dışişleri Bakanlığı 3. Daire Genel Müdürü Fahir 
Alaçam’a, Federal Almanya’nın liyakat nişanı verilmiş
tir.

Fahir Alaçam’a liyakat nişanı Birleşmiş M illetler 
ofisindeki görevi sırasında, iki ülke arasındaki müna
sebetlerin geliştirilmesinde gösterdiği çaba dolayısiyle 
verilmiş bulunmaktadır.

ERMENİ ASILLI AMERİKALILARIN 
MONTEBELLO’DA DİKMEK İSTEDİKLERİ ABİDE

Los Angeles civarındaki Montebello kasabasında 
bazı Ermenderin Türkiye aleyhinde giriştikleri teşebbü
sün neticesi öğrenilmiştir.

Bilindiği üzere, bazı Erm ender 1915 yılında Türk- 
ler tarafından katliama uğradıkları iddiasında bulun
dukları, soydaşlarının hâtırası için bu şehirde bir âbide 
dikmek teşebbüsünde bulunmuşlardı. Dikilecek âbide
nin üzerine konulacak plâkaya yazılacak ibarenin tesbİti 
için de şehir belediye meclisine başvurmuşlardı.

Montebello şehrine gönderilen Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Washington basın müşavirinden gelen 
malumata göre, Montebello belediye meclisi üyeleri ha
kikî durumun açıklanması ve maksadın haksız bir propa
ganda olduğunun kendilerine anlatılması üzerine şu 
kararı vermişlerdir : Dikilecek âbidenin üzerine yazıl
mak üzere, tertibin müteşebbisleri tarafından teklif edi
len dört ibare reddedilmiştir. Belediye meclisi âbide di- 
'k ildiği takdirde üzerine konulacak plâkaya ancak şu 
ibârenin yazılabileceğini kararlaştırmıştır :



«Beşeriyete karşı işlenmiş şuçların kurbanı olmuş 
bütün milletlere mensup insanlara ithaf olunmak üzere 
Ermeni asıllı Amerikalılar tarafından dikilmiştir.»

¿9 Ocak 1967. İRAN ULAŞTIRMA BAKANININ ZİYARETİ

İran Ulaştırma Bakanı Haşan Salcıya, Ulaştırma 
Bakanı Öztiirk’ün davetlisi olarak Ankara’ya gelmiştir. 
Türkiye’de bir hafta kalan konuk Bakan, Cumhurbaşka
nı Cevdet Sunay tarafından kabul edilmiş, daha sonra 
Eskişehir, Adapazarı, İstanbul, İzmir ve Sivas’ta incele
melerde bulunmuştur.

30 Ocak 1967 GRİVASTN KOFİNU’DAKİ TÜRK MEVZİLERİ
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Kıbrıs Rum ve Yunan silâhlı kuvvetleri Başkomu
tanı Grivas, Kofinu köyündeki Tiirklere sert bir çıkış 
yaparak, «tahriklere son vermezlerse mili muhafız kuv
vetlerinin Türk mevzilerini işgal edeceğini» söylemiş
tir.

30 Ocak 1967 İSRAİL’İ  BO Y K O T  BÜROSUNUN TÜRK-ARAP
İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ DEMECİ

İsrail’i boykot Arap bürolarının Genel Komiseri 
Muhammed Mahcub, Şam’da -serdiği bir demeçte, 
Türk-İsrail ilişkilerinde «radikal değişiklikler» meyda
na geldiğini söylemiştir.

Muhammed Mahcub, Türkiye ile İsrail arasında 
1966 yılındaki ticaret hacminin, bir yıl öncesine kıyasla 
düşük olduğunu belirterek «bu düşüş, Türk-A rap iliş
kilerinin gelişmesini arzu eden çevrelerde İyimserlik ya
ratmıştır» demiştir.
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İsrail’i boykot büroları Genel Sekreteri, 30’a ya
kın Türk firmasının Şam’daki genel merkeze baş vura
rak İsrail ile ticareti kestiklerini ve kara listeden çıka
rılmalarını istediklerini açıklamıştır.

31 Ocak 1967 i  BULGARİSTAN'DAKİ IRKDAŞLARIMIZIN 
TÜRKİYE’YE GÖÇÜ KONUSU

Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş bulunan ırk
daşlarımızın, Bulgaristan’da kalan yakın akrabalarının 
Türkiye’ye göçü meselesi ile ilg ili olarak, Bulgar eks
perleriyle müzakerelerde bulunmak üzere, Sofya’ya g i
den Türk yetkilileri Türkiye’ye dönmüşlerdir.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Başev’in geçen 
Ağustos ayında, Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında, iki 
hükümet arasında yapılan görüşmelerde, bu konu da 
gözden geçirilmiş ve bu meseleyi, daha geniş bir şekilde 
görüşmek üzere, Büyükelçi Beşir Balcıoğlu başkanlığın
da ilg ili bakanlıklar temsilcilerinden kurulu bir hey’eti- 
miz Sofya’ya gitmişti.

İki ülke temsilcileri arasında, 5 hafta kadar süren 
ve «karşılık lı anlayış zihniyeti içinde cereyan ettiği» 
bildirilen görüşmelerde, göç’ün bütün yönleri ve ayrın
tıları üzerinde durulmuş ve mutabakata varılan husus
lar tesbit edilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamaya göre, bu 
defa, çözümlenemiyen meselelerin halli için, iki mem
leket mümessilleri arasında, münasip görülecek yollar
la temasa devam olunması kararlaştırılmıştır.

48



B E L G E L E R





B E L G E  1 4 Ocak 1967

ÇAĞLAYANGÎL’İN ÇEK SİLAHLARI İLE İLGİLİ MECLİSTE 
YAPTIĞI GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

Kocaeli m illetvekili Prof. Nihat Erim’in, 14 Aralık 1966 tarihinde 
de M illet M eclisi’nde yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap veren Dışişleri 
Bakanı, Erim’in, Kıbrıs’a sokulan Çek silâhlarından bahisle, hükümetin bu 
konuda meclislere bilgi vermemesinden yakındığını ve Kıbrıs konusundaki 
görüşlerini bildirdiğini hatırlatmış ve özetle şunları söylemişti :

«Prof. Erim’in konuşmasının ertesi günü, ben yurt dışında bulunduğum 
için, bana vekâlet eden arkadaşım İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sûkan, Seııato’- 
da, bu konudaki hükümet görüşünü açıklamıştı.

Hükümetimiz Kıbrıs konusunda, her fırsat ve vesileyle meclislere ge
rekli bilgiyi vermiş ve bunu itiyat haline getirmiştir. Bu itiyadına da devam 

ı edecektir.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, daha sonra, Kıbrıs Rum ida- 
resi’nin Türkleri yıldırmak için ötedenberi hazırlandığını, ayrıca 1964 Tem- 
rnuzu’nda ada’ya tam teçhizattı, 10 bin kişilik bir Yunan kuvveti geldiğini be
lirtmiş ve şöyle devam etmiştir :

«Kıbrıs Rum askerî kuvveti, Türk mücahitlerine nazaran çok üstün sa
yıda ve çok üstün bir ateş kapasitesinde olmasına rağmen, Çekoslovakya’dan, 
tanklar da dahil olmak üzere ağır silâhlar aldı. Hükümetimiz durumu öğre
nir öğrenmez, Birleşmiş M illetler ve ilg ili devlet nezdinde derhal teşebbüs
lere geçmiştir. Blükûmetimizin başlıca teşebbüsleri şunlardır :

— Silâh sevkiyatının durdurulması,

— Ada’daki silâhların, Tiirklerin güvenliğini tehdidine engel olacak 
tedbirlerin alınması.

Hükümetimizin, bu konudaki teşebbüsleri sonunda, Çek hükümeti, si
lâh sevkiyatmı durdurmuştur. Ada’daki silâhların Birleşmiş M illetler kuvve
tin e  devri konusunda Birleşmiş M illetler ve ilg ili devletler nezdinde teşeb- 

\ küslerimize devam etmekteyiz. Bu hususta, bu silâhların Birleşmiş M illetler 
kuvvetleri tarafından kontrolü sağlanmıştır.

Bu konuda, m illî güvenlik mülâhazasıyla açıklamayı uygun görmedi
ğim hususların dışında, şunları söyleyebilirim :
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Ada’daki silâhların tam listesi barış gücü komutanlığına bildirilmiş, 
komutan bu konuda Kıbrıs temsilcimize bilgi vermiştir. Yunan hükümeti de, 
bu silâhların Rumlara tevzi edilmeyeceği hususunda teminat vermiştir.

Bütün bunların yanında, Kıbrıs Türk cemaatinin güvenliğim sağlamak 
için gereken munzam tedbirler de alınacaktır.»

Dışişleri Bakanı bundan sonra, Kıbrıs konusundaki diğer çalışmalar 
hakkında bilgi vermiş ve özetle şunları söylemiştir :

«Hükümetimiz, m illetlerarası alanda azami destek sağlamak için ara
lıksız teşebbüslerde bulunmuştur.

— Çeşitli m illetlerarası konferanslarda Türk görüşü açıklanmıştır.

— Bütün ik ili görüşmelerimizin ağırlık noktasını, Kıbrıs konusu teşkil 
etmiştir. Hiçbir devirde Kıbrıs konusu, bu kadar önemle ele alınmamıştır.

5 Aralık 1965 tarihli Assamble kararıyla ilg ili faaliyetler gösterilmiş, 
Assamble’nin kararı nötralize edilmiştir. Assamble’de Rumlar lehine oy kul
lanan devletlere, «Rumların esas gayelerinin Enosis olduğu», Assamble’den 
sonraki Rum tutumu örnek gösterilerek açıklanmıştır. Rumların lehine 
oy veren bütün devletler, o yolda oy kullanmalarının «asla Eııosis’e rıza an
lamına gelmeyeceğini» bildirmişlerdir.

— Arabulucu Galo Plaza’nm raporu çürütülmüştür.

— Askerî birliklerimizin değiştirilmesi, tamamen Türk silâhlı kuvvet- 
leri'n in plânlarına uygun olarak ve en küçük bir taviz verilmeden gerçekleş
tirilmiştir.

— 1964 yılında Kıbrıs Türk cemaatine yapılan 44 milyon liralık  yar
dım, 1966’da 113 milyon liraya çıkarılmıştır. Erenköy’deki Tiirk göçmenleri 
çadırlarından kurtarılmış yapılan evlere yerleştirilmişlerdir.

— Türkiye’nin, aleyhindeki bir ortam içinde, müzakerelere yanaşmaya
cağı bütün dünyaya anlatılm ıştır.»

Çağlayangil bundan sonra, bu durum karşısında Yunanistan için iki a l
ternatif kaldığını, «Yunanistan’ın ya şartsız müzakereye oturmak, ya da, fiili 
durumun devamına rıza göstererek, vukuu muhtemel her ihtilâfa kapısını 
açık tutmak» durumunda olduğunu bildirmiş ve sözü Türk - Yunan ik ili mü
zakerelerine getirerek şunları söylemiştir :

«Türk - Yunan ik ili görüşmeleri 25 Haziran - 17 Aralık 1966 tarih
leri arasında, önce büyükelçiler, sonra da bakanlar seviyesinde devam etmiş
tir.

Bu müzakereler sırasında Türk hükümeti, daima şu aorr esasa sadık 
kalmıştır :
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— Andiaşmalarm tek taraflı tadiline rıza gösterilemez.

— İki cemaatin yekdeğeri üzerindeki tahakkümü kabul edilemez.

— Kıbrıs, hiçbir surette, bir tek devlete ilhak edilemez.

— Lozan’da, Türkiye ile Yunanistan arasında kurulan denge bozulma- 
malıdır.

Durum bu merkezdedir. Son olarak şunu söyleyelim ki, namiisait geliş
melere daima mani olmakta kararlıyız.»

B E L G E 2 6 Ocak 1967

BAŞBAKAN DEMİ RELİN TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONUNA GÖNDERDİĞİ MESAJ

İkinci toplantı çalışmalarına Ankara’da başlayan Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonuna, Başbakan Demirel şu 
mesajı göndermiştir :

«İktisadi, siyasî ve kültürel en yakın bağlarla bağlı olduğumuz ve mem
leketimizin aslî bir parçası olarak kabul ettiğimiz Avrupa’nın, refah ve birleş
mesi yolunda atılan her adımı, cumhuriyet hükümetleri ilg i ve teşvikle kar
şılamış, bu hareketin içerisinde aktif ve yapıcı bir rol oynamayı da bir görev 
saymıştır.

Türkiye-AET ortaklık anlaşması da, memleketim bakımından bu dü
şünce tarzının bir mahsulü olmuş ve hükümetimiz anlaşmayı, Türkiye’nin 
Avrupa birliğine katılışını sağlıyan bir belge olarak, daima en geniş açıdan 
mütalâa etmiştir.

Bunun neticesi olarak, anlaşmanın en iyi şekilde uygulanıp ilişkilerin 
hızla gelişmesini sağlamak ve bu amacı gerçekleştirecek ekonomik sosyal ve 
politik veçheli tedbirleri almak, hükümetimin özellikle üzerinde durduğu ça
lışmaların başında gelmektedir.

Türkiye-AET Parlâmento Komisyonu mensubu parlamenterler olarak, 
görüşmelerinizde yapacağınız tenkitlerin, varacağınız sonuçların ve öne sürece
ğiniz telkinlerin, bu alandaki çalışmalarımıza ışık tutacağına ve Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti tarafından en geniş şekilde gözönüne alınacağına inan
manızı isterim.»
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B E L - G E  3 6 Ocak 1967

ÇAĞLA YAN GİL’İN TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye-AET Karma Par
lâmento Komisyonunun toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylem iştir:

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yara
tan anlaşma yürürlüğe gireli iyi yıldan fazla olmuştur. Anlaşmanın, bu iki 
yıllık  tatbikatında bir ilk hüküm verecek olursak, bu, ancak, hükümetimin 
memnuniyetini ve ortaklığımız çerçevesinde tesbit etmiş olduğumuz hedefle
re ulaşmak hususundaki ümitlerimizin kuvvetlendiğini belirtmek yolunda 
olabilir.

Bu arada, ister ticarî alanda, ister malî alanda olsun, Ankara anlaşma
sının iyi bir şekilde işlemesini sağlıyan ve bütün çalışmalarımıza hâkim olan 
karşılıklı güven ve anlaşma havasını yaratmayı başaranların hizmetlerini de 
unutmak gerekir.»

Çağlayangil, ortaklık çerçevesinde 1964 yılındanberi kaydedilen geliş
meler ve bazı temennilere de değinmiş ve şunları söylemiştir :

«T arife kontenjanlarından istifade eden dört tarım maddemizin ku lla
nılma durumları 1966 senesinin ilk 11 ayında, 1965 yılında gerçekleştirilen 
ihracata nazaran hissedilir bir çoğalma göstermektedir.

Şüphesiz henüz elimizde, 1965 yılının bütünü için, tarife kontenjanları
na tâbi maddelerin kullanılma durumlarını gösterir son neticeler yoktur. Bu
nunla beraber, mevcut rakamlara göre, üye memleketlere müteveccih tütün 
ihracatımız bahis konusu yılın Ekim-Kasım aylarında 10.30 tonu bulmuştur. 
Bu, Toplulukça tanınmış olan kontenjanların yüzde 74’ünü teşkil eder.»

Çağlayangil konuşmasında Fransa ve İtalya’nın tütün ithalât monopolü 
dolayısiyle bazı güçlüklerle karşılanıldığını ve çeşitli müracaatların da fayda 
sağlamadığını belirtmiştir. Çağlayangil, bundan böyle Türkiye’ye tanınmış 
kontenjanların tamamen kullanılmasını temin edecek daha müsait satın alma 
politikasının takip edilmesinin istendiğini söylemiştir.

Kuru üzüm kontenjanlarının kullanılma durumları üzerinde de duran 
ve memleketlerin kontenjanlarını kullanma nisbetlerini açıklıyan Çağlayan
g il «şüphesiz bunların kullanılm aları konusunda her hangi bir mecburiyet 
yoktur, gene de gerçekleştirilmeleri, ortaklığımızın hazırlık devresi için en ka
çınılmaz ve yerine getirilmesi gerekli bir hususunu teşkil etmektedir» demiş
tir. Dışişleri Bakanı, kontenjanlarda bu yıl yapılan arttırmalardan duyulan 
memnunluğu da ifade etmiştir.
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«Yüksek kademe devlet adamları temaslarını, bir devletin diğerine 
bir şey vermesi ya da diğerinden bir şey alması şeklinde değerlendirmek yan
lış olur. Temaslar, ya münasebetlere başlangıç olması ya da devamının sağ
lanması için yapılır. Yüz yüze yapılan konuşmalar karşılıklı fikirlerin daha 
iyi öğrenilmesini sağlar. Kosigin’in ziyareti de bizim bakımdan faydalı olmuş
tur. Kendileri de aynı şeyi söylediler.

Kendileri ile Kıbrıs meselesini enine boyuna görüştük. Bizim davaya na
sıl baktığımızı ve neden haklı olduğumuzu anlattık. Tebliğde Sovyet Rus
ya’nın eski tutumunu teyid etmesini memnuniyet verici bir husus olarak kar
şılıyoruz.

Vietnam konusundaki görüşümüz ise yeni değildir. Daha önce Sayın 
Cumhurbaşkanı ile İran Şahı görüşmesinden sonra yayınlanan ortak tebliğde 
de yer alm ıştır.»

5 9 14 Ocak 1967

> ; ' İSLERİ BAKANININ BAYRAM GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ

\ İCY >: v .
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Şeker Bayramı münasebetiy 
m gazetesine verdiği demeçte özetle şunları söylemiştir :

fc
¿Ramazan Bayramı, geçen 1966 yılı zarfında Türk dış politikasının 

• dünya barış ideali ve m illî hedefler istikametinde sarfettiği gayretlerin mu
hasebesinin yapılabileceği bir devreye isabet etmektedir. Her vatandaşın son 
yıl içinde memleketimizin kesif bir faaliyete sahne olduğunu müşahade etti
ğinden eminim. Ankara, bir çok yabancı devlet adamının ziyaret ettiği bir hü
kümet merkezi olmuş ve bu ziyaretler, uzak yakın bir çok memleketle olan 
münasebetlerimizin kuvvetlenmesinde ve davalarımızın anlaşılmasında büyük 
fayda sağlamıştır. Bugün Türkiye, dünya ölçüsünde itibarı olan ve işbirliği 
aranan bir memleket durumundadır. Bu neticenin sağlanmasında, m illî men
faatler bahis konusu olduğu zaman yek vücud olarak kenetlenmesini bilen 
Türk Milletinin desteğinden kuvvet almamızın büyük rolü olduğu aşikârdır.»

Dış politikada, Kıbrıs meselesinin en büyük m illî dâvamız olarak ön 
plânda bulunduğunu bildiren Dışişleri Bakanı Çağlayangil, şöyle demiştir :

« — Bu meselenin Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki kahraman soydaşlarımızın 
hak ve menfaatlerini vikaye eden bir hal şekline bağlanması her zaman ifade 
ve takip ettiğimiz bir hedeftir.»

Çağlayangil, Kıbrıs’ın bir devlete ilhak edilmesini Türkiye nin kabul 
edemiyeceğini bildirmiş ve şunları söylemiştir :
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<<-— Kıbrıs Anlaşmasının tek taraflı ihlâli, Ada’daki iki cemaatten biri
nin diğerine tehakkümii, Kıbrıs’ın bir devlete ilhakı tecviz edemeyeceğimiz 
yollardır. Türkiye, Kıbrıs meselesine barışçı yollardan bir hal şekli bulunması 
yolunda beslediği samimi arzunun delillerini her zaman vermiştir. Ancak, bir 
anlaşma husulüne intizaren Ada’daki soydaşlarının yaşama şartlarını ve gü
venliğini tehdit edecek durumlar üzerindeki hassasiyetini de gereken şekilde 
göstermekten geri kalmamıştır ve hiç bir zaman kalmayacaktır.»

Dışişleri Bakanı, bundan sonra soruları cevaplandırmıştır :

«Yeni Yunan Hükümetinin ik ili görüşmeler için ortaya koyduğu arzu
nun tarafımızdan incelendiğini, Kıbrıs meselesindeki tutumumuz ve m illî 
menfaatlerimizin icaplarını ne şekilde korumak azminde bulunduğumuz her- 
kezçe bilinmektedir.»

Çağlayangİl,« meclisteki konuşmanız tehditkâr bir eda taşıdığı iddia- 
sıile Yunanistan’da ve Kıbrıslı Kumlar arasında tepkilere yol açmış» sorusu
na şu cevabı vermiştir :

«Gensoru önergesi vesilesi ile M illet Meclisine verdiğim izahat bütü
nüyle ele alınmalıdır. Hiçbir gizli tarafı olmayan bu alenî beyanatımı muhte
vi bulunduğu görüşler, kısım kısım ele alınarak muayyen hedef ve gayele
re göre tefsir olunmalıdır. Beyanatta herhangi bir tehdit unsuru bulunduğu
nu sanmıyorum.»

B E L G E 10 14 Ocak 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ B.A.C.’ NE HAREKETİNDEN 
ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl, Kahire’ye hareketinden evvel 
basına şu demeci vermiştir :

«A.B.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mahımıd R iad’ın davetine icabetle res
mî bir ziyaret yapmak üzere Kahire’ye gidiyorum. Bildiğiniz gibi bir müddet
ten beri B.A.C. ile memleketimiz arasındaki münasebetlerde olumlu bir geliş
me vukubulmuş, bir kültür anlaşmasıyla bir ticaret ve tediye anlaşması im
lanmış, Dışişleri Bakanlığımız Genel Sekreteri Kahire’ye gitmiş ve B.A.C. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’ye gelmiş, karşılıklı temas ve ziyaretler 
artırılmıştır. Benim yapacağım ziyaret bu temaslarda yeni bir safha teşkil ede
cektir.

Türkiye’nin Arap memleketlerine karşı siyasetinin dayandığı esaslar hü
kümetimizce birçok kereler açıklanmıştır. Gayemiz istisnasız bütün Arap mem
leketleriyle ilişkilerimizi takviye etmek, dostluğumuzu kuvvetlendirmek, kar-
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M ısır’da kaldığı süre içinde Luxor, Assuwan ve îsmailiye bölgelerinde 
incelemeler bulunduğunu belirten Çağlayangil, daha sonra şunları söylemiştir :

«K ahire’de B.A.C.’nin değerli devlet adamları ile, bir çok temaslarım 
oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı A li Sabri, M illet Meclisi Başkanı Enver 
El - Sedat, Başbakan Sıtkı Süleyman, Başbakan yardımcısı Servet Okacha ile 
görüştüm. Dışişleri ile görevli bulunan Başbakan yardımcısı Mahmud Fevzi 
ve Dışişleri Bakanı Mahmud Riyad ile toplantılar yaptık. B.A.C. Başkanı 
Cemal Abdiil Nasır tarafından kabul edildim ve kendileri ile iki saatten faz
la görüştüm».

Bu karşılaşmaların çok faydalı ve verimli olduğu kanaatinde bulundu
ğunu ifade eden Çağlayangil, B.A.C. Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad ile yap
tığı görüşmelerde, Türkiye ile B.A.C. arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üze
rinde tam bir görüş birliğine varıldığını, pek yakında bir B.A.C. ticaret he
yetinin Türkiye’yi ziyaret edeceğini, kültürel temasları düzenlemek üzere bir 
heyetimizin de Kahireye gideceğini söylemiş ve «bu heyetler, her iki alanda 
da, münasebetlerin arttırılması için alınması gerekli tedbirleri inceleyecekler
dir» demiştir.

Türkiye ile B.A.C. arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve karşılıklı 
ziyaret ve temasların sıklaştırılm asının tarafların ortak arzusu olduğunu be
lirten Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Başbakan Demirel adına B.A.C. Başba
kanı Sıtkı Süleymam memleketimize davet ettiğini, Dışişleri Bakanı Mahmut 
Riyad’m da ayrıca davetimizi kabul ettiğini, her iki devlet adamının yakın 
bir tarihte memleketimize geleceklerini bildirmiş ve demiştirki :

«M illetlerarası meseleler ve iki milleti ilgilendiren konular üzerinde yap
tığımız görüşmeler, karşılıklı tutumlarımızın aydınlanmasına hizmet etti. Bu 
görüşmeler, Türkiye ile B.A.C. arasında, itimada dayanan bağlar kurulması 
için gerekli şartları yaratmak ve elverişli ortamı hazırlamak bakımından çok 
faydalı olmuştur».

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, B.A.C. Devlet Başkanı Cemal 
Abdülııasır ile yaptığı görüşme hakkında şunları söylemiştir :

«Başkan Nasır ile milletlerarası meseleler yanında, iki memleketin 
münasebetlerini ilgilendiren önemli konuları da, etrafn bir şekilde gözden 
geçirmek imkânı hasıl olmuştur. Başkan, B.A.C.’nin Türkiye ile münase
betlerini gittikçe geliştirmek arzusunda olduğunu ve iki memleket arasında 
bir dostluk ve anlayış havasının hakim olmasını istediğini teyid etti ve bunun 
milletlerimizin karşılıklı menfaatlerine uygun bulunduğunu belirtti. İlişkileri
mizin temenni edilen seviyeye çıkarılması konusunda karşılıklı arzu beslen
diği memnuniyetle miişahade edilmiştir. Bu netice, tutumlarımızın bu inki
şafı olumlu bir şekilde etkiliyecek bir istikametten ayrılmaması lüzumunun
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bir karar haline gelmesine yardımcı olmuştur. Başkanla yaptığım görüşme,
B.A.C. ile münasebetlerimizin pürüzlerden azade olarak gelişmesinin müm
kün olduğu kanaatini uyandırmış ve bence bu husus seyahatimin en önemli 
neticesi olmuştur».

Kahireyi ziyaretinin belirli bir amacı bulunmadığını, bu ziyaretin, «Tür
kiye’nin bütün Arap memleketleri ile barış, ahenk ve işbirliğini kuvvetlendi
recek şekilde, bağlarımızı takviye etmek için sarfedegeldiğimiz gayretler ışı
ğında» değerlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Çağlayangil «bu alanda, 
birçok Arap memleketleri ile vardığımız neticeler, bizi bahtiyar etmiştir. Bir
çok müşterek menfaatlerimiz bulunan B.A.C. ile de samimiyete, itimada da
yanan münasebetler tesis etmek en halisane arzumuzdur. Bu umumi hedefe 
matuf olan ziyaretim yapıcı olmuştur. Birleşik Arap Cumhuriyetinde şahsım
da, Türk milletine karşı izhar edilen yakınlıktan pek ziyade mütehassis oldu
ğumuzu bilhassa belirtmek isterim» demiştir.

B E L G E  17 - 15 Ocak 1967

BAŞBAKANIN TERCÜMAN GAZETESİNE DEMECİ

Başbakan Demir el Tercüman gazetesine verdiği özel bir demeçte «Tür
kiye’deki üsler ve Türk - Amerikan ik ili anlaşm aları» üzerinde durarak Hü
kümetine karşı yapılan tenkitlerin aslında Türkiye’nin NATO’dan çıkarıl
ması gayesini güttüğünü belirtmiş, «Bunu bizden isteyemezler, biz Türk hal
kına bunu vadederek iktidara gelmedik» demiştir.

Dışişleri Bakanının Mecliste yaptığı konuşmada, açıkladığı gibi, Dışiş
leri Bakanlığınca imzalanmış 4 gizli olmayan anlaşmaya göre kurulmuş olan 
üslerin, «K ollektif Savunma» gayesine matuf olduğunu belirten Başbakan, 
«Kolektif Savunmanın şartlarını iddialar ileri sürülürken unutmamak gere
kir. Aynı savunma sistemine dahil bulunan ülkelerde benzeri tesisler yok 
m udur?» demiştir.

«Bu tesislerden hiçbiri Türk Hükümetinin iradesi dışında kullanılamaz» 
diye ilâve etmiştir.

Başbakan, Türkiye’nin NATO’da kaldığı sürece, üzerine düşen vecibe
leri yerine getirmek zorunda olduğunu söyledikten sonra, üsler ve ikili an
laşmalar konusunu daha geniş bir alana intikâl ettirerek «Türkiye, NATO’
dan ayrılsın, 3. Dünya Devletleri gibi hareket etsin, deniyorsa, biz buna ilti
fat etmiyoruz. Biz o şekli ile Türkiye’yi emniyet içinde görmüyoruz. İhtilâl 
idaresi de dahil olmak üzere, 19Ğ0’dan sonraki bütün hükümetler de me
seleyi bizim gibi gördüler» demiştir.
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Amerika ile aramızda mevcut 54 anlaşma ile ilg ili çeşitli aksaklıkların 
mevcut olduğu, Amerikalıların mevcut anlaşmalar dışında bir kısım davra
nışlarda bulunup inşaatlar yaptıkları Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından 
Mecliste açıklanmıştı. Çağlayangil, aksaklıkların düzeltilmesi için görüşme
lerin Ocak içinde başlayacağını, da belirtmişti. Başbakan ise, bu konuda şöy
le konuşmaktadır :

«Her türlü anlaşmalarda günün icapları ve karşılıklı menfaatler dikka
te alınarak gerekli düzeltmeler yapılır.»

«Türkiye’de egemenlik haklarımıza halel getiren üsler varmış gibi gös
termenin «Hükümranlığımıza toz kondurma» anlamına geldiğine dikkati çe
ken Başbakan, «1967 Türkiyesinde 20 senedir mevcut olan bir düzenden do
layı hükümranlığımızın ihlâl edilmiş olduğunu göstermek büyük insafsızlık, 
haksızlık ve Türk m illi menfaatlerini ölçememekten başka birşey değildir» 
demiştir.

Demirel, sözlerini şöyle bağlamıştır : «Türkiye’de bugün yapılan mü
nakaşa endirekt bir münakaşadır. Hedefi, Türkiye’nin kollektif savunma sis
temi içinde kalıp kalmamasıdır. O halde meseleyi dolambaçlı yoldan çıkarıp, 
bu temele oturtmak gerekir. İsteyen istediği fikri önce millete kabul ettirmeli, 
sonra halk oyu ile iktidara gelip bu fikirleri tatbik etmelidir.»

B E L G E 1 8 21 Ocak 1967

RCD BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI

RCD Bölgesel Plânlama Konseyinin altıncı toplantısı Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak’ın başkanlığı altında Ankara’da açılmıştır.

Toplantıyı açan Devlet Bakanı Ocak, RCD’nin bölge ülkelerinin kal
kınma ve ilerlemesinde temel bir unsur olduğunu belirtmiş ve «büyük bir in- 
sangücü ve çeşitli zengin tabiî kaynaklara sahip bu bölgenin geleceğine ümitle 
bakabiliriz» demiştir.

İran heyeti başkanı Gevad Mansur da yaptığı konuşmada, İstanbul zir
ve konferansında alman kararların uygulanmasında ulaşılan başarı seviyesi 
üzerinde durmuştur.

Özellikle ticarî ilişkiler ve kalkınmayı ilgilendiren konularda kaydedi
len gelişmeleri anlatan Cevad Mansur, komitelerin sundukları raporların ce
saret verici ve teşvik edici olduğunu belirtmiş bölgedeki ilerici ve uzak görüş
lü hükümetlerin ortak çabası sayesinde, bölge halklarının hayat standartları
nın arzu edilen seviyeye ulaşacağını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.
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Pakistan heyeti başkanı Plânlama Dairesi Başkanı Kamar - ul İslâm da 
konuşmasında, geçen iki yıl içinde bölgesel işbirliğinin bütün tahminleri aşan 
bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, çeşitli örnekler vermiştir. Pakistan he
yeti başkanı şunları söylemiştir :

«Bu süre zarfında haberleşme sektöründe yeni hamleler yapılmış, RCD 
şilepçilik servisleri hizmete sokulmuş, ulusal hava şirketleri arasında işbirliği 
imkânları arttırılmış, mikro dalga bağlantısının kusursuz bir şekilde işlemesi 
temin edilmiş, posta ve telgraf ücretleri önemli mikdarda azaltılarak ulusal 
seviyeye indirilmiştir. Karayolu bağlantılarının 1968’de tamamlanabileceğini 
ümit ederken, demiryolu hattının tamamlanmasında büyük ilerlemeler kay
dedildiğini memnunlukla müşahade etmekteyiz. Kültürel işbirliği, arzu edi
len yönde gelişmektedir. Üye ülkelerin haber ajansları istenilen şekilde işbir
liğinde bulunmakta, ortak dökümaııter film ler meydana getirilmektedir. Ka- 
raşide’ki RCD sigorta merkezi çalışmaya başlamış, RCD çerçevesinde bir ti
caret ve kalkınma bankası kurulması meselesi inceleme safhasına girmiştir. 
Bölgesel turizmi arttırmak için tedbirler alınmaktadır. Aynı şekilde bölgeye, 
bölge dışı ülkelerden turist cezbinde de işbirliği yapılmaktadır. RCD teknik 
işbirliği programı iyi bir başlangıç yapmış, aile plânlaması dahil, çeşitli fay
dalı konular üzerinde seminerler tertiplenmiştir. Petrol ve kimya dallarında 
yeni hamleler yapmaktayız. Petrolün ortaklaşa aranması ve çıkarılmasına ya
kın bir gelecekte başlanacaktır. Petrol tasfiyehanelerin tesisinde de işbirliği 
üzerinde tam bir anlaşmaya varılmış, sentetik kauçuk, sentetik elyaf ve sınaî 
üretime elzem kimyevî maddelerin mübadelesi konularında da anlaşma ze
mini hazırlanmıştır.»

B E L G E  19 21 Ocak 1967

İKÎLÎ ANLAŞMALAR HARKINDAKİ GÖRÜŞMELERİN 
YENİDEN BAŞLAMASI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

A. B. D. ile Türkiye arasında akdolunan ikili anlaşmaların bir araya 
getirilerek sistematik bir düzene sokulması konusunda görüşmeler yeniden 
başlamıştır.

Bu münasebetle, bu çalışmaların geçirdiği safhalar hakkında bilgi ve
rilmiştir.

Yetkililerden öğrenildiğine göre, söz konusu 54 ik ili anlaşmanın üçü 
1950 den önce, 3l ’i 1950- 1960, 20’si de 1960-1965 yılları arasında imza
lanmıştır.

Türkiye’nin Nato andlaşmasına uygun olarak Birleşik Amerika ile, or
tak savunmanın gerektirdiği hususları yerine getirmek amacİyle imzalanan
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anlaşmaların, ayrı, ayrı incelenerek bir envanterinin yapılması uygun görülmüş
tür. İlg ili servislerce yürütülen uzun bir çalışma sonunda «dağınık şekli ile 
bu anlaşmaların uygulanmasının güçlük arzedeceği, bunların bir araya geti
rilerek sistematik bir düzene sokulmasının gerektiği» sonucuna varılmıştır. 
Bu anlaşmaların «tedvin ve ıslâhı» konusundaki görüşmelerimiz, 7 Nisan 
1966 tarihinde bir muhtıra ile Birleşik Amerika’ya bildirilmiştir. Amerika, 
bu konuya hükümetimizce atfedilen önemi dikkate alarak, muhtırayı derhal 
incelemiş ve görüşmeler hakkında olumlu görüşünü 18 Nisan 1966’da bildir
miştir.

Birleşik Amerika ile varılan mutabakattan sonra bazı hazırlık görüş
meleri yapılmış, bu arada ilg ili servisler bütün askerî ve teknik konulardaki 
anlaşmaların bağlı bulunacakları ana hükümleri tesbit eden bir «temel an
laşma tasarısı» hazırlamışlardır. Yetkililerin belirttiğine göre, bu temel anlaş
ma bütün anlaşmaların bir çeşit anayasası olacaktır. Temel anlaşma tasarısı 
8 Eylül 1966’da Amerika’nın Ankara Büyükelçiliğine verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri makamlarınca incelenen tekliflerimiz hak
kında, bu ülkenin görüşlerinin anlaşmasından sonra, dün tekrar görüşmelere 
başlanmıştır.

& E L G E 20 23 Ocak 1967

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN RCD BAKANLAR KONSEYİ 
TOPLANTISINA GÖNDERDİĞİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, RCD (Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
teşkilâtı) Bakanlar Konseyi’nin altıncı toplantısına gönderdiği mesajda şun
ları söylemiştir :

«Uç kardeş ülke olan, İran, Pakistan ve Türkiye’nin, gaye edindikleri 
hayat seviyesine ulaşmak maksadıyla yürüttükleri ekonomik, kültürel ve sos
yal gelişme gayretlerini, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği çerçevesinde -ahenk
leştirmeğe karar vermeleri, istiklâl ve istikbâlleri bakımından önemli ve tari
hî bir hadise olmuştur

Başlangıçta belirtmeye bilhassa değer verdiğim bu hadisenin yarattığı 
müşterek bir anlayışın gittikçe genişleyen ortamı ve kuvvetlenen tutumu için
de, milletlerimizin gelişme arzularını daha hızlı bir kalkınma ile kısa zaman
da gerçekleştirmek üzere iki yılı geçen bir süreden beri müşterek çalışmalar 
yapmaktayız.

İşbirliğimizin hedefleri belli, görevleri çok ve zordur. Milletlerimizin 
gün geçtikçe artan ihtiyaçlarını karşılayacak bir refah seviyesine erişebilmek
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içiıı katlanacağımız fedakârlıklar ağır, yapacağımız çalışmalar çetin olacaktır. 
Fakat, m illî ve müşterek meselelerimizin geleceği ümit ve cesaret vericidir, 
Kazançlarımız o nisbette büyük ve mutlu olacaktır.

Bölgemizdeki imkân ve kabiliyetleri, milletlerimizin hizmetinde daha 
verimli ve birbirimize daha yararlı olarak değerlendirebilmek için ekonomik 
ve kültürel alanlarda işbirliği yapmamızı sağlıyacak şartları birlikte araştırı
yoruz. Bu müşterek çalışmalardan alacağımız kuvvetle bütün güçlükleri bir
likte yeneceğiz.

Devlet başkanlarının İstanbul ortak bildirisinde açıkladıkları hedefle
re, yakın bir gelecekte varılmasını sağlıyacak önemli merhaleler aşılmış bu
lunmaktadır. Bugüne kadar elde edilmiş olan neticeler ve tercübeler önümüz
deki çalışmalarımızı kolaylaştıracak ve çabuklaştıracaktır. Bu bakımdan, 
RCD Bakanlar Konseyi toplantılarının, her defasında, memleketlerimiz ara
sında işbirliğini kuvvetlendiriceğine ve daha verimli kılacağına inanıyorum.

Geçen Ekim ayında İran ve Pakistan’a yapmış olduğum ziyaretten unu
tulmaz ve değerli kanaatlar edindim. Bu kardeş ülkelerde geçirdiğim kısa 
süre zarfında her alanda müşahade ettiğim gelişmeler ile milletçe çalışma az
mi ve memleketlerimiz arasındaki dayanışma arzusu, milletlerimizin lâyık ol
dukları refah seviyesine ve RCD teşkilâtının da gayesine ulaşacağını göster
mektedir.

Sözlerimi bitirirken, ziyaretim sırasında gösterilen hiisnükabul dolayı
sıyla İran ve Pakistan’ın mümtaz devlet başkanları ile asil halklarına bir kere 
daha teşekkür eder, onların değerli mümessilleri olan aziz misafirlerimize 
halklarındaki en iyi temennilerimi sunarım. Ayrıca, yapacağınız bütün çalış
malarda üstün başarılar dilerim .»

BE L G E 21 23 Ocak 1967

BAŞBAKAN DEMÎREL’İN RCD BAKANLAR KONSEYİ  
TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, RCD (Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
teşkilâtı) Bakanlar Konseyi’nin altıncı toplantısında yaptığı açış konuşmasın
da şunları söylemiştir :

«Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Bakanlar Konseyinin altıncı toplan
tısına katılmak üzere memleketimize gelmiş bulunan, İran ve Pakistan’ın 
mümtaz Dışişleri Bakanlan ile İran ve Pakistan heyetlerinin kıymetli men
suplarını sevgi ve saygı ile selâmlarım.
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Bölgesel İşbirliği çalışmalarına katılmak şerefine ilk defa nail oluyo
rum. Ancak üç kardeş memleketitı birlikte kurup yürüttükleri bu güzel teşeb
büsün bugüne kadar kaydettiği gelişmeleri, ilg i ve heyecanla takip ettim.

Kuruluşundan beri geçen iki sene zarfında bölgesel işbirliği memleke
timizin kalkınma hamlelerini ahenkleştirme yolunda çok kıymetli neticeler 
vermiştir; Milletlerimizin arasındaki tarihî, kültürel ve dinî bağlardan kuv
vet alan bu hareket, İran, Pakistan ve Türkiye için karşılıklı anlayış ve birlik
te çalışma arzusunun sembolü haline gelmiştir.

Bugün dünyanın bir kısmı modern teknolojinin sağladığı hudutsuz im
kânlardan yararlanarak dev adım larıyla ilerlemektedir. Memleketlerimiz bir 
taraftan geçmiş asırların mirası olan az gelişmişlikten kurtulmak, diğer yan
dan da aşrımızın hızlı ilerleyişine ayak aydurmak çabası içinde bulunmakta
dırlar. Her üç kardeş milletin de, çeşitli zorluk, hattâ imkânsızlıklara rağmen 
kalkınma yolunda cesaretle ilerlemeleri kendilerini bekleyen parlak geleceğin 
en büyük teminatını teşkil etmektedir.

Kardeş İran milleti Majeste Şehinşah Aryamehr hazretlerinin müstes
na bir öngörürlükle tatbike koydukları altı maddeli reform programı sayesin
de yepyeni bir hayatiyet kazanmış bulunmaktadır. Her geçen günle kalkın
ma ve refah yolunda yeni bir mesafe kat’etmekte olan asil İran milletine gay
retlerinin başarılı olmasını en samimi küslerimizle dileriz.

Kardeş Pakistan milleti, mümtaz devlet başkanı Ekselâns Mareşal Ayub 
Han’ın basiretli liderliği altında, kendisine çizdiği müreffeh Pakistan hedefi
ne sür’atle yaklaşmaktadır. Bugün gözlerimizin önünde yükselen yeni ve muh
teşem başşehir Islâmâbad, asil Pakistan milletinin yorulmak bilmeyen azmi
nin âbideleşmiş bir delilidir. PakistanlI kardeşlerimizin gayret ve fedekârlık- 
larının semeresini yakın bir gelecekte görmeleri en içten gelen temennimizdir.

Türkiye’mize gelince, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için bütün 
gücümüzle ve imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. İftihar duyduğu
muz en büyük başarı bu kalkınmayı milletimize mal etmiş olmaktır. Elde et
tiğimiz müsbet neticeler geleçeğe olan inancımızı arttırıyor, yarınki yeni ve 
daha büyük gayretlerimiz için bize cesaret veriyor. Fertle hükümetin elele iler
lediği kalkınma yolunda hiçbir gayret ve fedakârlıktan kaçınmamaya milletçe 
hazır bulunmaktayız.

Sözlerimin başında milletlerimiz arasındaki tarihî, kültürel ve dini bağ
lara temas etmiştim. Bu sağlam temellerin yanı sıra bizi birbirimize daha çok 
yaklaştıran bir bağ daha mevcuttur ki, o da, milletlerimizin kalkınma ideali 
içinde buluşmaları ve onu paylaşmalarıdır. Kanaatimce Kalkınma için Bölge
sel İşbirliğine, hepimiz için bir güven kaynağı olan dinamizmini herşeyden ön
ce bu unsur sağlamaktadır.
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Toplantınızı açarken kıymetli ve başarılı çalışmalarınızın milletlerimize 
hayırkşoîmasım, hükümetim ve şahsım adına candan temenni ederim.»

B E D G E  22 23 Ocak 1967

RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA YAPILAN 
KONUŞMALAR

Türkiye Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Kalkınma için Bölgesel İşbirliği altıncı Bakanlar Konseyi toplantılarına 
katılmak üzere aramızda bulunan îran Dışişleri Bakanı Ekselans Ardeşir Za
hidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans Pirzade ile İran ve Pakistan Heyet
lerinin mümtaz üyelerini selâmlamaktan şeref duyuyorum.

Kendi ülkelerinin Dışişleri sorumluluğunu kısa süreler önce üzerlerine 
almış bulunan İranlı ve Pakistanlı meslekdaşlarımııı memleketlerimize ilk zi
yaretlerinin çok kıymet verdiğimiz üçlü işbirliği vesilesile gerçekleşmiş bulun
ması bizim için ayrı ve müstesna bir memnuniyet kaynağı olmuştur.

Görevlerinin icabettirdiği çeşitli ve çok önemli diğer meşguliyetlere rağ
men burada toplantılarımıza katılabilmeleri temsil ettikleri dost ve kardeş iki 
ülkenin işbirliğimize olan ilg i ve bağlılığının yeni ve canlı bir tezahürüdür.

Değerli meslekdaşlarıma en samimi teşekkürlerimle hoş geldiniz derim.
îki yıldan beri ahenkle yürüttüğümüz müşterek gayretlerin bugün önü

müzde bulunan neticeleri, Kalkınma İçin Bölgesel işbirliğinin temelinde yatan 
yaratıcılığı ve öngörürlüğü her zamandan daha açık olarak ortaya koymakta
dır. Bugün milletlerimiz yeni bir geleceğin eşiğinde bulunmaktadır. Bu gele
cek, herkesin en geniş imkânlara sahip bulunacağı herkesin en engin refaha 
kavuşacağı, kısaca asil milletlerimizin lâyık oldukları daha yüksek ve mükem
mel hayat seviyesine erişecekleri bir devir olmalıdır.

Bölgesel İşbirliğinin bu temel gayesini gerçekleştirmek için, Türk hükü
metinin üç kardeş ülkenin müşterek gayretlerini başlangıçtan itibaren tered
dütsüz ve tehdİtsiz bir güvenle destekleyeceğini burada tekrar etmeme müsaade 
buyurunuz.

Geçen iki yıl Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin kesif çalışma ve faaliyet 
yılları olmuştur. Hükümetlerimiz arasında her kademede yaygın, temaslar, fay
dalı bilgi ve görüş teatileri yapılmıştır. Hükümetlerin bu gayretlerine özel te
şekküllerin de zaman zaman, fakat şevkle katılması işbirliğimize ayrı bir kıy
met kazandırmıştır. Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin, canlı ve ruhlu bir ge
lişme ile, faaliyet sahasını gittikçe genişletmesi hepimiz için bir iftihar vesilesi 
olmaktadır.

80



Ancak bu başarılı yürüyüşümüz sıransında, bugünküne benzer müstesna 
fırsatlardan faydalanarak, bir an tevakkuf edip, elde ettiklerimizi yapıcı bir 
değerlendirmeye tâbi tutmanın zarurî olduğuna da inanıyoruz. Zira evvelce 
yapılanların ileride sarfedilecek gayretler için kuvvet kaynağı, henüz karşılan
mamış ihtiyaçlar için yol gösterici olabilmesi, bunların hakiki ölçü ve değerle
riyle tanınmasına bağlıdır.

Paylaştığımıza emin olduğum bu inançla, Kalkınma için Bölgesel İşbirli
ğ i faaliyetlerinin burada kısa bir bilançosunu yapmayı faydalı görüyoruz.

Benzer bir sosyal gelişme akımı içinde ayni dinî inançlarla yoğrulmuş bulu
nan milletlerimiz, tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmış 
bulunmaktadırlar.

Kanaatimce Bölgesel İşbirliği hayatiyetini ve hakiki gücünü bu sağlam 
temellerden almaktadır. Kültürel İşbirliği Komitesi de çalışmalarını bu miisbet 
vasat içinde başarı ile yürütebilmektedir. Milletlerimiz arasındaki bu güçlü 
bağları, yeni ve yaratıcı davranışlarla tazelememiz şarttır. Halklarımız arasın
da ebediyyen sürecek dostluğun yegâne teminatı bu olacaktır.

Tanıtma Komitesindeki faaliyetlerimizi de bu ulvî gayeye yöneltmek zo
rundayız. Teknik seviyelerdeki görüş ve bilgi teatileri ileri ve yapıcı bir safhaya 
ulaşmış bulunmaktadır. Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin gaye ve faaliyetle
rini Basına ve diğer yayın vasıtalarına daha geniş ölçüde, daha tesirli bir şekil
de intikal ettirmeliyiz. Biz Türkiye yönünden bu konuya özel bir önem vermek 
kararındayız. Milletlerimiz arasındaki karşılıklı anlayışı kökleştirmek, emelle
rimizi ve gayretlerimizin neticelerini dünyaya duyurmak ancak bu yoldan sağ
lanabilir.

Memleketlerimiz eşsiz tarihî ve tabiî zenginliklere sahiptir. Bu yönden 
Turizm Komitesine çok geniş ve şimdiye kadar gereği gibi işlenmemiş bir saha 
tevdi etmiş bulunuyoruz. Modern manâda turizmin belirli bir yaşama seviyesi
ne erişildikten sonra gelişebileceği bir gerçektir. Ancak ilk adımları şimdiden 
atarak, vatandaşlarımızın ülkelerimizin birinden diğerine daha serbestçe ge
çebilmelerini sağlamak zorunda olduğumuzu kabul etmek gerekir. Hükümet
lerimizin bu sahada alacakları kararlar aynı zamanda ekonomilerimizin turizm 
ve hizmetler sektörlerini de geliştirecektir.

Ulaştırmada ve haberleşmede sür’at ve kolaylık, modern hayatın temel
lerinden birini teşkil etmektedir. Bu anlayışla Bölgesel İşbirliği kara, hava, de
niz ve demiryollarıyla, posta ve telekomünikasyon alanlarına öncelikle eğilmiş
tir. Bu konuda sarfedeceğimiz faaliyetler meyanında ülkelerimiz arasındaki ka
ra ve demiryolu bağlantılarının gerektirdiği inşaatın hızlandırılması başta gel
melidir. Posta ve telekomünikasyon alanlarında elde ettiğimiz başarılı sonuç
lara yenilerini eklemek hedefimiz olmalıdır. Bu yönlerdeki gayretlerimiz sade 
kendi ülkelerimizde değil, bütün bölge üzerinde şumüllü tesirler yaratabilir.
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Bugün dünyada, deniz nakliyatı alanında kesif bir rekabet mevcuttur. 
Bununla beraber, artan imkânlar muvacehesinde, Bölgesel İşbirliği Denizcilik 
hizmetlerinin basiretli bir şevki idare sayesinde, büyük faydalar sağlayabile
ceğine inanıyoruz. Memleketimize hemhudut olan ülkelerin deniz nakliyatı 
konusundaki artan ihtiyaçları gözönünde tutulursa bu alanda1 çok verimli-te* 
şebbüslere girişmek imkânları ortaya çıkacaktır. Bölgemize komşu ülkelerden 
bu yönde alınan bilgiler dahi, konu üzerine önemle eğilmeyi gerektirecek bir 
nitelik taşımaktadır.

Bankacılık ve Sigorta Komitesi işbirliğimizin fayda ve verim liliğin diğer 
bir örneği olmaktadır. Bu yılın başından itibaren, kurulan üç bölgesel sigorta 
işbirliği faaliyete geçmiş, m illî sigorta şirketlerimiz arasındaki iş hacmi artan 
bir seyir takip etmiştir. Bu alanda hazırlanıp yakında yayınlanacak olan el ki
tapları sayesinde ticari çevrelerimize gerekli b ilgiler verilmesinin imkân dahi
line gireceği düşünülmektedir.

Müşahede buyrulacağı üzere, bütün bu sahalardaki yakın işbirliği mem
leketlerimiz arasında geniş bir ticari mübadele akımına imkân verecek zemin 
ve şartları sağlayacak mahiyettedir. Buna rağmen bölge içi ticari mübadeleleri
mizde kaydedilen gelişme çok mütevazi olmuştur. Memleketlerimiz arasındaki 
ticaretin uzun süre çok düşük bir seviyede kaldığını ve sadece birkaç maddeye 
inhisar ettiği hepimizce bilinen bir hakikattir. Ancak gittikçe genişleyen bir 
ticari münasebetler âleminde bu hâlin ilelebet devamını tabii karşılamaya da 
imkân yoktur.

Dış ticaret bizim için iki yönlü bir yoldur. Mümkün olduğu kadar çok 
satabilmek ve mümkün olduğu kadar çok satın alabilmek suretiyle hem m illî 
hem de müşterek menfaatlerimize en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyoruz. 
Bu düşüncelerle, üç memleketin ticari çevreleri arasında daha yakın ilişkiler 
kurulmasına yardımcı olacağına kanaat getirdiğimiz, Bölgesel İşbirliği Ticaret 
ve Sanayi Odasının tesisine hararetle taraftar olduk. Aynı şekilde üç taraflı 
bir ödeme mekanizması kurulması teklifini miisbet karşılayarak gerekli çalış
m alara faal bir şekilde katıldık. Ticari ödemelerin düzenli ve siir’atli bir şe
kilde yapılmasının ticaret aleminde gerekli olan itimadın kökleşmesinde başlı
ca âmil olacağından bugün de eminiz.

Ancak bütün faaliyet ve çalışmalar hepimiz tarafından arzulanan sür'at- 
Ji, müşahhas neticelere henüz ulaşamadı. Ticaret Komitesinin memleketlerimiz 
arasındaki işbirliğinin en önemli konularından birini ele alan bu çalışmalarını 
hızlandıracağına ve Hükümetlerimizden de bu alanda âzâmi desteği göreceği
ne inanıyoruz.

Petro ve Petro - Kimya konularındaki çalışmaları henüz inceleme saf
hasını aşmamış bulunan ilg ili komitelerin, zamanla teessüs edecek daha yakın 
bir işbirliği içinde müşahhas ortak faaliyet imkânları bulmalarını arzu ye te
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menni etmekteyiz. Kareleş ülke İran’da çıkan petrollerin Türkiye’nin Akdeniz 
limanlarına bir boru hattı ile akıtılması üzerinde önemle durulacak bir tasav
vurdur. İyi niyet, gerçekçilik ve karşılıklı anlayış ruhu içinde, bu projeyi İranlı 
kardeşlerimizle birlikte yeniden gözden geçirmeye hazırız.

Teknik bilgi ve yetiştirme sınai gelişmemizin devamlılığı bakımından el
zemdir. Teknik bilgi ve teknisyen teatisinde imkân verecek miitevazi fakat tat
bik olunabilir programlar tesbiti suretile, tecrübelerimizden karşıllıklı olarak 
yararlanmak ve memleketlerimizde giriştiğimiz yeni teşebbüslerin yürütülme
sinde zaman, para ve emek kaybını önlemek mümkündür.

Ortak amaçlı teşebbüsler, Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin temel ko
nusunu teşkil etmektedir. Henüz ortak amaçlı bir teşebbüsü gerçekleştireme
miş bulunmamıza rağmen bu alanda yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar, 
teati olunan çeşitli ekonomik ve ticarî bilgiler sayesinde ülkelerimizde mevcut 
imkân ve şartları tesbit etmiş bulunuyoruz. Ortak amaçlı teşebbüsler alanında 
kaydedilen bu gelişmeyi ciddi bir başarı olarak kabul etmek gerekir. Tamamla
mış olduğumuz hazırlıklara dayanarak gayretlerimizi en elverişli ve en verimli 
olarak seçtiğimiz endüstri sektörlerine teksif etmemiz takip edeceğimiz yol 
olmalıdır. Bunları müsbet bir gerçekleşme yoluna koymadan yeni sektörlere 
girmeye çalışmak, gayret ve imkânlarımızı bölmekten başka bir netice verme
yecek ve belki de nihai gayelerimize ulaşmak bakımından zararlı olacaktır. 
Ortak amaçlı teşebbüsler Komitesinin kıymetli çalışmalarıyle beklediğimiz 
sonuçlara kısa bir sürede erişmemizi sağlıyacağına kaniiz.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin Sekreteryası, memleketlerimiz ara
sındaki kesif işbirliğinin yarattığı ihtiyaçları başarı ile karşılayacak nitelikte
dir. Sekreteryamn faaliyetlerini dirayetle yöneten Genel Sekreter Ekselâns 
Fuad Ruhanî’ye hepimizin teşekkür borcunu burada eda etmek İsterim.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği İran, Pakistan ve Türkiye’nin ortak 
eseridir. Bu eseri vücuda getirmekle ekonomik kalkınma alanında yeni ve de
nenmemiş bir yola girmeyi kabul ettik. Bugün, az gelişmiş veya gelişme yolun
daki pek çok milletin nazarları bize çevrilmiş bulunmaktadır. Dünya Kamu 
Oyu giriştiğimiz bu teşebbüs hakkında hükmünü vermeye hazırlanmaktadır. 
Ancak milletlerimize hizmette göstereceğimiz başarı bu hükmün müsbet ol
masını sağlayabilir.

Bizi gayemize ulaştıracak yolun çetin ve müşküllerle dolu olduğunu bi
liyoruz. Fakat nihai başarıya olan inancımız büyüktür.

Son yirmi yılda topyekûn imha silâhlarının en mükemmellerini gerçek
leştiren insanoğlu, elinde tuttuğu bu misli görülmemiş kuvvet ve iktidarın 
verdiği sarhoşluk ve bir çeşit nefis hayranlığı içinde hemcinsine karşı olan va
zife ve vecibelerini unutmuş görünmektedir. Böyle bir devirde inanmaya, 
ümit etmeye ve mes’uliyet hissi duymaya her zamandan daha muhtacız.
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Milletlerimiz engin ümitlerle doludur. Devlet Balkanlarımızdan en bâ - 
sit vatandaşlarımıza kadar benliğimize hâkim olan m'es’üliyet hissi bu ümif- 
leri birer âbide halinde gerçekleştirecek ve ortaya çıkacak muhteşem eser,■ ço
cuklarımız için ilham, bizler için de iftihar kaynağı olacaktır»

İran Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Herşeyden önce, Delegasyonum ve şahsım adına Cumhurbaşkanı Ek
selâns Cevdet Sunay’ın lûtufkâr mesajları dolayısıyla derin şükranlarımızı be
lirtmeme müsaade etmenizi rica ederim. Bu mesaj RCD’nin geleceğine plan 
inanç ve güvenimizi kuvvetlendirmiştir. Sayın Başbakan, bizlere hoşgeldiııiz 
diyen güven verici sözleriniz için minnettarız. Delegasyonuma ve şahsıma 
gösterilen ve milletlerimiz arasındaki sevgi ve bağlılığın sembolü haline ge
len büyük misafirperverlik için de derin şükranlarımı sunarım.

RCD Bakanlar Konseyine ilk defa katılmayı müstesna bir imtiyaz te
lâkki ediyorum. Şimdiye kadar RCD Konseyine bizzat katılma fırsatını bu
lamamakla beraber, çalışmalarını baştan beri derim bir alâka takip ettim.

Konseyin bu toplantısına benim gibi ilk defa katılan Pakistan’ın değer
li Dışişleri Bakanı, aziz arkadaşım ve meslekdaşım Ekselâns Sharifuddin Pir- 
zada’yı hararetle selâmlamaktan büyük bir zevk duymaktayım. Geçenlerde 
Tahran’a yaptığı kısa ziyaret vesilesile tanışmak şerefine nail olduğumuz Mr. 
Pirzada’nın da, değerli selefi Ekselâns Bhutto gibi, bölgesel meselelerimizde
ki derin bilgi ve anlayışı ile yüksek gayelerimizin gerçekleşmesine büyük kat
kıda bulunacağından eminim.

Bu vesile ile uzun seneler memleketine sağladığı sadıkane ve değerli 
hizmetleri müteakip Majeste İmparatorun İngiltere Büyükelçisi olarak tayin 
buyurdukları, değerli selefim ve kıymetli arkadaşım Ekselâns Abbas Aram’a 
derin şükranlarımı belirtmek isterim. Ekselâns Aram’ın RCD’nin gaye ve 
idealleri yolundaki başarılara katkısını tam anlamıyla belirtmeden RCD’nin 
tarihçesi yazılmaz dersem her halde bu Konseyin bütün üyeleri adına konuş
muş olurum. Kendisine buradan sunacağım sıhhat, saadet ve yeni görevinde 
büyük başarı dileklerine hepimizin katılacağından eminim.

Son Konsey toplantısından bu yana şanlı Devlet Başkanlarımız arasın
da çok verimli toplantılar yapıldı. Ekselâns Mareşal Eyüp Han İle Cumhur
başkanı Cevdet Sunay’m İran’a yaptıkları lutufkâr ziyaretlerinden bahset
mek istiyorum.

Kısa bir süre önce Majeste İmparator Şehinşah Arya Mehr Avrupa’ya 
giderken Adana’da tevakkuf ettiler. Kendisine Türk halkı tarafından göste
rilen yakınlık, gerçek dostluk ve sevgi hisleri memleketimizi birleştiren derin 
köklü dostluk ve anlayış bağlarının ifadesi olmuştur.



RCD Konseyinin 6 inci toplantısı tarihimizin önemli bir döneminde, 
İran halkının muhterem Hükümdarı Majeste İmparator Şehin Şah Arya 
Mehr’in Ocak 1963’de ilân ettiği altı maddelik önemli, inkilâpçı, reform 
programının seneyi devriyesini kutlamak üzere hazırladığı sırada yapılmak
tadır. Bu reformları sür’atle meyve vermeye giden ve kısa süre İçinde mem
leketimizin maddi manevi bütün hayatını değiştirmeye başlıyan diğer geniş 
reform tedbirleri takibetmiştir.

Majeste İmparator tarafından başlanan ve İran halkı tarafından çok 
büyük ölçüde desteklenen geniş sosyal ve iktisadi reformlar bir lüks temini 
gayesini gütmemektedir. Gerçekten bunlar karşı konulmaz bir ihtiyacın, zama
nımızın devrimci akımının özlü bir ifadesidir. Zira içinde yaşamamız gere
ken dünya önemli değişmelere sahne olmuştur. Bugün bizler zamanımızın en 
büyük mücadelesi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Eskinin devamı artık kabul 
edilemez. İnsanlar ana haklarını idrak etmişlerdir. Hürriyet, insan haysiyetine 
inanç, eşitlik arzusu, refah ve sosyal adalet dünyanın her köşesinde insanların 
kalplerinde ifadesini bulmaktadır.

Bütün bunlar, gelişme halindeki memleketlerin mutlaka karşılaşacakla
rı büyük meselelerdir. Bu memleketler meselelerini hızlı ve istikrarlı bir eko
nomik ve sosyal gelişme ile çözmek durumundadırlar. Aslında bu, gittikçe ge
nişleyen ve birleşen bir dünya ekonomisinin kuruluşu için gerekli ön şartlar
dan biridir. Ve şimdiye kadar dünya m illetleri arasında emsali görülmemiş 
çapta bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu itibarla daha dengeli bir dünya dü
zeninin kurulması için müşterek menfaatlerle birbirine bağlı bütün m illetle
rin gerekli sağlam temelleri atmaları zamanı gelmiştir. Çok zengin ve çok fa
kir milletlerin yanyana yaşamasına artık imkân yoktur.

İstanbul’da 1964 Temmuzunda aktedilen tarihî zirve konferansında 
önemli kararların alınmasına başlıca âmiller bu sebep ve gerçekler olmuştur.

RCD yatırım faaliyetlerimizin ve dış mâli yardımların gelişme hareke
timize getirdiği desteğin yanı sıra kalkınma vetiresinin kendi halkımızın az
mine ve vasıflarına dayandırılması lüzumuna olan inançla kurulmuştur.

30 ay gibi kısa bir zamanda RCD’mıı miisbet bir gelişme göstermesi ve 
elle tutulur neticeler sağlaması takdire değer bir husus ur. Gözden geçirece
ğimiz Bölgesel Plânlama Konseyi Raporu bu bakımdan son derece önemlidir.

Bu rapor, sosyal ve ekonomik gelişmenin bütün önemli alanların
da işbirliği imkânlarının büyük bir titizlikle araştırıldığını göstermektedir. 
Faaliyetlerimizin hemen her safhasına hakiki bir RCD ruhunun hakim: ka
rarlarımızın bölge ve halklarımızın daha geniş ve büyük menfaatleri gözönün- 
de bulundurularak alınmış bulunması bizleri ziyadesiyle tatmin etmektedir.

Ortak amaçlı teşebbüsler konusunda sağlanan önemli gelişmeleri De
legasyonum memnuniyetle karşılamaktadır. Alüminyum, Carbon Black ve
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banknot kâğıdı projelerimiz değişik gerçekleşme safhalarında bulunmaktadır. 
Ortak amaçlı kalkınma teşebbüsleri olarak kabul ettiğimiz diğer bazı projeler 
üzerinde de çalışılmaktadır. Ağır endüstrinin kurulması yolunda memleketi
min gösterdiği gayretler Konseyin seçkin üyelerinin malûmudur. M illetleri
mizin daha iyi ve müreffeh bir hayat için gösterdikleri arzu ancak ülkelerimiz
de istihsalin büyük çapta artmasıyla gerçekleşebilir. Sanayi Kalkınma vetiresin
de halledilmesi gereken çok sayıda ve karışık problemin mevcudiyetini kabul 
etmekle beraber, bu alanda müştereken gayretlerimize azim ve cesaret ile de
vam etmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Kara ve demir yolları, hava nakliyatı ve telekomünikasyon projelerimi
zin gerçekleştirilmesinde görülen etkili gelişmeyi memnuniyetle kaydetmekte
yiz. RCD denizcilik hizmetlerinin tatminkâr bir şekilde işlemesini sağlamak 
için denizcilik alanında gayretlerimize hız verilmesi gerekmektedir. Her han
g i bir Kalkınma ve Bölgesel İşbirliği programı içinde müessir bir haberleşme 
şebekesinin vücuda getirilmesinin önemi küçümsenemez.

Bu itibarla, evvelce olduğu gibi, projelerimizin tesbit olunan tarihler
de tamamlanması için gerekli tedbirleri almalıyız.

Büyük bir ihtimamla hazırlanan 1967 yılı teknik işbirliği programını 
geniş bir ilg i ile karşılıyoruz. Uzman ve stajyer mübadelesi kadar, önemli ko
nularda tertiplenen seminerler de bizim için büyük kıymet ifade etmektedir. 
Bu mübadeleler muhtelif çalışma safhalarında milletlerimiz arasında daha 
geniş bir karşılıklı anlayışa yol açmaktadır.

Bölgesel Plânlama Konseyi yerinde bir görüşle, bölge içi ticaretin eko
nomik işbirliğimiz içinde ifade ettiği önem üzerinde durmuştur. Bu münasebetle, 
bölge içi ticaret ve turizm kadar bankacılık ve sigorta çalışmalarının geliştiril
mesi yolunda teklif olunan faydalı tedbirleri de burada kaydetmek isterim.

Kültür programımız önemli bir gelişme kaydetmiş bulunmaktadır. 1967 
programı da milletlerimizin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için iyi bir 
imkân yaratacak ve aramızdaki kardeşlik ve sevgi bağını daha da kuvvetlen
direcektir. Bölgesel programımız sağlık, aile plânlaması, tarım ve RCD böl
gesi kadınları arasında işbirliği konularını da içine alarak genişlemiştir. Bu 
da bir başka mes’ut gelişmedir.

Sekretaryamıza arzulanan ölçüde gelişebilmesi için gerekli bütçe sağ
lanmış olup, vazifelerini müessir bir şekilde yerine getirmeye devam edecek
tir. D irayetli Genel Sekreterimizin ve Sekretarya elemanlarının RCD’nİn 
gayelerini gerçekleştirme yolunda çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.

Saydıklarım RCD’nin başarılarından ancak bir kaç örneği teşkil etmek
tedir. RCD içerisindeki ortak çabalarımızın sadece üyelerine değil, bütün böl
geye hizmet edeceğini samimiyetle umuyor ve buna inanıyoruz.
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RCD faaliyetlerinin yapısı ve şumulü kısa zamanda elde ettiği müşah
has başarılar, geniş bir bölgesel işbirliğinin kurulması için .mevcut imkânların 
büyüklüğünü göstermektedir.

İstanbul Zirve Konferansında kararlaştırıldığı üzere, RCD onun felsefe 
ve ruhunu kabul ve tatbike hazır olan, ona katılmayı arzulayan diğer bölge 
memleketlerine kapısını daima açık tutacaktır.

Sözlerimin sonunda Haşmetli Hükümdarım Majeste Şehin Şah Arya 
Mehr’in RCD Bakanlar Konseyinin geçen toplantısına gönderdiği mesajdan 
şu satırları tekrarlamak istiyorum :

«İran, Pakistan ve Türkiye birbirine geçici politik ihtiyaçların zoruyla 
değil, ortak ve zengin bir dinî kültürle ve tarihî mirasın vücuda getirdiği sar
sılmaz bağlaı ile bağlanmışlardır. Bu sebeple teşkilâtımızın Hükümet, mü
essese ve fertlerimizin her seviyede ve her çalışma alanında enerjilerini bir
leştiren ve onlara güç veren bir vasıta olmaya devam edeceğime inanıyorum.
1 . i- : ■

RCD’de şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeler sadece bir başlangıç ol
makla beraber, çok önemlidir. Bölgemizi sadece içinde yaşayan bİzlere bir gu
rur vesilesi değil, bütün dünya için bir ilham kaynağı haline getirmek yolun
daki çabalarımızı devam ettirmeliyiz.»

Pakistan Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Türkiye Hükûmeti’nin bize gösterdiği sıcak lütufkâr misafirperverlik 
ve bu toplantıların gerçekleştirilmesi için yapılan mükemmel hazırlık dolayı- 
siyle, samimi ve içten gelen teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Modern 
Türkiye’nin büyük kurucusu Kemâl Atatürk’ün çizdiği yolda olağan üstü bir 
süratle gelişen güzel Ankara şehrinde toplanmış bulunuyoruz.

Pakistan delegasyonu ve şahsım adına Türkiye Cumhurbaşkanı Ekse- 
lâns. General Sunay’ın bizlere ilham veren mesajları dolayısiyle sonsuz şük
ran hislerimizi belirtirim. Türkiye Başbakanı Ekselâns Süleyman Demirel’in 
toplantılarımızı açan konuşmalarının da bizlerde derin akisler uyandırdığını 
söylemek isterim.

Çalışmalarımıza yön verecek ve bizleri yapıcı neticelere sevkedecek olan 
konuşmanız dolayısiyle en samimi tebriklerimi kabul bu /urunuz. Şahsım için 
zatıaliniz ve değerli meslekdaşım İran Dışişleri Bakanı tarafından ifade olu
nan iltifatkâr sözler, beni ziyadesiyle mütehassis etti. Bunları temsil etmekte 
bulunduğum memlekete karşı duyulan ilg i ve bağlılığın bir nişanesi olarak ka
bul ediyor ve benim de aynı kardeşçe hislerle dolu bulunduğumu belirtmek 
istiyorum. RCD içindeki müşterek gayelerimize erişmek üzere sizlerle yakın 
bir işbirliği halinde çalışmak en samimi şiarım olacaktır.

Ülkelerimizin İktisadî kalkınmasını hızlandırmak ve milletlerimizin ha
yat seviyesini yükseltmek suretiyle onlara İktisadî, sosyal ve kültürel alanlar
da daha iyi bir gelecek sağlamak yönündeki ümitlerimizi gerçekleştirmek yo-
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kında bugün herzamandan daha fazla birleşmiş bulunuyoruz. RCD, m illetle
rimize şevk vermiş, onlara yeni ümit kapıları açmıştır. Faaliyetlerini kapsayan 
kısa süre içinde, bölge içinde ekonomik alandaki gayretlerin semeresini arttı
racak müessir vasıtaları bulmuş, müşterek bir tarihi, kültürü, inancı ve bence 
en önemlisi müşterek bir hayat görüşünü paylaşan üç ülke halkına büyük ni
metlerin vaidkârı olmuştur. Şu halde bizi yalnız mazimiz değil, içinde yaşadı
ğımız zaman da birbirimize bağlamaktadır.

Barış ve istikrar ile ilerleme ve kalkınma birbirinden ayrılmaz unsurlar
dır. RCD çerçevesinde iktisadi ve kültürel kalkınma için müşterek bir gaye 
güderek bölgemizde sulh, istikrar ve refah temellerini kuvvetlendireceğimize 
inanıyorum.

İki yılı henüz aşan bir süre zarfında RCD ümit verici bir ilerleme kay
detmiştir. Ortak teşebbüsler alanında yapılmış olan geniş hazırlık çalışmaları 
üç memleket arasında işbirliğinin daha da geliştirilip sağlamlaştırılacağı yo
lundaki ümitlerimizi kuvvetlendirmiştir. Ancak bu arada, tefarruatlı bölgesel 
etiidlere dayanan ortak amaçlı kalkınma projeleri ile ilg ili çalışmalara da hız
la devam etmenin zamanı geldiği inancındayım.

Ticarî ilişkiler konusunda, bölge içi ticareti arttırmak için Hükümetle
rimizin, gerektiğinde m illî tahditleri azaltmayı gaye edindiklerini memnun
lukla kaydetmek isterim. Ülkelerimizin m illî ekonomileri, milletlerimizin 
müşterek menfaati için birleştirilmektedir.

İşbirliğimizin temellerinden biri olan ticaret alanında bir mübadele 
düzeninin tesbiti şarttır. Tatminkâr bir sonuca ulaşmak üzere olduğu
na inandığım bu müşkül meselenin halli için sarf edilen ciddi gayretleri tak
dirle karşıladığım ı belirtmek isterim.

Sigortacılık alanındaki işbirliğimizin yanı sıra Bankacılık alanında da 
olumlu sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Ticarî ilişkilerimizin geliş
mesinde Denizcilik Hizmetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. RCD çerçeve
sinde bu konuya gerekli ilg iliy i göstermekteyiz. Resmen faaliyete geçmiş bulu
nan RCD Denizcilik Hizmetlerinden beklenen tatminkâr sonuçların elde edi
lebilmesi üye memleketlerin sağlayacakları tam bir destek ve teşvike bağlıdır. 
Bu yöndeki gayretlerimizin başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz.

Kültürel aydınlanma, İktisadî kalkınma kadar önemli bir konudur. Bu 
itibarla bu konuya, yerinde bir görüşle, gittikçe daha fazla değer verilmekte
dir. Bölgesel Kültür Enstitüsü’nün kabul ettiği geniş programın kısa zaman
da önemli bir ölçüde gerçekleşebileceğinden eminim. Bilgi mübadelesi de 
RCD’nin diğer bir hayatî cüz’üdür. Memleketimizdeki haberleşme vasıtaları
nın takviye edilmiş olmasından ve bu alanda işbirliğinin artmasından özellik
le memnuniyet duymatayız.



RCD faaliyetlerinin gittikçe daha büyük kuvvet kazanması hepimiz için bir 
sevinç kaynağı olmaktadır. Son olarak Sağlık ve Aile Plânlaması gibi yeni bazı 
konuları da ele almış bulunuyoruz. Sosyal ve kültürel hayatımızın gelişmesin
de kadınların da önemli bir rol oynayabilecekleri kabul edilmesi gereken bir 
hakikattir.

Ülkelerimizin müşterek ilerlemesinde gittikçe artan sorumluluğu ile 
RCD, milletlerimize daha müreffeh ve daha mesut bir hayat sağlamakta bir
lik ve beraberlik gayesinin sembolü haline gelmiş bulunmaktadır.

Sözlerime son vermeden, Genel Sekreterin yönetiminde Sekreterya tara 
fından yapılmış olan çalışmalar için takdirlerimi ifade etmek isterim. Başla
mış olduğumuz müzakerelerde samimi ve candan bir işbirliğini gerçekleştir
mek yolundaki azmimizi delegasyonum adına bir kere daha teyid ederim.»

B E L G E  23 23 Ocak 1967

RCD ALTINCI BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİNİN 
ÖZETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in başkanlığında yapılan ve 
İran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şerifiiddin 
Pirzade’nin katıldığı toplantı sonunda ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Bildi
ride, üye ülkelerin, 1964 yılında İstanbul’da yapılan zirve konferansında tes- 
bit edilen hedeflere varmak amacıyla, RCD plânlarının uygulanmasına azim
le devam edeceklerini belirtilmektedir.

Bildiride açıklandığına göre, Bakanlar, ortak amaçlara hizmet edecek 
teşebbüslerin işbirliği havası içinde yürütülmesinin önemi üzerinde durmuş 
ve ağır sanayiin bölge esasına göre kurulmasının iktisaden faydalı olacağına 
karar vermişlerdir.

Bakanlar Konseyi bu arada şu sanayi kollarında hazırlanan ortak teşeb
büsleri memnuniyetle karşılamışlardır :

Mensucat makinaları, yol yapımı araçları, çimento şeker ve kimyasal mad
deler tesisleri, çay sanayii, dizel motörleri, traktör parçalan, buhar kazanları, 
tazyikli kazanlar, buharlı ısıtma cihazları, gemi yapımı, demir ve alüminyum pis
tonlar, tekerlek, fren ve diğer motörlü araç parçalan, 600 I<w üzerinde ve 1500 
rpm’e kadar jenaratörler, 1000 volt üzerinde yüksek gerilim motörleri, karbon 
çubuklar ve kuru piller ve diğer elektrik işlerinde kullanılacak karbon mamûl- 
leri, statik elektrik cihazları, kablo ve tel, tecrid malzemesi (seramik, cam), 
mekanik cihazlar (hidrolik türbün ve benzerleri).
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Konsey, 1967 dünya sempozyumundan en erken bir ay önce, üye ülkelerin 
toplanarak, sempozyumda takip edilecek ortak bir tutum tesbitine de karar ver
miştir. . 1

Bölge içinde ticareti teşvik edecek olumlu bir faktör olmak üzere kon
sey, RCD ödeme birliği kurulmasını öngörmüştür. Ortak bildiride belirtild i
ğine göre, RCD bölgesinden ithalâtı finanse edecek kredi imkânı hazırlamak 
suretiyle, bu birliğin bölge içinde ticareti hızlandıracağı umulmaktadır. Aynı 
zamanda, mal mübadelesini kolaylıştıracak olan ödeme birliğinin, mevcut 
kaynaklardan faydalanmak suretiyle basit şekilde işlemesi uygun görülmüştür.

Bu arada, üye hükümetler bölge içinde ticareti arttırmak amacıyla olum
lu tedbirler alınmasına karar vermişlerdir.

RCD Bakanlar Konseyi ortak bildirisinde ifade edildiğine göre, bölge
sel sigorta konusunda, üç ülkenin başlattığı bölgesel reasürans birliği mem
nuniyetle karşılanmıştır. RCD sigorta merkezi bu birlikle yakından ilgilenecek ve 
ileride ortak bir reasürans birliği haline getirilmesi imkânlarını araştıracak- 
caktır. Ayrıca, RCD sigorta el kitabının 1967 Şubat ayı sonundan itibaren 
dağıtılması kararlaştırılmıştır.

Konsey, RCD bölgesinde ortak bir ticarî banka kurulması imkânlarının 
araştırılması hususunda verilen talimat üzerinde de durmuştur. Böyle bir ku
ruluşun lüzumu hususu ve bununla ilg ili teknik meseleler hakkında hazırlan- 
makta olan rapor, daha sonraki RCD toplantısında incelenecektir.

Bildiride, Konseyin, İzmir petrol rafinerisinin ortak bir kuruluş olarak 
geliştirilmesini prensip itibariyle tasvip ettiği de açıklanmaktadır. İran ve 
Türk hükümetleri yetkilileri yakında Ankara’da toplanarak, İran hampetro- 
iünü işleyecek bu ortak tesisin İktisadî teknik, ticarî ve malî cephelerini ince
leyecektir.

Bakanlar Konseyi, İran’ın petrolünü Türkiye’nin Akdeniz limanına ta
şıyacak bir boru hattı kurmasına dair Türkiye’nin teklifini dikkate almış, bu 
proje iktisaden verimli esaslara göre gerçekleştirilebildiği takdirde, İran ve 
Türkiye için çok verimli olacağı görüşüne varmıştır. Konsey, İran’dan bu tek
lifi inceleyerek sonucu petrol komitesine bildirmesini istemiştir.

RCD Bakanlar Konseyi, 1966’da hazırlanan RCD 'teknik işbirliği prog
ramı çerçevesinde İran, Pakistan ve Türkiye’de kurulan teşekküllerin çalış
maları üzerinde de durmuş ve 1967’de şu seminerlerin açılmasını uygun gör
müştür :

— Kamu sektöründe kalkınma programlarının uygulanması, standar
dizasyon,

— M illî kalkınmada mahallî hükümetin rolü,
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— Atatürk’ün kültürel devrimi,

— Bankacılık,

— Aile plânlaması,

— Sigortacılık.

Kültürel işbirliğinin memnuniyet verici şekilde geliştiğini de kaydeden 
Konsey, özellikle Tahran’da RCD Bölgesel Kültür Enstitüsünün faaliyete 
geçmesini takdirle karşılamıştır.

Ortak bildiride ifade edildiğine göre, bölge içinde ve bölgelerarasında 
turizmi teşvik için üye hükümetlerce tedbirler alınmaktadır. Özellikle genç
lik turizmine önem verilmiş olması da memnuniyetle karşılanmıştır. ,

Haberleşme alanında ise Bakanlar Konseyi, radyo yayınları, ortak do- 
kümanter film yapımı ve haber ajansları arasında işbirliğini geliştirecek tek
lifleri onaylamıştır.

Üye ülkelerin kalkınma plânlarında tarımın önemli rolü üzerinde du
ran Konsey, bu alanda işbirliğinin verimli olacağını belirtmiştir. Konsey, üye 
ülkelerin uzmanlarının 17 Mart 1967’de Pakistan’da toplanarak teklifleri in
celenmesine karar vermiştir.

Bakanlar Konseyi, ayrıca, RCD ülkeleri kadınları arasında işbirliği ya
pılmasını ve İran’da kadının statüsü hakkında bir seminer toplanmasına da 
karar vermiştir.

B E L G E 2 4 24 Ocak 1967

CENTO EKONOMİK EKSPERLERİ TOPLANTISI

24 Ocak 1967 Sah sabahı çalışmalarına başlayan CENTO Ekonomik 
Eksperleri Komitesi muhtelif alt komite ve çalışma gruplarının geçen yılkı 
faaliyetlerine ait raporlarını incelemektedir.

Basın temsilcilerine de açık bulunan ilk oturumda, CENTO Genel Sek
reteri Khalatbary bir konuşma yaparak son yıllar zarfında CENTO İktisadî 
faaliyetlerinin yavaş yürütüldüğünü müşahade ettiğini belirtmiş ve mekaniz
manın daha dinamik bir hale getirilmesi çarelerinin araştırılması lüzumuna 
işaret etmiştir. Beş dost memleketin delegelerine hoş geldiniz diyen Türk De
legasyon Başkanı Nurettin Karaköylü ise, CENTO Ekonomik Komitesinin 
daha evvel tahakkuk ettirilen muhtelif enfrastrüktiir projeleri ile değerini is- 
bat etmiş bulunduğunu ancak kuruluş yıllarında izhar olunan bu projelerin
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hemen tamamının tamamlanmış veya tamamlanmak üzere bulunduğuna işa
retle yeni teşebbüslere girişilmesini ve diğer ekonomik alanlarda mümasil 
projeler ele alınması gerektiğini kaydetmiştir.

CENTO Ekonomik Komitesinin halen Ulaştırma ve Bayındırlık, Tarım 
ve Hayvancılık, Sağlık A lt Komiteleri ve Madencilik ve Bilimsel Araştırma
lar Çalışma Gurupları faaliyet göstermektedir. Esas itibarile bir bölgesel iş
b irliği ve bölge dışı teknik yardım müessesesi olan CENTO Ekonomik Ko
mitesi bugüne kadar, yukarıda da işaret olunduğu üzere, enfrastriiktür proje
lerine öncelik tanınmıştır. Halen bölge memleketlerini yekdiğerine bağlayan 
muhtelif karayolu, demiryolu, telsiz, emniyetli havayolu güzergâhları ve li
man projeleri tahakkuk ettirilmiş durumdadır. Faydaları aşikâr bu enfrastriik- 
tiir projelerinden sonra şimdide meselâ Endüstri, Madencilik veya Enerji gibi 
sahalarda gayretlerin yönetilmesi düşünülmektedir.

CENTO İttifakının Siyasî ve Askerî veçhelerinden hemen tamamen 
müstakil olarak faaliyet gösteren Ekonomik kısmının bu şekildeki projelerle 
dinamizm kazanacağı şüphesizdir. İşte, CENTO Ekonomik Eksperleri bu 
yılkİ toplantılarında, sadece geçen sene vaki gelişmeleri gözden geçirmekle 
kalmamakta aynı zamanda istikbal için Bölge memleketlerine hayırlı yeni fa
aliyet sahaları tesbitine çalışmaktadır.

Öte yandan Cento Sekreterliği, toplantının sona erdiği 30 Ocak’ta şu 
açıklamayı yapmıştır :

«Geçen yılın, ekonomik faaliyetleri arasında özellikle tarım, sağlık, 
eğitim ve madencilik konularında düzenlenen yüksek seviyeli konferans ve 
sempozyomlar önemli bir yer işgal etmektedir. Bu toplantılarda, bölge mem
leketlerinin ortak problemlerini çözümlemek amacıyla ileri sürülen pratik 
tavsiyelerin uygulanmağa başlandığı ve başarılı sonuçlar alındığı İran, Pakis
tan ve Türkiye hükümetlerinden alman raporlardan anlaşılmaktadır.

Bu arada, önemli ulaştırma projelerinde ilerleme kaydedildiği ve teknik 
yardım fonunun tamamen kullanıldığı bildirilmektedir.

Geçen yılın başlarında, bölge memleketleri arasında direkt bağlantı 
sağlayan ve 30 milyon dolara mal olan Cento mikrodalga sistemi ta
mamlanarak bölge hükümetlerine devredilmiştir. Bundan iki ay sonra, Türk - 
îran karayolunun Bağışlı (Şivelan) ile Rızaiye arasındaki kısmı iki memleke
tin ortak sınırında yapılan törenlerle işletmeye açılmıştır. Bu projenin İran’
daki kısmının, Rızaiye - Zencan arasındaki 595 km. lik İnşaatında 309 kilo
metrenin asfaltlandığı, 286 kilometrenin de keşfinin yapıldığı b ild iril
miştir. Cento karayolunun Türkiye’deki Bağışlı - Cizre arasındaki inşaatta 
da ilerleme vardır. Ekonomik değeri büyük olan proje tamamlandığı zaman 
İskenderun’a da bağlanacak ve İran’a Akdeniz’de bir transit ihraç limanı ka
zandıracaktır.
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Demiryoluna gelince, Türkiye - İran demiryolunda vagonları Van gölü 
üzerinde taşıyacak olan feribotlar parçalar halinde demiryolu ile Tatvan’a 
gönderilmekte ve burada monte edilmektedir. İskele ve gemi inşaatının % 25’i 
tamamlanmış durumdadır. Van’dan sınırdaki Qutur’a kadar olan kısmın 
°/o 20 si bitirilmiştir. İran’daki kısımda da süratli ilerleme kaydedilmiştir. 
Qutur vadisindeki 449 km. uzunluğunda 117 m. yüksekliğindeki köprü inşaa
tı pek yakında ihale edilecektir. Bu proje 1969 yılında tamamlanacaktır. Kas- 
han ile Zahidan arasındaki İran - Pakistan demiryolu da keşif ve inşaat safha
larında bulunmaktadır.

Raporlara göre Cento çok taraflı teknik fonu’nun kuruluşundan bu ya
na 734 kişi bir milyon dolara yükselen bu fondan yararlanmıştır. Bu arada 
Ingiltere’nin Cento’ya sağladığı teknik yardım çerçevesinde 100 kadar bursi- 
yer Ingiltere’de eğitim görmektedir.

Cento ekonomi eksperlerinin bütün Cento ekonomi projelerinin ve ge
lecekte uygulanacak plânların incelendiği bu toplantılarının sonunda Mart 
ayında W ashington’da toplanacak olan Cento Ekonomi Komitesine sunul
mak üzere teferruatlı bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu arada 
Türkiye hükümetinin Cento’nun endüstri alanında daha faal olması teklifi 
memnuniyetle karşılanmıştır.»

B E L G E 25 28 Ocak 1967

AY VE DİĞER GÖK CİSİMLERİ DAE1İL, UZAYIN KEŞİF VE 
KULLANILMASINDA DEVLETLERİN FAALİYETLERİNİ 

YÖNETEN İLKELER HAKKINDA ANDLASMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bildirilmiştir :

«Birleşmiş M illetler Genel Kurulu tarafından, XXI. Dönem toplantıları 
sırasında 19 Aralık 1966 tarihinde oybirliğiyle kabul olunan ve teklif edenler 
arasında Türkiye’nin de yer aldığı bir Karara konu teşkil eden «Ay ve diğer 
gök cisimleri dahil, uzayın keşif ve kullanılmasında Devletlerin faaliyetlerini 
yöneten ilkeler hakkmdaki Andlaşma» Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve 
Sovyetler Birliği Hükümetleri tarafından 27 Ocak sabahı imzalanmasını müte
akip aynı gün öğleden sonra diğer devletlerin imzasına açılmış bulunmaktadır.

İnsanlığın son yıllarda sür’atle keşfine giriştiği uzaydaki faaliyetlerin ta
mamen barışçı amaçlarla yürütülmesi hususunda etkili hükümler ihtiva eden ve 
dünya barış ve güvenliğine büyük ölçüde olumlu katkılarda bulunacağı mu
hakkak olan işbu Andlaşma, Hükümetimiz adına, . Vaşington Büyükelçimiz 
Melih Eseııbel, Moskova Büyükelçimiz Blasan Esat Işık ve Londra Büyükelçimiz 
Ümit Halûk Bayiilken tarafından 27 Ocak cuma günü imzalanmıştır.
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Andlaşmaya göre, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzay bütün Devletle
rin keşif ve kullanılmasına açık olacak, uzayda serbestçe bilimsel araştırmalar 
yapılabilecek, uzay her hangi bir suretle m illî iktisaba konu teşkil etmeyecek, 
Andlaşmaya Taraf Devletler ay ve diğer gök cisimlerini münhasıran barışçı 
amaçlarla kullanacaklar ve nükleer silâhlar veya diğer çeşit kütlesel tahrip si
lâhları taşıyan cisimleri uzaya göndermeyeceklerdir. Andlaşma, ayrıca, Taraf 
Devletlere, bir akit Devletin uzaya gönderdiği cisimleri müşahade imkânı sağ
lamakta ve uzayda faaliyet gösteren Tarafları, bu faaliyetlerin mahiyeti, yürü
tülmesi, ifa edildikleri yerler ve sonuçları hakkında Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterine halka ve milletlerarası bilim topluluğuna mümkün ve kabil olan 
bilgileri vermekle görevlendirmektedir.

Andlaşma, Saklayıcı Hükümetler olan Amerika Birleşik Devletleri, Sov- 
yetler B irliği ve İngiltere de dahil olmak üzere, beş Hükümetin onay belgeleri
ni tevdi etmelerini müteakip yürürlüğe girecektir.»

AY VE DİĞER GÖK CİSİMLERİ DAHİL, UZAYIN KEŞİF VE 
KULLANILMASINDA DEVLETLERİN FAALİYETLERİNİ 

YÖNETEN İLKELER HAKKINDA ANDLAŞMA

Bu Andlaşmaya Taraf Devletler,

İnsanın uzayı keşfi sonucunda insanlığa açılan geniş imkânlardan i lham  
alarak,

Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasındaki gelişmenin bütün in
sanlık için arzettiği ortak menfaati takdir eder ek ,

Uzayın keşif ve kullanılmasının, İktisadî veya bilimsel kalkınma derece
leri ne olursa olsun, bütün halkların menfaati için yürütülmesi gerektiğine 
inanarak,

Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasının bilimsel olduğu kadar 
hukukî veçheleri bahsinde geniş ölçüde m illetlerarası işbirliğine katılmayı ar
zulayarak,

Böyle bir işbirliğinin karşılıklı anlayışın gelişmesine ve Devletler ve halk
lar arasındaki dostane ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacağına ina
narak,

Birleşmiş M illetler Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1963 tarihinde 
oybirliğiyle kabul edilmiş bulunan «Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devlet
lerin Faaliyetlerini Yöneten Hukukî İlkeler Demeci» başlıklı 1962 (XVIII) 
sayılı Kararı hatırlayarak,
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Birleşmiş M illetler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1963 tarihinde 
oybirliğiyle kabul edilmiş bulunan ve devletleri, nükleer silâhlar veya diğer 
her çeşit kütlesel tahrip silâhları taşıyan cisimleri dünya etrafında yörüngeye 
oturtmaktan veya bu gibi silâhları gök cisimlerine yerleştirmekten kaçınmaya 
çağıran 1884 (XVIII) sayılı Kararı hatırlayarak.,

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun, barışa karşı her türlü tehdidi, ba
rışın herhangi bir şekilde bozulmasını veya saldırı fiilini doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle tahrik yahut teşvike matuf propagandayı takbih eden 3 Kasım 
1947 tarihli ve 110 (II) sayılı Kararını nazarı i t ibar e alarak ve adıgeçen Kara
rın uzaya uygulanabileceği hususunu g ö z ö n ü n d e  tutarak,

Ay ve Diğer Gök Cisimleri dahil, Uzayın Keşfi ve Kullanılmasında Dev
letlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler hakkında bir Andlaşmanm Birleşmiş 
M illetler Yasasının amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı
na kani bulunarak,

Aşağıdaki husular üzerinde anlaşmışlardır :

Madde I

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşfi ve kullanılması, İktisadî ve
ya bilimsel kalkınma derecelerine bakılmaksızın, bütün ülkelerin hayır ve men
faatine yiirütmelidir; bu bütün insanlığa tahsis olunmuştur.

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzay hiçbir ayırdedici muameleye tabi tutul
maksızın, eşitlik esasına ve devletler hukukuna uygun olarak, bütün Devletle
rin keşif ve kullanmasına açık olup, gök cisimlerinin bütün bölgelerine ser- 
betsçe girilebilir.

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda bilimsel araştırmalar sefbestçe 
yapılır ve Devletler bu araştırmalarda milletlerarası işbirliğini kolaylaştırmalı 
ve teşvik etmelidirler.

Madde II

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzay, egemenlik ilânı, kullanma veya 
işgal suretiyle veya diğer her hangi bir suretle m illî iktisaba konu olamaz.

Madde III

Andlaşmaya Taraf Devletlerin ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın ke
şif ve kullanılması ile ilg ili faaliyetleri, milletlerarası barış ve güvenliğin ko
runması ve milletlerarası işbirliği ve anlayışın teşviki amaciyle Birleşmiş M il
letler Yasası da dahil olmak üzere devletler hukukuna uygun bir şekilde yürü
tülmelidir.
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Madde IV

Andlaşmaya Taraf Devletler, nükleer silâhlar veya diğer çeşit kütlesel 
tahrip silâhları taşıyan cisimleri dünya etrafındaki bir yörüngeye oturtmama- 
yı, bu gibi silâhları gök cisimlerine yerleştirmemeyi ve bu gibi silâhları diğer 
her hangi bir şekilde uzaya yerleştirmemeyi taahhüt ederler.

Andlaşmaya Taraf bütün Devletler ay ve diğer gök cisimlerini münha
sıran barışçı amaçlarla kullanacaklardır. Gök cisimleri üzerinde askerî üs ve 
tesisler kurulması ve tahkimat yapılması, her tip silâhın denenmesi ve askerî 
manevralar yapılması yasaktır. Askerî personelin bilimsel araştırma veya diğer 
bir barışçı amaçla kullanılması yasaklanmamıştır. Ay ve diğer gök cisimlerinin 
barışçı amaçlarla keşfi için gerekli her türlü teçhizat veya tesisin kullanılması 
da yasaklanmamıştır.

Madde V

Andlaşmaya Taraf Devletler uzay adamlarını insanlığın uzaydaki temsil
cileri addedecekler ve onlara kaza, zaruret veya diğer bir Taraf Devlet ülkesi
ne veya açık denize mecburi iniş halinde, mümkün olan her yardımı yapacak
lardır. Bu kabil bir iniş yapan uzay adamları salimen ve sür’atle uzay gemi
lerinin tescil edilmiş olduğu Devlete iade edilmelidirler.

Bir Taraf Devletin uzay adamları, uzay ve diğer gök cisimlerindeki faa
liyetleri sırasında, diğer Taraf Devletler uzay adamlarına mümkün olan her 
yardımı yapacaklardır.

Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda keş
fettikleri ve uzay adamlarının hayatı veya sağlığı için tehlike teşkil edebilecek 
her olaydan Andlaşmaya Taraf diğer Devletlere veya Birleşmiş M illetler Ge
nel Sekreterine derhal bilgi vereceklerdir.

Madde VI

Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda ge
rek Hiikûmet teşekkülleri, gerek Hükümetler - dışı teşekküller tarafından yü
rütülen m illî faaliyetlerde ve m illî faaliyetlerin işbu Aııdlaşmada yer alan hü
kümler uyarınca yürütülmesinde m illetlerarası sorumluluk taşırlar. Hükümet
ler - dışı teşekküllerin ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzaydaki faaliyetleri il
g ili Devletin müsaadesine ve devamlı nezaretine tabi olmalıdır. Ay ve diğer 
gök cisimleri dahil, uzaydaki faaliyetlerin bir m illetlerarası teşkilât tarafından 
yürütülmesi halinde, işbu Andlaşma hükümlerine riayetten doğan sorumluluk 
m illetlerarası teşkilât ile, sözkonusu teşkilâta mensup bulunan bu Andlaşma
ya Taraf Devletlere ait olacaktır.
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Madde YII

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzaya bir cisim fırlatan veya fırlattıran 
her Devlet ve, ülkesinden veya tesislerinden bir cisim fırlatılan her Taraf Dev
let, Anlaşmaya Taraf diğer bir Devlete veya bu Devlete tabi gerçek veya tüzel 
kişilere karşı, sözkonusu cismin veya bu cismin meydana getiren parçaların 
yeryüzünde, hava sahasında veya, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda ika 
ettikleri zararlar için milletlerarası bakımdan sorumludur.

: ' i
Madde VIII

Uzaya fırlatılan bir cismin tescil edilmiş bulunduğu Andlaşmaya Taraf 
bir Devlet, sözkonıısu cisim ve bu cismin personeli üzerindeki yargı hakkı ve 
denetlemesini, bu cisim uzayda veya bir gök cisminde bulunduğu sırada da 
muhafaza edecektir Bir gök cismine indirilmiş veya bu cisme yerleştirilmiş bu
lunanlar da dahil olmak üzere, uzaya fırlatılan cisimler ve bunları meydana 
getiren parçalar üzerindeki mülkiyet hakkı, bu cisimlerle bunların parçalarının 
uzayda veya bir gök cisminde bulunmaları veya yeryüzüne geri dönmüş olmaları 
dolayısiyle haleldar olmayacaktır. Tescil edilmiş bulundukları Andlaşmaya 
Taraf Devletin sınırları dışında bulunan bu gibi cisimler ile bunları meydana 
getiren parçalar bu Devlete iade olunacak ve bu Devlet, vaki talep üzerine, 
iadelerinden önce, sözkonusu cisimler ve bunları meydana getiren parçaların 
teşhisine yarayacak bilgileri vermekle mükellef olacaktır.

Aiadde IX

Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşfi 
ve kullanılmasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma ilkelerine dayanacaklar ve 
ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzaydaki bütün faaliyetlerini, Anlaşmaya Taraf 
diğer bütün Devletlerin mukabil menfaatlerini gereği veçhile dikkate almak 
suretiyle yürüteceklerdir. Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisim
leri dahil, uzayla ilg ili inceleme ve keşiflerini, bunların zararlı bir şekilde kir
lenmemesini ve yer - dışı maddelerin sokulması sonucunda yeryüzü ortamında 
hasıl olacak zararlı değişmeleri önleyecek şekilde yürütecekler ve, gerektiğin
de, bu maksatla uygun tedbirler alacaklardır. Andlaşmaya Taraf bir Devlet, ay 
ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda yürütülmesi kendisi veya tebaası tarafın
dan tasarlanan bir faaliyet veya denemenin, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uza
yın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması alanında diğer Taraf Devletlerin faa
liyetlerini zararlı bir şekilde engelleyeceği hususunda inandırıcı sebeplere sahip 
bulunduğu takdirde, sözkonusu faaliyet veya denemeye girişmeden önce gerek
li milletlerarası istişarelerde bulunacaktır. Andlaşmaya Taraf herhangi bir 
Devlet, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kul
lanılması ile ilg ili faaliyetlerinin diğer bir Taraf Devletin, ay ve diğer gök 
cisimleri dahil, uzayda girişmeyi tasarladığı bir faaliyet veya deneme dolayısiy-
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le zararlı bir şekilde engelleneceği hususunda inandırıcı bir sebebe sahip bulun
duğu takdirde, sözkonusu faaliyet veya deneme konusunda istişare talebinde bu 
İunabilir.

Madde X

Andlaşmaya Taraf Devletler, bu Andlaşmanın amaçlarına uygun olarak, 
ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşfi ve kullanılması konusunda m illet
lerarası işbirliğini teşvik etmek maksadiyle, bu Devletler tarafından fırlatılan 
uzay cisimlerinin uçuşunu miişahade için imkân verilmesi yolunda Andlaşmaya 
Taraf diğer Devletlerce yapılacak talepleri eşitlik esasına riayet etmek suretiy
le inceleyeceklerdir.

Bu gibi müşahede imkânlarının mahiyeti ve bunlara hangi şartlar altında 
rıza gösterileceği hususu, ilg ili Devletler arasında varılacak bir mutabakatle 
tesbit olunacaktır.

Madde XI

Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayda faaliyet gösteren Andlaşmaya Ta
raf Devletler, uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması konusunda m il
letlerarası işbirliğini teşvik etmek maksadiyle, bu gibi faaliyetlerin mahiyeti, 
yürütülmesi, ifa edildikleri yerler ve sonuçları hakkında Birleşmiş M illetler 
Genel Sekreterine, halka ve m illetlerarası bilim topluluğuna mümkün ve kabil 
olan bilgileri vermek hususunda mutabık kalmışlardır. Birleşmiş M illetler Teş
kilâtı Genel Sekreteri, bu bilgileri alır almaz, derhal ve etkili bit şekilde dağıt
maya hazır olmalıdır.

Madde XII

Ay ve diğer gök cisimleri üzerinde bulunan bütün istasyonlar, tesisler, 
teçhizat, ve uzay araçları, mütekabiliyet şartiyle, işbu Andlaşmaya Taraf diğer 
Devletlerin temsilcilerine açık olacaktır. Sözkonusu temsilciler, arzulanan istişare 
lerin yapılabilmesi maksadiyle ve ziyaret olunacak tesis mahallindeki emniye
tin sağlanması ve normal faaliyetlerin aksatılmasının önlenmesini teminen aza
mî ölçüde tedbirler alınabilmesi için, yapmayı tasarladıkları her ziyareti önce
den bildireceklerdir.

Madde XIII

İşbu Andlaşmanın hükümleri, ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın ke
şif ve kullanılması alanında Andlaşmaya Taraf Devletlerce, gerek Andlaşma
ya Taraf bir Devlet tarafından münferiden gerek özellikle m illetlerarası hükû- 
metlerarası teşkilâtlar çerçevesinde diğer Devletlerle ortaklaşa yürütülen faa
liyetlere uygulanır. -

98



Ay ve diğer gök cisimleri dahil, uzayın keşif ve kullanılması amaciyle 
m illetlerarası hükûmetlerarası teşkilâtların yürüttükleri faaliyetler münasebe
tiyle ortaya çıkan pratik meseleler Andlaşmaya Taraf Devletler ile ilg ili mil
letlerarası teşkilât veya sözkonusu teşkilâtın üyesi bulunan işbu Andlaşmaya 
Taraf bir veya birçok Devlet arasında çözümlenecektir.

Madde XIV

1. İşbu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açıktır. Andlaşmayı, işbu 
maddenin 3. fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden önce imzalamamış bulunan 
her hangi bir Devlet her zaman Andlaşmaya katılabilecektir.

2. İşbu Andlaşma imzacı Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay ve 
katılma belgeleri, işbu metinde Saklayıcı Hükümetler olarak adlandırılan Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlânda Birleşik 
K rallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetlerine tevdi olunacaktır.

3. İşbu Andlaşma, işbu Andlaşma hükümlerine göre Saklayıcı Hükümet
ler olarak adlandırılanlar da dahil olmak üzere, beş Hükümetin onay belgele
rini tevdi etmeleri halinde yürürlüğe girecektir.

4. İşbu Andlaşma, onay veya katılma belgelerini işbu Andlaşmanın yü
rürlüğe girmesinden sonra tevdi eden Devletler bakımından, onay veya katıl
ma belgelerinin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. Saklayın Hükümetler her imzanın tarihi, her onay veya katılma bel
gesinin tevdi tarihi, Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve diğer her nevi teb
ligattan, işbu Andlaşmayı imzalayan veya ona katılan Devletlere derhal bilgi 
vereceklerdir.

6. İşbu Andlaşma, Saklayın Hükümetler tarafından Birleşmiş M illetler 
Yasasının 102. maddesi uyarınca tescil ettirilecektir.

Madde XV

Andlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet, işbu Andlaşmaya değişiklikler 
teklif edebilir. Bu değişiklikler, bunları kabul eden Andlaşmaya Taraf her 
Devlet bakımından, Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğunca kabul alun- 
maları üzerine ve bilâhare, Andlaşmaya Taraf diğer Devıetlerin her biri bakı
mından, kabul edildikleri tarihte yürürlüğe gireceklerdir.

Madde XVI

Andlaşmaya Taraf her hangi bir Devlet, işbu Andlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden bir yıl sonra, Saklayıcı Hükümetlere yapacağı yazılı bir tebligat 
vasıtasİyle Andlaşmadan çekildiğini bildirebilir. Böyle bir çekilme bu tebliga
tın alınması tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.
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Madde XVII

Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı derecede 
geçerli sayılacak işbu Aııdlaşma, Saki ayıcı Hükümetlerin arşivlerine tevdi edi
lecektir. Andlaşmamn usulüne uygun şekilde onaylanmış örnekleri, Saklayıcı 
Hükümetler tarafından, Andlaşmayı imzalayan veya ona katılan Devletlerin 
Hükümetlerine gönderilecektir.

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, gereği şekilde yetkili k ılın
mış aşağıda adları yazılı kimseler işbu Andlaşmayı imzalamışlardır.

Bin dokuz yüz ................
Moskova ve Vaşington şehirlerinde, 
TİR.

’ı ı ı n ................’inci günü Londra,
nüsha halinde DÜZENLENMİŞ-
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Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN İTALYA’YI 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 2 - 6 Şubat 1967 tarihleri ara
sında İtalya Dışişleri Bakanın ın davetine icabetle İtalya’ya resmi bir ziyaret 
yapmıştır. Bu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanımız İtalya Cumhurbaşkanı ta
rafından kabul edilmiş, İtalya Başbakanını ve Dışişleri Bakanını ziyaret et
miştir. Çağlayangil, 6 Şubatta Papa IV. Paul tarafından kabul edilmiştir. Bu 
ziyaret sırasında Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil ve İtalya Dışiş
leri Bakanı Amintore Fanfani, iki memleketi doğrudan doğruya ilgilendiren 
meseleleri ve m illetlerarası durumun başlıca sorunlarını incelemişler ve görüş 
teatisinde bulunmuşlardır.

IRAK CUMHURBAŞKANI ABDURRAHM/iN ARİF’İN 
MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif 20 - 26 Şubat 1967 tarihleri 
arasında memleketimize resmi bir ziyaret yapmıştır. Irak Cumhurbaşkanı 
yurdumuzda kaldığı süre zarfında, Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ile gö
rüşmüş, Ankara, Kırıkkale ve İstanbul’da çeşitli, sınai, kültürel, tarihi ve as
keri tesisleri gezmiştir.O  ->
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İKTİSADİ v e  TEKNİK KONULAR

MİLLETLERARASI PARA FONU’NUN VERECEĞİ KREDİ

Uluslararası para fonu Türkiye’ye 27 milyon dolar kredi verileceğini 
açıklamıştır. Bu kredi 31 Aralık 1967 tarihine kadar Türk makamlarının em
rine hazır bulundurulacaktır. Yeni kredi Türkiye tarafından tamamiyle kul
lan ılan 21,5 milyon dolarlık eski kredinin yerini almaktadır. U luslararası pa
ra fonu yayınlandığı bildiride Türk Hükümetinin 1967 yılında hem fiyatlar
daki istikrarı koruyacak, hem de 5 yıllık  plân çerçevesinde % 7 oranında bir 
kalkınma hızını sağlayacak bir ekonomik siyaset izleyeceğini belirtmektedir. 
Bildiride Türkiye’nin tütün ve pamuk ihracatından elde ettiği gelirin piyasa 
dalgalanmalarından etkileneceği ve yeni kredinin Türk makamlarına dış öde
me güçlükleri ile karşılaşıldığı takdirde başvuracağı yeni bir kaynak olacağı 
ileri sürülmektedir.

TÜRKİYE - ROMANYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye-Rom anya arasındaki 1967 yılı ticaret protokolü 11 Şubat’ta 
imzalanmıştır.

25 Ocak 1967 den beri taraflar arasında cereyan eden müzakereler so
nucunda varılan andlaşmaya göre Türkiye ve Romanya bu yıl içinde birbir
lerinden 6.300.000 Dolar değerinde mal alışverişi yapacaklar ve bu miktar 
yaklaşık olarak geçen seneki mübadele hacmine eşit olacaktır. Yapılan proto
kole göre memleketimizden Romanya’ya ihracı öngörülen m allar arasında 
balık, zeytin, madenler pamuklu mensucat gibi maddeler bulunmaktadır. Bu
na mukabil Türkiye -Romanyadan, kraft kağıdı, endüstrimiz için lüzumlu 
kostik soda ve sair gibi kimyevi maddelerle gazyağı, petrol arama tesisleri 
alacaktır.

İmzalanan protokol münasebetiyle Anadolu Ajansına bir beyanat veren 
Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi «Andlaşmadan çok memnunum. Bu proto
kol Türkiye ve Romanya arasında bir müddettenberi başlayan muhtelif sa
halardaki işbirliğinin yeni bir safhası olmaktadır. Her iki memleket arasında 
bütün sahalarda ki münasebetlerin gün geçtikçe daha iyi olacağından hakika
ten çok ümitliyim» demiştir.
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TÜRKİYE - RUSYA TİCARET ANLAŞMASI

Moskova’da Türkiye ile Rusya arasında bir ticaret anlaşması İmzalan
mıştır. Bu anlaşmaya göre, önümüzdeki yıl içinde iki memleket arasında ti
carî mübadele bir misli artacaktır.

îk i Hükümet yetkilileri tarafından imzalanan protokol 1967 yılının 
1 Temmuz gününden itibaren bir yıl içinde ticarî mübadelenin 700 ilâ 750 
milyon Türk Lirasına yükselmesini öngörmektedir. Rusya Türkiye’ye makine 
ve petrolden elde edilmiş maddeler satacak ve karşılığında pamuk ve yün 
alacaktır.
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ŞUBAT 1967 DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Şubat 1967

2 Şubat 196)7

ÇEK SİLÂHLARI BARIŞ GÜCÜNÜN 
KONTROLÜ ALTINDA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay Işceıı, gazete
cilerin «Çek silâhları» ile ilg ili bir sorusunu cevaplan
dırmış ve, «Türkiye’nin durumu ciddiyetle takip ettiği
n i» bildirmiştir.

Çek silâhlarının halen Birleşmiş M illetler ba
rış gücü kuvvetlerinin kontrolü altında bulunduğunu 
da sözlerine ekliyen İşcen, Dışişleri Bakanlığının «du
rumu ciddiyetle takip ettiğini ve bu konuda çıkarılan 
haberlerin asılsız olduğunu» bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL’İN İTALYA GEZİSİ 
HAKKINDA BEYANATI.

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabrİ Çağlayangil, İtalya’ya 
yapacağı resmî ziyaretle ilg ili olarak Roma’ya hareke
tinden önce Esenboğa Havaalanında basına şu demeci 
vermiştir :

«İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Fanfanı'nin nazik 
dâvetine icabetle iadeyi ziyarette bulunmak üzere İtal
ya’ya gidiyorum. Roma’da, üç gün sürecek temas ve 
görüşmelerde bulunduktan sonra İtalya’nın bazı mü
him sınai tesislerini de görmek fırsatını elde edeceğim. 
Sayın meslekdaşım Fanfani ile yapacağım resmi görüş
melerden başka, Başbakan ve Cumhurbaşkanını ziyaret 
etmem de programda derpiş olunmuştur. Bütün bu 
temasların bana İtalya’nın mümtaz devlet adamları 
ile gerek iki memleketi ilgilendiren konularda gerek 
beynelmilel belli başlı meseleler üzerinde istişareler
de ve görüş teatisinde bulunmak imkânını verecektir.

Türkiye ile İtalya Akdeniz’in birleştirdiği iki kom
şu ülkedir. Kader birliği yapan bu iki ülke arasındaki mü
nasebetlerde son senelerde her sahada kaydedilen ge
lişme hepinizin malûmudur. Bu gelişmede bilhassa
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İktisadî ve siyasî faktörlerin rolü büyük olmuştur. Na- 
to’dakİ son gelişmelr ve Türkiye’nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna Ortak üyeliği bunların başında gelir. Ro- 
ma’da yapacağım görüşmelerin iki memleket ve m illet 
arasında karşılıklı itimat ve anlayışa ve müşterek men
faatlere müstenit yakın münasebetlerin daha da kuv
vetlenmesine yol açmasını samimi surette temenni ve 
ümit etmekteyim;

Diğer taraftan, Roma’da bulunduğum sırada 
Vatikan’ı ziyaretle Papa tarafından kabul edileceğim.»

3 Şubat  1967 TOPALOĞLU, ÜSLERİN ARZU ETMEDİĞİMİZ
İSTİKAMETTE KULLANILAM1YAC.AĞINI 
SÖYLEDİ

M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Ba
kanlığı bütçesinin Senato’da görüşülmesi sırasında bir 
soruya verdiği cevapta : «Türkiyedeki NATO Andlaş- 
maları çerçevesinde kurulan tesis ve üsler, Türk 
Hükümetinin arzu etmediği istikamette kullanılmaz, 
o’nu, arzu etmediği istikamette harbe sürükleyici bir 
yöne götüremez» demiştir.

3 Şubat 1967 FAZIL KÜÇÜK’ÜN B. M /e  KOPTİNU
OLAYLARIYLA İLGİLİ MEKTUBU

Birleşmiş M illetlerde yayınlanan ve Dr. Fazıl Kü
çük’ün Genel Sekreter IJ Thant’a hitaben yazdığı bir 
mektupta Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhur
başkanı Makarios’u «zor siyaseti» izlemekle suçlamıştır.

Mektubunda, Dr. Küçük, Kıbrıs Rum liderleri
nin «ne sebeple ve ne kadar küçük bir olay için olursa 
olsun, silâh kullanmaya baktıklarını» belirtmiş, buna 
bir örnek olarakKoptinu Türk köyünde trafik işaretleri 
konusunda çıkan küçük anlaşmazlığı göstermiştir. O olay
da Türk liderlerinin şiddet hareketi olmayacağına dair 
teminat vermelerine rağmen, Yunan kuvvetlerinin zırh
lı araçlarla köy civarına geldiklerini hatırlatan Dr. Kü
çük, «bu türlü tehditleri ve 1963 Aralık ayından beri 
Başpiskopos Makarios rejiminin siyaseti olan Türk köy
lerine karşı kuvvet kullanılmasını Türk cemaatinin şid
detle protesto ettiğini zabıtlara geçirmek isterim» demiş
tir.
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4 Şubat 1967 İRLANDA SAVUNMA BAKANI KIBRIS’DAN 
AYRILDI

S Şubat 1967

İrlanda Savunma Bakanı Michael H illard 
Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler Barış Gücünde görevli 
İrlanda birliklerini denetledikten sonra Kıbrıs’dan 
İrlanda’ya hareket etmiştir. Kıbrıs’dan ayrılma
dan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında Irlanda’lı 
Bakan, Kıbrıs halkının İrlanda barış gücü birliğine duy
duğu güvenin kendisini son derece mütehassis ettiğini 
söylemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN 
BAKANLIĞININ REORGANİZASYONU İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığının reorganizasyonu içinde Kıb
rıs işleri ile ilg ili Dairelerde yapılan değişiklikler 
konusunda bazı gazetecilerin vaki sorularına cevaben Dış
işleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay îşcen şu izahatı verm iştir:

Dışişleri Bakanlığı teşkilâtının, günün icapları ve 
hizmet ihtiyaçları gözönünde tutulmak suretiyle, yeni
den düzenlediği açıklanmış bulunmaktadır.

Bu yeni düzen içinde, şimdiye kadar Kıbrıs ve 
Türk-Yunan münasebetleri Bürosu tarafından yürütü
len işlerin iki daire arasında bölüşiileceği ve bu Daire
lerin sırasıyle, K ıbrıs-Yunanistan Dairesi ve Kıbrıs 
Plânlama Dairesi adlarını taşıyacağı belirtilmiştir.

Bunlardan Kıbrıs-Yunanistan Dairesi, bir yan
dan Kıbrıs meselesi ile ilg ili bütün işlerin yürütülmesi, 
bir yandan da Yunanistan İle halihazırda Kıbrıs dâva
sının İcapları çerçevesi içinde mütalâa olunan bütün iki
li ilişkiler ve bu ilişkilere müteferri çeşitli konularla işti
gal edecektir.

Kıbrıs Plânlama Dairesi ise, Kıbrıs’daki soydaşla
rımızın bütün maddî ihtiyaçlarının tesbİti ve karşılan
ması işleri ile görevli olarak, gerekli çalışmaları yap
mak, yardımların en olumlu şekilde Kıbrıs’a ulaştırıl
ması ve Cemaatimizin bu yönde bünyesinin en tesirli 
şekilde takviyesi için plânlama faaliyetini büyütmek ve 
plânların gerçekleştirilmesinde Hükümetimizin alacağı 
kararların uygulanmasını sağlamak işleri ile iştigal ede
cektir.
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6 Şubat 1967 DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYANGİDİN
İTALYA’YA YAPTIĞI ZİYARET

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 2 - 6 Şu
bat 1967 tarihleri arasında İtalya’ya resmi bir ziyaret 
yapmıştır. Bu süre içinde Çağlayangil, İtalya Cumhur
başkanı tarafından kabul edilmiş, Başbakan’ı ziyaret et
miş ve Dışişleri Bakanı Fanfani ile  görüşmeler yapmış
tır.

6 Şubat’ta Papa 6. Paul tarafından kabul edilen 
Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in ziyaretine İtalya basım, 
radyo ve televizyonu büyük önem vermiş ve ziyareti ilg i 
ile izlemiştir.

6 Şubat’ta sona eren resmi görüşmeler sonunda 
bir ortak bildiri yayınlamıştır. (Belge : 1). Müteakiben 
Dışişleri Bakanımız ve beraberindeki heyet İtalya’nın 
muhtelif şehirlerinde yaptığı gezilerde iktisadi konu
larda temaslar yapmıştır.

12 Şubat’ta yurda dönen Çağlayangil hava alanın
da gazetecilere bir beyanat vererek gezi hakkındaki in
tihalarını anlatmıştır. (Belge : 2)

7 Şubat 1967 TÜRKİYE ERMEN İLERİ PATRİĞİ’ NİN BEYANATI

Türkiye Ermenileri Patriği Başpiskopos Şirnork 
Kalustyan bir demeç vererek, «Bugün Ermeni meselesi 
diye bir şey kalmamış, kapanmış ve tarihe mal olmuş
tur» demiştir. Kaliforniya’da Ermeniler tarafından 
dikilmek istenen anıtla ilg ili olarak da şöyle konuşmuş
tur :

«Am erika’da Ermeniler arasında bir zümre tara
fından Montebello şehrinde dikilmek istenen bir Anıt
la  ilg ili haberler ve buna dair basınımızdaki neşriyat 
şahsen bizi ve Cemaatimizi ziyadesiyle üzmüş bulun
maktadır. Bu gibi hareketleri hem üzüntü ile karşılar, 
hem de takbih ederiz.» Patrik Kalustyan ayrıca Ameri
ka’nın Kalifornia Ruhani dairesi Başkanı Siminiyan’a 
bir telgraf göndererek ikaz ve tavsiyede bulunduğunu 
ifade etmiş ve göndermiş olduğu telgrafın metnini açık
lamıştır. Telgraf şu şekilde kaleme alınmıştır :
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«Montebello’da Türklük aleyhine bazı yazıları ha
vi bir Anıtın dikilebileceğinİ öğrenmiş bulunuyorum; 
ölülerini anmak herkesin hakkı ise de başkalarının duy
gularını rencide etmek veya topluluklarla milletlerara- 
sındaki iyi münasebetleri bozmak amacıyla bu gibi fır
satlardan faydalanılmaması gerekir. Benzeri teşebbüsler 
ufak çapta bile olsa memleketlerimizin ve cemaatimizle 
Türk vatandaşlarımız arasında iyi bir ortamın doğması
na engel olurlar. Herkes için zararlı olabilecek bu gibi 
teşebbüslerin önlenmesi yolunda imkânlarınızı Lütfen 
kullanınız.»

7 Şubat 1967 ÇEK SİLAHLARI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Kıbrıs’ta anlaşmazlık konusu olan Çek silâh
larının, açıklandığına göre, Makarios tarafından Birleş
miş M illetler kontroluna verilmesine razı olduğu yolun
da Ankara’ya gelen haberler siyasi çevrelerde tatmin 
edici bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, Türkiye bir süre önce ada’ya Çe- 
koslavakya’dan silâh sevkedilmesini protesto etmiş ve 
bu silâhların Birleşmiş M illetlere teslimini istemişti.

Ancak Makarios bugün öğrenildiğine göre, bu 
silâhları Birleşmiş M illetlerin kontroluna vermeyi ka
bul ettiğini bildirmişse de bir Dışişleri yetkilisi bu ka
rarın tatmin edici olmadığını belirterek şunları söyle
miştir : «B ilindiği üzere Türkiye bu silâhların Birleş
miş M illetler Barış Gücü’nün emanetine teslim edilme
sini istemişti. Bu hususun gözden kaçırılmaması gerekli
dir».

7 Şubat 1967 TÜRK  - YUNAN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ

Atina’dan Ankara’ya gelen haberlere göre, Y u
nan Kraliyet Konseyi 12 saat süren aralıksız görüşme
lerden sonra Kıbrıs konusunda Türkiye ile Bakanlar se
viyesindeki görüşmelere devam edilmesi kararını almış- 

,'x • tır.
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8 Şubat 1967 HABEŞİSTAN İMPARATORU’NUN TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ

10 Şubat 1967

10 Şubat  1967

10 Şubat 1967

Habeşistan İmparatoru H aile Selassie’nin mem
leketimize yapacağı ziyaretle ilg ili Dışişleri Bakanlığı
nın açıklaması :

Habeşistan İmparatoru Majeste Haile Selassie, 
Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay’ın vâki dâvetine 
icabetle, 2 - 5 Mart 1967 tarihleri arasında memleketi
mizi resmen ziyaret edecektir. Bu ziyaretin Türkiye ile 
Habeşistan arasında mevcut münasebetlerin daha da 
gelişmesine yol açacağı şüphesizdir.

A. B. D. ’NİN KIBRIS VE İRAN’A İKTİSADİ  
YARDIMI’NIN KESİLMESİ

Amerikalı yetkililer önümüzdeki Temmuz’da 
başlıyacak olan malî yılda İran, Kıbrıs ve bazı Afrika 
ülkelerine yapılmakta olan İktisadî yardımın kesilece
ğini söylemişlerdir.

Kıbrıs 1965 malî yılında Amerika’dan 190 m il
yon Tl. İktisadî yardım almıştır. A m erikalı yetkililer 
Kıbrıs’a yapılmakta olan İktisadî yardımın da yakın bir 
gelecekte durdurulacağını bildirmişlerdir.

İSVİÇRE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE 
KATKISI

İsviçre Hükümeti Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs 
Barış Gücünün harcamalarına yardım için 200 bin dolar 
(1,8 milyon T l.) vermeği kararlaştırmıştır.

BAŞKAN JOHNSON’UN TÜRKİYE’YE 
YAPILACAK İKTİSADİ YARDIM İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson 
dün Kongreye sunduğu 3.100.000.000 dolarlık dış yar
dım programında Türkiye’nin de ekonomik durumuna 
ve girişilen kalkınma hareketine değinmiştir.
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Başkan Johnson programının Türkiye ile ilg ili kıs
mında şunları belirtmiştir :

«— Türkiye dikkate değer bir başarı sağlamıştır. 
Biz ve diğer Batılı devletler Türkiye’nin 1973 yılma ka
dar kendi kendine yeter bir ekonomik kalkınma seviye
sine ulaşma gayesinin tahakkukuna yardımda bulunmak 
azmindeyiz. Türkiye bu yolda ilerlemeye başlamıştır. 
1966 yılında brüt m illi istihsali yüzde 8.3, endüstrisi 
yüzde 9-5 tarımsal istihsali yüzde 11, ve kullandığı sun’i 
gübre miktarı yüzde 40 nisbetinde artış kaydetmiştir.»

Askeri yardım için de 596.000.000 dolarlık bir 
yardım tahsisatı isteyen Başkan Johnson Türkiye ile il
g ili olarak bu konuda şöyle demiştir :

«Yakın Doğu-Güney Asya için 234.000.0000 
dolar tavsiye ederim. Bu, 1963 yıhndakinden yüzde 50 
nisbetinde azdır. Bunun, hemen hemen, hepsi 20 yıldan 
beri karşılıklı güvenlik yükünü paylaşmış olan üç mem
lekete, Yunanistan, Türkiye ve İran’a gidecektir.»

10 Şubat 1967 İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE'YE YARDIMI

İngiltere Hükümeti, 1967 kalkınma plânının 
uygulanmasına yardım amacıyla Türkiye’ye 2.500.000 
Sterlin (62,5 milyon T l.) kredi vermiştir.

Dış Ülkelere Yardım Bakanı Arthur Bottomley, 
bu kredinin 25 yıl vadeli ve faizsiz olacağını söylemiş 
ve İngiltere’den ithal edilecek m allar için kullanılaca
ğını bildirmiştir.

İngiltere Hükümeti ayrıca Türkiye’ye mevcut borç
larını karşılaması İçin 1.860.000 sterlin (46 milyon 500 
bin T l.) hibe olarak verecektir.

11 Şubat 1967 BİR TÜRK HEYETİNİN PAKİSTAN’I  
ZİYARETİ

Pakistan Yüksek Mahkemesinin 17 -19 Şubat 
tarihlerinde yapacağı yüzüncü kutlama törenine, Türki
ye’den bir hey’et davet edilmiştir.

Yüksek Mahkemenin bu davetine Anayasa Mah
kemesi Başkanı İbrahim Senil, Adalet Bakanı Hasaıı
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11 Şubat 1967

11 Şubat 1967

12 Şubat  1967

12 Şubat  1967

Dinçer, Yargıtay Başkanı İmran Öktem ve Cumhuriyet 
Başsavcısı Hikmet Gündüz katılacaktır.

Türk hey’eti 14 Şubat’ta Ankara’dan hareket ede
cektir.

TÜRKİYE - ROMANYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Romanya arasındaki 1967 yılı ticaret 
protokolü bugün Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.

IRAK CUMEIURBAŞKANI ABDURRAHMAN 
ARİF’İN MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİ

Irak Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Mu- 
hammed A rif in  beraberinde bir hey’etle birlikte, Cum
hurbaşkanımız Cevdet Sunay’ın davetlisi olarak 20 - 26 
Şubat tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret ede
ceği bugün Dışişleri Bakanlığınca açıklanmıştır.

Ankara siyasî çevreleri bu ziyaretin, Türkiye İle 
Irak arasında eskidenberi mevcut dostâne bağlar ve kar
deşçe ilişkilerin daha da geliştirilmesine müstesna bir 
katkıda bulunacağı kanısındadır.

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAY ANGİL’İN YUGOSLAVYA’YA 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARET

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Y u
goslav Dışişleri Bakanı Marko N ikaviç’in davetlisi ola
rak 6 -1 0  Mart tarihleri arasında Yugoslavya’yı resmen 
ziyaret edecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAY ANGİL’İN 
ROMA’DA VERDİĞİ MÜLAKAT

Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan
gil, Roma’dan ayrılmadan önce Fransız Basın Ajansı’- 
niıı muhabirine verdiği bir mülakatta Türkiye - İtalya 
ilişkileri konusundaki çeşitli soruları cevaplandırmıştır 
(Bk. Belge 3).
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DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ 
KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI  

SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Atina Büyükelçimiz Turan Tuluy’un Yunan Dı
şişleri Bakam ile yaptığı görüşme hakkında gazetecilerin 
vaki sualine cevaben, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ok
tay İşcen şunları söylemiştir :

«Yeni Yunan Hükümeti, Kraliyet Konseyi top
lantısından evvel ikili görüşmelere devam etmek iste
diğini bize bildirmişti. Daha sonra, Kraliyet Konseyi 
toplantısını müteakiben başbakan Paraskevopulos, ba
sına verdiği demeçte Türk-Yunan müzakerelerine de
vam hususunda ittifakla karar alındığını açıklamıştır. 
Büyükelçi Tuluy ile Yunanistan Dışişleri Bakanı ara
sında son cereyan eden görüşmede muhtelif konular 
ele alınmış, bu arada Kraliyet Konseyi toplantısı hak
kında da Büyükelçimize bilgi verilmiştir. İkili görüşme
ler hakkmdaki tutumumuzu Kıbrıs meselesinin bütün 
veçhelerini gözönüııe almak suretiyle değerlendirmek
te olduğumuz bildirilmişti. Bu değerlendirme son alı
nan bilgilerin de ışığı altında devam etmektedir.»

13 Şubat 1967 ATİNA BÜYÜKELÇİMİZİN YUNANİSTAN

14 Şubat 1967 DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ
ÇAĞLAYANGİLİN İKİLİ GÖRÜŞMELERLE 
İLGİLİ BİR SORUYA CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gazete
cilerin «Yunan Hükümetinin müzakerelere devam tek
lifini reddettik m i?» sorusuna şu cevabı vermiştir : «Gö
rüşmelere devam etmemeye karar aldık diye birşey yok
tur. Bazı şartlar var onların yerine gelmesini bekliyoruz. 
Karşı tarafın da devam etme arzusu tarafımızdan İnce
lenmektedir. Görüşmelerimizi bıraktığımız yerdeki şart
ların sağlam temelleri üzerinde tesbit edersek, o duru
mun ortaya koyduğu neticelere göre, görüşmelere devam 
edip etmeme kararımız ortaya çıkar.»
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16 Şubat 1967 ASYA - AFRİKA HALKLARI DAYANIŞMA 
KONFERANSI SONA ERDİ

17 Şubat 1967

17 Şubat  1967

Lefkoşe’de toplanan Sekizinci Asya - Afrika 
Dayanışma Konferansı sona ermiştir. Gelecek zirve 
konferansının Cezayir’de yapılması kararlaştırılm ıştır.

KANELLOPULOS’UN BEYANATI

Atina’daki yabancı gazeteciler Derneğinin şerefi
ne verdiği yemekte, seçimler arefesinde Yunan siyasi 
hayatını etkileyen unsurlar hakkında yaptığı konuşma
dan sonra, sağcı Ere partisi lideri Kanellopulos bir ga
zetecinin yönelttiği soruya karşılık «her Yunanlı gibi 
katıksız enosis istemekteyiz» demiştir.

Türk - Yunan görüşmeleri sonucu hakkında ne 
düşünüyorsunuz ? sorusuna Ere Lideri şu cevabı ver
miştir :

— Yapıcı sonuçlar alınacaktır. Henüz Ankara’nın 
bu konuşmalara devam edip etmemesi hakkında her
hangi bir bilgimiz yok. Biz, görüşmelere taraftarız. Bi
zim atacağımız adımlar, hele Ere iktidara gelirse, müs
pet olacaktır.

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUNAY’A 
MARK TWAIN ŞÖVALYESİ PAYESİNİN 
VERİLMESİ

Mark Twain Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’a, «dünya barışına yararlı h izm etlerinden ötürü, 
«Knight of Mark Twain» payesini tevcih etmiştir.

Merkezi A. B. D .’de bulunan ve tanınmış yazar 
Mark Twain’in hatırasını devam ettirmek amacıyla 
1930 yılında kurulmuş olan Mark Twain Cemiyeti, Ata
türk’e de «Knight of Mark Twain» payesini vermiş ve 
11 Mart 1938’de altın madalya tevcih etmişti.
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17 Şubat 1967

17 Şubat  1967

18 Şubat 1967

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİUİN DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ 
ÜZERİNDEKİ TENKİTLERE CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Dışiş
leri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki tenkit ve temennileri 
Hükümet adına cevaplandırmıştır. (Belge 4)

MAKARİOS’UN KIBRIS v e  NATO İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Rum Hükümeti 
istihbarat servislerinin bugün yayınlandığı bir mülaka
tında, «Kıbrıs Yunanistan İle birleşmiş olsaydı, Yunan 
Hükümeti, Atina’nın bir NATO üyesi olması dolayı
sıyla, Yunanistan’ın her hangi bir yerinde olduğu gibi 
ada’da bir NATO üssü tesis etmeye hak kazanırdı» de
miştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN  
NATO’NUN İYİNCİ YILDÖNÜMÜ  
MÜNASEBETİYLE VERDİĞİ BEYANAT

Türkiye’nin NATO «Kuzey Atlantik Antlaş- 
m ası»’na katılmasının 15’nci yıldönümü dolayısiyle, 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, gazetecilere 
şunları söylemiştir ;

«Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıl önce bugün, 18 Şu
bat 1952 tarihinde, Kuzey Atlantik Antlaşmasına katıl
mayı resmen kabul etmiştir.

Türkiye, demokrasi, eğemenlik ve insan hak ve 
hürriyetlerini korumaya azmini bu maksatla kurulmuş 
bir teşkilâta katılmak suretiyle bir kerre daha teyit et
miş bulunmaktadır.

Türkiye, eğemenlik ve eşitliğe saygı, anlayış ve 
karşılıklı haklar prensibi çerçevesinde NATO teşkilâtı 
içindeki müttefikleri ile, yakın bir işbirliğini 15 sene
dir idame ettirmiştir.
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18 Şubat 1967

19 Şubat  1967

NATO, Birleşmiş M illetler Antlaşmasının meş
ru. müdafaa hakkı ile ilg ili 51. maddesine göre kurul
muş bir savunma teşkilâtıdır. Üye memleketler, Kuzey 
Atlantik bölgesinde refah ve istikrarın gelişmesine yar
dımcı olmak ve müşterek müdafaalarını sağlamak ve 
barış ve güvenliklerini korumak arzulariyle bu teşkilât 
içinde birleşmişlerdir.

Kuzey Atlantik Antlaşması, muhakkak ki, Ku
zey Atlantik bölgesinde siyasî istikrarın idamesine bü
yük katkıda bulunmuş, böylece barışa ve güvenliğe hiz
met etmiştir.»

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN 
MAKARİOS’UN DEMEÇLERİ İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay îşcen, gazete
cilerle yaptığı toplantıda sorulan bir soru üzerine, «biz 
Türkiye olarak Makarios’un dış âlemde de daha iyi ta
nınmasına sebep olmuştur.» demiştir.

İşcen, M akarios’un son Yunan Kraliyet Konseyi 
kararından sonra Kıbrıs’daki bütün üslerin kaldırılması 
tezini ortaya attığını, ancak şimdi de Kıbrıs’da bir NATO 
üssünün kurulması teklifini ileri sürdüğünü belirterek 
şöyle konuşmuştur :

«NATO üssü meselesinin nasıl ortaya çıktığını 
bilmediğimiz gibi, bundan ne kastedildiğini de bir tür
lü anlıyamıyoruz.»

İşcen, Türkiye’nin bir tek fikri bulunduğunu, bu
nun da Kıbrıs’daki ırkdaşlarımızın mal ve can emni
yetinin garanti altına alınması olduğunu sözlerine ek
lemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ’NÜN  
KIBRIS’LA İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Bir İstanbul gazetesinde Kıbrıs’la  ilg ili olarak 
yayınlanan bir haber üzerine, gazetecilerin sorularını ce
vaplandıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşcen, 
şunları söylemiştir :
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«Kendisine başka bir vazife verilmesi tekerrür 
eden Kemal Coşkun, Kıbrıs Büyükelçiliğimizde İdarî 
ataşe olarak vazife görmektedir.

Bundan 11 ay evvel Kıbrıs Rum idaresi, memle
ketin güvenliği aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu id- 
diasiyle, ataşemizi «persona non grata» ilân etmişti. Fa
kat aynı tarihte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl 
Küçük, Kıbrıs Anayasası mucibince, bu mahiyetteki bir 
kararda, Cumhurbaşkanı ile Yardımcısının mutabakat
larının şart olduğunu, kendisinin bu karara muhalefet 
ettiğini bildirmiştir. Dolayısiyle, ataşemiz bugüne kadar 
Kıbrıs’ta kalmaya devam etmişti.

Bu kerre vazife süresi sona erdiğinden, gerekli 
muameleye tevessül olunmuştur.

Kıbrıs’ta, cemaatimizin lideri Fazıl Küçük’tür. 
Cemaat meclisini de, Asbaşkan Şemsi Kazım temsil 
etmektedir. Genelkurmayımızla ilg ili askerî teşkilât ise, 
Kıbrıs’ta, anlaşmalar mucibince bulunan Alayımızdır. 
A layın kumandanı Kurmay Albay Süreyya Kıvılcım 
yerinde durmaktadır.

Kıbrıs Türk mücahit teşkilâtı, Kıbrıs’iı Tiirkler 
arasında kurulmuş bir teşkilât olduğuna göre, liderinin 
tayin veya tebdili, Türk cemaati tarafından yapılmakta
dır.»

20 -26  Şubat 1967 IRAK CUMHURBAŞKANI ABDURRAHMAN 
ARİFİN ZİYARETİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed 
Arif, bugün özel bir uçakla Ankara’ya gelmiştir. Esen- 
boğa Hava alanında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Senato Başkanı Atasağuıı, M illet Meclisi Başkanı Boz- 
beyli, Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkanı Or
general Tural, Dışişleri Bakanı Çağlayangil ve Bakan
lar Kurulu üyeleri ile diğer yetkililer tarafından karşı
lanan Irak Cumhurbaşkanı, şeref salonunda gazetecile
re bir demeç vermiştir (Belge : 5).

Irak Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanımızın bin
dikleri otomobil Türk ve Irak bayrakları ile donatılan 
caddelerden geçerken kalabalık halk toplulukları ken
dilerine sevgi gösterilerinde bulunmuştur.
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Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif öğleden sonra 
Anıt Kabir’i ziyaret ederek bir çelenk koymuştur. Ko
nuk Cumhurbaşkanı daha sonra Çankaya’da Cumhur
başkanı Cevdet Sunay’ı ziyaret etmiş ve bir süre görüş
müştür. Akşam Cumhurbaşkanımız tarafından konuk 
Başkan şerefine verilen yemekte Cumhurbaşkanı Su- 
nay ve Başkan Arif birer konuşma yapmışlardır. (Bel- 
ge : 6 - 7 )

26 Şubat 1967 tarihine kadar yurdumuzda kalan 
Irak Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay 
ile görüşmüş, Ankara, K ırıkkale ve İstanbul’da çeşitli 
tarihi ve sınaî tesisleri gezmiştir. Ziyaret sonunda, bir 
Ortak Bildiri yayınlanmıştır. (Belge : 8)

20 Şubat 1967 U T HA N T IN  YENİ TEMSİLCİSİ’NİN KIBRIS’A
MUVASALATI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’m 
Kıbrıs’a tayin ettiği yeni özel temsilcisi M eksika’lı 
Bibiano Osorio - T afa ll Lefkoşe’ye gelmiştir.

Hava alanında gazetecilere, görevinin, Kıbrıs me
selesinin çözümünde İlgili tarafları birbirine yaklaştır
maya çalışmak olduğunu söyliyen yeni temsilci, tarafla
rın iyi niyetle hareket etmesinin şart olduğunu belirte
rek «en güç meselelerde dahi bir müzakere masası ba
şına oturarak tatmin edici bir çözüme varma ihtimali ol
duğuna daima inanırım» demiştir.

Geçen ay istifa eden Brezilya’lı Carlos Bernardes’- 
in yerini alan Osorio - T afall Hava Alanında, geçici 
olarak bu görevi yürüten Pier Spinelli ile  Kıbrıs’taki 
barış gücünün baş komutanı Finlandİya’lı general Mar- 
tola tarafından karşılanmıştır.

21 Şubat 1967 RODEZYA HAKKINDA ALINACAK 
EKONOMİK TEDBİRLERE TÜRKİYE’NİN DE 
KATILMASI

Irk ayrımı politikasında direnen Rodezya hakkın
da Birleşmiş M illetlerce uygulanmasına karar verilen 
ekonomik tedbirlere Türkiye de katılacaktır.
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21 Şubat 1967

22 Şubat 1967

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşcen, bu ko
nuda gazetecilere şunları söylemiştir :

«Rodezya hakkında Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Kurulunca alınan tedbirlere uyuyoruz ve bunları des
tekliyoruz. Rodezya’daki mesele bir topluluğun ötekine 
tahakkümüdür. Biz bunu tasvip etmiyoruz.»

Öte yandan öğrenildiğine göre, Güvenlik Kuru
lunca Rodezya hakkında uygulanmasına karar verilen 
ekonomik tedbirlere Türkiye’nin de katıldığı bir nota 
ile Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thaııt’a bildi
rilmiştir.

TÜRKİYE - SURİYE UYUŞTURUCU MADDE 
KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE PROTOKOLÜ

Türkiye - Suriye arasında «uyuşturucu madde 
kaçakçılığı ile mücadele işbirliği» protokolü Bakanlar 
Kurulunca onaylanmış ve Resmî Gazetede yayınlanmış
tır.

Protokole göre, Türkiye ve Suriye, uyuşturucu 
madde kaçakçılığı ile mücadele konusunda işbirliği ya
pacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN İKİLİ 
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bildiğiniz gibi, Yunanistan’da kurulan muvakkat 
hükümetin ik ili görüşmelerin devam etmesi hususunda
ki teklifini incelemekte olduğumuz bildirilmişti.

Tutumumuz, Kıbrıs meselesinde takip ettiğimiz 
temel prensipler ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk Cema
atinin çıkarları gözönünde bulundurulmak suretile tes- 
bit olunacaktır. Türkiye, siyasetinin tesbitinde herhan
gi bir dış baskıyı asla kabul edemez. Böyle bir baskıya 
işaret sayılabilecek bir teşebbüse de şahit olunmamıştır.
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23 Şubat 1967

23 Şubat  1967

YUGOSLAV RESMİ SÖZCÜSÜ’NÜN TÜRK - 
YUGOSLAV İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ  
SÖZLERİ

Yugoslav Hükümetinin tesmî sözcüsü Dusan 
Blagojevic, bugünkü haftalık basın toplantısında, «T ür
kiye D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Y u
goslavya’ya bulunacağı ziyaret ve Yugoslavya Dışişleri 
Bakanı ile  yapacağı görüşmeler, daha sonraki ilerleme
ler ve iki taraflı ilişkilerin yoğunlaştırılması bakımın
dan olumlu bir katkı teşkil edecek ve bu da, dünyanın 
iki ülkenin mensup olduğu bu kısmında ülkeler arasın
daki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır» demiştir.

İhsan Sabri Çağlayangil’in Yugoslavya’yı 6 ile 
10 Mart tarihleri arasında ziyaret edeceğini belirten 
Blagojevic, sözlerine şunları eklemiştir :

«Yugoslavya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dost
çadır ve şu son zamanlarda da kayda değer gelişmeler 
sağlanm ıştır.»

Türk - Yugoslav ortak çalışmaları konusundaki 
bir soruya karşılık Yugoslav sözcü, görüşmelerin «ik i 
ülke arasındaki ilişkilere özgü dostluk ve anlayış havası 
içinde cereyan ettiği» cevabını vermiş ve «bütün ticarî 
mübadeleyi ve öteki İktisadî işbirliği şekillerini daha 
yüksek bir düzeye çıkarmak için bütün şartların birleş
miş olduğu kanısındayız» demiştir.

MÜCAHİTLERİN GERİ ALINACAĞI YOLUNDA 
ÇIKAN HABERLER KONUSUNDA DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak müca
hitlerin Kıbrıs’tan ayrılacağı hakkında çıkarılan haber
leri yalanlamış «bu haberler, davaya zararlıdır» demiş
tir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür
lüğü, İdarî ataşe Kemal Coşkunun da başka bir göreve 
atanması dolayısİyle Kıbrıs’tan ayrılacağını bildirmiştir.

26



Enformasyon Genel Müdürlüğünün açıklaması 
şöyledir :

«Mücahitlerin, Kıbrıs’tan ayrılacağı şeklindeki id
dialar, asıl ve esastan aridir. Bu şekilde çıkarılan haber
ler, davaya zararlıdır. Mücahitler, Ada’da, haklarını ve 
haklı davalarını büyük bir imanla savunmaya devam et
mektedirler.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca, evvelce açıklan
dığı üzere, Lefkoşe Büyükelçiliğimizde idari ataşe ola
rak vazife gören Kemal Coşkunun, vazife süresi sona 
erdiğinden, başka bir göreve atanması tekarriir etmiştir. 
Bundan takriben bir sene kadar evvel Kıbrıs Rum ida
resi, ataşemiz’i «istenmeyen şahıs» ilân etmişti.

Fakat Kıbrıs Anayasasına göre, böyle bir kararın 
alınabilmesi için, Cumhurbaşkanı Yardımcısının da mu
tabakatının şart olmasına rağmen, bunun yerine getiril
memiş olması doiayısiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Dr. Fazıl Küçük, karara muhalefet ettiğini bildirmiş, 
dolayisiyle, ataşemiz, vazifesine bugüne kadar devam 
etmiştir.»

24 Şubat 1967 KIBRIS RUM YÖNETİMİ, YIKILMA TEHLİKESİ 
GÖSTEREN BİR BARAJ İÇİN TÜRKLERE 
ÇİMENTO VERMEYE RAZI OLDU

B. M. Genel Sekreterliğine göre, Kıbrıs Rum 
Yönetimi, yıkılma tehlikesi gösteren bir baraiın takviye
si için Kıbrıs Türk Cemaatine 2000 kum torbası ile 200 
torba çimento vermeyi kabul etmiştir.

Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Dr. Fazıl Küçük, bir
kaç gün önceki bir mektubunla, Kanlıköy barajının 
takviyesi için B. M. Genel Sekreteri U Thant’ın Kıbrıs 
Rum Hükümeti nezdiııde teşebbüse geçmesini istemişti.
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25 Şubat 1967

26 Şubat 1967

DIŞİŞLERİNİN FEDERAL ALMANYA’DAN 
TÜRKİYE’YE SEVKEDİLEN SİLAHLARLA 
İLGİLİ AÇIKLAMASI

Son günlerde Yunan basınında Federal Alman
ya’dan Türkiye’ye silâh ve askerî malzeme sevkiyatı ya
p ıldığı ve bunların Kıbrıs’a gönderileceği hakkında ka
sıtlı ve hakikatle ilg ili bulunmayan yayınların yapıldığı 
müşahade olunmaktadır.

Gerçekten Türkiye müttefiki Federal Almanya’
dan silâh ve askerî malzeme temin eylemektedir. An
cak bunlar Federal Almanya’nın NATO çerçevesinde 
müşterek savunma maksatları için ve Türk silâhlı kuv
vetleri tarafından kullanılmak üzere, memleketimize 
sağlamakta olduğu silâh ve askeri malzemeden ibarettir. 
Aynı mahiyette bir yardım Yunanistan’a da yapılmak
tadır. Bu husus Yunan Hükümetinin olduğu kadar bü
tün NATO camiasının da malûmu olan bir keyfiyettir.

İRAK CUMHURBAŞKANI’NİN VEDA MESAJI

Irak Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif, Tür
kiye semalarından ayrılırken, Cumhurbaşkanı Sunay’a 
şu mesajı göndermiştir :

Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Kardeşim Cevdet 
Sunay,

Güzel Türkiyenizden ayrılacağım. Şu anlarda yur
dunuzda ikametimiz esnasında, gerek bizzat zatiâlilerİ- 
nizden, gerek sayın hükümetiniz üyelerinden ve kardeş 
Türk milletinden görmüş olduğumuz üstün misafirper
verliğinize derin saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Za- 
tıâlilerinizden ve sayın Hükümet erkânından, bilhassa 
Irak ve genel olarak Arap problemlerine karşı göster
miş olduğunuz yakın ilg i ve iyi niyet anlayışınızın gerek 
beni, gerekse beraberimdeki heyet azalarını ziyadesiyle 
memnunn etmiştir.

Ezcümle zatıâlinize sıhhat ve saadet dilerken, Türk 
m illetinin de refah ile ilerlemesini temenni ederim.

Irak Cumhurbaşkanı General AbdurrahmanArif
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27 Şubat 1967

28 Şubat 1967

28 Şubat  1967

İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MAS RAF LAFIN A 
İŞTİRAKİ

İsveç Hükümeti, gelecek 26 Haziran’da sona 
erecek olan 6 aylık devre için Kıbrıs’taki Birleşmiş M il
letler Barış Gücü masraflarına 180.000 Dolarlık kat
kıda bulunmak niyetinde olduğunu Genel Sekreter U 
Thant’a bildirmiştir.

TÜRK  - SOVYET HUDUDUNUN 
RÖDEMARKASYONU HAKKINDA  
GÖRÜŞMELER

1966 yılı içinde Türkiye ile S.S.C.B. Hükümetleri 
arasında, 1921 tarihli Moskova ve Kars Andlaşmaları 
ile tesbit edilen ve 1926 tarihli Genel Protokol ile yerin
de tarif olunan Türk-Sovyet hududunun rödemarkas- 
yonu konusunda görüşmeler yapılması içiıı mutabakata 
varılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Doğu Dairesi Genel Müdürü 
Turgut likan ile S.S.C.B.’nin Ankara Büyükelçisi A. 
Smirnov’un başkanlığındaki heyetler arasında karşılık
lı anlayış havası içinde Ankara’da cereyan eden görüş
meler müşbet bir şekilde neticelenmiştir.

Tanzim edilen Protokoller Türkiye adına Dışişle
ri Bakanlığı Genel Sekreter Baş Yardımcısı Büyükelçi 
Sadi Eldem, Sovyetler Birliği adına da bu memleketin 
Ankara Büyükelçisi A. Smirnov tarafından 28 Şubat 
1967 tarihinde imzalanmıştır.

DR, FAZIL KÜÇÜK’ÜN AKBAR GAZETESİNE 
DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Kahire’de münteşir Akbar gazetesine bir demeç ver
miştir. Demecinde M ısırlı gazetecilere diplomatların 
Türk toplumuna karşı sempati beslediklerini söyleyen
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Dr. Küçük şöyle devam etmiştir. Çok geçmeden Hükü
metiniz ve halkınızın Kıbrıs Rum liderliğinin hepimizin 
inandığı ve uğrunda savaştığımız yüksek prensipleri 
kalleşçe istismar etmekte olduğunu ve Kıbrıs’ı bir Y u
nan kolonisi haline getirinceye kadar mevcut İngiliz üs
lerine ilâveten bir de NATO üssü kurulması pahasına 
da olsa devam edeceklerini idrak edeceklerdir.

28 Şubat 1967 POLONYA DIŞİŞLERİ BAKAN ENİN 
TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİ

Polonya Dışişleri Bakanı Adam Rapacki’nin mem
leketimize yapacağı ziyaretle ilg ili Dışişleri Bakanlığı 
Enformasyon Dairesinin açıklaması şöyledir.

«Türk Hükümetinin daveti üzerine, Polonya Halk 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakam M. Rapacki, bu senenin 
Mayıs ayı başında Türkiye’yi resmen ziyaret edecektir.»
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DIŞİŞLERİ BAKANI İLİSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİUİN 
ROMA’YA YAPTIĞI RESMÎ ZİYARET SONUNDA 

YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

Türk Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, İtalyan Dışişleri 
Bakanı M. Amintore Fanfani’nin daveti üzerine 3 -6  Şubat 1967 tarihleri ara
sında Roma’yı resmen ziyaret etmiştir.

Bu ziyaret esnasında Sayın Çağlayangil, Cumhurbaşkanı M. Giuseppe 
Saragat ve M. Aldo Moro tarafından kabul edilmiştir.

Ankara’da 1966 Temmuzunda iki Dışişleri Bakanı arasında yapılmış 
olan temasların devamını teşkil eden görüşmeler büyük bir samimiyet hava
sı içinde geçmiştir. İki Bakan, m illetlerarası durumun başlıca veçhelerini ve 
iki memleketi doğrudan doğruya ilgilendiren konuları derinliğine incelemiş
lerdir.

İki Bakan, Türk - İtalyan işbirliğinin karşılıklı olarak iki memleket ara
sında mevcut sempati ve dostluk hislerine tercüman olduğunu ve aynı zaman
da her iki memleketin üyesi bulundukları Atlantik Andiaşmasının, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun ve Birleşmiş M illetler Teşkilâtının mülhem olduğu 
prensiplerle hemahenk bulunduğunu bir kere daha memnuniyetle müşalıade 
etmişlerdir.

Barışın ve güvenliğin idamesi maksadıyla Türkiye ve İtalya’nın takip 
ettikleri siyasete olan itimatlarını teyit eden iki Bakan, Atlantik Konseyinin 
son Aralık ayı içersindeki toplantısının, Atlantik İttifakının canlılığım ve Av
rupa’nın hür ve barışçı yo llarla gelişmesinin sağlanmasında oynadığı önemli 
rolü teyid eden sonuçları üzerine dikkatlerini teksif etmişlerdir. Özellikle her 
iki taraf Doğu Avrupa memleketleri İle münasebetlerin sıklaştırılmasının de
tant ve barışın kuvvetlenmesinde olumlu bir etken olduğuna işaret etmişler
dir. Bu bakımdan teknolojik boşluğun doldurulması yolunda İtalyanların 
öne sürdüğü teklifleri taraflar bilhassa yapıcı nitelikte telâkki etmektedirler.

İki Bakan, Türkiye ile İtalya arasında lıergün daha artan işbirliğinin, 
her iki memleket menfaatlerine ve barış ahengi ve işbirliği zihniyetinin ha
kim olmasını arzuladıkları Akdeniz bölgesinde karşılıklı dostluk ve anlayışın 
kuvvetlendirilmesine yardımcı olacağı hususundaki kanaatlerini tekrar teyit 
etmişlerdir.

B E L G E 1 6 Şubat 1967
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Sayın Çağlayaııgİl, Kıbrıs Adasına munzam silâh sokulmasının yarattı
ğı tehlikeler üzerinde bilhassa durarak Kıbrıs meselesinde kaydedilen son ge
lişmeler hakkında izahat vermiştir. İki Bakan, bütün tarafların durumu kötü
ye götürecek hareketlerden kaçınmaları zorunluğu üzerinde mutabık kalmış
lardır. İki Bakan, aynı zamanda ilg ili bütün tarafların meşru menfaatlerinin 
korunmasını sağlayacak âdil ve hakkaniyete uygun bir çözüm şeklinin tezel- 
den bulunmasının lüzumu üzerinde durmuşlardır.

İki taraf, Ortak Pazar’ı ilgilendiren Avrupa meselelerini de gözden ge
çirmişlerdir. Taraflar, Türkiye’nin Ortak Pazar ile Ortaklığı çerçevesi dahilin
de daha sıkı ekonomik ilişkiler kurulması zarureti üzerinde mutabık kalmış
lardır.

Ekonomik ve kültürel alanlardaki Türk - İtalyan münasebetlerinde gö
rülen gelişmeleri dikkatle inceleyen iki Bakan, bu ilişkilerin tatmin edici ol
duğunu ve bunların daha da gelişmesi için ümit verici imkânlar mevcut ol
duğunu müşahade etmişlerdir. Tarafların, bu ilişkilerin somut teşebbüslerle 
yoğunlaştırılması hususundaki niyetleri teyit edilmiştir. Halen üzerinde çalı
şılan ekonomik projelere ve özellikle Keban ve Gökçekaya barajlarının inşa
atına İtalyanların katılması, İtalya’nın, Türkiye’nin kalkınma projelerinin 
gerçekleştirilmesine gittikçe artan bir ilg i gösterdiğinin delilidir. İtalyan ta
rafı Türkiye’ye yardım Konsorsiyumu dahilinde İtalya’nın 1967 yılı için ve
receği yardımı bir evvelki seneye nazaran arttıracağım temin etmiştir.

Taraflar, aynı şekilde iki memleket arasında mevcut verimli ilişkilerin 
her iki tarafın parlâmentoları arasında kurulmuş olan işbirliği üzerinde de 
olumlu etkileri bulunduğunu kaydetmişlerdir. Türk parlâmentosunun dâveti 
üzerine bir İtalyan parlâmento heyetinin yakında Türkiye’yi ziyareti bu işbir
liğinin somut bir örneğidir.

Sayın Ç ağlayangil’in Emma’yı ziyareti iki memleketin dostluk ve ittifa
kının her iki memleketin gelişmesine yardımcı olduğunu, bu dostluk ve itti
fakın özellikle kendi bölgelerindeki m illetlerarası işbirliği ve alıenge olumlu 
şekilde tesir ettiğini miişahadeye imkân evrmiştir. Bu esaslar dahilinde iki ta
raf, çok verimli sonuçlar doğuracağına inanmakla aralarındaki sıkı teması 
devam ettirmek konusundaki müşterek arzularım teyit etmişlerdir.

Sayın Çağlayangil, Türkiye Başbakanı Sayın Süleyman Demirel adına 
İtalya Başbakanı Sayın Aldo Moro’yu Türkiye’yi resmen ziyarete dâvet et
miştir. Bu dâvet kabul edilmiş olup, ziyaret tarihi ilerde tesbit edilecektir.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYAN GİDİN İTALYA’YA 
YAPTIĞI RESMİ ZİYARETTEN DÖNÜŞÜNDE YEŞİLKÖY 

HAVA ALANINDA GAZETECİLERE BEYANATI

1966 yılında memleketimize gelen Muhterem Meslekdaşım İtalya Dı
şişleri Bakam Fanfani’nin daveti üzerine İtalya’ya yaptığım resmî ziyaretten 
dönüyorum.

Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Saragat ve Başbakan Aldo 
Moro tarafından kabul edildim. Gerek kendilerde gerek Sayın Fanfani ile 
M illetlerarası meseleler ve Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler üzerinde görüş 
teatilerinde bulunduk. Başbakan Moro’yu Başbakanımız adına Türkiye’ye da
vet ettim, ve bu davet kabul edildi. Bu resmî temaslardan sonra, bana refakat 
etmek lûtfunda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Fanfani ile son yıllarda bir 
çok alanda önemli gelişmelere sahne olan Kuzey İtalya’nın belli başlı mer
kezlerini gezdik.

Bu seyahatimin ilk belirtmek istediğim kuvvetli intibaı, bütün Italyan 
Devlet Adamlarının Türkiye’ye karşı derin bir sempati beslediklerini ve Türk 
İcalyan dostluğuna ve işbirliğine büyük bir önem ve değer atfettiklerini mii- 
şalıade etmiş olmamdır. Her iki memleketin menfaatleri ve görüşleri arasın
daki ahenk ve beraberlik karşılıklı olarak her zamankinden daha iyi takdir 
edilmekte ve iki taraf da gittikçe daha verimli bir işbirliğinin gerçekleştiril
mesi lüzumuna kani bulunmaktadırlar. Dünya meselelerine bakış açımız, 
NATO İttifakı halikındaki telâkkimiz, Bölgemizde barış ve ahengin devamı 
hususundaki arzumuz birbirinin aynidir. Türkiye gibi İtalya da dış münase
betlerini devamlı surette geliştirmekte ve bölgesinde ve dünyada bir anlayış 
havasının hâkim olmasını sağlamaya gayret sarfetmektedir. NATO’nun Gü
ney kanadanın güvenlik bakımından takviyesi hususunda iki memleket görüş 
birliği içindedirler. Akdeniz memleketleri arasında ahenkli ve verimli ilişkiler 
tesisi, gerçekleştirilmesini müştereken dilediğimiz bir emeldir. Diğer taraftan 
Türkiye’nin içinde bulunduğu kalkınma hamlesine karşı İtalya büyük bir ilgi 
duymakta ve bu hamleyi desteklemenin olumlu tezahürlerini göstermektedir.

İtalya ile aramızda bütün bu alanları kapsayan bir işbirliği zemini mev
cuttur. Buna ilâveten Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerde bir diğer önemli 
noktanın gözöniinde bulundurulması icabeder. Gerçekten, dikkate şayan bir 
istihale geçirmekte olan dünyamızda, milletlerarası meselelere geniş bir açı
dan bakmak, bu istihalenin vasıl olabileceği muhtemel neticeleri dikkatle 
tartmak, yeni temayülleri, yeni imkânları iyice değerlendirmek ve m illî men
faatlere uygun ana prensiplerimiz çerçevesinde siyasetlerimize bu unsurlara
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göre istikamet vermek bir zarurettir. Bu sebeple ayni bölgede bulunan ve 
ortak menfaatlere sahip olan memleketler devamlı istişare, görüş teatisi ve işbir
liğ i yapmak lüzumunu hissetmektedirler ve bunu gittikçe daha fazla hissedecek
lerdir. İşte, İtalya ile  yakın işbirliğimizi aynı zamanda bu çerçeve içinde de 
kıymetlendirmek gerektiği kanaatindeyim.

İktisadî konularda yaptığım temaslar da çok verimli olmuştur. Gerek 
M. Fanfani ile  yaptığım konuşmalarda, gerek teknik seviyede yapılan görüş
melerde, İtalya ile İktisadî ve ticarî münasebetlerimizin müsbet inkişafı üze
rinde durulmuş ve bunların daha da geliştirilmesi imkânları araştırılmıştır.

İtalya’nın Konsorsiyum çerçevesinde memleketimize yapmakta olduğu 
yardımın bu sene arttırılmış olması keyfiyeti, İtalyan Hükümetinin müsbet 
tutumunun bir delilidir. Filhakika, program yardımı ve röfinansman kredile
ri, geçen sene olduğu gibi, sırasile 7 ve 3 milyon dolar seviyesinde kalmakla 
beraber, İtalyan Hükümeti bu sene, görüşmeler esnasında ilk  defa olarak 
5 milyon dolarlık bir proje yardımı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bildiğiniz 
gibi proje kredileri Kalkınma Plânımıza dahil projelerle ilg ili ihaleleri ka
zanan ecnebi firmaların finanse edilmesini mümkün kılmak suretile bu proje
lerin süratle tahakkukunu sağlamaktadır. Bu itibarla, îta lyaıı firmalarının 
açtığımız m illetlerarası ihalelere gittikçe artan bir şekilde iştirak ettikleri bu 
sıralarda, projelerin finansmanına muhasses bu munzam kredinin önemi bü
yüktür. FIer iki memleketin menfaatine olan bu gibi yardım ların ileride daha 
da arttırılması imkânları üzerinde durulacağı teminatını da ayrıca almış bu
lunmaktayım.

M ahallî İdarelere ait yolların inşasında illerim izin karşılaştıkları güç
lükler hepimizce malûmdur. İller, makine ekipmanlarını tamamlamak için 
zorluk çekiyorlar. İtalya’daki temaslarımızda bu konu da görüşüldü. Bedeli 
uzun bir vâde ile  ödenmek şartile 25 milyon dolar tutarında yol inşa makine
leri satın alınarak illere tevzi edilmesini öngören bir projemizi tetkike amade 
olduklarını memnuniyetle müşahade etmiş bulunuyorum.

Resmî görüşmelerimizi müteakip İtalya’nın sınaî bölgelerine yaptığım 
ziyaret esnasında halen Türkiye’de endüstri sahasında yatırım yapmış olan 
veya yakından bu gibi yatırım lara girişmeyi tasarlayan bir çok sınaî' tesis ve 
müesseseler! ziyaret etmek fırsatını buldum. Bu seyahatim İtalyan endütrisi- 
nin Türkiye’nin kalkınma gayretlerine ne şekilde katkıda bulunabileceği ko
nusunda olumlu müşahadeler yapmak imkânım verdi.

İtalya’ya yaptığım ziyaret hakkındaki intihalarım ı bu şekilde naklettik
ten sonra, İtalyan devlet adamlarından ve özellikle dostum İtalya Dışişleri 
Bakanı Sayın Fanfani’den gördüğümüz müstesna yakınlık ve alâkaya da işa
ret etmek İsterim. Bize gösterilen samimiyet ve sıcak dostluk İtalya’nın Tür
kiye’ye karşı sevgisinin yeni bir tezahürünü teşkil etmiştir.
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Roma’da bulunduğum sırada Vatikan’a bir ziyarette bulunarak Papa 
tarafından kabul edildim. Bazı dünya meselelerini görüştük. Papa Türkiye’ye 
karşı dostluk ve sempatisini çok samimi bir şekilde izhar etti.

Dünyadaki çeşitli ülkeler liderlerinin birbirleriyle sıkı bir temas kurma 
faaliyetinde bulunduklarını ve bunu çeşitli ziyaretlerle gerçekleştirme yolun
da olduklarını belirterek bu temasları faydalı olup olmadığını soran bir gaze
teciye verdiği cevapta ise Çağlayangil «sulhe yarayan her teşebbüs olumludur» 
demiştir.

B E L G E 3 12 Şubat 1967

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN AFP 
MUHABİRİNE VERDİĞİ MÜLÂKAT

S — Akdenizde barış ve güvenliğin korunması yolundaki işbirliğini Tür
kiye ve İtalya ne şekilde güçlendirebilirler ?

C — Türkiye ve İtalya’nın, Akdeniz bölgesinde barış, güvenlik, ahenk 
ve verimli bir işbirliğinin, sürdürülmesinde menfaatleri vardır. İki ülke de kar
şılıklı güven ve samimiyete dayanan bir hava yaratmak için bölgedeki ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde, dahil bulundukları te
şekküller, bu arada özellikle NATO, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Ekono
mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O.C.D.E) çerçevesinde de işbirliği yap
maktadırlar. İki ülke, politikalarını ortak hedeflerine doğru yönelterek Akde
niz’de barışa daha etkili bir şekilde yardımcı olabilirler.

S — Ankara Hükümetinin görüşünce, Kıbrıs’a silâh sokulmasından do
ğan tehlikelerin azaltılmasında Roma Hükümeti müşahhas bir şekilde nasıl 
katkıda bulunabilir?

C ■— Her çeşit silâhla zaten dolu olan Kıbrıs’a yeniden silâh ithali, son 
derce nazik bir durum yaratmıştır. Ve Türkiye buna kayıtsız kalamaz. Bu du
rumun yarattığı tehlikeler konusundaki endişemizi İtalya da paylaşmakta ve 
tarafların durumu daha da vahimleştirecek her türlü hareketten kaçınmaları 
yolundaki görüşümüze katılmaktadır. Türk Hükümeti, bu hususdaki tek çö
züm yolunun yeni ithal edilen bütün silâhların birleşmiş m illetlerin nezareti 
altına verilmesi olduğunu daha önce de belirtmişti.

S — Türkiye, Avrupa İktisadî topluluğuna daha yakından katılmayı 
ne şekilde tasarlamaktadır?

C — Türkiye, Avrupa İktisadî topluluğuna, en kısa zamanda tam üye 
haline gelme gayesiyle, ortak üye olmuştur. Halen, ilerde kendisine düşücek 
vecibeleri yüklenebilecek şekilde ekonomisini geliştirmeye çalışmaktadır. Toplu
luk da bu gayretlere ticarî kolaylıklar göstererek ve mali yardımda buluna
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rak katılıyor. Ortaklık devreleri, Türkiye ile Ortakları arasında daha sıkı bir 
işbirliğini gerektirmektedir. Ve Ankara anlaşmasının da başlıca hedefi olan 
İktisadî kaynaşmaya götürmektedir. Türk sanayiinin ortak pazar sanayiine 
hangi şartlar altında ayarlanabileceğin! tayin için yetkili Türk makamları et
raflı bir incelemeye girişmiş bulunmaktadır. Alınacak sonuçlar, gayeye ulaş
mak için en uygun yolları seçmemizi sağlıyacaktır.

S — Roma’yı ziyaretten sonra yaptığınız gezi, İtalya yarımadası hak- 
kmdaki görüş ve intihalarınızı ne şekilde etkiledi veya tamamladı?

C — Kuzey İtalya’da sayın meslekdaşım Fanfaııi ile birlikte yaptığım 
gezi, İtalya’nın son yıllarda hızla gerçekleştirdiği sınaî gelişmeleri ve Türki
ye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da sıkılaştırma alanında mevcut im
kânları yakından görme fırsatı sağladı. Ayrıca, bu gezi sırasında görüş teati
mize devam imkânı da bulduk.

B E L G E 4 17 Şubat  1967

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ TENKİT VE 
TELKİNLERE DIŞİŞLERİ BAKANTNIN CEVABI

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkit ve temennileri Hükümet 
adına cevaplandıran Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil «dış politikada 
başarının ilk  şartının iç politikada istikrar ve huzur içinde bulunmak olduğu
nu» belirtmiş, «dış politikamızın olumlu neticelerine ulaşabilmek yolundaki 
faaliyetlerim izde, başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partilerden 
gördüğümüz anlayışa teşekkür ederiz» demiştir.

« — Türkiye’de ne zaman iç bünyede tesanüt sağlanmışsa başarıya ula
şılmış, ne zaman tefrikaya düşülmüşse ağır kayıplara uğranmışdır» diyerek 
konuşmasına devam eden Dışişleri Bakanı, bundan sonra, CHP sözcüsünün 
beyanlarını ele almış, özetle demiştir k i :

« — CHP sözcüsü dış politikamızın ana hatlarını belirtti, sanırım ki, 
bunları, politikamızı tenkit için söylemedi, zira biz, dış politikamızın temel 
unsuru olan (yurtta sulh, cihanda sulh) ve (komşularımızla iyi ilişkiler için
de olmak) prensiplerinden bir milim bile inhiraf etmiş değiliz. Batı uygarlığı 
ile işbirliği ile AP’nin seçim beyannamesinde dahi geçmiş bir husustur.

A Ortak Pazar ile ilişkilerim iz çok müsait safhadadır. Ortak Pazar’a işti
rakimizden beri, bu müessese ile münasebetlerimiz, bizden önce üye olan 
Yunanistan’a nazaran daha ileri safhadadır. Gerek Ortak Pazar Devletlerine 
ihraç ettiğimiz başlıca İhraç mallarım ızın gümrük tarifelerinde, gerek Av
rupa Yatırım  Bankası’nda önemli merhaleler katediimiştir.
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Sanayimizin Ortak Pazar’a İntibakı, hem devleti hem de özel sektörü 
ilgilendiren bir konudur. Çünkü gümrük duvarlarının açılması karşısında, 
Türkiye’deki sanayi kurumlan, yeni şartlara göre belkide yeniden cihazlaııa- 
caktır. Bununla ilg ili toplantılar yapılmaktadır.

Devleti ilgilendiren yönü de var. Ortak Pazar, birleşik kaplar gibidir. Biz, 
Ortak Pazar üylerinin sağladığı şartlarla kredi sağlayamazsak, vergi konu
sunda müteşebbise o ülkelerin tanıdığı muafiyetleri tanıyamazsak, bu meşru 
rekabet zedelenir.»

« — Bugün dünyamız, yeni ve şumûllü bir istihalenin içinde bulunuyor. 
Müttehit blok mefhumu kaybolmuştur. İdeolojilerin iııkirazı denilen bir ge
lişme içinde bulunuyoruz. İdeolojiler artık dış siyasette başlıca unsur olmak
tan çıkmakta, memleketler arasındaki dostluğun azalması ile, m illî menfaat 
ve m illiyetçilik mefhumlarının tekrar kuvvet kazandıklarına şahit oluyoruz. 
Teknolojik güç, çağımızın başlıca önemli mes’eleleri arasına girmiş, ilim ve 
teknoloji askerî, siyasi ve ekonomik kudretin ilk şartı olmuştur.

Ayrıca, bu yeni şartlarla birlikte, 2, Cihan Harbi sonu şartları da de
vam etmektedir. Nükleer devre, nükleer harp ihtimalini önlemiş, fakat si
lâhsızlanma yapılamamıştır. Bu sahada silâhlanma devam etmiştir. İkinci Ci
han Harbinin Avrupa’da bıraktığı ıstıraplardan hiçbiri halledilememiştir. 
Nüfuz mücadelesi bugün Asya’da devam etmekte, tehlikeyi bu kıt’aya kay
dırmış bulunmaktadır.

Biz bugünkü dış politikamızın yürütülmesinde ve müstakbel dış politi
kamızın hazırlanmasında, bütün bu unsurları gözönüııde tutuyoruz. M illî 
menfaatimizi düşünmeyi, kabuğumuza çekilerek yapamayız. Her devletin dü
şündüğünü öğrenmek mecburiyeti vardır. Bu devrede en tehlikeli şey izole 
olmak ve cereyanların dışında kalmaktadır.»

Asya, A frika ve 3. ncü Dünya Devletleri ile olan münasebetler konu
sunda ileri sürülen görüş ve tenkitleri de cevaplandıran Dışişleri Bakanı, bil
hassa üçüncü Dünya Devletleri ile giriştiğimiz yeni münasebetlerde eski dost
lukların takviyesi için zorlukla karşılaşmadıklarını bildirmiş, Kahire ziyare
tinin bir sır olarak saklanmadığını, toplantıdan sonra bildiri yayımlanmamasının, 
görüşmelerin arzulanan neticeyi sağlamadığı görüşüne imkân veremiyeceğini 
ifade etmiş, «bu ziyaret, bildiri yayımlanmaması şartı iıe yapılmıştır. Dışişle
ri Bakanları seviyesindeki görüşmelerde her zaman bir bildiri yayımlanması 
gibi bir teamül de mevcut değildir. Bu ziyaret Kıbrıs konusunda da çok fay
dalı sonuçlar vermiştir» demiştir.

A rap-İsrail meselelerine de değinen Dışişleri Bakanı, bu konudaki gö
rüşlere şu cevabı vermiştir :
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«— Dış politikamız üzerinde cereyan eden müzakerelerde Arap ve İs
rail mes’elelerini çok sıkı bahis konusu ettik. Herşeyden evvel şunu bilmekte 
fayda vardır. Filistin, asırlarca Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir toprak par
çasıdır. O zaman içinde bir İsrail devleti doğmadı, İsrail devletini de biz icad 
etmedik. İsrail devleti doğarken bunun bölgede bir huzursuzluk yaratacağını 
Birleşmiş M illetlerde ifade ettik. Ancak vücüt bulduktan sonra tanıdık.

M illetlerarası münasebetlerde «benim dostumla dost o l» demek ne ka
dar doğru ise,» benim düşmanımla dost olma» demek de o kadar mümkün 
değildir. Türk Hükümetinin siyasetinde bir ipotek yoktur. Türkiye’nin İsrail’
le normal münasebetleri vardır ve bu münasebetler hiçbir zaman Arap dost
larımız aleyhinde olmamıştır. Arap dostlarımız başka devletlerle dost olurlar
ken nasıl şart koşmuşlarsa, Türkiye için de böyle bir teklif ileri sürülmüyor, 
yahut böyle bir teklif Türk Devleti tarafından kabul edilmiyor.»

Sözü Kıbrıs konusuna getiren Dışişleri Bakanı «H er zaman söylediğim 
gibi, Ada’da durumun arzu ettiğimiz seviyeye geldiğini, güllük giilüstanlık 
olduğunu iddia edecek değilim » demiş, ancak, Ada’daki durumun eskisinden 
daha iyi olduğunu kuvvetle İsrar ve müdafaa edebileceğini söylemiştir.

Kıbrıs konusunun AP iktidarına devredildiği zamanki durumunun in
safla düşünülmesini ve o çerçeve içinde tenkitlerde bulunulmasını isteyen Dışiş
leri Bakam, bu konuyu «hata ve sevaplarıyla devraldıklarını» ifade etmiş, 
1963 yılında Kıbrıs’ta Türk Cemaatinin hissesine düşen m illî gelir oranı ile 
şimdiki oranı açıklamıştır.

Ç ağlayaııgil Kıbrıs’ta 20 binden fazla göçmen durumundaki soydaşımı
zın önce çadırlara, şimdide mazbut evlere iskân edildiklerini bildirmiş, Kıb
rıs’a 1964 yılında 44 milyon lira yardım yapılmasına mukabil, bu yardımın 
1966’da 110 milyon yapıldığını 1967 bütçesi ile de 130 milyon lira olarak 
tesbit edildiğini söylemiş, konuşmasına şöyle devam etmiştir :

« — A da’da bunun dışında husule gelen işleri de izah ederek eskisinden 
iyİ olduğunu yeni delillerle teyide çalışmak istemiyorum.

Kıbrıs ih tilâfı bir Türk - Yunan meselesi olunca, bu ancak Türkiye İle 
Yunanistan arasında müzakere edilebilir. Biz, barışçı imkânları sonuna kadar 
denemedikçe bir harp afeti ile  bu memleketi karşı karşıya bırakmak yoluna 
gidemeyiz. Oradaki cemaatimize, m illî şeref ve itibarımıza yapılmak istene
cek bir tecavüze ise, baki kaldığını iddia ettiğimiz müdahale hakkını kullan
makta bir dakika tereddüt etmeyiz ve bu yolda her şeyi göze alırız.»

Dışişleri Bakanı, daha sonra, ik ili görüşmelerin, gelişme ve sonuçları 
hakkında bilgi vermiş, son Yunan Hükümetinin düşürülmüş olmasından ken
disinin sorumlu tutulduğu gibi bir mana çıkarıldığını söylemiş, «bu işten ben
denizi mesul tutuyorlarsa, her iki Hükümeti idare edemediğim için mazur
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görülmem gerekir. Ben Yunan Hükümetinin düşmesine ne şekilde mani ola
b ilirim ?» demiştir.

İhsan Sabri Çağlayangil, Kıbrıs buhranı doğduktan sonra Rumların 
Kıbrıs’ta gerekli tahkimatı yaptığını fakat, o zaman gerekli müdahalelerde 
bulunulmadığını beyanla özetle şunları söylemiştir :

«— Yunanistan’dan sevkedilen silâhlarla o zaman en az 15 bin kişi teç
hiz edildi, bu da kafi gelmedi oııbin kişilik Yunan askeri adaya sokuldu. 
Buna mani olunamadı. Bu konudaki protestolar cılız kaldı. Nihayet Aralık 
ayında Çekoslovakya’dan silâh sevkedildiği haberi alındı. 150 tonluk bu par
tiyi havan topları, bozakalar, hafif ve ağır makinalı tüfekler teşkil ediyordu. 
Hükümetimiz, bu haberi alır almaz derhal tepki gösterdi. Silâhların polise da- 
ğıtılamayacağı yolunda teminat alındı. Ancak Hükümetimiz bununla da iktifa 
etmeyerek bu silâhların devamlı surette Barış Gücünün emrinde olmasını iste
di.

«Bu teşebbüsümüzü birçok devletler desteklemiştir. Bahis konusu silâh
lar Barış Gücünün emanetinde olmadıkça alınacak her türlü tedbir verimli 
olmayacak, günün birinde silâhların dağıtılması meselesi ile karşı karşıya ka- 
lınabilecektir.»

İkili görüşmeler konusuna dönen Çağlayangil, «Türk Hükümeti hiç bir 
zaman ENOSİS’le ilg ili bir ikili müzakereye gitmemiştir. Yunanistan’ın 
ENOSİS’İ istediği bir vakıadır. Ama Türkiye’nin de ENOSİS’e karşı olduğu 
bir vakıadır» demiştir.

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, daha sonra Kıbrıs meselesinin Yunan 
parti liderlerinin nikbin demeçlerine göre değil, Türk-Y unan Devletleri 
arasındaki duruma göre halledilebileceğini söylemiş ve devamla demiştir ki :

«Yunan siyasî liderlerinin dışarıya karşı başka, seçmenlerine karşı baş
ka şekillerde konuşmaları kendilerini güç duruma sokmuştur. Takkeleri düş
müş, saçların rengi belli olmuştur.»

Dışişleri Bakanı bundan sonra Hükümetin Yunan Hükümeti ile vaki 
ikİlİ görüşmelerde, hiçbir zaman hayale kapılmadığını, belirtmiş, «hiçbir 
Türk Hükümetinin hayale kapılmayacağını» hatırla mış ve «biz, ik ili müza
kerelerde zamanın aleyhimize işlememesini sağladıktan sonra, müzakerelerin 
bize zarar vermeyeceğini düşündük» demiştir.

MP Grubu’nun görüşleri üzerinde de duran Dışişleri Bakanı, «M P’nin 
herzamanki sistemi değişti. Herzamaıı her vesileyle söyledikleri sözlerden 
vazgeçip İlmî bir inceleme ile karşımıza geldiler güzel ama konuşmanın so
nunda, (işte bu İlmi gerçekler bilinmezse Türk politikası çıkmaza girer) yo
lundaki cümleler yersizdir. Acaba Türk hâriciyesi bunları bilmiyor m u?» de
miştir.



Çağlayangil, bundan sonra, YTP sözcüsünün beyanlarını anahatlarıyla 
şöyle cevaplandırmıştır :

«YTP sözcüsünün ifade ettiği gibi, Bakanlığımız kendisine mevdu ve- 
zayifi lâyıkı veçhile ifa edecek teşkilâttan ve maddi imkânlardan mahrum
dur. Bu konuda çalışmalarımız vardır. İnşallah gelecek yıl karşınıza, Bakan
lığ ı teçhiz edici bir plân ve bütçe ile geleceğiz. YTP sözcüsünün (ağa ’nın 
kölesi ile paşa’nın kölesi olmak arasında fark yoktur) yolundaki cümlesini 
umumi bir beyan olarak kabul etmekle teselli bulacağım. Esasen, bu beyanın 
Türkiye’yi telmih eden bir beyan olması, İskenderoğlu’nun uslubu dışında
dır.»

Çağlayangil konuşmasının son kısmında TİP grupu adına yapılan ko
nuşmayı ele almış, TİP’in kendilerinin kabul ettikleri faraziyelere göre be
yanlarda bulunduklarını» belirtmiş ve özetle şunları söylemiştir.

« — Bizim (ik ili anlaşmalar elbetteki çöpsüz üzüm değildir) yolunda
ki beyanımızdan, (ik ili anlaşmaların anayasaya aykırı olduğunu söylediğimiz) 
anlamını çıkarmak, TIP’ın kendi faraziyelerine dayandığını ortaya koymak
tadır. TIP Grubu ayrıca, (ik ili anlaşmalar) konusunu önce kendilerinin orta
ya koyduğunu da iddia ediyor oysa ki biz, iktidara gelişimizin onuncu günün 
de bu konuyu ele aldık.

TIP sözcüsünün, (üsler Amerika’nın elinde oldukça, Amerika bu üsle
rinden casus uçakları uçurmak, asker göndermek imkânına sahip bulundukça, 
ik ili anlaşmalarda ne değişiklik yapılırsa yapılsın bunlar palıyatif, oyalayıcı 
tedbirler olmaktan öteye gidemeyecektir) yolundaki beyanlarına şu cevabı 
vereceğim :

Bugün Türkiye’deki fişlerden casus uçakları uçurulması, herhangi bir 
ülkeye asker şevki mümkün değildir. Atom başlıklı füzelerin kullanılması da, 
sadece Amerika’nın inhisarında değildir.

Belki üzüleceklerdir ama, bize lâyık gördükleri ölüm cezasına müstahak 
olmadığımızı b ildiririm .»

TİP Grubu, (Türkiye nötralist bir politika izlemelidir. Bunun dışındaki 
davranışlar hatalıd ır) diyor, bu bir görüştür ve kamu oyu’nu kendileri nisbe- 
tinde-m illi bakiye sistemi olmasaydı seslerini duyuramıyacaklardır - ilg ilen
dirir. Bu fikri savundukları için kendilerini kınamıyorum, ama, kendi görüş
lerinin doğru, bizimkilerin yanlış olduğunu söylemekten tevaki etmelidirler.

NATO’dan çıkarsak Rus’ların kucağına mı düşeriz bitaraf kalamazmı- 
yız? haysiyetimiz yok mu? dediler. «Edebiyatı bırakalım. Bu haysiyet değil, 
hesap mes’elesidir.»
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Dışişleri Bakanı konuşmasının sonunda, Kocaeli CHP milletvekili Prof 
Erim tarafından sorulan bazı soruları da cevaplandırmıştır. Çağlayangil, Erim’- 
in ikili görüşmelerle ilg ili bir sorusuna verdiği cevapta, « ik ili görüşmeler ko
nusunda karşılıklı mütabakat kabil olmadığı takdirde, cemaatleri çevreleyen 
şartların eşitliğini Türk Hükümetinin sağlıyacağını ifade etmek isterim» de
miş, yine ikili müzakerelerle ilg ili başka bir soruya ise, «Yunanistan Hüküme
tinin zaaftan kurtulduğu bir devreye henüz gelmedik» cevabını vermiştir.

Bakanın konuşmasından sonra söz milletvekilindir esasına göre söz alan 
Adana M illetvekili Kasım Giilek «m illi ve haysiyetli dış politikada bütün 
partiler bir mutabakata varamayacaklarına göre, «bunun bir iç politika konu
su yapılmaması» gerektiğini söylemiş, dünyada yeni bir denge kurulmakta 
olduğunu, Türkiye’nin bu denge içindeki yerini önemle almasını ve dış po
litikasını buna göre ayarlamasını istemiştir.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı 1967 malî yılı bütçesinin bölüm ve 
maddeleri oylanarak kabul edilmiştir.

B E L G E  3 20 Şubat 1967

İRAK CUMHURBAŞKANI ABDURRAEIMAN ARİFİN HAVA 
ALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

«Gerek Sayın Kardeşindin, gerek Türk halkının bu sıcak hüsnü kabulün
den dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Aziz dostumuz Türk milletine, Irak milletinin selâmlarını getirdim. Bu 
ziyaretim, iki memleket dostluğunu daha da perçinleştirecek ve İrak - Türk 
dostluğu muvaffak olacaktır.

Irak halkı, Türk milletini çok iyi takdir etmektedir.

Tarihi bağlarımız ve iyi komşuluğumuz, bizi her zamankinden daha zi
yade birbirimize yaklaştırmaktadır.

Gerek Sayın Cumhurbaşkanına, gerek Türk Hükümetine ve gerekse 
Türk milletine saadetler dilerim.»
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B E L G E  6 20 Şubat 1967

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUNAYTN IRAK CUMHURBAŞKANI  
ŞEREFİNE VERDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanı, Irak’m mümtaz Devlet Başkanı General Ab
durrahman Muhammed A rif’i en samimi ve candan duygularla selâmlamak
tan müstesna bir zevk duymaktayım.

Kökleri asırların tarihi derinliğinden gelen milletlerimiz arasındaki çok 
yakın kardeşlik bağlarının teyidi mahiyetindeki bu ziyaretiniz, bütün Türki
ye’de sevinç ve bahtiyarlık vesilesi olmuştur. \

Türk - Irak yakınlaşması gerek bölgemiz gerek dünya barışı ve istikra
rının yararına olarak her geçen gün daha da gelişmek suretiyle devam ede
cektir. M illetlerim iz ve idarecilerinin bu konudaki kararlı tutumları bizlere 
destek olmakta ve memleketlerimiz arasındaki münasebetlerin nasıl sağlam 
esaslara dayandığının açık bir delilini teşkil etmektedir.

Tarihî ve siyasî icaplar, dünya barışını tehdit eden çeşitli anlaşmazlık
ların şiddetle devam ettiği bir devirde, bölgemizde güven ve dayanışma fikri
nin kökleşmesini bilhassa zarurî kılmaktadır. Bölgemiz dahilinde barışı tak
viye edici gayretlerin, bütün bölge devletleri arasında itimada ve iyi niyete 
müstenit münasebetler idame ettirilmesinde faide sağlayacağı şüphesizdir.

Komşumuz Irak’ın z â t- ı devletlerinin ve hükümetinizin vukuflu lider
liğ i altında toprak bütünlüğünü korumak ve m illî birliğini idame etmek 
maksadıyla göstermekte bulunduğu büyük gayretleri bu vesile ile bilhassa 
övmek İsterim. Bu gayretler içinde olan bir memleketin, her yönden arzula
dığı kuvvet ve istikrara en geniş ölçüde kavuşacağı ve m illetin refah ve saade
ti yolunda başarılar kazanacağı muhakkaktır.

Memleketlerimiz arasındaki çok yakın kardeşlik bağlarından bahsederken, 
bütün Türk m illetinin en büyük bir m illi davasına z â t- ı Devletleri, Irak Hü
kümeti ve m illeti tarafından gösterilmiş alâka ve desteğe burada şükran his
leri ile birlikte değinmeden geçemiyeceğim. Başlangıcından bu yar° Türk 
m illetinin büyük bir hassasiyet ve titizlikle üzerinde durduğu, Kıbrıs’lı soy
daşlarımız ve din kardeşlerimizin topyekûn imhası gibi menhus emellerle 
yaratılmış bulunan Kıbrıs mes’elesindeki haklı tepki ve infialim ize ortak ol
manız ve gaile li günlerimizde yanımızda yer almak sureti ile gösterdiğiniz tu
tum, milletimizin kadirşinas kalbinde derin izler bırakmıştır. Siz ve sizin g i
bi davranan Arap kardeşlerimiz için daima şükran hisleri taşıyacağız.

Irak ve Türkiye, ötedenberi, müşterek tarihleri ve coğrafî durumlarının 
tabiî bir neticesi olarak pek yakın ve sıkı ilişkiler idame ettiregelmişlerdir.
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Mezkûr unsurlar bugün için de aynı vüs’atte rol oynamağa devam etmekte ve 
bu dostluk aynı zamanda bir nevi zarurî ihtiyaç halinde tezahür eylemektedir.

Karşılıklı olarak sahip bulunduğumuz iyi niyet ve dostluk, kardeş Arap 
halkları ile yakın ilişkiler kurmak yolundaki siyasetimizle tam bir ahenk içeri
sinde ortaya çıkmaktadır. Memleketimin bölgedeki Arap memleketlerinin her 
biri ile ik ili çerçevede izlemeğe azimle gayret ettiği iyi komşuluk ve işbirliği 
siyaseti, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk bağlarının sıkılaştırılmasından 
ancak kuvvet kazanacaktır. Arap memleketleri, Filistin mültecileri mes’elesi 
gibi, meşrû davalarında Türkiye’nin anlayış ve dostluğuna güvenebilirler.

M uhtelif tarihlerde karşılıklı olarak yapılmış bulunan yüksek seviyede
ki ziyaret ve temasların, aramızdaki bağların tarsinı hususunda gayet olumlu 
katkılar sağladığına inanıyorum. Çok semereli müzakerelere fırsat yaratan 
bu temaslar arasında ileri adımlar atılmış olduğu muhakkaktır. Gerek siyasî, 
gerek ticarî, kültürel, turistik ve sair bütün alanlarda hakikî işbirliğini sağ
lamak olan nihaî amacımıza bu yoldan daha kolaylıkla ulaşacağız. Bu işbirli
ğinin tahakkuku için hükümetlerimizin her türlü gayreti göstereceklerine 
inancım vardır.

Sayın Cumhurbaşkanı, sözlerimi İrak’m mümtaz ve değerli Cumhur
başkanı Ekselâns Abdurrahman Muhammed A rif’in sıhhat ve saadeti ve üstün 
başarılarının devamı, dost ve kardeş komşu Irak milletinin refahı için en sa
mimî dileklerimi arzetmekle bitirmek istiyorum.

B E L G E 7 20 Şubat 1961

IRAK CUMHURBAŞKANI ABDURRAHMAN ARİFİN 
CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN ŞEREFİNE VERİLEN 

AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI CEVABÎ KONUŞMA

«Ekselâns Başkan,

Mümtaz Türkiye Başkamndarı ve Türkiye Devleti sayın ricalinden ve 
Türk halkından gördüğüm misafirperverliğe teşekkür etmek benim için müs
tesna bir zevktir. Büyük bir memnunlukla belirtmek isterim ki, bizim bu kar
deşçe tarihî görüşmemiz büyük bir kıymeti haizdir. Bunun gerek benim ru
humda, gerekse dost komşu Türkiye hakkında sevgi ve saygı besleyen Irak 
halkının ruhunda derin izleri vardır.

Bu görüşme, din, tarih, komşuluk, kültür ve ortak menfaat münasebet
leriyle milletlerimizin yaşadığı ve istikrar bekleyen bu bölgede birbirine sı
kıca bağlanmış olan milletlerimizin baş dileği bölgenin barış ve refahını sağ
lamaktır.
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Münasebetlerimiz, hiçbir zaman aksaklığa uğramamıştır. B il’âkis daima 
kuvvetlenmiş ve yenilenmiştir. Hedeflerimizin birbirinin aynı olduğunu te- 
yid edebilirim. İkimiz de barış istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. 
Bölgenin menfaatini, mazlum milletlerin hürriyetini müdafaa etmek istiyo
ruz. Bu hayatî mes’elelerde Birleşmiş M illetler’in prensiplerinden olan, m il
letler arasında müsavat vücuda getirmek, kendi mukadderatlarını bizzat tâ
yin etmek hakkına mâlik olmalarında hemfikiriz. Bundan başka, bizim inanç
larımızın felsefesi, kardeşlik, adalet ve hürriyeti hedef tutmaktadır. Bu felse
fe, milletlerimiz arasındaki münasebetlerin hiç kopmayacak şekilde kuvvet
lendirilmesini gerektirmektedir. Bu felsefe, milletlerimizin yaşadığı bölgede 
serbest çalışmak hedeflerini teyid etmektedir. Bunun kuvvetlerin müvazenesi 
bakımından devletlerarası münasebetlerde ve dünya barışı bakımından önemi 
vardır.

Irak’ın, Kıbrıs mes’elesine karşı olan tutumu ancak hak, adalet ve ada’- 
mn bağımsızlığını korumak, iki milletten mürekkep olan Kıbrıs halkının hür 
ve müreffeh bir hayata kavuşmasını sağlamak arzusundan doğmuştur.

Irak halkı Türk milletinin Filistin mes’elesini ve Aarapların bu ülkede
ki rneşrû haklarını ve Filistin mültecilerinin vatanlarına dönerek oradaki 
mülklerine bedel kendilerine tazminat verilmesini müdafaa etmekteki tutu
munu unutmayacaktır.

Dünya vicdanı, Filistin halkının haklarını çiğnemek ve bu halkı yok 
etmek İçin önceden hazırlanmış olan suikastları asla hoş görmez. Bahusus, 
Birleşmiş M illetler, bu halkın varlığını ve vatanındaki meşrû hakkını tanımış
tır. Irak halkı bölgemizde vuku bulan Filistin felâketine karşı ittihaz edilecek 
müsbet durumları takdirle karşılar.

Bu mes’eleııin âdil bir çözüme bağlanması, bölgenin istikrara kavuş
ması ve bölgede barışın sağlanması bakımından âcil bir zarurettir.

Başkanlığınız süresinde, sanayi, bilgi, sosyal hayat alanlarında müşa- 
hade ettiğim parlak başarılarınızı takdir ve hayranlıkla arzederken, üstün şah
siyete mâlik sayın Cumhurbaşkanına tekrar teşekkür eder, dünya medeniye
tinin kurulmasında pay sağlamış olan dost Türk m illetine kalbimin derinlik
lerinden şumullû bir saadet ve refah dilerim.

Sayın Başkan,

Irak halkının gerek üstün şahsiyetinize, gerekse Türk milletine karşı 
duyduğu sevği ve takdir hislerini ifade edebilmem ve vatanımda Irak halkı
nın hayat seviyesini yükseltmek suretiyle bölgenin emniyet ve gelişmesini sağ
lamakta harcanan çabalar hakkında bilgi edinmek için beni memleketinizi 
ziyarete davet etmek suretiyle bana bir vesile bağışlamış olmanızdan dolayı 
z â t - ı devletlerinize ve eşiniz hanımefendiye tekrar teşekkür ederim.»
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B E L G E  8 26 Şubat 1967

TÜRK - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

— Irak Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Muhammed Arif, Tür
kiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın daveti üzerine 20-26 Şubat tarihleri 
arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapmıştır. Irak Cumhurbaşkanına Dı
şişleri Bakanı Dr. Adnan El Paçacı ve İktisat Bakanı Kâzım Abdulhamid El 
Mehdi’nin ve bazı yüksek subay ve memurların dahil bulundukları resmi bir 
heyet ile tanınmış şahsiyetlerden müteşekkil gayri resmi bir heyet de refakat 
etmiştir.

Bir Irak Cumhurbaşkanının ilk defa olarak Türkiye’ye yaptığı bu ziya
ret iki memleket arasında gittikçe gelişmekte olan dostluk ve kardeşliğin yeni 
bir tezahürünü teşkil etmiştir.

Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif, resmî temaslarını müteakip An
kara, Kırıkkale ve İstanbul’da sınaî, eğitim, sağlık ve kültürel müesseseleleri 
ve tarihi yerleri gezmiş ve bu alandaki çalışmalarla elde edilen başarıları ya- 
kınen görerek takdirlerini ifade etmiştir.

Irak Cumhurbaşkanına Ankara belediyesi tarafından şehrin anahtarı 
verilmiş ve fahri hemşehrilik tevcih edilmiştir.

Irak Cumhurbaşkanı ve refakatindeki heyetler Türkiye’de gezileri esna
sında her yerde sevgi gösterileri ile karşılaşmıştır.

İki Devlet Bakanı arasında Ankara’da yapılan görüşmelere, Dışişleri 
Bakanı Adnan El Paçacı, İktisat Bakanı Kâzım Abdulhamid El Mehdi, Irak’- 
ın Ankara Büyükelçisi Tarık Said Fehmi, Irak İkinci Tümen Komutanı Tüm
general İbrahim Faysal El Ansarı, Dışişleri Bakanlığı Siyasî Daire Genel 
Müdürü Necdet Fethi Saffet, Türkiye tarafından : Başbakan Süleyman De- 
mirel, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan, Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi A li Bin- 
kaya ve Dışişleri Bakanlığının yüksek dereceli memurları katılmışlardır.

İki Devlet Başkanı, dostluk, kardeşlik ve karşılıklı anlayış havası için
de geçen görüşmelerde, T ürk-Irak ilişkileri ve işbirliğinin gelişmesi için ge
niş imkânların mevcut olduğunu bir kere daha büyük memnuniyetle miişa- 
hade etmişlerdir. Devlet Başkanları, memleketleri arasında mevcut derin ta
rihi ve kültürel bağlardan kuvvetini alan ve memnuniyet verici bir şekilde ge
lişmekte olan T ürk-Irak kardeşlik ve dostluğunun devamı ve takviyesi hu
susunda karşılıklı arzu ve inançlarını teyicl etmişlerdir.
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İki Başkan Türkiye ve Irak’ın bölgede ahenk ve tesanüd mevcut bulun
masının müşterek menfaatlerine uygun olduğu yolundaki karşılıklı inançları
nın, barış davasına ve Birleşmiş M illetler Y asası’nın prensiplerine sadakat- 
larının, komşu olmak dolayısiyle iki memleketin yararına sıkı bir işbirliği yap
manın lüzumunu beraberce hissetmelerinin, Türk - Irak ilişkilerinin inkişafı 
için sağlam bir zemin teşkil ettiği hususunda mutabık kalmışlardır.

İki Devlet Başkanı bu zihniyet içinde dünya durumunu, bölgelerinde
ki durumu gözden geçirmişler ve T ürkiye-Irak ilişkilerinin gelişmesi husu
sunda görüş birliğinde bulunduklarım memnuniyetle miişahade eylemişler
dir. İki Devlet Başkanı, Türkiye ile Irak arasındaki dostluk ve işbirliğinin iki 
memleketin menfaatine olduğu kadar bölgenin barış ve ahengine de uygun 
olduğu kanaatini serdetmişler, Türkiye’nin bütün Arap memleketleri ile iliş
kilerinde ve dostluğunda görülen gelişmenin aynı gayeye hizmet ettiğini mem
nuniyetle müşahade eylemişler ve T ürk-Irak münasebetlerinin bu inkişaftaki 
olumlu rolünü belirtmişlerdir.

Türkiye Devlet Başkanı, Irak’ın m illî birliğini koruma yolundaki gayret
lerine ve elde ettiği başarılara değinmiş, Türkiye’nin bu alandaki alâka ve des
teğini teyid etmiştir.

İki Devlet Başkanı bölgede bir barış, istikrar, ahenk ve işbirliği hava
sının hâkim olmasına atfettikleri önemi tekrar belirtmişler ve buna yardımcı 
olmak hususunda gayret sarfetmeye devam arzusunda mutabık bulundukla
rını müşahade eylemişlerdir.

Başkan Sunay, Türkiye’nin, Kıbrıs meselesindeki tutumunu izah etmiş
tir. Başkan Arif, Irak Hükümetinin Kıbrıs’ın bağımsızlığının korunmasına 
dayanan ve iki cemaatin m illetlerarası anlaşmalarla teminat altına alınmış 
meşru haklarına saygı gösterilmesi suretiyle barışçı biç çözüm şekli bulunabile
ceği kanaatinde olduğunu belirtmiştir. Başkan Sunay, Irak Hükümetinin Kıb
rıs davasındaki tutumundan dolayı memleketinin şükranlarını ifade etmiştir. 
İkİ Devlet Başkanı, Kıbrıs’da gergin liği arttıracak hareketlerden tevakki edil
mesiyle ilg ili Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin kararlarına harfiyen 
riayet etmekle ada’da sulhun en iyi şekilde sağlanabileceği hususunda muta
bık kalmışlardır.

Görüşmelerde Irak Cumhurbaşkanı memleketinin Filistin meselesin
deki durumunu ve Filistin halkına desteğini teyid eylemiş ve bu hususun her 
yerde bütün Arap âlemi tarafından paylaşıldığını ifade etmiştir. Türkiye Dev
let Başkanı bunu anladığını ifade ile  Türkiye’nin, Filistin Arap mültecileri
nin acıklı durumunu sempati ile karşıladığı hususunda Türkiye’nin tutumu
nu belirtmiş ve bu meseleye Birleşmiş M illetlerin bu konudaki kararlarına 
uygun olarak âdil ve hakkaniyete uygun bir çözüm şekli bulunabileceği kana
atini tekrar belirtmiştir. Irak Devlet Başkanı bunu memnunlukla kaydettiğini 
bildirmiştir.
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İki Devlet Başkanı Türkiye ile Irak arasında işbirliğinin geliştirilme
sini sağlayacak olan imkânlar üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır. T i
cari alandaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde önemle durulmuş ve bu yolda 
gayret sarfına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu gaye ile, Türk - Irak ticaret anlaşmasının öngördüğü karma komis
yonun bir an evvel kurularak faaliyte geçmesini faydalı görmüşler ve iki mem
leket arasındaki transit ticaret konusunu tetkik etmek üzere Türk ve Irak’lı 
teknisyenlerden mürekkep bir muhtelit komisyonun kurulmasına da karar 
vermişlerdir.

Türkiye tarafının gösterdiği ilg i üzerine, Irak’dan Türkiye’ye tabii gaz 
ithali imkânlarını mahallinde İrak lı teknisyenlerle tetkik etmek üzere, bir 
Türk teknik heyetinin en geç bir ay zarfında Irak’a izamı hususunda mutabık 
kalmışlardır.

İki memleket arasında ulaşım imkânlarının arttırılması suretiyle turizmin 
teşviki ve iki memleket halklarının birbiri ile daha yakından temas imkânla
rına kavuşturulmaları için çalışmalara hız vermek gerektiği üzerinde durm uş
lardır.

Taraflar müşterk sularla ilg ili görüşmelerin bir an önce başlaması hu
susunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, iki ülke arasında mevcut dostluğun ve yakın siyasi ilişkilerin 
mahsulü olarak kültürel ve diğer sahalardaki işbirliğinin gelişmesini müşa- 
hade etmekten memnunluk duyacaklarını belirtmişlerdir.

Irak Devlet Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı Irak’a 
davet etmiş ve bu davet şükranla kabul edilmiştir.
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S î Y A S İ O L A Y L A R

HABEŞİSTAN İMPARATORU HAİLE SELASSÎE’NİN ZİYARETİ

Habeşistan İmparatoru H aile Selassie, 2 - 6 Mart tarihleri arasında Tür
kiye’yi resmen ziyaret etmiştir. Karşılama töreni sırasında bir konuşma yapan 
konuk İmparator Türkiye’ye gelmekten duyduğu memnunluğu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sun ay, ayni akşam H aile Selassie şerefine bir 
yemek vermiştir. 3 Mart 1967 sabahı, Türkiye ile Habeşistan arasında bir ti
caret anlaşması imzalanmıştır! Türkiye ile Habeşistan arasındaki resmî görüş
meler de ayni gün devlet başkaıılatı seviyesinde yapılmıştır.

Başbakan Süleyman Demirel, daha sonra, misafir İmparator şerefine 
Türkiye Büyük M illet Meclisinde bir öğle yemeği vermiştir Ayni günün akşa

mı da, Ankara Belediye Başkanı İmparator Selassie’ye Ankara şehrinin fahri 
hemşehrilik beratını vermiştir. Haile Selassie 4 Mart sabahı Anıt Kabri ziya
ret ederek özel olarak yaptırdığı bir çelengi Kabre koymuştur. İmparator daha 
sonra İstanbul’a hareket etmiştir. İstanbul Belediyesine bağlı yardım teşekkül
lerine on bin dolar bağışta bulunan Habeşistan İmparatoru şerefine Dışişleri 
Bakanı Çağlayangil 5 Mart akşamı bir yemek vermiştir. İstanbul’da bir ba
sın toplantısı da yapan İmparator Selassie 6 Mart sabahı memleketimizden 
ayrılmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ YUGOSLAYA’Yl ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil, Belgrad’a varışında Yugoslav 
basınına bir demeç vermiştir. Ziyaretin ilk  günü başlayan Türk-Y ugoslav 
görüşmeleri 7 M art’a kadar devam etmiştir.

Yugoslav Dışişleri Bakanı Marko Nikiziç 6 Mart akşamı İhsan Sabri 
Çağlayangil şerefine bir yemek vermiştir.

Çağlayaııgil de ertesi akşam Türkiye Büyükelçiliğinde Yugoslav Dışiş
leri Bakanı şerefine bir yemek vermiştir. 8 Mart günü Yugoslavya Federal 
İcra Konseyi Başkanı Pater Staboliç tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı 
Çağlayangil, ayni akşam Makedonya Federal Cumhuriyetine hareket etmiştir. 
9 M art günü M anastır’ı ve burada Atatürk’ün okuduğu askerî akademeyi zi
yaret eden Dışişleri Bakanımız, ayni akşam Usküp’e, ertesi gün de Zagreb’e 
gitmiştir.

10 Mart sabahı Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito tarafından 
kabul edilen Dışişleri Bakam ve Türk heyeti 11 Mart tarihinde Belgrad’dan 
ayrılm ışlardır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ KUNERALPTN 
KAHİRE’Yİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, Birleşik Arap Cum
huriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı E l-F ek i’nin davetlisi olarak 1 -7  Mart 
tarihleri arasında Kahire’yi ziyaret etmiştir.
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İKTİSADÎ v e  TEKNİK KONULAR

TÜRK  — YUGOSLAV TİCARET PROTOKOLÜ

Yugoslavya ile Türkiye arasında yıllık ticaretin 1967 yılında °/0 15 ora
nında artırılmasını öngören bir protokol Belgrad’da imzalanmıştır. İki ülke 
arasında yıllık  ticaret 260 milyon liraya ulaşacaktır.

Yugoslavya Türkiye’ye madeni ve elektronik araçlar, makina ve sente
tik elyaf satacak, Türkiye ise deri, demir, kimya ham maddeleri, narenciye 
ve alüminyumdan yapılmış araçlar ihraç edecektir.

TÜRKİYE  - POLONYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Polonya arasında 1967 - 1968 devresi ticarî mübadeleleri 
tanzim edecek 10 milyon 500 bin dolarlık ticaret protokolü Ticaret Bakanlı
ğında imzalanmıştır.

TÜRKİYE - MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ve Macaristan arasında 1967 - 68 devresinde ticarî mübadele
leri tanzim edecek olan ticaret protokolü Ticaret Bakanlığında imzalanmış
tır. Protokolü Macaristan Hükümeti adına bir süredir memleketimizde bulu
nan Macaristan Dış Ticaret Bakan Yardımcısı ve hey’et Başkanı Jeno Baczoni 
imzalamıştır.

TÜRKİYE — A. B. D. KREDİ ANLAŞMASI

1967 yılı İthalâtımızın finansmanından kullanılmak üzere, konsorsiyum 
çerçevesi dahilinde Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’ye verdiği 65 m il
yon dolarlık program yardımı ile ilg ili andlaşma, M aliye Bakanlığında imza
lanmıştır.

TÜRK  - İSVEÇ İŞÇİ ANLAŞMASI

Türkiye’den İsveç’e işçi gönderilmesi meselelerini bir düzene sokmak 
üzere Stockholm’de bir anlaşma imzalanmıştır.

Anlaşma uyarınca, İsveç M illî Çalışma Bürosu Türkiye İş ve İşçi Bul
ma Kuramıma İsveç’teki çalışma şartları, hayat tarzı ve İsveç’teki işçilere ta
nınan avantajlar hakkında bilgi verecektir.

Anlaşmada ayrıca, İsveç Çalışma Bürosunun Türkiye’deki İş ve İşçi Bul
ma Kurumu ile işbirliği halinde bir veya birçok işe alma bürosu açarak Türk 
işçilerinin yetiştirilmesi öngörülmektedir.

İsveç M illî Çalışma Bürosu, anlaşmaya göre, Türkiye’den İsveç’e gide
cek işçilerin yol masraflarını önceden ödemeyi ve İsveç’teki işlerine başlayın
caya kadar kendilerine lojman teminini taahhüt etmektedir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— M ithat Fenmen ve Ahmet Borcaklı Afganistan Radyosu salonlarında 
1 Mart tarihinde başarılı bir konser vermişlerdir.

— Sovyetler B irliği çağdaş resim, grafik ve heykel sergisi Ankara’da 8 
M art günü M illi Eğitim Bakanı Orhan Dengiz tarafından İmar İskân Bakan
lığında açılmıştır. Sergi, daha sonra, 27 Mart tarihinde İstanbul Belediye 
Sarayında da açılmıştır.

— İtalya Dışişleri Bakanı Amintore Fanfaııi, Soprano Leylâ Geııcer’e, İtal
yan operası hakkında çeşitli memleketlerde daha fazla bilgi sahibi olunması
na yardım ettiği için Büyük Şövalye nişanı vermiştir.

— Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı tarafından düzenle
nen fotoğraf sergisi 9 Mart günü Lahor’da açılmıştır.

— Mart ayı ortalarında Paris’te sergilenen Anadolu çorapları sergisi Paris 
halkı arasında büyük bir ilg iy le karşılanmıştır. Paris’te tarihi bir şato’da Pro
fesör Kenan Özbelin tarafından sergilenmiş olan bu çoraplar ve yazmalar 
tanınmış terziler ve modaciler tarafından da tetkik edilmiştir.

— Belçika’nın Charleroi şehrinde tertiplenmiş bulunan l l ’nci Bina ve Ta
til Sergisine Türkiye de güzel bir pavyonla katılmıştır. Türk günü münase
betiyle tertiplenen törene, Türkiye Büyükelçisi iştirak etmiştir.
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MART 1967’DE TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 - 7 Mart 1967

1 Mart  1967

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakan yardımcısı 
El - Feki’nin davetlisi olarak 1 - 7 Mart tarihleri arasın
da Kahire’yi ziyaret etmiştir.

Dışişleri Genel Sekreteri, hareketinden evvel ver
diği demeçte, Kahire ziyareti sırasında iki memleket ara
sındaki karşılıklı bir itimat havasının daha da geliştiril
mesinde rol oynayacak görüşmelerde bulunacağını ve 
ayrıca bölgemizde son iki ay içinde gelişen olaylar hak
kında B.A.C. yetkililerinin görüşlerini öğreneceğini söy
lemiştir.

Öte yandan, Orta Doğu haber ajansının ziyaret 
hakkında verdiği habere göre, Kuııeralp, başta Başba
kan ve Dışişleri Bakam olmak üzere B.A.C. yetkilileri 
ile Türk-M ısır ilişkileri, Orta Doğudaki durum ve Kıb
rıs konusunda görüşmeler yapmıştır. Bu arada, Kuııe- 
ralp, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin barış görüşmeleri 
yoluyla çözümlenebileceğine inandığını belirterek, «du
rumun sakin göründüğünü, halbuki istikrarsızlığın de
vam ettiğini» söylemiştir.

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ KUNERALFIN
KAHİRE'Yİ ZİYARETİ

AVRUPA PARLAMENTOSU ORTAKLIKLAR 
KOMİSYONUNUN TÜRKİYE İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALARI

Brüksel’de toplanan Avrupa Parlamentosu Or
taklık Komisyonu, Türkiye Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Ortaklık Konseyinin çalışmalarıyla ilg ili ilk raporu
nu inceledikten sonra görüşlerini bildirmiştir. (Bk. Bel-
Se U-
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1 Mart 1967 TÜRK  - YUGOSLAV TİCARET PROTOKOLÜ

1 Mart  1967

2 - 6  Mar t  1967

Yugoslavya ile  Türkiye arasında yıllık  ticaretin 
1967 yılında % 15 oranında artırılmasını öngören bir 
protokol Belgrad’da imzalanmıştır. îk i ülke arasında 
yıllık  ticaret 260 milyon liraya ulaşacaktır.

Yugoslavya Tlirkiyeye madeni ve elektronik araç
lar, makina ve sentetik elyaf satacak, Türkiye ise deri, 
demir, kimya ham maddeleri, narenciye ve alüminyum
dan yapılmış araçlar ihraç edecektir.

TÜRK - SOVYET TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Sovyet yetkilileri, Türkiye’de Sovyet yar
dımıyla kurulacak bazı tesislerin finansmanı ile ilg ili 
görüşmelere Moskova’da başlamışlardır. Yeni projeler ile 
ile ilg ili teknik görüşmelere geçen yıl Sovyet uzmanla
rının Türkiye’yi ziyaretleri sırasında başlanmıştı. Mos
kova Büyükelçisi Haşan Esat Işık’ın başkanlığındaki 
heyetimize, Dışişleri, M aliye, Ticaret ve Tarım Bakan
lık ları ile  Merkez Bankasının temsilcileri dahildir. Sov
yet hey’etine ise, Dış İktisadî ilişkiler Komisyonu Baş
kan yardımcısı İvan Arkipof başkanlık etmektedir.

HABEŞİSTAN İMPARATORU HAİLE 
SELASSİENİN ZİYARETİ

Habeşistan İmparatoru H aile Selassie, 2 -6  Mart 
tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir. 
Karşılama töreni sırasında bir konuşma yapan konuk 
İmparator Türkiye’ye gelmekten duyduğu memnunlu
ğu belirtmiştir (Bk. Belge 2). Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, ayni akşam H aile Selassie şerefine bir yemek ver
miştir (Bk. Belge 3). 3 Mart 1967 sabahı, Türkiye ile 
Habeşistan arasında bir ticaret anlaşması imzalanmış
tır (Bk. Belge 4 ). Türkiye İle Habeşistan arasındaki 
resmî görüşmeler de ayni gün devlet başkanları seviye
sinde yapılmıştır. Başbakan Süleyman Demirel, daha 
sonra, misafir İmparator şerefine Türkiye Büyük M illet
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Meclisinde bir öğle yemeği vermiştir. Ayni günün ak
şamı da, Ankara Belediye Başkanı İmparator Selassie’- 
ye Ankara şehrinin Fahri hemşehrilik beratını vermiştir. 
Haile Selassie 4 Mart sabahı anıt Kabri ziyaret ederek 
özel olarak yaptırdığı bir çelengi Kabre koymuştur. İm
parator daha sonra İstanbul’a hareket etmiştir. İstanbul 
belediyesine bağlı yardım teşekküllerine on bin dolar 
bağışta bulunan Habeşistan İmparatoru şerefine Dışiş
leri Bakanı Çağlayangil 5 Mart akşamı bir yemek ver
miştir (Bk. Belge 5). İstanbul’da bir basın toplantısı 
(Bk. Belge 6) da yapan İmparator Selassie 6 Mart sa
bahı memleketimizden ayrılmıştır. Türkiye - Habeşis
tan ortak bildirisi ayni gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 7).

2 Mart  1967 BELÇİKA TELEVİZYONUNDA DR. KÜÇÜK İLE
YAPILAN MÜLAKAT

Belçika televizyonu Kıbrıs konusunda bir röpor
taj ve Türk cemaat lideri Dr. Küçükle yapılan bir mü
lakat yayınlanmıştır (Bk. Belge 8).

i  Mart  1967 DIŞİŞLERİ BAKANINA MARK TWAİN
ŞÖVALYESİ PAYESİNİN VERİLMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’e, Mis
souri eyaletinin Kirkwood şehrinde bulunan Mark 
Twain cemiyeti, dünya sulhüne yararlı çalışmalarda bu
lunduğu gerekçesiyle «M ark Twain şövalyesi» payesini 
tevcih etmiştir.

Mark Twain’in hatırasını devam ettirmek maksa- 
diyle kurulan ve üyeleri arasına Taft, Hoover, Franklin 
Roosevelt, Eisenhower, Kennedy gibi tanınmış kişileri 
alan bu cemiyet, sözü geçen p iyeyi Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhurbaşkanlarından bazılarına ve Churc
h ill gibi tanınmış şahsiyetlere vermektedir.

1938 yılında Atatürk’e Mark Twain şövalyesi pa
yesini sunmuş bulunan cemiyet, geçen ay Cumhurbaş
kanı Cevdet Suııay’a da ayni payeyi vermişti.
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6-11 Mart 1967

6 Mar t  1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ YUGOSLAVYA’YI 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Belg- 
rad ’a hareketinden evvel yapacağı ziyaret hakkında ba
sına bir demeç vermiştir (Bk. Belge 9). Çağlayangil, 
Belgrad’a varışında Yuguslav basınına da bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 10). Ziyaretin ilk  günü başlayan 
Türk-Y ugoslav görüşmeleri 7 M art’a kadar devam et
miştir.

Yugoslav Dışişleri Bakanı Marko Nikezic 6 Mart 
akşamı İhsan Sabri Çağlayangil şerefine bir yemek ver
miştir (Bk. Belge 11).

Çağlayangil de ertesi akşam Türkiye Büyükelçili
ğinde Yugoslav Dışişleri Bakanı şerefine bir yemek ver
miştir. 8 Mart günü Yugoslavya Federal İcra Konseyi 
Başkanı Pater Staboliç tarafından kabul edilen Dışiş
leri Bakanı Çağlayangil, ayni akşam Makedonya Fede
ral Cumhuriyetine hareket etmiştir. 9 Mart günü Manas
tır’ ı ve burada Atatürk’ün okuduğu askerî akademiyi zi
yaret eden Dışişleri Bakanımız, ayni akşam Usküb’e er
tesi gün de Zagreb’e gitmiştir.

10 Mart sabahı Yugoslavya Devlet Başkanı Mare
şal Tito tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı ve 
Türk heyeti 11 Mart tarihinde Belgrad’dan ayrılm ışlar
dır. Çağlayangil, yurda dönüşünde yapmış olduğu ziya
ret hakkında bir demeç vermiştir (Bk. Belge 12). Tiirk- 
Yugoslav ortak bildirisi 11 Mart tarihinde yayınlanmış
tır (Bk. Belge 13).

ÇAĞLAYANGİL’İN KIBRIS İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 6 Mart 
tarihli bazı İstanbul gazetelerinde yer alan Kıbrıs’da 
Türk cemaati arasında ikiliğin mevcut olması haberi 
üzerine, Yugoslavya’ya hareketinden önce basına bir 
açıklama yapmıştır (Bk. Belge 14).
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7-13 Mart 1967

7 Mart  1967

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ze
ki Kuneralp, 7 Mart sabahı Kahire’den Lef köşeye gel
miştir. Genel Sekreter, Büyükelçilik binasına giderek 
Türk basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapmış
tır (Bk. Belge 15). Kuneralp, adada bulunduğu altı gün 
içinde, Türk toplum lideri, çeşitli kurum ve kuruluş tem
silcileriyle müteaddit görüşmeler yapmış, Türklerle mes
kûn çeşitli köy ve kasabaları ziyaret ederek tetkik ve te
maslarda bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri, Lefkoşe’den ayrıldığı 13 Mart sabahı bir ikinci ba
sın toplantısı tertiplenmiştir (Bk. Belge 16). Genel 
Sekreter, ayrıca Türkiye’ye dönüşünde gazetecilerin so
rularını cevaplandırmıştır (Bk. Belge 17).

BAŞBAKANIN EL CUMHURİYE GAZETESİNDE 
YAYINLANAN DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Kahire’de çıkan «El 
Cumhuriye» gazetesinde yayınlanan bir demecinde, 
«Türkiye, Arap devletleri ile ilişkilerini Kıbrıs konu
sunda bu devletlerin desteğini kazanmak için geliştir
mek amacında değildir» demiştir.

Başbakan demecinde, ülkesinin Filistin mültecile
rinin davasını daima desteklediğini ve desteklemekte 
olduğunu ve Türkiye’nin İsrail’in kuruluşundan sorum
lu bir devlet telâkki edilemiyeceğini belirtmiştir. Süley
man Demirel, demecine devamla, «1948 yılında İsrail 
devletinin kuruluşu aleyhinde oy kullandık ve bir Y a
hudi devleti kurulması söz konusu olmaksızın Filistin 
400 yıl Osmanlı imparatorluğunun bir parçası oldu» 
demiştir.

Tiirk - Mısır İlişkilerinden de uzun uzun bahseden 
Demirel, geçmişte aralarında temaslar olmamasının ve 
ülkeleri hakkında yayınlanan bazı haberlerin, bazı an
laşmazlıklara yol açtığına işaret etmiş, bundan sonra 
Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında iyi iliş
kiler kurulmasına hiçbir şeyin engel olmıyacağtnı belirt
miştir. Türkiye İle Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ KUNERALPTN
KIBRIS’I ZİYARETİ
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8 Mart  1967

10 Mart  1967

hiçbir anlaşmazlık, hiçbir mesele bulunmadığım belirten 
Demirel, «aram ızdaki iyi ilişkiler, bölgede barışın sağ
lanmasına ve İktisadî kalkınmanın gerçekleşmesine yar
dımcı olacaktır» demiştir.

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil de aynı gazetede yayınlanan bir de
mecinde, «Kıbrıs meselesi çabucak halledilemez. Yuna
nistan’la  yaptığımız görüşmelerde bugün elde edebilece
ğimiz sonuçların, seçimler sonucunda kurulacak Yunan 
hükümeti tarafıdan tasvip edileceğini kimse şimdiden 
temin edemez» demiştir.

KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN HAREKETİ 
HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığının bir ilg ilis i, Kıbrıs değiştir
me birliğimizin ay sonunda tesbit edilecek günde Kıb
rıs’a hareket edeceğini ve bunun normal bir değiştirme 
olduğunu söylemiştir.

TÜRK  - İSVEÇ İŞÇİ ANLAŞMASI

Türkiye’den İsveç’e işçi gönderilmesi mes’elelerini 
bir düzene sokmak üzere Stockholm’de bir anlaşma imza
lanmıştır.

Anlaşma uyarınca, İsveç M illî Çalışma Bürosu 
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumuna İsveç’teki çalışma 
şartları, hayat tarzı ve İsveç’teki işçilere tanınan avan
tajlar hakkında b ilgi verecektir.

Anlaşmada ayrıca, İsveç Çalışma Bürosunun Tür
kiye’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği halinde 
bir veya birçok işe alma bürosu açarak Türk işçilerinin 
yetiştirilmesi öngörülmektedir.

İsveç M illî Çalışma Bürosu, anlaşmaya göre, Tür
kiye’den İsveç’e gidecek işçilerin yol masraflarını ön
ceden ödemeyi ve İsveç’teki işlerine başlayıncaya kadar 
kendilerine lojman teminini taahhüt etmektedir.



12 Mart  1967 TRUMAN DOKTRİNİN 20. YIL DÖNÜMÜNDE 
JOHNSON’UN SUNAYDI MESAJI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, 
Truman doktrinin yıldönümü dolayısiyle Türkiye Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir mesaj göndermiştir.

Dışişleri Enformasyon Dairesinden yapılan açık
lamaya göre, mesajda özetle şöyle denilmektedir :

«Size ve Türk halkına en iyi dileklerimi iletirim. 
Amerikan halkı sizin canlılığınızı ve Türk halkının hür
riyet aşkım hayranlıkla izlemektedir. Amerika, ilerle
mekte olan Türk m illeti ile olan dostluğundan miifte- 
hirdir. Türkiye, Nato ve Cento’da her zaman kuvvetli 
bir müttefik olmuştur. Türk askerleri Kore’de, tecavü
zün başarıya ulaşamıyacağını gösteren Birleşmiş M illet
ler kuvvetlerinde unutulmaz görevler icra etmiştir.

Türkiye ekonomik ve sosyal kalkınmada, şayanı 
dikkat gelişmeler kaydetmiştir. Modern Türkiyenin ba
sireti, sadece kendi ananelerine sadık kalmakla kalma
mış, aynı zamanda muasır ilim, teknoloji ve sanayide 
yaratıcı bir rol oynamıştır.

Yakında Amerikaya yapacağınız ziyaret bu işbir
liğine yeni bir mâna katılmasına vesile teşkil edecektir. 
Aynı zamanda iki büyük Cumhuriyetimiz arasındaki iş
birliğinin öneminin bir sembolü olacaktır.»

12 Mart  1967 İNDİRA GANDENİN YENİDEN HİNDİSTAN

BAŞBAKANLIĞINA SEÇİLMESİ
Son parlâmento seçimlerinde Kongre partisinin 

eski çoğunluğu elde edememesine rağmen, Bayan İndi- 
ra Gaııdi yeniden Hindistan başbakanlığına oybirliği 
ile seçilmiştir.

12 Mart  1967 SUKARNO’NUN CUMHURBAŞKANLIĞINA
SON VERİLMESİ

Endonezya Yüksek Danışma Kongresi toplanarak 
General Suharto’yu Cumhurbaşkanı vekili tâyin etme 
tasarısını oybirliği İle kabul etmiştir.

Alman karar, Sukarno’nun 22 yıldır süren Cum
hurbaşkanlığını sona erdirmektedir.-> O

17



12 Mart 1967 FRANSA’DA MILLET MECLÎSİ SEÇİMLERİNİN
NETİCESİ

Fransız genel seçimlerinin ikinci turu, Beşinci 
Cumhuriyet teşekkülünün 485 üyelik meclis de 244 
sandalye ile mutlak çoğunluğu elde etmesi ile sonuçlan
mıştır.

14 Mart  1967 İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BAKANLAR
KURULUNUN PRENSİP KARARI

Bakanlar Kurulu toplantısında, Yunan Hükümetinin 
Kıbrıs konusunda ik ili görüşmelerin devamı hakkındaki 
teklifi prensip olarak uygun karşılanmıştır. Çağlayan- 
g il, Dışişleri Bakanlığının görüşünün, Yunan teklifinin 
reddedilmesinin dünya halk oyunda olumsuz etki bıra
kacağı merkezinde olduğunu açıklamış, ancak geçici 
Yunan Hükümeti ile görüşmelere devam edilse bile, 
bu görüşmelerden kesin bir sonuç alınamıyacağı, zira 
teknisyenlerden kurulu böyle bir hükümetin nihaî ka
rara varma ve uygulama yetkisi ve gücü olamıyacağı 
kanısında olduğunu söylemiştir.

14 Mar t  1967 KIBRIS CUMHURBAŞKAN YARDIMCILIĞININ
BİR BİLDİRİSİ

Kıbrıs Cumhurbaşkan yardımcılığı bir bildiri ya
yınlayarak, son günlerde çıkan bir kısım haberlerin 
asıl ve esastan yoksun olduğunu açıklamıştır.

Bildiride, «K ıbrıs’taki mücahitler teşkilâtının da
ğıtılması veya kahraman mücahitlerin statülerinde her
hangi bir değişiklik yapılmasına dair bir tasavvurun 
mevcut bulunmadığı» kaydedilmekte, bilâkis son zafe
re ulaşıncaya kadar, mukavemet ve savunmamızın de
vam etmesi, her türlü düşüncenin üstündedir» denil- 
mektedir.

Cumhurbaşkan yardımcılığının bildirisinde, Türk 
topluluğu İle anavatan hükümetlerinin istekleri arasın
da en küçük bir fark olmadığı da özellikle belirtilmek
te, Dr. Fazıl Küçük ile Türk cemaat meclisi başkanı 
Rauf Denktaş arasında geçimsizlik veya siyasî rekabet 
olduğuna dair iddiaların da asılsız olduğu bildirilmek
tedir.
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Türkiye ve Kıbrıs Türk gazetelerinin ada’daki 
Türk idaresi tarafından toplatıldığı yolundaki haberle
rin de kesinlikle yalanlandığı bildiride, «Kıbrıs’ın Türk 
kesimlerinde, Rumlarınkinden de fazla ve tam bir ba
sın hürriyeti mevcut olduğu» tekrarlanmaktadır. Bildiri 
şöyle sona ermektedir : «Kıbrıs Türk liderliği ancak ve 
sadece cemaatimizin ve anavatanın özgürlük, refah ve 
saadeti için çalışmaktadır.»

14 Mart  1967 DEVLET BAKANI KAMİL OCAK’IN SURİYE
GEZİSİ

Suriye’nin kurtuluş bayramında bulunan Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak, Ankara’ya dönmüştür. Kâmil Ocak 
bu konuda şunları söylemiştir :

«Komşumuz Suriye’nin kurtuluş bayramı’nın 4. 
yıldönümünde bulunmak üzere, vaki dâvete İcabet ede
rek Şam’a gittim. Ertesi gün hudut mıntıkalarında in
celemeler yaptık ve bu arada Filistin mülteciler kampı
nı da gezdik.

Türk delegasyonu olarak Suriye Devlet Başkanı 
Nurettin El Attasi, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer 
devlet ricaliyle çeşitli konularda görüşmeler yaptık. Sa
yın Attasi «Türkiye ile münasebetlerinin İyi olduğunu 
ve bu münasebetlerin daha da gelişmesini arzu ettikleri-O  -»
ni» belirtti.

15 Mart 1967 YENİ BREZİLYA CUMHURBAŞKANI

Arthur Costa E Silva Brezilya Cumhurbaşkanı ola
rak yemin etmiş ve görevine başlamıştır. Mareşal Cas- 
tello Branco’nun yerine geçen Costa E Silva, Kongre 
tarafından geçen ekim ayında seçilmişti.

16 Mart  1967 AVRUPA PARLAMENTOSUNDA TÜRKİYE-
ORTAK PAZAR ÇALIŞMALARI KONUSU

Strasburg’ta toplanmakta olan Avrupa Parlâmeıı- 
tosu’nda Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki ortaklığın 31 Aralık 1965'de yürürlüğe girmesİn
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den bir y ıl sonra sağlanan sonuçlardan duyulan mem
nunluk belirtilmiştir.

Ortaklık Konseyinin ilk  y ıllık  raporu üzerinde 
Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye parlâmento ko
misyonunun tavsiyeleri onaylanmıştır.

17 Mar t  1967 TÜRKİYE - POLONYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Polonya arasında 1967 -1968 devresi 
ticari mübadeleleri tanzim edecek 10 milyon 500 bin 
dolarlık ticaret protokolü Ticaret Bakanlığında imza
lanmıştır.

18 Mar t  1967 KATOLİK ERMENİ KİLİSESİNE YAPILAN
TAYİNLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

İstanbul’daki Katolik Ermeni kilisesine yapılan 
tayinle ilg ili neşriyat konusunda Dışişleri Bakanlığı En
formasyon Dairesi Genel Müdürü şunları söylemiştir :

«18 M art tarihli bir gazetede İstanbul’daki Kato
lik Ermeni kilisesine yapılan tayinle ilg ili olarak «Çağ- 
layangil Papaya söz vermiş. Çolakyanm tayiniyle hü
kümranlık hakkı çiğnendi, Papalık hükümetten imtiyaz 
kopardı» başlığı altında çıkan bir yazıda, rahip Çolakya 
nın, Dışişleri Bakanımız Çağlayangil’in, Vatikanda 
Papa ile son görüşmesi sırasında verilen taviz sonunda 
takdis olunarak Türkiye’ye gönderildiğinin anlaşıldığı 
bildirilmekte, İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin bu 
hususu teyİd ettiği iddia olunmaktadır.

İstanbul’da mukim Ermeni Katoliklerin Başpisko
posluğuna Çolakyanm tayininde hükümranlığımızla il
g ili bir cihet yoktur. Bundan evvelki Başpiskopos da 
ayni usul ile  tayin edilmiştir. Çolakyan’ın bu makama 
tayini hususunda Dışişleri Bakanı tarafından verilmiş 
herhangi bir taviz de bahis konusu değildir. Bu konuda 
yapılan neşriyatın gerçekle bir İlgisi yoktur.»
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18 Mart 1967 TÜRKİYE - MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ve Macaristan arasında 1967-68 devre
sinde ticarî mübadeleleri tanzim edecek olan ticaret 
protokolü Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır. Proto
kolü Macaristan Hükümeti adına bir süredir memleke
timizde bulunan Macaristan Dış Ticaret Bakan yardım
cısı ve hey’et başkanı Jeno Baczoni imzalamışlardır.

19 Mart  1967 FRANSIZ SOMALİ’SİNDE REFERANDUM

Fransız Somali’sinde yapılan seçimlerde, Fransa'
ya bağlı kalmak isteyenlerin nisbeti yüzde 60’ı bulmuş
tur. Fransa Somali’ye, bütün mahalli işleri idare edecek 
ve bir meclis huzurunda sorumlu olacak bir hükümet 
vaadetmiştir. Fransız hükümeti bundan böyle Fransa’da, 
iç ve dış savunma, dış münasebetler ve para meseleleriy
le görevli bir yüksek komiser tarafından temsil edilecek
tir. Bu yeni muhtariyet statüsü Mayıs ayında yürürlüğe 
girecektir.

20 Mart  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ İKİLİ GÖRÜŞMELER
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Yunan 
Hükümetinin Kıbrıs konusunda, ik ili müzakerelere de
vam edilmesi için Türk hükümetine yaptığı teklife ce
vap verildiğini açıklamıştır.

Dışişleri Bakanı «bu cevapta, müzakerelere de
vamı temin edecek zeminin unsurları hakkındaki görüş
lerimizi bildirdik. Bu unsurlar üzerinde mutabakat ha
sıl olduğu takdirde, müzakerelerin devam edeceği ta
biidir» demiştir.

Hükümetimizin cevabı, ayni gün Yunanistan’ın 
Ankara Büyi'ıkelisi’ne Çağlayangil tarafından bildiril
miştir.
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20 Mart 1967 DIŞİŞLERİNİN KIBRIS MÜCAHİTLERİ İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyledir :

«Bugün çıkan gazetelerimizin birinde Kıbrıs mü
cahitlerinin tahliyesine başlanacağı hakkında bir haber 
yayınlanmıştır. Kıbrıs’taki mücahitlerin tahliyesi bahis 
konusu değildir. Bahis konusu olan husus, yüksek öğ
renim çağında olup, verilen müsaade üzerine esasen çe
şitli üniversite ve yüksek okullarımıza kayıtları yapılmış 
bulunan Kıbrıslı gençlerden 462 kişinin öğrenimlerine 
b ilfiil başlayabilmeleri için anayurda gelmelerinden iba
rettir.»

20 Mart  1967 TÜRKİYE - A. B. D. KREDİ ANLAŞMASI

1967 yılı ithalatımızın finansmanında kullanılmak 
üzere konsorsiyum çerçevesi dahilinde Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türkiye’ye verdiği 65 milyon do
larlık  program yardımı ile İlgili andlaşma, M aliye Ba
kanlığında imzalanmıştır.

İmza töreninde bir konuşma yapan M aliye Bakanı 
Cihat Bilgehan özetle şunları söylemiştir :

«Bu ikraz beş yıllık  kalkınma plânımızın son yı
lını teşkil eden 1967 yılı hedeflerine ulaşılmasında mu
hakkak ki miisbet bir rol oynıyacak ve ithalat progra
mımızın tahakkuku için ekonomimizin ihtiyacı olan ham 
madde, kimyevi ve sınaî malzeme, yedek parça gibi baş
lıca ithalat maddelerinin dış finansmanında kullanıla
caktır.»

Bilgehan’dan sonra bir konuşma yapan Amerikan 
Büyükelçisi Parker Hart özetle şunları söylemiştir :

«H atırlanacağı gibi Birleşik Amerika’nın ekono
mik yardım programlarının temel prensiplerinden biri 
kendi kendine yardım prensibidir. Kanaatimce Türkiye 
bu prensip dahilinde yardıma hak kazanmış devletler 
listesinin başlarında gelmektedir. Türk hükümeti para 
istikrarını korumak niyetinde ve istikrarlı ekonomik ge
lişmeye yol açacak siyaset takip etmek azminde olduğu
na işaret etmiştir.»
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21 Mart 1967

21 Mart  1967

21 Mart  1967

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyledir :

«Dünkü gazetelerimizin birinde, Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp’m, Lefkoşe’de bu
lunduğu sırada, Türk cemaat meclisi başkan vekili ta
rafından, Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’a dönmesi ile ilg ili 
olarak bir muhtıra verildiği yolunda bir haber yayın
lanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine, Kıbrıs’ta 
iken böyle bir muhtıra tevdi edilmemiştir. Genel Sek
reter, Lefkoşe hava alanında veya Türkiye’ye dönüşün
de kendisine affolunduğu şekilde bir beyanda da bulun
mamıştır.»

SİERRA LEONE’DE ASKERİ DARBE

Sierra Leone’de silâhlı kuvvetler idareyi ele almış 
ve sıkı yönetim ilân etmiştir. Subaylar tarafından kuru
lan Ulusal Reform Konseyi başkanlığına 27 Mart tari
hinde Albay Juxon - Smith tayin edilmiştir.

YUNAN HÜKÜMETİNİN ÇAĞLAYAN GİDİN 
DEMECİ İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in, ba
sına verdiği bir demeçte, «Türkiye ve Yunanistan hükü
metleri bazı temel unsurlar üzerinde mutabakata varır
larsa, iki ülke arasında müzakerelerin devam edeceğini» 
söylemesi üzerine, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir 
bildiri yayınlanmıştır. Bu bildin. Atina ve Ankara’nın 
1966 Nisanında önşartlar ve tahditler ileri sürülmeden 
müzakereler açılması hususunda anlaşmış olduklarım 
ileri sürmekte, Çağlayangil’in Ankara’daki Yunan Bü
yükelçisi ile Pazartesi günü yaptığı görüşme muhtevası
nın Dışişleri. Bakanlığı tarafından İncelenmekte olduğu
nu ilâve etmektedir.

DIŞİŞLERİNİN KIBRIS TÜRK CEMAATİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMASI
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22 Mart 1967

24 Mar t  1967

25 Mar t  1967

25 Mar t  1967

ZAGREB'DE TÜRK KONSOLOSLUĞUNUN  
KURULMASI

Yugoslav hükümeti, Zagreb’de Türk Konsoloslu
ğu kurulmasını kabul etmiştir. Mart başlarında Yugos
lavya’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangil, Yugoslav yetkilileri ile bu konuda prensip ka
rarma varmıştı.

Zagreb’deki Türk Konsolosluğu, özellikle çalış
mak için Batı A lm anya’ya giderken Yugoslavya’dan 
transit geçen büyük sayıda Türk işçileri ile  ilgilenecek
tir.

ORTAK PAZAR ANDLAŞMASININ ONUNCU 
YIL DÖNÜMÜ

Ortak üyesi bulunduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu kuran Roma Andlaşmasının imzasının 10. 
yıldönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığı bir bildiri 
yayınlamıştır (Bk. Belge 18).

BELÇİKA TURİZM BAKANININ ZİYARETİ

Belçika Turizm Bakanı Jean Piers, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı N ihat Kiirşat’m davetlisi olarak Türkiye’
yi 25 M art - 4 Nisan tarihleri arasında ziyaret etmiştir. 
Konuk Bakan Ankara’da resmi temaslarda bulunduk
tan sonra, Türkiye’nin turistik yerlerinde incelemeler 
yapmıştır.

TÜRK  - SOVYET İKTİSADİ YARDIM 
ANLAŞMASI

Tass ajansının bildirdiğine göre Türkiye ile Sov- 
yetler B irliği arasında Moskova’da imzalanan ticaret 
anlaşması uyarınca Sovyetler B irliği, y ıllık  kapasitesi 
bir milyon ton olan bir çelik tesisinin inşaasında Türki
ye’ye yardım edecektir.
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Rusya’nın Türkiye ile iktisadi alanda işbirliğinde 
bulunmasını öngören anlaşmaya göre, Sovyetler Birliği 
Türkiye’de inşa edilecek yedi fabrika için makina akşa
mı ve teknik yardım sağlayacaktır.

Mart başında başlayan müzakerelere katılan Türk 
heyetine, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Haşan Esat 
Işık başkanlık etmiştir.,

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, Sovyet 
yardımı ile inşa edilecek fabrikalar arasında yıllık üre
tim kapasitesi 60.000 tonu bulacak bir alüminyum fab
rikası ile yılda üç milyon ham petrolü işleyecek bir pet
rol rafinerisi bulunmaktadır. îıışaası öngörülen cam 
fabrikasına da Sovyetler Birliği yardım edecektir.

27 Mart  - BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANI
1 Nisan 1967 PİERRE HARMEL’İN ZİYARETİ

Belçika Dışişleri Bakam Pierre Harmel, Dışişleri 
Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil’in davetlisi olarak Tür
kiye’ye beş günlük resmî ziyarette bulunmuştur. Hava
alanında bir konuşma yapan Belçika Dışişleri Bakanı, 
Nato’daki değişikliklere de değinmiştir (Bk. Belge 19). 
Çağlayangii, 27 Mart akşamı, misafiri şerefine bir ye
mek vermiştir (Bk. Belge 20). 28 Mart günü yapılan
Türkiye - Belçika görüşmeleri hakkında Dışişleri Bakan
lığ ı sözcüsü bir açıklamada bulunmuştur (Bk. Belge 21). 
Ankara’da ikameti sırasında Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay ve Başbakan Demirel tarafından kabul edilen 
Belçika Dışişleri Bakanı, 29 M art’ta Bursa’ya, oradan’da 
İstanbul’a gitmiştir. Ziyareti hakkında gazetecilere 
bir demeç veren konuk Bakan (Bk. Belge 22) 1 Nisan
da İstanbul’dan ayrılmıştır. Tür i iye - Belçika ortak bil
dirisi de ayni gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 23).
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28 Mart -
2 Nisan 1967

28 Mar t  1967

28 Mar t  1967

TUNUS SAVUNMA BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Savunma Bakanı Ahmet Mesteri, M illi Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun davetlisi olarak 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ankara’ya 
gelişinde Türkiye-Tunus dostluğunu öven bir konuşma 
yapan (Bk. Belge 24) konuk Bakan 2 Nisan tarihine 
kadar yurdumuzda kalmış, bu süre içinde Cumhurbaş
kanı tarafından kabul edilmiş ve resmi temaslarının hi
tamında Mürted, Gölcük ve İstanbul’da kara, deniz ve 
hava kuvvetlerimiz birliklerine ziyaretlerde bulunmuş
tur.

TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA İDARÎ  
ANLAŞMA

Belçika ile Türkiye arasında geçen yıl tanzim ve 
imza edilmiş olan sosyal güvenlik anlaşması hükümleri
nin, Belçika’daki Türk işçilerine ve Türkiye’deki Belçi
kalı işçilere, bu işçilerin memleketlerindeki ailelerine 
veya memleketlerine dönüşte çeşitli sigorta hakları için, 
ne suretle tatbik edileceğine dair idari anlaşma Türkiye 
ile  Belçika yetkili heyetleri arasında Brüksel’de imza
lanmıştır.

BELÇİKA ÇALIŞ Al A BAKANLIĞININ YABANCI 
İŞÇİLER İLE İLGİLİ BİR KARARI

Belçika’ya 1 Şubat 1967 tarihinden evvel gelmiş 
ve bir işe girmiş bulunan işçiler İçin Belçika Çalışma 
Bakanlığı yeni bir karar almış, bu durumda olanlara, 
çalışma permisi verilmesine müsaade etmiştir.

Bu karardan : hâlen bir işte olup çalışma permisi 
olmayanlar veya bir işde İken, çalışma permisi olmadığı 
için işten çıkarılanlar faydalanacaklardır.

Bu karardan 1.000 kadar Türk işçisinin faydala
nacağı ümit edilmektedir. 1 Şubat 1967 tarihinden son
ra Belçikaya gelmiş olanlara kat’i surette çalışma per
misi verilmeyecek ve çalışmalarına müsaade edilmİye- 
cektir.
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30 Mart- 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ AP MÜŞTEREK 
GRUBUNDA DIŞ POLİTİKA HAKKINDA 
VERDİĞİ İZAHAT

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, AP 
müşterek grubunda hükümetin dış politika icraati ko
nusunda geniş bilgi vermiş ve Türkiye’nin gelişmeleri 
yakineıı takip etmesi, çok veçheli bir siyaset gütmesi ge
rektiğini söylemiştir (Bk. Belge 25).

30 Mart  1967 KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN HAREKETİ

Kıbrıs Değiştirme Birliği 4 muhribin refakatinde 
Kıbrıs’a hareket etmiştir.

30 Mart  1967 NİJERYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Türkiye ile N ijerya arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulması ile ilg ili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

30 Mart 1967 YUNAN KABİNESİNİN İSTİFASI

Yeni Yunan seçimlerini hazırlamak üzere, bun
dan 100 gün önce, kurulan ve parlâmento şahsiyetleri
nin dışındaki kimselerden müteşekkil Paraskevopulos 
hükümeti istifa etmiştir.

Beliren bu yeni buhrana sebep, hükümeti destek
leyen iki büyük partinin, yani Papandreu’nun başkanlı
ğındaki Merkez Birliği Partisi ile Kannelopulos’un 
idaresindeki sağcı ERE’nin, seçim kanununun bir mad
desi üzerindeki görüş ayrılıkları olmuştur.

30 Mart  1967 TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA İDAR.İ
ANLAŞMA

Lahey’de müzakereleri yapılan Türkiye - Hollanda 
sosyal güvenlik sözleşmesine ek idari anlaşma tasarısı 
iki tarafça paraf edilmiştir.
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Anlaşma tasarısını hükümetimiz adına Dışişleri 
Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi Genel Müdür vekili ve 
Türk hey’eti başkanı Zübeyr Bensan paraf etmiştir. Sos
yal güvenlik sözleşmesi ve ona ek idari anlaşma, Hol
landa’daki Türk işçilerinin ve ailelerinin sosyal hakla
rının korunmasını öngörmektedir.

31 Mart  1967 BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ EDECEK
SOYDAŞLARIMIZLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklaması 
şöyledir :

«Bulgaristan’dan memleketimize gelecek olan soy
daşlarımızın Türkiye’deki akrabalarının yapması gere
ken işlemler, bu mevzuda cereyan eden çalışmalar neti
cesinde tesbit olunacak ve bu işlemler o zaman ilân edi
lecektir.

Bu itibarla, vatandaşlarımızın kendilerince yapıl
ması gerekecek muameleler tesbit olununcaya kadar, 
şimdiden masrafı icap ettiren taahhiid senedi ve sair 
tasdik işleri gibi işlemlere girişmiyerek çalışmalar neti
cesini beklemeleri, bilâhare fuzuli telâkki edilebilecek 
malî külfetlere girmemeleri cihedinden daha uygun ola
caktır.

A lâkalıların  bilgilerine arzolunur».

31 Mart  1967 TÜRKİYE  - İSRAİL TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile  İsrail arasındaki 1967 -1968 devresi
ne ait ticarî mübadeleleri tanzim edecek olan ticaret pro
tokolü, Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.

Ticaret protokolünün hacmi, iki taraflı olarak 20 
milyon dolardır.
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B E L G E  1 1 Mart 196 7

AVRUPA PARLEMENT O SU ORTAKLIKLAR 
KOMİSYONUNUN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Brüksel’de toplanan Avrupa Parlâmentosu Ortaklıklar Komisyonu, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortaklık Konseyinin çalışmala
rıyla ilg ili ilk raporunu inceledikten sonra oybirliğiyle şu görüşü belirtmiştir:

«Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna daha çeşitli ihracatta bu
lunmasını düzenlemek üzere, bir beş yıl daha (geçici dönemin sona ermesi) 
beklemek düşünülemez.»

Ortaklık komisyonuna göre, bu. ortaklık anlaşması özel bir siyasi önem 
taşımaktadır, çünkü Türkiye’nin çabaları «batılılaşm a’ya» yönelmiştir. Türkiye 
Nato’nun ve Avrupa Konseyinin üyesidir. Türk hükümeti beş yıllık  geçici 
dönemden sonra Ortak Pazar’a aslî üye olmak istemektedir.

Y ine Ortaklık Komisyonuna göre, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Top
luluğuna doğru tarım ürünleri ve sınaî ürünler ihracatım geliştirmesi, Tür
kiye’nin ticaret dengesini düzeltecek ve bu ülkenin sınaî yapısını geliştirecek
tir.

Ortaklık Komisyonu, malî alanda, Keban hidro - elektrik santralı, kab
lo fabrikası kuruluşu gibi daha önceden onaylanmış olan önemli bayındırlık 
ve sulama projelerine yapılacak yatırımların, Avrupa Yatırım Bankası aracı
lığıyla hızlandırılmasını istemiştir.

Nihayet, Ortaklık Komisyonu, Avrupa İktisadî Topluluğu ülkelerinde 
bulunan genç Türk işçilerinin meslekî eğitimlerinin önemi üzerinde durmuş 
ve bu işçilere, Ortaklık dışındaki ülkelerin işçilerine göre öncelik tanınması 
gerektiğini öne sürmüştür.

B E L G E 2 2 Mart  1967

HABEŞİSTAN İMPARATORUNUN TÜRKİYE’YE 
VARIŞINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Habeşistan İmparatoru Haile Selassie, Esenboğa hava alanında Türki
ye’ye gelmekten duyduğu memnunluğu belirten bir demeç vermiştir.

Konuk İmparator şunları söylemiştir :
«Türkiye’yi ziyaret etmek uzun yıllardır benim için gerçekleştirilmesi 

arzu edilen bir emeldi. Türkiye ile Habeşistan arasındaki münasebetler daima 
en dostane olmuştur.
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Türkiye ile Habeşistan daima pekçok şeyleri beraberce bir emel olarak 
taşımaktadırlar. Bağımsızlığımızı muhafaza etmek için, yaptığımız mücadele 
ve genel olarak dünya görüşlerimiz birbirine benzemektedir.

Geçmişteki münasebetlerimizin daima iyi ve dostane olması gelecekte 
de, bunların iyi ve dostça olacağına dair bana emniyet vermektedir.

Tanrıya, bu memleketi ziyaret imkânını bana bahşettiği için müteşekki
rim. Sayın Türkiye devleti başkaııına da bana bu ziyareti gerçekleştirmek im
kanını bahşettiği için de teşekkür ederim. Bu ziyaretim sayesinde memleket 
lerimİz arasındaki mevcut dostane münasebetlerin daha da güçleneceğine ina
nıyorum.»

B E L G E 3 2 Mart  1967

CUMHURBAŞKANI SUN A T İ N  İMPARATOR HAİLE 
SELASSİE ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN 

KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, memleketimizi resmen ziyaret etmekte 
olan Habeşistan İmparatoru H aile Selassie onuruna bir yemek vermiştir.

Yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sunay, şunları söylemiş
tir :

«Tarih i bağlarım ızı kuvvetlendirmek istediğimiz Afrika kıtasının en 
eski ve en ünlü memleketi Habeşistan’ın mümtaz hükümdarı olaıı zatı dev
letlerini, memleketimizde görmek ve misafir etmekten büyük bir şeref ve 
memnuniyet duymaktayız.

Tehdit ve tecavüze uğradığı her devirde ve bilhassa dirayetli önderliği
niz altında, zaferler kazanmış ve her yönde ileri hamlelere girişmiş bulunan 
Habeş m illetinin başarıları, gerçekten üstün bir değer arzetmektedir. Bu ba
şarılar, şahsım ve memleketim halkı tarafından samimi takdir hisleri İle iz
lenmiş ve daima temenniye şayan görülmüştür.

Memleketlerimiz arasında dört buçuk asır önce başlayan ve Kudüs’teki 
mukaddes makamlar dolayısiyle yaklaştırıcı olarak bugüne kadar devam eden 
ilişkilerin, m illetlerimizin de karşılık lı arzuları uyarınca her alanda daha faz
la  geliştirilerek takviyesine, bu tarihi ziyaretiniz olumlu etkilerde bulunacak
tır. Hükümetlerimizin de bu yolda gereken gayret ve çabaları göstermekten 
geri kalmayacaklarına eminim.

Afrika kıtasındaki dost memleketlerin ve bunlar arasında basiretli ve 
ihtiyatlı bir siyasetin rehberliğini yapan zatı devletlerinin, siyasi, sosyal, İkti
sadı, kültürel alanlardaki devamlı başarıları bizler için sevinç ve huzur kay
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nağı teşkil etmektedir. Her yönden kalkınma için büyük gayretler içerisinde 
olan Türkiye’nin, imkânları nisbetinde, bu memleketlere elinden gelen her 
türlü yardım ve miizahareti göstermekten kaçınmayacağını burada bilhassa 
belirtmek isterim.

Bu inanç ve yapıcı tutumladır ki, hükümetimiz, dost Afrika memleketleri
nin her biri ile siyasî, iktisadı, ticarî ve diğer alanlardaki ilişkilerini mümkün 
olan sür’atle geliştirme yolunda çabalar harcamaktadır. Böylelikle bu memle
ketlerle Türkiye arasında daha iyi bir karşılıklı anlayış ve dostluğun sağlam 
temelleri atılmış olacaktır.

Filhakika, hâlen dünyadaki milletlerin birbirlerine her zamandan daha 
çok bağlı bir durumda oldukları ve bu durumun, büyük - küçük farkı olmak
sızın bütün m illetler arasında, içişlere müdahale etmeme, haklarda eşitlik ve 
karşılıklı hürmet prensiplerine dayanan sağlam bir işbirliğini zaruri kaldığı rnu- 
hakkakcîır. Bu prensipleri daima gözönünde tutan Türkiye, Habeşistan ve di
ğer Afrika devletlerinin gelişmekte olan münasebetlerini, ve hedeflerini, karşı
laştıkları zorluk ve dâvaları sempati ile mütalâa etmektedir. Buna karşılık, 
Türkiye’de ,kendi m illî dâvalarına dostluk ve anlayış içerisinde iyi niyetle eği- 
linmesini ve görüşlerinin samimiyetle değerlendirilmesini ümit etmektedir.

Memleketimiz ve Afrika devletleri arasındaki tesanüd, işbirliği ve kar
şılıklı anlayış lüzumuna işaret etmişken, şimdiye kadar muhtelif vesilelerle 
muttali olduğunuz bir hususu tekrarlamaktan kendimi alamıyorum. Türk 
milleti barışsever tutumuna ve arzularına asla uymayacak şekilde bölgemiz
de tehlikeli bir durum yaratmış bulunan ve kendisini çok yakından ilgilendi
ren bir meselenin en kısa zamanda hallini samimiyetle arzu etmektedir.

Izdırap konusu olan bu mesele milletlerarası andlaşmalarm ve bu aııcl- 
laşmalarla tanınmış meşru halkların tek taraflı olarak, kuvvet istimali suretiyle 
ortadan kaldırılması emellerinin sonucu olarak ortaya çıkartılmış bulunan 
Kıbrıs meselesidir.

Türkiye, bu ihtilâfın bütün ilg ili tarafların meşru haklarını bağdaştıran, 
anlaşmalı ve barışçı bir çözüm şekline bağlanması için bütün gayretini sami
miyetle sarf etmektedir. Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türk cemaatinin bu barış
çı tutum ve gayretlerinin bütün ilg ili taraflarca aynı şekilde samimiyetle mu
kabele görmesi ve meselenin en kısa zamanda herkes tarafından kabule şa
yan bir şekilde çözümlenmesi dileğimizdir.

Afrika k ıt’asının istikrar ve işbirliğinin sağlanması ve bu k ıt’a memle
ketlerinin ahenkli bir kalkınma temposu içerisinde ilerlemeleri yolundaki pek 
olumlu katkılarınızı burada tebriklerimle birlikte belirtirken, dünyanın bu
gün karşı karşıya bulunduğu vahim meseleler muvacehesinde gösterdiğiniz 
barışsever tutumunuzu da övgü ile kaydetmek İsterim.
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Memleketimizin dost sinesinde geçireceğiniz günlerin sizin için tatminkâr 
ve memnuniyet verici olmasını samimiyetle diler, kadehimi Majestelerinin 
sağlık ve saadeti, dost Habeşistan milletlerinin refahı ve devamlı başarıla
rına kaldırmak isterim.»

Konuk İmparatorun cevabi konuşması şöyle olmuştur :

«Ekselanslarının şahsım ve milletim hakkında, ifade buyurdukları söz
lerinden çok müteşekkir ve mütehassis kaldım. Bugün burada bulunmaktan 
ve muhteşem memleketinize ilk resmî ziyaretimi yapmaktan büyük kıvanç 
duymaktayım. Bu ziyaretin Türkiye cumhuriyeti ile Habeşistan arasında mev
cut ananevi dostane münasebetlerin kuvvetlenmesinde yeni bir devrin başlan
gıcı olacağından eminim. Asırlar boyunca ülkelerimizin karşılıklı faydalı te
masları olmuştur. Bu temaslar son zamanlatda Habeşistan’a gönderilen Türk 
ticaret heyetinin ziyaretiyle daha da gelişmiş ve bu ziyaret esnasında diğer me
seleler meyanında Habeş öğrencilerine Türkiye’de tahsil bursu verilmesi hu
susu görüşülmüş ve mutabık kalınmıştır.

Bu gün memleketimin m illî bayram günü ve Adowa muharebesinin 
71.’inci yıldönümüdür. Bu muharebe, hür yaşamayı azmetmiş bir m illet ile 
onları esir etmek ve kendilerine tâbi kılmak isteyen bir kuvvet arasında ce
reyan etmiştir. Şanlı İmparator Menelik II ve pederim Altes Ras Makkonen’- 
in liderliği altında, mütecaviz, Adovva’da 1896 tarihinde yenilgiye uğratıl
mıştı. Bu kolonİalist bir kuvvetin Afrika k ıt’asında mağlup olduğu ve bü
yük bir hezimete uğradığı ilk muharebedir ve A frik a lıla r ın  yabancı hakimiye
tinden tamamen kurtulmak için yaptıkları mücadelenin bir dönüm noktası 
olmuştur. 1. Dünya Savaşının hemen akabinde başlayan devre, bütün dünya
ya ve bilhassa müstemlekeci kuvvetlere, uyanık Türk halkının ve liderlerinin 
birlik ve hürriyetlerini korumak için bütün gerekli fedakârlıkları yapmayı ha
zır olduklarının delilini teşkil eden şehir isimleri ve tarihlerle doludur. İnönü 
ve Gaziantep bir Türk’ün kalbinde, Adowa’mn bir Habeş’in kalbinde uyan
dıracağı heyecanı uyandırmaktadır.

Türkiye’nin geçmişteki kahramanca başarılarını gayet iyi bilmekteyim. 
Bunlar sadece Türk m illetine değil fakat bütün dünyaya iyi örnekler teşkil 
etmekte ve ilham kaynağı olmaktadır. Türkiye’nin üstün başarıları tarih say
falarına büyük harflerle yazılmıştır. Türk halkının tarihteki cesaret ve yenil
mezliği ve felâket karşısındaki sarsılmazlığı herkesin malûmudur.

Modern Türkiye’nin kurucusu, mağlubiyeti zafere çeviren büyük inkilâp- 
çı Kemal Atatürk’ün adını ve  muazzam başarılarım burada yâd etm ek  isterim. 
Bu zafer Türkiye’yi eski ihtişamına yöneltmiş ve bu arada ona bütün dünyanın 
saygısını kazandırmıştır.
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Bu fırsattan bilistifade büyük liderin meydana getirdiği eserleri görmek 
ve Türk hükümeti ve milleti tarafından bunların başarı ile devamına ve ge- 
üşmesine şahit olmaktan son derece memnunum.

Dünyanın kavşak noktasında bulunan Türkiye, Doğudan Batıya, Gü- 
ney’den Kuzey’e büyük fikirler ve medeniyetlerin geçtiği bir köprü olmuştur. 
Bu büyük geçiş ve hamleler sırasındaki düşünce ve inanç ayrılıklarına sizden 
evveikilerce gösterilen müsamahanın tarafınızdan da aynen muhafaza ve de
vam ettirildiğine inanıyorum. Bütün halk ve hükümetlerin kabile, ırk veya 
sosyal ekonomik sistemlerdeki farklar nazarı itibare alınmaksızın komşuları 
ve dünyadaki diğer devletlerle sulh ve ahenk içerisinde yaşamaları gerektiği
ne kuvvetli inancım vardır. Ayrıca, bu esas ön şartın Birleşmiş M illetler ya
sasında derpiş olunan ulvî prensipler uyarınca bütün milletlerin İstinad ede
cekleri temeli meydana getirdiğine kaniyim.

Birleşmiş M illetlerin talebi üzerine ve onun bayrağı altında Türkiye, 
dünyanın muhtelif bölgelerinde barış ve güvenliği muhafaza ve geliştirmek 
üzere Habeşistan ve diğer dünya teşkilâtı üyesi memleketlerin kuvvetleri ile 
birlikte evlâtlarını buralara göndermiş bulunmaktadır. Birleşmiş M illetler 
yasasına müştereken sahip olduğumuz kuvvetli ve hararetli destek duygusu 
ve geçmişte memleketlerimiz tarafından girişilen hareketler Birleşmiş M illet
lerin insanlığa karşı mükellefiyetlerini yerine getirmesi için manevi değerle
rin diğer bütün mülâhazaların üzerinde tutulması icab ettiği hususundaki mu
kaddes inancımızı dünyaya ispat etmiştir.

Halihazırda Afrika’nın Güney’inde çoğunluğu teşkil eden Afrika halk
larını toprakları üzerinde esarete müşabih gayri insanı bir baskı ve zülme ta
bi kılmaya kararlı ırk ayrımcılarının aşikâr bir adaletsizliği İsrarla tatbik ettik
lerini görmekteyiz. Bu tahammül edilmez durum sadece Güney Afrika ve 
Portekiz’in eski memleketlerinde uzun bir süredir tesis edilmiş olmakla kal
mayıp, son zamanlarda adalet ve hakikat peşinde olan halkları arzularına ve 
dünya kamu oyuna rağmen Rodezya’da da tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu 
meseleyi halletmek hususunda geçmişte kullanılan metod ve tevessül olunan 
hareketlerin tamamen kifayetsiz olduklarına kuvvetle inanıyorum ve ayrıca 
Rodezya’daki Afrika halkının haklarının temini için tek yolun, halihazır şekli 
ile, kuvvet kullanılması olabileceğine kaniyim.

Güney Afrika meselesine gelince, Birleşmiş M illetler tarafından Gü
ney-B atı A frika’nın manda rejimi ile ilg ili olanı dahil, sayısız kararlar alın
mış olmasına rağmen, bunlar Güney Afrika hükümeti tarafından kâle alın
mamıştır. Bu tutumun sadece dünya teşkilâtının prestijini sarsmakla kalma
yıp Birleşmiş M illetlerin kuvvetini vahim şekilde azalttığına ve dünya sulhu
nu tehdit eden ciddî bir durum yarattığına inanıyorum.

Güney - Doğu Asya’nın halihazır durumu muvacehesinde, dünya sul
huna ağır bir tehdidin mevcudiyetini aynı şekilde hissetmekteyim. Vietnam’-
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da hâlen vuku bulan tahribat ve dökülmekte olan masum kanı benim için 
büyük ızdırap kaynağı olmaktadır. Memleketimin bu muzdarip ülkeye sulh 
ve istikrar getirmek hususundaki gayretleri aralıksız devam etmiştir. Şahsî 
gayretlerim neticeye ulaşmamış olmakla beraber, elimdeki bütün imkânlar ile 
mevcut ihtilâfın sona erdirilmesi çare ve yollarını aramaya devam edeceğim. 
Türkiye hükümetinin de, bu vahim durum diğer m illetlere ve halklara sirayet 
etmeden önce, dünya sulhuna vâki ciddî tehdide bir çare bulmak hususunda 
samimî surette gayret sarfedeceğine inanıyorum.

Sözlerime son verirken, bu ziyaretimi mümkün kılan dâvet için tekrar 
kalbî teşekkürlerimi ve ziyaretin halklarımız arasında esasen mevcut dostlu
ğu daha da kuvvetlendireceğine olan samimi inancımı ifade etmek isterim. 
Bu fırsattan bilistifade dostluğumuzun devamlı surette kuvvetlenmesi ve Ek
selanslarının sıhhati ile Türk halkının ilerleme ve refahı hususundaki en iyi 
kalbî dileklerim i ifade etmek isterim.»

B E L G E 4 3 Mart  1967

TÜRKİYE  - HABEŞİSTAN TİCARET ANLAŞMASI

Habeşistan ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması imza edilmiştir.

Habeşistan Dışişleri Bakanı Ato Ketema Y ifru ile Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin M üftüoğlu arasında yapılan imza töreninde iki ülke Bakanları birer 
konuşma yapmışlardır.

M iiftüoğlu’nun konuşması şöyledir :

«Memleketlerim iz arasındaki mesafenin fazla olması dolayısiyle ticare
timiz henüz arzu edilen mertebeye ulaşmamış bulunmakla beraber bugün 
imzaladığımız ticaret anlaşması sayesinde ticarî mübadelelerimizin gelişeceğini 
ümit etmekteyim.

Majeste İmparatorun memleketimizi ziyareti vesilesiyle bu anlaşmanın 
imzalanmış olmasını ayrıca mesut bir hadise addetmekteyim.

M alûm ları bulunduğu üzere, memleketimiz, Habeşistan’ın da ihraç 
m allarından olan kahve, büyükbaş hayvan derileri gibi maddeleri ithal et
mektedir.

ö te  yandan Habeşistan tarafından ithal edilen maddeler arasında yer 
alan pamuk, kuru üzüm, incir, zeytinyağı ve çeşitli g ıda maddeleri, cam ve 
cam mamûlieri, tıbbî müstahzarat vesair sınaî mamûllerin memleketimizden 
de temini mümkündür.
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Bilindiği üzere, bundan kısa bir zaman evvel Habeşistan piyasasını 
mahallen tetkik ve yapılacak temaslarla karşılıklı olarak ihraç ve ithâl imkân
larının tesbiti zımnında, özel ve resmî sektörlerimizi temsilen iş adamlarımız
dan müteşekkil bir ticaret hey’eti memleketinizi ziyaret etmiş bulunmaktadır.

Bundan böyle iş adamlarımızın temaslarının sıklaşması neticesinde
memleketlerimizin arasındaki ticarî münasebetlerin gelişeceğine kuvvetle
inanmaktayım.

Ayni zamanda bu anlaşma ile memleketlerimiz arasındaki manevî dost
luğun takviye edileceğine de inanmaktayım.

Böylece, her iki ülke için ticarî sahada yeni bir çığır açılmış olacaktır.»

Daha sonra Habeşistan Dışişleri Bakanı Ato Ketema Y ifru da şunları 
söylemiştir :

«Habeşistan ile Türkiye arasındaki siyasî ilişkiler sağlam temellere da
yanmaktadır. Ticarî ilişkilerin de gelişmesi her iki ülke için çok yararlı ola
caktır. Habeşistan Türkiye’ye çeşitli tarım ürünleri satabilir ve bunlara kar
şılık sınaî mamûller alabilir.

Anlaşmanın işlemesi için Habeşistan hükümeti her türlü gayret ve iyi 
niyeti gösterecektir. Türkiye’nin de aynı gayret ve iyi niyeti göstereceğinden 
eminim.»

İki ülke arasında ilk defa imzalanan ticaret anlaşması gereğince taraflar 
ticarî işlemlerde birbirlerine en ziyade miisadeye mazhar millet muamelesi 
yapacaklar, mevcut mevzuat çerçevesinde ticareti geliştirmek için tedbirler 
alacaklar, birbirlerinin fuarlarına iştirak imkânlarını sağlıyacaklar ve ikili ti
caretin arttırılması maksadıyla bir karma komisyon teşkil edeceklerdir. Kuru
lacak karma komisyon iki ülke arasındaki mallar tesbit edecek ve anlaşmanın 
yürümesini sağlayacaktır.

Anlaşma serbest döviz esasına dayanmakta olup, ödemeler dolar veya 
tarafların kabul edecekleri diğer bir konvertibl para ile yapılacaktır.

Bir yıl süreli Anlaşma feshi ihbar olunmadığı takdirde birer yıllık sü
reler için yenilenmiş sayılacaktır.

B E L G E  5 5 Mart  1967

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYANGİUİN HABEŞİSTAN 
İMPARATORU ŞEREEİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN 

KONUŞMALAR

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Habeşistan imparatoru Haile 
Selassie şerefine Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil bir akşam yemeği 
vermiştir.
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Yemekte bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı şunları söylemiştir :
«Türkiyedeki bizlere şeref veren kısa süreli ikametiniz sonunda yarın 

memleketimizden ayrılacaksınız. Majestelerini ve beraberindeki seçkin zevatı 
aramızda görmek bizi bahtiyar etmiştir. Bu ziyaretin memleketlerimiz arasın
daki ilişkiler yönünden çok faydalı ve verimli sonuçlar vereceğine yürekten 
inanıyoruz.

Asırlara yaygın uzun ve şerefli mazilere sahip memleketlerimiz arasın
da mevcut siyasi ilişkileri, daha da takviye ederek, diğer bütün alanlara teş
mil eylemek suretile halklarımız arasında yakınlık ve kaynaşmayı sağlamak 
gayelerine büyük ölçüde yardımcı olacak bu tarihi ziyaretin anılarını m illeti
miz daima kalplerinde yaşatacaktır.

Sağlam temeller üzerinde yükselmekte olan Türkiye - Habeşistan dost
luğunun geleceğine şimdi daha fazla güvenle bakıyoruz.

Önemli anlaşmazlıklara sahne olan dünyamızda bugün her zamandan 
fazla, dostluk ve yakınlaşmaya ihtiyaç vardır.

Dünya devletleri arasında bir yakınlaşmayı sağlayabilmek için karşılık
lı temas ve görüşmelerin gayet olumlu neticeler verdiği şüphesizdir. Devlet
ler arasındaki anlaşmazlıkların hallinde m illetler arası hukuk, Birleşmiş M il
letler yasası ve anlaşmalardan doğan haklara riayetin esas olduğu gerçeğini 
de burada belirtmeden geçemiyeceğim. Uzun bir mücadele ve fedekârlık 
devresinin acı tecrübelerini geçirmiş olan memleketlerimizin, bu prensiplere 
güven duymamasına imkân var m ıdır?

Bu inançlardan mülhem olan ve gerek ticari, iktisadi ve diğer alanlarda 
büyük kalkınma hamlelerine girişen Habeş m illetinin üstün başarılarını he
pimiz takdir ve memnunlukla izlemekteyiz. Bu başarıların devamı bizler için 
sevinç kaynağı olacaktır.

Memleketimizde ziyaret ettiğiniz her yerde mümtaz şahsınıza ve asil 
m illetinize karşı gösterilen ilg i ve yakınlığı bizzat müşahade buyurdunuz. Vu
kuflu liderliğiniz altındaki Habeşistan m illeti ile  Türk m illeti arasındaki dost
luğun Afrika kıtasında örnek sayılabilecek bir seviyeye çıkartılacağına olan 
inancımı belirtirken Majestelerinin sıhhat ve saadetinin devamını, dost Ha
beşistan m illetinin ilerleme ve kalkınma yolunda büyük başarılara ulaşma
sını Tanrıdan dilediğim i arzederim.»

H aile Selassie ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Hakkımda Ekselanslarının kullandığı liitufkâr ve cemilekâr kelimeler 
için teşekkür ederim. Hepiniz bilirsiniz ki, Habeşistan ile Türkiye arasındaki 
münasebetler yeni değildir. Bu münasebetler asırlar öncesine kadar gider. 
Türkiye’ye gelişim , mevcud olmıyan münasebetleri kurmağa değil, mevcud 
olan münasebetleri ihya için vuku bulmuştur. Sadece tarihî münasebetler 
yeterli değildir. Bunu geliştirmek lâzımdır.
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Şuna inanıyorum ki, bu ziyaretim sonucunda iki memleket arasındaki kül
türel, ekonomik ve ticarî münasebetler daha gelişecektir.

İki memleketin büyüklüğü, sadece şahısların iktidarı ve büyüklüğü ile 
ölçülmez. O memleketin yaptığı, vücuda getirdiği eserlerle, işlerle ölçülür. Ge
rek sizin milletinizin, gerek bizim milletimizin yüksek başarıları vardır. Mazi
deki münasebetlerimizin en birbirine uygun olan tarafı gerek sulh için gerek 
müşterek müdafaa ideali için beraber çalışmış bulunmamızdır.

Türkiyeyi ziyaretim sırasında tarih kitaplarında yurdunuz hakkında oku
duklarımı gözlerimle görmek fırsatını buldum. Görmek bittabi çok faydalı
dır. işitmeye ve okumağa benzemez. Memleketinizde gördüklerimi tatlı ha
tıralar olarak memleketime götüreceğim ve milletime kaydettiğiniz gelişme 
hakkında gözlerimle gördüğüm vak’aları anlatarak iki milletin birbirine yak
laşmasını sağlayacağım. Memleketimde tahakkukunu tasarladığım kalkınma 
projeleri için Tiirkiyede meydana gelen gelişmeleri örnek alacağım.

Takdir edersiniz ki herşeyin başında sulh ve sükûnun hakim olması ge
rekir. Türkiye ve Habeşistan sulh ve sükûn için mazide çok çalışmış ve halen 
de bu idealin peşindedirler. Sadece milletlerimizin sulh için çalışması yeterli 
değildir. Bütün dünya uluslarının aynı ideal için çalışmaları elzemdir.

Hakkımda göstermiş olduğunuz iyi kabule bir kerre daha teşekkür ede
rim. Aynı zamanda Türk milletinin saadeti ve refahını dilerim.»

B E L  G E 6 9 Mart  1967

HABEŞİSTAN İMPARATORUNUN BASIN TOPLANTISI

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Habeşistan İmparatoru Haile 
Selassie, İstanbul’da bir basın toplantısı yapmıştır. Konuk İmparator sorular
dan önce şu konuşmayı yapmıştır : «Memleketlerimiz arasında uzun bir ta
rihe dayanan bağ vardır. Fakat tarih, dostluk için tek bir unsur olamaz. Bu 
tarihî bağın iki memleket tarafından da takviyesi gerekir. Türkiye ile Habe
şistan arasındaki dostluğun temelinin sağlamlığı, iki ülkenin aynı idealleri 
paylaşmasından gelmektedir. Bu sebeple dostluğun takviyesi kolaydır. Her 
iki memleket de, barışı sevmek ve barışa bağlılık, gelişmeye ve uluslararası 
taahhütlere, geleneklere verdiği önem sebebiyle birbirine benzer. Bunlar iyi mü
nasebetlerin temellerini teşkil eder.

Türkiye Cumhurbaşkanına, hükümetine ve halkına bana yapılan davet
ten dolayı tekrar teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu ziyaretim iki mem
leket arasındaki dostluğu takviye edecektir.»

«Kıbrıs konusunda Majestelerinin ne düşündükleri» sorusuna Haile 
Selassie cevaben «Kıbrıs meselesi benim için yeni bir konu değildir. Bir kaç 
yıldır Kıbrıs’taki olayları ve gelişmeleri takip ediyorum. Birleşmiş Milletlerin
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bir üye devleti olarak isteğimiz gerek Kıbrıs konusunda, gerek öteki konular
da anlaşmazlıkların barış yolu ile hallidir. Kıbrıs konusunda meselenin bütün 
ilg ili taraflara sorumluluk yüklediğini biliyorum. Bu konuda kendimizi hâ
kim vaziyetinde görmekteyiz. Birleşmiş M illetler üyesi olarak meselenin ta
rafların iradesine dayanan bir hal tarzına bağlanmasından yanayız» demiştir.

«Dünyada Batı ve Doğu blokundan başka bir üçüncü blokun, A sya-A f
rika blokunun mevcut olduğu bugün bir hakikattir. Bu blokun kurulmasının 
amacı nedir?» sorusuna İmparator şu cevabı vermiştir :

«Bazı kimseler, blok tabiri üzerinde hassasiyetle duruyor ve bazan bu 
tabir yanlış kullanılıyor. Bizce dünya devletleri arasında bloklar, yani ayrıl
malar bulunmadığı takdirde, barışın ve uluslararası ilişkilerin idamesi daha 
kolay olacaktır. Afrika devletlerinin amacı bir blok teşkil etmek değil, bir 
nevi yardımlaşma esasına dayanan bir teşekkül kurmaktır. Asya - Afrika gru
bunun hedefi, sadece bu İki kıt’anın memleketlerinin birleşmesini sağlamak 
değil, daha da geniş ilişkilere kapı açmağa yardım etmektir. Hedeflerden bir 
tanesi de iki k ıt’a arasındaki İktisadî ilişkileri geliştirmektir. Sadece Asya ve 
Afrika arasında değil, diğer k ıt’a larla da iktisadi ilişkilerin gelişmesini hedef 
bilmekteyiz.

Buna misal olarak, Afrika Birliği teşkilâtını gösterebiliriz. Afrika Bir
liğinin amacı sadece Afrika m illetlerine mahsus bir organizasyon kurmak de
ğild ir. Gerektiğinde, bütün dünyada barışı tehdit eden konularda da bu ku
ruluşun iyi yolda yardımcı olmasını sağlamaktadır. Adis Ababa’da kurulmuş 
bulunan Afrika B irliği hepimizin malûmu olduğu üzere dünya barışma hiz
met için kurulmuştur. Bu teşkilâtta, birbirimizle olan dayanışmayı, bundan 
meydana gelecek menfaatleri etüd etmekte ve bundan sağlanacak faydaları 
görüşmekteyiz.

Bloklar, uluslararası ilişkilerde yeni bir müessese değildir. Tarihte bu 
tarz bloklar, ittifaklar halinde pek çok defa görülmüştür. Nükleer silâh
ların geliştiği bu zamanda, uluslararası ilişkilerde ahenk ve barışın devam
lılığ ın a hizmet büsbütün önem kazanmış bulunmaktadır, ö ze llik le  tarafsız 
devletler barışın korunması için gayret sarfetmektedirler.

Binaenaleyh, bizim A sya-A frika teşkilâtını kurmamızın, yahut ona 
üye olmamızın hedefi, kendi aramızda ilişkilerin geliştirilmesinden çok, dün
yada huzur ve emniyetin kurulmasına matuftur. Keza, bu kuruluş iki kıtanın 
ekonomik gelişmesini de sağlayacak niteliktedir.

«A nkara’da imzalanan Türk - Habeş ticaret anlaşmasının neleri kapsa
d ığ ı» sorusuna da İmparator : «İktisadın kendine göre kanunları vardır. Ne 
alınıp, ne satılacağını iki memleketin tacirleri kendi aralarında tesbit edecek
lerdir. Fakat önemli olan faktör, iki memleket arasındaki ticari ilişkiler ge
liştirilm eli ve daha ileri götürülmelidir» cevabını vermiştir.
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«İtalyan Habeş ilişkilerinin bu günkü durumu nedir» sorusuna cevap 
veren Habeşistan İmparatoru, Habeşistan - İtalya arasındaki ilişkilerin tari
hini açıklamıştır. 1896’da ilk defa İtalya’nın Habeşistan’a harp açtığını ve 
bunu Habeşlilerin kazandıklarını, daha sonraki harpte Habeşlerin mağlup 
olduğunu fakat, konuyu kendisinin Cemiyeti Akvam’a götürdüğünü, belir
ten İmparator, İkinci Dünya harbinden sonra tekrar memleketine döndüğü
nü, bu sırada, Habeş halkından İtalyanlara iyi muamele yapılmasını istediği
ni, bu sayede de İtalyanların Habeşistanda kötü muamele görmeden ayrıldık
larını anlatmış ve : «Habeş milletinin hasleti yüksektir. Habeşistan’a açılan 
harp, faşist İtalya’nın bir hareketi idi. Biz bugünkü İtalyan hükümeti ve hal
kı ile iyi ilişkiler kurmuş bulunuyoruz. Hattâ, İtalya Cumhurbaşkanı beni, 
İtalya’yı ziyarete davet etti. Henüz bu konuda bir karar vermiş değilim. Ama 
biz, uluslar arasında barışın idamesine taraftarız. Bu ulusların içinde elbette 
İtalya da vardır» demiştir.

Habeşistan İmparatoru daha sonra Atatürk’ün anıt kabrine koyduğa 
çeleııgin İtalya’da yaptırılmadığını ifade ederek : «Atatürk bizim için hâlâ 
yaşayan büyük bir varlıktır. Anıt - Kabre çelenk koymakla kendimi bahtiyar 
hissediyorum» demiştir.

B E L G E  7 6 Mart  1967

TÜRKİYE - HABEŞİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Habeşistan İmparatoru Majeste Haile Selassie 1, Türkiye Cumhurbaş
kanı Cevdet Şunay’m daveti üzerine 2 - 6 Mart 1967 tarihleri arasında Tür
kiye’ye resmi bir ziyaret yapmıştır.

Bu ziyaret vesilesi ile Ankara ve İstanbul şehirlerinde sınaî, eğitim, sağ
lık ve kültür müesseselerini ve tarihi yerleri gezen İmparator, bu alanlarda 
Türkiye’de yapılan çalışmaları ve elde edilen başarıları yakinen görerek tak
dirlerini ifade etmiştir.

Dost Habeşistan’ın dirayetli lideri Majeste İmparator’a, Türk halkı ve 
yöneticileri tarafından, büyük takdir İfade eden hararetli bir kabul gösteril
miştir.

Bu ziyaretten bilistifade iki devlet başkanı dostluk ve anlayış havası içe
risinde dünya durumunu ve müştereken ilgilendikleri hususları gözden geçir
mişler ve yüksek seviyedeki bu gibi toplantıların iki memleket arasındaki 
dostluğun takviyesine ve daha verimli bir işbirliğinin tesisine yardımcı oldu
ğunu memnunlukla kaydetmişlerdir.

İki devlet başkam arasında yapılan görüşmelere, Habeşistan tarafından : 
Shova Genel Valisi Ekselans Ras Mesfin Sileshi, M aliye Nazırı Ekselans Yılma
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Deressa, Hariciye Nazırı Ekselans Ketema Y ifru, Enformasyon ve Turizm Na
zırı Ekselans Dr. Minassie H aile, Habeşistan’ın Ankara Büyükelçisi Ekselans Os
man Muhammed,

Türkiye tarafından : Başbakan Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabrİ Çağlayangil, M aliye Bakanı Cihat Bilgehan, Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpaıı, Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreteri birinci yardımcısı Sadi Eldem, Türkiye’nin Adis Ababa 
Büyükelçisi Ziya Tepedelen ve Dışişleri Bakanlığının yüksek dereceli me
murları katılm ışlardır.

İki devlet başkanı, dünyanın hal tarzı bekleyen bir çok meselelerle kar
şı karşıya bulunduğu bir devrede, memleketleri ve genellikle dünya devlet
leri arasında karşılık lı saygı, hak eşitliği ve iç işlerine ademi müdahale esas
larına miistenid dostlukların takviyesinin daima faideli neticeler temin ede
ceği hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu çerçeve dahilinde, mevcut meselelerin Birleşmiş M illetler yasasına 
uygun olarak, dünya barışının devamına hizmet edecek şekilde, m illetlerara
sı andlaşmalara tam riayet prensibinden hareketle barışçı yollardan halli hu
susundaki sarsılmaz tutumlarını teyid etmişlerdir.

İki devlet başkanı her ne şekilde olursa olsun, sömürgeciliğin tasviyesi 
zaruretinde mutabık olduklarını müşahade etmiştir ve e l’an sömürge idare
sinde bulunan bütün halkların bir an evvel bağımsızlığa kavuşmasının lüzu
muna işaret etmişlerdir.

Rodezya meselesi hakkında her iki başkan, bu memleketteki gayri meş
ru rejim tarafından tek taraflı olarak yapılan bir bağımsızlık ilânının, insan 
haklarının ana prensiplerine ve birleşmiş m illetler yasasına aykırı olduğuna 
ve bir an evvel sona erdirilmesi lüzumuna dair kesin kanaatlerini belirtmişler
dir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Habeşistan İmparatoruna Türkiye’nin Kıbrıs 
meselesindeki tutumunu izah etmiştir. İki devlet başkanı Kıbrıs’ta durumun 
daha kötüye gitmemesi ve barışçı bir çözüm yolu bulunması ümidini izhar 
etmişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Habeşistan İmparatorunun dünya barışı ve 
insanlığın refahı ideallerine olan bağlılığın ı takdir hisleriyle birlikte kayde
derek, dirayetli idaresi altında uzun ve şerefli bir maziye sahip dost Habeşis
tan m illetinin barış ve istikrar içerisinde, ekonomik kalkınma yolunda ilerle
yişinden duyulan memnuniyeti ifade etmiştir.

İki devlet başkanı memleketleri arasındaki siyasî ilişkilerin, takviyesinin 
ve bunların iktisadı, sosyal, kültürel ve teknik alanlara teşmilinin faideleri 
üzerinde durarak, bu maksatla gerekli ön çalışmaları yapmak üzere iki memle
ketin eksperlerinin yakın gelecekte toplanmalarını kararlaştırmışlardır.
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İki devlet başkanı bu ziyaret sırasında dost Türkiye ve Habeşistan ara
sında, ticarî ilişkilerin genişletilmesi imkânlarını yaratacak şekilde bir ticaret 
anlaşmasının imzalandığını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

Majeste İmparatoru, ziyareti süresince gerek Türk halkı gerekse Türki
ye hükümeti tarafından kendilerine gösterilmiş olan sıcak ve dostane kabul 
için derin şükranlarını ifade eylemiştir.

Majeste İmparator Haile Selassie 1, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’ı ve Başbakan Süleyman Demirel’i Habeşistan’ı ziyarete davet etmiş 
ve bu davetlerin memnuniyetle yerine getirileceği beyan olunmuştur.

B E L G E 8 2 Mart  1967

BELÇİKA TELEVİZYONUNDA DOKTOR KÜÇÜKLE  
YAPILAN MÜLAKAT

Belçika televizyonu Kıbrıs konusunda bir röpartaj ve Türk cemaat lideri 
Doktor Kiiçük’le yapılan bir mülakat yayınlanmıştır.

Türk cemaat liderine sorulan sorular ve verilen cevaplar şöyledir :

S — Kıbrıs anayasası, niçin bir auto - determination yoluna gidilmeden, 
doğrudan doğruya Kıbrıs’a kabul ettirilmiştir?

C — Çünkü Kıbrıs’ta iki etnik grup mevcuttur : Türkler ve Kumlar.

Bunların her ikisinin de adet ve örfleri, din ve dilleri başka başkadır. Bu yüz
den ikisine birden bir self - determinasyon tatbikine imkân yoktur. S e lf-d e
terminasyonda ısrar edilecekse iki cemaata ayrı ayrı prensibin tatbikatı gere
kir.

S — 1960 Anayasasının gayrİkabİl-i tatbik olduğu kanaatinde misiniz?

C — Tatbiki gayet kolaydır. Ama, bunun için Kumlara ve Tiirklere 
eşit hakların tanınması lâzımdır. Kumlar, başındanberi bu hakkı Türklere 
tanımak istemedikleri İçindir ki anayasayı yırtmışlar ve çiğnemişlerdir.

Anayasada değişiklik yapmak lüzumsuzdur, tetkik ederseniz görürsü
nüz ki anayasamız son derece demokratik ve Türk azınlığı tıpkı Yunan azın
lığ ı gibi basit bir azınlıktır. Yunanlılar iyi niyet sahib olurlarsa bıı anayasa 
pekâlâ yürüyebilir ve değiştirilmesine de lüzum yoktur.

S — 1963 de iç harbe kim başladı?

C — Bütün dünya biliyor ki buna başlıyan Rumlardır. Eğer o günlerde 
çıkan Belçika gazetelerini, İngiliz gazetelerini okursanız görürsünüz ki sokak
larda sebepsiz yere Türkleri öldürmeye başlayan Rumlarclır.
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S — Niçin 1964 yılı Ağustosunda Türk uçakları Kıbrıs şehir ve köyle
rini bombardıman ettiler?

C — Türkler adanın Kuzeyindeki Erenköy’e iltica etmişlerdi. Maka- 
rios, Grivas ve diğerleri bunları tamamen imha etmeğe karar verdiler. Tiirk- 
leri itaata zorlamağa karar verdiler. Karadan ve denizden ateş karşısında ka
lan yüzlerce insan çevrilmiş durumda ve tehlike karşısında idiler. Türkiye bu 
çevrilmiş insanları kurtarmak için askerî hedefleri bombalamak kararını ver
di. Rum köylerini hiç bir zaman bombalamadılar.

S — Kıbrıs’ta nüfus durumu yüzde 82 Rum, 18 Türk olduğu halde, 
polis yüzde 70 ve 30 ve ordu, yüzde 60 ve yüzde 40 nisbetindedir. N için?

C — Türkler adada çok dağınık bir iskân sistemine tabidirler. Yani 
adanın hemen her bölgesinde Türklere rastlanır. Çoğu da Rumca konuşmaz, 
meselâ bir polis köylerine geldiği vakit kendisiyle konuşmak için bir nevi ter
cümanlık yapacak birisine ihtiyaç vardır.

S — Nüfusun sadece % 18’i Türk iken orduda bu nisbetin yüzde 40 
tutulmasının sebebi nedir?

C — Yunanlıların kini çok büyük idi. Türkleri bir hücumdan korumak 
için bu nisbet konulmuştur.

S — Burada niçin Rumlarla bir arada yaşamak güçtür?
C — Burada karşılıklı kin o kadar büyüktür ki 1963 detıberi Rumi ar 

yüzlerce Türkü katletmişlerdir. Çocuklar ve kadınlar başta Türkler bu cina
yetleri hiçbir zaman unutamazlar ve bunları yapanlarla bir arada yaşamak 
istemezler.

S — Maziyi unutamayacağını söylemek mi istiyorsunuz?
C — Bu çok güç bir şey..

S — Ne kadar Rum askeri var adada?
C — Kıbrıslı Rum askerleri 20 bin kadardır.

S — Kıbrısta ne kadar Yunanlı asker var?
C — Burada iki çeşit Yunan askeri var. Biri resmî Yunan komutanlığı, 

900 kişi. Ayrıca son hâdiseleri takiben 15 bin kadar Yunan askeri adaya gön
derildi.

S — Adada Kıbrıslı Tiirklerden kurulu ne kadar kuvvet var?
C — Şimdi, adadaki 120 bin Türkün, kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklar 

dahil hepsinin asker olduğu söylenebilir.

S — Ama, bu adada’ki vatandaşlarınızın sayısı, ben askerlerden bahse
diyorum.

C — Onludakiler çok az, anayasaya göre adaya üslenmiş olan Türk as
kerlerinin sayısı 600 dür.
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ÇAĞLAYANGİL’ÎN BELGRAD’A HAREKETİNDEN ÖNCE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı resmen ziyaret edeceği Yugoslavya’ya hareketinden ev
vel şu demeci vermiştir :

«Yugoslavya Dışişleri Bakanı Ekselâns Nikezic’in nazik davetine icabet
le Yugoslavya’ya resmî bir ziyaret yapmak üzere İstanbul’dan ayrılıyorum.

Uzun yıllardan beri bir Türk Dışişleri Bakanı ilk defa olarak Yugoslav
ya’yı ziyarette bulunmaktadır. Bu vesile ile yapacağımız temasların ve görüş 
teatilerinin verimli olacağını ve Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine yardım edeceğini ümit ederim.

İçinde bulunduğumuz milletlerarası siyasî ortamda özellikle bizimle ay
nı bölgede olan memleketlerle temasların sıklaştırılması ve karşılıklı menfaat
lere uygun işbirliği imkânlarının araştırılması gerektiğine kaniiz.

Türkiye ile Yugoslavya’nın Balkanlar bölgesinde barış ve ahengin tak
viyesinde menfaatleri ortaktır. Her iki memlekette de çeşitli alanlarda müna
sebetleri inkişaf ettirmek arzusu mevcuttur ve bu yolda şimdiden bazı adımlar 
atılmıştır.

Ziyaretimin Türk - Yugoslav münasebetlerinin arzu edilen seviyeye ulaş
masında olumlu bir rol oynayacağını temenni etmekteyim.

Heyetimize Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Suat Hayrİ Ür
güplü ile M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Ertuğrul Akça’ntn 
katılmayı kabul etmiş olmaları Türkiye’nin Yugoslavya ile olan ilişkilerini in
kişaf ettirmeye verdiği değeri belirtmektedir.»

B E L G E  10 6 Mart  1967

ÇAĞLAYANGİL'İN YUGOSLAV BASININA DEMECİ

Yugoslavya’yı resmen ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil Belgrad’a varışında basma aşağıdaki demeci vermiştir :

«Yugoslavya Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç’in davetlisi olarak Belgrad’a 
geldik. Bu ziyaret Vesilesi ile güzel ülkenizi, kahraman halkınızı ve dirayetli 
yöneticilerinizi daha yakından tanıyacağımıza çok memnunuz.

11 M arta kadar sürecek olan ziyaretimizin karşılıklı ilişkilerimizin ge- 
) şmesİne ve Türkiye ile Yugoslavya arasındaki karşılıklı anlayışın daha da

B E L G E 9 6 Mart 1967
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kuvvetlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Görüşmelerimizin ortak ama
cı, iki ülkenin menfaatlerine uygun olarak ticarî ve diğer alanlardaki ilişkile
rin geliştirilmesi, turistik alanda işbirliğinin genişletilmesi, m illetlerarası ve 
ik ili meseleler konusunda görüş teatisinde bulunmak olacaktır.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini öngören görüşmeleri
mizin başarılı olmasını candan arzu etmekteyiz.

Dünyada barış, yurtta barış ilkesine bağlı olan Türkiye, bütün ülkeler 
ve Balkan ülkeleri ile iyi komşuluk ilişkileri esasına dayanan barışçı siyasetini 
geçmişte birçok defa isbat etmiştir.

Türk ulusu ve şahsım adına cesur ve çalışkan Yugoslav halkına selâm
lar ve refah ve saadet dilerim .»

B E L G E  11 6 Mart  1967

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERİLEN YEMEKTE 
NİKEZİÇ VE ÇAĞLAYANGİUİN KONUŞMALARI

Yugoslavya Dışişleri Bakanı Marko Nikezic D ışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil şerefine verdiği yemekte bir konuşma yaparak, Türkiye ile Y u
goslavya arasındaki münasebetlerin istikrarlı ve dostane olduğunu söylemiş 
ve bu münasebetlerin dostluk ve karşılıklı saygı esasına istinaden geliştiğini 
belirtmiştir.

Marko Nikezic, Türk Dışişleri Bakanının Belgrad’ı ziyaretinin Türki
ye ile Yugoslavya arasındaki bağların gelişmesine katkıda bulunacağını beyan 
ederek iki ülke arasındaki münasebetlerin büyük bir hamle içinde olduğunu 
ilâve etmiştir.

Marko Nikzic’e cevap veren Çağlayangil, Yugoslavya’ya yaptığı ziya
retin ve bu ülkede yapacağı görüşmelerin, iki ülke arasındaki münasebetlerin 
gelişmesinde yeni bir fasıl açacağını söylemiş, Türk ve Yugoslav halklarının 
dünyanın ayni bölgesinde ikamet ettiklerini ve gayesi barışı korumak ve bü
tün dünya ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırmak olan bir siyaset izledikleri
ni belirtmiştir.

M illetlerarası bir çok meselede Türkiye ve Yugoslavya’nın benzer gö
rüşlere sahip olduklarına işaret eden Çağlayangil, Türkiye’nin diğer ülkelerin 
bağımsızlığına saygı gösterme ve başkalarının gerek m illetlerarası gerek da
hili siyasetine müdahalede bulunmamak prensibine bağlı olduğunu söylemiş
tir. Çağlayangil, Türkiye’nin Birleşmiş M illetler teşkilâtı içinde barış ve daha 
iyi m illetlerarası münasebetler için gösterdiği faaliyeti de hatırlatmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ YUGOSLAVYA ZİYARETİ 
HARKINDAKİ DEMECİ

Yugoslavya’ya yaptığı resmi ziyaretten sonra yurda dönen Dışişleri Ba
kanı Ihsan Sabri Çağlayangil, bu konuda basma aşağıdaki demeci vermiştir :

«Türk - Yugoslav münasebetleri 12 yıllık  bir duraklama devresi geçir
miştir. Bu kadar uzun süre sonunda Dışişleri Bakam olarak yaptığım bu zi
yaret, bu bakımdan bir özellik taşımakta idi. Belgrad ziyaretimi, Türkiye’nin 
dış münasebetler çerçevesini gittikçe genişletmek ve özellikle komşuları ve 
aynı bölgede bulunan devletlerle ilişkilerini sağlam bir zemine dayandırmak 
yolundaki gayretleri meyanında ele almak ve değerlendirmek gerekir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, başta Mareşal Tito olmak üzere 
Yugoslav ricali ile vaki görüşmelerimiz, Türk - Y ugoslav. münasebetlerinin 
bundan böyle iki memleketin menfaatlerine uygun bir yönde gelişmesi hu
susunda pek müsait bir ortam içerisinde geçmiştir ve gelecek için ümitler va- 
detmektedir.

Yugoslav ricalinin, Tiirkiyenin bütün ülkelerle bilhassa komşuları ile 
her sahada ilişkilerini takviye etmek yolunda gösterdiği gayretleri ve bu yol
da takibettiği politikayı dikkat ve ilg i ile izlediklerini ifade eden Çağlayan
g il «Türk - Yugoslav münasebetlerinin gelişmesine önem atfedildiğini mü- 
şahade ettik. Temas ve görüşmelerimize hâkim olan hava, bugün yayınlanan 
ortak bildiride ifadesini bulmuştur» demiştir.

«Görüşmelerde karşılıklı olarak memnuniyetle müşahade ettiğimiz bir 
nokta da, her iki memleketin de Balkanlardaki barış ve ahenge atfettikleri 
önem olmuştur.

Bu durum Tiirkiyenin takibettiği siyasete uygundur ve hükümetimiz esa
sen bütün Balkan memleketleri ile aynı esaslar dairesinde ilişkilerini geliştir
mek çabası içindedirler.

M illetlerarası meseleler üzerinde yaptığımız görüş teatisinin de çok fay
dalı olduğu kanısındayım. Özellikle, Avmpada Doğu - Batı münasebetleri
nin inkişafı ve bu kıta’da tedricen bir anlayış ve itimat havasının hakim ol
ması, müşterek arzumuzdur.

İkili ilişkilerimiz bakımından da görüşmelerimiz verimli olmuştur. Kar
şılıklı olarak vizelerin kaldırılması ve bir konsolosluk antlaşması akdinin uy
gun olabileceği üzerinde mutabakata varılmıştır. Yakında Zagreb’de bir kon
solosluk açılacaktır. İktisadî ve ticari ve diğer alanlarda da ilişkilerin sıklaştı
rılması imkânları araştırılacaktır.

B E L G E 12 n  Mart 1967
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Bu ziyaretimle ilg ili, olarak Makedonya ve Hırvatistan’da yaptığımız 
geziler sırasında, Manastır ve Zagreb şehirlerinde gerek mahalli makamlar 
gerek halktan gördüğümüz pek sıcak alâka ve sevgi tezahürlerini burada b il
hassa belirtmek isterim.»

Çağlayangil Türk-Y ugoslav ortak bildirisinde Kıbrıs konusu ile ilg ili 
olarak yer alan kısım hakkındaki bir soru üzerine «Kıbrıs davası Yugoslav
ya ’yı doğrudan doğruya ilgilendiren bir mesele değildir. Her millet, kendi
lerini alâkadar etmeyen uluslararası ittifaklara, kendi genel politikası açısın
dan bakar ve bunları o yönden değerlendirir. Ancak iyi münasebetler kur
mak istediğimiz devletlerin Kıbrıs davasına Tiirkiyenin hasrettiği ehemmiye
ti ve bu meselenin memleketimiz bakımından ne derece hassas bir mahiyet 
taşıdığını da takdir etmeleri aynı zamanda Kıbrıs'ın ik ili münasebetlerimizin 
tek şartı değilse bile bir engeli de olmaması lâzım geldiğini kabul etmeleri 
gerekir.O

Bu mülâhazalar ışığında, ve Yugoslavyanm bu konuda evvelki tutumu 
da göz önünde bulundurularak Belgrad’daki görüş teatilerinin faydalı oldu
ğu kanaati ile yurda dönmüş bulunuyorum» demiştir.

B E L G E 13 11 Mart  1967

TÜRK - YUGOSLAV ORTAK BİLDİRİSİ

«Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yugoslav Sosyalist 
Federatif Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marko Nikezic’in daveti üzerine 6 -11  
Mart 1967 tarihleri arasında Yugoslavya’ya resmi bir ziyaret yapmıştır.

İhsan Sabri Çağlayangil, beraberinde Dışişleri Komisyonu Başkanı Suat 
Hayri Ürgüplü ve M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ertuğrul Ak
ça olduğu halde Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Başkanı Josip 
Broz Tito tarafından kabul edilmiştir. Ayni hey’et, Federal Yürütme Konse
yi Başkanı Stamboliç tarafından da kabul edilmiştir. Hey’et ayrıca, Yugoslav 
Parlâmentosu Dışişleri Komisyonu Başkam Vladim ir Popovic’i ziyaret etmiş
tir.

Yugoslavya’daki ikâmetleri sırasında Dışişleri Bakanı Çağlayangil ve 
hey’et üyeleri Makedonya Sosyalist Cumhuriyetini ve Hırvatistan Sosyalist 
Cumhuriyetini ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretler sırasında Makedonya Sosya
list Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Başkanı N ikola Mincev ve Hırvatistan 
Sosyalist Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Başkanı M ika Spilyak tarafından 
kabul edilmişlerdir.

Görüşmelere Türkiye tarafından Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Suat Hayri Ürgüplü, M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ertuğrul
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Akça, Yugoslavya’daki Türkiye Büyükelçisi Daniş Tunalıgil, Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreter yardımcısı İlter Türkmen, Dışişleri Bakanlığı Doğu Dai
resi Genel Müdürü Turgut İlkan, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi 
Genel Müdürü Oktay İşcen, Yugoslavya tarafından da Dışişleri Bakan yar
dımcısı Mise Pavicevic, Federal Meclis üyesi Dr. Aııton Vratusa, Dışişleri Ba
kanlığı Müsteşarı Srdja Prica, Yugoslavya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Milic 
Bugarcic, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü Dusan Blagoye- 
vic, Dış Ticaret Bakanlığı Müşaviri Petar Tomic, Dışişleri Bakanlığı Özel 
Kalem Müdürü Zdenko Sveto ve Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Dairesin
den Dzavid Emini katılmışlardır.

Samimiyet ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan eden müzakereler
de iki taraf m illetlerarası durum üzerinde bir görüş teatisi yapmış ve iki mem
leket ilişkilerini ilgilendiren sorunları gözden geçirmişlerdir.

İki Bakan Türkiye ve Yugoslavya arasındaki ilişkilerin memnuniyet 
ve ümit verici bir gelişme içinde bulunduğunu müşahade etmişlerdir.

İki memleket arasında Bakanlar seviyesindeki temaslarda uzun bir fa
sıladan sonra vukubulan Çağlayangil’in Yugoslavya’yı ziyaretinin, Türk - Yu
goslav ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir safha teşkil ettiğini ve iki mem
leket arasında bağları sıklaştırmak hususunda karşılıklı olarak mevcut bulu
nan arzuyu aksettirdiğini kaydetmişlerdir.

İki Bakan bütün Balkan devletlerinin bölgede barış ve ahengi takviyeye 
yardım etmeleri gerektiğine özellikle işaret etmişler, bu bölgede barışın tar- 
sininin ayni zamanda dünya barışına da hizmet ettiğine kani olarak bu isti
kametteki bütün gayretleri desteklemek hususunda hükümetlerinin arzu ve 
azmini belirtmişlerdir.

İki Bakan, Doğu - Batı memleketleri arasındaki münasebetlerde çeşitli 
alanlarda vukubulan inkişafı memnuniyetle kaydetmişlerdir. Türkiye ve Yu
goslavya’nın azamî ölçüde desteklemeğe hazır bulundukları bu inkişafın, Av
rupa’da barış ve güvenliği takviye edecek şekilde askıdaki mes’elelerin halli
ni kolaylaştıracak bir itimat ve karşılıklı anlayış havası doğurabileceği kana
atini izhar etmişlerdir.

İki Bakan, dünya barışını korumak ve bütün insanlığın yararına millet
lerarası işbirliğini takviye etmek görevinin müessiriyede yerine getirilebilmesi 
için, Birleşmiş M illetler teşkilâtının kuvvetlendirilmesi gerektiğini kaydetmiş
lerdir.

İki Bakan, silâhsızlanma mes’elesiııi de gözden geçirmişlerdir. M illet
lerarası Kontrol altında tam ve genel bir silâhsızlanma için desteklerini teyid 
ederek, bugünkü tehlikeli silâhlanma yarışının milletlerarası barış ve güven
liğ i takviye edecek şekilde durdurulmasını sağlamak üzere silâhsızlanma ala
nında tedrici inkişaflar vuku bulacağı ümidini izhar etmişlerdir.
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İki Bakan Kıbrıs konusunda görüş teatisinde bulunarak mütekabilen 
noktaî nazarlarını izah eylemişler ve bölgenin barışma atfettikleri önemi te
barüz ettirmişlerdir.

Görüşmeler sırasında iki Bakan, gelişme halindeki memleketlerin güç
lükleri üzerinde de durmuşlardır. Bu alanda, ikinci Birleşmiş M illetler ticaretj  z _■> J
ve kalkınma konferansının ehemmiyetine işaret ederek bu konferansın bahis 
konusu memleketlerin kalkınma gayretlerini hızlandırması temennisini izhar 
etmişlerdir.

Her iki Bakan, memleketleri arasında kaydedilen son gelişmeleri de 
gözden geçirmişlerdir.

Her iki taraf Türkiye ile Yugoslavya arasında ticari mübadelelerin mü
sait bir istikamette gelişmesini memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar, tica
rî mübadelelerin daha da artmasının ve karşılıklı faydalar sağlayan bir eko
nomik işbirliği yapılmasının her iki memleketin menfaatine hadim olacağı 
hususundaki inançlarını paylaşmışlardır. Bu gaye ile  karşılıklı olarak eksper
ler teatisi öngörülmüştür.

İki Bakan, iki memleket arasında münakit turizm sahasında işbirliği 
anlaşmasının tatbikatından ve bu konuda Balkan memleketleri arasındaki iş
birliğinin gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Her iki taraf kültürel ve İlmî işbirliğini geliştirmenin faydasına da işa
ret etmişlerdir.

İki taraf, vize rejimini ilgaya karar vermiş ve eksperlerini bu kararlarım 
tatbik mevkiine koymak üzere görevlendirmişlerdir.

İki taraf, bir konsolosluk anlaşması akdi konusunu tetkike de karar vermiş
lerdir.

İki Bakan, son seneler zarfında iki hükümet temsilcileri arasında yapı
lan ziyaretlerin ve Türk Sağlık Bakanının Yugoslavya’yı ziyareti ile  Türk T i
caret Bakanı ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Dış Ticaret Ba
kanı arasında yapılan karşılıklı ziyaretler gibi diğer temasların olumlu neti
celerini kaydetmişlerdir.

Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye Başbakanı 
namına Yugoslav Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Başbakanı Petar Stambo- 
lic’i Türkiye’yi ziyarete davet etmiştir. Çağlayangil Marko Nikezic’i de res
mî ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye davet etmiştir. Bu davetler kabul 
olunmuştur. Ziyaretler bilâhare diplomatik yolla tesbit edilecek bir tarihte 
vukubul acaktır.»
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B E L G E  14 6 Mart 1967

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 6 Mart tarihli bazı İstanbul 
gazetelerinde yer alan Kıbrısla ilg ili bir haber üzerine Yugoslavya’ya hareke
tinden önce basına şu açıklamayı yapmıştır :

«Bugünkü gazetelerde hakikatle hiçbir ilgisi olmayan, Kıbrıs davamıza 
ve m illi menfaatlerimize ancak zarar verecek mahiyette bulunan bazı haberler 
gördüm. Bunlar şunlardır :

Kıbrıs’ta cemaatimiz arasında ikilik mevcutmuş, Türk mukavemet teş
kilâtı dağılıyormuş. Bütün bunlar, Nato üssü mukabilinde Enosis’in kabulü
ne karşı mukavemeti sindirmek içinmiş.

Hükümetin değil ama, bunları yazanların maksadı açıktır. Görüııüyor- 
ki, bir yandan Türk cemaatini bölmek, öteyandan cemaatle anavatan arası
na nifak tohumları atmak istiyorlar.

Vatansever bir Türk, bu maksada hizmet edecek herhangi bir haberi 
yayınlamamalıdır. Hele bu haberler gerçekten tamamiyle uzak olursa, o za
man işte kasıt aramak en evvel akla gelen şeydir. Kıbrıs davasının tüm olarak 
bütün Türk milletinin hayati meselesi olduğunu kabul etmiyecek kimse var 
mıdır?

Eğer şahsi çıkarları için bu davaya zarar verecek haberler uyduran ve
ya bu yola sapanlar varsa, basiretli Türk basınının bu gibilerin oyuncağı ol
masından kurtarılmasını istemek hakkımızdır. Bu konuda gerekli hükmü el
bette tarih verecektir.

1963 yılından beri kendi iman ve azimleri ile hergün gücünü arttırarak 
aslanlar gibi direnen, davaya bağlı cemaatimizi dağıtmak ve çökertmeye kim
senin gücü yetmez.

Kıbrıs davası, şahsi kahramanlıklar hikayesi değildir. Kıbrıs, bir şahsın 
maharet veya azmiyle kurtarılacak ve kaybedilecek bir mesele değildir. O : 
Türk milletinin, Türk maşeri vicdanının birleşmiş, çelikleşmiş, azim ve ima
nına dayanır ve öylece başarıya ulaşacaktır. Kıbrıs davasından izlenecek si
yaset ise, bir bütündür. Hiçkimsenin bunları şahsi bir siyaset haline getirme
ye ne hakkı, ne haddi vardır. Hükümetimizin defalarca meclislerde açıkla
nan ve sadakatle izlenen siyasetini lekelemeye çalışmak beyhudedİr.»

ÇAĞLAYANGİLİN KIBRIS İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI
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B E L G E  15 7 M art 1967

KUNERALP’IN LEFKOŞE'YE VARIŞINDA YAPTIĞI BASIN 
TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, 7 Mart sabahı Ka- 
hire’den Lefkoşe’ye gelmiştir. Hava alanında Rum gazete temsilcilerinin, 
«Kıbrıs hükümeti mensupları ile görüşecek m isiniz?» şeklindeki sorusunu, 
«gayet tabii. Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Küçük’le görüşeceğim» diye ce
vaplandıran Kuneralp, daha sonra Elçilik binasında Türk gazetecilerinin so
rularına karşılık vermiştir.

Kuneralp, sözlerine şöyle başlamıştır :

Çoktanberidir Kıbrıs’a gelmek istiyordum ve ilk  defa olarak geldiğim  
Kıbrıs’a ayak basmaktan dolayı fevkalâde mes’udum.»

Genel Sekreter, Türk - Yunan görüşmeleri ile ilg ili olarak şunları söy
lemiştir. : «Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kesin görüşü malûmdur. Çok kı
sa bir zaman evvel Dışişleri Bakanı, bunu meclis kürsüsünden bütün açıklığı ile 
izah etti. Bu tutum üzerine Yunan hükümetinin vaziyeti, herhangi bir tesir icra 
edemez. Türk hükümetinin gayesi muayyendir ve bu gayeye şaşmadan yürü
mektedir.»

Muhtemel bir çözüm yolu ile ik ili görüşmelerden beklenen ümit ve 
inanç hakkında sorulan bir suale Kuneralp, şu cevabı vermiştir :

«Bizİ bu inanca sürükleyen başlıca sebep azmimizdir. Karşı taraf ne is
terse söylesin, biz kendi gayemizi bildikten ve bu gayemizin tahakkuku için 
bütün imkânlara sahip olduktan sonra yine gayemize doğru yürürüz.

Türk hükümetinin görüşleri muhtelif defalar meclislerde, hükümet bildirile
rinde izah edilmiştir. Türk siyasetinin çerçevesini teşkil eden malûm 4 madde, 
müşterek menfaatlerimizi korumaktadır. Bu yoldan şaşmamız mevzubahis 
değildir. İlk intibaın müsbettir. Meselelerin mevcut olduğunu biliyoruz. Soy
daşlarımızın gayet ağır şartlar altında mukavemete devam ettiklerini de bili
yoruz. Bu mukavemetin sonunda zafer olduğundan eminim.»

Büyükelçi Kuneralp, ik ili görüşmelerin bu ay içerisinde başlayacağına 
dair Rum makamları tarafından yayılan haberlere de değinmiş, «bu böyle 
bir konudur kİ, hepimizin menfaati icabı olarak fazla izahat vermek doğru 
olmaz.» demiş ve büyük devletlerin Türkiye üzerinde baskı yaptıkları ve taviz 
istedikleri şeklinde çıkan haberlerle ilg ili olarak da şöyle konuşmuştur :

«Türkiye hiç bir devletten baskıya tahammül edemez. Taviz vermek mev
zubahis değildir. Taviz zaten istenilmiyor. Bizi tanırlar, taviz İsteyemezler.»
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Kıbrıs sorununun 1967 yılı içinde çözümlenmesi hususunda alınan ted
birler konusundaki bir suale cevaben Kuneralp demiştir ki :

«Siyasî tedbirler, askerî tedbirler alınmıştır. M alî ve İktisadî tedbirler 
de alınmaktadır ve devamlı olarak alınacaktır. Bütün samimiyetimle kati 
olarak söylüyorum ki, bu dava bir sonuca yürütülecektir. Bundan hiç kimse 
şüphe etmesin.»

Kuneralp, Türk toplumunun tarihî bir mucize yaratarak bugüne kadar 
mücadele ve mukavemet ettiğini, ayakta ve dimdik durduğunu söylemiş, «mu
kavemet etmek imkânlarımız berdevamdır. Bunun için tabii bir takım maddî 
ve fiilî tedbirlere tecessül etmek icab etti, bu davaya bütün varlığı ile sarıl
mış olan Türkiye, elinden geleni yaptı ve yapmaya devam etmektedir» de
miştir.

Türkiye’nin daima Kıbrıs Türklerinin arkasında olduğunu belirten Ku
neralp, Kıbrıs’taki Türk ve Rum topluluklarının eşit duruma getirilmesi için 
daimî surette çalışıldığını, ada’daki durumun dondurulması için bir anlaşma 
olmadığını kesinlikle ifade etmiş ve Çek silâhları ile ilg ili bir soruya şu kar
şılığı vermiştir :

«Türkiye’nin tutumu açıkça belirtilmiştir ve bunda bir değişiklik yok
tur.»

Enosis karşılığında Türkiye’ye bir Nato üssü verileceği hakkında ya
yınlanan haberlerle ilg ili olarak da Kuneralp, «böyle bir şey olmadığını» ifa
de etmiştir.

Birleşik Arap Cumhuriyetinden çok memnun olarak ayrıldığını söyle
yen Genel Sekreter, «BAC ile bu konuda vaki temaslarımızı müsbet bir geliş
me telâkki ediyorum» diye ilâve etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri sözlerinin sonunda, Kıbrıs konusun
da varılacak bir hal çaresi için Kıbrıs Türklerinin onayının alınacağını, Tür
kiye’nin Kıbrıs sorununu bir an önce sonuca bağlamak arzusunda olduğunu 
ve meselenin Birleşmiş M illetlere şimdilik götürülmeyeceğini belirterek şun
ları söylemiştir : «İnsan herşeyden evvel kendi kuvvetine, kendi azmine gü
venmelidir.»
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B E L G E  16 13 Mart 1967

KUNERALP'IN LEFKOŞE'DEN AYRILMADAN EVVEL 
YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Kıbrıs’tan ayrılmadan biraz evvel yaptığı basın toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri özetle şunları söylemiştir :

«Gördüğüm birçok şeyler muhakkak ki iç açıcı değil, hüzün vericidir. 
Baf’a gittim, Poli’den geçtim. Oradaki soydaşlarımızın durumunu gördüm. 
Erenköy’e de gittim. Bütün bunlara rağmen, içimdeki itimat hisleri daha da art
tı. Davanın sonunun ne olacağı hususunda zerre kadar tereddüt ve şüphem 
yoktur. Bu davanın sonu zaferdir. Buradaki temaslarımda şu kanaatim bir mik
tar daha kuvvetlendi. N için? Çünkü şunları müşahade ettim. Bir defa, cemaa
tımızın hayatiyeti. Bu fevkalâde müşkül şartlar içinde cemaat mucizeler yarat
maktadır. Liderler etrafında birlik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Küçük et
rafında birlik. Temas ettiğim herkes, mebuslar olsun vekiller olsun, cemaat tem
silcileri olsun hepsi Dr. Küçiik’ü lider olarak kabul ediyorlar. Lider etrafın
da birlik. İkincisi gayede birlik. Azimde birlik. Herkes, dâvayı aynı şekilde 
tefsir ediyor. Ayni yoldan gayeye yürüyecekler. Üçüncüsü anavatana karşı olan 
bağlılıktır.

Bu şartlar altında bu iş yürümez ise bu tersine bir mucize olur. Seyahatim 
sırasında topladığım müşahadelerin neticesini bilâtereddüt müsbet yorumlu
yorum. Ankara’ya döndükten sonra Devlet büyükleriyle ve her sınıf halk ile 
yapacağım temaslarda, işte bugün sizlere anlattığım düşünceler tahtında ko
nuşacağım. Son bir sözüm daha var. Büyük bir olgunlukla, büyük bir disiplin 
içinde son derece kıymetli mütalâalar ve yorumlarda bulundunuz, emin olun 
ki bunları büyük bir dikkatle gözönünde tutuyoruz. Biliyorum ki buradaki ba
sın, hakikaten dâvaya bağlıdır, ve büyük bir disiplin ve mesuliyetini müdrik 
olarak vazifesini yürütüyor. Hür bir basınsınız, Cemaat de demokratik bir ce
maattir. Arasıra muhtelif görüşler olabilir. Bu gayet tabiidir. Öyle olması bir 
bakımdan iyidir. Yeter ki ana gayemiz mühim noktalarda birlik hususunda 
varılacak olan hedef hususunda herkes bir olsun. Ve bu da mevcuttur.»

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, dün önce m illetvekilleri, daha son
ra Türk Cemaat Meclisi Başkanı Şemsi Kâzım ve son olarak da Dr. Fazıl Kü
çük’le bir daha konuştuğunu söylemiş, ziyaretini iki gün daha uzatmasının 
gerekli olduğunu tekrarlayarak «ih tilâfla  hiç ilgisi yok» demiştir. Daha sonra 
basın mensuplarının çeşitli suallerini cevaplandıran Büyükelçi Kuneralp, 
Türk cemaatının yaşama imkânlarının daha iyi şekle götürülmesi için alın
ması gerekli tedbirler hakkında ki bir suali şöyle cevaplandırmıştır : «Baf, 
Poli, Erenköy de herkes müşkül vaziyette. Yalnız herşeyin derecesi vardır. Sizde 
kabul edeceksiniz. Bazıları daha müşkül, öbürleri daha az. İşte bu durumun
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acele olarak düzeltilmesi gerektiği hususundaki zaten mevcut kanaatimizden 
sonra her şeyi gözle görmüş olmak, bir kuvvet daha veriyor. Bu kanaat, Cum
hurbaşkanında, Başbakanda, Dışişleri Bakanında mevcut.» Büyükelçi Kune- 
ralp, halli gerekli sorunlardan biri olarak Limasol’daki fabrika meselesini de 
misal göstermiş, kalkınma ve hayatı düzenleyici tedbirlere daha fazla önem 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Büyükelçi Kuneralp Türk toplumuna baskı yapılmadığı yolunda bir fik
re sahip bulunmadığını da söyledikten sonra bir gazetecinin, «zamanın Türk 
toplumunun lehine mi aleyhine mi işlediği» hususundaki bir sualini «zaman 
aleyhimize değildir her halde» diyerek cevaplandırmıştır. Zamanı kullanma
sını Türk toplumunun kendi elinde olduğunu da ifade eden Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreteri, Türk toplumunun yaşama ve yürütme organları hakkın
da sorulan sualleri de cevaplandırmış, normal hayata dönmek için seyahat 
özgürlüğünün sağlanması ve barikatların kaldırılması konusunda devamlı 
surette teşebbüsler yapıldığını, Türk Hava Yolları ve Deniz Yolları seferleri
nin başlatılması ve muntazam yürütülmesi konusunda da temasların bulun
duğunu, bu konuda olumlu yola girdiğini açıklamıştır.

B E L G E 17 13 Mart  1967

KUNERALP’IN KIBRIS’TAN YURDA DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ 
DEMEÇ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, Kıbrıs’taki temasla
rını bitirerek, Ankara’ya dönmüştür.

Genel Sekreter, gezisi ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«K ahire’ye gittim. Kahire’de Başbakan ve Dışişleri Bakanıyla görüş
tüm. Kahire’de Kıbrıs konusunda son gelişmelerle ilg ili izahat verdim.

Avdetimde Kıbrıs’a uğradım, bu sabaha kadar oradaydım.

Kıbrıs’ta başta Cumhurbaşkanı muavini Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, 
Türk cemaati ilg ilileri ile görüşmelerde bulundum. Bu arada, Kıbrıs masla
hatgüzarımızla çeşitli kazaları dolaştık, bu gezilerden faydalı malûmatla dön
düm. Cemaatimizin gayeleri hususundaki, liderleri etrafındaki birlikleri, 
azimleri, müşterek düşüncelerini miişahade ettim. Anavatana bağlılıklarını 
her yerde kuvvetle belirttiler. Müşterek dâvamızın sonunun zafer olacağına 
dair kanaatim bir miktar daha arttı.»

Zeki Kuneralp, bir gazetecinin, «zaferin ne olabilir», şeklindeki soru
sunu da şöyle cevaplandırmıştır :
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«Hükümetimizin bu husustaki görüşü, 4 madde halinde Dışişleri Ba
kanı tarafından, gerek mecliste, gerekse başka yerlerde açıklamıştır. Bunlar
dan biri de şudur ¡cemaatimiz başka cemaatin, başka memleketin boyundu
ruğu altına girmeyecektir, hür yaşayacaktır, bu hususta herkes mutabıktır.»

Kuneralp Kıbrıs Türk cemaati lideri Rauf Denktaş’m adaya dönmesi 
ile ilg ili soruya da, «Cumhurbaşkanı yardımcısı da, cemaat de, dönmesi için 
ayni kanaati taşıyorlar» diye cevaplandırmıştır.

Kuneralp bu konudaki sözlerini şöyle tamamlamıştır :

Cemaatin anavatana itimadı tamdır. Hükümetimizin kendileri için her 
türlü gayreti sarf ettiğini bilmektedirler.»

B E L G E  18 23 Mart  1967

ORTAK PAZAR ANDLAŞMASININ ONUNCU YIL DÖNÜMÜ  
MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YAYINLADIĞI

BİLDİRİ

Dışişleri Bakanlığının bildirisi şöylediı :

Ortak üyesi bulunduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Ro
ma andlaşmasının imzasının 10. yıldönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanı
mız İhsan Sabri Çağlayangil Topluluk İcra Komisyonu Başkanı Prof. W al
ter Hallstein ile Bakanlar Konseyi Genel Başkanı M. Van Elslande’a birer 
tebrik mesajı göndermiştir.

Bilindiği üzere Avrupa Ekonomik Topluluğu 2. Dünya savaşından son
ra kurulan M illetlerarası Ekonomik İşbirliği Teşkilâtlarının en önemlisi ve 
en fazla gelişme kaydedenidir. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg tarafından 25 Mart 1957 de Roma’da imzalanan ve 1 Ocak 
1958 tarihinde yürürlüğe giren andlaşmanın başlıca gayesi üye altı memleket 
arasındaki mübadele hacmini geliştirmek, istihsallerini derinliğine arttırmak 
ve tam istihdam temin etmektir. Böylece Topluluğun bir bütün olarak ekono
mik gücü yükselmiş ve fertlerinin hayat standartları mümkün olan en yüksek 
seviyeye ulaşmış olacaktır. Bunu sağlamak için Roma Andlaşması üye ülkeler 
arasında Gümrük Birliğinin gerçekleşmesini ve bu gaye ile altı üye memleke
tin birbirleriyle olan ticaretlerinde her türlü gümrük ve benzeri vergilerle, 
miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını ve 3. ülkelerle olan münasebetlerinde 
müşterek bir gümrük tarifesi uygulamalarını öngörmektedir. Bu hedefin ger
çekleşmesi için on iki yıl sürecek bir geçiş dönemi tesbit edilmiş olmasına rağ
men Gümrük Birliğinin gerçekleşmesindeki hızlı gelişmeler neticesinde bu 
dönem kısaltılm ış ve Gümrük Birliğinin uygulama tarihi 1 Temmuz 1968 
olarak tesbit edilmiştir.
56



Gümrük Birliğinin yanısıra Roma Andlaşması, para politikası, rekabet, 
elemeği ve ulaştırma konularında üye memleketler mevzuatının uygunlaştı
rılmasına ve işgücü ve sermaye akımının serbest dolaşmasının teminini de ön
gören tam bir İktisadî bütünleşme hareketidir.

Türkiye Ortak Pazarın kurulmasından itibaren bu kuruluşun ekonomi
miz için arzettiği önemi müdrik olarak 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 
1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile topluluğa or
tak üye olmuştur. Anlaşma Türkiye ile topluluk üyesi 6 Avrupa memleketi 
arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli bir şekilde güç
lendirilmesini öngörmektedir. Bu güçlendirilme yapılırken Türk halkının ha
yat şartlarının ve istihdam seviyesinin yükseltilmesi ile birlikte Türk Ekono
misinin süratli kalkınmasını sağlamak gayesi güdülmektedir. Bunu temiııen 
başlıca dört ihraç maddemize Topluluk pazarında, belirli kontenjanlar dahi
linde, sürüm kolaylığı sağlaması ve ayrıca beş senelik hazırlık döneminde Av
rupa Yatırım Bankası kanalıyla Türkiye’ye kalkınmasını çabuklaştırmak 
için 175 milyon Dolarlık Kredi verilmesi öngörülmüştür.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen iki sene zarfında dört 
ihraç maddemize tanınan kontenjanlar arttırılmış ve Avrupa Yatırım Banka
sından temin edilen kredilerin toplamı 67.025.000 doları bulmuştur.

Gelişen bir karakter arzeden Ankara Anlaşmasının öngördüğü beş se
nelik hazırlık dönemi 1 Aralık 1969 tarihinde sona erecek ve Gümrük Birli
ğine geçiş dönemi başlayacaktır. Bu dönem ile beraber Gümrük Birliğinin 
tam uygulanmasının gittikçe gelişen bir şekilde yerleşmesi ve ortaklığın iyi 
işlemesini sağlamak için Türkiye'nin ekonomik politikalarının Topluluğurı- 
kilere yaklaştırılması, bunun için de gerekli ortak eylemlerin değiştirilmesi 
başlamış olacaktır.

On iki yıldan fazla olmaması öngörülen geçiş dönemi Türkiye ile Top
luluk üyesi ülkeler arasındaki İktisadî bütünleşme hareketinin ilk safhası
dır ve Türkiye’ye Topluluğa üye olmak imkânını vermektedir.

B E L G E  J 9  21 Mart  1967

BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANININ HAVAALANINDA DEMECİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere İstanbul’dan geçerek Ankara’ya 
giden Belçika Dışişleri Bakanı Pierre Harmel, Yeşilköy havaalanında şu de
meci vermiştir :

«Bugün büyük, dost bir devletin topraklarına gelmiş olmaktan sonsuz 
memnunluk d uyuyorum.»
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Türkiye ile Belçika’nın gerek Nato, gerekse Ortak Pazar İçinde iki müt
tefik devlet olduklarına işaret eden konuk Bakan «d iinya’da sizin milletiniz 
gibi medeniyet kurmuş çok az m illet vardır» demiştir.

Nato’nun geleceği hakkında hazırladığı proje ile tanınan M. Harmel, 
gazetecilerin bu konuda sordukları bir soruya verdiği cevapta, geçen 20 yıl 
içinde dünyada çeşitli değişikliklerin meydana geldiğine işaret ederek şöyle 
demiştir :

«1969 yılında 20 yıllık süresi dolacak olan Nato teşkilâtında yapılacak 
değişiklikleri 15 üye memleket beraberce tesbİt edeceklerdir. Nato’ya bağlı 
memleketlerin ilk hedefi paktın devamlı olması ve yeni şartların benimsen
mesidir. Bunun yanında, Atlantik Paktına dahil memleketler ile  değişik siya
si rejime sahip olan memleketlerin sulh İçin birlikte yaşama prensiplerine uy
gunluğunun sağlanması gelmektedir.»

Fransa’nın Nato’nun sadece askeri entegrasyonundan çekildiği belir
ten M. Pierre Harmel, bir harp vukuunda Fransa’nın askeri teşkilâta tekrar 
girebileceğini söylemiştir.

Konuk Bakan, Belçika’da çalışan Türk işçilerinin çok takdir edildiğini 
belirterek «üm it ederim ki onlar da bizim memleketlerimizden memnundur
lar. Avrupa birliği gerçekleşirse işçiler için daha geniş bir İş pazarı meydana 
geleceği tahmin ediyorum» demiştir.

B E L G E 20 27 Mart  1967

BELÇİKA DIŞİŞLARİ BAKANI ŞEREFİNE ÇAĞLAYANGİL'İN 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Belçika Dışişleri Bakanı şerefi
ne verdiği yemekte, Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil şu konuş
mayı yapmıştır :

«Ekselânslarına ve Bayan Harmel’e hoş geldiniz demek ve sizi Türki
ye’de ağırlam akla duyduğum sevinci ifade etmekle çok mutluyum. Çocuklu
ğunuzun bir kısmını geçirmiş olmanız dolayısıyla sizin için tamamen meçhul 
olmayan ülkemizde iyi günler geçireceğinize ve bizden güzel an ılarla ayrıla
cağınıza inanıyorum.

Biz Türkiye’de Belçika’ya ve Belçika halkına karşı büyük hayranlık ve 
dostluk duymaktayız. Tarihçi mesai arkadaşlarım, ilk  B elç ikalı ziyaretçilerin 
bundan iki bin yıl önce gelip Ankara’ya yerleştiklerini naklettiler. Bu, ilişki
lerimizin ne kadar eski ve sağlam olduğunu ispatlamaktadır. Fakat Belçika’ya 
ve onun yiğit halkına, yalnız geçmişe bakarak değer vermemekteyiz.
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Ülkenizin hâlen Avrupa’da ve Atlantik ittifakında, siyasî alanda oyna
dığı yapıcı ve önemli rolii hiç kimse bilmemezlikten gelemez. Belçika, bu 
alanda işgal ettiği seçkin yeri ve dünya meselelerindeki nüfuzunu, sadece 
halkının özündeki niteliklere değil, fakat ayrıca kaderine yön veren olağanüs
tü kabiliyetteki devlet adamlarına da borçludur.

Bizzat siz, Ekselans, bu geleneği devam ettirdiğinizi çok çabuk ispat 
etmişşinizdir. Atlantik ittifakı için özellikle nazik bir dönemde Dışişleri Ba
kanlığım deruhte eder etmez, Nato’ya yeni bir hayatiyet ve verimli fikirler 
aşıladınız. Bakanlar düzeyindeki son Paris toplantısında, sizin adınızı taşıyan 
ve amacı Atlantik ittifakını yeni şartlara intibak ettirerek daha müessir bir ha
le getirmek olan plânı sunan da siz oldunuz.

Yarın başlayacağımız görüş teatisi dolayısıyla çok memnunum. Gerçek
ten de özellikle bugünkü durumda, ülkemiz yöneticilerinin, ortak menfaat
leri ilgilendiren meselelerde mümkün olduğu kadar sık İstişarede bulunmala
rı ve bu meseleler karşısında tutumlarını ahenkleştirmeleri gerektiğine inan
mış bulunuyorum.

Bundan önceki görüşmelerimizde, görüşlerimizin birbirine ne kadar ya
kın hattâ birbirlerinin aynı olduğunu müşahade etmek fırsatı elde ettik. Bu 
görüş uygunluğu, uluslararası siyasî durumdaki gelişmeler ve Nato’nun bu 
alanda oynamakla görevli olduğu rol konusunda özellikle açıktı. Gerçekten 
de hükümetlerimiz, bir yandan Nato’nun sağlamlaşmasına ve takviyesine, öte 
yandan barışı ve güvenliği sağlamak için D oğu-Batı ilişkilerinin sıhhatlen- 
mesine tam katkıda bulunmayı istemektedirler.

Bu vesileyle Türkiye’nin siyasetine uluslararası hukuk ilkeleri ile Bir
leşmiş M illetler yasasının ve girişilen taahhütlere saygının yön verdiğini ha
tırlatmak isterim. Bu sebepledir ki, Türkiye, uluslararası anlaşmazlıkların, 
adalet ve eşitliğe uygun olarak barışçı çarelerle çözülmesini temenni etmek
tedir ve öteki ülkelerin de aynı hassasiyeti göstermelerini beklemektedir.

Ülkelerimiz arasında mükemmel ilişkilerin, uluslararası teşkilâtlar 
içinde verimli bir işbirliğiyle birlikte yürüdüğünü müşahade etmekle mutlu
yum. İki taraflı ilişkilerimizden bahsederken, Büyükelçi Bay Fenaux’nun bu 
alanda sarfettiği gayretleri zikretmeden geçemiyeceğim. Bu mümtaz diplo
matın ülkemizde Belçika’yı temsil etmesi dolayısıyla mutluyuz. Türk - Belçi
ka dostluğunun sağlam yapısına katkısı büyüktür ve büyük olmaya devam 
etmektedir.

Türkiye - Belçika işbirliği, sadece ülkelerimizin karşılıklı menfaatleri 
konusunda değil, aynı zamanda biz Türkleriıı ayrılmaz bir şekilde bağlı oldu
ğumuz Avrupa Topluluğu menfaatinedir de. Bunu, bu akşam, Avrupa İkti
sadî Topluluğu öteki ülkelerinin mümtaz temsilcileri önünde tekrarlamak
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benim için zevktir. Avrupa İktisadî Topluluğu ile daha iyi kaynaşmasını sağ- 
lıyacak İktisadî ve sosyal kalkınma yolunda olan Türkiye, bu alanda dostla
rının anlayış ve desteğine güvenmektedir.

Nihayet, siyasî alandaki mükemmel ilişkilerimizin, bize, kültür ve tek
nik gibi öteki alanlarda da daima artan bir işbirliği konusunda teminat ver
diğini ifade etmek istiyorum.

Kadehimi, halklarım ızın arasındaki dostluğa, Belçika halkının refahına 
ve Ekselansları ile Bayan Harmel’in sağlık ve mutluluğuna kaldırıyorum.»

Belçika Dışişleri Bakanı Pierre Harmel ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Türk - Belçika m illetleri arasındaki kardeşlik, aynı ilkelere bağlılıkta 
ve Nato dayanışması ile Avrupa birliğine sadakatte en iyi ifadesini bulmakta
dır. Türkiye’yi ziyaret ederken, kendimizi, bu topraklarda birbiri ardından 
gelmiş geçmiş büyük uygarlıkların etkisi altında hissetmekteyiz. Batı Avru
pa, Anadoluda binlerce yıl önce yaşamış bu uygarlıklara karşı çok şeyler 
borçludur. Ama, Atatürk’ün kurduğu yeni Türkiye’ye karşı da büyük bir şük
ran borcumuz vardır. Çünkü, zamanımızın bu büyük insanı, yurdunda par
lamenter demokrasiyi kurmuştur. O yüzden, biz Belçikalılar ve Türkler ken
dimizi daha Avrupalı hissetmekteyiz.»

Belçika Dışişleri Bakanı daha sonra Türkiye’nin dış politikasını övmüş, 
bu politikanın sağduyu, itidal ve verilen söze vefa esaslarına dayandığını be
lirterek, bu bakımdan da Türk ve Belçika m illetleri arasında büyük benzerlik 
bulunduğunu söylemiştir.

Harmel devamla şöyle demiştir :

«M illetlerim iz arasındaki kardeşlik derecesine varan bu benzerlik Bel
çika’daki Türk işçilerini işbaşında görenleri bilhassa şaşırtmaktadır. Belçikalı 
arkadaşlarına gerçekten her türlü halleri ile  çok benzemektedirler. İşlerine aynı 
bağlılığ ı göstermekte ve aynı şevk ve görev şuuru ile çalışmaktadırlar.»

Türkiye - Belçika ik ili ilişkileri konusunda da Harmel, son yıllarda bu 
ilişkilerin son derece arttığını, özellikle kültür mübadeleleri alanında büyük 
gelişme gösterdiğini hatırlatmış, bu arada Belçikamn Türk turizminin geliş
mesine sağlamağa çalıştığı yardım üzerinde durmuştur.

Konuk Dışişleri Bakanı örnek olarak Sivrihisar yakınındaki Balhisar 
Höyüğünde (eski Pessinoııta) Belçikalı arkeologların da katılması ile  başla
yacak kazıları zikretmiştir.

Pierre Plarmel, Türkiye’ye yaptığı bu ziyaretin başlıca sebebi olarak 
Belçika ile Türkiye arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini amaç güttü
ğünü ve bu dostluğun hiç bir ih tilâf ile gölgelenmemiş olduğunu belirterek 
konuşmasını tamamlamıştır.
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B E L G E  21 29 Mart 1967

TÜRKİYE - BELÇİKA GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Memleketimizi resmen ziyaret etmekte olan Belçika Dışişleri Baka
nı Pierre Harmel ile Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil arasında yapı
lan görüşmelerle ilg ili olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, «gö
rüşmelerin çok dostane ve verimli bir hava içinde geçtiğini» söylemiştir.

İşçen, görüşmelerde Avrupa’nın geçirdiği istihale, Avrupa’nın güvenli
ği ve Natonun geleceği konularının müzakere edildiğini ve özellikle Nato’nun 
geleceği konusunda Türkiye ve Belçika arasındaki görüşlerin birbirine çok 
yakın olduğunu söylemiştir.

Bu arada, konuk Dışişleri Bakanının kendi adıyla anılan «Harmel p lâ
nı» hakkında da bazı bilgiler veren sözcü şunları söylemiştir :

«Plân esas itibariyle Nato’nun kuruluşundan bu yana geçen hadiselerin 
iyi bir tahlile tabî tutulmasını, gelişmelerin incelenmesini ve bundan sonraki 
siyasî alandaki tutumunun ne olduğunun yeniden tesbit edilmesini öngörmek
tedir. Harmel plânında, İktisadî veya teknolojik konulardan ziyade, siyasî bir 
yön çizmek istenmektedir.

Nitekim 16 Aralık 1966 tarihinde Atlantik ittifakı üye memleketleri 
bakanlarının Paris’te yaptıkları toplantılardan sonra basma yapılan tebliğin 
sonunda belirtilen Kuzey Atlantik Konseyi kararının son üç paragrafı aynen 
şöyledir :

— Devamlı bir sulhun temininde mühim bir unsur olarak ittifakı kuv
vetlendirmek için Konsey, ittifakın karşılaştığı müstakbel görevlerin ve bun
ların halledilmesi için gerekli tedbirlerin incelenmesini deruhte eder.

— Bu incelemenin yüksek siyasî seviyede yapılmasında, Konsey, ken
disine düşen görevi yerine getirebilmek için mümkün olan en uygun usulü 
tatbik edecektir.

— Bir ön rapor 1967 ilkbaharı bakanlar toplantısında görüşülecek, ve 
Bakanlar Konseyi, 1967 Aralık toplantısında, yapılan araştırmaların incelen
mesinden uygun neticeyi çıkartacaktır.»

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İşçen ayrıca görüşmeler sırasında, Ortak Pa
zar ve konsorsiyum içinde Belçika ile işbirliğimiz ve Belçika'daki Türk işçileri 
konusunun da görüşüldüğünü söylemiş ve «Kıbrıs konusundaki tutumumuzu 
bütün ayrıntıları ile anlattık» demiştir.
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BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANININ İSTANBUL'DA VERDİĞİ 
DEMEÇ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Belçika Dışişleri Bakanı Pierre 
Harmel, Ankara’daki temas ve görüşmelerinden sonra Bursa ile İstanbul’u 
ziyaret etmiştir. Konuk Bakan, İstanbul’da verdiği demeçte özetle şunları 
söylemiştir :

«Türk devlet adamları ile yaptığım görüşmelerden büyük memnunluk 
duydum. Türkiye’nin dostu olan bir devletin temsilcisi olarak, Türkiye’nin 
dünya’daki statejik yerini yakından görmek suretiyle, bunun büyük önemini 
daha iyi anladım. Aynı, zamanda, Türkiye’nin güvenlik pakt ve anlaşmalar
da teşkil ettiği itimat verici varlığını bir kere daha anlayarak bundan büyük 
memnunluk duydum. Türk devlet adamları ile Ankara’da, Atlantik antlaş
ması, Avrupanın birleştirilmesi ve değişik rejİmli devletler ile Atlantik paktı 
devletleri arasındaki ilişkiler konularında etraflı görüşmeler yaptık.»

B E L G E 23 1 Nisan 1967

TÜRKİYE - BELÇİKA ORTAK BİLDİRİSİ

İki Dışişleri Bakanı, Atlantik ve Avrupa mes’elelerinin bilhassa üstün
de durarak m illetlerarası durum hakkında geniş bir görüş teatisinde bulun
muşlar ve iki memleketi ilgilendiren konuları incelemişlerdir.

Türkiye - Belçika münasebetlerini aksettiren bir samimiyet ve dostluk 
havası içinde cereyan eden bu görüş teatisi, her iki memleketin, milletlerarası, 
barış, ahenk ve işbirliğini geliştirmek hususundaki azimlerini teyid etmiştir. 
Bu görüşle, iki Bakan, Doğu - Batı münasebetlerini tetkik etmişler ve bu sa
hada gerçekleştirilen gelişmeleri memnuniyetle kaydetmişlerdir. Bakanlar, Tür
kiye’nin ve Belçika’nın, bu gelişmeye tam olarak katkıda bulunduklarını, ba
rış ve güvenliği takviye etmek amacı ile muallâktaki mes’elelerin, hukuk ve 
adalet prensiplerine uygun olarak hallini kolaylaştırmaya gayret sarfettikleri- 
ni miişahade etmişlerdir.

İki Bakan, Atlantik ittifakının vazgeçilmez bir muvazene, güvenlik ve 
barış unsuru olarak oynadığı rol üzerindeki görüşlerinin ayniyetini müşaha- 
de etmişlerdir. Bakanlar, son yıl zarfında savunma sahasında alman tedbirle
rin, ittifakın yeni şartlara çabucak İntibak ve görevine müessir ve sağlam bir 
bir şekilde devam etmesine imkân verdiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir. 
Türkiye Dışişleri Bakanı, Nato’nun gelecekteki görevlerini tesbit etmek üze
re ittifakın ilk yirmi yılında vukubulan hâdiselerin bir tahlilinin yapılması

B E L G E 22 30 Mart 1967
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maksadile, Nato Konseyinin 1966 toplantısında Belçika’lı mesiekdaşı tara
fından girişilen teşebbüs hakkında takdirini ifade etmiştir. İki Bakan, ittifa
kın prensiplerine bağlılıkların ı ve Nato’nun gelecek yıllarda müstakar ve 
devamlı bir barışın tesisinde hayati rol oynayacağı hususunda kanılarını teyit 
etmişlerdir.

Bakanlar, görüşmeleri esnasında, silâhsızlanma mes’elelerine değinmiş
ler ve nihaî gayenin, müessir bir m illetlerarası kontrol altında, tam ve genel 
bir silâhsızlanma olduğunu belirtmekle beraber nükleer silâhların yayılmasını 
önleyecek bir andlaşmanın tekemmül ettirilmesi maksadiyle hâlen sarfedil- 
mekte olan çabaları memnunlukla karşılamışlardır. îk i Bakan, bütün memle
ketlerin endişelerine cevap verecek bir andlaşmanın yakında imzalanması, 
bunun nükler v e . konvansiyonel silâhların tahdidi konusu ile daha yakından 
ilg ili diğer tedbirlere yol açması ümidini ifade eylemişlerdir.

İki Bakan aynı zamanda Kıbrıs mes’elesine de değinmişlerdir. Bakan
lar, dünyanın bu kısmındaki siyasî şartların bozulmasına sebebiyet veren bu 
mes’elenin, gecikmeksizin ve ilg ili tarafların meşru hak ve menfaatlarmı ko
ruyacak âdil ve hakkaniyete uygun bir hal tarzına bağlanması ümidini İzhar 
etmişlerdir. Bakanlar ayni zamanda, Birleşmiş M illetler Güvenlik Kurulu ka
rarı gereğince bütün tarafların durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü 
hareketten tevakki eylemesi zaruretini kaydetmişlerdir.

İki Bakan, Türkiye - Belçika münasebetlerinin son yıllarda kaydettiği 
sür’atli gelişmeden mütevellit memnuniyetlerini ifade eylemişlerdir. Bakan
lar, ekonomik, ticarî, kültürel ve el emeği sahalarında devamlı şekilde artan 
verimli işbirliğini önemle kaydetmişlerdir. îk i Bakan, Türkiye’nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna katılmasının iki taraflı münasebetlerin ahenk ve te- 
sâniit içerisinde sıkılaşmasına yardım ettiğini miisahade eylemişlerdir.

B E L G E 24 28 Mart  1967

TUNUS SAVUNMA BAKANININ ANKARA’YA GELİŞİNDE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gelen Tunus 
Savunma Bakanı Ahmet Mesteri, havaalanında verdiği demeçte M illî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun davetine icabet etmekten duyduğu mem
nuniyet ve bahtiyarlığı ifade ettikten sonra şöyle devam etmiştir :

«Kardeşlik bağları içinde vuk’u bulan bu ziyaret, iki memleket arasın
daki bu dostluk bağlarının temelleri bundan bir süre önce, Devlet Başkanla- 
rı Sunay ve Burgiba tarafından atıldı. îk i memleket arasında her sahada bağ
ları sıklaştırmak bizim en büyük arzumuzdur. Her sahada işbirliği yapmak is
tiyoruz.
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Biz Tunuslular, kardeşimiz Türkiye’nin tecrübelerinden büyük istifade
ler sağlıyacağımızı umuyoruz. Beraberimizde Türkiye’ye gelen subaylar, Tu
nus’un genç ordusunu temsil ediyorlar. Ağabeyleri olan Türk subayları ile 
ezeli bağlarımızı sıklaştıracağız.

Sözlerimi bitirirken Türk milletine, devlet başkamna, hükümet başka- 
nma ve Türk ordusuna bu sabah görüştüğüm Tunus Cumhurbaşkanı Habip 
Burgiba’nm selâm ve sevgilerini iletiyorum.»

B E L G E 25 30 Mart  1,967

DIŞİŞLERİ BAKANININ AP MÜŞTEREK GRUBUNDA DIŞ 
POLİTİKA HAKKINDA VERDİĞİ İZAHAT

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, AP müşterek gurubunda hü
kümetin dış politika icraatı konusunda geniş bilgi vermiş ve Türkiye’nin ge
lişmeleri yakınen takip etmesi, çok veçheli bir siyaset gütmesi gerektiğini söy
lemiştir.

AP grup sözcülüğünden açıklandığına göre, Çağlayangii, m illetlerarası 
durumu, Avrupa, Asya ve Afrikada’ki gelişmeleri ayrı - ayrı ele alarak tahlil 
etmiş ve özellikle bu gelişmelerin Türkiye bakımından önemli veçhelerini be
lirtmiştir. Bakan bundan sonra, hükümet programında yer alan esasları ele 
alarak, m illetlerarası siyasetin inkişafına göre bu esasları tatbik mevkiine koy
mak için sarfedilen çabaları nalcletmiştir.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’yi özellikle ilgilendiren Nato ve Avrupa’daki 
siyasî gelişmeler ve Doğu - Batı münasebetleri üzerinde önemle durmuştur. 
Nato’nun geçen sene ortaya çıkan yeni durumlara sür’atle intibak ettiğini, en
tegre bünyesini ve askerî müessiriyetini devam ettirecek tedbirlerin alındığını, 
askerî işbirliğinin muhtelif alanlarında ve nükleer planlamada Türkiye’nin 
oynadığı rolü tebarüz ettirmiştir. Nato çerçevesi içinde Türkiye’nin öz savun
ma gücünün arttırılması gayesi ile yapılan çalışmalara ve elde edilen olumlu 
neticelere işaret etmiştir. Nato’nun 1969’dan sonra da bir denge, güvenlik ve 
barış unsuru olarak devamı hususunda bütün müttefiklerin aynı fikirde ol
duklarını kaydeden Dışişleri Bakanı, Atlantik paktı’nın siyasî alanda, m illet
lerarası gelişmeler ışığında, kendisine düşen görevleri yerine getirebilmek 
için hâlen girişilm iş bulunan inceleme ve çalışmaları hakkında da izahat ver
miştir.

Müteakiben Bakan, Doğu - Batı münasebetlerinde vukubulan inkişafın 
ve kısmı silâhsızlanma alanında beliren anlaşma imkânlarını gözden geçirmiş, 
ittifakın Avrupa’da ve dünyada daha geniş bir detant ve işbirliği gerçekleşti
rilmesine yardımcı olmak gayesini güttüğünü ifade etmiştir.
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Bakan, Asya’daki ve Orta Doğu’d akı gelişmeleri ve bu bölgelerdeki 
mes’elelerin dünya barışı bakımından arzettikleri önemi de tahlil etmiştir.

Çağlayangil, dünya durumunun gittikçe daha mutedil bir mahiyet ald ığı
nı belirterek, Türkiye’nin gerek milletlerarası cereyanlara siyasetini uydurma
sı, gerek öz m illî çıkarlarını koruması için Türk diplomasisine düşen ağır va
zifeyi izah etmiştir. Bu alanda sarfedilen gayretler üzerinde de duran Bakan, 
Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerini geliştirmek, bölgesinde barış ve ahengi 
sağlamak ve m illetlerarası işbirliğine olumlu katkılarda bulunmak için giriş
tiği çabaların kısa zamanda semereli sonuçlar verdiğini, Türkiye’nin bugün 
milletlerarası aktif bir rol deruhte ettiğini ve fikrine hürmet edilen itibarlı 
bir devlet haline geldiğini tebarüz ettirmiştir. Türkiye’nin aktif siyasetinin bu
günkü dünya şartları altında bir zaruret teşkil ettiğini, aksi halde Türkiye’nin 
milletlerarası gelişmelerin dışında kendi menfaatlerini korumak imkânından 
mahrum kalacağını ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı, hükümetin dış politikasının m illî bir karakterde olma
sı ve milletçe tesanüt halinde desteklenmesi gerektiğini belirtmiş, hükümetin 
gerek m illetlerarası mes’eleler gerek m illî dâvalarda muhalefetle bir istişare 
halinde bulunduğunu ve bu an’aneyi devam ettirmek kararında olduğunu bil
dirmiştir.
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tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahiyetinde olup resmi 
bir belge değildir.
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C U M H U R BA ŞKA N I CEVDET S U N A Y ’IN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ Z İYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon 8. John- 
son'un davetlisi olarak 3-13 Nisan 1967 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret et
miştir. Cumhurbaşkanı Sunay, 5 Nisan'da Vaşington'dan ayrılırken Amerika'nın çeşitli eya
letlerinde ilim, teknoleji, kültür, sanayi ve turizm tesislerini gezmiş, 12 Nisanda New York 
Üniversitesinde ve Birleşmiş Milletler Asya Afrika Grubunda birer konuşma yapmıştır. Baş
kan Sunay gerek Vaşington’da gerekse ziyaret ettiği Cape Kennedy Feza Merkezi, Los 
Angeles, San Fransisco, Detroit, Michigan Üniversitesi ve New York'ta yakın bir ilgi ve sıcak 
hüsnükabulle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyareti iki ülke arasındaki İliş
kiler yönünden son derece olumlu ve faydalı olmuştur.

BAŞBA KA N  SÜ LEYM AN  DEMİ R E L İN  PAKISTANI ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demİrel 27 Nisan -1 Mayıs 1967 tarihleri arasında Pakistan'ı resmen 
ziyaret etmiştir. Pakistan’da her gittiği yerde çok sıcak ve candan bir hüsnükabul gören Baş
bakan Demİrel, Pakistan'ının çeşitli şehirlerindeki sanayi, kültürel, ve tarihi yerleri ziyaret 
etmiştir. Başbakanın bu ziyareti iki kardeş ülke arasındaki anlayış, yakın dostluk ve fikir bir
liğinin bir kere daha tezahürüne vesile teşkil etmiştir. Başbakanın Mareşal Eyüp Han ile 
yaptığı ve tam bir anlayış havası İçinde geçen görüşmeler gerek iki ülke arasında mevcut 
çok yakın ilişkiler gerekse bölgeyi ilgilendiren çeşitli konular bakımından son derece fay
dalı olmuştur.
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İKTİSADİ VE TEKNİK KO N U LAR

TÜRK - FRANSIZ KREDİ A N LA ŞM A S I

Fransa, memleketimize konsorsiyum çerçevesinde, 5 miyon franklık yeni bir kredi 
açmıştır. Kredi anlaşmasını, 6 Nisan da Maliye Bakanı ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi 
imzalamışladır. Kredinin faiz nisbeti yüzde 3,5 vadesi de 5'i ödemesiz devre olmak üzere 
15 yıldır. Kredi, Fransız ve İtalyan şirketleri tarafından inşa edilecek «Dalaman kâğit fab- 
rikası'nın finansmanı için kullanılacaktır.

Anlaşma, Fransız hükümetinin 1963 yılı içinde memleketimize 13 Şubat 1964 tarihli 
malî protokol ile verdiği krediye ek 5 milyon frank, yani bîr milyon dolarlık krediye aittir.

Öte yandan, Fransa hükümeti, 1967 yılı içinde memleketimize ayrıca 18 milyon 840 
bin dolarlık bir kredi taahhüdünde bulunmuştur. Bu kredi anlaşması imzalandığında, Fran
sız hükümetinin bu yıl içinde memleketimize vermiş olacağı kredi miktarı, 19 milyon 840 
bin dolara baliğ olacaktır.

TÜRKİYE - IRAK G A Z  PRO TO KO LÜ

Irak’ın Türkiye'ye tabiî gaz ihracı ile ilgili anlaşmanın protokolü 7 Nisanda Dışişleri 
Bakanlığında imzalanmıştır

Bu konuda Bağdat'ta ilgililerle görüşmelerde bulunmuş olan Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarı Turgut özal yurda döndükten sonra şu demeci vermiştir :

«Irak’taki idarecilerle Türkiye'ye tabii gaz getirecek bir boru hattı projesini bera
berce inceleyeceğiz. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olan firma tabii gaz projesi ile ilgili 
olarak bütün araştırmaları yapacak, projenin ekonomik olup olmadığını bildirecektir. Mü
şavir firmanın hazırlayacağı bu rapor, teknik mahiyette olacaktır.

Irak'lı dostlarımız da bizim gibi projenin bir an evvel gerçekleşmesini istemektedir
ler. Ancak müşavir firmanın raporunun 8 İlâ 10 ayda hazırlanabileceğini ve boru hattı 
inşaatının da 4 sene süreceğini tahmin ediyoruz.»
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TÜRKİYE — ARN AVU TLU K TİCARET A N LA ŞM A SI

Türkiye ile Arnavutluk arasında serbest döviz esasına dayanan bir ticaret anlaş
ması, 12 Nisan'da Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre, Türkiye Arnavutluk’a sınaî mamûller, tekstil, İplik, fren balataları, 
palamut hulâsası, D. D. T. ilaç mamulleri, zeytinyağı ve tahin helvası satacak, buna mu
kabil Arnavutluktan petrol, kâğit, çimento, kimyevî maddeler ve gübre alacaktır.

Bu vesileyle bir demeç veren Arnavutluk Ticaret Bakan yardımcısı Vasil Kati, «bu, 
iki memleket arasındaki ilk anlaşmadır. Bundan sonra iki ülke arasındaki ticarî münase
betleri geliştirme imkânlarının fazla olacağı ümidindeyim» demiştir.

Z E Y T İN Y A Ğ  KO N U SU N D A  ULUSLARARASI A N LAŞM A

Cenevre’de zeytinyağı konusunda toplanan konferans, 1963’de zeytinyağı konusun
da imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eyiül 1969'a kadar uzatan bir protokolü kabul 
etmiştir.

Anlaşmaya katılan 16 ülke Türkiye, Arjantin, Belçika, Lüksemburg, İspanya, Fransa, 
Yunanistan, İsrail, İtalya, Libya, Fas, Portekiz, Birleşik Arap Cumhuriyeti, İngiltere, Tunus 
ve Cezayir’dir.

Dünya zeytinyağı üretiminin % 97,’sini ve dünya zeytinyağ ihracatının % 98,2’sini 
temsil eden bu 16 ülke, yürürlükteki anlaşmayı uzatma kararına çabucak varmışlardır. Bu 
anlaşma öte yandan, ihracatçılar arasında meşru rekabeti, ithalatçı ülkelere teminat veril
mesini, ve fiat istikrarını sağlamaktadır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Londra Festival Beledi/e Topluluğu, İstanbul'da 16 Nisan’a kadar devam eden 
temsiller verdikleten sonra, daha sonra Ankara'da da iki temsil vermiştir.

Almanya'da bir turneye çıkmış olan piyanist İdil Biret, Stuttgart radyosunda özel 
bir program verdikten sonra Bonn - Bad Godesberg'de bir konser vermiştir.

1967 yılı Türk - Sovyet kültürel müdabeleleri çerçevesinde Sovyetler Birliğinin çe
şitli şehirlerinde opera temsillerine katılmak üzere Moskova'ya giden soprano Suna Korat, 
27 Nisan'da Baku’da Rigoletto operasında oynamıştır.

Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunan kültür anlaşma
sının prensiplerini tesbit etmek üzere Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi Genel Müdürü baş
kanlığında bir kültür heyeti Kahire'ye hareket etmiştir.

TÜRK — CEZAYİR  KÜLTÜR A N LA ŞM A S I

Türk - Cezayir Kültür Anlaşması 6 Nisan’da Cezayir Hâriciyesinde Türkiye adına 
Büyükelçimiz İsmail Soysal ile Cezayir adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 
Yaker tarafından merasimle imzalanmıştır.

Türkiye ile Cezayir arasındaki bu ilk anlaşma, geniş kültür mübadelesini öngör
mektedir. Cezayir ile tarihî bağlarımız kültür' ilişkilerimizin gelişmesi için sağlam bir temel 
sayılmaktadır. İmza merasimi sırasında M. Yaker’in de belirttiği gibi, bu anlaşma, İki mil
leti bağlayan tarihî bağlardan kuvvet alarak dostluk ve kardeşliği ilerletecek niteliktedir. 
Büyükelçimiz Soysal da yaptığı konuşmada, bu tarihî bağların yanında bugün de Akde
niz’in iki memleketi yaklaştırmakta olduğunu, Türkiye ve Cezayir'in, hükümranlık haklarına 
saygı, hak eşitliği ve karşı tarafın iç işlerine karışmamak gibi prensiplere riayet suretile 
işbirliğini geliştirmek arzusunda bulunduklarını belirtmiştir.

iki taraf arasında, daha anlaşmanın hazırlanmasından önce, birçok başarılı kültür 
mübadeleleri olmuştur. Meselâ, geçen sene Cezayir Üniversitesi öğrencilerinin İstanbul'u 
ziyareti, Barbaros Günü merasimlerine bir Cezayir hey'etinin katılması ve bu vesile ile 
Beşiktaş'ta Barbaros Meydanındaki bir caddeye «Cezayir Caddesi» adının verilmesi, Pro
fesör Enver Ziya Karal'ın Cezayir'de Atatürk hakkındaki konferansları, Savarona okul 
gemisinin Cezayir limanını ziyareti, bu meyandadır.

Kültür mübadelelerine daha geniş bir kadro hazırlayan bu anlaşmadan sonra Ceza
yir ile yakında bir ticaret anlaşmasının da yapılmasına intizar edilmektedir.
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N İSA N  1967'DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRO N O LO JİS İ





1 N isan 1967 TÜRK —  RO M EN  VETERİNER SÖ ZLEŞM ESİ

Türkiye ile Romanya arasında Nisan'da Dışişleri Bakan
lığında bir veteriner sözleşmesî imzalanmıştır.

Mezkûr sözleşmede, iki ülke arasındaki hayvan mübade
lelerinin kolaylaştırılması, hayvan hastalıklarının sirayetinin ön
lenmesi, veterinerlik alanında teknik ve İlmî mübadelelerin ge
liştirilmesi öngörülmüştür.

1 Nisan 1967 KA B İN E ’DE DEĞİŞİKLİK

Başbakan Süleyman Demirel, kabinede yapılan değişik
liği resmen açıklamış ve şunları söylemiştir :

«4951 sayılı kanuna göre yeni bir Devlet Bakanlığı kuru
larak bu Devlet Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk’ün, 
Ulaştırma Bakanlığına Dr. Sadettin Bilgiç'in atanmalarını, görev
lerinden istifa eden Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan, Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz, Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı İbrahim Deriner ve Köyişleri Bakanı Sabit Osman 
Avcı'nın istifalarının kabulü ile Devlet Bakanlığına Ticaret Baka
nı Sadık Tekin Müftüoğlu’nun, Ticaret Bakanlığına Bursa millet
vekili Ahmet Türkel’in, Millî Eğitim Bakanlığına Edirne niylletve- 
kili İlhami Ertem'in, Bayındırlık Bakanlığına Ankara milletvekili 
Orhan Alp'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Kayseri mil
letvekili Dr. Vedat Ali Özkan’ın Enerji ve Tabîî Kaynaklar Ba
kanlığına Devlet Bakanı Refet Sezg'.Yin, bu suretle açılacak Dev
let Bakanlığına Erzincan milletveki i Hüsamettin Atabeyli’nin, 
Köyişleri Bakanlığına Ankara milletvekili Turgut Toker’in atama
ları Cumhurbaşkanımızın tasviplerine sunulmuş ve Cumhurbaş
kanımız tarafından onaylanmıştır.»
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1 N isan 1967

2 - 1 3  Nisan

KIBRIS DEĞ İŞT İRM E BİRLİĞİ İLE 'LG İL İ  
DIŞİŞLERİ A Ç IKLA M A S I

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyledir :

«Anlaşmalara göre, Kıbrıs'ta bulunan Türk kuvvetleri 
alayının personelinin bir kısmının değiştirilmesi ve alayın ihti
yacı olan ikmâl malzemesinin ada’ya ithali, dün, 31 Mart 1967 
günü, müesses usul ve şimdiye kadarki tatbikata uygun olarak 
ve ilgili makamlarımızca planlandığı şekilde tamamlanmıştır. De
ğiştirilen personeli hâmil Başaran gemisi aynı gün saat 21.35'de 
Magosa'dan memleketimize müteveccihen ayrılmıştır.

Değiştirme ameliyesi, şimdiye kadar olduğu gibi, Kıb
rıs’taki barış gücü tarafından yürütülmüştür. Barış gücü değiş
tirme konusunda görevini ve yetkisini önceki değiştirmelerde 
olduğu gibi, tatmin edici bir şekilde yerine getirmiştir.

Bugüne kadar yapılan değiştirmelerden çok daha uygun 
şartlar altında geçen bu değiştirme etrafında görülen yayınla
rın gerçekle ilgisi yoktur.»

1967 C U M H U R BA ŞKA N I CEVDET SU N A Y ' IN  AMERİKA
BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ Z İYARET İ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, beraberindeki heyetle bir
likte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'un davetlisi ola
rak 2 Nisan sabahı Ankara'dan ayrılırken şu demeci vermiştir:

«Hürriyet ve demokrasi ideallerine aynı derecede bağ
lı olan, uluslararası eşitlik ve yekdiğerine saygı prensiplerine 
samimiyetle inanan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, dün
yada devamlı barış ve istikrarın teessüsü uğrunda diğer hür 
memleketlerle hemâhenk olarak gayretler sarfetmektedirler. Bu 
gayretlerin, semeresiz kalmıyacağı inancındayım.

Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek üyesi bulundu
ğumuz birçok uluslararası teşekkülde olduğu gibi, ikili alanda 
da mevcut işbirliğinin, Washington'da devlet ricali ile samirnî 
bir şekilde cereyan edeceğinden ve verimli olacağından emin 
bulunduğum resmî görüşmelerle özel temaslar neticesinde da
ha da kuvvetleneceğini ümîd ediyorum.»

New York’ta kısa bir tevakkuftan sonra (Bk. Belge 1) 
Filadelfiya’ya varan (Bk. Belge 2) ve geceyi burada geçiren
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Cumhurbaşkanı Sunay’a ertesi gün bu şehrin fahri hemşehrilik 
ünvanı tevcih edilmiştir (Bk. Belge 3). Daha sonra Washington'a 
hareket eden Cumhurbaşkanımız, burada Başkan Johnson ta
rafından karşılanmış (Bk. Belge 4) ve törenle ikametine teşhi 
edilmiştir (Bk. Belge 5).

Başkan Sunay öğle yemeğinde B. A. D. Dışişleri Bakanı 
Dean Rusk’ın misafiri olmuş, (Bk. Belge 6) akşam Başkan John- 
son’un şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur .(Bk Bel
ge 7).

4 Nisan günü, Milli Basın Kulübü Tarafından şerefine ve
rilen öğle yemeğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Cev
det Sunay, daha sonra gazetecilerin suallerini cevaplandırmış
tır (Bk. Belge 8).

3 Nisan'da Devlet Başkanlar) ve daha sonra Dışişleri 
Bakanları seviyesinde başlayan Türk - Amerikan resmi görüş
meleri 4 Nisan'da da devam etmiştir. Görüşmelerin sonunda 
bir ortak bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 9). Bu arada, Türkiye-' 
nİn Vietnam'a asker göndereceğine dair çıkan haberler iki 
tarafça tekzib olunmuştur (Bk. Belge 10).

5 Nisan günü, Arlington mezarlığında meçhul asker âbi
desi ile müteveffa Başkan Kennedy'nîn kabrini ziyaret ettikten 
sonra Washington'dan ayrılan Başkan Sunay, böylece ziyare
tinin resmi temas kısmını tamamlamıştır. Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil bu temasların umumi havası hakkında 
Anadolu Ajansına bir demeç vermiştir (Bk. Belge 11).

Daha sonra Amerika'nın çeşitli eyâletlerinde ilim, tek
noloji, kültür, sanayi ve turizm tesislerini gezen Cumhurbaşka
nı Sunay, Kaliforniya'da iken Eisenhower ile de görüşmüş, an
cak Turman’ın âni rahatsızlığı dolayısiyle, kendisiyle yapacağı 
görüşmeyi iptal etmeye mecbur olmuştur. Başkan Sunay, 5-13 
Nisan tarihleri arasında sırasiyle Cape Kenndy Feza Merkezi, 
Los Angeles, San Francisco (Bk. Be'ge 12), Yosemite Milli Parkı, 
Chicago (Bk. Belge 13), Detroit’ta'.i Ford fabrikası, Michigan 
üniversitesi (Bk. Belge 14), gibi çeş tlî merkezlerde karşılandık
tan sonra 12 Nisan'da New York’a gelmiş ve New York üni
versitesinde ve B. M. Asya - Afrika Grubunda birer konuşma 
yapmıştır (Belge 15. a - b)

Amerika’dan ayrılırken Lâtin Amerika'da bulunan Baş
kan Johnson tarafından bir mesajla uğurlanan (Bk. Belge 16) 
Cumhurbaşkanı Sunay, Türkiye'ye avdetinde ziyareti hakkında 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 17).
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3 Nisan 1967 CU M H U R BAŞKAN I S U N A Y 'IN  W A S H IN G T O N 'A G E LE C E Ğ İ  
SIRALARDA P A TLA YA N  BO M BA O LA Y I

Washington’daki sefaret binamızın civarında patlayan el yapı
sı bomba ile ilgili olarak başbakanlık tarafından şu açıkla.rta 
yapılmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay ve beraberinde
kiler tesbit edilmiş program gereğince 2 Nisan 1967 günü Ame
rika’ya vasıl olmuşlar ve geceyi Filadelfiya şehrinde geçirmiş
lerdir. 3 Nisan 1967 pazartesi günü saat 10.25’de Filadelfiya’dan 
hareketle saat 11.00’de Washington hava alanına muvasalat et
mişlerdir. Washington’da halkın sevgi tezahüratı arasında resmî 
törenle karşılanmışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington’a gelmelerinden 
takriben 8 saat evvel, kendileri Filadelfiya'da iken, Washing
ton’daki sefaret binamız civarında 60 metre kadar mesafede el
le yapıldığı anlaşılan küçük, iptidaî bir bomba patlamıştır. Olay 
Büyükelçilik binasında herhangi bir hasara sebep olmamıştır. 
Sadece civarda bulunan bir araba patlamadan zarar görmüştür.

Washington’dan alınan en son bilgiye, göre, kimin tara
fından ve ne maksatla yapıldığı henüz tahkik edilmekte olan bu 
olayın halkımıza duyurulmasında, yanlış anlamlara meydan ver
memek için, faide mütalâa edilmiştir.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl ise bu hususta 
Washington'dan Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatı vermiş
tir :

«3 Nisan pazartesi sabahı, mahallî saatle 04.30’da Was- 
hington’un 23. caddesinin kuzeybatı bölümünde, Türk sefareti
nin önüne isabet eden kesimde bir infilak olmuş ve patlıyan 
bir bomba binanın arka kesiminde bulunan otomobil parkında
ki Güney Koreli bir şahsa ait arabanın hafif surette hasarına se- 
sebebiyet vermiştir. Hâdise’nin, Türk sefaretine müteveccih olup 
olmadığı belli değildir. Buna rağmen, durumu Amerikan makam
ları tahkik konusu yapmışlardır. Nitekim, bugün öğle üzeri Bit- 
leşik Amerika Dışişleri Bakanı Rusk, sayın Reisicumhurumuz Cev
det Sunay şerefine Dışişleri Bakanlığında vermiş olduğu yemek
te, aynı konu ile İlgili olarak benimle bir görüşme yapmıştır. 
Rusk, hâdisenin Türk sefaretine müteveccih olup olmadığının tah
kik edilmekte bulunduğu ve fakat, muhtemelen sefaretle ilgisi 
olmadığını, patlamanın caddenin bu kısmında vukua gelmesinin
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bir tesadüften ileri gidemiyeceğini belirtmiştir. Rusk, benimle va
ki konuşmasını şu şekilde tamamlamıştır : hâdise bir an için Türk 
sefaretine müteveccih kabul edilse dahi, bu demektir ki Türki
ye’nin Birleşik Amerika’da bir tek deli düşmanına mukabil, 200 
milyon akıllı dostu mevcuttur.»

Diğer taraftan, olay üzerine Büyükelçiliği ziyaret eden 
Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi Parker T. Hart 
ile Dışişleri Bakanı Dean Rusk’ın Yakın Doğu işleriyle görevli yar
dımcısı Lucius D. Battle, böyle bir hâdisenin elçilik binası civa
rında meydana gelmiş olmasından ötürü duydukları teessürü ifa
de etmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Robert Mc Closkey de 
bir açıklama yaparak şöyle demiştir : «— elimizde mevcut bil
gilere istinaden bu patlama olayının, Cumhurbaşkanı Sunay'ın 
ziyaretiyle bir ilişkisi olup olmadığını söylemek şu an için im
kânsızdır.»

Sözcü, Washington bölgesinde, böyle bir hâdise tertip 
edecek muhalefet grupları mevcut olmadığını sözlerine eklemiştir.

3 Nisan 1967 TUNUS MİLLİ SAV U N M A  BA KAN IN IN  ZİYARETİ
S O N U N D A  VERDİĞ İ DEMEÇ

Hükümetin resmî konuğu olarak bir süreden beri yurdu
muzda bulunan Tunus Savunma Bakanı Ahmet Mestri, İstan
bul'dan Tunus'a hareket etmiştir.

Yurdumuzdan ayrılmadan önce bir demeç veren konuk 
Savunma Bakanı, özetle şunları söylemiştir t

«Bu vesile ile Türk milletine Tunus milletinin ve Başkan 
Burgİba'nın sevgi ve saygılarını iletmek fırsatını buldum. Seya
hatimden çok memnunum. Ziyaretimin başlıca sebebi, kardeş 
Türk ve Tunus milletlerinin ebedî ve ezelî bağlarının tekrar 
kuvvetlenmesi ve kenetlenmesi idi. Temaslarımızda Tunus or
dusunun teşkilinde Türle kardeşlerimiz yardımcı olmaya amade 
olduklarını bildirdiler. Bu büyük jest de her iki milletin tarih bo
yunca olan bağlarını tekrar ihya etmeye ve yenilemeye vesile 
olmuştur.»
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3 Nison

4 Nisan

Köln Türk İşçi Derneği «Türk işçisinin Almanya’daki bu
günkü durumu» konusunda açık bir oturum düzenlemiş ve işçi 
sorunlarının yetkililer ile bizzat işçiler tarafından tartışılması ön
görülmüştür.

Toplantı için işçilere dağıtılan çağrıda Almanya'daki son 
İktisadî kriz sebebiyle 30 bin Türkün işsiz kalıp Türkiye’ye dön
düğü belirtilmiş ve resmi kayıtlara göre halen altı bin kişinin de 
işsizlik sigortası ödeneğinden faydalandığını değinerek durumun 
nasıl bir seyir takip edeceği hakkında, «resmi ağızlardan kesin 
açıklamalar yapılacağı» bildirilmiştir.

Toplantıda söz alan Büyükelçi Oğuz Gökmen Almanya-' 
da İktisadî duraklama devresinin artık sonuna gelindiğini belir
terek, işçi sorunları İle ilgilenmek üzere teşkilâtlanma yolunda 
büyük adımlarla ilerlendİğini, yeni gelecek ateşeler hariç bugün 
Almanya'da dokuz konsolosluk halinde çalışılarak hizmet edil
diğini söylemiş ve «hizmetlerde hata varsa, bizi uyarınız sîze 
yardım etmek üzere vazife görüyoruz» demiştir.

Büyükelçi Gökmen, sözü Başbakan Demİrel’in Almanya'ya 
yapacağı seyahatine getirerek, şöyle demiştir :

Almanya İle memleketimiz arasında mevcut sağlam te
mellere dayanan ananevi dostluk bu ziyarette önemli olduğu 
kadar yurd dışında çalışan işçiler arasında en fazla Türk ün Al
manya'da bulunması de diğer önemli bir sebeptir.»

Toplantı sonunda Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 
Almanya'da işsiz kalan altı bin kadar Türke verilmekte olan iş
sizlik ödeneği 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve bu ta
rihe kadar hala iş bulamamış Türk varsa, yenî iş yeri sağlanın
caya kadar ödeneklerin uzatılması yoluna gidilecektir. İşsiz Türk- 
lerin 31 Mayıs tarihinde topyekûn Almanya'dan sınır dışı edil
mesi bahis konusu olmayacaktır.

1967 RO DEZYA İLE İLG İL İ  BA KAN LAR  KURULU KARARIN IN

Y A Y IN LA N M A S I

Bakanlar Kurulu’nun Resmî Gazete’de yayımlanan bu 
konudaki kararı aynen şöyledir :

«Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 16/2/ 1966 ta
rihinde kabul ettiğî 232 sayılı karar ile sözü edilen teşkilât ya
sasının 39. ncu ve 41. maddeleri uyarınca :

1967 A LM A N Y A 'D A K İ TÜRK İŞÇ İLER İN İN  D Ü ZEN LED İĞ İ TO PLAN TI
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MilleHerarası ticaret için tip tasnif tarifesi (ctcı) ve güm
rük tarifeleri ile 1 numaralı listede isimleri yazılı tütün, amyant, 
ham, yıkanmış veya ezilmiş (döküntüler dahil), şeker, ham deri 
ve postlar, işlenmiş deri, krom cevheri ve konsantreleri, demir 
cevheri ve konsantreleri, bakır, pik demir, sığır cinsi etleri, et 
mamulleri gibi malların Rodezya'dan memleketimize ithal edil
mesinin,

— Milletlerarası ticaret için tip tasnif tarifesi (ctcı) ve 
gümrük tarifeleri ile 2 numaralı listede isimleri yazılı petrol, 
ham ve yarı rafine petrol müştakları, motörlü kara nakil vası
taları ve hava nakil vasıtaları malların memleketimizden adı 
geçen ülkeye ihraç olunmasının,

— Bu malların gemilerimiz ve uçaklarımızla taşınma
sının,

— 16/2/ 1966 tarihinden itibaren muteber olmak üzere,
1 numaralı listedeki mallar ile ilgili muamelelerden doğma her
hangi bir transferinde bulunmasının yasaklanması, Ticaret Ba
kanlığının 22/2/ 1967 tarihli ve 115. 86 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulunca 11/3/ 1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BO ZCA A D A  VE İM RO Z ’DA DİL VE D İN DERSLERİ 
İLE İLG İLİ Y Ö N ETM EL İĞ İN  YA Y IN LAN M ASI

İmroz ve Bozcaada’da çocuklarına din ve dillerini öğ
retmek isteyen velilerin izleyecekleri yolun esaslarım ve bu ara
da dersleri verecek öğretmenlerde aranacak nitelikleri belirten 
yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre, İmroz ve Bozcaada'da ço
cuklarına di! ve dinlerini öğretmekt isteyen veliler, bir dilekçe 
ile mahallî kaymakamlığa ve Çanakkale valiliğine başvura
caklardır.

Çocukların dil ve din öğretimi , resmî ilkokullarda, prog
ram ve ders saatleri dışında tahsi. edilecek dershanelerde ya
pılacaktır.

Veliler, dilekçelerinde ayrıca dil ve din dersi verecek 
öğretmenlerin adı ve soyadı ile adresini açıklıyacak, bu arada, 
her türlü masrafların kendileri tarafından ödeneceğini bildire
ceklerdir.

Din ve dil dersi vermek isteyen öğretmenler, askerlik hiz
metini yapmış ve Türk uyruklu olacaktır. Ayrıca, öğretmenin öğ
retmen okulu mezunu olması da şart koşulmuştur.
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4 - 1 1  Nisan 1967 MİLLET M ECLİS İ  B A ŞK A N IN IN  SUUDİ  
A R A B İST A N ’I Z İYARETİ

4 Nisan 1967

4 - 5 Nisan 1967

Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyii, beraberinde De
nizli milletvekili Fuat Avcı ve Kars milletvekili Muzaffer Şamil- 
oğlu olduğu halde, Suudi Arabistan'a hareket etmiştir.

Suudi Arabistan hükümetinin davetlisi olarak giden Millet 
Meclisi Başkanı ve beraberindekiler, bu ziyaretleri sırasında Kral 
Faysal tarafından kabul edilmişler, muhtelif şehirlerde incele
melerde bulunmuşlardır.

Millet Meclisi Başkanı Bozbeyii, yurda dönüşünde seyaha
ti hakkında şu demeci vermiştir :

«Majeste Kral Faysal, diğer yetkililer ve Arabistan halkile 
tanışmak ve görüşmek fırsatını bulduk. Suudî Arabistan hızlı ve 
ölçülü bir kalkınma faaliyeti içindedir. Milletimize ve milletimiz 
meselelerine karşı ciddi bir ilgi ve samimi bir sevgi göstermek
tedir. Türkiye ile Suudî Arabistan arasında mevcut olan dostça 
ve kardeşçe münasebetlerin daha ileri ve müşahhas bir merha
leye ulaşması samimi dileğimizdir.»

TÜRKİYE ERMENİLERİ P A TR İĞ İN İN  DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Birleşik Amerika'yı res
men ziyareti dolayısile Amerikan millî Ermeni komitesi tarafın
dan New - York Times gazetesine verilen ilânla ilgili olarak, 
Türkiye Ermenİleri Patriği Başpiskopos Şinork Kalustyan şu 
açıklamayı yapmıştır :

«Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye ile ilgili her konuda 
ancak vatanımızın menfaatlerine uygun hareket ederiz.

Yalnız Amerika değil, nerede olursa olsun, Türkiye aley
hinde bir hareket muhakkak ki bizi müteessir eder. İnsanlar bu
gün geçmişe değil, geleceğe bakmak durumundadırlar. İnsan 
olarak kardeşçe yaşamak hepimizin gayesi olmalıdır. Gerek 
cemaat olarak, bizler vatanımıza bağlıyız. Vatanımızın kalkın
ması ve refahı için daima dua ederim».

CEN TO  ASKERİ K O M İTES İ  TOPLANTISI

Cento Askerî Komitesinin Londra’da yapılan yıllık toplan
tısından sonra yayınlanan bildiride savunma İçin kurulmuş di
ğer ittifaklarla işbirliği ile geçen yıl içinde yapılan askerî rna-
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5 Nisan 1967

6 Nisan 1967

6 - 7 Nisan

nevraların incelenmesi konuları üzerinde durulduğu belirtilmiştir.

Müzakerelerin «geleneksel samimî hava içinde» yapıldığı 
açıklanan bildiride, devamla, «Askerî Komitenin, bu bölgede 
haberleşme imkânlarının geliştirilmesi için çabaların hızla iler
lemesinden duyduğu memnuniyet» ifade edilmiştir.

YEN İ ZELAN D A 'N IN  KIBRIS'TAKİ POLİS G Ü C Ü N Ü  ÇEKMESİ

Yeni Zelanda Başbakanı Keith Holyoake, memleketteki 
polis azlığı yüzünden Kıbrıs Birleşmiş Milletler gücündeki Yeni 
Zelanda sivil polis gücünün Hazirandan itibaren geri çekilece
ğini açıklamıştır.

Yeni Zelanda Kıbrıs’ta 1964 Mayısından beri polis bu
lundurmaktadır.

KIBRIS RUM YÖ N ET İM İN İN  TÜRKİYE —  A. B. D. ORTAK  
BİLDİRİSİNDEN DO LAYI PROTESTOSU

VVashington'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başkan 
Johnson tarafından yayınlanan ortak bildiride Kıbrıs'la ilgili 
bölümlerden dolayı Kıbrıs Rum yönetimi Amerika Birleşik Dev
letlerini resmen protesto etmiştir.

Kiprianu özellikle ortak bildirinin Zürih ve Londra And- 
laşmalarının, Kıbrıs sorununu hal yolunda esaslı bir unsur teşkil 
ettiğini belirten kısmını şiddetle protesto etmiş ve Rum basınına 
göre Amerikan Büyükelçisi Belcher'e şunları söylemiştir : «Bu 
andlaşmalar ne muteberdir, ne de yeni bir hal çaresine esas 
teşkil edebilir. Bunlara dönüş düşünülemeyeceği gibi onlara da
yanan bir hal çaresi de kabul edilemez». Rum Dışişleri Bakanı 
Amerikan Büyükelçisine B.M. Genel Kurulunun uluslararası pren
siplere dayanan kararını da hatırlatmıştır. Kiprianu, ortak bil
dirinin Kıbrıs Cemaatlerinden bahseden kısmına temasla Kıbrıs’
ta bir tek halk bulunduğunu ve bur.un da Elenler olduğunu iddia 
ettiğini ileri sürmüş ve Kıbrıs sorununun hallinin bu gerçeğe is
tinat ettirilmesi gerektiğini ilâve etmiştir.

1967 N A TO  NÜKLEER PLANLAMA KO M İTES İ  TOPLANTISI

Nato Nükleer Planlama Komitesi toplantısına katılan Milli 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, yurda dönüşünde komitenin 
çalışmaları hakkında şu bilgiyi vermiştir :
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«1965 Kasım ayında muvakkat mahiyette olan ve 1966 
Aralık ayında Nato'ya bağlı daimi teşekkül haline getirilen Nük
leer Plânlama Komitesinin ikinci toplantısı 6 - 7 Nisan tarihleri 
arasında yedi Nato üyesi devletin iştirakiyle Washington'da 
yapıldı. Dünyada tam ve emniyetli bir silâhsızlanma sağlanın
caya kadar, her memleketin savunma tedbir ve tertiplerinin alın
ması, egemenlik ve bağımsızlığının teminatını teşkil etmektedir. 
Türkiye'nin barış ve huzur içinde kalkınmasını sağlamak ve bir 
refah cemiyeti haline gelmekten başka bir emeli yoktur. Ancak, 
izah ettiğim durum muvacehesinde, Türkiye’nin en kötü ihtimalleri 
görerek sağlam ve müessir bir savunmanın gerektirdiği bütün 
tertipleri ittihaz etmesi de zorunludur. Türkiye'nin maruz kala
bileceği bir taarruzu defedebilecek kuvvetli bir ordusu vardır. 
Lâkin bir memleketin savunma sistemini geliştirmek ve takviye 
etmek devamlı bir gayrete ve mesaiye ihtiyaç gösterir, işte biz 
de sorumluluk içinde bir gayretle farazî de olsa en kötü ihtimal
leri de düşünerek çare aramak durumundayız. Bu sebeple bir 
yıldanberi Nato Nükleer Plânlama Bakanlar Komisyonuna nük
leer mayınların kulanılmasım teklif ettik. Düşman önüne engel 
çıkartmak için kullanılan silâhlar nükleer radyasyonun da olma
dığı ve muayen yerlerde ve muayyen maksatlar için kullanılma
sı Sakûr’ce de önceden plânlanmış olduğundan teklifimiz üye 
devletler tarafından müsaid karşılanmış ve İlgililere direktif veril
mesi kararlaştırılmıştır. Türkiye, bölgesinde daima bir istikrar 
unsuru olmuş ve dünya barışına katkıda bulunmuştur.»

Nato Nükleer Planlama Komitesinin toplantısından sonra 
bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 18).

7 Nisan 1967 TÜRKİYE İLE B. M. D Ü N YA  G ID A  PR O G RAM I A R A S IN D A Kİ

A N LA ŞM A LA R  HAKKIND A A Ç IK LA M A

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden açıklan
mıştır :

«Bugün (7 Nisan 1967’ Cuma) saat 15.00'de Dışişleri Ba
kanlığında imzalanan iki Anlaşma ile Hükümetimiz, Birleşmiş 
Milletler Dünya Gıda Programından 26 Milyon Türk Lirası tu
tarında gıda yardımı sağlamış bulunmaktadır.

Söz konusu Anlaşmalar uyarınca yurdumuza bağış yo
luyla gönderilecek gıda maddeleri aşağıda kısaca açıklanan 
projelerimizin gerçekleştirilmesinde yardımcı olarak kullanıla
caktır.
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a) Ormancılık Çalışmaları İşgücünü Geliştirme Projesi :

Kalkınma plânımızın ormancılık alanında öngördüğü he
deflere ulaşmak üzere, Antalya ve Bolu illerimizde yapılacak 
orman yolları, ormanları ıslah, fidan yetiştirme ve üretimi ar
tırma çalışmalarında istihdam edilecek işçilere, devamlı ve ve
rimli mesai yapmalarını teşvik edici bir unsur olarak gıda yar
dımı sağlanacaktır.

Birleşmiş Milletler Gıda Programının bu projeye yardı
mı 21 milyon Türk Lirası değerindedir. Yardımdan 3 yıl süre ile 
6 bin aile yararlanacaktır.

b) Seyitömer ve Tunçbilek Linyit Madenlerinin Gelişti
rilmesi Projesi :

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun bir kolu olan Batı 
Linyitleri İşletmesinin yıllık linyit istihsalini arttırmak amacıyla 
uygulanacak programı desteklemek üzere 6.700 işçiye 2 yıl sü
re ile 5 milyon Türk Lirası değerinde gıda yardımı yapılacak
tır.

Mezkûr Anlaşmaları Hükümetimiz adına Dışişleri Bakan
lığı Genel Sekreter Yardımcısı Pertev Subaşı ile Dünya Gıda 
Programı adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Dairesi 
Temsilcisi E. Ward imzalamışlardır.

7 Nisan 1967 Y U N A N  HÜKÜM ETİN İN  TÜRK — A. B. D. ORTAK
BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ TEŞEBBÜSÜ

Yunan hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 
Birleşik Amerika’yı ziyareti sonunda yayımlanan Türk - Ameri
kan bildirisinin Kıbrıs'la ilgili bölümü konusunda Amerikan hü
kümeti nezdinde teşebbüste bulunmuştur.

8 Nisan 1967 KIBRIS'TAKİ TATLI SU K Ö Y Ü N  DE TAARRUZ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, 8 Nisan sabahı
saat 09.45’de Kıbrıs Rum millî muhafız kuvvetlerinin Limasol -
Lefkoşe yolu üzerinde, Geçitkale köyüne 8 - 1 0  kilometre uzak
lıkta bulunan Tatlısu adlı Türk köyüne ateş açtıkları yolunda
gelen haberleri doğrulamıştır.

jşçen, gelen son haberlere göre, Türklerin mukavemeti 
karşısında rumların köye giremediklerini ve iki saat kadar devam 
eden çatışmanın barış gücünün aracılığı ile durdurulduğunu
sözlerine eklemiştir.
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8 Nisan 1967 B U LG AR İSTAN  PREZİDYUMU BİRİNCİ BAŞKAN I  
YARD IM CIS IN IN  TÜRKİYE ’YE GELİŞ İ

9 Nisan 1967

10 Nisan 1967

Bulgaristan Prezidyumu Birinci Başkan yardımcısı Bayan 
Katerina Avramova, Sofya’dan İstanbul'a gelmiştir.

Özel surette bir geziye çıkmış bulunan Katerina Avramova, 
basına verdiği bir demeçte daha sonra Ankara'ya giderek, te
maslar yapacağını söylemiştir. Türk - Bulgar ilişkileri konusun
da, iki komşu ülke arasında son yıllarda başlayan iyi dostluk 
ilişkilerinden memnunluk duyulduğunu belirten Bayan Avramo
va, Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil'in çok yakında Bul
garistan’a yapacağı ziyareti sırasında Bulgar resmi makamları
nın, Türkiye ile Bulgaristan arasında bir kültür anlaşması imza
lanması yolunda teklifte bulunacağını söylemiştir.

KUNERALP 'IN  AVRUPA E K O N O M İK  K O M İS Y O N U  
TO PLANTIS INA İŞTİRAKİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp’ın Isveç- 
re'ye hareketi münasebetiyle Enformasyon Dairesince verilen bil
gi şudur :

«Avrupa Ekonomik Komisyonu XXII. d dönem çalışmaları 
11 Nisan Salı günü Cenevre'de açılacaktır. Bu dönem çalışmala
rı Komisyonun XX’ci Kuruluş yıldönümüne rastlaması dolayısiyle 
özel bir önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı Komisyon top
lantısının ilk üç gününde anma oturumları tertiplenmiştir. Hükü
metimiz, Komisyonun bu tarihî döneminin çalışmalarına Dışişle
ri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Zeki Kuneralp başkanlığında 
bir heyetle katılmaktadır. Komisyon, Avrupa memleketleri ara
sında müşterek menfaat konusu ekonomik meseleleri görüşecek
tir.»

KIBRIS'IN TATLISU K Ö Y Ü N D EK İ  DURUM

Kıbrıs'ta Lefkoşe - Limasol karoyolu üzerindeki, Tatlısu 
köyüne önceki gün taarruzda bulunan Rum kuvvetlerinin, hâlen 
bu bölgedeki ablukayı kaldırmadığını, Dışişleri Bakanlığına ge
len haberlerden öğrenilmiştir.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi, Türkiye'nin 
1964 yılı ateş - kes anlaşmasından bu yana önceki gün leati edi
len en büyük çatışmayı, Amerika Birleşik Devleti, İngiltere, Yu-
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nanistan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant ve adadaki 
barış gücü yetkilileri nezdinde protesto ettiğini söylemiştir.

Öte yandan, Dışişleri yetkilisi, bu konuda «lâzım gelen 
teşebbüsler yapılıyor. Şimdiden bir açıklama yapmak mümkün 
değildir. Biz ada'daki bugünkü durumu muhafaza etmek istiyo
ruz. Gerekli her türlü tedbirler alınacaktır. Olay hakkında barış 
gücü tahkikat yapmaktadır. Ancak, abluka hâlen devam ediyor» 
demiştir.

10 Nisan 1967 TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TİCAREl MÜZAKERELERİ

Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanacak ticaret pro
tokolünü tanzim etmek üzere Ankaraya gelen Arnavutluk ticaret 
heyeti ile Türk heyeti arasında görüşmelere başlanmıştır.

11 Nisan 1967 TATLİSU KÖ YÜ N D EK İ DURUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, bu konuda şunla
rı söylemiştir :

«Tatlısu köyündeki durum gerginliğini muhafaza etmekte
dir.

Şimdiki halde çok yönlü olarak giriştiğimiz teşebbüslerin, 
özellikle Birleşmiş Milletlerin ada'da sulh ve sükûnu sağlamak için 
göstermekte olduğu çabaların, sonucunu beklemekteyiz.»

Ankara’ya gelen haberlere göre, Tatlısu köyü çevresinde, 
Rum silâhlı polislerinin ablukası henüz kaldırılmamıştır. Birleşmiş 
Milletler barış gücü kuvvetleri, köy ile Rum kuvvetleri arasına gi
rerek, arada bir tampon bölge yaratmaya muvaffak olmuşlardır.

Öğrenildiğine göre, hükümetimizce girişilen teşebbüsler, 
ada’da durumun, cumartesi günkü olaylardan önceki şartlarla 
dönmesini sağlamak amacını gütmektedir.

Öte yandan, Atina hükümetinin Kıbrıs Rum silâhlı kuvvet
lerinin ada'daki Türk mevzilerine saldırısına izin vermemesi üze
rine, Grivas'ın Rum kuvvetleri başkomutanlığından istifa ettiği 
öğrenilmiştir.

Grivas geçen cumartesi günü Rum güvenlik kuvvetlerinin 
yardımı ile Limasol - Lefkoşe yolunun iki tarafındaki Türk kuvvet
lerini işgal etmek istemiştir.

23



11 N ison 1967 M A K A R İO S 'U N  KIBRIS'TA N A TO  ÜSSÜ İLE İLG İL İ D EM ECİ

Kahire’de münteşir «El Cumhuriye» gazetesine verdiği bir 
mülakatta, Makarios, Enosis’in gerçekleşmesinden sonra Yunan 
hükümetinin, Yunanistanın diğer herhangi bir yerinde olduğu gi
bi Kıbrıs'ta da Nato üsleri kurulmasına müsaade etmek hakkına 
sahip olacağını söylemiş ve Kıbrıs'ta Kurulacak Nato üssü 
için İngiliz üslerinden birinin kullanılabileceğini belirtmiştir. Maka
rios devamla, «Kıbrıs'ta bir Nato üssü, Araplar için İngilizlerin 
kontrolsüz olarak kullanabilecekleri bir İngiliz üssünden daha az 
tehlikeli olacaktır. Nato üssü, Nato üyelerinden her hangi birisî 
tarafından keyfi şekilde kullanılamaz.»

11 Nison 1967 TÜRKİYE'N İN  KIBRIS BARIŞ G Ü C Ü  M ASRA FLA R IN A  YARDIMI

Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Orhan Eralp, 
Türk hükümetinin, Kıbrıs barış gücünün 26 Haziran * 26 Aralık 
1966 devresi finansmanına gönüllü yardımı olmak üzere, 295.907 
dolar Birleşmiş Milletler Sekreterliğine vermiştir.

11 Nisan 1967 TÜRK - BULGAR K A R A YO LU  PRO TO KO LÜ

10 Ekim 1964 tarihli turizm andlaşmasının metnine uygun 
olarak, Türkiye ve Bulgaristan karayolu idarecileri Karayolları 
Genel Müdürlüğünde bir yol protokolü imzalamışlardır.

Turizm alanında her iki memleket arasındaki işbirliğini 
geliştirmek amacını güden protokol, Babaeski'den başlayıp Kırk- 
lareli ve Bulgaristan hududuna doğru uzanan yeni bir beynelmi- 
nel yolun inşaasını ve Kapıkule'den Buigaristana geçen yolun da 
geliştirilmesini öngörmektedir. Diğer taraftan yine protokola gö
re her iki memleket, Bulgaristan'da Burgazdan başlayıp İstan
bul’da Kilyos’a kadar uzanacak bir yolu beraber inşa edecek
lerdir. Ancak bu yolun yapımı 1969 Haziranında bitecek olan 
Babaeski - Kırklareli - Bulgaristan yolunun tamamlanmasından 
sonra başlayacaktır.

11 Nisan 1967 TÜRKİYE İLE A T O M  EN ERJİS İ  A JA N S I  A R A S IN D A K İ
A N L A Ş M A N IN  O N A Y LA N M A S I

Hükümetimizle Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasın
da İzotop tekniklerinin hidrolojide uygulanması konusunda böl- 
gelerarası eğitim kursları düzenlenmesiyle ilgili bir anlaşma 
onaylanmıştır.
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11 Nisan 1967

11 Nisan 1967

12 Nisan 1967

13 Nisan 1967

Anlaşmaya göre,- izotop tekniklerinin hidrolojide uygu
lanmasında eğitim imkânları sağlamak üzere, 18 Nisan tarihin
de Ankara’da «bölgelerarası eğitim kursu» düzenlenecektir.

Altı hafta sürekli kursa Afrika, Asya Uzak ve Orto - Do
ğu ve Avrupanın ajans üyesi devletleri ile üye olmayan fakat 
genişletilmiş teknik yardım programı altında yardım almaya 
müstahak devletlerin uzman ve ilim adamları katılacaktır.

PERLİS BAŞBAKANIN IN  ZİYARETİ

Özel olarak memlekşetimizi ziyaret etmekte bulunan Ma
lezya Federasyonuna bağlı Perlis devletinin Başbakanı Batto Ah
met bin Muhammed Haşimi, İstanbul'un turistik yerlerini gezdik
ten sonra Ankaraya giderek Başbakan ile görüşmüştür.

AM ER İKAN  ASKERİ YARDIM PRO GRAM IN IN  DÖKÜM Ü

A. B. D. Savunma Bakanı Robert Mc Namara, 595 milyon 
dolarlık yeni askeri yardım programını Kongreye sunmuş ve bu 
yardımın üçte ikisinin komünist Çin ve Sovyetler Birliğine yakın 
ülkelere ayrılmasını istemiştir.

Bakan, 1 Temmuz 1967’de başlayacak olan yeni program 
süresinde Amerikan askeri yardımından en fazla Yunanistan, 
Türkiye, İran, Milliyetçi Çİn ve Güney Kore’nin yararlanması is- 
teğİndedir.

G RIV AS 'İN  İSTİFASı KO N U SU N D A  YU N A N  
H Ü KÜ M ETİN İN  TUTUMU

Yunan hükümetinin, Kıbrıs'taki Rum silâhlı kuvvetlerinin 
Başkomutanı Grivas’ın istifasını kabul etmemeye kara verdiği 
öğrenilmiştir. Bu konuda ne düşündüğü sorulan Yunanistan Baş
bakanı Kanellopulos, «Yunan hükümeti için böyle bir konu olma
dığını» söylemekle yetinmemiştir.

YU N A N İSTA N 'IN  KIBRIS BARIŞ G Ü C Ü  
MASRAFLARINA YARDIMI

Yunan hükümeti Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler barış gücü
nün 1967 yılının birinci devre masrafları için Birleşmiş Milletlere 
600.000 dolar vermiştir.
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13 Nİsan 1967 A N K A R A , İZMİR VE K O N Y A  VALİLER İN İN  
IRAK'! Z İYARET İ

Ankara valisi Celâlettin Çoşkun, İzmir valisi Namık Kemal 
Şentürk ve Konya valisi Ali Cahit Betil, Irak hükümetinin davet
lisi olarak Bağdat'a hareket etmişlerdir.

15 Nisan 1967 DIŞİŞLERİ b A K A N IN IN  N A T O  İLE İLG İL İ  GÖ RÜ ŞM ELER İ

Paris'ten yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangil, bu vesile ile yaptığı görüşmeler hakkında şu bilgiyi ver
miştir :

«Nato’nun uhdesine düşen görevler ve geleceğini günün 
değişen şartlarıyla telif etmek yolunda girişilmiş olan teşebbüs
leri biliyorsunuz. Bu kesif çalışmalar neticesinde dört grup kurul
muş ve meseleler incelenmeye başlanmıştır.

Bunlardan, Nükleer Planlama Komitesi bir kaç gün evvel 
Washington'da toplanmıştı. Bakanlar seviyesindeki Nato Konseyi 
de Haziran ortalarında Lüksemburg'ta toplanacaktır. Bu mesele
lerle ilgili konuları gerek Nato nezdindeki daimi delegasyonu
muz, gerek Genel Sekreterle görüşmek İstedim.»

Dışişleri Bakanı bu görüşme için Amerika dönüşünden 
faydalanarak bir gün Paris'te kaldığını ifade etmiş ve : «Nato 
Genel Sekreterine Konsey tarafından Kıbrıs ihtilâfını gözetleme 
vazifesinin de verildiği malumdur. Kıbrıs’taki gelişmeleri bu çer
çeve içinde kendisiyle gözden geçirdik» demiştir.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Avrupa iktisadi Komisyo
nunun 20. yıldönümü kutlama toplantısından dönen Genel Sek
reter Zeki Kuneralp de toplantı dolayısiyle yapılan görüşme
lerde Doğu ile Batı arasındaki ticari ilişkilerin artması dileğine 
Türkiye olarak büyük önem verdiğimizi belirttiğini söylemiştir.

Bakan, bir soru üzerine «İkili anlaşmaların Amerika’da 
Başkanlar seviyesinde ele alınamıyacağını daha evvel de belirt
miştim. Görüşmeler Ankara'da Büyükelçiler seviyesinde devam 
etmektedir» demiştir.

26



15 Nisan 1967

15 Nisan 1967

17 Nisan 1967

AMERİKA TİCARET VE SA N A Y İ İ  GELİŞTİRME M İSY O N U N U N  
ZİYARETİ

Türkiye ile Amerika Birleşik DevleHeri arasında ticari iliş
kileri geliştirmek amacıyla bir Amerikan iş adamları heyeti An
kara’ya gelmiştir. 19 Nisan'da Başbakan tarafından kabul edi
len heyet hakkında, görüşmede hazır bulunan Amerikan Büyük
elçisi Parker Hart şu bilgiyi vermiştir :

«Birçok iş adamından müteşekkil olan hey'et üyeleri, Tür
kiye’de bir ay kadar kalacaklardır. İçlerinde Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri de vardır. Türkiye ile yapacakları temaslarda, turizm 
ve konservecilik gibi gıda sanayiini ve Türk ekonomisini yakın
dan ilgilendiren konular üzerinde duracaklardır. Görüşmelerimiz 
sırasında, sayın Başbakan, Türkiye'nin İktisadî durumunu an
lattı.»

TATLISU KÖ YÜ N D EK İ A N LAŞM A İLE İLGİLİ AÇ IKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay Işcen,, Tatlısu köyünde
ki olayla ilgili olarak «Birleşmiş Milletler barış gücünün arabu- 
lucuğu ile bir anlaşmaya varıldığını» söylemiştir. Işcen bu anlaş
maya uyarak Türklerin Tatlısu köyünde herhangi bir tecavüze 
karşı korunmak amacıyla bulundukları mevzilerden geri çekil
mediklerini sözlerine eklemiş ve «fakat Rumlar varılan anlaşma
ya tamamen uygun olarak geri çekilmişlerdir» demiştir.

Öğrenildiğine göre, bu anlaşma ile Rum kuvvetleri Tatlı- 
su köyü çevresinde kurdukları ablukayı tamamen çözerek eski 
yerlerine dönecekler ve Birleşmiş Milletler barış gücü komutan
lığı Tatlısu köyünün yakınında bir karakol kuracaktır.

RUM KUVVETLERİNİN TATLISU K Ö YÜ N D EN  GERİ  
ÇEKİLMELERİ

Gırne - Lefkoşe yolu üzerindeki Tatlısu köyüne geçen har
ta cumartesi günü Kıbrıs Rum polisinin yaptığı silâhlı tecavüz 
sonucunda ele geçirdiği mevziler, varılan anlaşma gereğince 
boşaltılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü «Tatlısu köyünde, durumun 
normale dönmesi için barış gücünün aracılığı ile bir anlaşmaya 
varıldığı evvelce bildirilmişti. Buna göre, barış gücünün bu gibi
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hadiselerin tekerrürüne meydan vermemek üzere köyün civarın
da gözetleme postaları kurması, Rumların ise, köyün etrafında 
yığdıkları ve köyü tehdit eden kuvvetleri geri çekmeleri derpiş 
ediliyordu. 15 Nisan cumartesi günü Rum kuvvetlerinin tamamen 
geri çekilmeleri üzerine Tatlısu köyünde durum normale dön
müştür. Lefkoşe Büyükelçiliğimiz mensuplan köye giderek köy 
halkı ve mücahitlerle temaslarda bulunmuşlar ve durumu yerin
de müşahede etmişlerdir» demiştir.

17 Nisan 1967 TÜRKİYE D O Ğ U  A LM A N Y A  TİCARET A N LA ŞM A S I
MÜZAKERELERİ

Türkiye İle Doğu Almanya arasındaki ticaret anlaşması 
müzakereleri Doğu Berlin'de başlamıştır.

Türk heyeti başkanı hareketinden önce verdiği bir demeç
te Doğu Almanya île ticarî ilişkilerimizin Odalar Birliği kanalı 
ile devam ettiğini işaretle, ticaret anlaşması müzakerelerinin 10 
yıldan sonra bu yıl Ankara yerine İlk defa Doğu Berlin’de yapı
lacağını belirtmiş ve «amacımız iki memleket arasındaki bu tica
ri anlaşmayı samimi bir hava içinde gerçekleştirmektir» demiştir.

17 Nisan 1967 N A T O  ALT ÇALIŞM A G RUPLARIN IN  ÇALIŞM ALAR IN A
BAŞLAMALARI

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio Paris'te yaptığı ba
sın konferansında, milletlerarası alanda meydana gelen deği
şiklikleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ve Atlantik teşkilâtının gele
cekteki görevlerini incelemekle görevli alt çalışma gruplarının 
çalışmalarına bu sabah başladıklarını bildirmiştir.

Nato Bakanlar Kurulunun geçen Aralık ayında yapılan 
Bakanlar toplantısında bu görevin 15 üye hükümetin daimî 
temsilciler yardımı ile yerine getirilmesine karar verilmiş ve da
imi temsilciler bu amaçla geçen 22 Şubatta özel bir daimi tem
silciler grubu teşkil etmişler, özel grup da aşağıda dört alt gru
bu meydana getirmiştir. Bu gruplar şunlardır :

1 — Doğu - Batı İlişkilerini incelemekle görevli çalışma 
alt gurubu

2 t—• Müttefikler arasındaki ilişkileri İncelemekle görev
li grup : bu grup raportörlüğüne Paul Henri Spaak seçilmiştir.

28



18 Nisan 1967

18 Nisan 1967

19 Nisan 1967

3 — Atlantik teşkilâtının genel savunma siyasetini tes- 
bitle görevli gurup.

4 -— Dünyanın diğer ülkeleri ile ilişkileri incelemekle 
görevli gurup.

DIŞİŞLERİ B AKAN IN IN  GAZETECİLERE AMERİKA  
SEYAH ATİ HAKKINDA VERDİĞİ B İLGİ

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Amerika seya
hati hakkında bilgi vermiş, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a Ame
rika seyahati sırasında bir Ermeninin tercümanlık yaptığı şeklîn
deki haberi yalanlamış ve «bütün seyahat boyunca ve resmi 
görüşmelerde sonuna kadar Haşan Uner tercümanlık yapmış
tır» demiştir.

Dışişleri Bakanı bu arada, Sunay’a diğer devlet başkan- 
ları için yapılan karşılama törenlerinden ayrı bir kabul gösteril
diği yolunda çıkan iddiaları da cevaplandırmış, 1966 yılından 
bu yana Amerika’yı resmi şekilde ziyaret eden bütün devlet baş- 
kanlarının karşılama törenleri ve ziyaret programlarının Ameri
ka'da Büyükelçiliğimizden istendiğini ve bunun bütün gazeteci
lere dağıtılacağını söylemiş «o zaman bir fark varsa ortaya çı
kar» diye konuşmuştur. Çağlayangil, bir protokol hatasının ol
madığını da sözlerine eklemiştir

BULGARİSTAN MECLİSİ BİRİNCİ BAŞKAN  VEKİLİNİN  
ZİYARETİ

Hükümetimizin davetlisi olarak bir süredir yurdumuzda 
bulunan Bulgaristan Millet Meclisi Birinci Başkan Vekili Avra Mo- 
va, Ankara'dan İzmir’e hareket etmiştir.

ŞAM  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN ZİYARETİ

Şam Üniversitesi Rektörü Salah Ömer Başar, hükümetimi
zin davetlisi olarak 10 günlük bir inceleme gezisi yapmak üzere, 
yurdumuza gelmiştir.

Konuk Rektör, hâlen Şam Üniversitesinde okuyan birkaç 
Türk öğrencisine mukabil Türk üniversitelerinde 800 Suriyeli öğ
rencinin öğrenimde bulunduğunu ifade ederek «asıl amacım bu 
ziyaretten istifade ederek Türk üniversiteleri ile Şam arasında 
dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesini ve temasların arttırılma
sını sağlamaktır» demiştir.
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19 Nisan 1967

19 Nisan 1967

19 Nisan 1967

20 - 28 Nisan 1967

20 Nisan 1967

22 AFRİKA DEVLETİ KAHİRE BÜYÜKELÇİLERİN İN  
TÜRKİYE ’YE DAVETLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay işcen, 5 Haziran tarihin
de hükümetimizin davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek olan 22 
Afrika devleti Kahire Büyükelçilerinin bu ziyaretleri sırasında, 
bazı resmî temaslarda bulunacaklarını ve brifingler yapılacağını 
söylemiştir. İşcen, 22 Afrika devletinin Kahire Büyükelçilerinin 
Türkiye’ye yapacakları gezilerinin, Türkiye ile Afrika ülkeleri ara
sındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını sözlerine ekle
miştir.

ALMANYA’NIN TÜRKİYE’YE ASKERİ YARDIM!

Federal Almanya Dışişleri Bakanlığında imzalanan bir 
anlaşmaya göre, Federal Almanya hükümeti Türkiye’ye yıllık 50 
milyon mark değerinde askeri malzeme yardımında buluna
caktır.

Alman hükümetinin yaptığı askeri yardımın yarısını Al
man ordusunda kullanılmış malzemeler, öteki yarısını da yeni 
teçhizat teşkil etmektedir.

A D EN A U ER ’ İN  Ö LÜ M Ü

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman De- 
mirel ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabrî Çağlayangil, Federal Al
manya'nın eski başbakanlarından Konrad Adenauer'in ölümü 
dolay isiyle birer taziyet telegrafı göndermişlerdir. Öte yandan, 
Adenauer’in cenaze törenine de Başbakanın katılacağı 20 Ni- 
san’da açıklanmıştır.

R O M A N Y A  PARLAM EN TO  H EYET İN İN  Z İYARET İ

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Ste- 
fan Voitec başkanlığında bir Romen Parlâmento heyeti Türki
ye'yi 20 - 28 Nisan tarihleri arasında resmen ziyaret etmiştir.

ROMANYA PARLAM EN TO  H EYET İN İN  KARŞILAMA  
TÖ REN İN D E HEYET B A ŞK A N I V O İTEC ' İN  YAPTIĞI  
K O N U Ş M A

Romen Parlâmento heyeti başkanı, Romen Millet Mecli
si Başkanı Stefan Voitec, Türkiye'yi resmen ziyaret etmek üze
re Ankara'ya gelişinde şu konuşmayı yapmıştır :

30



20 Nisan 1967

20 Nisan 1967

21 Nisan 1967

«Şerefle idare ettiğim heyet, sîzlere, sayın Başkan ve 
sizler vasıtasiyle Büyük Millet Meclisine ve Türk halkına Ro
manya Büyük Millet Meclisinin ve Romen halkının saygı ve 
dostluk hislerini getirmektedir. Türkiye cumhuriyeti gerçeklerini 
ve Türk halkının çağdaş başarıları ve meşguliyetlerini tanımak 
fırsatından dolayı sevinç duymaktayız. Aynı zamanda Romen 
halkının, memleketinin İktisadî, sosyal ve kültürel gelişmesi yo
lunda elde ettiği bazı başarıları Türk dostlarımıza tanıtabile
ceğimiz hususunda ümit beslemekteyiz. Memleketlerimizi ve 
halklarımızı bağlıyan an'anevî işbirliği ve dostluk ilişkilerine 
devam etmek arzusiyle sizlere gelmiş bulunuyoruz. Bu ilişkile
rin devamlı olarak gelişeceği ümidini beslemekteyiz.

Memleketinize ilk defa adım atarken Romanya ile Tür
kiye arasındaki dostluğun ve işbirliğinin halklarımız yararına 
yaşadığımız bölgedeki işbirliğinin ve barışın ve bütün dünya
daki barış davasının menfaatine, devamlı olarak gelişmesi te
mennilerinde bulunmak istiyorum.»

İÇİŞLERİ B A K AN IN IN  R O M A ’DAKİ TEMASLARI

İtalyan Emniyet Teşkilâtını tetkik etmek üzere Roma'da 
bulunan İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, incelemeleri sırasında 
İtalya Dışişleri Bakanı Amintore Fanfani’yi de ziyaret etmiştir.

NÜKLEER S İLAHLARIN YAYILMASIN I ÖN LEY İC İ  
A N L A ŞM A N IN  N A T O ’DA GÖ RÜŞÜ LM ESİ

Nato Daimi Konseyi, Doğu - Batı ülkelerinin nükleer si- 
lânların yayılmasını yasaklamalarını öngören Amerikan tasarısı
nın Mayıs ayında Cenevre konferansına sunulmasını kabul et
miştir. Tasarıya karşı olduğunu bilinen Batı Almanya da, yayın
lanan kısa bildiriye imza koymuştur Bildiride, görüşmelere ileri
de devam edeceği belirtilmektedir.

MİLLET MECLİSİ BAŞKAN IN IN  ROM EN PARLAMONTO  
HEYETİ ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KO N UŞM ALAR

Millet Meclisi Başkanı Ferruf Bozbeyli, Türkiye'yi resmen 
ziyaret etmekte olan Romen Parlamento heyeti şerefine verdiği 
akşam yemeğinde heyet ve Romanya Millet Meclisi başkanı, 
Stefan Voitec’e hitaben şu konuşmayı yapmıştır :
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Parlamentomuzun davetini kabul buyurarak muhterem 
refikanız ve Romen parlamentosunun seçkin üyeleriyle birlikte 
memleketimize teşrifinize en samimi teşekkürlerimi arz eder, 
sîzleri Türk parlamentosu adına hürmetle selâmlarım.

Geçen yıl hemen hemen aynı tarihlerde parlâmentonu
zu temsilen bazı senatör ve milletvekilleri arkadaşlarımla bir
likte güzel memleketinize ziyaretin ve orada bizlere gösterilen 
hüsnü kabulün sıcak hatıralarını zevkle anıyor, sîzleri Türkiye-' 
de tekrar görmekten büyük memnunluk duyuyoruz.

Romanya’yı ziyaretimiz sırasında Romen milletinin ve 
idarecilerin ekonomik ve sınaî kalkınma yolunda harcadığı 
gayretleri görmek fırsatını bulduk. Elde edilen bu müsbet neti
celer için takdir hislerimi burada ifade etmek isterim.

Müşterek mazî, ananelere sahip memleketlerimizin da
ha yakından tanımasından, karşılıklı ziyaretlerde bulunmak su
retiyle parlamenterlerin öncülük etmesini hayırlı ve değerli 
adımlar telâkki ediyoruz. Aynı şekilde sayın Başbakanınız Ek
selans Maurer’in geçen yıl Temmuz ayında memleketimize vaki 
ziyaretleri ve yakında hükümet erkânımızın memleketinize ya
pacakları ziyaretler muhakkak kî münasebetlerimizin gelişme
sinde önemli merhaleler olacaktır.

Dış politikasının esasını büyük Atatürk'ün «yurtta sulh, 
cihanda sulh» vecizesi teşkil eden Türkiye, komşulariyle olan 
münasebetlerini geliştirmeye özel bir kıymet atfetmektedir. Tür
kiye şimdiye kadar birçok delillerini verdiği barışçı, geleneksel 
politikası ile bütün memleketlerde olduğu gibi komşuları ile de 
bağımsızlık, toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama, hak eşit
liği, milletlerarası taahhütlere riayet prensiplerine daima bağ
lı ve hürmetkar olmuştur. Atatürk’ün «hakimiyet kayıtsız şart
sız milletindir» sözü pârlamentoların mânevi şahsiyetlerinin ve
ciz bir şekilde ifade ettîğİ kadar, parlâmentoların yüce görev
lerini de göstermektedir. Bu prensibe bütün dünyada gereken 
hürmetin gösterilmesini dileriz.

Türkiye ile Romanya’nın aynı coğrafi bölgede iki komşu 
memleket olarak sulh ve sükûn içinde aralarında iyi ve dostane 
münasebetler kurmalarından ve işbirliğini geliştirmelerinden bü
yük faydalar elde edeceklerine kaniyiz. Bu yolda, günden güne 
artan ticaret, iktisat, turizm, ulaştırma ve sair alanlarda kaydedi
len ilerlemeleri memnunlukla zikretmek isterim.

Memleketimizdeki ziyaretiniz sırasında Türk halkının Ro
men milletine karşı beslediği iyi duyguları yakından müşahade



buyuracaksınız. Türkiye’yi gezdikçe, memleketimizi ve halkımızı 
yakından tanıdıkça Türk milleti ile Romen milleti arasında birçok 
benzerlikler bulacağınızdan eminim.

Sîzlere hoşgelainİz der, memleketimizde iyi günler geçir
meniz temennisiyle kadehimi zatıâlinizin ve muhterem refi
kanızla Romen parlâmentosunun mümtaz üyelerinin sıhhat ve 
saadetine ve asil Romen milletinin refah ve tealisine kaldırıyo
rum.»

Romanya Millet Meclisi Başkam Stefan Voitec ise şunları söyle
miştir :

«Romen Büyük Millet Meclisi heyeti, şahsım ve eşimin na
mına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Romanya Büyük Millet 
Meclisi heyetinin Türkiye’ye davetinden, memleketimiz ve halkı
mıza karşı söylediğiniz hararetli sözlerinizden dolayı teşekkürle
rimi bildirmeme müsaade etmenizi rica ediyorum.

Heyetimiz üyelerinin, bize karşı gösterdiğiniz yakın misa
firperverlikten, dostluk ve saygıdan dolayı duydukları memnuni
yeti ifade etmek, benim için büyük bir şereftir.

Memleketinize yaptığımız ziyaret esnasında, Türk halkının 
hayatı ve meşguliyetlerini, vatanının terakkisi yolunda elde etti
ği başarılarını tanımak, Türkiye parlâmentosunun sayın üyeleriy
le faydalı fikir teatisi yapmak fırsatı verilmektedir.

Müsaadenizle, Türkiye cumhuriyeti üstün önderleri, ekse- 
iâns Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ekselâns Senato Başkanı Şev
ki Atasağun, ekselâns Ferruh Bozbeyli, ekselâns Başbakan Süley
man Demirel ve ekselâns Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
gil ile yaptığımız görüşmelerden dolayı büyük memnuniyetimizi 
ifade ediyorum.

Romanya ile Türkiye arasındaki ananevi iyi komşuluk, kar
şılıklı anlaşma ve dostluk ilişkilerinin devamlı olarak gelişmesini 
görmekten dolayı sevinç duymakta /e barışçı işbirliğinin her iki 
halkın yararına gelişmesinin, yaşadığımız bölgede ve dünyada 
barış davasına faydalı olacağına kaniiz.

Bu şartlar içinde, parlâmento heyetlerinin ve hükümet şef
lerinin ziyaretlerinin ve aralarındaki ilişkilerin tam faydalı oldu
ğu manalıdır. Başbakanımız ion George Maurer’e Türkiye'de 
gösterilen hüsnü kabul ve bu münasebetle yapılan müzakereler 
ve başarılan andlaşmalar, memleketimizde müsbet olarak karşı
lanmaktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin faaliyetini 
büyük bir ilgi ile tanıdık ve parlâmentolarımız arasında bazı iş
birliği şekillerini müzakere ettik. Böylece, ekselans başkan Fer- 
ruh Bozbeyli'nin idaresindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi heye
tinin geçen sene Romanya’ya yaptığı, memleketimizde güzel in
tibalar uyandırdığı ziyareti münasebetiyle kurulan ilişkileri art
tırmaya devam etmekteyiz. Şimdiki milletlerarası durum, parlâ
mentoların halklar arasında yaklaşma ve anlaşma davasına, sos
yal nizamları ne olursa olsun, uluslararası barışçı işbirliği, mü

nasebetlerinin gelişmesine devletlerarası ilişkilerde, millî bağım
sızlık ve hükümranlık, haklcrda eşitlik, içişlere karışmamazlık, 
karşılıklı avantajlara dokunulmamazlık prensiplerinin kurulma
sında yapacakları yardımı isbat etmiştir. Milletlerin kaderleri için 
yüksek bir sorumluluk ve yetki ile görevli olan parlâmentolar, 
halkların kendi kaderlerini kendileri tayin etmeleri hakkının yeri
ne getirilmesine yardım etmekle halklara borçludurlar. Bu kutsal 
hakkın çiğnenmemesine, yabancı müdahale edilince ve ülkelerin 
içişlerine karışılınca halkların istedikleri yaşayış tarzını ve sosyal 
ve siyasî nizamını seçmelerine engel olununca ilgisiz kalama- 
maktayız. Keza, yaşadığınız çağın medeniyeti için utanç verici 
bir leke olan sömürgeciliğe ve yeni sömürgeciliğe ve ırk ayrımı
na karşıyız. Avrupa kıtasının bir ülkesi olan Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti, bahiskonusu kıtada barış ve güvenliğin tesisine bü
yük bir önem vermektedir. Kanaatimizce, büyük olsun, küçük ol
sun bürün milletler, uluslararası işbirliği semerelerinden faydalan
malıdırlar. Ekonomisinin ve kültürünün gelişme projesine devam 
eden memleketimiz bütün dünya devletleri arasında karşılıklı 
avantcj prensibine dayanarak işbirliği ilişkilerinin kurulması hu
susunda gayret sarfediyor, ve Balkan devletleri arasındaki iliş
kilerin iyileşmesinin, bu bölgede ve dünyada ki barış davası için 
bir önem taşıdığını telâkki ediyor. Bu meydanda modern Türki
ye’nin büyük devlet adamı olan Kemal Atatürk’ün Balkan devlet
leri arasındaki işbirliği fikirlerinin gelişmesine, bilhassa Romanya 
ile Türkiye arasında olmak üzere bu bölgede uluslar arasında 
dostluk ve işbirliği ilişkilerinin kurulmasına yaptığı önemli yardı
mı hatırlamama müsaade etmenizi rica ediyorum.

Parlâmento heyetinin Romanya’yı ziyareti olduğu gibi 
Türkiye’yi ziyaretimiz de, son yıllarda memleketlerimiz temsilci
leri arasında yapılmış olan faydalı temaslar arasında yer almak
tadır. Diğer alanlarda olduğu gibi, parlâmentolarımız arasındaki 
buluşmaların, temasların ve ziyaret teatilerinin ileride de devam 
etmesini ve verimli olmasını canı gönülden arzu etmekteyiz.



Kadehimi zatı âlinizin, muhterem eşinizin şerefine çalışkan 
ve istidatlı Türk halkının refahı ve tealisine kaldırmama müsaa
de etmenizi rica ediyorum.

27 Nisan 1967

21 Nisan 1967

Keza, müsaadenizle, kadehimi, memleketlerimiz arasında
ki dostluk ve işbirliği ve bütün dünyada barış için kaldırıyo
rum.»

YU N A N İSTA N 'D A  HÜKÜMET DARBESİ

Bakanlar kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlı
ğında toplanarak Yunanistan’daki durumu gözden geçirmiştir.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de 
Yunanistan'daki olaylar hakkında Millet Meclisine bilgi vermiş ve 
özetle şunları söylemiştir : «Hükümet olarak belirtmek istediği
miz husus, durumun gerektirdiği bütün tedbirlerin alınmış oldu
ğudur. Durumdaki gelişmeler, zamanında yüce meclisin itilâma 
sunulacaktır.

Yunanistan'da idareyi ele alan askerlerin kurduğu hükü
met Kral önünde yemin etmiştir. Kabine şu şekilde kurulmuştur :

Başbakan : Konstantin Kolias

Başbakan yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı : General Span- 
dikakis

Koordinasyon Bakanı : Albay Makarezos

İçişleri Bakam : Tuğgeneral Patakos

Devlet Bakam : Albay Papadopulos.

Başbakanlığa getirilen eski yargıtay baş savcısı Konsfan- 
tin Kolias, aynı gün yaptığı konuşmasında, «Yunanistan, istisna
sız bütün ülkelerle dostça ilişkilerini idame ettirmeye çalışacak
tır» demiş ve sözü Kıbrıs konusunc getirerek «meseleye barışçı 
bir çözüm yolu bulmaya gayret ed-,-çeklerini» söylemiştir.

TÜRKİYE - İNGİLTERE KREDİ A N LA ŞM A SI

Türkiye ile İngiltere arasındaki 63 milyon lira tutarında 
bir kredi anlaşması Maliye Bakanlığında imzalanmıştır.

Tamamen faizsiz olan kredi 25 yıl süreli olup, taksitlerin 
ödenmesine imzayı takip eden iki yıldan evvel başlanmıyacak- 
tır.
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Verilen kredi, Avrupa İktisadi Kalkınma Teşkilatı Türkiye 
konsorsiumu üyelerinin 1967 Yardım Fonu programına taahhüt 
ettikleri miktarın İngiltereye düşen hissesini teşkil etmekte olup 
tam veya yarı İngiliz imalâtı malzeme ve eşyaların alınmasın
da kullanılacaktır.

63 milyon liralık bu krediye ilâveten İngiltere, önceki yıl
lara ait borçlardan doğan ödemeleri karşılamak üzere 1967 de 
Türkiyeye ayrıca 65 milyon 268 bin lira tutarında bir yardımda 
bulunacaktır.

22 Nisan 1967 B A ŞB A K A N IN  BASIN  TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, İstanbul’da yaptığı basın 
toplantısında dış politika ile İlgili konulara da geniş yer ayırmış
tır (Bk. Belge 20).

22 Nisan 1967 YENı Y U N A N  H Ü KÜ M ET İN İN  P R O G R A M IN D A
KIBRIS K O N U SU

Yunan radyosunda okunan yeni hükümet programında, 
«Kıbrıs’taki azınlık haklarının dikkate alınması suretiyle Enosis'i 
barışçı müzakerelerle sağlama gayesi gütmekteyiz» denilmek
tedir.

24 Nisan 1967 RCD ÖDEM E B İRLİĞ İ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) üyeleri Tür
kiye, Pakistan ve İran arasındaki ticarî mübadeleleri kolaylaştır
mak ve ödeme birliği kurulması imkânlarını müzakere etmek için 
her üç memleketin hey’etleri arasındaki çalışmalara Ticaret Ba
kanlığında başlanmıştır.

Her üç memleket arasında bir ödeme birliği kurulmasın
dan sonra, Türkiye'nin İran ve Pakistan’a özellikle yerli sanayi 
mamûlleri ihracatında daha da artış olacağı ilgililerce ifade edil
miştir. Türkiye'nin 1965 senesinde Pakistan'a yaptığı 43 bin do
larlık ihracatta bir sene içinde büyük çapta artma olmuş ve 
1966 yılında 20 mislinden fazla bir artışla 979 bin dolara çık
mıştır.
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25 Nisan 1965 AD EN A U ER 'İN  CEN AZE TÖRENİ

25 Nisan 1965

26 Nisan 1967

Eski Federal Almanya şansölyelerinden müteveffa Konrad 
Adenauer’in cenaze töreninde Türkiye’yi Başbakan Süleyman 
Demirel temsil etmiştir. Başbakan,a Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan refakat etmiştir. 
Bonn’da bulunduğu sırada Alman televizyonunda bir konuşma 
yapan (Bk. Belge 21) Başbakan Demirel, 26 Nisan günü yurda 
dönüşünde seyahati ile ilgili şunları söylemiştir : «Birçok yaban
cı devlet başkanları, başbakanları ve dışişleri bakanları ile bir 
törenin ölçüleri içerisinde ne gîbi hususlar görüşülebilirse öylece 
görüşmelerde bulunduk.»

TÜRKİYE , İRAN VE PAKİSTAN ARASINDA Ç O K  
TARAFLI ÖDEME ANLAŞM ASI

Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki ticarî ilişkileri kolay
laştırmak amacıyla ödeme birliği kurulması imkânlarını araştır
mak üzere 2 gündenberi Ankara’da çalışmalar yapan Türkiye, 
İran ve Pakistan delegasyonları arasında bir anlaşma imzalan
mıştır.

ilgililer, anlaşma hükümlerinin 1 Temmuz 1967 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin yakında tamam
lanacağını ifade etmiş, anlaşma gereğince Türkiye, İran ve Pa- 
kislan’a ikişer milyon dolarlık kontenjan ayrıldığını söylemişler
dir.

Buna göre, her üç memleket arasında serbest döviz öde
mesini gerektirmeden geniş ölçüde mal mübadelesinin imkânı 
sağlanacak. Serbest dövizlerimiz zorlanmayacak ve yeni sanayi 
mamullerimizin de ihracı mümkün olacaktır.

BAŞBAKANIN  PAKİSTAN VE İRAN ZİYARETLERİNDEN  
EVVEL VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Pakistan'a hareketinden ön
ce şu demeci vermiştir :

«Pakistan ve İran hükümetlerinin nazik davetlerine icabet
le bu iki dost ve kardeş ülkeye hareket ediyorum.

Türkiye, İran ve Pakistan arasında mevcut ve gün geçtik
çe perçinleşen ilişkiler hepimizin yakinen malûmudur.
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Hükümet başkanı olarak, yurt dışına ilk resmi ziyaretimi 
bu iki kardeş ülkeye yapmaktan özel bir memnunluk duyuyo
rum.

Bunu, İran ve Pakistan ile mevcut ilişkilerimize verdiğimiz 
önemin yeni bir nişanesi olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.

Tarihte, devletlerarasında bu üç ülke kadar her türlü ard 
düşünceden uzak, samimi ve yakın münasebetler kurmuş ve bu
nu tam bir tesanüd hissi içinde karşılıklı menfatlerine ve bölge
lerinin sulh ve sükûnuna hizmet edecek şekilde geliştirmiş başka 
misallar bulmak cidden güçtür. Ziyaretimin, üç ülke arasında 
mevcut bu dostluğun teyidini vesile teşkil edeceğine şüphe yok
tur.

Ziyaretim sırasında, Pakistan ve İran devlet ricalî ile ya
pacağım görüşmelerde belli başlı beynelmilel meseleler ve mem
leketlerimizi ilgilendiren konular üzerinde görüş teatisi ve istişa
reler yapacağız. Bu arada, Pakistan ve İran'ın her sahada için
de bulundukları kalkınma hamleleri hakkında bir fikir edinmek 
fırsatını da bulacağız.

Kendilerine karşı en halisane hisler beslediğimiz Pakistan 
ve İran milletlerine aziz milletimizin selam ve sevgilerini iletmek 
ise benim için ayrı bir zevk olacaktır.»

27 Nisan 7 M ayıs 1967 B A ŞB A K A N  SÜ LEYM A N  DEMİREL'İN  PAKİSTAN'I  
ZİYARET İ

Başbakan Süleyman Demirel, eşi ile birlikte ve refakatin
de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Refik 
Tulga olduğu halde Pakistan'ı 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri ara
sında resmen ziyaret etmiştir. Rawalpindi havaalanında Mare
şal Eyüp Han tarafından karşılanan Başbakan Demirel, ziyare
tinin ilk günü Mangla barajını gezmiş, daha sonra da Pakistan 
Planlama Komisyonu Başkan yardımcısını kabul ederek Pakis
tan’ın 3 üncü beş yıllık plânı hakkında bilgi almıştır. Aynı akşam, 
Pakistan devlet başkanı, Başbakan Demirel şerefine bir akşam 
yemeği vermiştir (Bk. Belge 22).

Türk - Pakistan resmi görüşmeleri 28 Nisan günü başla
mış ve geç vakit tamamlanmıştır. Ertesi günü Lahora h a r e k e t  

eden Başbakan Demirel, havaalanında Mareşal Eyüp Han tara
fından uğurlanmıştır. Lahor şehrinin tarihi yerlerini gezen ve bu
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27 Nisan 1967

11 Nisan 1967

27 Nisan 1967

28 Nisan 1967

arada şair İkbal'ın mezarını da ziyaret eden Başbakan şerefine 
Lahor Belediye Başkanı tarafından bir tören düzenlenmiştir. (Bk. 
Belge 23). Batı Pakistan Vaiisi ise Demirel şerefine bir akşam ye
meği vermiştir (Bk. Belge 24). Ziyaretin 4. üncü gününü de Kara- 
çi’de geçiren Başbakan Demirel, bu şehirde Şairi Azam'ın kab
rini ziyaret etmiş, akşam da RCD Ticaret Odası tarafından şere
fine verilen yemekte hazır bulunmuştur (Bk. Belge 25). Başbakan 
Karaçi'den Tahran'a 1 Mayıs günü hareketinden sonra Eyüp 
Han’a bir mesaj göndermiştir (Bk. Belge 26). Türk - Pakistan or
tak bildirisi de aynı gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 27).

DIŞİŞLERİ BAKANI YU N A N  HÜKÜMETİN İ TANIM AK  
K O N U SU N D A  VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Pakistan'a hare
ket etmeden önce verdiği özel bir demeçte, «Türkiye’nin Yuna
nistan’ı tanıyıp tanınmaması diye bir konu yoktur. Zira bütün 
büyükelçiler krala akredite olmaktadır. Yunanistan eskiden de 
bir krallıktı, şimdi de bir krallıktır, değişen sadece hükümettir, 
yani bir iç meselesidir. Bundan dolayı ilişkilerimize eskisi gibi 
devam edeceğiz» demiştir.

TÜRKİYE — AVUSTURYA HAVA ANLAŞM ASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükü
meti heyetleri arasında hava ulaştırmasını düzenlemek amccile 
yapılmakta olan müzakereler nihayetlenmiş ve hazırlanan an
laşma metni Dışişleri Bakanlığında parafe edilmiştir.

G Ü N E Y  — BATI AFRİKA KO N U SU N DA TUTUMUMUZ

Birleşmiş Mİlletler’de görüşülmekte olan Güney - Batı Afrika 
konusunda Asya ve Afrika ülkelerinin sunduğu karar tasarısını 
altı ülkenin daha imzalaması ile tasarıyı destekleyenlerin sayısı 
56’ya çıkmıştır. Tasarıyı desteklediklerini açıklayan ülkeler Tür
kiye, Seylan, Kamboç, Kıbrıs, Lübnan ve Yukarı Volta’dır.

DIŞİŞLERİNİN YUNAN HUDUDUNDAKİ BİR 
O LAYLA  İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konudaki açıkla
ması şöyledir :
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«Bugün sabaha karşı Meriç nehrinin Türkiye'ye ait kıyı
sında bir Türk çobanının Yunanlı balıkçılar tarafından dövülmesi 
yüzünden meydana gelen ateş teatisi sonucunda Türk çobanın 
vurularak öldüğü, karşı taraftan da bir kaç kişinin yararlandığı 
veya öldüğü öğrenilmiştir. Olay hakkında mahallinde Savcı ve 
il Jandarma Komutanı tahkikat yapmaktadır.»

28 Nisan 1967 FEDERAL A L M A N Y A  İLE TÜRKİYE ARASIN D A
TELEV İZYO N  A N LA ŞM A S I

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bildirilmiştir:

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz 
arasında 15 Eylül 1964 tarihinde imzalanmış bulunan Teknik İş
birliği Anlaşması çerçevesinde, Türk Enformasyon servislerini 
takviye ve televizyonunu tesis konularında yeni bir ek anlaşma 
bugün, 28 Nisan 1967, Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

Anlaşmada Federal Almanya Cumhuriyetinin Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığımız ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne muhtelif kayıt cihazları, ölçü aletleri, antenler, 
televizyon verici tesisatı ve antenleri sağlaması, bunların Türkiye'de 
kurulması ve işletilmesi için uzmanlar göndermesi ve Almanya’da 
Türk stajyerlerini yetiştirmesi öngörülmektedir.

28 Nisan 1967 TÜRK —  RO M EN  TURİZM A N L A ŞM A S IN IN  TASDİK BELGESİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bildirilmiştir:

Romanya ile memleketimiz arasında 29 Temmuz 1966 
tarihinde imzalanan Turizm anlaşmasının tasdik belgesi 28 Ni
san 1967 tarihinde Bükreşte teati edilmiştir.

Romanya Başbakanının geçen Temmuz ayında memleke
timizi ziyareti sırasında imzalanan söz konusu anlaşma iki ülke 
arasında turizmi geliştirmek, turistik mübadeleleri arttırmak ve 
turist celbi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve işbirliğini ön 
görmektedir. Ayrıca, anlaşma iki ülkenin sınır formalitelerinin 
yumuşatılması, turistik tesis inşaatı ve düzenlenmesi ve propa
ganda alanında bilgi ve tecrübe teatisini de kapsamaktadır.
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29 Nisan 1967 TÜRKİYE İLE KIBRIS ARASINDAKİ UÇAK SEFERLERİ 
İLE İLG İLİ AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç bu konuda şu açık
lamayı yapmıştır: «Türkiye Hava Yolları, 1 Mayıs tarihinden 
itibaren Kıbrıs ile Türkiye arasında normal seferlerine başlıya- 
caktır.»

3 Nisan 1967 BELÇİKA TURİZM BAKAN IN IN  BASIN TOPLANTISI

Belçika Turizm Bakanı Jan Piers, Türkiye'den ayrılışından 
bir gün evvel İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Türki
ye’de 8 günlük gezisinden çok memnun kaldığını, Türkiye gibi 
birçok medeniyetlerin zengin ve çeşitli kalıntılarına sahip bir 
ülkeye Avrupa'dan, Amerika’dan gelen turistlerin kültürel ba
kımdan her aradıklarını bulabileceklerini belirtmiştir.

Türkiye'deki otel ve lokantaların servislerini ve Türk mut
fağının güzelliğini öven konuk Bakan, Türklerin anıtları ve tabiat 
güzelliklerini koruması gerektiğini, geniş bir ağaçlandırma faa
liyetine girilmesinin, modern şehircilik anlayışına uygun geniş 
tatil köyleri planlanmasını, uzaklık faktörünün ortadan kaldırıl
ması için büyük yardımı olan jet uçaklarla sefer yapılmasını tav
siye etmiştir.

«Türkiye'nin yakın bir zamanda hakkı olduğu büyük turis
tik gelişmeye kavuşmasını temenni ederim» diyen Bakan, 1967 
yılında Belçika’dan Türkiye'ye 12.000 turist geleceğini açıklamış
tır.

Jan Piers, Belçika’dan Türkiye'ye yatırım yapmak için ser
maye bulunduğuna değinerek yakında bazı sendika yönetici
lerinin Türkiye'ye gelip işçilerin yazlık tatillerini Türkiye’de ge
çirmeleri için temaslarda bulunacaklarını söylemiştir.
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B E L G E  1 2 Nisan 1967

C U M H U R BAŞKAN I S U N A Y ’IN N E W  YORK'A VARIŞINDA YAPTIĞI KO N UŞM A

A. B. D.’ne resmi bir ziyarette bulunmak üzere New York’tan geçen Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, Kennedy havalanında kısa tevakkufu sırasında gazetecilere şu de1 
meci vermiştir :

«Müttefikimiz ve yakın dostumuz Birleşik Amerika topraklarına ayak bastığım şu 
sırada, Türk milletinin selâmlarını ve iyi dileklerini, Amerikan milletine ulaştırmaktan hu
susi bir zevk ve şeref duyuyorum. Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı, büyük bir nezaketle 
beni güzel memleketinizi ziyarete davet etmiştir. Başkan Johnson ile yapacağım görüş
melerin, memleketlerimiz arasındaki münasebetleri, daha da takviye edeceğine inancım 
tamdır. Bu görüşmeler umumî dünya mes eleleri ile Türkiye ve Birleşik. Amerika yı yakinen 
ilgilendiren müşterek konularda görüş ve bilgi teatisi yapma fırsatını verecektir. Bundan 
20 yıl evvel Truman doktrininin tatbikatı çerçevesinde, memleketlerimiz arasında kurulup, 
bilâhare Nato ve Cento içinde daha da gelişmiş bulunan işbirliği, şüphesiz ki müşterek 
sulh ve emniyet davamıza yararlı hizmette bulunmuştur. Bu ziyaretimin, böyle ehem
miyetli bir tarihi hâdisenin 20’nci yıldönümüne rastlamasından, hususi bir memnuniyet du
yuyorum. Bu güzel tesadüfün, birçok müşterek mes'ut hatıraları canlandırmaya vesile 
olacağından ve aynı zamanda, konuşmalarımıza da ayrı bir hususiyet vereceğinden emi
nim. Birleşik Amerika'ya yapmakta olduğum bu ziyaretin sonlarına doğru, güzel şehrinize 
tekrar gelmeyi tahallükle bekliyorum.»

B E L G E  2  ̂ Nisan 1967

CUM HURBAŞKANI CEVDET S U N A Y ’IN F İLADELFİYA ’YA  
VARIŞINDA YAPTIĞI KO N ŞM A

A. B. D.’ni resmen ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Filadelfiya’da 
kendisini karşılayan Belediye Başkanının konuşmasına cevaben şunları söylemiştir:

«Güzel şehrinizi ziyaret etmekten, bilhassa bahtiyarlık duyuyorum. Filadelfiya'nın, 
Amerikan ihtilâlinde bağımsızlığın beşiği olarak oynadığı mühim rolü, tarih gerekli şekilde 
kaydetmiş bulunmaktadır. 1774’de, Filadelfiya’da toplanmış olan kıta kongresinde kabul 
edilen âli prensipler, yalnız Amerika için değil, bunlardan ilham kaynağı olarak istifade 
eden, bütün dünya için de yeni bir çağın başlangıcını teşkil etmiş olması bakımından, 
büyük ehemiyeti haizdirler. Güzel şehriniz aynı zamanda, Türkiye ile ABD arasındaki tica
rî ilişkiler bakımından da emsalsiz bir yer işgal eder. Filhakika, 19 asrın başlarında mem
leketlerimiz arasındaki ilk ticarî ilişkilerin kurulmasında, Filadelfiya öncülük etmiştir. Deniz 
kuvvetlerimiz arasında ki yakın işbirliğine de, çeşitli vesilelerle limanımız sahne olmuştur. Bu

45



münasebetle, Truman doktrini'nin 20'nci yıldönümünü kutladığımız bu yıl, bu doktrin saye
sinde elde edilen başarıları sitayişle belirtmek benim için zevkli bir vazife teşkil etmektedir. 
Güzel şehrinizi, bir ticaret ve sanayi merkezi olduğu kadar, eğitim ve kültür merkezi olarak 
da tanımaktayız. Filadelfiya’ya, milletimin temsilcisi olarak gelip, Amerikan milletine dostluk 
ve ittifak bağları ile merbut Türk milletinin hararetli selâm ve en iyi temennilerini sîzlere 
ulaştırmak, benim için büyük bir sevinç kaynağıdır.»

B E L G E 3 3 Nisan 1967

C U M H U R BA ŞK A N I S U N A Y 'A  FİLADELFİYA FAHRİ 
HEMŞEHRİLİK Ü N V A N IN IN  TEVCİHİ

Filadelfiya şehrinin fahri hemşehrilik ünvamnın kendisine tevcihi dolay isiyle, bir ko
nuşma yapan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Amerika’yı ziyaretinin Filadelfiya'dan baş
laması dolayısîyle duyduğu memnunluğu belirterek şunları söylemiştir:

«Memleketim için izhar ettiğiniz duygulara ve şahsım hakkındaki nazik sözlerinize 
çok teşekkür ederim. Filadelfiya’lılar tarafından güzel şehrinize geldiğimizden beri bizlere 
gösterilen sıcak hüsnükabul beni çok mütehassis etmiştir.

Dün buraya varışımda da işaret ettiğim gibi, Türkiye ile Birleşik Amerika arasın 
da ilk bağların tesisinde Filadelfiya’nın oynamış bulunduğu önemli rol dolayısiyle mem
leketinize yapmakta olduğum ziyaretin güzel şehrinizden başlaması beni bilhassa memnun 
etmektedir.

Bugün Başkan Johnson ile buluşacağım. Bu buluşmayı tehalükle bekliyorum. Ayrıca 
ziyaretim esnasında güzel memleketinizin hiç olmazsa bir kısmını görebilmek ve Amerikan 
milletinin büyük başarılarından bazılarını daha yakından müşahade edebilmek İmkânını 
bulabileceğimden dolayı da bahtiyarım. Filadelfiya samimi misafirperverlik ve dostlukla
rının bir nişanesi olarak bu fevkâlâde şehrin fahri hemşehrilik payesini ihraz etmeyi, bü
yük bir mazhariyet addetiyorum. Kendilerine Türk milletinin dostluk hislerini ve en iyi di
leklerini getirdiğim Filadelfiya’lıları selâmlarım.»

B E L G  E 4 3 Nisan 1967

C U M H U R BA ŞKA N I SU N A Y ' IN  BEYAZ SAR AY 'D A  K ARŞ ILAN M ASI

Başkan Johnson, Devlet Başkanımız Cevdet Sunay ve refakatindekilerini Beyaz Sa
ray’da şu konuşma ile karşılamıştır :

«Bay Başkan, Bayan Sunay, Değerli Misafirler,

Bayan Johnson ve ben sizi, Bay Başkan, burada görmekle bilhassa bahtiyarız. Ame
rika’da bulunmanız bize, memleketimize beş yıl önce yaptığımız ziyaret esnasında Türk 
halkından gördüğümüz sıcak kabul v e  dostluğa mukabelede bulunmak fırsatını v e rm e k 

tedir.
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Evvelce bütün Amerikan halkının saygı ve takdirini kazanmış bulunan halkınız bi
zim de kalbimizi fethetti.

Asrımız, Türk milletinin amaç ve başarılarından büyük kazançlar elde etmiştir. Bun
dan 40 yıl önce Kemal Atatürk'ün dahiyane idaresi altında çağdaş Türkiye’nin doğuşu 
zamanımızın en büyük devrimlerinden biri idi. Bu olay, o tarihten bu yana bağımsızlıkla
rına kavuşanlara veya mazinin zincirlerinden kurtulmak isteyenlere bir ilham kaynağı ol
maya devam etmektedir.

Verdiğiniz örnekle, hür insanların kuvvetli ve bağımsız müesseseler yaratabildiğim 
ispat ettiniz. Parlâmentonuzun kapısından giren herkese bir hatırlatma olarak şu yazı hâk 
edilmiş bulunmaktadır : Egemenlik Ulusundur.

Türk vatandaşları müteaddit defalar Anayasa idaresine bağlılıklarını göstermişler
dir. Parlâmenter demokratik sisteminizin canlılığı bu zihniyetin bir delilidir. Vicdan hürri
yetini titizlikle korudunuz ve bağımsızlığınızı muhafaza ettniz.

Hür insanlar aynı zamanda tabii müttefiklerdir.

Türkiye Birleşmiş Milletlerin en faal üyelerinden biri olmuştur. Güvenlik konseyin
de ve Birleşmiş Milletlerin diğer organlarında görev almıştır. Avrupa Konseyinin ve B. M. 
Filistin Uzlaşma Komisyonunun üyesi olan Türkiye Birleşmiş Milletlerin Kore için asker ta
lebini yerine getiren ilk ülkelerden biri idi.

Türkiye 1952'de Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtına katılarak, gücünü, barışı ko
ruma davası için resmen taahüt etmişti.

Türkiye ile A. B. D. arasında, ancak hür insanların kuvvetli kardeşlik bağlılığına 
mensup olanların anlayabileceği özel yakınlık bağı bulunmaktadır.

Bugün, Bay Başkan, sizinle bu his içinde buluşmaktayız. Sizinle beraber günün en 
önemli konularını gözden geçirmekten ve dünyanın bütün ülkeleri arasında daha büyük 
ahenk sağlayacak yolları beraberce araştırmaktan zevk duyacağımı belirtmek isterim.

Türkiye’nin, halkına daha büyük refah ve daha yaratıcı bir hayat sağlamak yönünde
ki etkileyici ve heyecan verici ilerlemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi istemek
teyim.

Türkiye’de bugün, Amerika'daki dostlarınızın uzun zamandan beri heyecanla alkış
ladıkları bir zindelik ve hareket göze çarpmaktadır.

Geleceğin, sadece kuvvetli olanlara değil, fakat barış jğruna yapıcı olma çaba
sında en çok çalışanlara ait olduğunu bilmekteyiz. Bu yolda Türkiye'nin asrımızda pek 
çok defa yaptığı gibi önderlik ettiğini görmekteyiz.

Bay Başkan, sizi burada görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Sunay, Başkan Johnson'un nutkuna şu cevabı vermiştir :

«Sayın Başkan, Sayın Bayan Johnson, Bayanlar ve Baylar .-

Bu son derece samimi ve sıcak hüsnükabul dolayısiyle size müteşekkirim.
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Nazik davetinize icabetle, Birleşik Amerikaya bir ziyarette bulunmak üzere 
Washington’a geldiğim şu sırada, Zatıdevletinizi ve Sayın Bayan Johnson’u Türkiye de 
selâmlamak zevk ve mazhariyetine sahip olduğumuz 1962 yılı hafızamda canlanıyor. 
Bu ziyaretiniz esnasında, hepimiz kudretli şahsiyetiniz, devlet adamlığı vasıflarınız ve ba
rış davasına ve insanlığın ilerlemesine olan bağlılığınızın büyük ölçüde tesiri altında
kalmıştık.

Birleşik Amerika’nın Başkanı olarak bütün tükenmez enerjinizi, Zatıdevletleri için 
çok değerli olan ideallerin gerçekleşmesine adamış bulunuyorsunuz.

Bu ziyaretim, çok mutlu bir yıldönümü olan Truman doktrininin yıl dönüme rastla
maktadır. Bu doktrin, Türkiye ile Birleşik Amerika arasında, devamlı bir dayanışma ve 
ortaklığa yol açmıştır.

Sizinle pek çok noktamız müşterektir. Her iki memleket de, aynı hürriyet aşkı ve 
demokrasiye bağlılık hislerini paylaşmaktadır. Her iki ülke de, âdil bir barış ve hür ve 
eşit milletlerden müteşekkil bir dünyanın kurulması gayesine bağlıdır. Tarih boyunca, mil
letlerimiz, hürriyetlerini korumağa ne derece azimli olduklarını ve herhangi bir tehdide 
ne ölçüde cesaret ve azimle karşı koyabileceklerini ispat edegelmişlerdir.

Yirmi yıl önce başlamış bulunduğumuz işbirliği her zaman olduğu kadar kuvvet
lidir. Bu işbirliği, her iki memleketin de denge, güvenlik ve barışın vazgeçilmez bin un
suru olarak mütalâa ettikleri NATO çerçevesindeki ittifak bağlarıyla tarsin ve takviye 
olunmuştur. Biz bu ortaklığa çok değer atfediyoruz ve barışı takviye etmek ve dünya 
milletleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni attırmak için durmaksızın gayret sarfey- 
lemek gerektiğine aynı şekilde kanî bulunduğumuza inanıyorum.

Bay Başkan, memleketimizin müşterek menfaatlerini ingilendiren mevzuları si
zinle buluşarak görüşmeğe ve ayrıca Türkiyenin Amerika'daki diğer iyi dostlarıyla ta
nışmak zevkine erişmeğe memnunlukla intizar ediyorum.

Şahsi temaslarımızın, memleketlerimizi birbirine bağlayan dostane münasebetleri
daha da değerlendirmeğe ve miletlerimiz arasındaki anlayışı arttırmağa hadim olması
en halisane ümit ve dileğimdir.»

B E  L G  E 5 3 Nisan 1967

C U M H U R BA ŞKA N I CEVDET S U N A Y 'A  W A S H IN G T O N  
ŞEH RİN İN  A N A H TA R I  VERİLMESİ

Washington’a gelişi münasebetiyle, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay şerefine tertip
lenen karşılama töreninden sonra, ¡kİ devlet başkanları ve refakatindeki heyetler kortej
halinde şehrin sokaklarından geçmiş ve halkın sevgi gösterileri İle alkışlanmışlardır.
Cumhurbaşkanımızın ikamet edeceği Blair House önünde Washington şehrin idare mec
lisi üyesi Walter Tobriner Cevdet Sunay'a şehrin bir anahtarını takdim etmiştir. B aşkan  

Sunay, bunun üzerine şu konuşmayı yapmıştır:
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«Bay Başkan, Bayan Johnson, Bay Tobriner, Bayan Tobriner Bayanlar, Baylar.

Amerikan milletini ve büyük liderleri Lyndon B. Johnson'u selâmlamak üzere bu 
güzel memlekete gelmiş olmaktan büyük mazhariyet duyuyorum. Ziyaretimin bu kadar 
ıç açıcı bir vesile teşkil etmesini mümkün kıldığınız için sizlere kalbî teşekkürlerimi su
narım.

Bana gösterdiğiniz nazik hüsnükabülü, sadece Amerikan milletinin an'anevî mi
safirperverliğinin değil, aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Amerika arasındaki münase
betlere daima hâkim olmuş bulunan dostluk ve iyin ¡yetin nişanesi olarak da telâkki edi
yorum. Memleketlerimizin arasındaki dostluğun, uzun bir geçmişi vardır. 165 yıldır pay
laştığımız dostane münasebetlerimizin bu süre zarfında daima terakki etmiş ve daha zi
yade iyiye gitmiş olması, bana büyük memnunluk vermektedir.

Hâlen memleketlerimiz en yakın dostluk ve ittifak münasebetleri ile birbirine bağ
lıdır. Müşterek idealler uğrunda birleşmiş bulunuyoruz. Aynı emelleri besliyoruz, insan 
haysiyet ve eşitliğine saygı duyuyoruz ve manevî değerlere sarsılmaz bir inançla mer
butuz.

Nato ve Cento ittifakları içinde, Birleşik Amerika'nın bir dostu ve müttefiki olmak
tan müftehiriz.

Bay Tobriner, şahsımda Türk milletine takdim edildiğinden emin olduğum, bu dost
luk nişanesini kabul etmekten şeref duyuyorum.

Memleketimizin başşehri Ankara'nın hemşehrileri, bu nazik jestinizden dolayı, hu
susiyle memnun olacaklardır. Zira devlet merkezlerimizin tarihlerinde, karşılıklı ve müş
terek benzer noktalar vardır. Filhakika Ankara ve Washington, her iki memleketinde 
bağımsızlık savaşlarının zaferle sonuçlandırılmaları sonucunda, başşehir olarak seçilmiş
lerdir. Tıpkı Washington şehrinin, başkomutanınız ve ilk başkanınız George Washington 
tarafından, başşehir olarak kurulduğu gibi, Ankara da, bağımsızlık savaşımızın başkomu
tanı ve cumhuriyetimizin ilk başkanı olan, Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur.

Washington halkı için, sıcak ve dostane dileklerimizi kabul buyurarak, kendilerine 
iletmenizi rica eder, lüiufkâr misafirperverliğiniz ve bu müstesna hüsnükabülünüz için, 
teşekkür ederim.»

B E L G E 6 3 Nisan 1967

CU M H U RBAŞKAN I SU N AY 'IN  ŞEREFİNE DEAN RUSK'IN VERDİĞİ  
YEMEKTE YAPILAN KO N U ŞM ALAR

A. B. D. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Amerika’yı resmen ziyaret etmekte olan Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın şerefine verdiği yemekte bir konuşma yaparak, Türkiye ve 
Amerika'nın bir çok müşterek hatıraları olduğunu belirtmiş, Türk ulusunun bundan 20 yıl 
önce, Doğu vilâyetlerine karşı yöneltilen tehdidi sükûnet ve vekâr içinde bertaraf etme
sini bildiğini söylemiştir.
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Dean Rusk, Türk askerlerinin Kore’de Amerikan askerleriyle omuz omuza büyük bir 
ustalık ve kahramanlık örneği vererek savaştığını hatırlatmış ve Türkiye'nin bugün emni
yet ve güvenlik içinde bulunmasını, Türk halkının bağımsızlığını muhafaza ve idame ka
rar ve azminde aramak gerektiğini belirtmiştir.

Dean Rusk, Türkiye ve Amerika’nın, biri diğerini takip eden anlamda müttefikler 
olmadığını da işaretle şöyle demiştir :

«Bağımsız olarak hareket eden ve ulusal çıkarlarını daima gözeten ülkelerimiz, ken
dilerini aynı yolun üzerinde bulunan iki yakın dost ve müttefiktir. Bugün Türkiye için bek
çilik eden askerleriniz aynı zamanda Amerika'nın savunması için de bekçilik etmektedirler. 
Sizi temin etmek isterim ki, Amerika daima Türkiye'nin yanında bulunacaktır.»

Amerika Dışişleri Bakanının yaptığı konuşmaya cevap veren Cumhurbaşkanı Cev
det Sunay, şunları söylemiştir :

«Güzel başşehrinizi tekrar ziyaret etmekten haz ve derin memnuniyet duymakta
yım. Bana samimî dostluğunuzu teyid etmek ve memleketlerimizi karşılıklı olarak ilgilendi
ren mevzuları görüşmek fırsatı veren bu nazik daveti için sayın Başkana çok müteşekki
rim. Dün Amerikan İhtilâl tarihinin beşiği olan Philadelphîa’daydım. Bunun hepimiz için 
hatırlanacak bir hadise teşkil ettiğini sîzi temin etmek isterim. Güzel memleketinizin diğer 
kısımlarını da ziyaret etmeyi tehalükle beklemekteyim.

Malûmunuz olduğu üzere, memleketimiz kalkınma yolunda azimle ilerlemektedir. 
İktisadî gelişme ve kaynakların işletilmesinde olduğu kadar, İktisadî, sosyal ve teknolejik 
ilerlemeleri de kapsıyan birçok sahada heyecan verici terakkiler kaydedilmektedir. Halkı
mızın hayat şartlarını yükseltebilmek için büyük bir azimle gayret sarfetmekteyiz. Bu İkti
sadî gelişmenin tabii neticesi olan bazı güçlüklerle karşılaşmakta isek de, bu alan
daki gayretlerimizin başarıya ulaşacağından emin bulunmaktayım. Bu münasebetle Ame
rikan milleti tarafından, Türkiye’ye yapılan değerli yardım ve desteklerine, Türk milleti
nin candan teşekkürlerini ve derin takdir hislerini ifade etmek isterim.

Karşılıklı itimat ve saygı esasına dayanan ortaklık ve sıkı işbirliği bize gurur ver
mektedir. Milletlerimizin mukadderatını hürriyet, barış ve insan haysiyeti ideallerini mü
dafaaya matuf müşterek gayretler içinde birbirimizden ayrılmaz şekilde bağlı bulundu
ğuna inandığımızdan dolayı dostluğumuzun gelecek yıllarda daha da kuvvetleneceğine 
kanîiyiz.

Hatırasına ithaf edilen bu odada büyük Amerikalı Franklin’e saygı duygularımı ifa
de etmek benim için bir şeref vesilesidir. Gerçekten burada toplanmış bulunurken, bu müm
taz devlet adamının huzurunu derinden hissetmekteyim. Dehası yalnız Amerikan milletinin 
tarihi değil, fakat aynı zamanda bütün insanlık âleminin tarihini de resimleştiren bu bü
yük devlet adamını selâmlamak istiyorum.»



B E L G E  7 3 Nisan 1967

BA ŞKA N  JO H N S O N 'U N  CUMHURBAŞKANI SU N AY  ŞEREFİNE VERDİĞİ  
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

A. B. D. Cumhurbaşkanı Lyndon Johnson, Amerikayı resmen ziyaret etmekte olan 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay şerefine Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde şu ko
nuşmayı yapmıştır :

«Bay Başkan, Bayan Sunay, Bayanlar ve Baylar,
Bu akşam, burası, tanınmış bir memleketten gelen seçkin bir ziyaretçinin varlığile 

şeref kazanmış bulunmaktadır. İki kıt'a arasında bir köprü olan Türkiye, ilk kâşifler sahille
rimize ulaşmadan çok önce dahi ırkların birbirile karıştığı bir yer olmuştu. Burada, tarihte 
ız bırakan büyük imparatorluklar yükselmiş ve çökmüştür. Bu topraklar halkı, medeniyet ve 
san'ata büyük katkıda bulunmuştur.

Fakat, tarihindeki hiçbir olay, Türkiye’nin çağımızdaki kazandığı başarılardan da
ha üstün değildir. Bu yüzyılın başında büyük Lider Kemal Atatürk bir imparatorluğun kül
leri arasından halkını 20. yüzyılın başarılarına götüren bir düzeye sokmuştur.

Büyük bir filozof vaktile, bir devlet yaratıcısının, ahfadının ancak gelecek yüzyılda 
semeresini alacağı nimetler için çaba sarfetmesi gerektiğini söylemiştir.

Türkiye, her zaman bu kadar uzun süre beklememiz gerekmediğini ispat etmiş 
bulunmaktadır. Türk halkı daha şimdiden çabalarının pek çoğunun semerisinden fayda
lanmaktadır.

Türk halkı, ekonomik kalkınma yoluna girmiştir. Olaylar tarafından şekillendiril
mek yerine, olaylara yön vermektedir. Türkiye'nin sınırları güvenlik altında ve demokra
tik müesseseleri kuvvetlidir.

Fakat, Bay Başkan, Amerikalı filozof Ralph Waldo Emerson’un söylediği gibi, «bir 
memleketin gerçek medeniyet ölçüsü ne nufüs artışı, ne şehirlerin büyüklüğü, ne de ye
tiştirdiği ürünler olmayıp o ülkenin yetiştirdiği insanlardır.» Bay Başkan, memleketlerimiz 
birçok bakımlardan farklıdır, fakat, insanlarımızın ortak yönleri olmasından gurur duya
biliriz, kanaatindeyim. Amerikalılar ve Türkler sosyal adalet, hürriyetin korunması ve de
mokrasi ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Halklarımız, hükümetlerinin meselelerine bizzat katılmak arzusundadırlar.

Amerikalılar ve Türkler, harpten ve mücadeleden âzade bir dünyada kendi çapların
da mükemmeliyete ulaşma arzusundadırlar.

Bay Başkan, hayatınız, evvelâ bir asker şimdi de Cumhurbaşkanı olarak halkınıza 
sadakatle hizmet yolunda geçmiştir. Bundan daha yüksek bir gaye olamaz.

Bu vesileyle anmadan geçemiyeceğim : 20 yıl önce Başkan Truman, Yunanistan 
ve Türkiye’nin bağımsızlığını savunmaları yolunda Amerikan halkına çağrıda bulundu
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ğu zaman pek çok tenkitlere hedef olmuştu. Bay Truman saldırganlıkla ve «dünya poli
si» rolü oynamak istemekle suçlanmıştı. Halen hayatta bulunan bir yorumcunun sözleri- 
le, Truman doktrini, sadece harbe müncer olabilecek anti - komünist harekete tehlikeli 
bir şekilde karışmaktır.

Bazılarımız buna inanmayı reddetti. Gerçekten, hayatımın en gurur duyduğum 
anlarından biri 7 Mayıs 1947’de Parlamentoda Başkan Truman’ı ve onun sözde «tehlike
yi» önleme siyasetini desteklemek üzere konuştuğum andır. Yunanistan ve Türkiye'ye yar
dım lehinde oy kullanırken şunları söyledim : «Rusya’nın barışçı gayelere sahip olduğu 
ve diğer milletlerle barış içinde yaşamayı arzu ettiği, savaşın yarattığı dünyanın yeniden 
kurulmasında işbirliği yapacağı ümidile bu şekilde oy kullanıyorum, fakat, sonuç başka 
türlü de olsa, bu kararın alınmasının bu memleketin takip edebileceği yegâne dürüst yol 
ve savaşı önleyebilecek tek çare olduğuna eminim.»

Bugün, Yunanistan ve Türkiye ile Kore'nin dinamik, hürriyetsever milletler olması 
tabiî karşılanıyor. 20 yıl içinde Vietnam'ın da aynı şekilde görüleceğini tahmin ediyo
rum. Bu başarılara, Birleşik Amerika'nın ve dünyanın her tarafındaki müttefiklerinin, te
cavüz dalgası karşısındaki sağlam tutumları sayesinde ulaşılmış ve bu dalga gerilemiştir 
ve daima gerileyecektir. Bu müşterek davranış özel bir dostluk bağı olarak kalacaktır.

Bay Başkan, aramızda eşsiz bir bağ var, zira, 20 yıldan beri halklarımız, hürriyet 
kapısında, sadece kendimiz için değil, zayıfıyla kuvvetiisile bütün hür insanlık için mü
teyakkız bulunmaktadırlar. Cesur Amerikalı ve Türklerin Kore dağlarındaki mezarları 
dostluğumuzun ebedî delilidir.

Bu akşam burada, sizin varlığınızdan olduğu gibi bu ortak gelenekten de şeref 
duymaktayız. Gelecek yıllarda, müşterek ideallerden İlham alan yeni nesiller, bizim gibi 
hürriyet, adalet ve terakkiyi ortak amaç edindikçe, bu ortak geleneğin daha fazla geli
şip kuvvetlenmesini dilerim.

Bayanlar ve Baylar, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanları Cevdet Su- 
nay için kadehimi kaldırırken, sizin de bana katılmanızı rica ederim.

Cumhurbaşkanı Sunay, Başkan Johnson'un konuşmasına cevaben şunları söyle
miştir :

«Sayın Başkan, Sayın Bayan Johnson, Bayanlar ve Baylar

Bize karşı gösterdiğiniz sıcak ve içten gelen hüsnükabulden fevkalâde mütehassıs 
olmuş bulunuyorum. Bu münasebetle hakkımızdaki nazik ifadeleriniz ve VVaşington'da 
gördüğümüz lûtufkâr misafirperverliğe gerek şahsım, gerek refikam adına kalbi teşekkür
lerimizi İfade etmek isterim. Waşington’a daha önce de birkaç defa gelmiştim. Fakat bu 
defa, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak dâvetinize icabet mazhariyetine nail olmuş bulunu
yorum. Ayrıca, kendileriyle daha evvel tanışmış olduğum birçok mümtaz Amerikalı şah
siyeti de bu gece burada görmekten hususi bir memnuniyet duymaktayım.

Sayın Başkan, ziyaretimin münasip bir zamana rastladığım sanmaktayım. F ilh a k ik a ,  

ziyaretimin zamanında olmasının sebebi, memleketlerimiz arasında h a l l e d i l m e m i ş  bulunan
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herhangi bir meselenin mevcudiyeti değil, fakat son on yıl zarfında Amerika'yı hiç bir 
Türk Cumhurbaşkanının ziyaret edememiş olması ve Türk - Amerikan münasebetlerinde 
bir dönem noktası olan Truman dokrininin bu yıl kutlanması teşkil etmektedir. Bu bakım
dan burada neticesi Atlantik ittifakının imzasına müncer olan uzak görüşlü ve basiretli 
bir siyasetin temellerini atmış bulunan Başkan Truman’ı sitayişle selamlamayı bir kadir
şinaslık borcu addediyorum.

Büyük bir asker ve büyük bir devlet adamı olarak kendisini hürmet ve hayranlıkla 
andığımız ve Türkiye'de şahsen tanımak şerefine nail olduğum Başkan Eisenhov/er de 
1959 yılında memleketimizi ziyaret etmişti.

Sayın Başkan, 1962 yılında zatıdevletlerini ve muhterem refikanızı Türkiye'de se
lâmlamak mazhariyetine nail olmuştuk. Ziyaretinizi ve Türkiye’de bulunduğunuz sırada 
Zatıdevletlerine gösterilen samimi dostluk ve saygı tezahürlerini hatıramda canlı olarak ‘ 
muhafaza etmekteyim.

Bu olaylara, münasebetlerimizin yakınlığını ve dostluğumuzun kuvvetini tasvir et
mek maksadıyla atıfta bulundum. Biz Türkiye’de bütün hürriyet mücadelelerinin ilham 
kaynağı olan büyük Amerikan demokrasisine elerin bir hayranlık beslemekteyiz. Sayın 
Başkan, Türk milletinin ferdî ve siyasî hürriyet ideallerine ne kadar büyük ve sarsılmaz 
bir azimle bağlı olduğunu bilirsiniz. Türkiye'de demokratik müesseselerimizin kuvvet ve ha
yatiyetiyle iftihar etmekteyiz.

Türk Milleti, İktisadî ve sosyal kalkınmasını süratli bir şekilde temin etmek gibi güç 
bir meseleyi de, hürriyet ve demokrasi prensipleri çerçevesinde halletmek azmindedir. 
Son zamanlarda bu alanlarda kaydedilen terakkilerden cesaret almaktayız. İktisadî kal
kınma hızımız, beş yıllık kalkınma plânımızda öngörülen hedeflerin gerisinde kalmamış 
olduğu gibi, bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağını kuvvetle ümit etmekteyiz. 
Kalkınma hedefimize ulaşabilmek için halihazırda dış İktisadî yardıma ihtiyacımız var
dır. Ancak, ilcnihaye bu yardımlara dayanmak niyetinde değiliz. Emelimiz, aksine, iç ve 
dış kaynaklarımızı en müessir bir şekilde kullanarak 1970 !erc!e kendi kendimize yeterli 
bir İktisadî güce kavuşmaktır.

Sayın Başkan, milletlerarası alanda son yirmi yıl zarfında büyük değişiklikler 
vukubulmuştur.

ikinci dünya savaşı sonunda harab olmuş bir duruma düşen Avrupa, bugün NATO 
kalkanı arkasında bütün tarihi boyunca görmediği bir istikrar, refah ve ilerlemeye ka
vuşmuştur. Asya ve Afrika'daki pek çok ülke hürriyet, bağımsızlık ve teknik terakki yo
luna girmiştir.

Yakın zamanlarda, Doğu - Batı münasebetlerinde bir «detant» müşahede edilmiş 
ve buna ümitler bağlanmıştır. Batı devletlerinin hususi bir önem verdiğini bildiğimiz, 
Doğu ile Batı arasında köprüler kurmak ve bunları idame ettirmek hususundaki önemli 
hedef; bu istikamette gelişmeler kaydedildiğinin bir işaretini teşkil etmektedir. Milletler
arası gerginlikteki herhangi bir azalma ve devamlı bir barışın tesisiie milletlerarası iş-
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birliğinin arttırılması yolundaki her adım Türkiye hükümeti ve Türk milleti için büyük bir 
memnuniyet sebebi teşkil etmektedir. Gerçekten, Türkiye bu gayeyi temin maksadıyla 
milletlerarası münasebetlerinde elden gelen her şeyi yapmaktan geri kalmamaktadır. 
Lâkin, barış sağlam temcilere istinat ettirilmedikçe ve her milletin güvenliği müessir bir 
şekilde temin edilmedikçe ferdî ve kollektif savunma gücümüzden vazgeçemeyiz. Bu iti
barla, bizim görüşümüze göre, NATO barış ve güvenliğin çok önemli bir unsuru olmak 
vasfını mühafaza etmektedir. NATO'nun bütün bunların da üstünde olarak ve milletler
arası işbirliğini ve barışı müterakki bir şekilde takviye maksadıyla, bünyesinde işbirliğinde 
bulunabileceğimiz yakın bir ortaklık müessesesi olduğuna da inanmaktayız.

Truman doktrinin başlangıcından bu yana, Türkiye’ye yaptığı askerî ve İktisadî 
yardımlarından dolayı Birleşik Amerika’ya teşekkür borçluyuz. Bu yardımlar, savunma 
imkânlarımızın ve İktisadî kalkınma gayretlerimizin takviyesinde büyük ölçüde yararlı 
olmuştur. Bay Başkan, bu yardımların ortak menfaatlerimize hizmet ettiği hususunda be
nimle hemfikir olduğunuza inanıyorum. Türkiye, gerek kendi güvenliğini korumak, ge
rek hür dünyanın müşterek gayretlerine iştirak etmek için çok ağır bir savunma yükü altı
na girmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, güçlü ve gelişmiş bir Türkiye’nin hür dünyanın 
menfaatlerine de uygun olacağı muhakkaktır.

Biz Türkiye’de Birleşik Amerika ile mevcut ortaklık, dostluk ve ittifak bağlarımıza 
büyük kıymet vermekteyiz. Karşılıklı saygı, eşitlik ve itimada istinat etmeyen hiçbir dost
luk gelişme kaydedemez. Hükümetlerimizin, yakın işbirliği münasebetlerini bu ruh içinde 
geliştireceklerine eminim.

Bölgemizde mevcut üzücü bir ihtilâfın devamından ancak esef duyuyoruz. Bu me
seleye, bütün ilgili tarafların menfaatlerini teminat altına alacak barışıçı bir çözüm 
yolu bulmak için ne kadar gayret sarfetmiş olduğumuzu biliyorsunuz. Bu istikametteki 
gayretlerimize devam edeceğimizi, fakat aynı zamanda da meseleye tek taraflı bir çözüm 
yolu getirmeye matuf teşebbüs ve tazyiklere de müsamaha etmemeye azimli olduğumu
zu ifade etmek isterim.

Sayın Başkan, sözlerime son verirken, sizi Türkiye’de seçkin muktedir diplomat 
Büyükelçi Parker Harfin temsil etmesinden dolayı ne derece memnuniyet duyduğumu 
ilâve etmek isterim. Kendisinin Türk - Amerikan anlayış ve İşbirliğine yaptığı hizmet çok 
değerlidir.

Bayanlar, Baylar, sizleri benimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri C u m h u r b a ş k a n ı  

şerefine kadehlerinizi kaldırmaya dâvet ediyorum.»
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B E L G E  8 4 Nisan 1967

CUM HURBAŞKANI SU N A Y 'IN  MİLLİ BASIN  
KULÜBÜNDE YAPTIĞI KO N U ŞM A

Cumhurbaşkanı Cevdet Suna/ Millî Basın Kulübü tarafından şerefine verilen öğle 
yemeğinde hazır bulunmuştur.

Amerikan radyo, televizyon temsilcileri ile ajanslar ve gazeteler mümessillerinin 
hazır bulunduğu yemekten sonra, Cumhurbaşkanı Sunay, basına geniş bir demeç vermiştir:

«Birleşik Devletlerin kamu hayatındaki rol ve tesirinizi gayet iyi biliyorum. Ame
rika dünyaya feyizli ve güçlü bir demokrasinin en büyük örneğini vermiştir ve hepimiz 
bu başarıda, hür ve mes’uliyetini müdrik bir basının ne kadar büyük payı olduğunu bi
liyoruz.

Tabiatıyla, hükümet davranışlarını didiklemek ve tenkit etmek hürriyeti, bazen 
devlet adamlarının ve memurlarının hayatını zorlaştırır. Son senelerde bunu biz de Tür
kiye'de keşfettik. Fakat biz, hür bir basınla yaşamanın güç olduğunu bildiğimiz kadar, 
demokrasinin de onsuz olamıyacağına inanıyoruz.

Memleketimizde basının artan dinamizmi ile iftihar etmekteyiz. Atatürk'ün dediği 
gibi, basın hürriyetinin suistimaline yegâne çare gene basın hürriyetidir. Ülke çapında 
on üçten fazla gazete ve on bir dergi ile Türk basını müstesna bir toplum hizmeti görmek
tedir.

Bana verdiğiniz bu fırsatı, en iyi Türkiye'de vuku bulan son siyasî ve İktisadî ge
lişmeleri ve ana hatlarıyla dış politikamızı izah ederek kullanabileceğim kanaatindeyim.

Herşeyden evvel, Türkiye’nin hâlan önemli bir siyasî, İktisadî, ve sosyal evrimin 
ortasında olduğunu hatırlatmak isterim.

Türk milleti, zor tecrübelerden sonra, devamlı bir demokratik sistemin temellerini 
atmış, kendisini siyasî ve ferdî hürriyet ve sosyal adalet ilkelerine bağlamıştır. İktisadî 
alanda Türkiye on yıl zarfında gayri safi millî hasılasını iki misline çıkarmak sahasına 
girmiştir. Dış politikada hedefi bölgede ve dünyada, barışın, ahengin ve milletlerarası 
işbirliğinin geliştirilmesinde artan bir rol oynamaktır.

Siyasî ve ferdi hürriyet ve temsili hükümet için yapılan mücadele hiçbir ülkede ko
lay olmamıştır. Türkiye'de bu mücadele en az bîr asır geri) e gider. Bu çabalar bizde, 
Osmanlı imparatorluğu devrinde bir anayasa idaresi kurma, amacıyla başlamıştır.

Bunu size bir misalle izah edeyim 1867'de ilk Türk Büyükelçisi V7ashington'a 
gelmişti. Bu büyükelçi Amerika Başkanı tarafından kabul edildiğinde verdiği nutukta şu 
cümleyi kullanmıştı : «her iki milletin de ahalisi esas itibariyle demokratik prensiplere 
bağlıdır.» Başkan da cevabında : «yapılan ıslahat sayesinde Türkiye'nin Batı camiası 
içerisinde ahenkli bir varlık teşkil edeceğine inandığını» beyan etmişti. Bu naklettiğim 
konuşma Türkiye'de demokrasi ve Batı camiası içerisinde yer alma iştİyakİnin ne kadar 
eski ve köklü olduğunu en güzel bir şekilde ifade etmektedir.
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Cumhuriyetten sonra, Atatürk, sosyal, İktisadî ve siyasî reformları ile müteakip nes
lin, kendisinin nihaî hedefi olan parlamenter bir demokrasiyi gerçekleştirmesine imkân 
veren zemini tamamen hazırlamıştır.

Çok partili sistemin geçmişte bazı zorluklara uğradığı gerçektir. Ancak karşılaşılan 
güçlükler Türk milletinin gerçek demokrasisinin zaferini temin etmek hususundaki azmini 
sadece kuvvetlendirmiştir. Bugün, bu amaca varılmıştır. 1961 yılında kabul edilen anayasa 
ve onun vücud verdiği yeni müesseseler muntazam bir şekilde işlemektedir. Parlâmento'da 
her yöndeki siyasî kanatieri aksettiren, altı siyasî parti temsil edilmektedir. Çok partili sis
tem hükümet istikrarını tehlikeye sokmaksızın işlemektedir. Anayasa’da öngörülen bütün 
siyasî, ferdi ve sosyal hak ve hürriyetler etkili bir şekilde teminata bağlanmıştır.

Sadece cumhuriyetin başkanı olarak değil, fakat, Türk tarihinin çetin bir devresinde 
mes'uliyetli görevler yüklenmiş eski bir asker olarak şuna kaniim ki, demokrasi şimdi millî 
hayatımızda esaslı bir şekilde yerleşmiştir.

Şuna da inanıyoruz ki, bu vakıa sadece bizim için değil, fakat bütün bölgemiz ve 
hattâ bölgemizin ötesinde de cnemi haizdir. Zira, bu suretle demokrasi idealleri sizinle 
paylaştığımız manevî değerler için desteği arttıracaklardır.

İşte bu cesaret verici siyasî iklim içerisinde Türkiye İktisadî gelişme yolunda hızla 
ilerlemektedir. Türkiye halen 1963'de yürürlüğe giren birinci beş yıllık plânın amacı gayrı 
safi millî hasılayı yılda yüzde 7 oranında arttırmak ve dolay isiyle fert imkânları yaratmak, 
dış ödemeler dengesini geliştirmek, bölgeler arasındaki kalkınma farklarını gidermek 
ve sosyal ekonomik gruplar arasında daha adil bir gelir dağılımına ulaşmaktır.

Bu, şüphesiz varılması güç bir hedeftir. Fakat kaydedilen ilerleme ümit vericidir. 
1966’da gayri safî millî hasıla yüzde 8. artmıştır. Endrüstrileşme seviyesi devamlı olarak 
yükselmekte ve yatırımlar artma eğilimi göstermektedir.

Elektrik istihsalinde, demir ve çelik, çimento, tekstil, şeker, kimya, petrol mamulleri, 
elektrikli âletler üretiminde, kısacası endüstriel istihsalin her dalında sür’atli ve sıhhatli bir 
gelişme vardır. Ziraî alanda, yol inşaatı, sulama, modern ziraî makina kullanımı, ilâçlarm a  

ve gübreden faydalanmakta şimdiden elde edilen gelişme, gelecek yıllardaki ziraî istih
sal ve verimlilikte önemli bir artış vaad etmektedir. İhracatımız ilk defa yarım milyar do
larlık seviyeye ulaşmıştır, ihracatımızın bünyesinde de önemli değişiklikler olmakta ve en
düstriel mamullerin payı gittikçe artmaktadır. Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları 
şimdiden döviz gelirimize çok ihtiyaç duyduğumuz bir ilâvede bulunmaktadır. Gelecek 
yıllarda turizm ve ihracatın gelişmesi bize daha da artan dış gelirler sağlayacaktır. Milli 
kaynaklarımızı da artan bir ölçüde işletmek imkânını bulacağız. Bir misal olarak şunu soy- 
liyeyim : Türkiye halen kereste ithal etmekle beraber uzmanların tahminlerine göre, sade
ce kereste mamulleri gelecekte Türkiye’ye yılda 200 milyon dolarlık bir gelir sağlayabile
cektir.

Bütün bu gayretler kamu sektörü ile özel sektörün birbirini tamamladığı karma eko
nomimizin çerçevesi içinde yürütülmektedir. Her iki sektörde de dinamik ve verimli bir iş
adamı ve idareci neslinin ortaya çıktığını görmek memnuniyet vericidir.
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Türkiye’nin İktisadî kalkınma plânlarını uygulayabilmesi için dış yardıma ihtiyacı 
vardır. OECD’nin çatısı altında kurulan Türkiye'ye yardım konsorsiyumu, fazlası Birleşik 
Devletler tarafından sağlanan önemli ölçüde dış yardımın alınmasını kolaylaştırmıştır. Fa
kat şunu kuvvetle ümit ediyoruz ki, 1970'in ortalarında ikinci beş yıllık plânın tamamlan
masından sonra Türkiye ekonomisi özel şartlarla a'ış yardıma ihtiyaç göstermiyen ve kendi 
kendine büyüme kapasitesine haiz bir duruma gelecektir.

Şimdi Türkiye'nin dış politikasına kısaca temas edeceğim : izah ettiğim siyasî ve 
İktisadî gelişmelerin İşığı altında dış politikamızın ana hedeflerinin neler olduğunu istihraç 
etmek kolay olacaktır sanırım. Yurt içi hedeflerimize varmak için, sulhe, güvenliğe ve di
ğer milletlerle ahenli ve verimli bir işbirliğine ihtiyacımız vardır.

Ayrıca Türkiye’nin kendisini demokratik bir hayat düzenine adaması bir asırdan
fazladır. Siyasî, İktisadî ve sosyal bünyesini modernleştirmek için Batı’dan ilham almış ol
ması, Atlantik ittifakında, Avrupa Konseyinde ve İktisadî, kültürel gelişme teşkilâtlarındaki 
üyeliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki ortak üye statüsü, Batı demokrasileri ve 
aynı idealleri paylaşan ülkelerle sürekli dayanışma ile bağlı olmasını izah eder.

Coğrafya ve tarih, dış politika üzerinde daima büyük etki yapmıştır. Avrupa ve As
ya medeniyetlerinin ve deniz, hava yollarının kavşağında bulunmak, hem bir Orta - Do
ğu, hem de bir Avrupa devleti olmak dolay isiyle, Türkiye tarihi bakımından büyük kuvvet
ler arasındaki çatışmaların ortasında olmuştur. Avrupa ve Asya kuvvet dengesinde vuku 
bulan her değişiklik, her milletlerarası buhran veya harb güvenliğini etkilemiştir. Bu sebep
le inzivaya çekilmek veya tarafsız yahut bağıntısızlık siyaseti takip etmek Türkiye için da
ima çok güç olmuştur. Türkiye kendi çerçevesine olduğu kadar, dünyanın barış ve denge
sine de ilgi göstermiş ve bu bakımdan daima ağır mes’uliyetler yüklenmiştir.

Mevcut dünya şartları altında, Nato’yu zaruri bir denge, güven ve barış unsuru ola
rak görmeye devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki, eğer Avrupada büyük bir harb korkusu 
azalmışsa, eğer detant ve barışçı işbirliğinden bahsediliyorsa, bunun sebebi, Atlantik İtti
fakının tecavüzü etkili bir şekilde önlemesi ve Avrupa’nın emsali görülmemiş güç ve refaha 
ulaşmasını sağlayan bir kalkan teşkil etmesidir. Fakat biz eğer sürekli ve emin bir barış
yolunda ilerleyecek isek, hem Nato’ya, hem de onun entegre askeri gücüne ihtiyaç duy
makta devam edeceğiz. Biz Nato'yu kuvvetle desteklemekle, Doğu - Batı münasebetlerini 
geliştirmek, Avrupa’da ve başka yerlerde meydana gelecek bir yumuşamaya katkıda bu
lunmak arasında hiçbir çelişme göremiyoruz. Bu sebepledir ki, biz dış politikamızın ze
minini genişletmeye, komşularımızla, Orta Doğu ve Balkanlardaki devletlerle münasebet
lerimizi geliştirmeye, Birleşmiş Milletlerde daha faal bir rol oynamaya ve bağımsızlığına
yeni kavuşan ülkeleri daha fazla desteklemeye bütün dünya devletleri ile karşılıklı men
faate dayanan bağlar inkişaf ettirmeye çalışıyoruz. Bu çabada şimdiye kadar elde ettiği
miz süratli neticelerden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmeme müsaade ediniz. Dış po
litikamızın iyi anlaşıldığı ve takdir edildiği kanaatindeyiz.

Türk dış politikasının bu genel manzarası içinde, Kıbrıs meselesindeki şiddetli anlaş
mazlık içinde bulunmamız sadece üzüntü vericidir. Ancak, bu anlaşmazlığı biz tahrik ef-
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miş değiliz. Aksine onu önlemek için her şeyi yaptık. Anlaşmazlık ortaya çıktığından beri 
onu barışçı şekilde çözümlemek hususunda her imkânı kullandık ve onu alevlendirmemeye 
dikkat ettik.

Bizim toprak taleplerimiz olmadığı gibi, başkalarının meşru menfaatlerini haleldar 
etmek arzumuz da yoktur. Bİz, sadece milletlerarası andlaşma ve vecîbelere, temel insan 
haklarına saygı talep ediyoruz ve anlaşmazlığı bütün tarafların meşru menfaatlerini koru
yan ve uzlaştıran barışçı bir şekilde çözebilmek için diğerlerinin de bizim kadar kararlı ol
masını istiyoruz. Biz daima müzakerelere taraftar olduk ve acı tecrübelere rağmen her za
man konuşmaya hazır bulunduk. Ancak, şu da var ki, kuvvete boyun eğmek ve halkları
mızı terketmek geleneklerimizde mevcut değildir.

Hiç şüphesiz Asya’da barışı tehlikeye düşüren durumları endişe ile izliyoruz. Viet
nam harbinin ve bu harbin doğurduğu insani ıstırapların bir an evvel sona ermesini can
dan arzu ediyoruz. Son zamanlarda müzakereleri mümkün kılmak için girişilen önemli ini
siyatifleri memnuniyetle karşıladık. Vietnam halkının meşru haklarını koruyacak ve Güney 
Doğu Asya’dc devamlı bir barışı sağlayacak şerefli bir çözüm şekline bir an evvel va
rılması en halisâne temennimizdir.

Konuşmama Türk - Amerikan münasebetlerine dair bir kaç söz eklemek istiyorum. Ta
rihimiz boyunca Birleşik Devletlerle dost kalmamız manidardır. 1860’da Amiral Brcinbridge 
komutasındaki George Washington adlı Amerikan gemisi, yaptığı bir iyi niyet gezisi 
esnasında İstanbul limanına girdiği zaman geminin bayrağına bakarak Sultan İkinci Man- 
mud’un Amerikan bayrağında da Türk bayrağı gibi yıldızlar bulunduğunu belirttiği söyle
nir. Görünüşe bakılırsa, Sultan, bunu iyi bir işaret olarak telâkki etmiş ve yeni Birleşik Dev
letler ile dostane münasebetler konusunda kehanette bulunmuştu. Zaman bu kehanetin 
doğru olduğunu göstermiştir.

Bununla beraber, Birleşik Devletlerle Türkiye arasında mevcut münasebetler esas 
olarak Truman doktrinini tatbikata intikal ettiren Temmuz 1947 tarihli anlaşma ve Nato, 
Cento çerçevesi İçinde dizleri birbirimize bağlayan tesirli ve her iki taraf İçin verimli îşbir- 
hğıyle başlamıştır. Bu vesileyle, 20 yıl önce bu mes ut devri açmış olan ve halklarımız ara
sındaki yakın dostluk ve tesanüdün tesisinde önemli rol oynayan, büyük devlet adamı, es
ki başkan Truman'a olan saygımızı belirtmek benim için özel bir memnuniyet vesilesidir. 
O günden beri Türkiye ve BVleşik Devletler müstesna bir işbirliği ve ortaklık halinde 
çalışmışlardır.

Başkan Johnson ile yaptığım geniş ve samimî görüş teatisinin, dostluğumuzun istik
balde de ilerlemeye devam edeceğine ve halklarımızın yakın dostluk, işbirliği ve müşterek 
gayretlerin verimli sonuçlarını almaya devam edeceğine olan inancımı kuvvetlendirdiğim 
sözlerime ilâve etmek isterim.»

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, demecini bitirdikten sonra, gazetecilerin çeşitli ko
nulardaki sorularını cevaplandırmıştır.

Sunay, Vietnarnla alâkalı bîr soru üzerine, şunları söylemiştir :

«Vietnam hakkındakİ gömüşümüzü beyanatımda belirtmiştim, halen bu m e se le n in



çözümü için önemli teşebbüsler yapılmaktadır. Bu itibarla çalışmaları meselenin bu siyasî 
veçhesine teksif etmek gerektiği kanaatindeyiz.»

Cumhurbaşkanı Sunay, Türk - Sovyet ilişkilerine dair bir başka soruya da şu ceva
bı vermiştir :

«Sovyetler Birliği komşumuzdur. Türkiye bu memleketle sağlam, iyi komşuluk mü
nasebetlerinin idamesine daima büyük önem addetmiştir.

Son zamanlarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile münasebetlerimizin 
kaydettiği inkişaf memnuniyet vericidir. Bu münasebetlerin Türkiye'nin umumi dış siyaseti 
ve taahhütleri istikameti ile bağdaşacak şekilde inkişafını samimiyetle arzulamaktayız.»

Sunay daha sonra, «İktisadî yardim hususunu görüşüyor musunuz?» şeklindeki 
bir soruya ise, «Johnson’la yaptığım görüşmelerde, İktisadî yardım hususunda mücerret 
birşey konuşmuş değiliz. Hükümetler ve konsorsiyum bu konuyu görüşmektedirler» de
miştir.

Bir başka soruya karşılık Cumhurbaşkanı Sunay, Marshall yardımından Türkiye’nin 
kalkınma yolunda büyük faydalar gördüğünü, belirtmiş ve bu yardımın, Türkiye'nin kal
kınması için harcandığına işaret etmiştir.

Türkiye ile Sovyet Rusya arasında bir hudut tashihi yapılmış mıdır? şeklindeki so
ruyu ise Sunay şu şekilde cevaplandırmıştır :

«Bir hudut düzeltmesi mevzu bahis değildir. Ancak, erozyona uğrayan bazı böl
gelerde, teknik hususların icabını yerine getirmek üzere, mutad olarak zaman zaman bu 
gibi işlemler yapılmaktadır.»

Arap ve İsrail ihtilâfı hususunda Türkiye’nin tutumuna değinen bir başka soru üze
rine Sunay, «Türkiye Filistinin taksimine ait Birleşmiş Milletler kararı aleyhinde oy kul
lanmıştır. İsrail devleti kurulduğunda onu tanımış ve diplomatik münasebetler tesis etmiştir. 
İsrail’le münasebetlerimiz muntazam devam etmektedir. Ancak, şunu unutmamak gere
kir ki, Türkiye tarihi bağlarla bağlı bulunduğu Arap memleketleriyle ilişkilerine büyük 
önem atfetmektedir.

İsrail ile münasebetlerimizin Arap memleketleri üzerinde menfi bir mahiyet al
masını hiç bir zaman arzu etmeyiz» demiştir.

Sunay bir başka soru üzerine de, Türkiye'nin Ortak Pazardan İktisadî yolda fay
dalandığım, Ortak Pazarın bölge devletlerini yaklaştırdığını birbirine belirtmiş ve «Türki
ye Ortak Pazarda daha ziyade ziraî mamullerine pazar bulma ve ziraî meşru rekabeti 
sıhhatli ve sağlam tutma yolunda faydalanmaktadır» diyerek bu konuda sözlerini bitirmiştir.

Türkiye ile Almanya üzerindeki münasebetlerle ilgili bir bcşka soru üzerine de, 
Sunay, «Türkiye ile Almanya arasında an'anevi bir dostluk vardır. Bu devam etmektedir. 
Halen de İktisadî ve siyasî işbirliği yapmaktayız. Türkiye, iki Almanya’nın birleştirilmesi
ne taraftardır» demiştir.
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B E L G E  9 4 Nisan 1967

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Bayan Sunay, Başkan Johnson ve Bayan
Johnson’ın dâvetine icabetle Amerika Birleşik Devletlerine bir resmî ziyarette bulunmak
tadırlar.

Cumhurbaşkanı Sunay ve beraberindekilere gösterilen hararetli kabul ve samimi 
misafirperverlik Türk ve Amerikan milletleri arasındaki derin ve an'anevî dostluğun bir 
nişanesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Sunay Amerikan halkına ve hükümetine, gösterdikleri 
sıcak ve dostane kabul için teşekkürlerini sunmuştur.

3 - 5 Nisan 1967 tarihleri arasında Vaşington'a yapılan ziyaret esnasında iki Baş
kan, Dışişleri Bakanı Çağiayangil ve Dışişleri Bakanı Rusk'm da iştirakile etraflı görüş
melerde bulunmuşlar ve memleketleri arasındaki ilişkiler ve dünya barış ve güvenliğine 
tesîr eden milletlerarası meseleleri gözden geçirmişlerdir.

İki Başkan, Türk - Amerikan münasebetlerinin geçmişini hatırlayarak Türkiye'nin 
hür dünyaya yaptığı önemli katkıları kaydetmişler ve 1947’de Trurrıan Doktrininin uygu- 
lanmasile başlayan iki ülke arasındaki yakın işbirliği üzerinde durmuşlardır.

İki Başkan, Türkiye ile Amerika arasında dünya barışının korunmasındaki menfaat 
ortaklığının her iki memleketin de demokrasi ve hürriyet ideallerine bağlılıklarının ve mil
letlerarası eşitlik ve karşılıklı saygı prensiplerine inançlarının devam ettiği husularında 
mutabık olduklarını görmüşlerdir. Bu müşterek menfaatler ve prensiplerin teşkil ettiği te
mel üzerinde memleketler arasında mevcut saygı, anlayış ve itimada dayarıarı münase
betleri daha da geliştirmek yolundaki arzularını tekrar teyid etmişlerdir.

Ele alınan ana sorunlardan biri, Türkiye'nin İktisadî gelişmesi olmuştur. Cumhur
başkanı Sunay, bu aianda kaydolunan cesaret verici İlerlemeyi izah etmiş, Türkiye'nin 
beş yıllık kalkınma programını gerçekleştirmek yolunda gösterdiği gayreti tebarüz ettir
miştir. Yardım Konsorsiyumunu, Türkiye’nin ihtiyacı olan İlâve dış finansmanın temini 
işini başarı ile yürüten bir milletlerarası örgüt olarak tanımlayan iki Başkan, bu çoktaraflı gay
retin devam etmesinin lüzumlu bulunduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Başkan Johnson, 
Türkiye'nin hedef kabul ettiği kuvvetli, kendi kendine yeterli ekonomik gelişme seviyesine 
erişmesi için Türkiye'ye yardım amacına mâtuf olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin 
İktisadî yardımlarım önemli bir seviyede tutmak suretile Türkiye’nin gelişme gayretlerini 
desteklemeğe devama kararlı bulunduğunu teyid etmiştir.

İki Başkan, bilim ve teknoloji alanında barışçı gayeler İçin işbirliğini idame etme
nin lüzumlu olduğunu kabul etmişlerdir. Başkanlar, Atlantik İttifakını ilgilendiren mese
leleri görüşmüşler ve Avrupa’da gerginliğin azalmasını memnuniyetle karşıladıklarını be
lirtmişlerdir.' Atlantik İttifakının Avrupa ve dünya sulhu ve güvenliğini koruma bakımın
dan vazgeçilmez bir teminat olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. NATO’nun kay
naşmış askerî yapısını yeterli bir savunmanın ve önleyici bir gücün temeli olarak muha

TÜRK - A M ER İKA N  O RTA K  BİLD İRİSİ
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faza etmek ve ittifak dahilindeki dayanışmayı ortaklık ruhu içinde yürütmek lüzumuna 
olan inançlarını teyid etmişlerdir. NATO çerçevesinde nükleer planlama için alınan ter
tiplerin, müttefiklerarası dayanışma ve işbirliği zihniyetini aksettiren bir gelişme olduğunu 
memnuniyetle kaydetmişlerdir. Başkan Johnson, Türkiye'nin savunma ittifakı içindeki hayatî 
yerini kabul ederek Türkiye’nin savunma gücünü arttırmaya matuf Amerikan yardımı
nın devam edeceğini taahhüt etmiştir. İki Başkan Avrupa’daki durumu gözden geçirerek, 
istikrarlı bir barışın bu kıt’amn bölünmüş haline bir son verilmesi ile sağlanabileceği hu
susunda mutabık kalmışlardır. Bu konuda hükümetlerinin Doğu Batı gerginliğinin hafif
letilmesi amacile sarfettikleri gayretleri görüşmüşler ve Doğu - Batı ilişkilerinin geliş
mesinin ve karşılıklı itimat havasının yaratılmasının önemi üzerinde durmuşlardır. Baş
kanlar, bu gelişmenin barışa hizmet edeceği hususunda görüş birliğine varmışlardır. İki Baş
kan, memleketlerinin Birleşmiş Milletler Yasasındaki prensiplere olan bağlılığını teyid etmişler 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtının milletlerarası barış ve güvenliğin idamesi için gittikçe daha 
müessir bir unsur haline gelmesi ümidini belirtmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Sunay ile Başkan Johnson, müessir bir milletlerarası kontrol altında 
ram ve genel silâhsızlanmayı gerçekleştirmek amacı ile aralıksız gayretler sarfedilmesi ge
rektiğini belirtmişlerdir. Nükleer silâhların yayılmasının taşıdığı tehlikeden dolayı duydukları 
endişeyi belirtmişler ve herkesin menfaatini gözetecek bir şekilde nükleer silâhların yayılma
sını önleyen bir anlaşmanın yakın bir gelecekte gerçekleşeceği ümidini izhar etmişlerdir. Gö
rüşmelerde ikİ Başkan Güney Doğu Asya’daki son gelişmeleri gözden geçirmişlerdir. 
Başkan Johnson Vietnam’daki durumu anlatmış ve Amerika Hükümetinin barışçı bir çö
züm yolu bulmak gayesi ile sarfettiği gayretleri belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Sunay, 
Amerikan Hükümetinin müzakerelere başlama arzusunu teyid etmesinden duyduğu 
memnuniyet: ifade etmiştir. İki Başkan, bir hal çaresi bulmak yolundaki son kesif gayret
lerin olumlu bir sonuca varmamasından duydukları üzüntüyü ifade etmişlerdir. İki Baş
kan, Güneyde ve Kuzeyde VietnamlIların kendi istikballerini barış içinde tayin etmeleri 
gerektiğini desteklemek hususunda mutabık kalmışlardır.

Başkan Johnson ve Cumhurbaşkanı Sunay Kıbrıs meselesini bütün veçhelerile ele 
alarak görüşmüşlerdir. Adaya ve özellikle Türk Cemaatine bu kadar büyük sıkıntı ve ız- 
dırap getirmiş oian müessif 1963 olaylarından beri vukubulcın gelişmeleri gözden geçir
mişler ve adada ilgili taraflar arasında gerginliği arttırabilecek hareketlerden tavakki 
olunması lüzumunu tebarüz ettirmişlerdir. Cumhurbaşkanı Sunay halen adada mevcut 
durumun sebebiyet verdiği ızdıraplara Başkan Johnson’un dikkatini çekmiş ve Türkiye-’ 
nin barışçı ve taraflarca şayanı kabul bir çözüm yolu bulma arzusunu teyid etmiştir. Tür
kiye ile Yunanistan arasında cereyan eden ikili görüşmeler konusunda iki Başkan, bu 
görüşmelerin adcıda yaşayan cemaatler de dahil olmak üzere bütün ilgili tarafların meş
ru menfaatlerini uzlaştıracak şerefli bir çözüm tarzına müncer olması ümidini izhar et
mişlerdir. Her İki Başkan, bu görüşmelerinde, mevcut andlaşmaların bağlayıcı vasfı ol
duğu fikrinden hareketle bu andlaşmaların böyle bir hal tarzı aranmasında esaslı bir 
unsur olmaya devam edeceği hususunda mutabık kalmışlardır, iki Başkan Birleşmiş Mil
letler Barış Gücünün Kıbrıs’ta ifa ettiği görev hakkında takdirlerini ifade ile sulhun muha
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fazası ve adada norma! şartların iadesi yönündeki Birleşmiş Milletler gayretlerini takviye 
edecek tedbirleri görüşmüşlerdir.

Başkanlar, samimiyet ve açık kalplilik içinde cereyan eden temaslarının Türkiye 
ile Amerika arasındaki dostluk, ittifak ve işbirliği bağlarını daha da geliştireceği yönün
deki inançlarını belirtmişlerdir.

B E L G  E 10 6 Nisan 1967

TÜRKİYE ’N İN  V İETN A M 'A  ASKER G Ö N D E R E C E Ğ İ  
Y O LU N D A K İ HABERLERİN TEKZİBİ

Dışişleri Enformasyon Dairesi bu konuda şu açıklamayı yayınlamıştır :

«Long Island Star Journal» isimli bir gazetenin 1.500 kişilik bir Türk kuvvetinin otuz 
gün zarfında, Vietnam’a gönderilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan 
Johnson arasında anlaşmaya varıldığını iddia eden bir yazı neşrettiği öğrenilmiştir. Ka
sıtlı ve maksatlı olarak yazıldığında şüphe olmayan bu yazının muhtevasının gerçekle 
hiçbir ilgisi yoktur.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sunay’ın Başkan Johnson ile yaptığı resmî görüşme
ler sırasında, Türkiye’nin Vietnam’a 1500 kişilik bir askeri kuvvet göndereceğine dair 
Associated Press ajansı tarafından verilen haber VVashington'da da yalanlanmışfır.

Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, böyle bir hususun asla mevzubahis ol
madığını, esasen Amerikan resmî makamlarının da Türkiye'den bu yolda bir talebi bulun
madığını belirtmiştir.

B E L G E N  7 Nisan 1967

DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN  B A ŞK A N  S U N A Y ’IN  A M ER İKA 'D A K İ  RESMİ 
TEMASLARI İLE İLG İL İ  DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Was- 
hington’u ziyareti ile ilgili olarak Anadolu Ajansına aşağıdaki demeci vermiştir :

«Devlet Başkanımız Sunay, Amerika gezisinin ilk kısmını bitirmiştir. Şimdi bu mem
leketin askerî, sınaî ve turistik mıntıkalarında tetkikler yapmaktadır. Türkiye Cumhurbaş
kanı Birleşik Amerika topraklarına ayak bastığı ilk andan itibaren Amerikan halkı tara
fından ciddî bir alaka İle karşılanmıştır. Amerikan halkının seçim zamanlarının haricin
de, günlük hadiselerle pek meşgul olmadığı malumdur. Buna mukabil devlet b aşk an ın d ı- 

za gösterilen ilgi ve alâka Birleşik Amerika’nın Sunay’ın şahsında Türk milletine karşı duy
duğu dostluk hislerinin yeni bir tezahürünü teşkil etmiştir.

Devlet Başkanımızın, başta Johnson olmak üzere Amerikan devlet adamları ile 
yaptığı görüşmelerde çeşitli dünya meseleleri ele alınmış ve bu meseleler muvacehesın-
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de Türkiye ile Amerika'nın durumları incelenmiştir. Bu arada Kıbrıs konusu üzerinde de 
durulmuş ve bu meseleye müşterek tebliğde belirtildiği şekilde, ehemmiyet atfedîlmişiir.

Cumhurbaşkanı Sunay'ın seyyahati göstermektedir kİ, Türkiye Atlantik de olduğu 
kadar, Pasifikie de sağlam bir ekonomik bünyeye sahip demokratik bir nizam İçerisinde 
ilerleyen kuvvetli bir devlet olarak kendisini tanıtmış bulunmaktadır.»

B E L G  E 12 7 Nisan 1967

CUM H URBAŞKANI SU N AY 'IN  SAN FRANCİSCO 'DA YAPTIĞI K O N U ŞM A

San Francisco'da bulunan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Kaliforniya Dünya Mese
leleri Konseyi tarafından onuruna verilen yemekte bir konuşma yaparak şunları söyle
miştir :

«San Francisco havaalam’na indiğim dakikadan itibaren, büyük bir ilgi ve alâka 
gördüm. Sayın Belediye Başkanı bana San Francisco’nun anahtarını tevdi ettiğinde, bu 
anahtarla kalpleri açacağımı zannetmiştim. Halbuki bana gösterilen yakın ve sıcak alâka, 
Türkiye ve Amerika halkının kalpleri arasında böyle bir anahtarın vasıta olarak kullanıl
masına lüzum olmadığını anlattı. San Francisco Dünya Meseleleri Konseyinin mümtaz üye
leri ile tanışmaktan ayrıca bahtiyarlık duyuyorum. Gerek sanat ve kültür sahasında, ge
rek milletlerarası ticaret alanında dünya'nm en büyük merkezlerinden biri olan cazip ve 
güzel San Francisco şehrinde tekrar bulunmaktan ne kadar memnun olduğumu da bu ve
sile ile belirtmek isterim

Geçen ziyaretimden bu yana Amerikan halkının çalışkanlığını, yaratıcı kaabîliyeti- 
ni ve uzak görüşlülüğünü aksettiren gelişme ve değişikliklerin vuku bulduğunun bariz de
lillerini müşahade ettim.

Kalifornia hürriyet içerisinde kalkınmaya azmetmiş bir milletin kısa zamanda bakir 
araziyi bütün dünyanın hayranlığını ceibedebilecek mamureler haline getirebileceğinin 
müşahhas ve parlak bir numunesini teşkil etmektedir. Biz Türkler, sîzlerin ecdadınızın her 
türlü güçlüğü yenerek bu geniş ovalarda ve yaylalarda ne kadar büyük işler başardığını 
İyi bilmekteyiz.

Serhadleri İktisadî ve sosyal sahalarda fethederi ecdaotnızın ortaya koyduğu eseri, 
bu güzei ve modern dünyanın icaplarına göre daha da geliştirerek Birleşik Amerika’nın 
bir memleket değil, bir kıta hüvviyet ve ehemmiyetini kazanmasını temin etmiş bulunu
yorsunuz.

Türkiye de sizlerin ecdadınızın yaptığı gibi bir serhadler mücadelesi içindedir. An
cak sorhc-d mefhumu, bugün sizin için olduğu gibi, bizirn içinde mevzii değil, bütün vatan 
sathına şamildir. 3izim fethettiğimiz ve daha da geliştirilip tarsin etrnek azminde bulundu
ğumuz serhad hürriyetlerimiz, demokratik müesseselerimiz ve bunlara dayanan bütün mem
lekete ramıil İktisadî ve İçtimaî kalkınmamızdır.
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Vatandaşlarımız serhadler fatihi zihniyet ve azmi içinde bu medeniyetçilik yolunda 
her türlü müşkülü yenmek kararlılığı içinde işe koyulmuş bulunuyorlar.

Türk milleti İktisadî ve sosyal gelişmesini, demokratik anayasa nizamı ve hür mües
seseler çerçevesi içinde başarıya ulaştırmak azmi içindedir. Bu sosyal gaye Türk anayasa
sının başlangıç kısmında şöyle ifade edilmiştir :

İnsan hak ve hürriyetlerini, ilmî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik 
hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleri ile kurmak.

Bugün Türkiye’de devamlı ve müstakar demokratik müesseselerin sağlam bir şekilde 
yerleşmiş olmasından ve, sizin sisteminizde olduğu gibi, Türk cemiyetinin dokusunu da hür
riyet, demokrasi ve insan haysiyeti prensiplerinin meydana getirmesinden gurur duymak
tayız.

Türk milleti gittikçe hız kazanan bir İktisadî kalkınma gayreti etrafında birleşmiştir. 
Bu millî kalkınma gayretinin şekillendirilmesi ve yürütülmesi sorumluluğu tamamen lürk 
milletinin omuzlarındadır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de İktisadî ve sosyal terakki kaynakları
nın geliştirilmesi ve sınaî gelişme gibi geniş bir alanda ciddî ilerlemeler vuku bulmaktadır.

Millî ekonomimizi kendi imkânlarıyla gelişmeye devam edebilecek bir seviyeye 
ulaştırmak ana hedefimizdir. Bu da dikkâtle hazırlanmış millî bir plânlamayı varılmak is
tenilen hedeflerin öncelik sıralarının ve uzun vadeli programların usulü dairesinde tesbitinı 
ve mevcut kaynaklardan en müessir şekilde faydalanılmasının sağlanmasını gerektirmekte 
ve aynı zamanda kalkınmayı temin eden çok önemli olanlara millî kaynaklar ve serma
yenin gittikçe artan nisbetlerde tahsisini İcab ettirmektedir. Bu bakımlardan Türk hükümeti 
özellikle sür'atli bir gelişmenin şart olduğu alanlardaki faaliyetlere öncelik vermek sure
tiyle uzun vadeli bir İktisadî ve sosyal kalkınma programı tesbiti ve yürütülmesi için bir plan 
hazırlamıştır.

Yılda yüzde üç nisbetindeki nüfus artışının devam edeceğini göz önünde bulundu
ran kalkınma plânının ana hedefi senede yüzde yedi nisbetinde bir kalkınma hızına ulaşıl
masını temin etmektir.

Plânın diğer önemli hedefleri arasında daha fazla iş sahaları açmak, gerek özel 
gerek devlet sektöründe hususi ve yabancı sermaye yatırımını teşvik suretiyle sanayi ve zi
raat sahalarında istihsal seviyesini arttırmak ve Türk milletinin daha yüksek bir hayat sevi
yesine erişmesine ve sosyal ilerlemesine müsait ekonomik şartlar yaratmak gibi husular da 
vardır.

Kalkınma programımızın başlangıcından beri, gayri safî millî hasıladaki yıllık a1' 
fışlar ortalaması yüzde 6,4’ü bulmuştur. Arzulanan hedefin altında olmakla beraber bu 
kalkınma hızının temini oldukça büyük bir başarıdır ve bize kalkınma yolundaki daha bü
yük engelleri önümüzdeki yıllarda aşmak hususunda cesaret vermektedir. Bilhassa geçir
diğimiz sene zarfında ümit verici son derece dikkata şayan neticeler istihsal edilmiştir. Yıl
lık kalkınma hızı yüzde 8,4 nisbefine varmıştır ki, bunun başlıca amilî milletin istikrarlı bir 
zemin üzerinde kalkınmağa yararlı yatırımlara şevkle iştirak etmesidir.
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Ham maddeler ve yahnim malları ithalâtına olan büyük ihtiyâç tabiatıyla memle
ketteki tediye bilançosunu etkilemekte ve millî kalkınma davamızın kesin bir unsurunu teş
kil etmektedir.

Çok iyi bilindiği gibi kalkınma sahasında olan bütün memleketler bu meseleyle kar
şılaşmaktadırlar Bununla beraber geçmiş senelere göre önemli derecede ilerlemiş bulu
nuyoruz. r

istikbalin ihtiyâçlarını karşılamak için ise daha fazla gayret sarfetmemiz gerektiğini 
müdrikiz. Kalkınma plânında öngörülen hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeye devam ede
ceğimizden eminiz.

Kalkınmanın basit bir mesele olmadığını, bunun sosyal, siyasî ve ekonomik şartlara 
bağlı bulunduğunu tamamiyle müdrikiz.

Önümüzdeki işler çok büyüktür. Mes’eleler güçtür. Bununla beraber gelecek 10 yıl 
içerisinde Türk milletinin manevi ve kültürel değerlerine olduğu kadar millî hasletlerine de 
uygun bir İktisadî seviyeye erişeceğine ve bu suretle Türkiye'nin kendi kendine yeter bir 
ekonomik bünyeye kavuşacağına yürekten inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük Atatürk'ün gösterdiği yoldan müreffeh Türkiye 
idealini tahakkuk ettirmek azmindeyiz. Ancak bu hedefe varmak için gerek dahilî ve ge
rek haricî kaynaklardan daha fazla yatırım sermayesi teminine ihtiyacımız vardır. Türk hü
kümeti yabancı sermaye yatırımlarını ekonomik kalkınmamızda büyük bir rolü olacağına 
inandığından dolayı teşvik etmek azmindedir. Nitekim yabancı sermayeyi teşvik kanunu 
gereğince yabancı sermaye memleketimizde kuvvetli bir himaye ve teşvik görmektedir.

Birleşik Amerika Türkiye'nin başlıca ticaret ortağıdır. 1965’de ithalâtımızın yüzde 
28'i Amerika'dan yapılmış ve ihracatımızın yüzde 18’i Amerika’ya gitmiştir.

Bu kısa izahlarımla bugünün Türkiye'sinin çehresini sîzlerin gözlerinin önüne sermek 
istedim. Türkiye her türlü cereyanın hükümünü sürmeğe çalıştığı, belki de dünyanın en has
sas jeopolitik bir bölgesinde milletinin hürriyet içinde kalkınmaya azmetmiş bulunduğu bir 
demokratik kale olmak iddiasındadır.

Bu kalenin her bakımdan mukavim olmasının, yalnız Türkiye'nin menfaatine değil, 
aynı zamanda hürriyet, adalet ve sulh iştiyakında olan bütün insanların da huzur ve men
faatleriyle ilgili bulunduğunu belirtmek isterim. Bu anlayış zihniyeti içerisinde bulunduğu
nu iyi bildiğim KaliforniyalIlara takdir ve tahassüs duygularımı ve Türk milletinin en iyi 
dileklerini güzide teşekkülünüz yoluyla ulaştırmaktan zevk cuymaktayız.»

B E L G  E 13 10 Nisan 1967

CUM HURBAŞKANI SU N A Y 'IN  C H İC A G O 'D A  YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Chicago'da düzenlediği basın toplantısında önce bir konuşma yapan Cumhurbaşka
nı Cevdet Sunay şunları söylemiştir :

«Chicago basının seçkin temsilcileri ile tanışmaktan büyük bahtiyarlık duymaktayım.
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Başkan Johnson'un daveti üzerine, Amerika Birleşik Devletlerine yapmakta olduğum gezi 
esnasında, Orta Batı bölgesini, sanayi ve kültür merkezini teşkil eden bu büyük bölgeyi zi
yaret fırsatını bulmuş olmaktan çok memnunum.

Son zamanlarda Türkiyat çalışmaları programına başlamış olan Chicago Orta Do
ğu Memleketleri Merkezini, bu gece ziyaret edeceğim. Bunu Chicago şehrinin Türkiye'ye 
karşı beslediği ilginin bir ifadesi olarak mütalâa ediyorum. Fakat bunun da ötesinde, Chi
cago basınının, Türkiye’deki gelişmelerle, ne kadar yakından ilgilendiğini pek iyi bilmek
teyim.

Birinci dünya harbini takiben, 1920 yıllarında Atatürk'ün, Türkiye’nin bağımsızlığını 
teminat altına almak için giriştiği mücadele sırasında da büyük lider hakkında basınınızda 
canlı bir ilgi mevcut bulunuyordu.

Chicago Daily News gazetesinin muhabiri Paul Braun, Anadolu’ya, Atatürk’ün karar
gâhına geldi ve kendisi ile bir mülakat yaptı. Hattâ Braun, Atatürk'ten, Suitan 6. Mehmet’e 
bir de mektup götürdü. Bu mektupta Atatürk, yeni seçimlerin yapılmasını ve İstanbul - Anka
ra arasında, işbirliğinde bulunulmasını hararetle müdafaa ediyordu.

Sorularınıza cevap vermeden önce, gayet kısa bir şekilde, ihzari bazı mülâhazalar 
serdetrnek istiyorum. Evvelemirde, Washington'da sayın Başkan Johnson ile yapmış oldu
ğum görüşmelerden, son derece memnun kaldığımı ifade etmek isterim. Bu ziyaretimin, 
uygun bir zamana rastlamış olduğunu kanaatindeyim. Filhakika, 1967 yılında, Türk - Ame
rikan münasebetlerinin ve Amerikan diplomasisinin tarihi bir dönüm noktası olan Truman 
doktrininin ilânının 20. yıldönümünü kutlamış bulunuyoruz. Bir Türk devlet baskanının, 10 
yıldan fazla bir süredir, Birleşik Amerika'yı ziyaret etmemiş olması hususu da nazarı ¡fibe
re alındığında, memleketinize gelmem ve Başkan Johnson ile birlikte, Türk - Amerikan iliş
kilerine yeni bir hız verilmesine çalışmamız, yerine getirilmesi uygun bir hareket mahiyetim 
taşımakta idi. Bunu ifa ettiğimize inanıyorum.

S — Türkiye'nin Vietnam ile ilgili görüşü nedir?

C — Vietnam meselesindeki görüşlerimizi Türk Amerikan ortak bildirisinde dercet-
tik. Bu meselenin bir an evvel, bütün ilgili tarafların meşru menfaatlerini b a ğ d a ş t ır a c a k  

şekilde, barışçı bir çözüm şekline ulaşması, en büyük temennimizdir.

S — Vietnam’daki durum daha vahim bir hâl alması karşısında, Türkiye askeri
kuvvet göndermeyi düşünür mü?

C — Biz bu meselede, sulhçu yolu tercih etmekteyiz.

S — Bir devletin Nato’dan çekilmiş olması, Türkiye’nin, bu teşkilâtla olan ilişkisine 
tesir etmiş midir?

C — O devletin Nato’dan -çekilmesi, bizi de üzmüştür. Ancak, bizim Nato’ya olan 
bağlılığımıza, hiçbir şekilde tesir etmemiştir.
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S — Amerika’nın Vietnam için yaptıklarını yeter buluyormusunuz?

C — Amerika, Vietnam meselesinde, barışçı bir çözüm yoluna ulaşmak için, müm
kün olan herşeyi yapmıştır, yapmaktadır.

S — Amerika, Vietnam meselesi dolayısiyle, dünyaya olan diğer taahhütlerini ih
mâl etmekte midir?

C — Hayır.

S — Türkiye ile Amerika arasında, ekonomik ve askerî işbirliği hususlarında, tam bir 
mutabakata varıldığını söylediniz. Bu hususta biraz daha tafsilât verebilirmisiniz?

C — Görüşmelerden çok memnunum. Zannederim ki bununla, size pek çok şeyi 
ifade etmiş bulunuyorum.

S — Son Suriye - İsrail çarpışması hakkında ne düşünüyorsunuz?

C — Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın devamına büyük önem atfetmektedir. 
Bu sebepledir ki, bu barışı tehdit altında bırakacak hadiseleri endişe ile karşılamaktayız.

S — Disneyland’ı nasıl budulnuz?

C — Çok dikkat ve itina ile hazırlanmış. Hakikaten görülmeye değer bir yer olarak 
buldum.

S — Türkün Kore'deki kahramanlığı, dünyaca malumdur. Vietnam için de orada 
yapılanı düşünüyor musunuz?

C — Demin söyledim. Biz Vietnam’da, bir an evvel sulhun teminini arzulamakta
yız. Amerika da böyle hareket etmektedir. Şartların değiştiği bu yer için, Kore ile ilgili 
hususları düşünemeyiz.

B E L G  E 14 11 Nisan 1967

CUM HURBAŞKANI CEVDET S U N A Y ’IN M İC H İG A N  ÜNİVERSİTESİNDE  
YAPTIĞI K O N U ŞM A

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, Michigan Eyâlet Üniversitesinde, fahri hu
kuk doktorluğu payesi verilirken bu münasebetle yapılan törende, Michigan Üniversitesi 
Rektörü Cumhurbaşkanımızı şu sözlerle karşılamıştır :

«Bir asker ve devlet adamı olarak yüklendiğiniz seçkin görev, ülkeniz tarih arşivle
rinde hatırlanmaya değer bir yer İşgal etmektedir. Birinci dünya savaşı sırasında başlayan 
ve yarım asır devam eden şerefli askerliğiniz sırasında, savaş alanlarında ve savaş kon
seylerinde birçok çetin görevler ifa ettiniz. Cesaretiniz ve özellikle, demokrasi ilkelerine, 
vatanpervarane bağlılığınız, bu görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmenize amil ol
du. Genel Kurmay Başkanı ve şimdi Cumhurbaşkanı olarak büyük sorumluluklar taşıdığınız 
zamanlar liderliğin en tanınmış vasfı olan imanı kaybetmediniz. Türk halkının refahı için
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gösterdiğiniz yakın ilgi, bencillikten uzak ve devamlı olmuştur. Memleketinizin ilerlemesi ve 
insanlık haysiyetine saygı gösterilmesi çabalarına bulunduğunuz büyük katkıdan dolayı, 
Michigan Eyâlet Üniversitesi zat - ı alînize fahrî hukuk doktorluğu ünvanım tevcih etmek
ten şerek duyar.»

Cumhurbaşkanı Sunay şu mukabelede bulunmuştur :

«Amerika Birleşik Devletlerini resmî ziyaretim sırasında büyük ve mümtaz üniversi
tenizin, bana bahsetmek lütfunda bulunduğunu fahri hukuk doktorluğu payesi dolayısiyle 
özel bir memnuniyet duymaktayım.

Böyle bir ilim ve öğretim kurumunun mensupları arasında bulunmak kıvancımın baş
ta gelen kaynağıdır. Üniversiteniz mensuplarının ve mezunlarının meydana getirdiği bu 
seçkin aile ile bugün manevî bağlarla rabıta kurmuş olmak, ziyaretimin unutulmaz bir 
hatırası olarak kalacaktır.

Üniversitenizin bana hukuk doktorluğu payesini vermesinin müstesna bîr manâ ve 
değeri olduğu kanaatindeyim.

Hukuk ve adalet prensipleri, Türk ulusunun şuurunda her an canlı olarak yaşayan 
fikirlerdir.

Devlet işleri, hukukun devlet işlerindeki yeri ve rolü konusundaki düşüncelerimizi 
memleketimde bir atasözü haline gelmiş, «adalet mülkün temeli d i r» deyimi özetlemek
tedir.

İnsanın gerek devlet içinde, gerekse uluslararası alanda mutluluğunu araması, bu
nun için de özlemlerine uygun bîr hukuk düzeni kurma çabaları çok eski bir tarihe sa
hiptir.

Bu gelişme yolunda insanlık uzun, çetin, ızdıraplı engelleri aşarak,ders alınması 
gereken tecrübeleri yaşayarak, günümüzün insan haklarına ve temel özgürlüklerini herşe- 
yin üstünde tutan demokrasi düzenine erişmiştir.

Müteveffa Dag Hammarskjold’un dediği gibi, - insan yalnız özgür ve sorumlu ol
mak için yaratılmıştır-. Gerçekten fertler gibi, uluslar da topluluklarını başıboş bir kuv
vetler çatışmasının ne getireceği meçhul karışıklığı içinde değil, küçük veya büyük, geliş
miş veya gelişmekte olan, genç veya tarihe kök salmış her ulusun bağımsızlık ve eşitlik 
içinde yararlanacağı, adil bir hukuk ve barış düzeninde gerçekleştirilebilir.

Günümüzden 3 buçuk yüz yıl önce, Savaş ve Barış Hukuku adlı ünlü e se rin d e  

Hugo Grotîus, «doğru olan şudur ki, hukuk dışına çıkıldığı an'herşey bir meçhulât iç in d e 

dir» demekteydi.

Bilim ve teknolejınîn gittikçe küçülttüğü bir dünyada, bütün uluslar artık aynı gemi
nin yolcularıdır. Bu yüzden, korkular ve umutlar, başarılar ve felâketler, sorumlar ve çö
zümler de çok büyük bir ölçüde ve dünya çapında mahiyet kazanmıştır. İnsanlık âlemin
den koparak kendisini egoist bîr yanİızlığa kapatmak İsteyecek her ulus, inkıraz ve in
hitata mahkûm eder.
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Amerikalı büyük şair Robert Frost'un dediği gibi, «bir duvar örmezden önce, sor
mam gereken husus neyi içerde, neyi dışarda bırakmak gayesi ile duvar ördüğümdür.»

Önemli olan başkaları ile ilişkiler kurarken, fertlerin ve ulusların mutluluklarının te
meli olan, özgürlüğü ve sorumluluğu sağlamaktır. Bu bakımdan, hukuk, uluslararası hayatta 
meşru ihtiras ve özlemlerin, umutlarının sınırlarını göstermektedir.

İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya 
milletlerinin huzur ve refahını düşünmek zorundadır. Beşeriyetin tamamı bir vücut ve mil
letler de bunun birer uzvudur. Bir azadaki acıdan bütün bir vücüt müteessir olur. Dünya’- 
nın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir problemden, bana ne dememeliyiz. İnsanlığın 
heyeti umumiyesinin refahı, açlık ve tahakkümün yerine geçmelidir.

Dünya vatandaşları haset ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir. Bu 
sözler, modern Türkiye'nin kurucusu büyük Atatürk'ündür.

Atatürk, uluslararası bağlılığı ve dayanışma duygusunu Birleşmiş Milletler ve Unusco 
gibi kurumlar kurulmazdan önce şöyle belirtmekteydi. Türk ulusu düşüncelerini en iyi 
belirten böyle bir görüşle Birleşmiş Mil (etlerin kuruluş hazırlıklarına, sonra da teşkilâtın 
hemen her alandaki çalışmalarına katılmıştır.

Türkiye, ifadesini Birleşmiş Milletler andlaşmasında bulmuş olan ideallere, bugün 
de içten duygularla bağlıdır. Bugün de dünya yüzünde acil bir barışın kurulması, bir 
insan ömrü içinde iki kere beşeriyete tarif olunmaz acılar yükleyen harp belâsından in
sanlığın korunmasının şart olduğuna inanıyoruz.

İnsanlığı tüm yoketme araçlarının erişmiş bulunduğu bu korkunç vüsat ve ölçü 
insanlığın mutluluğunu, insan türünün kaderini nerede, ne zaman, neden ve kimin tara
fından bozulacağı bilinmeyen bir dehşet dengesini insafsız, haklıyı haksızı ayırt etmez 
tehdidine bağlamanın ne ölçüde güvelİnir ve yerinde olduğu haklı olarak sorulabilir. 
Gerçeklen denge bozulduğu zaman ortaya çıkacak dehşet, tarihin görmediği, belki de 
bundan sonra da görerniyeceği ölçülere ulaşabilir.

Alman filozofu Emrnanuel Kant, daha 1795'te (ebedi barış) üzerine felsefi dene
mesinde şöyle demektedir: «bir imha harbî taraflardan her ikisini de, her türlü hukukla 
birlikte ortadan kaldıracağından, ebedî barıs’a ancak insan neviinin vasi mezarlığında 
erişilebilecektir. Bu yüzden böyle bir harbi ve böyle bir harbe sürükleyecek yolları mut
laka yasak saymak gerekir.»

Kant'ın sözlerindeki hakikat hiçbir çağda, günümüzdek: kadar korkunç bir gerçek
lik kazanmamıştır. Bunun içindir ki, Türkiye, böyle bir düzenin gerçekleştirilmesine yö
nelmiş çabalara ve tedbirlere samimî bir hassasiyetle iştirak etmektedir. Bu vesile ile 
1961 Türk anayasası’nın 66'ncı maddesinde dünya anayasaları içinde belki tek örnek 
olan, «ancak milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş halı ilân edilebileceği» 
esasını koymuş olduğunu belirtmek, Türk ulusunun uluslararası ilişkilerinde hukuk ve ba
rış fikrine çok üstün bir değer verdiğini, bir başka açıdan da göstermeye yarar sanırım.
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Adaletsiz bir barış, bir baskı vasıtası olabilir. Barışın yanlız adil olması teselli 
değildir. Adaletin güçlü olması da gerekir. Pascal’ın yıllar önce söylediği gibi, «kuvvete 
dayanmayan hak, acizdir. Haksızlık yolunda kullanılan kuvvet ise müstebittir.»

Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana, milletler topluluğuna katılan bir mil
yara yakın insan, insanlık haysiyet ve haklarına en çok yaraşan bağımsızlığa kavuşmuş
tur. insanlığın kaderi ile çok sıkı bağıntılı olan bu sorunlara devlet adamlığı sanatı, dip
lomasinin incelikleri, ilim adamının yaratıcı zekâsı, sosyal ve siyasal bilimcilerin öngörü
leri yanında, hukukçu da adalete dayanan düzenleyiciliği, dürüstlüğü, fazileti, şuurlu 
bir görev duygusu getirmek ve ışık tutmak zorundadır.

Bize uzayın sonsuzluğu ile atomun küçüklüğünü idrak etmek yeteneklerini veren
insanın bilimsel ve teknolojik zekâsının başarılarına hayranlığımız ne kadar büyük, bun
larla övünmemiz ne kadar haklı olursa olsun, bu başarılar, insanları baskıdan, korkudan, 
adaletsizliğin her çeşidinden, açlıktan ve cehaletten uzak bir düzene biraz daha yak- 
laştırmazsa, daha mutlu ve daha hoşgörür kılamazsa uygarlığımızın bütün ulusların kat
kıları ile zenginleşmiş ürünlerinden gittikçe genişleyen insanlığın yararlanmasını sağla
yamazsa, bir gün aya ve yıldızlara erişsek bile, esas hedefimize varamamış olacağız.

Asıl ödevimize varmak yolundaki seçim hakkı, bu dünyanın insanlarına birakıl-
mıştır. Arnold J. Toynbee’nin dediği gibi, «ilmin eşsiz armağanları, bunları alanlara bir 
de moral sorum yükler. Bu aramağanları hayat ve iyilik için kullanmağa dikkat etme
liyiz. Bunu beceremezsek, ilim ortaya ölüm ve kötülük atacaktır. Bu trajedya ilmin de
ğil, bizim kusurumuz olacaktır.»

Bu hayatı işletmemek, bu felâketin ve hukukun kuvveti yerine kuvvet hukukunun 
kâin olmasını önlemek hepimizin ve her birimizin en yüce ödevimizdir.»

B E L G  E 1 5 1 2 - 1 3  Nisan 1967

C U M H U R BA ŞKA N I S U N A Y ’IN N E W  YO R K 'TA K İ K O N U ŞM A LA R I

A. Cumhurbaşkanı Sunay’ın new York Üniversitesinde yaptığı konuşma :

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Nisan tarihinde New York Üniversitesinin Güzel 
San’atlar Enstitüsünde kendisine verilen fahri hukuk doktorluğu payesinin tevcihi töre
ninde şu konuşmayı yapmıştır: «Önce şahsıma hukuk doktorluğu gibi hakikaten takdir
ettiğim bir akademik şeref tevcih eylemek suretiyle gösterdiğiniz nezaketten ötürü, New 
York üniversitesine teşekkürlerimi ifade eylemek isterim.

Şu anda Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Kemal Atatürk'ün bu mealde s ö y le d iğ i

«adalet hukuk ve İçtihat birlîğİ siyasî düzenin temelini teşkil eder» sözünü hatırlıyorum. 
Bu sözler Atatürk'ün adli reforma atfettiği önemde gerekli desteği bulmuşlardır. Bu iti
barla tevcih eylemeyi münasip gördüğü ünvan yeni bir Türkiye'nin temellerini atma
çabalarına şu veya bu şekilde iştirak etmiş olanlar içîn hususi bir mana taşımaktadır.
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Türkiye cumhuriyetinin kurucuları tarafından cumhuriyet rejiminin artık pek uzakta 
kalan ilk yıllarında başarılan fevkalâde güç işlerin önemi ne kadar belirtilse azdır. O 
günlerden beri iki nesil yetişmiş ve Türkiye'deki modernleşme hareketinin birçok veçhesi 
artık maziye karışmaya başlamıştır.

1924 ve 1967 Türkiyeleri arasında ne derecede büyük bir fark olduğunu ancak 
vuku bulan istihaleyi başından sonuna kadar şahit olmuş kimseler bariz şekilde görebi
lirler. Osmanlı imparatorluğu devrini hatırlıyanlar için Türk cemiyetinin bünyesinde vuku 
bulan değişiklik hayret verici mahiyettedir. Ve en önemli terakki kaydedilen sahalardan 
biri de hukuk sahasıdır. Türk hukuku Türkiye'nin modernleşmesinde temel mevkii işgal 
etmekte olup, Atatürk’ün Barı ile irtibat tesisi maksadıyla uzattığı köprülerden biridir.

Atatürk’ün Batı medeniyetinin kaynaklarına başvurmaktan maksadı, durgun bir 
sosyal düzenin yerine ilhamını hümanizmden veya rasyonalizmden alan dinamik ve ile
rici bir cemiyet ikame etmek idi. Bu itibarla Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunu müteakip 
Türk hukuk sisteminin tamamiyle yenileştirilmesine tevessül olunmuştur. Zamanı geçmiş 
kanunlar yerine İsviçreli, İtalyan, Alman hukukçularının eserlerinden mülhem Kanunlar 
kabul edilmiştir. Bütün hukuk sistemi yeniden düzenlenmiştir. Yeni mahkemeler ihdas 
olunmuş ve hukuki tatbikat değiştirilmiştir. Muhakeme usullerinin basitleştirilmesi ve ras
yonel bir hale getirilmesi hakimler kadrosunun kurulması adli kontrol prensibini vaz eden 
bir anayasa mahkemesinin ihdası ve adalet mensuplarına geniş garantiler tanınması Türk 
hukukunu yenileştirme kararlarının müteakip adımlarını teşkil etmektedir. Günümüzde 
avukatlar, hakimler ve idareciler hukuk tahsilleri esnasında hukuk ve içtihad’daki bu yeni 
eserin zihniyeti olan bir dünya görüşüne sahip olmaktadırlar. Ve hukuki temel prensip
lerin tatbikatını teşkil eden mesleki faaliyetleri bu dünya görüşünü aksettirmektedir. Hu
kukla ilgili olınıyan meselelerde bile, meselâ kadınlar için yeni rol ve hakların kabulü 
gibi Türklerin günlük hayatına yeni kanunların yaptıkları tesirin şumulü Balının temel 
hukuk felsefesinin memleketimizde müessir olduğu daha geniş bir sahayı gösterir. Böy- 
iecek hukuk sistemindeki bünyevi değişikliklerin telâkkilerde ve kıymetlerde ve daima de- 
ğişikiilc tevlit ettiği devreye gelmiş oluyoruz.

Türkler yüzlerce yıllık ve rasyonel Batı hukukunun prensiplerini sadece kanunların 
tesiriyle kabul etmiş değillerdir. Büyük sayıda Türk talebeleri Avrupa kıt'asına giderek 
hukuk tahsillerini ikmal etme imkânını bulmuşlar ve memlekete dönüp devlet memuriye
tine girmiş veya özel olarak çalışmışlardır.

Türk hukuk âlemi ile İsviçre, Fransa ve İtalya gibi memleketlerin hukuk muhitleri 
arasındaki temas, böylece artmıştır. Müesseselerin devrimi seviyesinde başlamış, olan 
prosedürün böylelikle uzun vâdelİ değişiklik ve neticede kültürel inikâsları olmuştur. Bah
settiğim bu değişikliklerin esas manası, ancak, daha şumullû olan Türkiyenin modernleş
mesi çeı-çevesi içerisinde mütalaa edildiği takdirde daha iyi anlaşılabilir. Bu itibarla bu 
sonuncu nokta hakkında birkaç kelime söyleyerek cumhuriyetin kurulmasındaki hedef ve 
gayretleri biraz daha aydınlatmak isterim. Böylelikle son 30 yılda Batıya daha ne kadar 
köprü atıldığını göstermek ve bunların Türkiyeyi çok taraflı münasebetlerin en derin 
şekline, yâni, kültürel mübadelelere nasıl götürdüğünü izah etmek imkânını bulacağız.

71



Hukuk sisteminde yapılacak değişiklikler Türkiye cumhuriyetini kuranların tasarla
dıkları çeşitli değişikliklerden sadece biri idi. Bu kurucular, müesselerde yapılacak bu ka
bil değişikliklerin, ancak, Türk cemiyetinin bütün bünyesinin değişmesi ile payidar olabi
leceğini müdriktirler. Cumhuriyetten önce Türklerin İktisadî faaliyetlerde oynadıkları pek 
cüz’i rol muvacehesinde Cumhuriyetin kurucuları bu sahada atılacak en önemli adımlar
dan birinin Türkiyenin İktisadî gelişmesini teşvik etmek olduğuna kanidirler.

Kapitülasyon imtiyazlarıyla veya kârla ilgili her mesaiyi hakir gören zihniyetle 
eli kolu artık bağlı olmıyan bu liderler, o zamanlar ellerinde olan bütün imkânlarla mem
leketin İktisadî gelişmesini teşvik ettiler. Bu gayretlerin en önemli iki neticesini tam mana- 
siyle İktisadî işlerle iştigal edegelen yeni bir vatandaş zümresi ile bir miktar İktisadî dev
let teşekkülünün tesisi olmuştur. Bu yeni vatandaş zümresi ile bu yeni teşekküller, ilk 
defa olarak tam manasiyle Türk ekonomisi denilebilecek şeyin yapıcı unsurları olmuştur.

Zamanla bu ekonomi değişmiş bir hız iktisab etmiş ve bu hamlede, neticede, va
tandaşımızın telâkkilerini değiştirmiştir.

Bütün çevre üzerinde hakimiyet kurmak ve sonunda bunu kontrol altına almak sa
vaşı, millî geliri yükseltmek amacı, vatandaşın maddî refahının sağlanmasının çabaya de
ğer bir amaç olduğu düşüncesi, bu prensiplerin her biri, Türklerin dünya görüşlerinin ay
rılmaz bir parçası olmuştur. Türkiye cumhuriyetinin kurucularının bütün enerjilerini uğ
runa hasrettikleri ve milletin esas amacı yaptıkları bu ikinci görev hukuk reformunda 
olduğu gibi bir kerre daha Türkiye'nin diğer memleketler ile ekonomik gelişmesinin müş
terek dili vasıtasıyla devamlı ilişkiler kurmasına amil olmuştur. Bu suretle resmi temas ve 
bağların ötesinde işbirliği imkânlarını yaratmıştır. Bu alanda yaratılan kültürel imkânlar 
Batı hukuk ölçülerinin kabulünün meydana getirdiği imkânlarla aynıdır. Belki bir bakıma 
bu alanda durum, bir derece değişiktir.

Batı mevzuatı yeni cumhuriyet tarafından fazla değişikliğe uğramadan kabul edil
mişti. Cumhuriyetin ekonomik tatbikatı ise çeşitli sistemlerden mülhem olmuştur. Hiç bir 
ekonomik sistemi olduğu gibi kabul etmemişizdir. Ve muhtelif ekonomik prensipleri ka
naatimiz ve Türkiye'nin menfaatlerine en uygun şekilde tatbik etmeye gayret göstermi
şizdir. Ancak bildiğiniz gibi tartışılamıyacak bir gerçek Türkiye'de ekonomik gelişmenin 
tecerrüt İçinde tahakkuk etmediğidir.

Bu durum Türk modernleşme hareketinin memleketin akademik ve resmî alanlarda 
diğer ülkelerle ilişkilerinin artmasına âmil olan bir veçhesidir.

Dış âlemle münasebet imkânları bakımından hukuk ve ekonomi başlangıçtaki iki 
reform sahası olarak telâkki edilmekte ise de eğitim ve kültürel mübadeleye m odern  

eğitim teorileri tatbikatına ve talebelerin yabancı ülkelere gönderilmesine c u m h u r iy e t in  

ilk günlerinden itibaren aynı önem verilmiştir.

Burada sadece John Devveye’in Türk hükümetinin ilk müşavirlerinden biri olduğu
nu ve millî eğitim plânlarından birini hazırladığını zikredebilirim.
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O zamandan beri çok sayıda Türk talebesi Avrupa ve Birleşik Amerika'daki muh
telif üniversitelere, daha yüksek derecelerin namzetleri olarak, Türk hükümeti tarafından 
muntazaman gönderilmeye devem olunmuştur. Memleketimizin çok sayıdaki mümtaz eği
tim teşekküllerinden biri olen New York üniversitesinden mezun olanlar orada elde ettik
leri bilgileri verimli bir şekilde tatbikat sahasına koymak üzere memleketlerine avdet 
etmişlerdir.

Daha ziyade sosyal ilimler sahasında çalışan bazı talebelerimiz, halen New York 
üniversitesinde kayıtlı bulunmaktadırlar. Şüphesiz bu talebelerden birçoğu yeni fikirler
le memleketlerine döneceklerdir. Fakat bu kontakt içerisinde asıl hatırlanması gereken 
en mühim husus, Türkiye'nin entellektüel iklimi muvacehesinde bu fikirlerin yeni olmakla 
beraber yabancı telâkki edilmiyeceğinin keyfiyetidir. Türkiye üniversiteleri araştırma 
enstitüler! ve akademik personeli ile modern entellektüel çalışmaların ana cereyanları 
içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’nin müstakbel gelişmesi modern ekonominin icabettir- 
diği bilgi ve ehliyet sahibi vatandaşların adedinin yükselmesine bağlıdır.

Muhtelif memleketlerdeki üniversitelerde tahsilde bulunan Türk talebelerinin çalış
malarını büyük bir ümitle izlemekteyiz. Bu sebepledir ki Türk devleti müsabaka imtihanı 
esasına müstenit yüksek tahsil bursları vermektedir. Bu kontenjan Türk eğitim plânlalama- 
sının esasını teşkil eder. Bu aynı zamanda Türkiyenin ekonomik kalkınmasının bazı stra
tejik alanlarında eksik olan yüksek kaliteli insan gücü boşluğunu kapsama yollarından bi
risidir.

Yakın zamanda tamamiyle kapanacak boşluklardan ayrı olarak mühendisler, bic- 
lojistler, idareciler, sanat tarihçileri ve sosyologlar, ayrı ayrı memleketlerine herhangi bir 
yardımda bulunma imkânlarına sahiptirler.

Müşkülâtımız yeni imkânlar yaratmaktan çok, mevcut imkânları dolduramamaktan 
ileri gelmektedir. Türkiye’de daha bir süre yüksek dereceli talebelerin ihtiyacını karşılıya- 
bilecek durumda olamıyacağız. Bu sebeple gelecek senelerde Avrupa ve Birleşik Ameri
ka üniversitelerinde Türk talebeleri için, daha az değil, daha fazla yere ihtiyacımız ola
caktır. Fakat bu ihtiyacı dahilde karşılıyacak hale geldiğimiz zaman dahi kültüre! alan
da bizi Batıya bağlıyan bağları muhafaza etmek, hatta, daha da kuvvetlendirmek za
ruretinde olduğumuza inanıyoruz.

Modernizasyon problemlerinin çözüm yolu, her memlekette değişik olabilir. An
cak, akibetlerinîn tayini ve tesbitinde milletlerin serbest indeleri olan bu değişiklik hiç
bir zaman Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesiyle hsmahenk olarak ilerleyen kültürel esas
lar dışında yapılmamalıdır.»

Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce bir konuşma yapan New York üniver
sitesi Rektör yardımcısı şunları söylemiştir :

«Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Trabzon’da doğmuş, Mustafa Kemal'in komuta et
tiği istiklâl harbine katılmış, İstanbul'da Kuleli askerî lisesinde ve Harp Akademisinde
okumuştur. Komuta ve askeri meselelere nüfus etme kaabiliyetini, askerlik ilmi konusun
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da yazdığı kitaplar ve Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere Türk ordusunda 
aldığı mevkiiler isbat etmektedir.

Harp sanatında olduğu kadar, barış sanatında da ehliyetli olarak, memleketinde 
parlamenter demokrasinin muhafazasına yardım etmiş, arkeolojik ve tarihi çalışmaları 
teşvik etmiştir.

Şimdi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Atatürk geleneğine uygun şekilde milletinin li
deri sıfatı ile, bizim fahri hukuk doktorluğu payemiz için kıymetli bir aday olarak burada 
bulunuyor.»

Daha sonra Üniversite Rektörü kürsüye gelmiş ve şunları söylemiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanı, bu üniversite sizin arkeolejik araştırmalara gösterdiğiniz 
ilgiyi paylaşmakta ve devlet adamlığınıza büyük hürmet duymaktadır. Bizi ziyaret et
mekle şeref verdiniz. Şimdi müsaade ederseniz, bana verilen yetkiye dayanarak bu pa
yeyi size veriyorum.»

B. C U M H U R BA ŞK A N I SU N  A Y ' IN  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A SY A  - AFRİKA GURUBU  
ÜYELERİNE YAPTIĞ I K O N U Ş M A

«Sayın Başkan,

Afrika - Asya Grubunun Sayın Üyeleri,

Memleketim ve şahsım hakkında söylediğiniz cemilekâr sözlerden dolayı teşekkür 
ederim. Bu sözleri, Türkiye gibi Afrika - Asya camiası içinde en eski bağımsız devletler
den olan bir memleketin Sayın Temsilcisinden duymak benim için ayrıca bir bahtiyarlık 
olmuştur. Türkler Liberya’nın, Sayın Cumhurbaşkanı Tubman’ın dirayetli önderliği altın
da kaydettiği süratli ve dengeli ilerlemeyi dikkatle izlemiş ve bunda hepimize örnek ola
bilecek bîr çok hususlar görmüştür.

Benim ziyaretim 13 senedenberi bir Türkiye Devlet Başkanının Birleşmiş Milletlere 
yaptığı ilk ziyaret oluyor. O zamandan beri gerek dünyada gerekse dünya teşkilâtında 
bir çok değişiklikler vukua gelmiştir. Birleşmiş Milletler içinde husule gelen en önemli ge
lişme şüphesiz ki Asya ve Afrika’da bir çok yeni ve enerjik memleketlerin doğmaları ve Bir
leşmiş Milletlere kabullerinin bu teşkilâta yeni bir hayatiyet ümit ettirmesi ve evrensellik 
kapısını açmış olmasıdır.

Birleşmiş Milletlerin kurucuları arasında bulunan Türkiye, bu teşkilâtın yasasında 
belirtilen görevlerin rnüessiriyetle yerine getirilmesi lüzumuna samimiyetle kanidir. Bu 
maksatla, Birleşmiş Milletler yasası prensiplerini daima candan desteklemiş ve bütün ra- 
aİiyetlerİne yapıcı bir zihniyetle iştirak etmiştir. Bu günkü dünya şartları içinde Birleş
miş Milletlerin bilhassa barışı koruma alanındaki faaliyetlerinin takviye edilmesi gerekti
ğine İnanıyoruz.



Bugün hitap etmek şerefine nail olduğum bu mümtaz grup Birleşmiş Milletler için
de önemli ve yapıcı bir rol oynamakta olup sesi bütün dünya tarafından kaale alın
malıdır.

Türkiye yalnız Birleşmiş Milletlerin değil aynı zamanda, coğrafi dururnu ve tarihi 
gelenekleri dolayısı ile, Afrika - Asya grubunun da kurucu üyeleri arasındadır. Türkiye, 
ülkesinin büyük kısmı Asya kıtasında olmakla beraber, Avrupaya da uzanmış bulunması 
dolayısiyle iki kıta arasında bîr köprü vazifesi görmektedir. Bu köprü bir zamanlar ol
duğu gibi her iki taraftan karşıya büyük istilâ akınları için değil, fakat daha büyük bir 
anlayışa ve işbirliğine katkıda bulunulmasına geçit teşkil etmektedir.

Asırlarca, daha henüz «Milletler Topluluğu» mefhumu yerleşmemiş olduğu bir sı
rada, Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupanın bir çok milletlerinden müteşekkil geniş bir mil
letler topluluğunun nüvesini teşkil etmekti idi. Bu grubun bugünkü üyelerinden bir çok
ları o topluluğun teşrii ve İdarî organlarında temsil edilmekte idiler. Birinci Dünya har
binden sonra Türk Milleti emperiyalizme karşı uzun ve acı bir ölüm kalım mücadelesi 
vermek zorunda kaldı. Bu savaş aslında bir çok Afrika - Asya Milletlerinin dışarıdan ta
hakküme karşı girişmiş oldukları Millî mücadelelerin birincisi olmuştur. Türkiye 1932 se
nesinde Cemiyeti Akvama üye olduğu zaman Türkiye Hükümeti o teşkilâtın bazı Afri
ka ve Asya Milletlerine empoze ettiği manda rejimlerini tanımadığını bilhassa belirten 
bir açıklama yapmıştır.

Bundan kırk dört sene önce Türkiye Cumhuriyeti vücuda geldiği zaman onun ku
rucusu, Büyük Atatürk, Türk Milletinin kalkınma ve refaha ulaşabilmesi için yurtta ve ci
handa barış amacı ile geniş faaliyet sarfetmesh gerektiğini bir ilke olarak vazetmiştir. 
Türk Milleti hiç bîr zaman o yoldan ayrılmamış ve ayrılmayacaktır.

O ilkeye uygun olarak biz Türkler yeni vücuda gelmekte olan Afrika ve Asya 
Memleketlerine karşı her zaman derin bir yakınlık hissetmişizdir. Bu gün, kuvvetini ta
rihten alan bu bağlarla Türkiye ile Asya Afrika memleketleri arasında çok yakın müna
sebetler mevcuttur ve bu münasebetler daha da ileri bir gelişmeye namzettir. Onların, 
sömürgeciliğin türlü çeşitlerinden kurtulmak ve apartheid gibi İnsanlık haysiyetini kırıcı, 
ayrımcı sistemlerin boyunduruğunu silkip atmak gayesi ile giriştikleri savaşta onlara mü
zahir olmak İçin alınan bütün tedbirlere katılmış, Birleşmiş Milletlerde ve teşkilât dışında 
Güney Rodezya'daki gayri meşru idareyi devirmeye matuf savaşta ve Güney Batı Af- 
rikayı hürriyete ve bağımsızlığa kavuşturmak için alman bütün tedbirlerde onlarla birlik
te yürümüşüzdür.

Birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu diğer konular arasında en mü
him meseleyi teşkil eden Güney Batı Afrika konusunu görüşmek üzere toplanacaktır. Bun
dan önce olduğu gİbİ bu kere de Türk Delegasyonu bu grup üyeleri ile yakın işbirliği 
yaparak Batı Afrika Milletinin hakkı olan hürriyet ve bağımsızlığa sür atle kavuşturulması 
için yol arayacaktır. Bu önemli konu yalnız Birleşmiş Milletler bakımından değil aynı 
zamanda insanlık şuuru yönünden de bir deneme olacak ve dünya efkârının, etkisini pra
tik yollara dökmek sureti ile, Afrika’nın bir köşesindeki ufak bir millete, dünyanın her ta
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rafındaki kardeşlerinin elde ettikleri haklan ve hürriyetleri bağışlamaya muktedir olup 
olmadığını gösterecektir. Bu haklı mücadelede de bu kuvvetli grubun önderliği ele alarak 
sonunda gayelerine ulaşacağına inanıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin de önemli bir Millî davası vardır. Bu da Kıbrıs mese
lesidir. Bu meselede grubun mensuplarından bize anlayış ve destek gösteren memleket
lere müteşekkiriz. Bu ihtilâfın bütün tarafların meşru menfaatlerini koruyacak şekilde bir 
an önce barışçı bir çözüm şekline ulaşması en samimi dileğimizdir. Ve bu uğurda gayret 
sarfetmekten fariğ olmıyacağız.

Ne yazık ki bu grubun bütün üyelerine has olan önemli cihetlerden birisi de he
pimizin, kimi deha ileri kimi daha geride olmak üzere, kalkınma çabası içinde bulunma- 
mızdır. Hepimizin tecrübesinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sadece bağımsız olma
nın Milletlere tam hürriyet sağlayamadığı, hakiki hürriyete kavuşabilmek için cehalet, 
açlık ve hastalığa karşı açılan savaşlarda gerçek ilerlemeler kaydedilmesini teminen 
azimli adımlar atılması gerektiğidir. Milletleri bağımsızlığa kavuşturmayı nasıl müşterek 
dava yapmış isek, refaha ulaşmak için girişilecek uzun savaşta da beraber yürümek zo
rundayız. Zengin ve fakir ülkeler arasındaki büyük farklar giderilmedikçe, Dünya Millet
ler Camiasının uzun zaman barış içinde yaşamasının mümkün olamıyacağı, bugün her
kes tarafından anlaşılmaktadır. Bu büyük mücadelede Birleşmiş Milletlerin sağladığı im
kânlar, organlar ve kurallarla yetinmeyip bazı Asya ve Afrika Memleketleri gibi, bizim 
de kendi bölgemizde dost ve komşularımız İran ve Pakistan’la müştereken kurduğumuz 
«Kalkınma için Bölgesel İşbirliği» teşkilâtına benziyen yakın ortak çalışmalara girişmek 
gerekmektedir.

Sayın Üyeler,

Dünyanın tarihi bir dönem noktasına geldiğini ve nihayet soğuk harbin açılarının 
bertaraf edilmesi sureti ile daha iyi bir dünya vücuda getirebilmek için her sahada kar
şılıklı bir anlayış ve işbirliği ruhunun yerleşmek üzere olduğunu gösteren bir çok emareler 
mevcuttur. Güney Doğu Asyadaki acıklı harp adilâne ve şerefli bir barışla sonuçlandığı 
gün işbirliği alanında dünya çapında yeni ufuklar açılabileceğini ümid etmenin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. O gün gelince, ki o günün uzak olmamasını temenni ederiz, bu 
grup üyelerinin devamlı barışa ve dünya çapında işbirliğine kavuşmak için yapabilecek
leri çok şeyler vardır. A.frika - Asya âleminin geleneksel siyaseti genç milletlerin enerjik 

görüş ve tutumları ile birleşince istikbalin meselelerini barış yolları ile alıp çözümlemek
te büyük kıymet ifade edecektir. O  yolda diğer yollarda olduğu gibi sizlerle aynı safta 

yürüyeceğiz.»

B E L G  E 16 13 Nisan 1967

B A ŞK A N  JO H N S O N 'U N  C U M H U R B A ŞK A N I S U N A Y 'A  G Ö N D E R D İĞ İ  
U Ğ U R L A M A  M ESA JI

Uruguay’ın, Punta del Este kentinde, Batı Yarım Küresi Zirve K o n f e r a n s ın a  katıl

makta olan Başkan Johnson’un uğurlama mesajı, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, New 
York'tan hareket e ttik te n  sonra uçakta iken gelmiştir.
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Uğurlama mesajında aynen şöyle denilmektedir :

«Türkiye'ye dönmek üzere Amerika'ya veda etmekle olduğunuz sırada, memle
ketimizi ziyaret etmenizden şeref duyduğumuzu bir defa daha belirtmek isterim. Mem
leketlerimiz arasında uzun zamandan beri bir mütabakat mevcuttur. Ayni derecede emi
nim ki bu ziyaretiniz halklarımız arasında dostluk hissini daha derine götürmüştür. Bu 
dostluğun, ilerde bizleri ne beklerse beklesin, iki ülkeyi bir arada tutacağına inanıyorum.

Şahsım bakımından konuşmalarımız kıymetli olmuştur ve bunların hepsinden mem
nun kaldım. Şimdi Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meseleleri çok büyük bir açıklıkla 
görebiliyoruz. Ayni zamanda fırsatları da teşhis edebiliyoruz. Türkiye gelecekteki yolu
nu tayin ederken halkı, emin olmalıdır ki, kendilerine ve bağımsızlıklarına derin bir şe
kilde hürmeti olan itimat edebileceği bir arkadaşı mevcuttur.»

B E L G  E 17 14 Nisan 1967

CUM HURBAŞKANI SU N AY 'IN  AMERİKA 'DAN AVDETİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Amerika'ya yaptığı resmî ziyaretten yurda dönen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
basına şu demeci vermiştir :

«Sevgili vatandaşlarım, Cumhurbaşkanı Johnson'un daveti üzerine Amerika Bir
leşik Devletlerine yapmış olduğum ziyareti bitirerek selametle dönmüş bulunuyorum. Yur
duma ve siziere kavuşmuş olmanın sevinci içindeyim.

Bu ziyaret sırasında yapılan resmi görüşmelerin neticeleri yayınlanmış olan ortak
bildiride açıklanmıştır. Bunları tekrarlamıyacağım. Yalnız toptan bir ifade ile, milletler
arası durumu ve iki memleketi ilgilendiren konular üzerinde teati edilen görüşmeleri ve 
varılan mutabakatın çok faydalı olduğunu, bilhassa belirtmek isterim.

Bu münasebetle, bazı önemli hususlara temas edeceğim. Milletlerarası dostluklar,
karşılıklı sevgi ve saygıya, devletlerarası ittifaklarla bunların canlılığı siyasî realitelere
dayanırlarsa değer taşırlar. Ziyaret intihalarım bu açıdan çok müsbettir ve teyit edicidir. 
Gittiğimiz her yerde sadece resmî çevrelerin değil, iş ve fikir adamlarının, sanat, basın 
ve üniversite muhitlerinin ve bir bütün olarak Amerikan halkının sıcak misafirperverliği 
ve dostluk hisleri ve orada bulunan vatandaş ve soydaşlarımızın tezahüratı ile karşılaş
tım.

Yirmi sene önce ilân edilmiş olan Truman doktrini ile iki memleket arasında kuv
vetlenmeye başlayan ilişkilerin ve bunları Kore harbinden iti saren sıkı ve sürekli bir iş
birliği halinde tarsin eden ittifak bağlarının karşılıklı güvene, ortak menfaatlere ve eşit
liğe dayanan esaslar dairesinde gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahade ettim.

Kore'de can ve kan vermiş olan şehit gazilerimizin gezdiğimiz her yerde şe 
refle anılması, bizim için ayrı bir iftihar vesilesi oldu. Memleketimizin demokrasî ve kal
kınma alanlarında kuvvetli ve gayretli olarak sağladığı gelişmelerin Amerikalı dostları-
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rnız tarafından dikkat ve takdirle izlendiğini gördük. Memleketlerimiz arasındaki sağlam 
lemellere müstenit bu yakınlığın resmî ve özel temaslarla daha da kuvvetleneceğine ina
nıyorum. Sözlerimi bitirirken Amerika Birleşik Devletlerinin mümtaz başkanı ile dost ve 
çalışkan halkına Türk milleti namına bana ve heyetinize karşı gösterdikleri hüsnü kabul
den dolayı buradan bir kere daha teşekkür eder, sîzlere de saygılarımı ve en iyi temen
nilerimi sunarım.»

B E L G  E 1 8 6 - 7  Nison 1567

N A T O  NÜKLEER PLAN LAM A K O M İTES İN İN  BİLDİRİSİ

Türkiye, Kanada, Batı Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere, Birleşik Amerika Savun
ma Bakanlarından meydana gelen ve Nato'nun nükleer siyasetini planlamakla görev
lendirilen «McNamara Komitesi» iki günlük çalışmalarından sonra bir bildiri yayımla
mıştır. Bildiride yedi savunma bakanının «stratejik nükleer kuvvetlerin şimdiki gelişmele
rinin ve bunları kullanmak için hazırlanan plânların ihtiyaçlara uygun düştüğü»’nde 
birleştikleri ileri sürülmektedir.

Yedi savunma bakanı, aynı zaman da «Avrupa'da ve Atlantik'te müttefik komutan
lıklarının emrinde bulunan nükleer silâh sayısının yeterli olduğu, ancak çeşitli silâh tip
lerinin uygun şekilde dağıtılmasının sürekli olarak yeniden gözden geçirilmesi» konusunda 
da mutabık kalmışlardır»

Birleşik Amerika Savunma Bakam Robert Mc Namara Nato'nun stratejik nükleer 
kuvvetleri ve güdümlü mermilere karşı savunma konularındaki görüşmelere başkanlık et
miştir. Bakanlar, Nato'nun stratejik nükleer kuvvetlerinin önemi ve bu kuvvetlerin kulla
nılmasıyla ilgili plânın elverişliliği üzerinde anlaşmışlardır. Bakanlar, güdümlü mermilere 
karşı savunmanın teknik, stratejik ve malî yönlerinin incelenmesine devam edilmesi ka
rarına varmışlardır. Amerikan Savunma Bakanı, meslekdaklarına, yeni bir silâhlanma ya
rısını önleme çareleri üzerindeki Amerikan - Sovyet görüşmelerinin nasıl ilerlediği konu
sunda bilgi vermiştir.

İngiliz Savunma Bakanı Deniş Healey, taktik nükleer kuvvetler konusundaki görüş
melere başkanlık etmiştir.

Türkiye Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, kütle halinde yok edici nükleer silâh
larla ilgili görüşmelere başkanlık etmiştir. Bakanlar bu konudaki incelemelerine devam 
edeceklerdir.

Batı Almanya Savunma Bakanı Dr. Gerhard Schröder, nükleer silâhların plânlan
mam ve kullanılması konusundaki müttefiklerarası anlaşmalarda «ev sahibi ülkeler» m 
rolüyle ilgili görüşmelere başkanlık etmiştir.
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B E L G E  1 9 1 7 - 1 8  N isan-1967

CUM HURBAŞKANI SU N AY 'IN  AMERİKA'YI ZİYARETİ HAKKINDA  
MİLLET MECLİSİ VE SEN ATO D A YAPILAN KO N UŞM ALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığı resmi ziya
rete katılan Kocaeli milletvekili Prof. Nihat Erim, millet meclisi’nde şu konuşmayı yap
mıştır :

«Bu gezi tanıma ve tanıtma yönlerinden faydalı oldu. Cumhurbaşkanımızın, karşı
lama ve uğurlama törenlerinde, üniversitelerde ve enstitülerde yaptıkları konuşmalarla, 
sorulara verdikleri cevaplarla, Türkiye’yi tanıtmak, anlatmak, genel olarak meselelerimi
zi izah etmek bakımından başka türlü elde edilemeyecek fırsatlardan faydalanıldı. Sayın 
Sunay kendileriyle temas eden resmi görevliler ile uğranılan yerlerin Heyetin diğer üye
leri de, devlet başkanımıza yardımcı oldular. Washington'da da, bazı Bakanlar ve Kong
re üyeleriyle başbaşa görüşme fırsatını biz de bulduk. İki memleket ilişkileri etrafında 
biz ve onlar karşılıklı düşüncelerimizi söyledik.
ABD gibi 50 federe devletten meydana gelen 200 milyon nüfuslu, zenginliği, kuvvet ve 
ihtişamı ve dünyada oynadığı rol itibariyle başka bir eşi olmayan önemde bir ülkede, 
10 gün müdetle böyle bir imkândan yararlanarak belli muhitlerde Türkiye’den bahset
mek ve bahsettirmek şüphesiz bir kazançtır. Bundan dolayı sayın devlet başkanırnızın 
(temsil etme görevli) başarılı olmuştur. Amerika resmi makamları, bu büyük millete yakışan 
bir nezaket ve cemilekârlık gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Amerika gezisine katılan diğer milletvekili, Prof. 
Aydın Yalçın da gündem dışı olarak aynı konu üzerinde durmuş, «bu gezide edindiği
miz intiba, ABD’de Türkiye’nin mes’elelerine karşı yakın ve büyük bir ilginin mevcut 
olduğudur» demiştir. ,

VVaşhington’daki karşılanış törenin ihtişamının, resmi makamlar ve müesseselerle 
Amerikan halkının gösterdiği ilginin heyet üyeleri üzerinde derin bir iz bıraktığını belir
ten Prof. Yalçın, sözlerine özetle şöyle devam etmiştir:

"Bu seyahat, belirli ve müşahhas mes'elelerin müzakeresini istihdaf eden bîr iş se
yahati değildi. Bu gezinin, iki dost ve müttefik ülke arasında teati edilmesi gereken zi
yaret zinciri içinde mütalâa edilmesi gerekir.

Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın, yayınlanan esmi bildiride (hem Amerika 
ile Türkiye’yi, hem de dünya ve bölge nes’elelerini ilgilet diren konularda geniş bir 
fikir teatisinde bulunduğu ve büyük bir dostluk ve görüş birliği içinde geçtiği) belirtilen 
görüşmeleri dışında, iktidar ve muhalefet kanatlarını temsil eden parlâmento üyeleri olarak, 
Amerika’nın Türk dostluğuna verdiği önemi, yakın temaslarımızla bir kere daha yerinde 
müşahade etmek, bizler için zevkli bir fırsat olmuştur.

Aldığımız intiba odur ki, Amerika Türkiye’nin dünyadaki rolünü, Türk Amerikan mü
nasebetlerinin de ötesinde olan bir çerçeve içinde görmektedir. Türkiye'nin demokrasi, çok
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partili düzen, parlamenter rejim bahsindeki tecrübelerinin, bugün Asya ve Afrika'da uyan
makta olan ülkelere misâl teşkil ettiği belirtilmiştir. Son yıllarda ve bilhassa 1966 da kal
kınma hızımızın, OECD ülkeleri içinde en yüksek tempoya ulaşmış olması, Türkiye’nin İk
tisadî kalkınmayı hürriyet içinde başarma, çabasında yeni bir merhale katettiği şeklinde 
yorumlanmıştır. İktisadî, sosyal ve siyasi alandaki mes’elelerimizi yakından izleyen ve bi
len birçok Amerikalı da, Türkiye'nin geleceği bahsinde büyük bir iyimserlik havası müşa- 
hade edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, (Türkiye'de tam mânasıyla siyasî 
istikrarın teessüs ettiği, hürriyet ve demokrasi rejiminin sağlam temeller üzerine oturduğu) 
kendilerine ifade edilmiştir.

Nato ve hür dünyanın lideri olan Amerika'ya, bir dost ve müttefik devletin temsil
cileri olarak yaptığımız bu ziyaret, dünya mes’eleleri ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek 
konularda, kafalarımıza ve gönüllerimize hakim elan ana hedeflerin ve motiflerin yeni 
baştan mukayesesine imkân vermiştir.

Bu seyahatimizin, bundan sonraki temas ve münasebetlerimiz açısından çok verimli 
ve başarılı bir seyahat olduğu intibaı hepimizden mevcuttur.»

Cumhuriyet Senatosunda bir konuşma yapan İzmir Senatörü Cahit Okurer özet
le şunları söylemiştir :

«Amerika ziyareti sırasındaki temaslarda üzerinde durulması gereken esas nok
talardan biri de şudur : her yerdeki karşılama törenlerinde, resmi geçitlerde, fahri hem
şehrilik payelerinin verilmesinde bir sembol olarak şehir anahtarlarının takdiminde ve 
yapılan bütün temas ve konuşmalarda şu temel görüş daima kendisini hissettirmiştir : Tür
kiye ile Birleşik Amerika Devletleri hürriyet, demokrasi, insan hakları, insanın gerçek bir 
insan olarak yaşaması için lüzumlu maddî ve manevi imkânların sağlanması ile ilgili aynı 
ideallere sahip ve bu idealleri yeryüzünde hakim kılmak için işbirliği yapmış olan iki 
dost ve müttefik memlekettir. Bu görüş Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte sayın Başkan  

Jonson’un ve diğer Amerikan şahsiyetlerinin konuşmalarında daima aksetmiş bulunuyordu.

Cumhurbaşkanımızın bu resmî ziyareti belirttiğimiz ortak ve temel görüş yanında 
Türkiyenin kalkınma hareketleri ve azminin, demokrasi rejimine olan inanç ve bağlılığ1" 
nın da bir çok yerlerde bir çok defalar ifade ve izah edilmesine İmkân vermiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu hususta en geniş surette Waşhington'da millî basın klübünde 
yaptıkları konuşmada izahatta bulunmuşlardır. Burada, sayınCumhurbaşkanımızın, Türk 
halkının demokrasi ve parlemento rejimine bağlılığı ve inancı hususundaki kesin İfade
lerinin takdirle karşılandığını ve derin bir memnuniyet meydana getirdiğini de ayrıca 
belirtmek isterim.

Cumhurbaşkanımızın Amerikayı ziyaretlerine ait olarak belirtmek veya hatırlat
mak isteyeceğim bir nokta da milletlerarasında karşılıklı saygı, eşitlik ve itimada istinad 
eden bîr dostluk ve sulhçu bir prensiple ifade edilen umumi dış politika görüşü içinde 
Kıbrıs meselesi üzerinde millî haysiyet ve vekarımıza uygun olarak ortaya konan beyan- 
lar.olmuştur.
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Amerika ziyaretinin Kıbrıs mevzuunda ne gibi yeni imkânlar meydana getirebil
diğini, gerekirse sayın Dışişleri Bakanımız izah ederler. Aslında bu ziyaretin Kıbrıs me
selesinde ne gibi yeni gelişmeler sağlıyacağı zaman gösterecektir. Çünkü esas itibariyle 
bu ziyaret belli müşahhas meseleler üzerinde müzakereler yapmak ve bu meselelerde 
neticelere varmak için tertiplenmemiştir. Ancak, bu ziyaretin kuvvetlendirdiği dostluk ve 
karşılıklı iyi anlayış ile meydana gelen yeni imkânlar ileride muhtelif sahclarda vaki ola
bilecek müzakere ve temaslarla meyvelerini verebilir.»

B E L G  E 20 22 Nisan 1967

BAŞBAKANIN  BASIN TOPLANTISI

İstanbul'da bir basın toplantısı yapan Başbakan Süleyman Demire!, hükümetin dış 
politikası hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«Şimdi dış politikaya müteallik konuların tahliline geçiyorum : son zamanlarda dış 
politikamızın muhtelif yönleri üzerinde bir takım tenkitler ileri sürüldü. Bu tenkitlerden 
bir kısmı peşin hükümleri ve kalıplaşmış kanaatleri ifade etmektedir. Bunları ileri süren
lerin fikirlerini değiştirmek imkânı olduğunu zannetmiyorum. Zira,, bu tenkitler vakıalara 
ve rasyonel düşüncelere istinat etmemekte, muayyen gayelere hizmet etmeğe matuf slo
ganların tekrarından ibaret kalmaktadır. Ancak, bu iddiaların kamu oyumuzu yanlış dü
şüncelere sevketmesini önlemek de bizim vazifemizdir. Diğer bir kısım tenkitler ise, iyi 
niyetle yapılan, ancak hadiselere ve vakıalar hakkında kâfi bilgiye dayanmayan tenkit
lerdir. Bunları dermeyan edenleri kabil olduğu kadar tenvir etmek, bizim için zevkli bir 
vazifedir.

Şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki, dış politikamızın canlı bir münakaşa hâline 
gelmesini aslında memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu oyunun yakın ilgisinin ve tetkikinin 
süzgecinden geçen bir dış politikanın, memleketin yüksek menfaatlerine daha uygun ola
cağında şüphe yoktur. Demokratik düzenimizin icabı ela budur. Biz, serbest tenkit ve bü
tün fikirlerin karşılaşmasından doğan millî mutabakata müstenit bir dış politikanın tatbi
katçısı olmak emelindeyiz. Hükümet programımızda da belirtiğimiz gibi, dış politika ala
nında üzerinde en fazla titizlikle durduğumuz nokta bu siyasetin millî bir vasfı haiz ol
masıdır.

Burada hükümetimizce halen takip edilmekte olan e ş  siyasetin temelindeki pren
sipleri tahlil etmeğe lüzum görmüyorum. Bunlar hükümet pıogramında açıkça belirtilmiş
tir. Mühim olan husus dış politikamızda herhangi bir peşin hüküm veya doktrin açısından 
hareket etmeyişimizdir. Dış siyasetimiz tamamen milletlerarası realitelere ve millî menfa
atlerimize istinat etmektedir. Bugün Türkiye dış politikasının zeminini ve vüs’atini önemli 
ölçüde genişletmiş, çok veçheli bir siyaset takip etmek yoluna girmiştir. Bulunduğumuz 
coğrafi mevkide, değişen siyasî ve stratejik görüşler ve teknolojik gelişmeler bizî böyle 
bir yola sevketmektedir.
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Hükümetin dış politika alanındaki faaliyetlerinin kıymetlendirilmesin! yapmadan 
evvel, milletlerarası durumu nasıl gördüğümüzü kısaca açıklamak isterim. Zira, dış poli
tikamızın isabet ve müesseriyet derecesi, ancak bu şekilde tayin edilebilir.

Son yıllarda milletlerarası münasebetlerde şümullü değişiklikler olduğu bir vakıadır. 
Bu değişiklikler barış bakımından bugüne kadar olumlu bir istikamette tecelli etmiştir. 
Nükleer, askerî ve ekonomik potansiyel bakımından en büyük kudreti elinde tutan dev
letlerin teenni ile hareket etmeleri, muhtelif siyasî sistemleri benimsemiş memleketler ara
sındaki münasebetlerin çeşitli sahalarda gelişmesi, topyekûn ve genel silâhsızlanma ala
nında olmasa bile kısmî silâhsızlanma alanında daha ümitli bir devreye girilmiş bulun
ması hepimizi sevindiren bir inkişaftır. Bu inkişafın dünya barışını sağlam bir zemine is
tinat ettirmesini candan temenni etmekteyiz. Ancak, durumu bu şekilde mütalaa eder
ken, bu gelişmenin sebepleri üzerinde durmak icap ettiği gibi, bugünkü inkişafın aksaksız 
devam edebilmesi şartlarının ne olduğunu da araştırmak gerekir.

Milletlerarası durumun bugünkü gelişme safhasını doğuran başlıca sebepler ara
sında, dünyada, bilhassa Avrupa'da bir kuvvet dengesinin teessüsünü zikretmek gerekir. 
Bu denge dolayısıyladır ki, mevcut statükoyu kuvvet yoluyla değiştirmek veya ihtilâfları 
şiddete müracaat suretiyle halletmek imkânı kalmamış ve bu ortam içinde karşılıklı men
faatleri bağdaştırmak hedefine yönelinmiştir. Dengeyi temin eden faktörler ise bilinmek
tedir. Bu faktörlerin en önemlisi, hiç şüphesiz Atlantik ittifakıdır. Atlantik ittifakı mevcut 
olmasaydı, bugün Avrupa’da memnuniyetle müşahade ettiğimiz durumun tahassülüne 
imkân hazırlanabileceğini kimse iddia edemezdi. Diğer taraftan bugünkü şartlar altında 
dahi dünya barışının mevcut kuvvet dengesine dayandığı bir gerçektir. Müessir bir kon
trol altında topyekûn ve genel silâhsızlanma tahakkuk etmedikçe ve Birleşmiş Milletler, 
barışı ve her memleketin güvenliğini fiilen teminat altına alacak bir bünyeye kavuşma
dıkça, durum aynı şekilde devam edecektir.

Bu umumî müşahedelerden çıkan netice, barışın tarsini çalışmalarında iki belli baş
lı noktanın daima gözönürıde bulundurulması gerektiğidir: bir yandan dengeyi ve gü
venliğimizi korumak diğer yandan da milletlerarası işbirliğine ve barışın sağlam temel
lere dayandırılmasına azarnî ölçüde katkıda bulunmak durumundayız.

Dış politikamıza ışık tutan diğer bir temel düşünce de şudur: miletlerarası alanda 
bir istihale devresi içindeyiz. Teknolojik gelişmeler, ekonomik kalkınma problemleri, kal
kınmış memleketlerle kalkınmakta olan memleketler arasındaki uçurumu kapatmak zaru
reti, kıt'a çapında veya bölgeler çapında işbirliğinin ve karşılıklı dayanışmanın gelişti
rilmesi lüzumu, Avrupa'da, Asya'da, Afrika’da ve Lâtin Amerika'da beliren siyasî ce
reyanlar, her memleketin daima artan bir ölçüde en elverişli amelî yollardan kendi prob
lemlerine çare aramaya başlaması, İçinde bulunduğumuz devrenin bariz vasıflarını teşkiı 

etmektedir. Bu cereyanların ve temayüllerin her memleket üzerinde tesirlerini göstereceği 
muhakaktır. Bu durumda bir memleketin kendi kabuğuna çekilmesi veya yeni beliren 
unsurları kaale almayan bir siyaset gütmesine imkân yoktur.

Dış politikamızın yürütülmesinde bize rehberlik eden ana fikirleri bu şekilde belirt
tikten sonra, şimdi bu siyasetin tatbikatını da kısaca gözden geçirmek isterim.

82



İlk önce ittifaklarımız konusuna değineyim. Türkiye'nin hangi şartlar altında ve 
nasıl ani ve şumullü bir tehdit karşısında Nato’ya girdiği hatırlanacaktır. Türkiye Nafo’ya 
kendi serbest iradesiyle ve güvenliği için aynı temel hedefleri paylaştığı devletlerin sa
fında yer almak gayesiyle girmiştir. Türkiye, bugünkü askerî teknolojideki gelişmeler kar
şısında, münferit savunma gücüne ilâveten kollektif bir teminata hayatî bir ihtiyaç duydu
ğu için Atlantik ittifakına dahil olmuştur. Bugünkü şartlar altında Türkiye'nin güvenlik 
problemini ihmal etmesine hiçbir surette imkân yoktur. Güvenlik ise, biraz evvel belirtti
ğim gibi, bugün bir dengeyi korumak meselesidir. Siyasî niyetlerden tecerrüd ederek as
kerî unsurlara, askerî kuvvet nisbetlerine göre değerlendirilmesi gereken bir konudur. Si
yasî niyetler her zaman değişebilir, sabit kalan unsur ise askerî potansiyeldir. Bu ger
çeği gözönünde tutmayan bir dış politika ve bir savunma politikası memleketin güven
liğini ağır bir tehdit altında bırakır, Türkiye, bu maksatladır ki Nato camiası içinde bir 
yandan münferit savunma gücünü azami derecede geliştirmeye gayret sarfetmekte, diğer 
yandan da Nato'da eşitlik ve karşılıklı itimat şartları altında bir rol oynamaya çalışmak
tadır. Nato'nun bizim için askerî gücümüzü takviye etmekten ziyade bir yük teşkil ettiği 
iddiası kabul edilemez. Nato içindeki karşılıklı yardımlaşma olmaksızın, Türk silâhlı kuv
vetlerinin bugün iftihar ettiğimiz müessiriyet derecesine ulaşması mümkün olamazdı.

Bu münasebetle şunu da belirtmek isterim ki, Nato çerçevesinde istifade ettiğimiz 
askerî yardımların ordumuzun modernizasyon ihtiyaçlarını nazara alarak belirli bir 
plân içinde devam etmesi yolunda da gerekli mutabakata varılmıştır.

Birçok defalar hükümetimizce ifade edilmiş olduğu gibi, bir ittifakın sağlamlığı 
ve müessiriyeti o ittifak içinde eşitlik ve karşılıklı itimat çerçevesindeki işbirliğine dayanır.

Hükümetimiz bu noktaya büyük bir önem atfetmiş ve Nato içinde çok taraflı iş
birliğine faal bir şekilde katıldığı gibi, bu ittifak çerçevesinde müşterek savunma için gi
rişilmiş olan iki taraflı işbirliğinin de, eşitlik ve karşılıklı itimat unsuruna dayanmasını te
min edecek şartları eksiksiz yaratmak üzere teşebbüse geçmiştir.

Nato içinde kendisiyle en fazla ikili işbirliği yaptığımız memleket, tabiatiyle Bir
leşik Amerika'dır. Birleşik Amerika ile 1947 yılındanberi aramızda sıkı bir dayanışma ve 
yakın bir işbirliği mecvuttur.

Türkiye ile Amerika arasındaki münasebetler konusu basınımızda sık sık münakaşa 
edilmektedir. Türk - Amerikan münasebetlerinin bazı yönlerinin islâh edilmesini, Ameri
ka’nın Kıbrıs meselesindeki siyasetinde Türkiye’ye daha fazla müzahir olmasını istemek 
elbette ki tabiîdir. Ancak bu mülahazaların iki memleket arasındaki dostluğun değerini 
takdir edememek mertebesine kadar götürülmesini millî menfaatlerimize uygun bulmayız.

Hakikat şudur ki, Türk - Amerikan münasebetleri iyi bir yoldadır ve sayın devlet 
başkanımızın yaptıkları ziyaret, üzerinde titizlikle durduğumuz müşterek menfaat, eşit
lik, karşılıklı saygı, anlayış ve itimat esaslarını teyid eden çok önemli bir gelişme teşkil 
etmiştir.

Amerika ile münasebetlerimizde, tenkit konusu olan ikili anlaşmalara temas ede
ceğim.
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15 Ekim 1966 da yapmış olduğum basın toplantısında, Türkiye ile Amerika Birle
şik Devletleri arasındaki müşterek savunmaya dair ikili anlaşmalar konusuna hükümeti
mizce verilen önemi tebarüz ettirmiş, hiç birisi iktidarımız sırasında imzalanmamış olan 
ikili anlaşmaların alâkadar makamlarımızca geniş bir tetkike tabi tutulup, Nato çerçeve
sindeki askerî tertiplerinin bağlı bulunacağı ana prensipleri ihtiva eden bir tasarrının ha
zırlanarak Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine tevdi edildiğini söylemiştim.

Amerika Birleşik Devletleri hükümetince, tasarımız üzerinde yapılan tetkikatı müte
akip, 20 Ocak 1967 tarihinde müzakereler resmen başlamıştır. Müzakereler halen bizim 
tasarımız ve Amerika Birleşik Devletlerinin mukabil teklifleri üzerinde teknisyenler sevi
yesinde devam etmektedir. Müzakereler cereyan ederken bu konuda daha geniş bilgi 
vermek milletlerarası teamüle uygun düşmez. Ancak, müzakerelerin normal seyrini takip 
ettiğini belirtebilirim. Birçok teknik hususlara taalluk eden ve karşılıklı itimat ve dostluk 
anlayışı içinde devam eden bahis mevzuu görüşmelerin kısa zamanda müsbet bir şe
kilde neticelendirilmesi için çalışılmaktadır. Bu itibarla Türkiye tararından yapılan tek
liflerin Amerika Birleşik Devletlerince reddedildiği yolunda yayınlanan haberlerin ger
çeklerle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır.

Nato ittifakı içinde Türkiye'nin durumunu bu şekilde izah ettikten sonra. Cento’dan 
da bahsetmek isterim. Cento, Nato, gibi bir müşterek güvenlik andlaşmasıdır. Birbirleriyle 
çok yakın ve sıkı dostluk ve dayanışma bağlan kurmuş olan Türkiye, İran ve Pakistan bu 
andlaşma çerçevesi içinde, kendi aralarında ve bölge dışındaki iki devletle işbirliği yap
maktadırlar. Nato için izah ettiğim gibi, Cento’nun da bugün hâlân bölgemizde bir den
ge unsuru olduğu kanaatindeyiz.

Hükümetimizin programında, ittifaklar içinde zümreci bir görüşle hareket etmeye
ceğimiz ve bütün devletlerle ilişkilerimizi devamlı olarak geliştireceğimiz kaydedilmişti. 
İzahatımın başında da tebarüz ettirdiğim gibi, bugün milletlerarası durumun sür’atle ge
lişmesi muvacehesinde, hadiselerin içinde olmak istiyorsak ve onlara imkân n isb e tin d e  

tesir etmeyi arzuluyorsak, dış temaslara kesafet vermeye ve gerek bölgemizde, gerek  

bölgemiz ötesinde kabil olduğu kadar fazla devletle münasebetlerimizi ve bağlarımızı 
takviye etmeğe mecburuz. Kaldı ki, bölgemizde rnemlekeiimİz etrafında bir barış ve 
ahenk çemberi yaratmak, aynı zamanda güvenliğimizin unsurlarından biridir.

Bu alanda sarfettiğimiz gayretlerin kamu oyumuzca iyi bilindiğine kaniyim. Dev
let başkanları, hükümet başkanîarı ve Dışişleri Bakanları seviyesindeki ziyaretler ve te
maslar ile bu hedefimizi azami ölçüde gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu alanda kısa 
zamanda elde ettiğimiz neticelerden memnuniyet duyuyoruz. Bu yoldaki gayretlerimizin 
bugüne kadar olan kısmı, adeta dış politikamızın enfrastrüktürünü kurmak şeklinde tecelli 
etmiştir. Bu zemin üzerinde önümüzdeki devrede dış politikamızın millî menfaatlerimizin 
korunması bakımından çok daha verimli olacağına şüphe yoktur.

Bugün dünya siyasetinde Türkiye’nin işgal ettiği mevki ve haiz olduğu itibar ile 
ancak iftihar edebiliriz. Tabiatıyla bu gayeye münhasıran dış politika faaliyetleriyle vaı- 
mak imkânı yoktur. Dış politika ne kadar mahir olursa olsun, bir devletin iç yapısı sağlat



olmazsa ve o memleket gerek ekonomik gerek sosyal alanda terakki içinde bulunmazsa, 
devletin itibarlı olması kabil değildir.

Dış münasebetlerimizin zeminini genişletmek ve dış politikamıza çok veçheli bir 
mahiyet vermek yolundaki faaliyetlerimize devam etmek kararındayız. Bunu yaparken 
bir yandan yeni dostluklar kurmaya, fakat diğer yandan eski dostluklarımızı tersin etme
ye gayret ediyoruz. Maksadımız, itimat telkin eden insicamlı ve günümüzün siyasî şart
larına uygun bir siyaset takip etmektir. Ben dış ziyaretlerime Pakistan ve İran’dan baş- 
lıyacağım. Bu memleketlerle ilişkilerimizin özel mahiyeti herkesçe malûmdur. Türkiye, İran 
ve Pakistan köklü bir dostluğun ve karşılıklı bir dayanışmanın, verimli bir bölgesel işbirli
ğinin en güzel örneğini vermektedir. Yakında İran şehinşahı memleketimizde görmek, bi
zim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır. İran ve Pakistan’dan sonra Federal Almanya 
cumhuriyetine resmî bir ziyarette bulunacağım. Ananevi bir dostluktan feyiz alan ve bu
gün her alanda sıkı bir işbirliğine ve görüş beraberliğine dayanan Türk - Alman ilişkile
rinin gittikçe daha verimli bir hale getirilmesi siyasetimizde önem verdiğimiz hususlardan 
biridir.

Komşumuz Sovyet Rusya ile, karşılıklı itimat, karşılıklı menfaat esasına müstenit 
iyi münasebetlerin geliştirilmesi, ticarî ve İktisadî münasebetlerimizin arttırılmasından mil
lî menfaatlerimiz bakımından faide mütalâa ediyoruz.

Herşeyden evvel şunu belirteyim ki, Kıbrıs meselesinde hükümeti deruhte ettiğimiz
den beri dört temel hedefimiz olmuştur.

1 — Kıbrıs meselesindeki görüşlerimize milletlerarası alanda azamî destek elde
etmek,

2 — Meselenin başlıca unsuru telâkki ettiğimiz Türk cemaatinin moralini ve diren
me gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak,

3 — Kıbrıs meselesini müzakereler yoluyla halletmenin bütün imkânlarını iyi ni
yetle denemek,

4 — Kıbrıs'ta tek taraflı bir çözüm yoluna kat’î olarak kapıyı kapamak ve Kıb
rıs’taki statükonun en ufak ölçüde dahi Türkiye’nin ve Türk cemaatinin aleyhinde değiş
tirilmesini önlemek.

Bu hedefler istikametinde önemli neticeler elde edildiği gayrî kabili İnkârdır. Kıb
rıs meselesindeki milletlerarası alanda kendimizi vaktiyle nasıl bir inziva içinde bulundu
ğumuz hatırlanacak olursa, bugün çeşitli gruplcra mensup geniş sayıda memleketin anla
yışını sağlamış olmamızın kıymeti daha iyi anlaşılır. Dış politikamızın takip ettiği seyir 
ve gelişen münasebetlerimiz dolayısıyla Türkiye’nin görüşleri gittikçe daha iyi anlaşılmak
ta ve daha fazla tasvip görmektedir.

Türk cemaatinin direnme gücünü yüksek seviyeye çıkarmak için sarfeftiğimiz 
çabalar da iyi neticeler vermiştir. Bugün Türk cemalinin ekonomik durumu Önemli ölçüde 
düzelmiş, ikmal ve mesken bakımından birçok sıkıntıları giderilmiş, zaman unsurunun ce
maat üzerinde menfi etki yapması önlenmiştir. Mücahitler her zamanki gibi göğsümüzü 
iftiharla kabartacak bir azim ve kararlılık içinde şerefli görevlerini yerine getirmektedirler.



Cemaatimizin bünyesinde tesanüt tamdır ve cemaati bölmeye matuf teşebbüslerin hiçbiri 
başarıya ulaşamamıştır.

Türkiye, bidayetten beri Kıbrıs meselesini Yunanistan ile ikili müzakereler yoluyla 
halletmek hedefini gütmüştür. Bildiğiniz gibi, ilk defa ancak dördüncü koalisyon hükü
meti zamanında müzakereler başlayabilmiş, fakat bunlar Yunanistan'daki siyasî buhran 
ve Birleşmiş Milletler asamblesi toplantısının yaklaşmakta olması dolay isiyle, sür’atle aka
mete uğramıştır. Yunanistan ile ilk ciddi müzakere 1966 yılında cereyan etmiştir. Bu mü
zakereler neticesinde Aralık 1966'da Türk ve Yunan dışişleri bakanları arasında bir top
lantı yapılmış ve müzakerelerde varılan neticeler beraberce tespit edilmiştir. İki Dışişleri 
Bakanının 1967 Ocak ayında tekrar buluşmaları mukarrer iken, Yunanistan'da Stefano- 
poulos hükümeti düşmüş ve yerine, görevi seçimleri hazırlamak olan Paraskevopoulos 
hükümeti gelmiştir. Bu hükümet, bütün siyasî partilerin iştirakiyle yapılan kraliyet konseyi 
loplantısında ittifakla alınan bir karara istinaden, Türkiye ile müzakerelere devam etmek 
arzusunu göstermiştir. Verdiğimiz cevapta müzakerelerin yapıcı bir zemine istinad ettiril
mesi kabil olursa, görüşmelere devam edebileceğimiz bildirilmiştir. Ancak, bu sırada Pa
raskevopoulos hükümeti de düşmüş ve yerine Kanolopoulos hükümeti geçmişti. Son du
rum hepimizce malûmdur. Şu anda herhangi bir mütalaa yürütecek durumda değiliz. Ha
diselerin inkişafını beklemek gerekir.

Bu Türk - Yunan müzakerleri dolayısıyle bazı tenkitler ileri sürülmekte ve Yuna
nistan’ın bizi oyaladığı iddia edilmektedir. Şayet Türk hükümetinin Kıbrıs siyaseti mün
hasıran ikili müzakerelere istinad etmiş olsa idi, şayet gerek Kıbrıs'ta gerek milletlerara
sı alanda durum devamlı olarak aleyhimize işlese idi, şayet eskisi gibi Kıbrıs'ta emriva
kiler yoluyla statüko gittikçe aleyhimizde tadil edilse idi, bu iddia haklı telâkki edilebi
lirdi. Fakat şimdiye kadar belirttiğim gibi, Türk hükümetinin Kıbrıs siyaseti tek bir unsura 
istinad etmemektedir. Türk - Yunan ikili görüşmeleri siyasetimizin unsurlarından sadece 
bir tanesidir ve Türkiye'nin barışçı bir çözüm yolu bulmak hususundaki medenî arzusunu 
teyid etmektedir.

Kıbrıs’taki tek taraflı bir çözüm şeklîne kapıyı kat'i olarak kapamış bulunduğumuz 
aşikârdır. Bu hususta artık Türkîyenin tutumu hakkında en maceraperest zihinlerde bile 
en ufak bir tereddüt yoktur ve olamaz, Kıbrıs’taki statükonun en hafif ölçüde bile Tür
kiye’nin ve Türk cemaatinin aleyhine bozulmasını önlediğimiz bir vakıadır. Kıbrıs’taki as
kerî birliğimizin değiştirme ameliyetlerinin anlaşmalar dışında hiçbir takyide tâbî olmak
sızın suhuletle cereyanı, ada’da maalesef zaman zaman vuku bulan hadiselerin ve giri
şilen kuvvet denemelerinin daima statükonun iadesiyle sonuçlanması, Çek silâhlarının 
Kıbrıs Rum polisine dağitılmasının önlenmesi ve bu silâhlar üzerinde barış gücünün kont
rolünün ve teftişinin sağlanmış olması, bu siyasetimizin ve kat’i azmimizin bir neticesidir.

Dış politikamızın bütünü ve önemli bazı veçheleri hakkındaki maruzatımı burada 
bitiriyorum.

Hükümetimizin takip etmekte olduğu dış politikanın ekonomik alanda ve ö ze llik 

le Ortak Pazarla ilişkilerimiz bakımından elle tutulur ve müsbet neticeler doğurmuş oldu
ğu inkâr edilemez.



Bakanlığımız çerçevesinde son bir yıl içinde elde etmiş olduğumuz müsbet netice
leri aşağıdaki noktalar etrafında derlemek mümkündür :

1 — Hazırlık dönemi içinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun belli başlı dört ihraç 
maddemiz (tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık) için açmış olduğu indirimli tarife kon
tenjanlarının hacimleri biraz sonra izah edeceğim gibi 1966 senesinde arttırılmıştır.

2 — memleketimizin ekonomik ve sosyal durumu bakımından büyük bir önem 
arzeden el emeği ile ilgili sorunların ortaklık bağı çerçevesinde şimdiden çözümlenmesi 
yolunda 1965 yılı ortalarından bu yana büyük bir gayret sarfedilıniş, işgücü sorunlarımı
zın çözümü yolunda ortaklık anlaşmamızın sağladığı imkânların fevkinde müsbet gelişme
ler kaydedilmiştir. Nitekim, son olarak Kasım ayı içinde yapılan Ortaklık Konseyi toplan
tısında el emeği konusunda alınan bir tevsiye kararı ile üye devletlerin, Türk el emeği 
ihracatının memleketimizin ekonomik kalkınması bakımından taşıdığı öneme, üye devlet
lerde istihdam edilen işçilerimizin matluba muvafık bir meslekî eğitime tabi tutulmaları
nın lüzumuna ve millî işçilerle eşit muamele görmelerinin sağlanmasına dikkatleri çekil
miştir.

3 — malî protokol'un tatbikinde kaydedilen müspet gelişmeler devam etmektedir. 
Bugüne kadar Avrupa Yatırım Bankası ile hükümetimiz arasında 13 yatırım projemizin 
finansman anlaşması imzalanmış bulunmaktadır. Bu suretle AYB'den sağlanan kredilerin 
toplamı anlaşmanın ikinci yürürlük yılı sonunda 63 milyon 500 bin dolara ulaşmış bu
lunmaktadır.

İran, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan, Habeşiştan, Almanya, İtalya, Belçika gibi 
memleketlerle yüksek seviyede yapılan temas ve ziyaretler neticesinde, bu memleketlerle 
İktisadî münasebetlerimizin daha da sıklaştırılması ortamı tesis edilmiştir.

Komşumuz Sovyetler Birliği ile idame ettirdiğimiz iyi komşuluk ve dostluk siyase
timiz içinde bu memleketten % 2/5 faiz ve 15 sene vadeli 200 milyon dolarlık bir teçhi
zat kredisi ile 7 yeni projenin gerçekleştirilmesi imkânları sağlanmıştır. Kredi % 60 ziraî 
mallarla ödenecektir.

1966 senesi içinde ve 1967 başında çok taraflı ve ikili teknik yardımlardan daha 
geniş bir şekilde istifade imkânı sağlanmıştır.

Ayrıca Cento içinde şimdiye kadar daha ziyade enfranstrüktür ve tarım sahasında 
yapılmakta olan yardımların sanayi sahasına da teşmili ve daha büyük bir vüs atta ya
pılması için tarafımızdan yapılan teklif kabul olunmuş, bunun için bir çalışma grubu teş
kil edilmiştir.

Türkiye’ye yardım konsorsiyumu üyesi ülkelerle bu çerçevedeki münasebetlerimizin 
tatminkâr bir seviyeye çıkarılmasına çalışılmaktadır. Konsorsiyum içinde bugüne kadar 
yapılan taahhütler tutarı 1963 yılında 237,68 milyon dolar iken, 1966 yılı tchhütleri 
333,69 rnilyon doları bulmuştur.

Konsorsiyum 1966 yılı İçin 109 milyon dolar program yardımı, 69 milyon dolar 
borç ertelenmesi ve röfinansman taahhüdünde bulunmuşlardır. Aynı yıl İçinde üyelerce ta
ahhüt olunan proje kredileri ise 157 milyon dolardır. Bu suretle yekûn taahhütleri 334 
milyon dolara baliğ olmuştur.
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Hollanda ve Fransa hariç, bütün üye devletlerle program kredilerine ve borç tecili 
ve röfinansman operasyonlarına ait ikili kredi anlaşmaları yıl içinde imzalanmıştır. Bu
anlaşmalar 167 milyon dolarlık bir meblağı ifade etmektedir. Fransa'nın taahhüdüne ait
anlaşma da 1967 Ocak ayı içinde imzalanarak 1966 yılı taahhütleri için imzalanan anlaş
maların sağladığı taahhüt yekûnu, 175 milyon dolara baliğ olmuştur.

1966 yılı içinde ayrıca 205 milyon dolarlık proje kredisi anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşmalar 1966 yılı içinde ve daha evvelki yıllarda taahhüt edilen kredilere aittir. 
205 milyon dolarlık yekûn içinde keban projesi ile ilgili anlaşmaların yekûnu 110 milyon 
dolardır.

1966 yılı için taahhüt edilen ve anlaşmaya bağlanan program kredilerinden ve
borç operasyonlarında 136 milyon dolarlık kısım yıl İçinde kullanılmış ve bakiyesi 1967
yılına devredilmiştir.

1967 yılı programının dış finansman ihtiyacı Aralık 1966 ayında Paris’te yapılan
bir toplantıda üye devletlerle 193 milyon dolar olarak takdir edilmiştir. Bu miktarın 145 
milyon dolarlık kısmı program kredilerine taalluk etmektedir. Bu talebimize karşılık üye
lerce bugüne kadar yapılan taahhütlerin, memleketler ve müesseseler itibariyle dökümü 
şöyledir :

Konsorsiyum Üyeleri Program

program yardımı 
borç tecil 

ve röfinasmanı toplam yardımı toplam

Almanya (1) — 28.25 28.25 ___ 28.25
Avusturya (1) — 0.10 0.10 — 0.10
A. B. D. 65.00 4.29 69.29 60.29 129.29
Belçika (1) — 0.78 0.78 — 0.78
Danimarka 0.51 — 0.51 — 0.51
Fransa 7.29 4.26 11.55 8.29 (2) 19.84
Hollanda — — — — —
Kanada — — — 22.50 22.50
Lüksemburg — — — — —
İngiltere 7.00 7.26 14.26 — 14.26
İsveç — — — 1.00 1.00
İsviçre 1.16 0.46 1.62 — 1.62
İtalya 7 3.00 10.00 5.00 15.00
Norveç (1) — — — — - -

Avrupa Yatırım Bankası 35.00 35.00
1. B. R. D./TDA 14.00 14.00
E. M. A. — — —

T o p l a m 87.96 48.40 136.36 145.79 282.15

(1) Bilâhare yardım taahhüdünde bulunacaklarını bildirmişlerdir

(2) 1 milyon doları munzam proje kredisidir.
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Ayrıca. EMA'dan 25 milyon dolar tutarında bir imkân temin edilmek üzeredir.
Henüz bir taahhütte bulunmamış olan memleketler Almanya, Avusturya, Belçika, 

Hollanda, Norveç'dir.

1967 yılı için taahhütte bulunmuş devletlerden ABD ve İngiltere ve Fransa ile (mun
zam 1 milyon dolarlık taahhüde ait) ikili anlaşmalar imzalanmış bulunmaktadır. İsviçre’nin 
bu yilki taahhüdüne ait anlaşma 1966’da, İsveç'in taahhüdüne ait anlaşma ise 1963' te ve 
Danimarka'nın taahhüdüne ait anlaşma 1964’ te imzlanmış idi.

B E L G  E 21 24 Nisan 1967

BAŞBAKAN IN  ALM AN  TELEVİZYONU İLE MÜLAKATI

Federal Almanya şansölyelerinden Konrad Adenauer’in cenaze töreninde bulunmak 
üzere Bonn'a gelen Başbakan Süleyman Demirel, Alman televizyonunun kendisine yönet
tiği bazı soruları cevaplandırmıştır.

Alman TV'nunun Başbakan Demirel'in 8 Mayıs'da Federal Almanya'ya yapacağı 
resmî ziyaretten bir gün önce yayınlayacağı bu mülakata, Başbakan Demirel’e sorulan 
sorular ve Başbakan’ın verdiği cevaplar şöyledir :

S — 8 Mayıs'da Federal Şansölye Kiesinger'in davetlisi olarak Almanya'ya ya
pacağınız resmî ziyaret iki ülke ilişkilerinin başbakanlar seviyesinde yeni baştan ele alın
masına sebeb olacaktır. Bu ziyaretin geleneksel Türk - Alman dostluğunu daha sıkı te
maslar üzerinde oturtacak bir sonuca ulaşacağına kani misiniz?

C — Sorunuza çok kolaylıkla evet cevabını verebilirim. Türk - Alman dostluğu 
milletlere, Türk milletine ve Alman milletine mal olmuş bir dostluktur. Maksadımız bu dost
luğu daha da faydalı hale getirmektir. Bugünkü halde Türk-Alman dostluğu, iyinin öte
sinde bir mana taşır. İyiyi daha iyi, daha mükemmel yapmak bizim hedefimizi teşkil et
mektedir.

S — Almanya’nın birleştirilmesi konusunda görüşünüz nedir?

C — Almanya meselesi bir Avrupa meselesidir. Bu kanunun nezaketini müdrikiz. 
Ümid ederizki, dünya sulhü, Avrupa sulhü dikkat nazara alınarak meseleye barışçı bir 
hal çeresi bulunsun.

S — Atom silâhlarını önleme konusunda ne düşünüyorsunuz?

C — Türk hükümeti, nükleer bir harbin, yani atom silâhlarına dayanan bir silâhlı 
çatışmanın beşeriyetin bu zamana kadar meydana getirdiği bütün eserlere ve insanlığa 
son vereceği kanaatindedir. Bu ittihadadır ki, atom silâhlarının yayılması sulhu tehdid 
edici bir mahiyet arzedebilİr. Atom silâhlarının yayılmasına bir çok memleketler gibi, 
Türk hükümeti de karşıdır. Esasen, bu kadar tahrip gücü olan bu silâhların her hangi bir 
şekilde sorumsuz ellere geçmesi veya muayyen dengeyi bozması dünya barışının sonunu, 
hatta dünyanın sonunu getirebilir.
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EYÜP H A N 'IN  BA ŞB A K A N  DEMÎREL ŞEREFİNE VERD İĞ İ YEMEKTE YAPILAN  . 
K O N U ŞM A LA R

Pakistan devlet başkanı Eyüp Han, Başbakan Süleyman Demirel onuruna verdiği 
yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

Pakistan halkı ve hükümeti adına Türk hey'etinin mümtaz üyelerine hoş geldiniz 
derim. Ziyaretinizden dolayı büyük şeref duymaktayız. İktidara geldiğinden bu yana 
ilk ziyareti memleketimize yapan Demirelin bu teşebbüsü bizler için büyük memnuniyet 
kaynağı olmaktadır. Geçen Ekim ayında burada selâmlamak, bahtiyarlığına eriştiğimiz 
Türkiye Cumhurbaşkanı Sunay’ın ziyareti gibi bu ziyaretin de iki ülke arasında mevcut 
müteaddit bağların daha da perçinjeşt.irilmeşine vesile teşkii edecektir. By bağlar coğra
fi hudutları aşan bağlardır. Bin seneden fazlp ITr ,za,mgndqn beri müşterek bir maziyi, 
müşterek bir görüşü ve müşterek bir tarihi mirası, müşterek imanı paylaşmaktayız.

Türkiye, bu alt kıt'anın müslümanlarının kalbinde daima müstesna bir yer işgal et
miştir. Türk liderleri hürmet görmüşler, şeref görmüşler ,ve takdir celbetmişlerdir. Türk mil
letinin sevinç ve kederleri, bizim sevinç ve kederlerimiz olmuştur. Bu ülkede nice müslü- 
man nesilleri Türk babası Aiatürk ün derin hayranlığım duymaktadırlar. Ve bugün de 
binlerce Pakistaniı onun adını taşımaktadır. Bu' itibarladır ki, milletlerimizin kendilerini 
bir müşterek hürriyet içerisinde hissetmeleri eşyanın tabiatına uygundur.

Türk milletinin ve hükümetinin Pakistan'ın 1965 Eylül ünde karşılaştığı buhran kar
şısındaki tutumu, aramızdaki bağlan sadece kuvvetlendirmişin. Bu hareketinizdeki sami
miyet ve sıcaklık zihinlerinizde silinmez izler bırakmıştır. Ancak, müşterek bir hürriyete 
sahip olmamız sadece i ¡’. d j la  inhisar etmiş değildir. Bölgemizin tarihinde bir dönüm 
noktası olan RCD çerçevesinde kardeş İran ile birlikte memleketlerimiz birçok sahalarda
ki müşterek teşebbüslerin yeni temellerini atmaktadır.

RCD hakikaten cessurane ve geniş ufuklu bîr teşebbüstür. Bu teşebbüsün derinleş
mesini ve genişlemesini temine çalışmakta müşterek menfaatlerimiz vardır. RCD uç 
senelik kısa ömrü içerisinde kayda değer- gelişmeler göstermiştir. Bünyesinin- icabı olarak 
çok heybetli projelerin gelişme devrelerinin oldukça uzun bulunması malûm olmakla bera
ber bunu süratlendirmek yo! ve imkânlarını araştırmaya devam etmeliyiz. : i d .- ' u ■

Aynı zamanda işbirliğinde daha geniş bir mana ve mahiyet örneğine ulaşmalı
yız. Pakistan'da biz mümkün olan azami derecede kendi gayretlerimize dayanmayı esas 
alarak İktisadî kalkınmanın amansız mücadelesine girmiş, bulunuyoruz. . , r  .

ikİncî beş yıllık plânımızın tatbikatında gayretlerimizin ulaştığı böş'afı bizi nazar
larımızı daHa yüksek hedeflere tevcih etmiye teşvik etmiştir. Bunun neticesi olarak üçuncu 
5 yıllık plânımızın sınırları çok daha geniş tutulmuştur.

Son iki yıl zarfında karşılaştığımız müşküllere rağmen pian tatbikatı iyi bir şekilde 
başarılmıştır. Ancak, kalkınma mücadelesine girişmiş olmakla beraber güvenliğimizin icap-
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larını görmemezlikten geleme/iz. Bu hiç bir hükümetin kaçamıyacağı genel bir görevdir. 
Savunma ve İktisadî kalkınma ihtiyaçlarının dar imkânlarımızı fevkelâde zorlamasına rağ
men, sebat ve azimle ve Türkiye gibi dostlarımızın anlayışı sayesinde bu görevi Pakistan 
menfaatlerine en uygun şekilde yerine getireceğiz.

Biz Pakistan'da milletin idaresinde gösterdiğiniz basireti, bilhassa gölgedeki diğer 
meselelerde münasebetleri iyileştirme yolundaki son teşebbüslerinizi büyük bir hayran
lıkla izlemekteyiz. Biz de aynı gayeler gütmekteyiz. Milletler arasında haysiyetli bir ara
da yaşama prensibini ve sulh ideallerini kutsal sayıyoruz. Adalet ve milletlerarası ahlâk 
prensiplerine hürmet ediyoruz.

Self - determinasyon hakkını azimle destekliyoruz. Bunlar aynı zamanda Türki
ye nin de gözettiği ve gözetmeğe devam ettiği esaslardır. Kardeş İran ile beraber he
deften hedefe koşarak bu suretle belki de başka memleketlere bir ümit İşığı tutacak şe
kilde kardeşlik misali vereceğiz.

Size Pakistan halkının derin dostane sevgisini teyid ederek ekselânsları ve kardeş 
Türkiye'nin mümtaz Başbakanı Demirel ile eşinin ve Türk hey eti mensuplarının sıhhatine 
Türk milletinin refah ve tevalisi temennisiyle kadehimi kaldırıyorum.»

Pakistan devlet başkanı Eyüp Han daha sonra Başbakan Süleyman Demirel’e Pa
kistan'ın büyük şeref konuklarına verilen «imtiyaz nişanı» m sunmuştur.

Başbakan Demirel, yaptığı cevabi konumada şunları söylemiştir :
«Ekselanslarının memleketim ve şahsım hakkındaki nazik sözlerine kalbi teşekkür

lerimi ifade etmek isterim.

Veciz nutkunuzu asil Pakistan milletini yöneltmeye başladığınız ilk günlerden beri 
Türkiye’ ye mezbulen bahsetmekten hâlî kalmadığınız bir dostluk nişanesi addediyorum. 
Bu itibarla size şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın geçen son baharda Pakistan’ı zi
yaretine temas buyuruyorsunuz. Bu ziyaret ve kendilerine karşı Pakistan halkının göster
miş olduğu muazzam karşılama Türk milletinin gönlünde ilelebet yer etmiş ve ilişkileri
mizde önemli bir marhale teşkil etmiştir.

Ben de güzel memleketinizi ziyaret etmek ve Pakistan hükümetinin en seçkin üyele
riyle tanışmış olmak fırsatına nail bulunduğum şu sırada çok mutluyum.

Geldiğim andan itibaren bana karşı gösterilmiş olan samimî karşılama Pakistan-’ 
daki ikâmetimin gönlümde yer eden en güzel hatıralarımdan biri olacağı kanısını kuv
vetlendirmektedir.

Varın yapacağımız görüşmeleri ve değineceğimiz geniş görüş teatilerini ilgi ile 
beklemekteyim. Bugünkü Pakistan'ı canlandırmakta olan ileri görüş ruhunun sembolü Is- 
lamabad’da bulunmakta olmamızın verdiği memnuniyete ilâveten daha iki büyük şehri 
ziyaret etmek fırsatını bulacağım. İlk defa büyük şair ve vatanperver İkbal in doğduğu 
şehir Lahor'u, daha sonra tarihin en büyük simalarından biri Pakistan’ın kurucusu ve Türk 
Pakistan dostluğunun lideri Kaid - i Azam Muhammet Ali Cinnah'ın kabri önünde eğil
mek imtiyazına mazhar olacağım. Eminim ki bütün gezim süresince kardeş bir milletin 
sıcak yakınlığını devamlı surette hissedeceğim.
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Sizin de çok doğru olarak işaret ettiğiniz gibi, milletlerimiz arasında çok müşterek 
hususlar vardır. Kültürel bağlarımız aynı kıymet ölçülerine, aynı inançlara, aynı gayelere 
sahip olmamızdan ileri gelmektedir.

Biz büyük İslâm camiasında kardeşiz. Milletlerimizin dostluğu derin köklere da
yanır. Bu sadece Türkiye ve Pakistan hükümetlerinin milletlerarası ilişkilerinde takip et
mekte oldukları mevcut mutlu siyasî ahenkle izah edilemez. Aynı bölgede bulunmanın 
yarattığı zaruretler de bunu izaha kâfi gelmez.

Dostluğumuz uzun ve mutlu bir maziye dayanmaktadır. Türlcler Pakistan’lılara yal
nız bugünün şayanı itimat ve gönülden dostları olarak bakmıyorlar. Fakat aynı zamanda 
kurtuluş savaşımız esnasında seslerini yükselten yardım ellerini Türkiye’ye- uzatan müs- 
lüman kardeşleri olarak telâkki ediyorlar. Bunlar insanların kalplerinde taşıdığı hatıralar
dır. Bu hayırlı başlangıçtan sonra tarihin her dönüm noktası iki milletin tam bir İdeal ve 
işbirliği, barış ve hürriyet uğrunda beraber çalışması içinde bulmuştur. >

Türkiye, Kıbrıs’da tehdit edici bir durumla karşılaşıp, bu bahtsız adadaki Türk ce
maatini esaretten kurtarmak için, elinden gelen bütün imkânları kullanmak zorunda ka
lınca birçok memleketin samimiyetlerini ölçme fırsatına bulmuştur. Pakistan’a Türkiye’nin 
göstermiş olduğu dayanışmaya alicenap bir şekilde temasınızdan mütehassis olduk.

Sizi temin edebilirim ki, milletlerimizin gönlünde ve ruhunda devamlı surette yerleş
miş olan bu dayanışma peşinde Pakistan'ın meşru davalarını desteklemeye devam ede
ceğiz. Millî bağımsızlık ve güvenliğin korunması için devamlı bir dikkat ve büyük feda
kârlıklar ve siyasî basiret isteyen nazik bir gölgede bulunan ve fırtınalı bir tarihe sahip 
olan memleketlerimiz dayanışmanın, karşılıklı yardımlaşmanın ve bölgesel işbirliğinin kıy
metini takdir etmektedirler.

Siyasî bağlarımız bu anlayışın ve aynı zamanda barış, adalet ve hürriyete olan 
bağlılığımızın bir sonucudur. Cento içinde müttefik olarak yakın işbirliğini bölgemizde 
barışı sağlamaya ve dünya barışına yardımda bulunmaya matuf olarak görüyoruz. 
Biz aynı zamanda adaleti de sağlamak istiyoruz, inanıyoruz ki, adalete dayanan bir ba
rışı sarsmak mümkün değildir. Milletlerin hakları ve meşru emellerinin barış davasından 
ayrılmadığını iddia ediyoruz. Gene iddia ediyoruz ki, barış ve adalet ancak hürriyet için
de temin edilebilir. Eşit milletlerin birliğine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler yasasında yer 
alan prensipleri destekliyoruz. Dünyadaki bütün milletlerle olan ilişkilerimizi teşvik ve 
geliştirmek gölgemizde ve onun ötesinde milletlerarası işbirliğinin ve barışın gelişmesine 
katkıda bulunmak için devamlı gayret sarfediyoruz.

Millî hayatlarımızda takip ettiğimiz gayeler birbirine benzer. Türkiye ve Pakistan 
millî ekonomilerini sür’atle geliştirmek v e  milletlerinin ihtiyaçlarını k a r ş ıla y a b ilm e n in  şart
larını yaratmak için büyük gayretler sarfetmektedİrler.

Bugün Pakistan Plânlama Komisyonu Başkan yardımcısı tarafından verilen izahatı 

yakın ilgi ile dinledim. Yalnız başarılmış olan işlerin büyüklüğü ve son yıllar zarfında 
ekonominizin mükemmel ilerlemesinden değil, plâncılarınız ve bunu yürütenlerin kendi

lerini bu işe vakfetmeleri hususu benim üstümde çok müsbet bir intiba bıraktı



Türkiye'nin ekonomik plânlamasını hergün ilgi ile takip eden bir kimse olarak ne- 
kadar> birbirimize benzer bir yol takip ettiğimizi ve sür'atle İktisadî kalkınmaya ve sosyal 
adalete ne şekilde sarsılmaz bir ilhamla bağlı olduğumuzu görmekteyiz. Eğer milletleri
mizin sosyal ve özellikle kültürel hayatlarında enerji ile çalışanlar olmasaydı, ekonomik 
alandaki bütün bu gayretler daha az bir verim sağlıyacaktı.

İlk olarak eğitim davasını halletmedikçe ekonomik kalkınmayı sağlıyamaz ve bü
yük Atatürk’ün her zaman işaret ettiği gibi, bu her iki dava halledilmeden çağdaş uy
garlık seviyesine erişemeyiz. Bu esaslar dahilindedir kî, işbirliğimizi mükemmel ikili ilişki
lerimizin de ilerisine götürdük, İran ile beraber bölgesel ortaklık kurduk, isminden de an
laşılacağı üzere Kalkınma için Bölgesel İşbirliği, birçok alanlarda bize el ele çalışmak 
fırsatını bahşetmektedir.

RCD çerçevesindedir ki, müşterek gayelerimiz için gayretlerimizi düzenliyoruz. Si
zin gibi biz de Türkiye'de RCD için bağımsızlığımızı, beraberliğimizi ve karşılıklı menfa
atlerimiz için işbirliğini şimdiye kadar görülmemiş derecede sağlıyacak fevkalâde önemli 
bir çaba olduğuna kaniyiz.

Üç üyeyi birbirine bağlıyan an’anevi bir dostluk teşkilâtımızın son derece memnu
niyet verici bir şekilde işleyişindeki ahengin ikamesi bizler için bir garantidir.

Sözlerimi bitirmeden evvel sizin yorulmaz liderliğiniz altında Pakistanlı kardeşle
rimin elde ettikleri pekçok başarıları, Türk milletinin çok yakından takip ettiğini, belirt
mek isterim. Pakistan'ın bütün dostlarının takdir ve hürmetlerini celbeden büyük başarı
larının arkasında hiç şüphesiz zaf-î devletlerinin eşsiz liderliği ve kendilerini millete vakfetme 
vasıfları vardır ve Türkiye bu dostların ilki ve en önde gelenidir. Kadehimi ekselânslarının 
sıhhatlerine olduğu kadar asil ve kardeş Pakistan milletinin refah ve mutluluğuna kadı- 
rırırn.»

B E L G  E 23 29 Nisan 1967

BAŞBAKAN  DEMİREL'E LAHO R’DA YAPILAN KARŞILAMA TÖRENİ

Başbakan S ü le y m a n  Demirel, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretinin üçüncü günü La
hor şehrini ziyaret etmiştir :

Lahor'daki Shalimar bahçesinde düzenlenen törende, Lahor Belediye Başkanı şu 
konuşmayı yapmıştır :

«Bugün Lahor şehri, Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel’i karşılamakla şeref duy
maktadır. iki mîlleti yaklaştıran derin sevgi ve saygıların sınırları sonsuzdur, iki bin yıllık 
Lahor, Şark kültürünün bayraktarıdır. Bu uzun devre içinde Türkler, bizim medeniyetimize 
tesir eden halklar arasında, en başta gelenidir. Bu sebepledir ki, Türklerle ilişkilerimiz 
ebedî ve ezelidir. Bu ilişki, bizim kalplerimize öylesine yer etmiştir ki, onu daha da geliş
tirmek azmindeyiz.
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Bu topraklar üzerine meşum bulutlar saplandığı zaman ilişkilerimiz kesilmişti. Fa
kat buradaki halkın kalplerinde, Türkiere karşı olan sevgi, hiç bir zaman sönmemişti.

Birinci dünya harbi sonunda, müttefik kuvvetler Türkiye'yi parçalamak istedikleri 
zaman, o zaman ki İdarecilerimiz olan ingilizlere karşı, kütle halinde ayaklandık ve Ata
türk’ün kahramanlığını ve kudretini daima takdir ettik ve sizin için dua ettik.

Bizim memleketimizin 1965 Eylülündeki harbinde, bize göstermiş olduğunuz yakın
lığı unutmamaktayız.

Türkiye, İran vs Pakistan arasındaki İstanbul paktı, gün ve gün gelişen ilişkilerin bir 
sembolüdür.

Size Lahor halkının hürmetlerini sunar, bir kere daha teşekkür ederim.»

Lahor Belediye Başkanının konuşmasından sonra, Başbakan Süleyman Demirel, 
sözlerine şöyle başlamıştır :

«Bu sıcak ve kardeşçe hüsnükabulden ve Pakistanlılara Türklerin tarihteki birliğini
ve bağlılığını ve tesanüd hislerini gayet veciz bir şekilde ifade eden güzel sözlerden do
layı derinden mütehassis oldum.

Lahor, bu şahane belde, büyük sanat, kültür ve eğitim merkezi ve büyük siyaset
ve cemiyet müttefekkiri ikbal'in doğduğu şehir, bu cesur ve kahraman insanlar memleke
ti, yalnız Pakistanlılara değil Türkler için de ilham kaynağı olan bir yerdir. Lahor halkına, 
Türklerin en kalbî selamlarını iletmek, benîm için bir mazhariyettir.»

B E L G  E 24 29 Nisan 1967

BATI PAK İSTAN  V A LİS İN İN  BA ŞB A K A N  DEMİREL ŞEREFİNE VERD İĞ İ YEMEKTE  
YAPILAN KONUŞMALAR

Batı Pakistan Genel Valisi General Musa Eyüp, Başbakan Demirel şerefine verdi
ği yemekte bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında :

Türkiye'nin, Pakistan’a, müşkül anlarında büyük yardımlarda bulunduğuna iş a re t 

eden Vali, «gerek Pakistan yöneticileri ve gerekse Pakistan halkı, Türkiye nin kendilerine 
uzattığı yardım elini hiç bir zaman unutmayacaktır» demiştir.

Daha sonra söz alan Başbakan Demirel, şu cevabı vermiştir :

«Memleketim ve şahsım hakkında söylediğiniz nazik sözlerden dolayı çok mutlu
yum. Bu mutluluğu Lahor halkının, Türk kardeşlerine karşı gösterdiği dostluğun, yeni bu" 
tezahürü olarak kabul ediyorum.

Bütün Pakistan'da çok heyecan verici bir şekilde karşılandım. Lahor'daki karşılanı
şım da, bunun bir istisnasını teşkil etmedi. Takdir ettiğimiz ve şükranla karşıladığımız bir 
başka taraf ise, bu selamlamaların sıcak kalplilik vasfı olmuştur.
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Güzel şehrinizdeki belli başlı eserleri izah etmiye çglışmıyacağım. Esasen müte
fekkir Ikbâl’in vatanı olan bu şehrin güzelliği,, şiirlere, efsanelere geçmiştir. Fakat aynı 
zamanda, Lahor'da, süratli kalkınmanın göze batan işaretlerine de şahit oldum. Büyük 
li,der Cumhurbaşkanı Eyüp Han’ın önderliği altında, diğer yeni kurulmakta olan şehir
lerin gelişme temposunun, bu tarihî şehirde de tatbik edildiğini ve Lahor'un da, bütün 
Pakistandaki süratli gelişme temposuna ayak uydurmakta geç kalmadığını görmek, be
nim içîn ayrı bir memnuniyet kaynağı olmuştur.

Lahor’un uyanık; halkının gelişmeyi,-tabii güzellikle ve. modernleşmeyi haslet ile bir 
arada yürütmüş olması örnek bir başarıdır. Size, burada,, aynı zamanda hürriyetlerinin 
ve vatanlarının müdafaasında, kahraman Lahor halkının gösterdiği üstün cesaret ve 
azim hakkında duyduğumuz derin hayranlığı da ifade ermek isterim.

Türkiye ve • Pakistan arasında memnuniyetle müşahade ettiğimiz, dostluk emsal
sizdin Bu dostluk, ülkelerimiz arasındaki resmî münasebetlerden çok daha derindir. Zira 
bu, her Türkün ye her Pgkiştanlının,. kıskançlıkla müdafaa ettiği bir değerdir. Milletleri
miz, .kopmaz bağlarla. birleşmiştir. Aynı dinî paylaşmaktadırlar. Ve tarih iki milleti bir
birine çok daha fazla yaklaştırmaktadır. Türkler kurtuluş savaşını verdikleri müşkül gün
lerinde, Pakistanlı kardeşlerinin kahramanca kendi saflarında olduklarını asla unufmıya- 
caklar ve bu hatırayı daima muhafaz edeceklerdir.

Bugün iki ülke, karşılıklı meşru bağlarında, daima birbirlerini desteklemektedirler, 
Muhterem şahsiyetiniz, bütün Türkiye’de tanınmaktadır. En ücra köylerde bile, halk Pa
kistan ordusunun müşkül anlarında, değerli kumandanız altındaki kahramanca davranış
larını bilmektedir.

Eminim kî şimdi de, sivil bir idareci olarak,-'(memleketinize ve bölgenize yaptığınız 
hizmetler, kudretli ve büyük olmaktadır. ,"• • • - . -  V r: m« 'i ■ m - . ' . : t

Aziz P a k is t a n lI la r  bugün işbirliğimiz, her zamankinden 'daha sıkıdır. Mükemmel 
ikili m ü n a s e b e t le r im iz e  ilâveten,' bize b ir  işbirliği ç e r ç e v e s i sağlıyan 'RCD mevcuttur. Dos
tumuz Irán ile beraber, hepimizin menfâatlerini iş le y e n ;-müşterek bir teşebbüse ortak ola
rak katılmış bulunuyoruz. Eminim .ki. R.CD, Jıe.r geçen; gün, doha büyük,; bîr ehemmiyet ka
zanacak ortakları arasında çok faydalı bir bağ teşkil edecektir.»

B E L G E  2 5 30 Nisan T967

RCD TİCARET OD ASIN IN  BAŞBAKAN D EM İr EL ŞEREFİNE  
VERDİĞİ YEMEKTE YA P ILAN 'KO N U ŞM A LA R

■ ■ ■ • . i  ... r ■ '■ v  I İ V V İ O & -  S : t>r  ¡ ■ r

":l' ■' - ! : .- •; . ■ dr .vü.ü : •. ■; ;
RCD Ticaret Odası tarafından, Başbakan Süleyman Demirel şerefine Karaçi'de

düzenlenen ziyafette, RCD Ticaret odası başkanı şu konuşmayı yapmıştır :
■ ' ' i C ; r - ' T ' T  î ' - -  l i c î . • ' :  M i . . . ■ p î . - î : ’ ; - r  ■.- ■

«1965 Eylül’.ündeki harpte, Türkiye’nin bize göstermiş olduğu yardım ve destekten
dolayı, size ne kadar teşekkür etsek azdır. RCD’nİn kuruluşunda ve işleyişindeki yardım-
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lamızdan dolayı da muhterem şahsınıza ayrıca müteşekkiriz. RCD, Türk liderinin büyük 
bir başarısıdır. Uzun müddetten beri atılan bu adım, şu sıralarda en iyi meyvalarını ver- 
miye başlamıştır.

Dünyada artık tek devlet kalmamıştır. Kalkınan devletler birbirleriyle işbirliği yap
mağa ve birbirlerini desteklemeye mecburdurlar. İşte bunun bir neticesidir ki, Türkiye, 
İran ve Pakistan arasındaki bölgesel işbirliği sistemi kurulmuş bulunmaktadır.

Şu anda sanayi odasının kuruluşu da, sadece hükümetlerin değil, özel sektörün 
ve iş adamlarının, hattâ sanayicilerin de, bu bölgesel işbirliği içerisinde vazife aldıkla
rının en bariz misalini teşkil etmektedir.

Buradaki bu müstesna fırsattan istifade ederek, RCD ve memleketim arasındaki bir 
liğin ilerlemesi için, daha çok çalışacağımızı ifade etmek isterim. İki memleket arasında 
ticaretin tahditsiz olduğu bir devreden sonra, takriben iki buçuk asırlık bir duraklama za
manı geçirdik. Şimdi tekrar, yeni baştan, uzun vâdeii ekonomik birliğe gidilmektedir.

Biz, Cumhurbaşkanımız Eyüp Han'ın idaresinde, daima ilerliyen bir memleketiz. 
Pakistan ekonomisinde, gün ve gün radikal değişiklikler olmaktadır. Ekonomik bünye ku
rulmakta, ihracat artmaktadır. Son zamanlarda artan İhracatın yüzde 35’ini ham madde 
değil, fakat mamul madde teşkil etmektedir.

Bunlar arasında bilhassa makina ihracını zikredebilirsiniz. Üçüncü beş yıllık kal
kınma plânımızda, özel teşebbüse ehemmiyet verilmekte, ekonomik kalkınmamız tamam
lanmaktadır.

İktisadî olmayan fikirleri bir yana bırakarak, İktisadî düşünceye kendimizi alıştır
maktayız. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, şimdiden ehemmiyetli artışlar kaydet
miştir. Bunun devam edeceğinden şüphe etmiyoruz.

Hükümetlerimiz arasındaki işbirliği, RCD çerçevesinde, özel sektöre verilen ehem
miyet neticesinde, biz sanayi odası olarak, özel teşebbüs arasında da, iki memleket ara
sındaki gerekli işbirliğini en kısa zamanda tam olarak sağlıyacağız. Bu münasebetle Türk 
milletine, Pakistan’lı tüccar ve sanayicilerin selâmlarının iletilmesini rica ediyorum.»

Başbakan Demirel, ise, yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:

«Pakistan ve Türkiye, birbirlerine derin kardeşlik hisleri ile bağlıdırlar. Bu sebep le  

dışarıya yaptığım ilk resmî ziyaretimin Pakistan'a vaki olması benim için özel bir mana 
taşımaktadır.

Bu fevkalâde dost ülkeye ayak bastığımdan beri bana ve heyetime gösterilen pek 
sıcak ve nazik karşılamadan ziyadesiyle mütehassis oldum. Dört gündür aranızda bulu
nuyorum. Sayın Eyüp Han'la yaptığım görüşmeler, kendisini, milletin terakki, refah ve 
saadetine adamış büyük bir lider olduğu hususundaki kanaatimi bir kat daha k u v v e t le n 

dirmiştir.

Pakistanlılar, şahsınızda bir kere daha kendisini, gururlu bir millet ve devlet olmak 

davasına hasretmiş, hayatiyet dolu bir millet ve büyük bir potansiyele sahip ülke ola
rak gördüm.
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Bu müşahadelerimizin heyecanı ile meşbuum. Buradaki kısa ikâmeHm sırasında, 
modern Pakistan'ın sembolü, kurulmakta olan başşehir islâmbad’ı, mimari bir şaheser ve 
İslâm medeniyetinin âbidesi, Lahor'u, canlı bir metropol, ticaret ve sanayi merkezi Ka- 
raçi’yi ziyaret ettim.

Bütün bunlar, benim, eşimin ve bana refaket edenlerin üzerinde, unutulmaz he
yecan verici tesirler bıraktı. Bu nazik davetiniz, bana çok önemli bir hususa, özellikle, 
Iran, Pakistan ve Türkiye arasında müşterek bir teşebbüs olan RCD için de, ticaret ko
nusuna değinmek fırsatını verdi.

Bu akşam gayem, RCD çerçevesinde ticaretin önemini tebarüz ettirmektir. Bu ko
nuda sîzlerin, iş adamları olarak özel bir sorumluluk taşıdığınıza kaniim. Fakat, bunu 
yapmadan evvel, RCD’nin siyasî ve ekonomik gayelerinin, daha geniş bir tahlilini yap
mam lâzımdır.

Bir tenakuzlar dünyasında yaşıyoruz. Bir taraftan teknolejinin terakkisi, insanları 
daha iyi bir hayat seviyesine kavuşmak hususundaki ümitlerine yaklaştırmakta, diğer ta
raftan, kalkınmış ve kalkınma halindeki milletler arasında mevcut, teessüre şayan, kesin 
fark, artmaya devam etmektedir.

Müessir bir beynelmilel işbirliği olmaksızın, bu farkın giderilmesi imkânsız olacak
tır. RCD istikbal için, ümitlerimizin sembolü olan bir ortaklıktır. Gayesi, bölgesel bir çer
çeve içersinde daha hızlı bir ekonomik gelişmeyi ve daha yüksek bir refah seviyesini 
sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, asrımızın çok çetin problemlerine, müessir bir cevap teş
kil eden, Kalkınma için Bölgesel işbirliği teşkilâtı kurmuş bulunan Türkiye, İran ve Pa
kistan'ı birbirine yaklaştırmak gayesini gütmektedir.

Filhakika, bugün, siyaset ve ekonomi, her zamankinden daha fazla birbirine bağ
lıdır. İktisadî hayatı canlandırmak ve bu canlılığın verimle olması için, gerekli şartları 
yaratmak bakımından, siyasi karar ve desteğe ihtiyaç vardır. RCD yönünden, siyasî karar 
alınmış bulunmaktadır.

Üç ülke, işbirliği yapmak hususunda anlaşmışlardır. Şimdi bu kararı en verimli bir 
şekilde tatbik etmek, plâncılara, sanayicilere ve iş adamlarına düşmektedir. İktisadî açı
dan imkânlar çok geniştir. 160 milyonluk bir kitle, her üç devletin ayrı ayrı ele alacağı 
teşebbüsleri, daha geniş bir sahaya ve olumluluğa yöneltebilir. Böylelikle hudutlarımız 
içersinde kapalı kaldığımız takdirde erişilemiyeceği muhakkak olan yeni ufukların açıl
ması sağlanabilecektir.

Ayrıca, şuna da işaret etmek gerekir ki, daha geniş bir kitle, yeni enerji kaynağı 
teşkil eder ve yeni fikirlerin doğmasını sağlar. Bunlar haddi zatında istikbale ait husus
lardır. Fakat RCD meselelerini gözden geçirirken şu noktaları hatırdan çıkarmamak ica- 
beder. RCD'de şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerleme, cesaret verici olmuştur. Meselâ, Pa- 
kistanla olan ticaretimiz, birkaç sene evveline kadar, hiç mesabesinde iken, şimdi karşılık
lı olarak takriben 2 milyon dolarlık bir seviyeye erişmiştir.
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Tahran’da, RCD ticaret ve sanayi odası kurulmuştur. Sanayiciler ve tüccarlar kar
şılıklı ziyaretlerde bulunmak suretiyle, memleketlerimiz pazarları hakkında bilgi edin
mektedirler. RCD deniz nakliyatı servisi, her iki memleket arasında mal nakline başla
mış bulunmaktadır. 1969 yılında, kara ve demir yollarının bağlanması tamamlandığı za
man, ticaret sahasında imkânlar daha da genişliyecektir.

Her üç devlet, kısa bir süre önce, Ankara'da çok taraflı tediye anlaşması imzala
mışlardır. Ortak amaçlı teşebbüsler alanında, daha yüksek bir verimlilik sağlayacak olan 
bazı projelerin tatbikat sahasına girmek üzereyiz. Bu başarılar, izah etmiş olduğum ga
yelere nisbetle, elbette mütevazi kalmaktadır. Mamafih, hepimiz uzun vadeli bir davaya
giriştiğimizi müdrikiz. Mühim olan, bizi gayelerimize ulaştıracak, tedrici bir işbirliğini 
tahakkuk ettirmek azmî İçerisinde, aksamadan terakki kaydetmeğe devam etmektir.

Başbakan Demirel, bundan sonra, RCD çerçevesindeki ticaretin geliştirilmesinin ne 
gibi faktörlere bağlı olduğunu anlatmış, ve bu konuda iş adamlarının görevlerine işaret
le, şöyle devam etmiştir :

«Türkiyenin şahsında daima yapıcı gayretlerinizin bir destekleyicisini buiacak-
nız».

Demirel daha sonra, bölgesel ticaretin artması yolunda, bazı memnuniyet verici ema
relerin görülmeğe başladığını söylemiş, bunun istikbal için ümit verici olduğunu, ve sar-
fedilen gayretlerin başarıya ulaşacağını teyid ettiğini belirtmiştir.

Bundan sonra, 25 Nisan tarihinde, Ankara’da imzalanan, RCD ödemeler birliği 
anlaşmasına tekrar temas eden Demirel, «bölgesel ticaret üzerinde, uzun vadeli neti
celer doğuracağı muhakkak olan bu mühim adım, RCD'yi besleyen canlı ruhu aksettir
mektedir. Bu canlı ruh, gayretlerimizle hakiki manasını bulacak ve milletlerimiz, daha 
tatminkâr ve daha iyi bir hayat seviyesine ulaşacaklardır.» demiştir.

B E L G  E 2 6 1 Mayıs 1967

B A ŞBA K A N  DEMİREL'İN  PA K İSTA N 'D A N  AYRILIRKEN  
EYÜP H A N 'A  G Ö N D E R D İĞ İ  M ESA J

Başbakan Süleyman Demirel, Pakistan'a yaptığı dört günlük resmi ziyaretten dö
nüşünde ,kendisini Tahran’a götürmekte olan özel uçaktan, Pakistan C u m h u r b a ş k a n ı Eyüp 
Han’a bir veda mesajı göndermiştir.

Demirel’in mesajı şöyledîr :

«Birkaç dakika sonra, güzel memleketinizden ayrılacağım,Pakistan'semalarını terk 
ederken, içinde bulunduğum heyecanı ifade edecek kelime bulamamanın müşkülâtı içe- 
risindeyim.

Bu dünyada, milletlerimizi ayırabilecek hiç bir kuvvetin olmadığı İnancını taşıyo 

rum. Ekselansları ile yapmak şerefine nail olduğum görüşmenin, samimiyet ve şümulu, 
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Rawalpindi, lahor, Karaçi ve ziyaret ettiğim diğer yerlerde, çeşitli memleketlerin temsil 
çileriyle yaptığım temaslar, Pakistan halkından gördüğüm samimi ve heyecanlı karşıla
ma, bunların hepsi, bana Türk - Pakistan münasebetlerinin geleceğinden, her zaman da
ha parlak olacağını göstermiştir.

Iranlı dostlarımız ile birlikte, yakın ve samimi işbirliğimiz sayesinde, bölgemizi, 
dünyanın sulh ve refahın hüküm sürdüğü bir sahası haline getireceğimize şüphe etmiyorum.

Bu husus, Cumhurbaşkanına, hükümete ve Türk halkına götürdüğüm mesajın, ruhu
nu teşkil edecektir.

En içten gelen dileklerimle, şahsıma ve heyetimin diğer üyelerine, göstermiş oldu
ğunuz güzel misafirperverlikten dolayı, bir kere daha teşekkür ederim. Tanrının inayeti, 
daima. Kahraman Pakistan milleti ve onun büyük liderleri ile beraber olsun.»

B E L G  E 27 1 May/s 1967

TÜRK - PAKİSTAN ORTAKLIK BİLDİRİSİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han’ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyet Başbakanı 
Ekselans Süleyman Demirel ve Bayan Demirel 27 Nisan - 1 Mayıs 1967 tarihleri arasında 
Pakistan'a resmî bir ziyarette bulunmuşlardır.

Başbakan Ekselans Demirel'e Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Maliye Bakanı Ekselans Cihat Bilgehan, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Refik Tulga, 
Adalet Partisi Senato Grup Başkanı Ahmet Nuri Ademoğlu, Adalet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Talât Asal, Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ertuğrul Akça, Millet 
Meclisi Ana Muhalefet Partisi Milletvekillerinden Selim Sarper ve Türk Hükümetinin yük
sek rütbeli memurları refakat etmekte idiler.

Bu ziyaret Ekselans Başbakanın yüksek görevine başladıktan sonra yurt dışına yap
tığı ilk resmî ziyareti teşkil etmiştir. Pakistan'da bulundukları müddet zarfında Başbakan, 
Ravalpindi, Mangla, Islamabad, Lahor ve Karaçi'yi ziyaret etmişlerdir. Ziyaretler süre
since Başbakan ve rafakatindeki heyet gittikleri her yerde son derece sıcak ve içden ge
len bir sevgi ile karşılanmışlardır.

Başbakan, Cumhurbaşkanı Eyüp Han'ın dinamik ve feyizü liderliği altında Pakistan’ın her 
sahada büyük bir ilerleme ve gelişme kaydettiğini derin memnuniyetle yakından müşaha- 
de etmiştir.

Ziyaret sırasında Türkiye Başbakanı ile Pakistan Cumhurbaşkanı çok çeşitli ko
nularda görüşmelerde bulunmuşlardır. Bu görüşmeler iki memleket arasındaki münase
betlerin daima belirli vasfını teşkil eden tam bir anlayış, kardeşlik, iyiniyet havası içinde 
cereyan etmiştir. Milletlerarası durumu, iki memleketin komşularıyla ilişkilerine özel suret
te değinerek gözden geçirmişlerdir.
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Pakistan Cumhurbaşkanı, Pakistan'ın Hindistan ile ilişkilerinin halî hazır durumunu 
ve mevcut anlaşmazlıkların halli ile bu iki memleket arasındaki münasebetlerin normal
leştirilme yolunda ilerleme kaydedilmesine engel olan sebepleri izah etmiştir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan mevcut anlaşmazlıkların şerefli bir şekilde çözüm
lenmesi veya barışın idamesi imkânlarını engelleyecek herhangi bir hareketten kaçınılma
sı gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçeve içinde bölgede artan askerî den
gesizliğin önlenmesi lüzumuna işaret etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Jammu ve Keşmir üzerindeki anlaşmazlığın Birleşmiş 
Milletler kararlarına ve Milletlerarası taahhütlere saygı esasına müsteniden self-determi
nation prensibine uygun olarak bir an önce, hallini, alt-kıtada ve bölgede barışın kuv
vetlenmesi için şart olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

Başbakan, Kıbrıs meselesinde, Pakistan’ın Türkiye’ye gösterdiği daimî destekten 
dolayı, Türk Hükümetinin şükranlarını Cumhurbaşkanına bir kere daha ifade etmiştir. 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan Kıbrıs’daki Müslüman Türklerin görülmemiş ızdırabına se
bebiyet veren 1963’ün feci olaylarını hatırlayarak, Türk Cemaatına karşı yöneltilen baskı 
ve eziyetin devamı karşısında üzüntülerini belirtmişlerdir. Adada normal şartlara acilen 
dönülmesi zarureti üzerinde önemle dürmüşlerdir.

Anlaşmaların bağlayıcı vasıflarını teyiden, Kıbrıs’da, iki ayrı millî cemaatın mevcu
diyetini gözönüne alacak, bunların meşru hak ve menfaatlerini koruyacak ve tam bir gü
venlik ve barış içinde yaşamalarını sağlıyacak, anlaşmaya müstenit bir çözüm şekli bu
lunması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan RCD çerçevesinde görülen ilerlemeyi m e m n u n iy e t le  

kaydetmişler ve bu Teşkilâtın, milletlerine daha iyi ve tatminkâr bu hayat seviyesi sağ
lamak hususundaki müşterek emellerinin tahakkuku yolunda emsalsiz bir işbirliği imkânı 
sağladığı hususundaki inançlarını teyid etmişlerdir.

Bölgesel kalkınma alanında ilerlemeyi daha da hızlandıracak imkân ve tedbirleri 
görüşmüşlerdir.

Başbakan ve Bayan Demirel Pakistan’ı ziyaretleri sırasında kendilerine gösterilen 
içten gelen karşılama ve misafirperverlikten duydukları derin memnuniyeti ifade et
mişlerdir. '

Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Sunay tarafından son Pakistan ziyaretinde Eyüp 
Han’a yapılan daveti yenilemiş ve Cumhurbaşkanı Eyüp Han Türkiye’yi bu yılın sonuna 
doğru ziyaret edebileceği ümidini memnuniyetle izhar etmiştir.

Başbakan Demirel sık sık alkışlarla «zindabad Demirel», «zindabad Türkiye»/ 
«zindabad lürkiye - Pakistan dostluğu» nidalarıyla kesilen konuşmasına şöyle devam et
miştir :
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«Türkiye ve Pakistan, insanlığın en eski medeniyetlerinin bulunmuş olduğu bir böl
gedir. Memleketlerimiz halkı, müşterek bir tarihin heyecan verici hatıralarını paylaşmak
tadırlar.

Yalmz Türk hükümeti değil halkı da, Pakistan’a İyi günlerde olduğu kadar, kötü 
zamanlarda da, tesanüdün, sarsılmaz, sağlam ve cesur bir kardeş gözü ile bakmaktadır.

Bizleri birleştiren çok bağlar vardır. Diğer başka ülkeler arasında, böyle ilişkiler 
olabileceğini düşünmek pek kolay değildir.

Bu münasebetler, herşeyden önce halklarımız arasındaki derin ve karşılıklı sevgi
ye, Islâm camiasının bir üyesi olarak beklenen, ruhî ve kültürel yakınlığa, birbirinin di
ğerine duyduğu saygıya ve bu süratle değişmekte olan dünyada, yanyana ve işbirliği 
halinde bulunmaktan doğan kuvvetli hislere dayanır

Hükümetlerimizin bu zarureti müşterekçe duyduğunu ifade etmekten mutluyum. 
Yalnız, sadece güvendiğimiz için değil, fakat aynı zamanda, müşterek dostumuz İran'la 
beraber, RCD içinde, el ele gayretli bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Günümüzde, bölgesel işbirliği, modern dünyanın çağrısına iyi bir cevaptır ve Tür
kiye, İran, Pakistan ekonomik ilerlemelerini süratlendirmekte, ticaretlerini geliştirmek ve 
gittikçe artan bir devrede, beraber yürümek için gayretlerini birleştirmektedir.

Sevgili Lahor halkı, sîzleri yalnız heyecanla değil, aynı zamanda, oğullarının ya
kın bir geçmişte, bütün dünyaya cesaret ve kahramanlıklarını bir kerre daha gösterdikle
ri bir şehrin halkı için beslediğim iftihar hisleriyle daima hatırlayacağım.

Bu şahane resmî kabul için, tekrar teşekkür ederim. Tanrı Pakistan halkına bahti
yarlık ve refah ihsan etsin ve halkının başarılarını, büyük Cumhurbaşkanı Eyüp Han’ın
mahir ve fevİzli liderliği altında daimi kılsın.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL’İN İRANI ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demirel, îran Hükümetinin resmi davetlisi olarak 
1 - 5 Mayıs tarihleri arasında İran’ı ziyaret etmiştir. Başbakanlar seviyesinde 
başlayan resmi görüşmeler daha sonra Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevi 
ile Başbakan Demirel arasında devam etmiştir. Çok sıcak bir hüsnükabul ve 
candan sevgi ile karşılanan Başbakan Demirel, bu ziyaret sırasında Tahran’dan 
başka Abadan ve Isfahanı da ziyaret etmiştir. Görüşmeler, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin belirli vasfını teşkil eden dostluk ve ittifak ruhundan doğan samimi 
bir hava içinde cereyan etmiş, iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren çeşitli konular 
ile beynelmilel mes’eleler üzerinde faydalı görüş teatilerinde bulunulmuştur.

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI ADAM RAPACKENİN 
MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİ

Polonya Dışişleri Bakanı Adam Rapacki 2 -7  Mayıs tarihleri arasında 
Hükümetimizin resmi davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmiştir.
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREUİN ALMANYA’YI
ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demirel, Federal Şansölye Kurt Georg Kiesinger’in 
davetlisi olarak 9 -1 3  Mayıs 1967 tarihleri arasında Federal Almanya’yı resmen 
ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Başbakana Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
g il ve Çalışma Bakanı A li N aili Erdem de refakat etmişlerdir. İki ülke arasın
da mevcut ananevi dostluk ve karşılıklı anlayış havasını aksettiren görüşmeler
de çeşitli m illetlerarası meseleler, NATO ile ilg ili konular ve Türk-Alman 
ik ili ilişkileri ele alınmış ve faydalı görüş teatisinde bulunulmuştur. Başbakan 
Demirel, bu ziyareti sırasında Berlin’i ve M ünih’i de ziyaret etmiş, ve Alman
ya sanayici ve iş adamları ile görüşmüştür.

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREUİN BELÇİKA’YI ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin 16 
Mayıs 1967 tarihinde toplanması münasebetiyle Belçika’ya 13-18 Mayıs ta
rihleri arasında 6 günlük bir ziyarette bulunmuştur. AET Bakanları Ortaklık 
Konseyine başkanlık eden Demirel, Belçika Başbakanı ve Dışişleri Bakam ile 
İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konularda görüşmelerde bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN 
ROMANYA’YI ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Romanya Hükümetinin dave
ti üzerine 17 - 20 Mayıs 1967 tarihleri arasında Romanya’ya resmi bir ziyaret 
yapmıştır. Çağlayangil bu ziyaret esnasında Başbakan M aurer’i ziyaret etmiş, 
Dışişleri Bakanı Manescu ile ik ili münasebetlerin geliştirilmesi konusunda 
müzakerelerde bulunmuş ve belli başlı m illetlerarası meseleler üzerinde gö
rüş teatisinde bulunmuştur.

Müzakereler samimi ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan etmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN 
BULGARİSTAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bulgaristan Dışişleri Bakanı 
îvan Başev in daveti üzerine 27-31 Mayıs 1967 tarihleri arasında Bulgaristan’ı 
resmen ziyaret etmiştir. Çağlayangil, Bulgaristan Dışişleri Bakam ile an
layış ve samimiyet havası içinde geçen görüşmelerde bulunmuştur. İki Bakan, 
T ürk-B ulgar ilişkilerinin inkişafı ile ilg ili meseleleri gözden geçirmiş ve ha
lihazır m illetlerarası sorunlar üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır.

ORTA DOĞU OLAYLARI

İsrail - Suriye sınırında son aylarda gayri muntazam fasılalarla sürege
len hudut olayları son bir ay zarfında gittikçe yükselen bir seyir takip etmiş 
ve Orta Doğu’da son derece ciddi bir buhranın doğmasına yol açmıştır. Hu
dut olaylarının arttırdığı gerginlik üzerine, Suriye ve İsrail, sınırda ihtiyati 
tedbirler almaya başlamışlar ve bu tedbirler merdivenleşme sonucunda bir as
keri tahşidata yol açmıştır. Bu safhada, Birleşik Arap Cumhuriyeti, ilkin Suri
ye’ye yardım vaadini yenilemiş ve Suriye’ye yapılacak bir tecavüz karşısında Su
riye - BAC İkili Savunma Anlaşmasının yürürlüğe gireceğini teyid eylemiştir. 
Olayların bu safhasında BAC Hükümeti Gazze Bölgesindeki Birleşmiş M il
letler birliklerinin çekilmesini talepeylemİş, bu durum karşısında B. M. Ge
nel Sekreter U Thaııt 22 Mayısta birliklerin çekilmesini kabul etmiştir. Bu 
arada Birleşik Arap Cumhuriyeti Akabe Körfezini kapatmıştır. Hükümetimiz 
Orta Doğu’daki olayları başından beri dikkatle izlemiş, bir bildiri yayınlaya
rak, «Barışın ihlâline yol açacak bütün hareketlerden kaçınılması lüzumuna 
kani bulunduğunu ve buhrana son verecek gayretleri desteklemekte olduğu
nu» ifade etmiştir. Bildiride ayrıca şöyle denilmektedir : «Türk Hükümeti 
her zaman olduğu gibi bir kerre de buhrana sebebiyet veren durumun miitalâ- 
sında Birleşmiş M illetler Yasası ile hak ve adalet prensiplerine dayanılması 
gerektiği inancındadır. Bu arada, Hükümetimiz, komşuları ile iyi dostluk mü
nasebetleri çerçevesi içerisinde Türkiye ile Arap memleketleri arasında mev
cut yakın ilişkileri de gözönünde bulundurmaktadır.»
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İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA

Konya Seydişehir Alüminyum Tesislerinin kurulmasını öngören anlaş
ma, Etibank Genel Müdürü ile Tyazhpromexport (Moscowussr firması ara
sında imzalanmıştır. Törende, hazır bulunan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi 
Smirnov yaptığı konuşmada, bu konuda Rusya’nın büyük imkânlara sahip ol
duğunu, Türkiyenin m illi ekonomisinin gelişmesine yardım etmekten kıvanç 
duyacaklarını belirterek, özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye ile daha iyi ve çok işbirliği yapmak istiyoruz. Büyük imkânla
rımız vardır. Bu işbirliğinin, memleketlerimiz arasındaki mevcut dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetlerinin daha da gelişmesine imkân vereceğini de umu
yoruz.»

EMA İLE KREDİ ANLAŞMASI

Kısa vadeli döviz ihtiyacımızın karşılanması için Avrupa Para Sandığın
dan talep ettiğimiz 25 milyon dolarlık kredinin, Sandık İdare Meclisince ka
bul edildiği M aliye Bakanlığı ilg ilileri tarafından açıklanmıştır. İlgililer, kre
dinin 5 yıl vadeli, yüzde 3.75 faizli olacağını ve ilk üç yıl ödeme yapılmaya
cağını bildirmişlerdir.

RCD DENİZCİLİK SERVİSİNİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ

Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
(R. C. D .) anlaşması çerçevesinde kurulan denizcilik hizmetleri servisinin bi
rinci yıldönümü dolayısiyle, servisin Genel Müdürü Captain S. H. İbn Ali, 
Anadolu ajansına bir y ıllık  çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Genel Müdür bu bir yıl İçinde Türkiye İle Pakistan arasında iki İstika
mette yapılan 22 seferden 9’unda Türk, 13 ünde Pakistan gemilerinin yük ta
şıdığını söylemiştir.

RCD memleketleri arasındaki ticaretin daha da gelişmesi halinde sefer 
lerin artmasının tabii olduğunu sözlerine ekleyen genel müdür «direkt RL 
denizcilik hizmetleri, bölgelerarası ticareti geliştirmek için engellerin çoğunu 
ortadan kaldırmıştır. Şimdi ticaret bu fırsattan istifade etmelidir» demiştir.



AVRUPA PARA SANDIĞININ TÜRKİYE'YE AÇTIĞI KREDİ

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) Konseyi, Türkiye’ye 
Avrupa Para Sandığın’dan 25 milyon dolarlık bir kredi verilmesini kabul et
miştir.

Türkiye’nin «kısa vadeli ihtiyaçları» için verilen kredinin vadesi beş yıl
dır. Bu sürenin ilk  üç yılında ödeme yapılmıyacaktır. Kredinin faizi 3, 7/8 ’dir.

KENNEDY MÜZAKERELERİ HAKKINDA MALİYE 
BAKANININ DEMECİ

M aliye Bakanı Cihat Bilgehan, Kennedy müzakereleri ile ilg ili olarak 
verdiği bir demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Gatt çerçevesinde 4 Mayıs 1964 tarihinde başlamış olan Kennedy tica
ret müzakereleri 15 Mayıs 1967 tarihinde resmen ve müsbet şekilde sonuçlan
mıştır. Üzerinde tam bir anlaşmaya varılmamış olan bazı münferit maddeler 
ve tali hususlar hakkıııdaki görüşmelere ise, birkaç gün daha devam edile
cektir.

M illetlerarası ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla şimdiye kadar yapıl
mış olan ticaret ve tarife indirimi müzakerelerinin altıncısı ve önemlisini teş
kil eden bu müzakereler, dünya ticaretinin % 80’i üzerinde söz sahibi 53 ka
dar ülke katılmıştır. Genel olarak % 36 oranında tarife indirimi yapılan ta
vizlerin ticaret hacmi 40 milyar doları tutmaktadır ki, şimdiye kadar en büyük 
indirimlerin 1961 ’deki Dillon müzakerelerinde sağlandığı ve ortalama olarak 
%  8 indirime erişildiği gözöniine alınırsa, Kennedy Müzakerelerinin başarı 
derecesi ortaya çıkar.

Müzakerelerde başlıca güçlük konusu olan tarım sektöründe de mühim 
tavizler alınıp verilmiştir.

Diğer taraftan az gelişmiş ülkelerin ihraç maiddelerine yapılan tarife 
indirimlerinin, hemen uygulanması da öngörülmüştür.

Kennedy ticaret müzakereleri, memleketimiz yönünden de müsbet şekil
de sonuçlanmıştır. Bu cümleden olarak başlıca ihraç maddelerimize ithalâtçı 
memleketler tarafından gümrük tarife indirimleri yapılmıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Türk sanatçıların Kıbrıs’ta 
bulunacakları kültürel faaliyetler hakkında aşağıdaki bilgiyi vermiştir :

Bilhassa Anavatan’dan gönderilen topluluklar tarafından temsiller, kon
serler verilmesi ve benzeri gösteriler yapılması suretile Kıbrıslı soydaşlarımı
zın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması Kıbrıs Cemaatinin eskiden 
beri üzerinde önemle durduğu konudur. Memleketimiz Cemaatin bu ihti
yacına karşı daima büyük bir alâka ve anlayış göstermiş ve bunun is’afına ça
lışmıştır. Ancak, bugüne kaclarki teşebbüslerden bir netice alınması mümkün 
olamamıştı. Cemaatimiz bu yöndeki talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere her 
ne kadar kendi imkânlarile teşkilâtlanmak için gayret sarfetmiş ve bazı mü
zik ve tiyatro toplulukları kurulmuş ise de, Cemaat yöneticileri bir taraftan 
da Bakanlığımıza müracaatla Türkiye’den Kıbrıs’a kültür ve san at topluluk
ları gönderilmesini daima istemiştir. Bakanlığımızca uzun zamandanberi bu 
konuda yapılan çalışmalardan bu kerre bazı olumlu neticeler alınabilmiştir. 
Bundan sonra da, şartların imkânı ııisbetİnde Kıbrıs’ta bu gibi faaliyetlerin 
devamının temini istikametinde gayret sarfedilmektedir.

Kıbrıs’taki mahallî şartların ve tevali eden taleplerin nazarı itibare alın
ması suretile önümüzdeki haziran ayı için kesif bir faliyet programı düzen
lenmesi mümkün olmuştur. Bu program şöyledir :

— 3 - 7  Haziran 1967 tarihlerinde Butik İstanbul Moda Evi bir kıyafet 
gösterisi tertipleyecektir. Kıyafet gösterisi ile aynı zamanda ses sanatçısı Ayla 
Dikmen, Metin Giirer hafif batı müziği topluluğu refakatinde konserler ve
recektir.

— 7 Hazİran’dan itibaren, Devlet Opera ve Balesinden on üç kişilik bir 
grup temsiller verecektir. Diğer taraftan, bildiğiniz gibi önümüzdeki ay Dev
let Opera ve Balesinin tatil ayı olduğu gibi, yukarıda bahsi geçen sanatçıların 
ve toplulukların meslekî faliyetlerinin ve angajmanlarının en kesif olduğu 
bir aydır. Buna rağmen kendilerinin, yol ücreti ve oradaki zarurî masrafları 
hariç herhangi bir bedel talep etmeksizin Kıbrıs’a gitmeği kabul etmiş olma
ları takdir ve şükranla karşılanmıştır.

Devlet Operamız solistlerinden Suna Korat 1967 Türk Sovyet Kültürel 
mübadelelerin programı- çerçevesinde 2 Mayısta Moskova’da Kremlin Büyük 
Tiyatrosunda Bolşov Tiyatrosu ekibi ile Rigoletto operasında, 4 Mayısta Le- 
ııingrad’ta La Traviata, 7 Mayısta Rigoletto operalarında, 10 Mayısta Kiev’de
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La Traviata, 12 Mayısta Sevil Berberi ve 17 Mayısta Taşkent şehrinde Sevil 
Berberi ve 19 Mayısta aynı şehirde Rigoletto temsillerinde baş rolleri oyna
mıştır.

Bu program şimdiye kadar Sovyet'ler Birliğinde Türk sanatçıları için 
tanzim edilen en geniş ve en önemli programdır. Bilhassa Kremlin Büyük T i
yatrosunda bir Türk sanatçısı ilk defa sahneye çıkmıştır.

Sanatçımızın bu turnesinin, bugüne kadar diğer memleketlerdeki tem
silleri gibi, başarı ile sonuçlanmasına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır.

ETÜD - MAKALE - ARAŞTIRMA 
RUS - ÇİN SINIR ANTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİ

Yazan : Erdil Akay Yeni Delhi Büyükelçiliği Başkatibi

I — Çarlık Rusyası ile Çin İmparatorluğu arasında çatışma kaynakları 
olan Rus - Çin sınır bölgeleri, Kıta Çininde idarenin iş başına gelmesinden, 
1962’lerden sonra gelişen ve son zamanlarda had safhaya varan Çin - Rus 
uyuşmazlığına kadar, «barış, işbirliği ve durulma bölgeleri» olarak nitelendi
rilirken, anılan uyuşmazlık ve Peking’ın adeta rastgele savurduğu tehditle
rin etkisi ile bugün tekrar bir «düşmanlık» sınırı haline gelmiştir.

Moskova’nın Avrupa’daki bazı askerî birliklerini «M ao’nun ve yardımcı
larının her hangi bir çılgınlığa cüret etmemelerini ve akıllarım  başlarına top
lamalarını sağlamak amacı ile» Çin sınırı bölgesine yığdığının günlük hava
dis haline geldiği şu sıralarda, söz konusu sınır İle ilg ili antlaşma ve sözleşme
lerin tekrar hatırlanmasında kanaatimizce fayda vardır.

II — Rus - Çin sınır bölgesi genel olarak üç coğrafi kısma ayrılabilir :

1 — Uzak D o ğ u  Kısmı .  Rusya ile Çin arasındaki sınırın son kısmı Uzak 
Doğuda bulunmakta ve burada Amur ile kolları olan Argun ve Ussuri akar
suları Doğu Sibirya ve Sovyet Rusya Uzak Doğusu ile Çin’in Kuzey Doğu 
Bölgesi veya Maııcurya arasında sınırı teşkil etmektedir.

2 — M oğo l i s t a n  Kı smı ,  İç Asya kısmının doğusunda Moğolistan sek
törü bulunmaktadır. Burada Dış Moğolistan veya resmî tam adı Moğolistan 
Halk Cumhuriyeti, Pekİng ile Moskova arasında doğrudan doğruya bir çatış
mayı önlemektedir. Rus Moğol sınırı Altay Dağlarından Baykal gölünün 
doğusundaki yaylalara kadar 2.400 Km. boyunca uzanmaktadır. Çin - Mo
ğol sınırı da A ltay’larda başlayıp Baykal gölünün ötesindeki yaylalarda 
bitmekte, ancak Gobi çölünü kaleden bir yay boyunca uzanmaktadır.
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Sovyetierin Moğolistan üzerindeki nüfuzlarının münakaşasız olduğu 1921 
ile 1955 yılları arasında Çin - Moğol sınırının da fiiliyatta bir Çin - Rus sınırı 
olduğu söylenebilir. Ancak Peking’in Dış Moğolistan’ın bağımsızlığını resmen 
tanınmasından sonra, Moğolistan Halk Cumhuriyetinin Moskova ile Peking ara
sındaki rolü ve bittabi Moğolistan sınırının mahiyeti de değişmiştir.

3 — İ ç  Asya Kı smî .  Güneyde Pamir’lerden Kuzeyde Altay Dağlarına 
kadar uzanan 3.200 Km. lik bu bölge Türkistan’ın step ve çöllerini kapsar. 
Bu bölgede sınır daha çok dağlar ve ovalardan geçmektedir. Sınırın batısın
da bugün Sovyet Orta Asyası olarak da adlandırılan Sovyet Türkistan’ı veya 
Batı Türkistan yer almaktadır; doğusunda ise Çinlilerin büyük bir titizlikle 
Sinkiang Uygur Muhtar Bölgesi olarak adlandırılmasında ısrar ettikleri Çin 
Türkistan’ı veya Doğu Türkistan bulunmaktadır.

III — Antlaşma ve sözleşmeler S.S.C.B.,Ç.H. ve M. H. C. arasındaki 
bugün mevcut sınırları teşdit eden ilk m illetlerarası belge, Çin’in bir Avrupa 
Devleti ile imzaladığı ilk  antlaşma olan, Nerchinsk (Baykal gölünün do
ğusunda Shilka akarsuyu üzerinde küçük bir kasaba) antlaşmasıdır. Sınırdaki 
son değişiklik, 1920’lerin son yıllarında sözde bağımsızlığa kavuşan gerçekte 
ise tamamen Pvus nüfuzunda kalan Dış M cngolistan’ın küçük bir eyaleti olan 
T anu-T uva Halk Cumhuriyetinin, Tuva Bağımsız Oblast’ı adı ile 1944 yılın
da Sovyetler Birliğine katılması ile vuku bulmuştur.

Çin ve Sovyet resmî haritaları Ç in-Sovyet - Mongolistan sınırının bir
çok yerlerinde değişik bir hat takip ettiğinden, ileride de bazı tadillere g id il
mesi ihtimal dışı değildir.

1689 yılında imzalanan Nerchinsk Antlaşması ile o tarihten bu yana 
imzalanan antlaşma ve sözleşmelerin başlıca hükümleri aşağıda maruzdur.

A - UZAK - DOĞU v e  MONGOLİSTAN BÖLGELERİ ANTLAŞMA 
v e  SÖZLEŞMELERİ

1 — NERCHİNSK ANTLAŞMASI : 1689 yılı Ağustos ayında imzala
nan bu antlaşma ile :

I) Rus ve Çin İmparatorlukları arasındaki sınırın A rgun  - A m ur - Kar- 
beçi akarsularını takip edeceği; bundan sonra sınırın Kingan sıra dağlarının 
dış yayı yani Yablonovy ve Stanovoy dağlarını, Okhotsk Denizine akan Ud 
(bugünkü adı ile Uda) nehrinin kaynağına kadar uzanacağı :

II) Amur nehrinin kollarının akdığı Stanovoy dağlarının güney yamaç
larının Çin’e ait olduğu;
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III) Aynı dağların kuzey yamaçlarının Rusya’ya ait olduğu;

IV) Albazin kalesi dahil Amur üzerindeki bütün Rus «Ostrog’ların ın» 
(karakollarının) yıkılacağı;

V ) Rusların Mançurya’da Amur’un güneyinde yerleşmiyecekleri, yerleş
miş olanların da Çin uyruğuna geçmek veya Rusya’ya dönmek şıklarından birini 
tercih edecekleri kabul edilmiştir.

VI) Ud ovası hususunda iki İmparatorluk anlaşamadığından, iki mem
leket de bölge üzerinde hakimiyet iddialarından karşılıklı olarak vazgeçiyor
lardı.

Nerchinsk Antlaşması ile Çin Rusya’ya 93.00 m il kare toprak terk et
miştir.

2 — PEKİNG ANTLAŞMASI: 1727 yılı Nisan ayında imzalanan bu 
antlaşma ile :

I) Topografik bilgilerin yetersizliği sebebile Ud ovası boyunca sınır 
tesbitinin ileriye bırakılması;

II) Buna mukabil diğer bölgelerdeki sınırın karma Rus - Çin sınır 
komisyonları tarafından çizileceği kabul edilmiştir.

3 —- K Î  AKTA ANTLAŞMASI: 1727 yılı ekim ayında imzalanan bu 
antlaşma ile Mongolistaıı ile Sibirya arasındaki sınır aşağıdaki şekilde tesbit 
ediliyordu :

I) Batıda sınırın Sayan Dağlarındaki Şaban Dabeg geçitine kadar bu 
dağları;

II) Doğuda Argun akarsuyunu takip edeceği kabul edilmiştir.

III) Tuva (Çince, Urianghai) bölgesinde anlaşmaya varılamadığından, 
buradaki sınır ile ilg ili maddeler sarih değildir.

IV) Ud körfezinin batısındaki sınır da tesbit edilememiştir.

Bu antlaşmayla da Rusya kârlı çıkmış ve Çin’den 40.000 mil kare top
rak almıştır. Nitekim Kiakta müzakerelerine katılan baş Rus delegesi Kont 
Sava Vladiskovich memnuniyetini aşağıdaki ifadeler ile teyit etmiştir :

«Yeni antlaşma ile tesbit olunan sınır büyük ölçüde Rusya’nın lehine
dir. Gerçekten, Rus toprakları Mongolistan ın içerlerine doğru çok yerde 
bir kaç günlük, bazı hallerde de bir kaç haftalık yürüyüş mesafesi genişlemiş
tir.»
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4 — ÎKÎNCİ K İ  AKTA ANTLAŞMASI:  1768 yılı ekim ayında akde
dilen bu antlaşma ile birinci Kiakta Antlaşmasının sınırı geçişleri düzenleyen 
ve sınır karakolları etrafındaki bölgelere müteallik hükümleri tasrih olun
muştur.

3 — AİGUN ANTLAŞMASI: 1858 yılı mayıs ayında imzalanan bu 
antlaşma ile :

I) Rusya, Ussuri nehrine kadar Amur nehrinin sol kıyılarında kalan 
toprakları alıyor;

II) Buna mukabil Ussuri’ye kadar Amur nehrinin sağ kıyılarında kalan 
toprakların Çin’e ait olduğunu kabul ediyordu.

III) Amur’un sol tarafında Zeya nehri ile Hormoldsin köyü arasında 
bulunan «Am ur’un doğusundaki 64 Köyde» oturan Mançu halkı üzerinde 
Çin’in nüfuzunu kabul ediyordu.

IV) Ussuri İle Japon Denizi arasında kalan topraklar üzerinde bir an
laşmaya varılamamış ve bunların bir çeşit Rus - Çin ortak idaresi altında kal
maları kararlaştırılmıştır.

Bu antlaşmayla da Rusya kârlı çıkmış ve Çin’den 185.000 mil kare top
rak almıştır.

6 — TİENCHİNG (TİENSTİN)  ANTLAŞMASI:  1858 yılı haziran

ayında imzalanan bu antlaşma daha çok ticarî hükümler ihtiva etmekle bera
ber, bir maddesi sınırlarla ilgilid ir. Buna göre, iki ülke arasında henüz sarih 
olarak çizilmemiş sınırların tetkik konusu yapılacağı kabul edilmekteydi.

Esasında bu maddeye de, Aigun Antlaşması sınırlarla ilg ili olduğundan, 
lüzum yoktu. Ancak, Aigun müzakerelerinden haberdar olmayan Rus temsil
cisinin ısrarı ile bu madde antlaşmaya dahil edilmiştir.

7 — İKİNCİ PEKİNG ANTLAŞMASI : 1860 yılı kasım ayında imza
lanan bu antlaşma ile :

I) Ussuri nehri ile Japon Denizi arasındaki toprakların Rusya’ya geç
tiğ i;

II) Sınırın önce Ussuri nehrini, sonra bu nehrin bir kolu olan Songatcha 
nehrini takip edeceği, Khanka gölünün ortasında geçerek Kore sınırına kadar 
uzanacağı;

III) Khanka gölü ile Tumİen nehri arasındaki sınır taşlarının yerleşti
rilmesi ve haritaların hazırlanması için sınır komisyonlarının kurulacağı ka
bul ediliyordu.
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8 — T ARBAGAT Aİ ANTLAŞMASI : esas olarak Rus ve Çin Türkis- 
tanların arasındaki sınırla ilg ili olup 1864 yılı ekim ayında imzalanan bu 
antlaşmada Sayan Dağları boyunca uzanan Rus-D ış Mongolistan sınırına da 
atıflar vardır. Bu belge ile Urianghai bölgesinin (Tuva) Çin’e ait olduğu ka
bul edilmiştir.

9 — ULİASSUTAÎ ANTLAŞMASI, 1870 yılında imzalanan bu antlaş
mada da, Tarbagatai antlaşmasında olduğu gibi, Rus - Dış Mongolistan sını
rı ile ilgilid ir.

10 — 1911 yılı Aralık ayında Rus ve Çin sınır yetkilileri arasında varı
lan mutabakata göre, Tarbağa Dağı ile Abahaitu arasındaki sınırın ve Argun 
nehri ile bu nehrin Amur nehriyle birleştiği yere kadarki sınırın daha sarih 
bir şekilde çizilmesi için sınır komisyonlarının teşkili kabul edilmiştir.

11 — Peking’deki Rus Elçisi 1913 Kasım ayında Çin Dışişleri Bakanı
na verdiği bir notada :

Dış Mongolistan’m :

I) Çin’in Urga V ilayetini;

II) Uliassutai Tatar Generalliğini (askerî vilayet)

III) Kobdo vilayetini kapsaması gerektiğini ileri sürmüştür. Bütün bu 
bölgeler Çin’e ait bulunmaktaydı. Teferruatlı Mongolistan haritalarının yok
luğu yüzünden ve vilayet sınırlarının sarih olmaması sebebile Rus Elçisi, sı
nırların, 5 Kasım 1913 tarihli Rus - Çin Ortak Bildirisinde öngörüldüğü veç
hile, ileride muhtelif konferanslarda ele alınması şartıyla, talebini geri al
mıştır.

12 — RUS - ÇİN - MONGOL ÜÇLÜ SÖZLEŞMESİ: 1915 yılı hazi
ran ayında imzalanan bu sözleşmenin 10. uncu maddesi ile :

I) Muhtar Dış Mongolistan’ın :
a) Çin’in Urga vilayetine
b) U liassutai’deki Tatar askerî vilayetine,
c) Çin’in Kobdo vilayetine dahil topraklardan meydana geldiği kabul 

edilmiş;
II) Dış Mongolistan’m muhtariyeti garanti altına alınmıştır.

13 — SOVYET RUSYA - MONGOLİSTAN DOSTLUK SÖZLEŞ
MESİ: 1921 yılı kasım ayında imzalanan bu sözleşme i le :

I) Sovyetler Birliği, Mongolistan ile sınırının özel sınır komisyonları 
tarafından çizileceğini kabul ediyor;

II) Buna mukabil, Urianghai üzerindeki Motıgol iddialarını kabul et
miyordu.
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14 — SOVYET - ÇİN SÖZLEŞMESİ : 1924 yılı Mart ayında imzala
nan «Çin Cumhuriyeti ile S. S. C. B. arasındaki meselelerin hallinde uygula
nacak genel, ilkeler hakkındaki Sözleşme»nin 7. nci maddesi sınırlarla ilg i
lidir. Bu madde ile, iki ülke :

I) Sözleşmenin imzalanmasından en geç bir ay sonra akdedilecek bir 
konferanda sınırlarının yeniden sarih olarak çizilmesini;

II) Konferans çalışmalarının sonuna kadar eski sınırlara riayet edilme
sini kabul etmişlerdir.

İS — TANNU - TUVA HALK CUMHURİYETİ - MONGOLİSTAN  
HALK CUMHURİYETİ DOSTLUK ANLAŞMASI : 1926 yılı ağustos 
ayında imzaladıkları bir antlaşma ile iki hükümet, Sovyetlerin baskısı ile, 
birbirlerinden ayrılmağı ve karşılıklı olarak bağımsızlıklarını taahhüt etmeği 
kabul etmişlerdir. Ayni antlaşma ile, Sovyet Rusya, U riaııghai’nin kaybından 
doğan Mongol itirazlarını da, Kölsö (D alai Koso) gölünün batısında bulu
nan ve hemen hemen hiç meskûn olmayan dar bir arazi şeritini Tannu - Tuva 
tarafından Moııgolistan’a verilmesini sağlayarak bertaraf etmiştir.

B — Orta Asya B ö l g e s i  Antlaşmaları .

1 — PEKİNG ANTLAŞMASI: 1860 yılı kasım ayında imzalanan ve 
yukarıda da atıfcîa bulunulan bu antlaşmanın Türkistan ile ilg ili hükümlerine 
göre :

I ) Göçebe Kazakların Çin otlaklarım kullanmalarım önlemek için Rus- 
Çin sınırının evvelce Çinlilerce dikilen sabit sınır taşlarını takip edeceği;

II) Şaban Dağbeğ ile Kohand arasında uzanan sınırın sarahate kavuş
turulması için sınır komisyonlarının teşkil edileceği kabul edilmiştir.

Fiiliyatta, Çin bu antlaşma ile 350.000 mil kare toprak kaybetmiştir.

2 — TARBAGATAİ ANTLAŞMASI : Çın Türkistan’daki müslüman- 
ların isyanı sebebİle 1864 yılı Ekim ayında alelacele imzalanan bu antlaşma 
ile sınırın eski sınır taşları boyunca uzanan hattı takip edeceği kabul edilmiş
tir.

Ç inliler, otlaklardan faydalanılmasını düzene sokmak için evvelce, sa
bit ve seyyar olmak üzere, iki çeşit sınır taşı kullanmışlardır. Targabvatai ant
laşması müzakerelerinde Çinliler sınırın dış hattı teşkil eden seyyar taşları ta
kip etmesini ileri sürmüşler, Ruslar ise, Peking Antlaşmasında olduğu gibi, 
sabit taşların meydana getirdiği iç hattın sınır olmasında ısrar etmişlerdir. 
Sonuç olarak Rus görüşü kabul edilmiş ve böylece Tarbagatai Antlaşması ile 
Çinliler, üzerinde gerçek bir hakimiyet icra etmeseler de Çin ülkesi saydıkları 
büyük arazi parçalarını terketmişlerdir.
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Sınır Şaban Dağbeğ’deki fenerden Güney Doğudaki Zaisan gölüne 
doğru uzanıyor, buradan Işık Kul (Issyk Kul) Gölünü ortasından geçiyor ve 
Kohand’a uzanıyordu.

3 — Bilâhare 1869 ve 1870’de Mongolistan ve Çin Türkistanmın Kab- 
do, Uliassutai ve Tarbagatai bölgelerindeki sınırın da sabit sınır taşları hattı 
esasına göre çizilmesi kabul edilmiştir. 1870’de Tarbagatai bölgesi sınırı çi
zilirken Ruslar gene millerce kare arazi kazanmışlardır.

4 — LİVADA ANTLAŞMASI : Çin Türklerinin 1870’deki ayaklan
malarını bahane eden Ruslar, asayişi temin gerekçesi ile, İli nehri ovasını iş
gal etmişlerdir. Çinliler isyanı bastırmak ve Rusları geri çekilmeye ikna et
mekte muvaffak olmayınca, Petrograd’daki Çin temsilcisinin 1879 yılı Tem
muz ayında imzaladığı Livadia Antlaşması ile Çin, Telces ovasını ve Kaşgar 
yolunun geçtiği de dahil olmak üzere stratejik önemi olan Tven Şan (Shan) 
geçitlerini Rusya’ya terketmiş; buna karşılık Rusya’da İli bölgesinden askerle
rini geri çekmeği kabul etmiştir.

Ancak bu antlaşma Peking tarafından hiç bir zaman onaylanmamıştır.

5 — PETROGRAD ANTLAŞMASI : Peking’in Livadia antlaşmasını 
onaylamaması üzerine Ruslar gene müzakerelere başlamışlar ve 1881 yılı Şu
bat ayında Petrograd’da imzalanan ve Peking tarafından da onaylanan ant
laşma ile :

I) Tekeş ovası ile Tien Şan geçitlerinin Çin’de kalması;
II) Çin idaresinde yaşamak istemiyerek Rusya’ya göç eden Çin Türkle

rinin iskânında kullanılmak üzere Holkuts nehrinin batısında küçük bir ara
zinin Rusya’ya verilmesi kabul edilmiştir.

III) Aynı antlaşma ile, Zaisan gölünün doğusunda da Kaşgar’ın batı
sında kalan ve evvelce Tarbagatai Antlaşması ile çizilen sınırın yeniden göz
den geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

6 — Bundan sonra,
— 1862 yılı ağustos ayında İli ovasının güney sınırı;
— 1865 yılı kasım ayında Kaşgar sınırı;
— 1883 yılı temmuz ayında Kobdo ve Tarbagatai sınırları;
— 1885 yılı haziran ayında gene Kaşgar’ın sınırı ile ilg ili olarak imza

lanan anlaşmalarla Çin Rusya’ya 150.000 mil kare arazi terketmiştir.

PAMÎR’LER BÖLGESİNDE NÜFUZ SAHALARINA DAİR BÜYÜK  
BRİTANYA İLE RUSYA’NIN İMZALADIĞI ANTLAŞMA.

1895 yılı mart ayında akdedilen bu antlaşma ile Vakhan ovası boyunca 
uzanan Rus - Afgan sınırı çizilmiştir.





MAYIS 1967'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 -5  Mayıs 1967 BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİ RENİN İRANA 
ZİYARETİ

1 Mayıs  1967

Pakistan’a yapmış olduğu resmi ziyaretten sonra 
İran hükümetinin resmi davetlisi olarak Karaçi’den 
Tahran’a gelen Başbakan Süleyman Demİrel ve berabe
rindeki Türk heyeti Mihrabad havaalanında törenle kar
şılanmışlardır. Bu münasebetle bir konuşma yapan Baş
bakan Demirel (Bk. Belge 1) daha sonra Rıza Şah’ın 
kabrini ziyaret etmiş, ayni akşam da, İran Başbakanı 
Abbas Hüveyda tarafından şerefine verilen yemekte 
bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 2).

Türk - İran resmi görüşmeleri 2 Mayıs sabahı 
başbakanlar seviyesinde başlamış, daha sonra Şehinşah 
Muhammed Rıza Pehlevi ile Başbakan Demirel arasın
da devam etmiştir. Süleyman Demirel ayni gün Türk- 
İran Dostluk Cemiyetinde bir konuşma yapmıştır (Bk. 
Belge 3). 3 Mayıs günü Abadan petrol tesislerini gezen 
Başbakan Demirel, ayni akşam İran Başbakanı Abbas 
Hüveyda şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge 4 ). 
İran ziyaretinin dördüncü günü ise İsfahan’ı görmeye 
tahsis edilmiştir. Başbakan Süleyman Demirel’in Tah- 
ran’dan ayrıldığı 5 Mayıs günü T ürk-İran ortak bildi
risi yayınlanmıştır (Bk. Belge 5). Demirel, yurda dö
nüşünde, Pakistan ve İran’a yaptığı resmi ziyaretler hak
kında bir demeç vermiştir (Bk. Belge 6).

KIBRISLI TÜRK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki açıklaması şöyledir :

«Yüksek öğrenim çağında olup, öğrenimlerine 
memleketimizde devam etmeleri Cemaatimiz yetkilileri 
tarafından kararlaştırılmış bulunan ve bu maksatla ken
dilerine burs tahsis edilen Kıbrıslı öğrenciler 1 Mayıs 
1967 tarihinden itibaren peyderpey yurda geleceklerdir.

Çeşitli yüksek öğrenim müesseseselerİmize kayıt 
ve kabul edilmiş bulunan bu öğrenciler Türk Hava Y ol
larının yeniden ihdas olunan Kıbrıs seferlerinden istifa
de etmektedirler.»
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2 -7  Mayıs 1967

4 Mayı s  1967

4 Mayı s  1967

Hükümetimizin davetlisi olarak Ankara’ya gelen 
Polonya Dışişleri Bakam Adam Rapacki Am t-K abire 
bir çelenk koyduktan sonra Dışişleri Bakam İhsan Sab
rı Çağlayangil’i ziyaret etmiş ve Türk-Polonya ilişkile
ri hakkında gazetecilere bir demeç vermiştir (Bk. Bel
ge 7). Ayni gün başlayan Türk-Polonya resmi görüş
meleri ertesi gün de devam etmiştir. Dışişleri Bakam 
Çağlayangil, konuk Polonya Dışişleri Bakam şerefine 
2 Mayıs akşamı bir yemek vermiştir. 4 Mayıs günü İz
mir ve İstanbul’u ziyaret etmek üzere Ankara’dan ayrı
lan Dışişleri Bakam Rapacki, Başbakan Demirel’in yurt
dışı gezisinden dönmesi üzerine programını değiştirerek 
Başbakanla görüşmek maksadiyle 5 Mayıs günü tekrar 
Ankara’ya gelmiştir. Bu görüşme hakkında İstanbul’a 
geldiğinde bir demeç veren konuk Dışişleri Bakam (Bk. 
Belge 8). 6 Mayıs akşamı İhsan Sabri Çağlayangil tara
fından şerefine verilen yemekte hazır bulunmuştur. D ı
şişleri Bakanı Adam Rapacki’nin Türkiye’den ayrıldığı 
7 Mayıs günü Türkiye - Polonya ortak bildirisi yayın
lanmıştır (Bk. Belge 9 ).

ÇALIŞMA BAKANI ERDEM’İN BATI 
ALMANYA’YA LIAREKETİ

Çalışma Bakam A li N aili Erdem, Batı Almanya’
da çalışan Türk işçilerinin sorunlarını tesbit etmek üze
re ve daha sonra Başbakan Süleyman Demirel’in A l
manya’ya yapacağı resmi ziyaret sırasında kendisine re
fakat etmek üzere Almanya’ya hareket etmiştir.

GENERAL SPANDİDAKİS’İN İKİLİ  
GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yunan Başbakan yardımcısı ve Savunma Bakanı 
General Spandidakis, hükümetinin amaçlarını belirten 
bir beyanatında Türk-Y unan ikili görüşmeleri konusun
da şunları söylemiştir :

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI ADAM
RAPACKFNİN ZİYARETİ
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4 Mayıs 1967

6 Mayı s  1.967

«Müzakere yolu ile bir hal çaresi bulmak için bu 
görüşmeleri imkân bulur bulmaz devam ettireceğimiz 
gayet tabiidir. Türkiye’nin anlayış göstereceğini ümid 
ediyoruz zira ülkelerimiz arasında iyi ilişkilerin yeniden 
kurulması gereklidir.»

AVUSTURALY A’NIN KİBRİYA GÖNDERDİĞİ  
POLİS BİRLİĞİ

Avusturalya Adalet Bakanı, Avusturalya’nın Kıb
rıs’a yeni bir polis birliği göndereceğini açıklamıştır. 
Avustralya birliği 10 kişiye çıkarılmıştır.

KIBRIS BÜROSU BAŞKANI BU LA KIN  KIBRIS  
KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Bürosu Başkam Adnan 
Bulak, M illi Türk Talebe Birliğinin «Kıbrıs haftası» 
dolayısiyle düzenlediği toplantıda bir konuşma yaparak, 
özetle şunları söylemiştir :

«K ıbrıs’taki Türk mevcudiyeti, bazı yabancı çev
relerdeki bir takım iddialar ve m ütalâalar asla ölçüle
mez. Bugün Kıbrıs’ta nüfus oranının çok üstünde ve 
bütün maddesiyle mevcut olan bir Türk varlığı yaşa
maktadır. Kıbrıs mes’elesiyle hiçbir ilgisi olmayan, ya 
da bu konuda hiçbir bilgisi bulunmayan bir kimse, Kıb
rıs’a gittiği zaman bu varlığı hemen ve bütün haşmetiy
le kolayca farketmektedir. Özellikle Türk’lerin tahrik 
etmediği bir ortamın sonucu olarak tamamiyle ayrılmış, 
Türk bölgelerinin, muhakkak ki Türk’liik vasfı müna
kaşa kabul etmiyecek kadar açık bir gerçek olarak göz
ler önünde bulunmaktadır.»

Adnan Bulak, Kıbrıs sorununun siyasî çözümü konusun
da da özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin tutumu açıktır. Ve bütün dünya’ya 
ilân edilmiştir. Türkiye Kıbrıs konusunda barışçı mü
zakereler yoluyla bir sonuca ulaşmak niyet ve azmini ta
şımaktadır. Türk cemaatinin ve Türkiye’nin menfaatle
rini ve meşru haklarını gözetmiyecek herhangi bir çö
züm yolunun kabulü bahis konusu olamaz.»
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6 Mayıs 1967 ALMANYA'DAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU
İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Ankara’da bulunan Bonn Büyükelçisi Oğuz Gök
men, Almanya’daki işçilerimizin durumu hakkında şu 
bilgileri vermiştir :

«Duraklama devresi sona ermiş, birçok müessese 
tekrar açılan yerlere işçi almaya başlamışlardır. Bu kriz 
sırasında yabancı işçiler arasında en az mağdur olanlar 
Türk işçileridir. Bu Almanya ile olan dostluğumuzdan 
falan ileri gelmemektedir. Bunun tek sebebi Türk işçi
sinin gayet iyi çalışmasıdır. Ağır işlerden kaçmamasıdır. 
Alman işveren de buna göre hareket ediyor ve işçileri
mizi işinden çıkarmıyor.»

Büyükelçi daha sonra, Almanya’daki işçilerimiz ve 
işten çıkarılanlarla, işsizlik sigortasından faydalananlar 
hakkında da şu bilgiyi vermiştir :

«1960 yılında Almanya’da 2 bin 495 işçimiz var
dı. Bu rakam 1962’de 18 bini, 1963’de 38 bini, 1964’te 
80 bini, 1965’te 132 bini buldu. 1966 yılının eylül ayın
da ise işçi sayımız 161 bin 600 olmuştur. İşsizlik krizi 
başladığı zaman bu rakam, 136 bin 500’e indi. Çalışan 
işçilerimizin dışında 5 bin işçimiz de halen Almanya’da 
işsizlik sigortasından faydalanmaktadır.»

6 May ıs  1967 GÜNEY KORE CUMHURBAŞKANLIK
SEÇİMLERİ

3 Mayıs tarihindeki cumhurbaşkanlık seçimlerini 
yeniden kazanan Chung - Lee Park, Güney Kore Cum
hurbaşkanı ilân edilmiştir.

7 May ıs  1967 BAŞBAKANIN ALMAN RADYO VE
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Alman Radyo ve 
Televizyonuna verdiği demeçte, Türk-Sovyet ilişkileri
ni anlatmış ve «Türkiye, barışçı bir politika taraftarıdır. 
Dünya barışı için bölgesel barış Önemlidir. Türkiye Sov- 
yetier Birliği ile iyi geçinmek istemektedir. İyi İlişkiler 
kurmak hem m illi menfaatlerimize, hem de dünya ba
rışına hizmet etmektir» demiştir.
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7 May is 1%7 DIŞİŞLERİ BAKANININ ALMANYA’YA 
HAREKETİ

7 Mayıs  1967

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Alman
ya gezisi ile ilg ili olarak gazetecilere şunları söylemiş
tir :

«Sayın Başbakanımızın 9 Mayısta başlayacak ve 13 
M ayıs’a kadar devam edecek Almanya seyahati için bu
gün Bonn’a hareket ediyorum. Erken gidişim, bazı za
ruri sebeplerle ayın 8’inde Almanya’dan ayrılmak mec
buriyetinde olan meslekdaşım Almanya Dışişleri Baka
nı W illy  Brandt’in özel daveti neticesidir. Kendisi ile 
bu akşam görüşmeler yapacağız. Yarın öğleyin de A l
manya M illî Savunma Bakanı ile görüşmem var. A l
man - Türk ilişkilerinin mazisini hepimiz biliyoruz: A l
m an-Türk dostluğu sağlam temeler üzerine dayalıdır. 
Başbakanımızın bu ziyareti’nin ilişkilerimizin en yüksek 
seviyeye ulaşmasında miisbet bir rolü olacağına inancım 
var. Görüşmeler, ikili münasebetlerin tetkiki ve geliş
tirilmesi için alınacak tedbirlerin tesbitine de imkân ve
recektir.»

BRANDT  - ÇAĞLAYANGİL GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Fe
deral Almanya Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
W illy  Brandt arasındaki görüşmelerin sonunda basına 
açıklamada bulunan W illy  Brandt, Japonya’ya hareket 
etmesi zorunluğundaıı ötürü Çağlayangil’in Başbakan 
Süleyman Demirel’den iki gün önce Almanya’ya ge l
miş olmasına teşekkürlerini belirtmiştir.

Federal Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışiş
leri Bakanı ile yaptığı görüşmede, Avrupa çerçevesinde, 
Doğu - Batı sorunlarının ele alındığını, Batı ülkelerinin 
müşterek çalışması üzerinde fikir teatisinde bulunuldu
ğunu, Yakın Doğu mes’elelerine değinildiğini ve ayrıca 
iki ülke arasında iktisadi alanda müşterek çalışmaların 
söz konusu edildiğini söylemiştir.
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7 Mayıs 1967 RAUF DENKT AŞ’IN KIBRIS KONUSUNDAKİ  
KONUŞMASI

8 May ı s  1967

8 M ay ı s  1967

9 - 1 3  Mayı s  1967

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denk- 
taş, M illî Türk Talebe Birliğinin «Kıbrıs haftası» dola- 
yısiyle düzenlediği toplantıda bir konuşma yapmıştır 
(Bk. Belge 10).

ÇAĞLAYANGÎL - SCHRÖDER GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Federal 
M illi Savunma Bakanı Gerhard Schröder ile görüşmüş
tür.

KRAL FAYSALIN ANKARA'DAN GEÇİŞİ

İngiltere’ye gitmek üzre Esenboğa Havaalanından 
geçen Suudi Arabistan Kralı Faysal, kendisini karşıla
yan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süley
man Demirel ile bir süre görüşmüştür.

Kral Faysal, yoluna devam etmek üzere ayrılma
dan önce şu demeci vermiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanı Sunay ve sayın Başbakan 
Demirel ve diğer karşılıyaniara, tabiatiyle bütün Türk 
milletine teşekkürlerimi sunarım,

Temennim odur ki, iki ülke arasındaki kardeşlik 
bağları devam etsin, bu bizim dinimiz İçinde en halisa
ne temennimdir. Sayın basın mensuplarından da Türk 
milletine en derin sevgilerimi ve saygılarım ın iletilmesi
ni rica ederim.»

BAŞBAKANIN ALMANYA’YI ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demirel’in Almanya ziyareti 
ile ilg ili olarak Federal Almanya hükümeti sözcüsü ta- 
tarafmdan şu açıklama yap ılm ıştır:

«Federal hükümet Şansölyesi Kiesİnger’in davet
lisi olarak Almanya’ya gelecek, olan Türkiye Başbakanı 
Süleyman Demİrel’İn ziyaretinden büyük memnuniyet
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duyduğunu belirtmek isterim. Federal hükümet bu ziya
reti, bugün Nato çerçevesinde müttefik olan ve iki ülke 
arasındaki an’anevi dostluktan dolayı bilhassa memnu
niyetle karşılamaktadır. Yapılacak müzakerelerin konu
su genel dünya meseleleri, Yakın Doğu sorunları ve 
Nato çatısı altında gelişmeler teşkil edecektir.»

Öte yandan, bu ziyaret vesilesiyle Federal Alman
ya Başbakanı Kiesinger ve Dışişleri Bakam W illy  Brand 
Anadolu Ajansına özel birer demeç vermişlerdir (Blc. 
Belge 11).

Başbakan Süleyman Demirel, bu ziyareti sırasında 
kendisine refakat eden Çalışma Bakanı A li N aili Erdem 
ile birlikte Türk işçilerinin durumuyla ilgilenmiş ve 
Almanya’nın ziyaret ettiği muhtelif şehirlerindeki işçi 
toplulukları ile görüşmeler yapmıştır.

Başbakan Demirel ve refakatindeki Türk heyeti 
9 Mayıs sabahı vardıkları Köln/Bonn Havaalanında 
Şansölye Kiesinger tarafından karşılanmışlardır (Bk. 
Belge 12). Başbakanımız daha sonra Cumhurbaşkanı 
Luebke’yi ziyaret etmiş, meçhul asker anıtına çelenk 
koymuş ve Başbakanlar seviyesinde başlayan T ü rk -A l
man resmi görüşmelerine katılmıştır. Federal Şansölye 
ayni akşam Başbakanımız şerefine bir yemek vermiştir 
(Bk. Belge 13).

Ziyaretinin ikinci günü, Köln’e giderek oradaki 
Türk işçileriyle görüşen Başbakan Demirel, ayni akşam 
da Federal Şansölye şerefine bir yemek vermiştir (Bk. 
Belge 14).

Türk Alman ortak bildirisi, iki gün devam eden 
resmi görüşmelerin sonunda 11 Mayıs tarihinde yayın
lanmıştır (Bk. Belge 15). Demirel ayni gün de Alman 
sanayici ve iş adamları ile görüşmüştür (Bk. Belge 16). 
Ziyaretinin üçüncü günü Berlin’e giden Başbakan De
mirel, burada Berlin hükümet ve belediye başkan vekili 
Striek tarafından karşılanmıştır (Bk. Belge 17).

Berlin’de de Türk işçi temsilcilerini ve Türk Ta
lebe temsilcilerini kabul eden Başbakan Demirel, daha 
sonra Berlin belediye başkan vekili tarafından şerefine 
verilen resmi kabulde hazır bulunmuştur (Bk. Belge 18).
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9 Mayıs  1967

10 Mayı s  1961

11 May ı s  1967

Öte yandan, Başbakanın Berlin’e geldiği gün de Türk- 
Alman kültür anlaşmasının yeniden imzalanmasına te
sadüf etmiştir.

Ziyaretinin son gününü Münih’te geçiren Başba
kan Süleyman Demirel, Münih Belediye binasında ya
pılan bir tören esnasında Türk-A lm an dostluğunu öven 
bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 19)- Başbakan, 13 
Mayıs sabahı Münih’ten Brüksel’e hareket etmiştir.

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

Nato Savunma Bakanları toplantısında Türk gö
rüşünü izah eden M illi Savunma Bakam Ahmet Topa- 
loğlu, bilhassa yeni Savunma Plânlaması ve m ahallî kuv
vetlerin inkişaf ettirilmesi konuları üzerinde durmuş, 
bu konuda ileri sürülen görüşleri değerlendirmiş ve itti
fakın önümüzdeki yıllarda sahip olacağı askeri güce 
Türkiye’nin imkânları ve savunma özellikleri açısından 
büyük ölçüde tesir edecek bu noktalar üzerindeki Türk 
tezini belirtmiştir.

Toplantıdan sonra bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 20).

MİLLETLERARASI AKDENİZ YÜKSEK ZİRAİ 
ETÜDLER MERKEZİNİN KURULUŞU

Memleketimizin de katıldığı M illetlerarası Akde
niz Yüksek Ziraî Etüdler Merkezi kurulmuştur.

İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve 
Yugoslavya’nın da kurucuları arasında bulunduğu mer
kez, Akdeniz memleketleri arasında, İktisadî olduğu 
kadar, teknik bakımdan da tamamlayıcı bilgiler vermek 
ve ziraî alanda m illetlerarası işbirliği fikrini geliştirmek 
amacıyla faaliyet gösterecektir.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI AÇIĞI İLE 
İLGİLİ U TI-IANTTN ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, teş
kilâta üye memleketlere baş vurarak Kıbrıs barış gücü 
masraflarından doğan açığı kapatmak için mali yardım
da bulunmalarını istemiştir. Barış gücünün masrafların
dan meydana gelen açık 6.500.000 dolardır.
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12 Mayıs 1967

12 Mayı s  1967

13 ~16 May ı s  1967

Kıbrıs barış gücünün bu yıl haziran ayı sonuna 
kadar masrafları 69.715.000 doları bulacaktır.

Teşkilâta üye 122 memleketten 47’si şimdiye ka
dar barış gücü masraflarına katılmıştır. Fakat bunlar
dan çoğu sadece birkaç bin dolar yardımda bulunmuş
tur.

LARNAKA’DAKİ DURUM

Kıbrıs Rum m illî muhafızları Larnaka civarında
ki Türk mevzileri yakınında mevzilenmişler ve bu böl
gedeki Birleşmiş M illetler Kuvvetleri takviye edilmiştir.

Anlaşmazlık konusu olan mevziler üzerinde mü
zakerelere girişilmiştir.

KIBRIS ÎLE İLGİLİ SÖYLENTİLER HAKKINDA 
BİR AÇIKLAMA

Son günlerde Yunan İhtilâl Konseyine bağlı ola
rak Kıbrıs’ta Makarios idaresine karşı darbe yapılıp 
adanın ilhakının ilânı ihtimaliyle ilg ili bir soruya Dı
şişleri Bakanlığı sözcüsü böyle bir harekete karşı her 
türlü tedbirin alındığını söylemiştir.

BAŞBAKANIN TÜRKİYE - AET ORTAKLIK 
KONSEYİ TOPLANTISI D OLAY İSİYLE 
BELÇİKA’YA YAPTIĞI ZİYARET

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye-AET Or
taklık Konseyinin 16 Mayıs 1967 tarihinde toplanması 
münasebetiyle Belçika’ya 6 günlük bir ziyarette bulun
muştur. Başbakan ve beraberindeki heyeti 13 Mayıs gü
nü Brüksel’de Belçika Dışişleri Bakanı ve Çalışma Ba
kam karşılamışlardır Bk. Belge 21). Başbakan, 13-15 
Mayıs tarihleri arasında Ostend, Bruges ve Liege şehir
lerini ziyaret etmiş, Liege’de Türk işçilerinin düzenle
dikleri bir toplantıda bir konuşma yapmıştır. 16 Mayıs 
günü Başbakan Süleyman Demirel’in başkanlığında 
toplanan Türkiye-AET Ortaklık Konseyinde Başbakan 
ile Dışişleri Bakanı Çağlayangil birer konuşma yapmış
lardır (Bk. Belge 22). 17 M ayıs’ta Belçika Başbakanı
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13 Mayt s  1967

1 5 - 2 3  May  ¿s 1967

15 Mayı s  1967

1 7 -2 0  Mayı s  1967

Van den Boeynants’ı ziyaret eden Süleyman Demirel, 
ayrıca Belçika televizyonuna bir demeç vermiş (Bk. 
Belge 23) ve bir basın konferansı yapmıştır (Bk. Belge
24). Başbakan, ayni akşam Ortak Pazar dönem başka
nı Jean Rey’in şerefine verdiği yemekte bir konuşma 
yapmıştır.

NAPAL KRALININ ZİYARETİ

İstanbul’a yaptığı iki günlük turistik bir ziyaret
ten sonra, Napal Kralı Mahendra, Cumhurbaşkanı adı
na uğurlanarak memleketimizden ayrılmıştır.

TUNUS DİYANET İŞLERİ BAŞTANININ 
ZİYARETİ

Tunus Diyanet İşleri Başkanı Fadıl Benaşır, Tür
kiye’de bulunduğu sırada İstanbul, Ankara ve Konya’yı 
ziyaret etmiştir.

AFGAN HUKUKÇULARININ İNCELEMELERİ

Adalet Bakanı Haşan Dinçer, Türkiye’nin adlî 
teşkilâtını incelemek üzere memleketimize gelen beş ki
şilik Afgan hukukçularından müteşekkil bir heyeti ka
bul etmiştir.

Afgan hukukçuları, iki ay müddetle, Ankara, İs
tanbul ve İzmir şehirlerimizde adlî teşkilâtı inceleyecek
ler, Afgan hukuk teşkilâtında yapılacak reform için bir 
rapor hazırlıyacaklardır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ ROMANYA’YI 
ZİYARETİ

Sosyalist Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine 
Romanya’yı resmen ziyaret eden Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Bükreş’e 17 Mayıs akşamı varmış 
ve burada merasimle karşılanmıştır. Dışişleri Bakanı ve 
Türk heyeti, 18 Mayıs sabahı Romen Hürriyet Şehitleri 
âbidesini ve daha sonra da Türk Şehitliğini ziyaret et
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17-23 Mayıs 1967

17 Mayı s  1967

17 Mayıs  1967

miştir. Türk-Romen resmi görüşmeleri ayni gün başla
mış ve bu görüşmeler sonunda 20 Mayıs tarihinde 
Türk - Romen ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. Belge
25).

BİR İTALYAN FİLOSUNUN İSTANBUL 
LİMANINI ZİYARETİ

İtalyan Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Koramiral 
Resselli Lorenzini komutasında altı parça harp gemi
sinden müteşekkil bir İtalyan filosu İstanbul limanını 
ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN KIBRIS İLE 
İLGİLİ BİR DEMECİ

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Dr. Faruk 
Sükan gazetecilerin Kıbrıs ile ilg ili sorularını cevaplan
dırırken yeni Yunan Hükümetinin Kıbrıs konusunda 
ik ili müzakerelere devam amacile Türkiye’ye bir teklif
te bulunmadığını bildirmiş, Kıbrıs konusunda Türk Hü
kümetinin yürüttüğü politikanın ötedeııberi belli oldu
ğunu ve bunun değişmediğini söylemiştir. Dr. Sükan 
Çek silâhları konusunda şunları söylemiştir : «Çek si
lâhları B. M. Barış gücünün kontrolü altındadır. Silâh
lar dağıtılmamıştır.»

Larnaka’nın batısındaki Batsan tepesinde bulunan 
Türk gözcü, kulesi çevresinde Türklerin yığınak yaptı
ğını ileri sürerek 800 ilâ 900 Rum milis muhafızın geliş 
gidişi kesmeleri ile  ilg ili bir soruyu ise, «biz bu konuda 
hiç tavizkâr değiliz» şeklinde cevaplandırmıştır.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİNİN İKİLİ  
ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ BİR DEMECİ

Amerikan Büyükelçisi Parker Hart Dışişleri Ge
nel Sekreteri Zeki Kuneralp ile yaptığı bir görüşmeden 
sonra gazetecilere şunları söylemiştir : «Türkiye ile 
Amerika arasındaki ik ili anlaşmaların ne kadar karışık 
olduğunu kamu oyu bilmez. İkili görüşmelerin sonu
cunu alabilmek için elimizden gelen gayreti sarfetmek-
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17 Mayı s 1967

17 May ı s  1967

18 Mayı s  1967

teyız. Çalışmalarımız tamamen normal ve olumlu bir 
yolda ilerlemektedir. Görüşmelerin uzun sürmesi, an
laşmaların adedinin 50’yi aşkın ve karışık konuları 
kapsamasından ileri gelmektedir.»

Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı da, ik ili anlaş
ma müzakerelerinin normal seyrini takip ettiğini belirt
miş ve görüşmelerin çıkmaza girdiği ve bu konuda ted
birler alındığı bahiskonusu değildir» demiştir.

CENTO BAKANLAR KONSEYİ TARİHİ

Cento Genel Sekreterliğinden verilen bilgiye göre, 
Merkezî Antlaşma Teşkilâtı Bakanlar Konseyi 11-12 
Temmuz tarihlerinde Londra’da toplanacaktır.

Evvelce 25 N isan’da yapılması kararlaştırılm ış 
olan bu toplantı Batı A lmanya’nın eski başbakanı Dr. 
Adenauer’in vefatı dolayısiyle ertelenmişti.

BATI ALMANYA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Batı Alman hükümeti Kıbrıs’daki Birleşmiş M il
letler barış gücünün masraflarını karşılamak için iki 
milyon mark daha vereceğini açıklamıştır. Böylece Ba
tı Almanya’nın Kıbrıs için verdiği paraların tutarı 24 
milyon marka çıkmaktadır.

GÜNEY-BATI AFRİKA KONUSUNDA B. M. ’E 
SUNULAN TASARI

19 Asya, Afrika ve Lâtin Amerika ülkesi ile Yu
goslavya, B. M. Genel Kurulu Güney Batı A frika ile i l 
g ili bir karar tasarısı sunmuşlardır.

Daha önce 58 Asya - Afrika ülkesi tarafından ka
bul edilen tasarıdan farklı olan yeni tasarıda, teşkilât 
yasasının yedinci maddesi gereğince Güney Afrika’ya 
karşı zorlayıcı tedbirler alınması isteği bir yana bırakıl
mıştır. Yeni tasarıda Güney Batı Afrikanin derhal Pre
toria himayesinden alınarak bir Birleşmiş M illetler kon
seyinin yönetimine verilmesi öngörülmektedir.
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Tasarıyı sunanlar arasında Türkiye de bulunmakta
dır. Bu metin 2 aleyhte ve 30 müstenkif oya karşı 85 
oyla Genel Kurul tarafından 19 M ayıs’ta kabul edil
miştir.

18 May ı s  1967 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ 
ANADOLU AJANSINA BİR DEMECİ

Yunan Dışişleri Bakanı Ekonomu Guras Anadolu 
ajansın ın  muhabiri’ne bir demeç vererek şunları söy
lemiştir :

«Türkiye ile hem komşu, hem de Nato ittifakı 
çerçevesinde bağlı olan Yunanistan, iki memleket ara
sındaki işbirliğinin düzeltilmesini ve takviye edilmesini 
arzu etmektedir. Bu açıdan Yunanistan Kıbrıs mese
lesinin barışçı yollarla çözümünü sağlamaya çalışacak
tır.»

19 Mayı s  1967 AVRUPA YATIRIM BANKASININ AÇTIĞI
KREDİ

Avrupa Yatırım Bankası, 1967 Şubatında Türkiye 
ile imzalanan sözleşmenin uygulanması cümlesinden 
olarak, İstanbul’daki bir saç fabrikasının genişletilmesi 
projesi için 700 bin dolar vermeyi kararlaştırmıştır. Av
rupa Kalkınma Bankası, ayrıca, Türkiye Sınaî Kalkın
ma Bankasının sunduğu projelerin finansmanı için de 
1967 yılında toplam olarak 5 milyon dolar kredi aça
caktır.

20 Mayı s 1967 B. A. C. BÜYÜKELÇİSİNİN DIŞİŞLERİ GENEL
SEKRETERİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Zeki Kune- 
ralp, kendisini ziyarete gelen Birleşik Arap Cumhuriye
ti Büyükelçisi Abbas El Şafiyi kabul etmiş uzun süren 
bir görüşme yapmıştır.

Bu görüşmede, B. A. C. Büyükelçisi Kuneralp’e, 
Orta Doğu’daki son zamanlarda cereyan eden politik 
gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.
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20 Mayıs 1967

21 May ı s  1967

22 -2 7  Mayı s  1967

2 2 -2 4  May ı s  1967

Dışişleri .Bakanlığı yetkilileri Başkan N asırın  ta
lebi üzerine Gaza bölgesinden B. M. gücünün çekilme
sinden sonra Ortadoğu’da cereyan eden bazı olayların 
dikkatle izlendiğini söylemişlerdir.

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN B. M. BARIŞ GÜCÜ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Rum yönetiminin bir sözcüsü, 26 Haziran
da görev süresi dolan Birleşmiş M illetler barış gücünün 
çekilmesinin istenmiyeceğini bildirmiştir.

TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN İRAN'I 
ZİYARETİ

İran iktidar partisinin davetlisi olarak İran’ı ziya
ret eden ve İran iktidar partisinin büyük Kongresine 
katılan Türk Parlamento heyeti Ankara’ya dönmüştür.

İNGİLİZ AMİRALLİK BİRİNCİ LORD’UNUN  
ZİYARETİ

İngiltere Birinci Deniz Lordu Amiral Sir Vaıdy 
Begg ve eşi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nec
det U ran ın  ziyaretini iade maksadiyle Türkiye’yi ziya
ret etmişlerdir.

ORTA DOĞU ELÇİLER TOPLANTISI

Evvelce açıklandığı gibi, Orta Doğu ülkelerinde 
görevli büyükelçilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri başkanlığında bir toplantı yapmışlardır. Toplan
tıda Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerimiz ve Birleşik Arap 
Cumhuriyeti - İsrail çatışması görüşülmüştür. Toplantı
ya Cezayir Büyükelçimiz İsmail Sosyal, Şam Büyükelçi
miz Bedii Karabuçak, Bağdat Büyükelçimiz A li Binka- 
ya, Amman Büyükelçimiz H alûk Kura, Cİdde Büyükel
çimiz Necdet Özmen, Kahire Büyükelçimiz Semih Giin- 
ver, Kabil Büyükelçimiz Hamit Batıı, Telaviv Maslahat
güzarımız Sakip Bayaz katılm ışlardır.
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22 May ıs  1967 BAŞBAKANIN BATI ALMANYA VE BELÇİKA 
GEZİSİ İLE İLGİLİ OLARAK MİLLET 
MECLİSİNDE YAPILAN BİR KONUŞMA

M illet Meclisi’nde gündem dışı söz alan, İstanbul 
CHP M illetvekili, Selim Sarper, Başbakan Süleyman 
Demirel’in, Batı Almanya ve Belçika seyahatine ait 
şahsî intihalarını anlatmıştır.

Gerek Batı Almanya gerekse Belçika’ya yapılan 
resmî ziyaretlerden, «fevkalâde iyi intibalarla» döndük
lerini belirten Selim Sarper demiştir ki :

«Hükümetin vakî daveti üzerine, sayın İnönü’nün 
tesiri ile sayın Başbakanın federal Almanya’ya ve Bel
çika’ya yapmış olduğu geziye katıldım.

Yapılan resmî görüşmeler sonunda, Türk-A lm an 
ananevi dostluğu gelişme kaydetmiştir. Bu ziyaretin, 
ilerideki verimli bir işbirliği için sağlam bir kaynak teş
kil edeceği kanısındayım. Gösterilen sıcak hüsnü kabul 
de bunu teyid etmektedir. Çok müsbet intibalarla dön
düm. Federal Almanya Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve 
eyâlet başkanları ile faydalı görüşmelerde bulunduk.

Belçika’ya yapmış olduğumuz zİyaretde de, kuv
vetli bir dostluğun gittikçe gelişmekte olduğunu gör
düm. Bunun yanında, Batı Almanya’da ve Belçika’nın 
Liege şehrinde işçilerimizle görüştük. Bu bizim için 
müstesna bir hatıradır. Her iki memlekette de Türk iş
çilerinden sitayişle bahsedilmesi bizleri ayrıca memnun 
etti.

Bir noktaya da temas etmek isterim. Sayın Başba
kanla Pakistan, İran, Batı Almanya ve Belçika’ya yap
tığımız gezilerde Dışişleri memurlarımızın dirayet ve 
ehliyetle çalıştıklarını da miişahade ettim.»

23-24 Mayı s  1967 TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonunun Lüksemburg’ta yapılan üçün
cü oturumuna Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
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23 -28  Mayı s  1967

23 May ı s  1967

de katılmıştır. Toplantıda Türk Parlamento heyeti baş
kanı Senatör Fethi Tevetoğlu da bir konuşma yapmış
tır (Bk. Belge 26). Türk heyeti daha sonra toplantıya 
katılan öteki topluluklarla birlikte Federal Almanya 
hükümetinin davetlisi olarak Berlin ve Bonn’u ziyaret 
etmiştir. Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu
nun çalışmaları sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 27).

İTALYAN PARLAMENTO HEYETİNİN 
ZİYARETİ

Dünya Parlâmentolararası Birliğinin İtalyan gru
bu Başkanı Hristiyan - Demokrat Partisi m illetvekili 
Profesör Gİuseppe Codacci Pisanelli başkanlığında se
kiz kişilik bİı* İtalyan Parlâmento heyeti Türk parlâmen
tosunun daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. İtalyan parlâmento üyeleri A nıt-K abri 
ziyaret ettikten sonra diğer bazı ziyaretlerde bulunmuş, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edilmiş
ler ve M illet Meclisi çalışmalarını bir süre izlemişlerdir. 
Heyet, Ankara’dan sonra İstanbul’da da iki gün geçir
miştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN ARAP 
DEVLETLERİ BÜYÜKELÇİLERİNİ KABULÜ

Dışişleri Bakan vekili Dr. Faruk Sükan, B. A. C. 
Suriye, Cezayir ve Irak’ın Ankara’daki büyükelçilerini 
birlikte kabul etmiş ve kendileriyle bir süre görüşmüş
tür.

Büyükelçiler, B akana Orta Doğu’dakİ son siyasi 
durum hakkında bilgi vermişlerdir.

Bu arada Dışişleri Bakan vekili bir soru üzerine 
«Türk ilg ili makamları Orta Doğu olaylarını dikkatle 
takip etmektedir» demiştir.
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23 Mayıs 1967 UYUŞTURUCU İLAÇLARLA YAPILAN İLAÇLAR 
KONVANSİYONUNA TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ

Birleşmiş M illetlerde, Türkiye’nin uyuşturucu 
maddelerle yapılan ilaçlar Konvansiyonuna 56’ncı üye 
olarak katıldığı açıklanmıştır.

Konvansiyon Mart 196Tde New York’da tamam
lanmış ve 1964’de çalışmaya başlamıştır.

Konvansiyonun görevi, ilâç yapımı için ham mad
de olarak gerekli uyuşturucu maddeyi temin etmek, ay
nı zamanda bu ilâçların kaçak imallerini ve satılm aları
nı önlemektir.

24 Mayı s  1967 ŞİLİ DONANMASI OKUL GEMİSİNİN ZİYARETİ

Şili donanması okul gemisi «Esmeralda» beş gün
lük resmi bir ziyaret için İstanbul limanına gelmiştir.

24 Mayı s  1967 CENTO BİLİMSEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
KONSEYİ TOPLANTISI

Cento Bilimsel eğitim ve Araştırma Konseyi y ıl
lık toplantısı Pakistan’ın Murree şehrinde başlamıştır.

23 Mayıs  1967 BAŞBAKANIN SON GEZİLERİYLE İLGİLİ
DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel Adalet Partisi ortak 
grubunda yaptığı konuşmada İran, Pakistan, Almanya 
ve Belçika gezileri üzerinde durmuş ve dünyanın son 
politik durumuna değinmiş (Bk. Belge 28).

23 Mayıs 1967 MAKARİOS’UN KIBRIS’TAKİ ÜSLERLE İLGİLİ
TEMİNATI

Başpiskopos Makarios, İngilizlerin Kıbrıs’taki üs
leri Arap ülkeleri aleyhine kullanmalarına çeşitli yollar
dan tepki gösterileceğini bildirmiştir.

Makarios, «Kıbrıs, asla dostlarımıza ve komşuları
mıza yöneltilecek saldırılar için sıçrama tahtası yapıl
mayacaktır» demiştir.
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26 Mayıs 1967

27-31 May ı s  1967

27 Mayı s  1967

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ORTA DOĞU 
OLAYLARI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK - ARAP 
İLİŞKİLERİ HARKINDAKİ TUTUMU

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, «Ortado
ğu ’daki son tehlikeli gelişmeler muvacehesinde, Türki
ye’nin Arap ülkeleri ile münasebetleri nasıl bir manza
ra arzetmektedir ?» yolundaki bir soruya şu cevabı ver
miştir :

«Hükümetimiz, Arap memleketleri ile ilişkile
rinin sağlam bir dostluk zemini üzerinde gelişmesine at
fettiği özel önemi programında belirtmiş bulunmakta
dır. Bu tarihten beri Arap ülkelerine karşı siyasetimiz, 
bu esasdan mülhem olmuştur. Bu münasebetle kısa za
manda kaydedilen inkişaf, memnuniyeti muciptir. Bu
gün, bütün Arap ülkeleri ile Türkiye arasında dostluk 
ve yakınlık mevcuttur.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ BULGARİSTAN’I 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bulga
ristan Dışişleri Bakanı İvan Başev’in geçen Ağustos’ta 
Türkiye’ye yaptığı ziyareti iade etmek maksadiyle Bul
garistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Türkiye Dışişleri Bakanı ile Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı arasında resmi görüşmeler 29 Mayıs günü baş
lamış ve aynı akşam Dışişleri Bakanı Başev Çağlayangil 
şerefine bir yemek vermiştir. Türk - Bulgar ortak bildi
risi 31 M ayıs’ta yayınlanmıştır (Bk. Belge 29). Aynı ak
şam yurda dönen Dışişleri Bakanı Avrupa’da bir süre
den beri yapmış olduğu çeşitli temaslar hakkında bilgi 
vermiştir (Bk. Belge 30).

IRAK CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANINA MESAJI

Bağdat radyosunun bir yayınında Cumhurbaşkanı 
Abdurrahman A rif in  Türkiye ile İran’dan, İsrail ile 
aralarındaki anlaşmazlıkta, Arap ülkelerini destekleme
lerini istemiştir.
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Irak Cumhurbaşkanlık işleriyle görevli Devlet 
Bakanı İsmail Kayrallah, Cumhurbaşkanı Abdurrahman 
A rif’in Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile İran 
Şahı Rıza Pelılevi’ye mesaj göndererek müslüman birer 
ülke olarak ve İslâmlık vecibelerinin gerektirdiği şekil
de Türkiye ile İran’ın İsrail’e karşı Arap ülkelerini des
teklemelerini istemiştir.

28 Mayıs  1967 BAKANLAR KURULUNUN ORTA DOĞU  
DURUMU ÎLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki bildirisi şöyledir :

«Bakanlar Kurulunun 27 Mayıs Cumartesi akşamı 
yaptığı toplantıda Orta Doğu durumu gözden geçirile
rek aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verilmiş
tir :

Hükümetimiz Orta Doğu buhranının gelişmesini 
büyük bir dikkatle izlemektedir.

Bölgede barış ve güvenliğin hakim olmasına büyük 
Önem atfeden ve bu yolda her zaman elinden gelen gay
reti sarfetmekten geri kalmamış olan Türkiye’nin, ba
rışı tehdit edici durumların meydana gelmesinden cid
di endişe duyacağı tabiidir.

Türkiye, barışın ihlâline yol açacak bütün hare
ketlerden kaçınılması lüzumuna kani bulunarak, buhra
na son verecek gayretleri desteklemektedir.

Türk hükümeti her zaman olduğu gibi bu kerre 
de buhrana sebebiyet veren durumun mütalaasında Bir
leşmiş M illetler yasası ile hak ve adalet prensiplerine 
dayanmak gerektiği inancındadır. Bu arada hükümeti
miz, komşuları ile İyi dostluk münasebetleri çerçevesi 
içersinde Türkiye ile Arap memleketleri arasında mev
cut vA m ilişkileri de gözönünde bulundurmaktadır.»
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ATASAGUN BAŞKANLIĞINDA BİR 
PARLAMENTO HEYETİNİN ÇEKOSLOVAKYA’YI 
ZİYARETİ

Çekoslovakya parlamentosunun davetlisi olarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasagun’- 
un başkanlığında bir parlâmento heyeti 28 Mayıs - 6 
Haziran tarihleri arasında Çekoslovakya’yı resmen ziya
ret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN ORTA DOĞU  
BUHRANI HAKKINDA MİLLET MECLİSİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakan Vekili ve İçişleri Bakanı Dr. Fa
ruk Sükan, Orta Doğu buhranı ile  ilg ili olarak M illet 
Meclisinde gündem dışı bir konuşma yapmıştır (Bk. 
Belge 31).

ÜRDÜN'ÜN TÜRKİYE NEZDİNDEKİ  
TEŞEBBÜSÜ

Ürdün Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Amman Bü
yükelçisini makamına çağırarak «aralıksız devam eden 
İsrail saldırısına karşı» Türkiye’nin Arap ülkelerini des
teklemesini istemiştir.

TÜRKİYE’NİN KEŞMİR SORUNUNDA 
TUTUMU İLE İLGİLİ OLARAK HİNT  
DIŞİŞLERİ BAKANININ BİR BEYANI

Temsilciler Meclisinde konuşan Hindistan Dışiş
leri Bakanı Muhammed A li Çağla, Türkiye’nin «Hin
distan’a karşı kullanılm ak üzere Pakistan’a silâh ver
mesinden» Türk - Hindistan ilişkilerinin zarar görece
ğini söylemiştir.

Başbakan Süleyman Demirel’in Pakistan ziyare
tinden sonra yayımlanan Türk - Pakistan ortak bildiri
sinde, «bölgedeki askeri dengesizliğe» temas edildiğini 
ve Başbakan Demirel’in 27 N isan’da, Ravalpindi’de



Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han tarafından 
verilen bir yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
«meşru dâvasında Pakistan’ı desteklediğini» belirtmiş 
olduğunu hatırlatan Hindistan Dışişleri Bakanı, «eğer 
bütün bu atıflar, Türkiye’nin, Hindistan’a karşı ku lla
nılmak üzere Pakistan’a silâh ve malzeme vereceğini 
ima ediyorsa, bu Türkiye ile ilişkilerim izi olumsuz yön
den etkiliyecektir» demiştir.

30 Mayı s  1967 BÎAFRA CUMHURİYETİNİN İLANI

Doğu Nijerya, «B iafra Cumhuriyeti» adı altında 
N ijerya Federasyonundan ayrılarak bağımsızlığını ilân 
etmiştir.

31 Mayı s  1967 EL AILRAM GAZETESİNİN TÜRKİYE’NİN ARAP
ÜLKELERİNE DESTEĞİ HAKKINDA YAZISI

Hükümetin resmi görüşlerini aksettiren «El Ah- 
ram» gazetesi, «Kuzey Atlantik Antlaşması teşkilâtının 
üyesi Türkiye’nin, İsrail - Arap uyuşmazlığında Arap 
dünyasının yanında yer ald ığın ı» yazmaktadır.

Gazeteye göre, Türkiye, topraklarındaki Nato üs
lerinin, Arap ülkelerine karşı girişilecek bir müdahale
de kullanılmasına izin vermiyeceğini M ısır’a bildirmiş 
ve «Suriye sınırında askeri yığmak yapmayacağına» dair 
söz vermiştir.

«El A lıram ,» Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Se
mih Günver’in Mısır Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mu- 
hammed Haşan Elzeyyet ile görüşerek hükümetinin po
litikasını izah ettiğini belirtmektedir.

Türkiye’nin Orta Doğu Büyükelçilerinin Ankara’
daki toplantısına katıldıktan sonra Kahire’ye dönen 
Büyükelçi Semih Günver, Mısır Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarına, hükümetinin «Birleşik Arap Cumhuriyetini, 
son siyasi ve stratejik kararları almaya sevkeden sebep
leri takdir ettiğini» «söyleyerek Türkiye, Arap ülkele
rinin sadece kendi ulusal hükümranlıkları ve çıkarları
nı korumaya niyetli olduklarına inanmaktadır» demiş
tir.
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31 May ı s  1967 AMERİKAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI  
SÖZCÜSÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ TESİSLERLE 
İLGİLİ BEYANI

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Robert Mc Closkey, Türk hükümetinin, Türki
ye’deki tesislerini Orta - Doğu’da muhtemel bir askerî 
harekât için kullanamayacağı yolunda Amerika Birleşik 
Devletleri’ne herhangi birşey söylememiş olduğunu ima 
etmiş, bu konudaki bir soruya «böyle herhangi bir so
run söz konusu edilmedi» cevabını vermiştir.

Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’de 
üsleri olmadığını, bazı Türk tesislerinin Amerika’nın 
istifadesine sunulduğunu söylemiş, «W ashington’un, 
bu üsleri kullanma ihtimaline karşı Türkiye’den bir is
tekte bulunup bulunmamış olduğu» yolunda bir gaze
tecinin sorduğu soruya cevap vermeyi reddetmiştir.

31 May ı s  1967 LARNAKA’DAKİ TAHKİMAT İLE İLGİLİ BİR 
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay Işcen, gazete
cilerin bir sorusuna karşılık, Kıbrıs’ta Larnaka-Arte- 
mis yolu üzerinde Rumların, bazı tepelerde tahkimat 
ve tahşidat yapmaları üzerine, Birleşmiş M illetler ba
rış gücü nezdinde gerekli teşebbüse geçildiğini ve du
rumun dikkatle izlendiğini söylemiştir.

Işcen bu arada, Larnaka çıkışında Rumların beş 
barikat kurmalarının da barış gücüne duyurulduğunu ve 
durumun yarattığı gerginliğin ortadan kaldırılmasının 
istendiğini sözlerine eklemiştir.

Sözcü, ayrıca Larnaka’da bir açlık tehlikesinin 
mevcut olmadığını ve bu bölgeye gerekli yardımın nor
mal yollardan yapıldığını bildirmiştir.
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİ RELİN MİHRABAD  
HAVAALANINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Tahran’daki Mihrabad havaalanında törenle karşılanan Başbakan Sü
leyman Demire!., şu konuşmayı yapmıştır :

«İran ’a yapmakta olduğum resmi ziyarete başlarken, şunu belirtmek 
isterim ki, bu ziyaret çok uzun zarnandanberi beklediğim arzunun bir tahak
kuku olmuştur. Filhakika, Türk hükümetinin başkam olarak harice yaptığım 
ilk ziyaretlerimi güvendiğimiz ve ekonomik kalkınmamız için sağlam ve de
vamlı ortaklık kurduğumuz İran ve Pakistan’a yapmış olmaktan son derece 
memnunum.

Türkiye ile İran, çok uzun tarihi bir birliğe sahiptirler. Asırlar boyun
ca bu devlet, birbirini anlamayı ve karşılıklı saygı duymayı bilmişlerdir.

Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz ve kuvvetimiz, mazideki bağlardan 
ileri gelmektedir. Şurası muhakkaktır ki, aralarında bu kadar uzun zaman, 
ahenkli münasebetler kurmuş iki komşu memleket daha bulunamaz. Bu bağ
lar, her İki memleketin kaderini değiştirmiş olan ve şimdi tarihe intikal et
miş bulunan, iki büyük lider, Atatürk ve Rıza Şah Pehlevî tarafından atılmış 
olan temellere de istiııad etmektedir. Hiç şüphesiz bu ziyaretim, aramızdaki 
ebedî dostluğu bir kere daha sembolize edecektir.

Şehiıışah hazretlerinin feyizli ve ilim kaynağı olan liderliği altında 
İran’ın kaydetmiş olduğu muazzam reform ve gelişmeleri yakından görmeyi 
iştiyakla beklemekteyiz.

Müstesna ve çok muktedir Başbakanınız Abbas Hüveyda ile görüş tea
tisinde bulunmak fırsatını elde edeceğim için çok memnunum. Eminim ki, 
görüşmelerimiz, müsmir olacak ve aramızdaki işbirliği daha da kuvvetlenmiş 
bulunacaktır.»

B E L G E 1 ı Mayıs 1967
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İRAN BAŞBAKANI ABBAS HÜVEYDA’NIN BAŞBAKAN 
DEMİREL ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

İran Başbakanı Abbas Hüveyda, Başbakan Süleyman Demirel 
şerefine verdiği yemekte bir konuşma yaparak özetle şunları söylemiştir :

«İran ’a şeref verdiğiniz için bahtiyarım. Türkiye ve İran arasında olan 
dostluk ve kardeşlik bağları asırlardan beri mevcuttur. Tarihte çok az m illet 
böylesine kuvvetli bağlara sahip olmuştur.

Her iki memleket de, liderlerinin rehberliği altında büyük adımlar at
makta, siyasî ve İktisadî reformlar yaratmaktadırlar. Bunlara ilâveten, bölge 
içerisinde, daha yakın bir işbirliğinin arzulanmasından dolayıdır ki, RCD 
doğmuştur. Türkiye ile İran arasında, daha fazla bir İşbirliğini ümit etmekte
yiz. Muhterem Başbakan Demirel, Bayan Demirel ve beraberindeki Türk he
yetinden, burada, kendilerini memleketlerinde hissetmelerini rica ediyoruz. 
Zira İran, Türkler için hiç de yabancı bir ülke sayılamaz.»

Bu konuşmaya cevap veren Başbakan Demirel ise şunları söylemiştir :
«Bugün aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum sevinç sonsuzdur. 

Şahsım ve arkadaşlarım adına, bu sevincin, çok büyük olduğunu söylemekle, 
gerçeği ifade ettiğimi sanıyorum. Dost ve kardeş İran m illeti arasında bulun
maktan, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ve Türk vatandaşı olarak, sevinç 
duymamaya imkân yoktur.

M illetlerim iz, asırlardan beri, dünyanın bu en nazik bölgesinde sulh 
içerisinde, kardeşçe yaşamasını bilmişlerdir. Türkiye ve İran’ı birbirine bağ- 
lıyan bağlar, yalnız siyasî değil fakat tarihi, kültürel ve coğrafidir.

Bu güzel bağları, ancak daha kuvvetlendirebiliriz. M illetlerim iz bizi, 
buna teşvik etmektedir. Türk - İran dostluğu, hükümetler arasında ki müna
sebetten doğan bir husus olmaktan ziyade, milletlerimize malolmuş bir müna
sebet halini almıştır. Yani bu dostluk ve kardeşlik, köklerini halktan almakta
dır. Bugün dünyada sulhün kıymetini takdir etmiyen m illet kalmamıştır. Bu
nun içindir ki, iki memleket arasındaki bu dostluğu, daha da kuvvetlendire
rek geliştirmeyi, bir yandan bölgemiz için, öte yandan dünya sulhü için, za
rurî telakki ediyoruz. Ve bunda büyük fayda ümit etmekteyiz. Bugün yeryü
zünde artık, siyasî ve İçtimaî meseleler bir arada mütalâa edilmektedir. Bu 
konuda, bilhassa kalkınma yolundaki memleketler, büyük gayretler sarfet- 
mektedirler. Bütün bu gayretlerin gayesi m illetlerin refahıdır. Sulh ve refah 
için beraber olmak mecburiyetindedirler. M illetlerim iz, dünyanın refah mü
cadelesi ve sulhün İdamesi için, üzerlerine düşeni yapmaktadırlar. Cenabı 
Hakkın, bizleri başarıya ulaştırmasını temenni ederim.»

Başbakan Demirel, daha sonra İran Başbakanı ile yemekte bulunan 
davetlileri, kadehlerini, İran Şehinşahı ve İran m illetinin refahı için kaldır
maya davet etmiştir.
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BAŞBAKAN DEMİREL’İN TÜRK - İRAN DOSTLUK  
CEMİYETİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

İran’a yapmakta olduğu resmi ziyaretinin ikinci günü İran Şehinşahı 
tarafından şerefine verilen öğle yemeğinde hazır bulunan başbakan Süley
man Demirel, daha sonra Türk - İran Dostluk Cemiyeti tarafından düzen
lenen çaya katılmıştır.

Başbakan Demirel, kendisinin İran’a gelmesinden dolayı duyulan mem
nunluğu belirten Türk İran Dostluk Cemiyeti Başkammn konuşmasından 
sonra kürsüye gelerek şunları söylemiştir :

«Türk - İran Dostluk Cemiyetinin sayın üyeleri, sayın Başkanın ifade et
mek lütfunda bulunduğu nazik hissiyattan dolayı teşekkürler ederim. Türkiye 
Başbakanı olarak yurt dışına yaptığım bu ziyaretimde sizlerle tanışmak ve 
sizlere hitap etmek benim için müstesna bir memnunluk kaynağı olmuştur. 
Sizlere İran m illetini kardeş bir millet, addeden Türk milletinin selâm ve sev
gilerini getirdim. Türkiye ile İran arasında kelimenin hakiki mânasiyle an’- 
anevi bir dostluk mevcuttur. Bu kadar uzun müddet bizler gibi samimî ve 
yakın bir dostluk havası içerisinde yaşamayı başarmış başka bir komşu ülke 
bulmak cidden zordur.

Sizler bu dostluğa inanmış ve dostluğun hizmetinde insanlarsınız Bey
nelmilel siyasî ve İktisadî konjunktiir ve iki ülkenin müşterek çıkarları bu 
iki kardeş m illeti birbirine daha çok yakınlaşmıya daha sıkı ve şümullü mü
nasebetler kurmaya teşvik etmekte ve hatta zorlamaktadır. Burada şu nokta
yı gözden kaçırmamak lâzımdır. Sağlam dostluklar m illetlere intikal etmiş 
dostluklardır. İşte cemiyetinizin ve sizlerin inanarak ve severek yüklendiği 
görevin artan ehemmiyeti burada ortaya çıkmaktadır. Siyasî ve resmî müna
sebetler açısından her zamankinden daha mükemmel olan ve milletlerimize 
esasen maledilmiş bulunan Türk - İran dostluğunu daima canlı tutmak, Türk- 
Iran dostluğuna samimiyetle inanmış olan hükümetim, cemiyetinizin faaliyet
lerine elinden gelen yardımı esirgememek kararındadır.

Artan başarılarınızdan gurur duyacağız İki ülke ve m illet arasında mev
cut müşterek ve zengin tarihî bağlar, sizler için müstesna bir ilham kayna
ğıdır. İki ülke arasında memnuniyetle müşalıade olunan yakın münasebet
lerin seyrine uygun olarak, faaliyet sahanızı imkân nisbetinde geliştirmeyi 
imkân nisbetinde gözöniinde bulundurmalısınız.

Aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade et
mek isterim. Sizlere temellerini Atatürk ve Rıza Şah Pehlevî’nin atmış olduğu 
kalbî hislerle başarılar diler, hepinizi hürmetle selâmlarım .»
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BAŞBAKAN DEMİREUÎN İRAN BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

İran’ı resmen ziyaret etmekte olan Başbakan Süleyman Demirel, İran 
Başbakanı Abbas Hüveyda şerefine verdiği yemekte «Türk - İran dostluğu, 
Atatürk’ün Rıza Şalı Pehlevi ile birlikte bıraktığı kıymetli yadigârlardan bi
ridir. Onu yaşatmak ve inkişaf ettirmek vazifemizdir» demiştir.

Başbakan Demirel konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«Bu akşam ekselânslarım ve muhterem refikanızı büyükelçiliğimizde 
ağırlamak benim için müstesna bir şeref ve zevktir.

Bu büyükelçilik uzun yıllardan beri Türk - İran dostluk tezahürlerine 
sahne olmuştur. Buna bir yenisinin katılması hepimizi sevindirmektedir.

Türkiye ve İran asırlardan beri birbiri eriyle münasebet kurmuş, birbiri
ne hürmet etmeyi öğrenmiş, büyük medeniyetlerin vârîleri m illetlerdir. Tarih, 
coğrafya, din ve kültür, onlar arasında sarsılmaz bağlar vücuda getirmiştir. 
Her iki m illet az senelerde terakki ve muasır medeniyetin icaplarına ulaş
mak için şumüllii, sosyal ve ekonomik inkilâplar başarmışlardır.

Türk m illeti daima büyük Atatürk’ün çizdiği yoldan yürümektedir. 
Türk - Iran dostluğu onun büyük Rıza Şah Pehlevi ile birlikte bıraktığı kıy
metli yadiğârlandan bir tanesidir. Türk - İran ilişkileri gerek ikili, gerek çok 
taraflı alanda hergün gelişmektedir. Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi teslim 
etmek ve iki memleket arasındaki yakınlığı canlı tutmak bakımından kültürel 
münasebetlere büyük önem atfediyoruz.

Bu gece memleketimizin iftihar ettiği iki kıymetli sanatkârımızın bayan 
Suna Kan ile bayan Ferruha Erkin’in verecekleri konser kültürel mübadelele
rimizin güzel bir örneğini teşkil edecektir.

Kadehimi, İran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehlevî, ve İran İmpara- 
toriçesi’nin sıhhat ve saadetine, ekselânslarının ve sayın Bayan Abbas Hii- 
veyda’nın sıhhat ve saadetine ve kardeş İran m illetinin devamlı refah ve iler
lemesine ve sarsılmaz İran dostluğuna kaldırıyorum.»

İran Başbakanı Abbas Hüveyda yaptığı cevabî konuşmada «Türkiye’nin 
başarmakta olduğu kalkınma hamlelerini yakından takip ediyoruz. Memleke
tinizin ilerisi çok parlaktır. Bilhassa sizin gibi dirayetli bir başbakan işbaşın
da oldukça yenİlemiyecek bir müşkül tasavvur olunamaz» demiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir :

«İran ile Türkiye arasındaki münnasebetlerin köklerini asırlar ötesinde 
aramak icab eder. Bu dostluğu bizler kalplerimizde yaşatmaktayız. Zatıalile-
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rinizin İran’a teşrifleri bizler için müstesna bir şeref vesilesi olmuştur. Tür
kiye ve İran’ı birbirine bağlıyatı çeşitli bağlar mevcuttur. Dünya’da böylesine 
dostluklara kıymet biçmek mümkün değildir. Aramızdaki kardeşçe münase
betleri daha da takviye için atacağımız her adım en doğru hareketi teşkil ede
cektir. Ve bu dostluk münasebeti ile her müşkülümüzü yeneceğimize kaniyim.

Ziyaretiniz vesilesiyle memleketlerimizi ilgilendiren meseleleri bir kerre 
daha gözden geçirmek fırsatını bulduk. Gördük ki, İçtimaî ve İktisadî dava
larımız müşterektir. Bunları çözümleme gayretlerimiz, bugün için hiç de ko
lay olmamaktadır. Bu meselelerin çözülmesi hakkındaki görüşümüz de müş
terektir.

Kadehimi bu dostluğun uzun yıllar aynı kuvvette devam etmesini te
menni ederek, ekselans Demirel ile eşin in  ve Türk milletinin sıhhat ve saade
tine kaldırıyorum.»

B E L G E  5 .5 M ay  t s 1967

TÜRK  - İRAN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve ittifak bağlarını daha da kuvvet
lendirmek için Türkiye Başbakanı ekselans Süleyman Demirel ve Bayan De
mirel, İran Başbakanı ekselans Emir Abbas Hüveyda’nın davetine icabetle, 
1 - 5 Mayıs 1967 tarihleri arasında İran’a resmi bir ziyarette bulunmuşlardır. 
Türkiye Başbakanına, M aliye Bakanı ekselans Cihat Bilgehan, Genelkurmay 
İkinci Başkanı Orgeneral Refik Tulga, Adalet Partisi Senato Grup Başkanı 
Ahmet Nuri Ademoğlu, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Talat Asal, 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ertuğrul Akça, M illet Meclisi 
Ana muhalefet partisi m illet vekillerinden Selim Sarper, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Büyük Elçi Zeki Kuneralp ve Türk hükümetinin diğer yük
sek rütbeli memurları refakat etmişlerdir.

Başbakanlığı deruhte ettiğinden beri, dışarıya yaptığı bu ilk ziyareti sı
rasında ekselans Süleyman Demirel, Abadan ve İsfeham’da ziyaret etmiştir.

Ziyareti süresince ekselans başbakan ve refakatindeki heyet İran halkı 
ve resmî şahsiyetleri tarafından çok samimi bir hüsnü kabul görmüşlerdir.

Ekselans Başbakan İran Şehinşahı Majeste Mohammed Rıza Pehlevi 
Aryamehr tarafından kabul edilmişlerdir.

Ekselans Türkiye Başbakanı, ekselâns İran Başbakanı ile iki memleket 
arasındaki münasebetlerin belirli vasfını teşkil eden dostluk ve ittifak ruhun
dan doğan açık ve samimi bir hava içinde görüşmelerde bulunmuştur. Bu 
görüşmeler sırasında iki başbakan beynelmilel meseleler üzerinde olduğu ka
dar, bölgelerini ilgilendiren meseleler üzerinde de görüş teatisinde bulun
muşlar ve ik ili münasebetler ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi yolundaki ge
lişmeyi gözden geçirmişlerdir.
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Ekselans îran Başbakanı, İran’da kaydedilen gelişme ve kalkınma hak
kında geniş izahat vermiştir. İranda Majeste Şehinşah Ayramehr’in basiretli 
ve dinamik liderliği altında başarılan gelişmeyi derin memnuniyetle müşaha- 
de eden ekselans Türkiye Başbakanı da, Türkiye’deki kalkınma çabalarının 
ana hedeflerini ve bu sahada kaydedilen terakkiyi izah etmiştir.

İki Başbakan Türkiye ve İran’daki gelişmeleri, iki memleket arasında 
daha geniş işbirliği açısından olduğu kadar RCD içerisindeki çok taraflı işbir
liğinin tarsini ve daha ileriye götürülmesi açısından da incelemişlerdir.

İki Başbakan RCD çerçevesinde görülen ilerlemeyi memnuniyetle kay
detmişler ve bu teşkilâtın, m illetlerine daha iyi ve tatminkâr bir hayat seviyesi 
sağlamak hususundaki müşterek emellerin tahakkuku yolunda müstesna bir 
işbirliği imkânı sağladığı hususundaki inançlarını teyit etmişlerdir. Bölgesel 
kalkınma alanında ilerlemeyi daha da hızlandıracak imkân ve tedbirleri gö
rüşmüşlerdir.

Orta - Doğu durumun İnkişafını gözden geçirirken iki başbakan bu böl
gede barış ve istikrara atfettikleri önemi belirtmişlerdir.

İki Başbakan Kıbrıs meselesinde tam mutabakat halinde olduklarını 
miişahade etmişlerdir. İki M illî cemaatin meşru hak ve menfaatlerini mües
sir bir şekilde koruyacak anlaşmaya müstenit bir çözüm şekline varmak icap 
ettiğini belirtmişlerdir. Başbakan, bu meselede, İran’ın Türkiye’ye gösterdiği 
daimî destekten dolayı, Türk hükümetinin şükranlarım, İran başbakanına bir 
kere daha ifade etmiştir.

Başbakan ve Bayan Demirel, İran’ı ziyaretleri sırasında kendilerine gös
terilen sıcak hüsnü kabulden ve misafirperverlikten dolayı derin şükranlarını 
ifade etmişlerdir. Türkiye başbakanı, Majeste Şehinşah Aryamehr ve İmpa- 
ratoriçe Farah’a Cumhurbaşkanı ekselâns Sunay’ın, Türk hükümetinin ve 
Türk halkının haziran 1967 ayında Türkiye’ye yapacakları ziyareti tahalluk- 
le beklediklerini tekrarlamıştır.

B E L G E 6 5 May ı s  1967

BAŞBAKAN DEMİREL’İN PAKİSTAN VE İRAN ZİYARETLERİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Pakistan ve İran’a yaptığı gezi ile ilg ili 
olarak şu demeci vermiştir :

«Pakistan ve İran’a yaptığım resmî ziyaretlerden iyi intibalarla yurda 
avdet ediyorum. Bu iki memleketle olan münasebetlerimizin önemli bîr hu
susiyeti vardır. Türkiye, îran ve Pakistan arasındaki münasebetler köklü, ta
rihî ve kültürel bağlara, bu üç m illet arasında derin bir sevgiye ve bugünkü 
dünya şartları arasında karşılıklı menfaatlerimizin korunması ve gelişmesi 
için kuvvetli dayanışmaya istinat etmektedir.
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Aramızda ittifak bağları ve RCD içinde istikbal için ümit verici bir iş 
birliği mevcuttur.

Gerek Pakistan’da, gerek İran’da hükümetlerden, resmî çevrelerden ve 
halktan yakın alâka ve sevgi beni ve arkadaşlarımı cidden mütehassıs etmiştir. 
Türkiye’nin bu memleketlerde sevilen, sayılan ve kendine güvenilir bir mem
leket olarak tanınması ve itibarı hepimiz için iftihar vesilesi olmuştur.

Pakistan ve İran da Türkiye gibi bütün büyük bir kalkınma çabası için
dedir. Meselelerimizin birçoğu birbirine benzemektedir. Bunları çözümlemek 
için çok kereler aynı yolları takip ediyoruz. Kalkınma planlarımızı daha ya
kından tanımamız, aramızdaki ik ili işbirliği imkânlarını daha sıhhatle tesbit 
etmeye yardım edeceği gibi, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı içindeki 
çok taraflı gayretlerimize yeni bir hız ve mana kazandırabilecektir. Bu iki veç
heli işbirliğini geliştirmek için elimizden gelen gayreti sarfetmek kararında
yız.

Pakistan’da Cumhurbaşkanı sayın Eyüp Han ve İran’da Şehiıışah haz
retleri ve Başbakan sayın Hüveyda ile yaptığım görüşmeler çok faydalı ol
muştur. Bu görüşmelerde, dünya meselelerini ve bölgemizi ilgilendiren mese
leleri ele aldık. Bu meseleler hakkında samimiyet ve açık kalp lilik le görüş 
teatisinde bulunduk. Dünya ve Bölge barışı ile ilg ili hedeflerimizde ahenk 
mevcut olduğunu miişahade ettik.

Mevcut dayanışmanın bir icabı olarak, birbirimizi meşru davalarımızda 
karşılıklı olarak destekliyoruz. Bu arada, bu iki kardeş ülkenin Kıbrıs dava
mızda bugüne kadar bizden esirgemedikleri desteği, bu kerre daha büyük 
kuvvetle teyit etmelerini, aramızdaki yakın münasebetlerin bir nişanesi ola
rak karşıladım. Pakistan ve İran’ı ziyaret arzumun gerçekleşmiş olmasından 
dolayı memnunum. Bu iki kardeş ülkeye yaptığım ziyaretler Türkiye, İran 
ve Pakistan arasındaki münasebetlerin üç memleketinde yararına gittikçe ge
lişme kaydedildiği ve perçinleşeceği yolunda bende esasen mevcut olan inancı 
büsbütün takviye etmiştir.»

Başbakan Demirel daha sonra, bir gazetecinin Cento paktı hakkında 
belirli bir görüş birliğine varılıp varılmadığını sorması üzerine pakt bugün 
kurulmuş değildir. Onun için hergiin konuşması yapılamaz. Cento vardır ve 
var olmaya devam ediyor demiştir.

«RCD çerçevesinde ticarî münasebetlerin gelişmesi yolunda belirli bir 
mutabakata varıldı m ı» şeklindeki başka bir soruyu da Başbakan şöyle cevap
landırmıştır : «RCD çerçevesi içerisinde 160 milyon insan yaşamaktadır. Bu 
bölgede memleketlerimize daha iyi hayat şartı temin etmek için çalışılmakta
dır. Ticarî münasebetlerin gelişmesi görevi üç ülkenin iş adamlarınındır. RCD 
anlaşmasını bir gün meselesi olarak kabul hatadır.»
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POLANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

B E L G E  7 2 Mayıs 1967

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olaıı Polanya Dışişleri Bakanı Adam 
Rapacki, Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil’i makamında ziyaret ettik
ten sonra basma şu demeci vermiştir :

«İki ülke arasındaki işbirliği olumlu yoldadır. Bu vesile ile Türkiye hü
kümetinin daveti üzerine memleketinizi ziyaret etmekten duyduğum memnu
niyeti ifade etmek isterim. Bizler Polonya’da şuna kaniyiz ki, aramızdaki, iş
birliği ve dostluk daha yeni bir muhteva ile doldurulmaktadır. Aramızdaki 
bu işbirliği, ilmî, İktisadî, teknik ve kültürel alanlara teşmil olunabilir.

Halklarımızın hayat seviyelerini yükseltmek ve kalkınmamızı gerçekleş
tirebilmek için ayrı ayrı yaptığımız çabalarda birbirimize yardım edebiliriz. 
Siz Türkiye’de biz Polonya’da sulhü arzu ediyoruz. Onun için hükûmederi- 
miz arasında daha geniş bir fikir teatisine girişmenin zaruretine inanıyoruz. 
Ayrı ayrı gruplara ayrılmamıza rağmen, birbirimizi daha iyi tanımamız belki 
bu sebepten daha fazla önem kazanmaktadır.»

Konuk Bakan daha sonra «görüşmelerde ne gibi konular ele alınacak» 
ve «Kıbrıs mes’elesini de görüşecek m isiniz?» şeklindeki bir soruya şu cevabı 
vermiştir :

«Türk dostlarımızı ilgilendiren bütün mes’eleleri görüşmeye hazırız. 
Şüphesiz görüşmelerimizde her iki ülkeyi ilgilendiren mes’eleler ve m illetler
arası konular ele alınacaktır. Esasen bütün bu mes’eleler her ikimizi de ilg i
lendirir.»

B E L G E 8 5 Mayı s  1967

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANININ BAŞBAKAN DEMİREL 
İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME HARKINDAKİ DEMECİ

Başbakan Demirel tarafından Ankara’da kabul edildikten sonra İstan
bul’a gelen Polonya D ışişleri Bakanı Adam Rapacki bu görüşme hakkında 
gazetecilere şunları söylemiştir :

«Başbakanınızla memleketlerimizi ilgilendiren konular üzerinde uzun 
bir görüşme yaptık. Bu görüşmeden çok memnunum. Aramızdaki ortak gö
rüş dünya şuihünün devamlılığıdır. Biz]erin ekonomik ve sosyal rejimlerimiz 
ayrıdır. Ayrı ayrı çeşitli paktlara bağlıyız. Bunlara rağmen, karşılıklı görüş
melerimizde ortak noktalar bulunduğunu müşahade ettik. Konuşmalarımız
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sonucunda birbirimizi daha iyi anlamak imkânlarını sağladık. İki memleket 
arasında bu seviyede görüşmeler, uzun bir süredir ilk defa olmaktadır. Bun
dan dolayı da ayrıca memnunum.»

Polonya Dışişleri Bakanı daha sonra «tarih, memleketlerimiz için iyi bir 
öğretmen, bizler de o’nun iyi birer öğrencisi olmuşuzdur» dedikten sonra 
sözlerini şöyle bitirmiştir. «Geçmiş anlaşmazlıklarımızı unutarak, sulh yo
lunda, anlaşma içinde her iki memleketin de ilerlemesini candan dilerim .»

B E L G E 9 7 Mayı s  1967

TÜRKİYE - POLONYA ORTAK BİLDİRİSİ

«Polonya Halk Cumhuriyet Dışişleri Bakanı ekselans A. Rapacki ve eşi, 
Türkiye Dışişleri Bakam İ'. S. Çağlayangil ve eşi’nin daveti üzerine 2 - 7 M a
yıs 1967 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyaret yapmışlardır.

Sayın A. Rapacki’ye bu ziyaretinde Polonya Dışişleri Bakanlığı Genel 
Müdürlerinden Büyükelçi A. W illm an, Genel Müdür yardımcısı Büyükelçi 
J. Koezutski, Genel Müdür yardımcısı S. Piotro\vski ve Dışişleri Bakanlığın
dan bazı memurlar refakat etmişlerdir.

Bu ziyaret sırasında, Polonya Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhurbaşka
nı sayın Cevdet Sunay ve Başbakan sayın Süleyman Demire! tarafından ka
bul edilmiştir.

Değerli misafir, yanında hey’et üyeleri olduğu halde İzmir ve İstanbul 
şehirlerini de ziyaret etmiştir.

İki Dışişleri Bakanı arasında cereyan eden görüşmelerde Polanya tara
fından :

Polonya Halk Cumhuriyetinin Türkiye’deki Büyükelçisi ekselans B. Ge
bert ve Polanya hey’eti üyeleri,

Türkiye tarafından :

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter vekili Sadi Bidem, Türkiye’nin Fo- 
lonya’daki Büyükelçisi Hikmet Bensan, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler 
Genel Sekreter yardımcısı Pertev Subaşı, Doğu Dairesi Genel Müdürü Tur
gut likan ve Siyaset Plânlama ve Araştırma Dairesi Genel Müdür vekili Öz- 
demir yiğit hazır bulunmuşlardır.

Görüşmeler sırasında, iki D ıişileri Bakanı Polonya - Türkiye münase
betlerinin inkişafını gözden geçirmişler ve m illetlerarası mes’eleler üzerinde 
görüş teatisinde bulunmuşlardır. Konuşmalar samimiyet ve karşılıklı anlayış 
taşıyan bir hava içinde cereyan etmiştir.



Türkiye - Polonya münasebetlerinin inkişafını inceleyen iki bakan, iki 
memleket arasındaki ticaret mübadelelerindeki müsait gelişmeyi memnuni
yetle müşahade etmişlerdir. Bakanlar aynı zamanda ticarî mübadelelerin ge
nişlemesinin ve iki memleket arasında İktisadî, sınaî, teknik ve ticarî, alanda 
işbirliğinin karşılıklı menfaatlere cevap verdiği kanaatini ifade etmişlerdir.

Bakanlar, İlmî, teknik, artistik ve benzeri miibadelerin gelecekteki ge
lişmesini faydalı bulduklarım beyan etmişlerdir.

İki bakan, ziyaretin, dostlukla bağlı Türk ve Polonya milletlerinin ar
zusuna uygun olarak iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişmesine ye
ni bir hamle vermeğe yardım edeceği hususundaki kanaatlerini ifade etmiş
lerdir.

İki bakan, iki memleket arasında bir sivil havacılık seyrüsefer anlaşma
sı akdini kararlaştırmışlardır.

İki bakan, Türkiye Ticaret Bakanının 1967 başında Polonya’ya yaptığı 
ziyaret ile Türk Parlâmento hey’etinin Polonya’yı ziyaretlerinin ve son y ıllar
da Ankara belediyesi ile Varşova şehri m illî konseyi arasında teati edilen zi
yaretlerin müsbet neticelerini müşahade etmişlerdir. Bakanlar bir Polonya 
Parlâmento hey’eti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanının ya
kında Türkiye’ye yapacakları ziyaretlerin Türkiye - Polonya münasebetlerinin 
takviyesine daha da katkıda bulunacağı hususunda kuvvetli kanaate sahip
tirler.

M illetlerarası durumun incelenmesi sırasında iki bakan, m illetlerarası ba
rışçı işbirliğini bağımsızlık, egemenlik, içişlere ademi müdahale ve eşitlik 
prensiplerine istinaden geliştirmek ve m illetlerarası mes’ele ve uyuşmazlıkla
rın barışçı müzakereler yolu ile hallini sağlamak maksadıyla, barış idealine 
bağlı diğer bütün memleketlerle gayret sarfı hususunda hükümetlerinin bes
lediği arzuyu teyit etmişlerdir.

İki bakan, bütün devletler arasında sosyal ve politik rejim farklarından 
ve bazı mes’eleler üzerinde görüş ayrılıklarından mücerret olarak, böyle bir 
işbirliğinin geliştirilmesi yolunda çalışmaya amade olduklarını beyan etmiş
lerdir.

Güney - Doğu Asya’daki tehlikeli durum muvecehesinde endişelerini 
ifade eden iki bakan Vietnam mes’elesi konusundaki karşılıklı tutumlarını 
açıklamışlardır.

Bakanlar Cenevre anlaşmalarının bu mes’elenin çözümlenmesi için bir 
esas teşkil ettiğini belirtmişler ve Vietnam halkının kendi kaderini serbestçe 
tâyin etme hakkını tebarüz ettirmişlerdir.

İki bakan, m illetlerarası müessir bir kontrol altında tam ve genel bir 
silâhsızlanma üzerinde varılacak bir anlaşmanın barış ve m illetlerarası güven
lik için büyük bir önemi haiz olduğu kanaatini ifade etmişlerdir.
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Bakanlar, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi konusunda bir ant
laşma akdinin büyük önemi haiz olacağı vemilletlera rası detantı kolaylaştı
rarak, silâhlanma yarışının frenlenmesine büyük ölçüde katkıda bulunacağı 
hususunda mutabık kalmışlardır.

Bakanlar, diğer silâhsızlanma ek tedbirlerinin nihaî gaye olan genel si
lâhsızlanmayı büyük ölçüde kolaylaştıracağı hususunda da mutabıktırlar.

İki bakan, Avrupa güvenliği mes’elesine temas etmişler ve mes’elenin 
önemini belirterek karşılıklı görüşlerini ifade etmişlerdir.

İki bakan, Birleşmiş M illetler teşkilâtının, yasasına saygı gösterilmesi 
esasına dayanarak, barışın ve milletlerarası güvenliğin takviyesinde oynaması 
gereken rol üzerinde müşterek görüşlerini ifade etmişlerdir.

Türkiye Dışişleri Bakanı; hükümetinin Kıbrıs mes’elesi konusundaki 
görüşlerini izah etmiştir. îk i bakan, bu mes’elenin, iki m illî cemaatin ahenk 
içinde yaşamalarını sağlıyacak ve barışın ve bölge memleketleri arasında iyi 
münasebetlerin gereklerine cevap verecek şekilde, Kıbrıs’ın bağımsızlığı esa
sına müstenit şekline ulaşması temennisini ifade etmişlerdir.

Bakanlar, m illetlerarası mes’eleler ve ikili münasebetler üzerinde şahsî 
temasların ve görüş teatilerinin faydasını müşahade etmişlerdir.

Polonya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ekselâns Adam Rapacki 
Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil’i Polonya’ya bir ziyaret yap
maya davet etmiştir. Davet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi 
bilâhare tesbit edilecektir.»

B E L G E  10 7 Mayıs  1967
RAUF DENKTAŞ’IN KIBRIS KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

M illi Türk Talebe Birliğinin «Kıbrıs haftası» ile ilg ili olarak düzenle
diği toplantıda bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf 
Denktaş, Kıbrıs’ta üç yıldaııberi ölüm kalım mücadelesi verildiğine işaret et
miş, daha sonra 1878’de başlayan ve bugüne kadar süren mücadelenin bir 
tarihçesini yapmış, «Kıbrıs Türkiye’siz hiç bir mücadele yürütecek güçte de
ğildir» demiştir.

Kıbrıs’ın politik gelişmesini 1950 yılından bugüne kadar bir şema üze
rinde izah eden Denktaş, 1950 - 55 devresinde Rumların Enosis iddialarına 
karşılık Türkiye’nin «ya Kıbrıs, ya ölüm» sloganı ile hareket ettiğini, 1956 yılın
da bu isteklerin «Enosis» ve «taksim » olarak yürüdüğünü, 1958 - 60 devresin
de Zürih ve Londra rejiminin hüküm sürdüğünü, 1963’den itibaren anaya
sanın, kanunların ve hakların çiğnenmesi yanında silâhlı hücumların başla- 
diğını, bugün ise durumun bütün Türk haklarının silinmesi, daha da taviz
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verildiği takdirde silinen haklardan sonra elimizde kalanlar için müzakere 
teklif edildiğini, bütün bunların sonucunda da Rumların «Enosis» isteklerin
den vazgeçmediklerini ifade etmiştir.

Bugünkü şartlara razı olunması halinde dahi, Rum taleplerinin kesil- 
miyeceğini, 2 - 3 yıl sonra yeni taleplerle ortaya çıkacaklarını ileri süren Denk- 
taş, devamla şunları söylemiştir :

«Biz Kıbrıs’ta sadece Kıbrıs Rumlarına karşı değil, aynı zamanda 12 bin 
Yunan askerine de karşı koyarak, Türklük davasını savunmaktayız, ve ana
vatandaki kardeşlerimizin yanımıza geleceği günü beklemekteyiz. Yunan 
plân ve programı ilhakla bitmiyecek. Tohumları 1878’de atılan megalo - ide- 
aları ile  daha bazı talepleri olacaktır. Ancak, Kıbrıs onlar için ilk büyük 
adımdır.

Düşman bayrağı altında yaşamamış olanlar, Kıbrıs Türkünün içinde bu
lunduğu şartları tahmin edemezler.»

Kıbrıs’ta her geçen günün, düşmanın kuvvetlenmesine yaradığını, bu
gün takip edilen Türk politikasının, davayı içinde bulunduğu çıkmazdan kur- 
taramıyacağım kanaatinde bulunduğunu belirten Rauf Denktaş «bunun için 
daha aktif bir politika takip edip, hadiselerin gelişmesini beklemek yerine, 
hadise yaratmak, bu suretle onlara varlığım ızı kabul ettirmek zorundayız» 
demiştir.

Kıbrıs’ta Tiirkler ile Rumların nüfus ve askerî güçlerini de eleştiren 
Denktaş, Rumların nüfus olarak bire beş, silâh olarak bire yirmi bir fazlalık 
gösterdiklerini, üstelik ana merkezler ve limanların Rum kontrolü altında 
bulunduğunu, adaya giriş çıkışın Rum kontrolü altında olduğunu, zarurî 
maddeleri Kumlardan müsaade alarak adaya sokabildiğimizi belirtmiş, de
vamla demiştir ki :

«Kanun ve nizam diye birşey kalmamıştır. Herşey papazın emir ve ira
desi ile  olmaktadır. Zürih ve Londra andlaşmaları ile sağlanan denge, Yunan
lıların  kalleşliği ve bizim de pasifliğim iz sonucunda bozulmuştur. Yunanis
tan 12 bin askeri ile Kıbrıs’ı fiilen işgal etmiş durumdadır. Türk cemalinin 
direneği, anavatandan giden maddî ve manevî yardım larla mümkün olabil
mektedir. Yunanistan devamlı yığınak yapmakta, bu arada çeşitli hadiseleri 
örnek göstererek Türk cemaatinin anavatan ile olan manevî bağlarını kopar
mağa gayret sarfetmektedir.

Kıbrıs’taki Türk mukavemeti bize sadece zaman kazandırmaktadır. An
cak, kazanılan bu zamanı iyi değerlendirebildiğimiz takdirde davayı kazana
biliriz. Kıbrıs’ı kazanmak için meydan muhaberesi şarttır. Kale içindeki mu
kavemetle dava kazanılmaz. Bu m illet bilmelidir ki Kıbrıs’ta Türk cemaatine 
girişilen her tecavüz, onların Türk bayrağına, dinine, Kuranı’na ve milliyet-
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çiliğine olan bağından doğmaktadır. Türk milleti Kıbrıs konusunda gerçek
leri bilmelidir. Y anlışlık la Rum kesimine geçen iki Türk subayı, Rum polis
ler tarafından yakalanmış ellerine kelepçe vurulmuş ve mahkemeye sevkedil- 
mişlerdir.

Kıbrıs konusunda yeni bir siyâset, yeni bir tutum gerekmektedir. Tür
kiye’nin re’sen yapabileceği bir müdahale ile Kıbrıs kurtarılabilir. Ama bu 
yapılabilir mi, Yunanlılar yapılmıyacağı kanaatindedirler.»

Bu şartlar altında davanın nasıl kazanılabileceğini bugünkü Türk siya
setinin ne olduğunu eleştiren Rauf Denktaş, Kıbrıs’ta mücadelenin, insanca 
yaşamak arzusundan başka birşey olmadığını ifade etmiş ve demiştir ki : «hak
lı olduğumuza, evvela kendimiz inanmalıyız. Aksi halde tek ümidimiz de kay
bolacaktır. İman kalesi yıkıldıktan sonra, bu dava yürütülmez.

Türkiye’ye olan ezeli - ebedi itimadımızı yıkmağa kimsenin hakkı yok
tur. Biz hukukî bir hal çaresi istiyoruz. Zürih ve Londra anlaşmaları değer
lendirilmelidir. Türkiye’nin gücü kuvveti bunları yerine getirecek durumda
dır. Kıbrıs Türkü, Türk bayrağı altında yaşamak İçin mücadele ediyor.»

Kıbrıs Türkünün bu dava uğrunda sonuna kadar direneceğini, Türk hü
kümetinin de Türk cemaatinin de ayrı bir görüşü olmadığını belirten Denk
taş, Türk cemaatinin personel ve silâhla takviyesinin şart olduğunu ileri sür
müş, Türkiye’nin de aynı haklara sahip olabilmesi için 12 bin Türk askerini 
adaya çıkartmasının zorunluğuna işaret etmiş, ancak bu denge sağlandığı tak
dirde bir anlaşma için masaya oturabileceğini söylemiştir.

Düşmana harpte olduğunun anlatılması gerektiğini de ileri süren Rauf 
Denktaş, «Kıbrıs davası m illî bir davadır. Kıbrıs Türkü ise ön cephede son 
vazifesini yapan bir cemaattir» demiştir.

Denktaş Konuşmasının sonunda çeşitli soruları cevaplandırmış, Kıbrıs 
davasının heyecanla değil, basiretli bir siyasetle kazanılacağını, bu gibi top
lantı ve.haftaların faydalı olduğunu, cemaat arasında bir ikilik bulunmadığı
nı söylemiş, yeni Yunan hükümetinin Kıbrıs siyasetinde de eskilerinden farklı 
bir durum yaratılmayacağım belirtmiş imkânlar ve şartlar müsait olmadığı 
için Kıbrıs’a gidemediğini ancak, gitmek hususunda çeşitli çarelere başvur
duğunu açıklamıştır.
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B E L G E  11 6 - 7 Mayıs 1967

BAŞBAKANIN ALMANYA ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK 
ŞANSÖLYE KİESÎNGER VE DIŞİŞLERİ BAKANI  

BRANDTTN DEMEÇLERİ

Başbakan Süleyman Demirel’in 9 -1 3  Mayıs tarihleri arasında Federal 
Almanya’ya yapacağı resmî ziyaret münasebetiyle Federal Şansölye Kurt Ge
orge Kiesinger Anadolu Ajansına 7 Mayıs tarihinde şu demeci vermiştir :

«Türkiye Başbakanı ile yapacağımız müzakerelerin, iki ülke arasında 
esasen mevcut bağları daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Y ıllar bo
yunca her iki ülke arasındaki dostane ilişkiler Alman milletinin Türk ulusu
nu yakından tanıyıp, O’nun sadık ve itimada lâyık bir müttefik olarak bilin
mesine sebep olmuştur.

Başbakan Süleyman Demirel ile yapacağımız müzakereler, dünya mese
lelerinin çok hareketli bulunduğu ve önem kazandığı bir devre rastlaması 
bakımından da büyük mana ifade etmektedir. Bu görüşmeler Türk - Alman 
iyi ilişkilerinin bir delili olacak ve bu ilişkilerimizin daha da kuvvetlenmesine 
vesile teşkil edecektir» demiştir.

Başbakan Süleyman Demirel’in ziyareti münasebetiyle Federal hükümet 
Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakam W illy  Brandt da 6 M ayıs’ta Anado
lu Ajansına bir demeç vermiştir.

Almanya ile Türkiye’nin dostane münasebetlerinin çok eski olduğunu 
işaret ederek konuşmasına başlıyan W illy  Brandt, bu dostluğun siyasi alan
da da kendini bariz bir şekilde gösterdiğine ve karşılıklı görüş birliği içinde 
geliştiğine değinmiş ve şöyle devam etmiştir.

Önemli dünya meselelerinde Türkiye ve Almanya’nın dış siyaset görüş
lerinde tam bir mutabakat tahakkuk etmiştir. Her iki hükümet ve dünya sul
hunun teminatı ve muhafazası için yapıcı bir rol oynıyan tutuma sahiptirler. 
Federal Almanya ve Türkiye dahil oldukları andlaşmalar çerçevesinde sıkı 
bir işbirliği göstermektedirler. Türk Alman müşterek çalışmasının istikbalde 
de her devlet ve ülke yararına gelişeceğine inanıyorum.

Daha sonra Almanya ve Türkiye’nin coğrafi durumları sebebiyle dünya 
politikasındaki önemine her iki ülkenin müşterek menfaatleri ve kader birli
ğine değinen Dışişleri Bakanı Brandt, Kuzey Atlantik paktı çatısı altında el- 
ele vermelerinin gerektiğini belirtmiş, öte yandan askeri alanda da tam bir an
layış içinde dayanışmanın nedenleri üzerinde durmuştur. «Bu sebepledir ki 
her iki ülke dahil bulundukları andlaşmalar çerçevesinde sulhün ve hürriyetin 
temini için gayret göstermektedir» demiştir.
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Kıbrıs hakkında bir soruyu da cevaplandıran Federal Dışişleri Bakanı 
şöyle konuşmuşetur :

«Kıbrıs dâvasının halli için her şeyin başından iyi niyet sahibi olmak, 
lâzımdır. Federal Alman hükümeti, mazide Yunan ve Türk hükümetlerinin 
çeşitli vesilelerle yapmış oldukları müzakerelerin ilerde tam bir güven içinde 
devam ettiği takdirde davanın halline bir zemin bulunacağına inanmaktadır. 
Yapılacak müzakerelerde prensip ittihaz edilecek gaye davaya bir hal yolu 
bulmak olmalıdır. Ada’da her iki halk kitlesinin de hak ve hürriyetleri temi
nat altına alacak ve bu ilkelere saygı gösterecek bir gaye.»

Federal Başbakan yardımcısı daha sonra Türkiyenin Arap ülkeleri ile 
ilişkilerini geliştirme yolunda attığı yeni adımları nasıl mütalâa ettiği konu
sunda bir soruya da şöyle cevap yermiştir :

«Türkiye’nin Arap devletleri ile ilişkilerini geliştirme yolundaki tutu
munu büyük memnuniyetle izlemekteyiz. Türkiye’nin bu gayreti ve sağladığı 
başarı Yakın Doğu ülkelerinde de sulhun İdamesi ve muhafazası yönlerinden 
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Federal Almanya hükümeti gelişmelerle 
en büyük ölçülerde ilgilenmektedir. Bizim de gayemiz Arap dünyası ile ilişki
lerimizi normale avdet ettirmek ve tam bir güvenle işbirliğine yeniden 
başlamaktır.»

B E L G E 12 9 May ı s  1967

BAŞBAKAN DEMİREL VE ŞANSÖLYE KİESİNGER’İN 
KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMALAR

Federal Almanya hükümetinin resmi konuğu olarak Almanya’ya gelen 
Başbakan Demirel’i havaalanında karşılayan Şansölye Kiesinger şu konuşma
yı yapmıştır :

«Uzun yıllardan beri Almanya ile dost ve müttefik bir ülkenin başba
kanını burada selâmlamaktan büyük şeref duymaktayım. Her iki ulus birbir
lerine müteaddid bağlarla bağlı bulunduğundan gerek Türkiye, gerek Fede
ral Almanya’yı ilgilendiren müşterek çeşitli konuları Almanya’yı ziyaretiniz 
vesilesiyle yapılacak temaslar sırasında en geniş şekilde ele alınacağı gibi bu 
müzakerelerde İkİ memleketi ilgilendiren Avrupa ve dünya sulhu ile ilg ili 
konularda önemli sonuçlara varılabilecektir.

Eminim ki, bu ziyaretiniz iki m iilet arasında mevcut müşterek işbirliği
ne de yeni ve önemli katkılarda bulunacaktır. Almanya’yı ziyaretinizle birlik
te güzel bir havayı da beraber getirdiniz. Bu atmosfer içinde konuşmalarımı
zın çok daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Sizi ve beraberinizdeki he
yet ile birlikte büyük Türk ulusunu saygılarım la selamlarım .»

59



Başbakan Demirei, konuşmasında şunları söylemiştir :

«Nazik davetinizle resmi bir ziyaret fırsatı bulduğum için çok memnu
num. Türkiye ve Federai Almanya arasındaki ilişkilerin ayrı bir özelliği var
dır. İki memleket arasında kökleri çok gerilere kadar giden ve karşılıklı ola
rak milletlerimize mal olmuş bir dayanışma mevcuttur.

Bün bunlara ilâveten Türkiye ile Almanya bugün Nato ittifakı içinde 
ve çeşitli ulusuararası kuruluşlar içinde verimli bir ibbirliğini gerçekleştirmiş 
bu lunmaktadırlar.

İki memleketin dünya meseleleri ve görüşleri arasında bir ahenk müşa- 
hade edilmektedir.

Ziyaretimin ve temaslarımın bu anlayış ve işbirliği içinde cereyan ede
ceğine eminim. Federal Şansölye Kiesinger ile yapacağım görüşmelere büyük 
bir önem atfediyoruz. Gerçekten halen, gerek dünya ve gerek Avrupa’yı il
gilendiren önemli gelişmeler içinde bulunuyoruz. Bu gelişmelerin Federal 
Almanya’yı olduğu kadar, Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiği muhakkak- 
tır.

Görüşmelerimizde bu konular hakkında noktai nazarımızı birbirimize 
izah etmek ve müşterek bir değerlendirme yapmak imkânını bulacağız.

Ziyaret ve temaslarımın Türk - Alman dostluğunu takviye edeceği ve 
aramızdaki işbirliğine yeni bir hız getireceği ümidini beslemekteyim.»

B E L G E 13 9 May ı s  1967

FEDERAL ŞANSÖLYE KİESİNGER’İN BAŞBAKAN DEMÎREL 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Federal Almanya Şansölyesi Kurt Georg Kiesinger, Almanya’yı resmen 
ziyaret etmekte olan Başbakan Süleyman Demirei şerefine verdiği akşam ye
meğinde şu konuşmayı yapmıştır:

«Biz Almanlar için, yaşadığımız bugün büyük bir sevinç vesilesidir. Çün
kü birçok nesillerden beri sarsılmaz sıkı bir dostlukla bağlı olduğumuz bir 
milletin hükümet başbakanının memleketimizde selâmlıyoruz. Size, sayın 
eşinize, sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’e ve refakatinizdeki 
bayanlara ve baylara, eski ve iyi dostlar arasında adet olduğu veçhile en içten 
sefageldiniz derim.

Memleketlerimiz arasındaki münasebetler sadece karşılıklı menfaatlere 
ve takibettti kİ eri gayeler mülâhazalarına dayanan devletlerarasmdaki dost
luğa benzemez. Tabii bunlar da mevcuttur. Ancak, memleketlerimiz arasındaki
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ilişkilerin özelliği hislerin derinliklerine kadar nüfus eden ve bu sebeple de 
tarihin geçirdiği bütün değişikliklere göğüs gererek mevcudiyetini isbat eden 
bir dostluğa dayanmasıdır Şimdiye kadar yapmış olduğumuz görüşme millet- 
iararasındaki geleneksel dostluğun bugünkü dünya problemleri karşsında ge
niş çapta müşterek görüşlere tekabül ettiğini ortaya koymuştur.

Memleketlerimiz coğrafi bakımdan tehlikeye maruz durumdadır. Bu 
sebeple de güvenlik meselesi her ikimiz için başka büyük önem arzetmekte- 
dir. Atlantik ittifakının önemi ve müstakbel şekli hakkındaki görüşlerimiz 
birbirinin aynıdır. Her ikimiz de en geniş ölçüde barışın muhafazasına ve 
kuvvet blokları arasında bir dengenin tesisine barışın muhafazasına ve kuvvet 
blokları arasında bir dengenin tesisine değer veriyoruz. Biz A lmanlar Türk 
devletini samimi olduğu kadar itimada şayan bir ittifak partneri görmekte 
mes’uduz.

Hakiki dostluk zihniyeti ile hareket eden Türk hükümeti ve kamu oyu, 
esas gayemiz olan vatanımızın tekrar birleşmesi konusunda ve bundan doğan 
bütün davalarımızda politika alanında daima hakiki ve hüsnüniyete dayanan 
bir anlayış göstermiş ve destek olmuştur. Alman milleti, bu güç durumumuz 
karşısında Türk milletinin tutumunu takdirle karşılamaktadır. Bu tutum, biz
de derin bir şükran hissi uyandırmaktadır. Bunu hiç bir zaman unutmuyaca- 
ğız.

Oteyandan, Türk dostlarımızı birkaç yıldır özel bir dava ile karşı kar
şıya görmekten biz Almanlar cidden üzüntü duymaktayız. Her nekadar Kıb
rıs davasının kat’i şekilde çözülmesini doğrudan doğruya sağlıyacak durum
da değilsek de imkânlarımız dahilinde, barışçı bir çözüm yolu bulmak husu
sunda yardımcı olmaktan geri kalmamaktayız. Birleşmiş M illetler kuvvetle
rinin Kıbrıs’a gelişinden beri fasıla vermeden oldukça yüksek mali yardımda 
bulunarak onların masraflarına katılıyoruz. Ayrıca, bundan birkaç zaman ön
ce hükümetinizle, Yunan hükümeti arasında başlıyan ve büyük başarı vade
den müzakerelerin kısa zamanda taraflarca şayanı kabul ve ada sakinlerini 
barışa kavuşturacak bir çözüm yolu ile sonuçlanması kalpten temenni ediyo
ruz.

Ancak bizim ilişkilerim iz yalnız siyasi sahaya inhisar etmemektedir. 
Aramızda iktisadi ilişkiler de çok taraflı ve keşiftir. Birkaç yıldır Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun bir ortak üyesi olan Türkiye, Avrupa’ya iktisadi 
bakımdan sıkı sıkıya bağlıdır. Kültür, bilim ve eğitim alanlarında da m illet
lerimiz uzun yıllardır yakın ilişkiler idame ettirmektedir. Bunları daha da 
geliştireceğimizi ümidediyoruz.

Bütün bu hususlar dışında milletlerimizin Almanya’daki Türk işçileri 
yolu ile birbirlerine yaklaşması şansına sahibiz. Vatandaşlarınız gerek mesai
lerinin mükemmeliyeti, gerek göze çarpan insani münasebetleriyle Alman
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işverenlerini ve meslekdaşları tarafından büyük takdir ve saygı görmektedir
ler. Şundan eminim ki, bu işçiler vatanlarına döndükleri zaman Almanya’da 
geçirdikleri günlerini iyi hislerle hatırlıyacaklardır.

Büyük Atatürk’ün günlerinden beri Türk m illeti büyük gayretler sarfe- 
derek modern bir devlet düzenine, önemi daima artagelen bir tarıma, kuvvet
li bir saniyeye ve kudretli bir orduya sahibolmuştur.

Siz sayın Başbakan şahsınızda bizim için milletin her tabakasına mes’ut 
bir gelecek sağlamağa azimli olan bu modern Türkiye’yi temsii ediyorsunuz. 
Türk m illeti, hiç bir zaman geleneklerini, kendi mazisi ile ilişkilerini kesme
diğinden büyük tarihi ile olan irtibatı ona bugünkü görevlerini başarmak 
kudretini sağlamak için gerekli güveni ve öz değerinin şuurunu bahşetmek
tedir.

Sayın Başbakan, çok muhterem hanımefendi, muhterem dostlarım, ka
dehimi Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Sunay ve sizin şahsi sıhhatinize, bü
yük Türk milletinin mes’ut geleceği ve milletlerimiz arasındaki sarsılmaz dost
luğun şerefine kaldırıyorum.»

Başbakan Demirel, Federal Şansölyeye cevaben şu konuşmayı yapm ıştır:

«Şahsım ve milletim için izhar iütfunda bulunduğunuz nazik ve samimi 
düşünceleriniz beni ziyadesiyle mütehassis etti. Türk - Alman dostluğu hak- 
kındaki veciz ifadeleriniz benim ve Türk milletinin hislerine tercüman olmak
tadır. Memleketinizde gördüğüm sıcak alâka ve yakın anlayış için size en can
dan teşekkürlerimi sunarım.

Türk - Alman dostluğu, her iki memlekette de hakiki manasında bir 
ananeyi ifade etmektedir. Bir asırdan fazla bir maziye sahip olan bu dostluk, 
son günlerde iki memleket arasında teessüs eden dayanışma ve silâh arkadaş
lığ ı ile gelişmiş ve perçinleşmiş bir dostluktur. Bu dostluk ve tesanüt hissi 
iledir ki, Türk milleti, Alman milletinin kendisine has dinamizmi ile ikinci 
dünya harbini takip eden devrede milletlerarası camiada haklı ve şerefli yeri
ni sür’atle almış olmasından büyük bahtiyarlık duymaktadır. Bugünkü nesil
lerin kalplerinde yaşayan bu dostluğu gelecek nesillere daha da kuvvetli in
tikal ettirmeye muvaffak olduğumuz takdirde memleketlerimiz arasında, ile
riye doğru yönelmiş, barış ve refah uğrunda seferber edilmiş bir işbirliğinin 
en sağlam teminatını vücuda getirmiş olacaktır.

Memleketler arasında hiçbir ihtilâfın gölgelemediği münasebetlerimi
zin hakikaten mükemmel ve verimli olduğunu bugün başlıyan resmi görüş
melerimizin sıcak ve samimi havasından bir daha müşahade etmiş oldum. Ba
rış ve demokrasi ideallerine inanmış memleketlerimiz arasında bu ilişkilerin 
sadece ik ili alanda değil, fakat birçok m illetlerarası teşekküller bünyesinde 
de yakın bir iş b irliği şeklinde tezahür ettiğini memnuniyetle müşahade eyle
mekte ve bunun daha da sıkılaştırılmasını temenni etmekteyiz.
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Sizin de belirttiğiniz gibi, m illetlerarası meseleler karşısında geniş öl
çüde müşterek görüşlere sahibiz. Bugün mevcut olan dünya şartlan altında 
Atlantik ittifakını Avrupada ve dünyada denge, güvenlik ve barışın zarurî 
bir unsuru olarak telâkki etmekte devam ediyoruz. Nato’yu kuvvetle destekle
mekle, Doğu - Batı münasebetlerini geliştirmek, Avrupada ve diğer bölgeler
de detente’yi takviye etmek yolundaki gayretlere katkıda bulunmak arasında 
bir çelişme görmüyoruz. Her ikimiz de bu uğurda azimle çalışıyoruz.

Diğer taraftan, Avrupa Ekonomik Topluluğunun ortak bir üyesi olan 
Türkiye’nin siyaseti bu topluluğun tam bir üyesi olmaya ve bunun ötesinde 
bir gün siyasî birliğini gerçekleştireceğine inandığı Avrupa’da kendisine dü
şen rolü oynamağa yönelmiş bulunmaktadır. Bu çerçeve içinde Türk - Alman 
işbirliği ve partönerliğinin yepyeni bir mana ve vüs’at kazanacağına emin bu
lunmaktayız. Bu inançladır ki, Federal Almanya’nın Avrupadaki yapıcı çaba
larının büyük bir değer arzettiği kanaatindeyiz. Almanya meselesinin Alman 
milletinin temel birleşme hakkını sağlıyacak barışçı bir çözüm şekline ulaş
ması, Almanya’nın bütün müttefiklerinin samimi dileğidir. Türkiye, Alman 
milletinin self - determinasyon hakkı gereğince birleşmesini her zaman için 
tam bir anlayış ve samimiyetle desteklemiştir. Alman milletinin bu gayesinin 
gerçekleşmesini aynı zamanda Avrupada devamlı bir barış ve istikrarın tees
süs ve idamesi için zarurî olduğuna inanıyoruz.

Türkiye, Federal Almanya hükümetinin bu hedefe barışçı yollardan 
varmak için giriştiği teşebbüsleri takdirle karşılamakta ve desteklemektedir.

Bildiğiniz gibi Türkiye milletçe samimi olarak benimsenmiş hür ve de
mokratik bir düzen ve müstakar bir rejim içinde halkının yaşama seviyesini 
yükseltmek ve mensubu bulunduğu Avrupa camiası ile olan bağlarını daha 
sıkılaştırmak için şümullü bir iktisadi kalkınma hamlesine girişmiştir.

Federal Almanya’nın Türkiye’nin bu gayretleri muvacehesinde yakın
lığını burada memnuniyetle zikrederken, problemlerimizin çözümlenmesi yo
lunda bizden esirgemediği yardımları için de en samimi hislerimi ifade et
mek isterim. Gayesi iktisadi bakımdan özel şartlarla dış yardım desteğine ih- 
hyaç göstermİyecek bir seviyeye varmak olan Türkiye, bugün dostlarından 
sağladığı yardımları plân ve programları çerçevesinde en rasyonal şekilde 
kullanmaktadır. Bugün gayretleri ile iktisadi ve sosyal kalkınmasını en kısa 
vadede gerçekleştirmek hedefine yönelmiş olan Türkiye’nin dünyada ve böl
gesinde barış ve huzurun hakim kılınmasını samimiyetle arzu etmesinden da
ha tabii birşey olamaz.

Bu anlayış içindedir ki, Kıbrıs meselesi gibi bir ihtilâfın yaratılmış ol
masından hakiki bir üzüntü duymaktadır. Türk hükümeti, Türk milleti için 
hayatî bir dâva olan bu meseleye hakkaniyete uygun bir çözüm yolu bulmak 
gayesile sabır ve metanetle gayret sarfetmektedir. Türkiye bu meselede ahdî
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ve manevî taahhüdü gereğince Türk cemaatinin haklarının bütününü koru
maya ve bir emrİvakie müsamaha etmemeye ne derece azimli ise, barışçı bir 
çözüm şekli için bütün imkânları aramaya o derece kararlıdır. Alman m illeti
nin bu konuda bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayıştan dola
yı bu vesile ile memnuniyetimizi ifade etmek isterim.

Çeşitli alanlarda ik ili ilişkilerimiz olumlu bir inkişaf kaydetmektedir. 
Teknik işbirliğimiz memnuniyet verici bir gelişme içindedir. Ticarî mübade
lelerimizde de son yıllarda düzenli bir artış vukubulmuştur. Sosyal ilişkileri
mizin başında Almanya’da mevcut 130 bini aşan işçi vatandaşlarımız gelmek
tedir. an’anevi dostluğumuzun verdiği güven içinde çalışan ve arasına katıl
mış bulundukları cemiyetin tecrübelerinden de yararlanmaya gayret gösteren 
işçi vatandaşlarımızın çevrelerinin güven ve sempatilerini kazandıklarını gör
mekle ve bunu bizzat sizden duymakla bahtiyarız. Bu hususu burada tekrar
lamak ve bu vesile ile sizin Beden - W ürtenberg eyaleti başbakanı iken bu ko
nuda gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür etmek bana büyük bir haz vermek
tedir.

Bay Şansölye, kadehimi bu hisler içinde Türk - Alman dostluk ve işbir
liğinin parlak istikbaline, dost ve müttefik Alman milletinin refahı şerefine 
ve ekselansları ile sayın Bayan Kiesinger’in şahsi sıhhat ve saadetine kaldırı
yorum.»

B E L G E 14 10 Mayı s  l c) 6 l

BAŞBAKAN DEMİRELİN FEDERAL ŞANSÖLYE ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Almanya’yı resmen ziyaret etmekte olan Başbakan Süleyman Demirel, 
Federal Şansölye Kurt Georg Kiesinger şerefine verdiği akşam yemeğinde 
şu konuşmayı yapmıştır :

«Bonn’daki ikametimizin sona ermekte olduğu bu akşam her şeyden 
önce memleketinizde gördüğüm sıcak hüsnü kabul ve sevgi için teşekkürleri
mi tekrarlamak isterim. Buradan ayrılırken bu ziyaretimin ananevî Türk - A l
man dostluğunun tarsisine vesile verdiği görüşmelerimizin yapıcı ve verimli 
olduğu kanaatini beraberimde götürüyorum.

Benim İçin ziyaretimin teşkil ettiği en büyük kazanç hiç şüphesiz sizin ile 
yakından tanışmak olmuştur. Federal Almanya Şansölyeliğini dünyanın ve 
Avrupanın önemli bir gelişme içinde olduğu bir devrede deruhte etmiş bulu
nuyorsunuz.

Bu devrede mukadderat birliği yapan devletlerin tutumları ve güttükle
ri siyaset müstakbel gelişmelerin zeminini hazırlamakta başlıca unsur olacak
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tır. Almanya’nın bu tekamülde kendisine düşen rolü oynayacağına dair inan
cımız, sizin kuvvetli şahsiyetinizi tanımak ve basiretli görüşlerinizi yakından 
öğrenmekle takviye olmuştur.

Dün de ifade ettiğim gibi biz, Türk-A lm an dostluğuna sadece maziden 
kuvvet alan bir bağ değil, iki memleketin hakiki uzun vadeli menfaatlerinin 
en büyük teminatı olarak görüyoruz. Bu zihniyetledir ki, görüşmelerimizin 
aramızdaki işbirliğini geliştirmek konusundaki müşterek azmimizi ortaya 
koymuş olmasından memnun ve bahtiyarım.

Kadehlerinizi benimle birlikte Türk - Alman dostluğunun mes’ut geliş
mesine, Federal Cumhurbaşkanı Ekselans Heinrich Luebke’nin, sayın Şan
sölye ve sayın Bayan Kiesinger’in şerefine ve Alman milletinin saadeti ve re
fahına kaldırmağa davet ediyorum.»

Şansölye Kiesinger ise, konuşmasında şunları söylemiştir :

«M üsaade buyurun size gerek Almanya’yı ziyaret etmenizden dolayı ge
rek Almanya’nın davalarına ve meselelerine karşı göstermiş olduğunuz ya
kın alâkadan dolayı teşekkür etmekle sözlerime başlayayım. Ziyaretinizden 
istifade ederek yaptığımız konuşma ve görüşmelerde her iki milletin olduğu 
kadar Avrupa ve dünya sulhu bakımından ela ehemmiyetli rol oynayacak ne
ticelere ulaşmış bulunuyoruz. Biz Türkiye’nin son zamanlardaki gelişme ve 
kalkınma hamlelerini ve çeşitli sahalardaki gayretlerini alâka ile takib edi
yor, bundan dolayı da hayranlık duyuyoruz.

Başında bulunduğunuz hükümetin ne kadar miidebbirane ve fakat ay
nı zamanda azimkârane davranışları, idaredeki uzak görüş kabiliyeti, bu hay
ranlık duygumuzu her geçen gün bir kat daha arttırmaktadır. Memleketiniz 
için olduğu kadar dünya sulhu ve huzuru içinde nasıl yardımcı olduğunuzu 
Almanya’da bilmeyen yoktur. Bundan dolayı, size karşı hayranlık duygusu
nun da ötesinde hürmetle meşbuyuz. Türkiye’nin bu yöndeki başarıları haki
katen öğünmeğe değer, biz Federal hükümet olarak bu konuda size yardımcı 
olmaktan zevk duyarız. Bundan emin olmanızı rica ederim.

Seyahatiniz sizi, Berlin yoluyla Miinich’e ulaştıracaktır. Oralarda da 
Almanya’nın durumunu başka veçheleriyle göreceksiniz. Bilhassa Berlin’de 
bugün ikiye bölünmüş olan durumumuzun Alman milleti için ne kadar ıztı- 
rap kaynağı teşkil ettiğini bütün teferruatİle müşahade etmiş olacaksınız. Göz
lerinizin önüne serilecek olan bu feci manzara karşısında Alman halkının tek
rar birleşme yolundaki ciddî ve haklı arzusunu tahmin ederimki en iyi şekilde 
anlamış olacaksınız.

Almanya, bu davanın barış yoliyle halli ısrarından asla vazgeçmiyecek- 
tır. Görüşmelerimizde çok çeşitli yönler arz eden dünya politikası hususunda 
vardığımız mutabakat ve karşılıklı işbirliğimizin, gelişmesi konusunda elde
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ettiğimiz neticeler, Türk - Alman münasebetlerinin ilerisi için, yeni bir temi
nat teşkil edecektir. Ziyaretiniz vesilesiyle müşterek yolumuzda beraberce bir 
adım daha atmış bulunuyoruz. Bu yola bundan böyle de devam edeceğiz. 
Görüşmelerimizde meselelerimize karşı gösterdiğiniz büyük anlayıştan dolayı 
tekrar teşekkür ederim.

Yurdunuza dönüşümüzde milletiniz biz Almanların Türk ulusuna karşı 
beslediğimiz kalbi ve dostane duyguları ulaştırmanızı rica ederim.

Kadehimi Ekselans Türkiye Cumhuriyeti Başkanınm, sizin ve sayın 
eşinizin sıhhatine, Türk ulusunun mutlu geleceğine ve iki ülke arasındaki bo
zulmaz dostluğun şerefine, bu dostluğun ebedî olması dileği ile kaldırıyorum.»

B E L G E 15 11 Mayı s  1967

TÜRK  - ALMAN ORTAK BİLDİRİSİ

«Federal Şansölye Bay Kurt Georg Kiesinger’in daveti üzerine Türkiye 
Başbakanı Süleyman Demİrel Federal Almanya Cumhuriyetini 9 ilâ 13 M a
yıs 1967 tarihleri arasında resmen ziyaret etmiştir.

Başbakan Demirel’e Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Çalışma 
Bakanı A li N ailî Erdem, Orgeneral Kemalettin Gökakın, eski Başbakan ve 
Senato üyesi Suat Hayri Ürgüplü, Senatör Ahmet Nusret Tuna, eski Dışişleri 
Bakanı ve M illetvekili Selim Sarper, M illetvekili Cevdet Önder ve M illetve
k ili Settar İksel refakat etmişlerdir.

Türkiye Başbakanı Bonn’da Almanya Federal Cumhuriyeti Başkam 
Heinrich Lübke tarafından kabul edilmiştir. Başbakan. Demİrel ile Şansölye 
Kiesinger, halihazır m illetlerarası konular ve her alanda iki memleket arasın
daki ilişkiler üzerinde görüşmeler yapmışlar.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Federal Almanya Dışiş
leri Bakanı W illy  Brandt ile ayrıca görüşmüştür.

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki an’anevî dostluk 
münasebetlerinin bariz vasfını teşkil eden samimiyet ve karşılıklı anlayış ha
vası içinde cereyan eden bu görüşmeler sırasında, iki taraf, Nato içinde müt
tefik olarak sıkı bir işbirliği halinde çalışan hükümetlerinin görüşlerinin bü
tün ana mes’elelerde uyuştuğunu miişahade etmişlerdir.

Başbakan ve Federal Şansölye, Avrupa mes’elelerl üzerinde özel bir 
dikkatle durmuşlar ve Almanya mes’elesinin, Avrupa’da hakkaniyetle uygun 
ve sürekli bir barışın yararına, Alman milletinin «self - determination» hakkı 
gereğince Almanya’nın birleştirilmesi esasına dayanarak barışçı bir çözüm 
şekline bağlanması gayesi ile  sarf edilen gayretlerin devam ettirilmesinin öne
mini teyit etmişlerdir.
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İki hükümet başkanı, Atlantik ittifakının müteallik mes’elelerde, Nato 
çerçevesindeki entegre savunmasının istikbâlde de ittifak üyelerinin hürriyet 
ve güvenliğini teminat altında bulundurması gerektiği hususunda görüş bir
liği halinde olduklarını tesbit etmişlerdir. Aynı zamanda ittifakın, görevini 
daha iyi yerine getirmesi için m illetlerarası durumun gelişmesini gözönünde 
bulundurması gerektiği hususunda mutabakata varmışlardır.

İki taraf, müessir ve m illetlerarası kontrol altında tam ve genel bir si
lâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi gayesi ile sarfedilen gayretlere azimle de
vam edilmesi lüzumunda birleşmişlerdir. Nükleer silâhların yayılmasına mâ
ni olunmasının şayanı temenni olduğu hususunda anlaşarak, bütün devletlerin 
meşru menfaatlerini gözönünde bulunduracak, nükleer silâhların yayılması
nı önlemeyi rrıâtuf bir anlaşmanın önemine işaret etmişlerdir.

Şansölye Kiesinğer, Türkiye Başbakanına, Almanya Federal cumhuri
yetinin Sovyetler B irliği ve Doğu Avrupa memleketlerde münasebetlerini iyi- 
liştirmek maksadile sarfettiği gayretleri izah etmiştir.

Başbakan Demirel de, Türk hükümetinin, bu memleketlerle münasebet
lerinde aynı istikamette gösterdiği gayretleri belirtmiştir.

ik i başbakan, Doğu ile Batı arasında müessir bir «detant» ın sağlan
masına mâtuf bir siyaset güdülmesi gerektiğini teyit etmişlerdir.

Türkiye Başbakanı, Federal Şansölyeye Kıbrıs mes’elesi ile ilg ili son 
gelişmeleri izah etmiştir. Türkiye Başbakanı ve Federal Şansölye, Almanya 
Federal cumhuriyetinin Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücünün masraf
larına önemli ölçüde katıldığım  kaydetmişlerdir. İki hükümet başkanı, barış 
gücünün ada’da sulhiin idamesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu mü- 
şahade eylemişler ve bunun, normalizasyona müncer olacağı temennisini iz
har etmişlerdir. Öte yandan, Kıbrıs mes’elesinin bütün ilg ili tarafların rıza
sına müsteniden, ada’da mevcut bulunan cemaatlerin meşrû haklarını ve men
faatlerini koruyacak barışçı ve hakkaniyete uygun bir çözüm şekline bağlan
ması temennisinde bulunmuşlardır.

İktisadî alanda, Başbakan ve Federal Şansölye, ik ili alanda olduğu gibi 
Türkiye’yi Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlayan ortaklık anlaşması çer
çevesinde iki memleket arasında yakın ve verimli bir işbirliğinin mevcudiye
tini memnuniyetle müşahade etmişler ve bu ortaklığın gittikçe artan bir geliş
meye mazhar olması yolundaki samimî arzularını teyit eylemişlerdir.

İki hükümet başkanı, Türk konsorsiyumu içindeki işbirliğini memleket
lerinin karşılıklı ve birbirine uygun menfaatlerine en yararlı şekilde devam 
devam ettirmek hususundaki azimlerini yeniden ifade etmişlerdir.

Federal A lmanya’nın Türk yatırım projelerine göstermekte olduğu ge
niş alâkadan mülhem olarak, Başbakan ve Federal Şansölye Alman özel ser
mayesinin Türkiye’nin ekonomik kalkınma gayretlerine iştirakinin önemini
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belirtmişler ve sermayenin, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile  İk
tisadî entegrasyonunun gerçekleşmesine lüzumlu ve yardımcı mahiyetteki ya
tırım lara yönelmesi ümidini izhar etmişlerdir.

Başbakan ve Federal Şansölye aynı zamanda, iki memleket arasında 
teknik işbirliği alanında yürütülen münasebetlerin mes’ut gelişmesinden ötü
rü memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Sosyal alanda iki hükümet başkanı Türk işçilerinin Almanya’da mevcu
diyetine verdikleri önemi teyid etmişlerdir.

Başbakan ve Federal Şansölye, işçilerin mevcudiyetinin ekonomik - Sos
yal veçhelerine özel bir ilg i gösterilmeye devam edilmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır.

Türkiye Başbakanı, Federal Şansölye resmî bir ziyaret için Türkiye’ye 
davet etmiş ve bu davet şükranla kabul edilmiştir. Bu ziyaretin tarihi diplo
matik yoldan tesbit edilecektir.»

B E L G E 16 11 Mayı s  1967

BAŞBAKAN DEMİREL’İN AL/MAN İŞ ADAMLARI İLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME

Başbakan Süleyman Demirel, W estfalya eyaletindeki Alman sanayici 
ve iş adamları ile yaptığı görüşmede şunları söylemiştir :

«Türkiyemiz, her türlü İmkânlara sahip, İktisadî kalkınma içinde olan 
bir memlekettir. Yabancı sermaye için geniş imkânları ve kaynaklan bulu
nan bir ülkedir. Türkiye’de yabancı sermaye bakımından spekülatif aşırı kâr 
diye bİrşey yoktur. Kâr, geçici bir devre için çok miktarda değil, normal ve 
uzun vadeli içinde makul hadler dahilinde bahis konusudur.

Bu itibarla, ciddi iş adamları daima kendi menfaatlerini düşünürken 
çalışacakları memleketlerin menfaatlerini düşünmek durumundadırlar. Yani 
karşılıklı menfaat bahis konusudur. Hem o memleketin menfaati, hem de 
yabancı sermayenin kârı olmadan ne yabancı sermaye bir yere gider, ne gidi
len memleket kabul eder. Yabancı sermaye verim kadar emniyet arar, Türki- 
yede yabancı sermaye için iş imkânları gibi emniyet de vardır.

Türkiye hükümetleri Osmaıılı İmparatorluğunun borçlarını son kuruşu
na kadar ödemiş bir devlettir. Hem de bu borçları bugünkü Türkiye için sar- 
fedilmemiş olduğu halde ödemiş ve itibarını muhafaza etmiştir. Böylece de, 
hukukun ve adaletin güzel bir örneğini vermiştir.

Türkiyenin bugünkü kalkınmasını hızlandırmak için sermayeye ve iş
letme bilgisine ihtiyaç vardır. Türkiye, mütekabil menfaat içinde kalmak şar- 
tile iş adamlarına açıktır. Bugün Türkiye’de özel teşebbüs için yapılabilecek 
pek büyük işler vardır.
68



B E L G E  17 11 Mayıs 1967

BAŞBAKAN DEMİREL’ÎN BERLİN'DE KARŞILANMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Berlin’e varışında Schönberg belediye sa
rayında Berlin hükümet ve belediye başkan vekili Striek’i ziyaret etmiştir. Ber
lin belediye başkanı, Başbakan Demirel’i şu sözlerle karşılamıştır :

Sizi Berlin de selâmlamaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duymakta
yım. İki ülke ananevi dostluk bağları ile birbirine bağlıdır. En kritik devreler
de dahi her iki ülkenin ilişkileri bu anlamını muhafaza etmiştir.

Nasyonal Sosyalizm devrinde memleketimizin bazı büyük fikir adamları, 
memleketinizde kendilerini emniyette hissetmişlerdir. Savaş sonrası, son yirmi 
yıl içinde yaptığımız mücadele devri zarfında da yanımızda daima Türkiye’yi 
bulduk. Bugün bulunduğunuz şehir ancak sulh yolu ile  meselelerini halledebi
lir ve şehrin her iki bölgesinde kalan Almanlar ancak bu suretle birbirlerine 
kavuşabilirler. Biz intikam hisleri taşıyan bir m illet değiliz. Bizim bu büyük 
davamızda milletinizin ve hükümetinizin, gayelerimizin tahakkuk yolunda bu
lunması da bizlerİ sonsuz bahtiyar etmektedir.

Sayın Başbakan, bu şehrin altın defterine imza ettiğiniz anda Berlin’lile- 
re verdiğiniz değer, bu şehir sakinleri için büyük bir şeref olacaktır.»

Başbakan Demİrel de şunları söylemiştir :

«Berlin ’de gördüğüm sıcak hüsniikabul ve beni çok mütehassis eden sözle
riniz için size şükranlarımı arzederim. Bugüne kadar ulvî hürriyet mücadelesinin 
en güzel örneğini vermiş olan bu şehre birçok insan ilham almak için gelmiş
tir.

Ben de şu anda bunlara katılmanın heyecan ve bahtiyarlığını duyuyo
rum. Berlin Alman m illetinin duyduğu izdirabı ve çok sayıda ailenin maruz 
kaldığı faciayı temsil etmektedir. Fakat bu şehir aynı zamanda hürriyet da
vasında aşk ve mücadele azmine sahip insanların yıimıyacağım göstecek bir 
sembol olmuştur. Hürriyeti, bağımsızlığı ve egemenliği uğruna en kesin sa
vaşlardan birini vermiş olan Türk milletinin kendisini Berlİnliler İle maddi 
ve manevi beraberlik için hissetmemesine imkân yoktur. Türkye, Nato’nnn 
bir üyesi olarak Berlinin hürriyet davasını, Alman milletinin birleşme dava
sını daima desteklemiştir.

Türk m illeti kader birliği yaptığı ananevi dostu Alman milletinin his
siyatını daima samimiyetle paylaşmaktadır. Türkiye’yi Berlin’e bağlayan sa
yısız bağlardan bir tanesi de Berlin’e büyük hizmetler yapmış olan belediye 
reisi değerli ilim adamı müteveffa Dr. Ernest Reuter'e karşı duyulan müşte
rek saygıdır. Memleketimizde ve aralarında heyetimiz mensuplarından birkaç



kişinin bulunduğu yüzlerce Türk, onun cömertçe dağıttığı bilgisinden, müstes
na beşerî vasıflarından feyz ile ilham almıştır. O’nun hatırasını burada taziz 
etmeyi şerefli ve zevkli bir vazife addediyorum.

Berlin’e yaptığım bu ziyareti her zaman hatırlayacağım müstesna bir 
hatıra teşkil edecektir. Bütün Berlinlilere, Türk m illetinin içten sevgisini ve 
samimi dayanışma duygusunu teyid ederim.»

B E L G E 18 11 Mayı s  1967
BAŞBAKANIN ŞEREFİNE BERLİN’DE VERİLEN 

RESMİ KABULDE YAPTIĞI KONUŞMA

Berlin belediye başkan vekili tarafından şerefine verilen resmikabulde 
Başbakan Demirel’in yaptığı konuşma şöyledir :

«Şahsım ve milletim için sarfeylediğİniz lütufkâr sözlere, gösterdiğiniz 
hüsnü kabule ve kalpten alâkaya teşekkür ederim. Güzel memleketinizi ziya
retimizin ikinci merhalesini idrak etmek üzereyiz. Berlin’den Alman m illeti
nin bizlere gösterdiği sıcak misafirperverliğin müstesna hatırası ile ayrılaca
ğız. Bonn’da yapmış olduğumuz görüşmeler bizlere dünya sorunlarını çeşitli 
yönleri ile ele almak, bugünün Avrupasının hayati problemleri üzerine eğil
mek imkânım verdi. Tam bir anlayış ve samimiyet havası içerisinde cereyan 
eden bu müzakereler geleneksel Türk - Alman dostluk bağlarına yeni bir kuv
vet katmak, memleketlerimiz arasındaki memnuniyet verici işbirliğinin önem 
ve lüzumunu bir kere daha ortaya koymak bakımından ayrı bir şeref taşımak
tadır.

Tarih ve san’at değeri yanında cefakârlığı ile de hür dünyanın sembolü 
olmak vasfını kazanmış olan Berlin şehrinin ziyaret programımıza dahil edil
miş bulunmasından müstesna bir memnunluk duymaktayım.

İzdırap ve fedakârlıklarını, haklı davasındaki direnme gücünü, Türk 
milletinin pek yakından bildiği necip Berlin halkına milletimin takdir hisle
rini bizzat ifade etmek isterim.

Biraz önce memleketlerimiz arasındaki işbirliğine değinmiştim. Bu iş
birliğinin temelleri zamanımızın zorunlu kıldığı ittifakların çerçevesini aşan 
uzak bir maziye dayanmaktadır. Özellikle Berlin’in Türk tarih ve kültüründe
ki yeri her zaman büyük olmuştur. Bugün Türkiye’sinin kuruluşunda emeği 
geçen pek çok Türk cihanşümul irfan müesseselerinizden ve değerli hocala
rınızdan feyz almıştır. Yine binlercesi bugün Almanya’da geleceğin müreffeh 
Türkiyesini hazırlamak ideali içinde öğrenimlerini İkmal etmektedirler.

Türk - Alman kültür anlaşmasının onuncu yıldönümünü idrak ettiğimiz 
şu günlerde bizlerin de Berlin’de bulunmamızı ayrıca hayırlı ve mutlu bir te
sadüf olarak vasıflandırmaktayım.
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ik i ülke arasında mevcut işbirliğine yeni bir unsur katılmıştır. Bu da 
Almanya’daki Türk işçileridir. Alman sanayi potansiyeli içindeki mevkiini 
müdrik bulunduğumuz Berlin’de de vatandaşlarımız için olduğu gibi işçi va
tandaşlarımız da Türk - Alman dostluk ve işbirliğinin gelecek nesillere inti
kalinde ve daha da gelişmesinde mühim bir rol oynamaktadırlar.

B E L G E 19 12 Mayı s  1967

BAŞBAKANIN MÜNİH BELEDİYE SARAYINDA KONUŞMASI

Federal Almanya hükümetinin konuğu olarak Münih’e gelen Başbakan 
Süleyman Demirel, Münih Belediye başkamın ziyaret etmiştir. Bu vesileyle 
yaptığı konuşmada Bavyera’da hâlen 11 bini mütecaviz Türk işçisinin bulun
duğunu belirten Belediye Başkanı, daha sonra şunları söylemiştir :

Türk işçilerinin Almanya’daki hizmetleri bir bakıma Almanya - Türki
ye arasındaki dostluk münasebetlerinin takviyesine de hizmet etmektedir. 
Türkiye bugün büyük Atatürk’ün inkılâplarından sonra onun istikametinde 
süratle gelişmektedir. Biz Almanlar bundan gurur ve iftihar duymaktayız.»

Başbakan Demirel ise şunları söylemiştir :

«Münih belediyesinin bana, eşime ve heyetime gösterdiği candan ala
kayı şükranla karşılıyorum. Almanya’yı ziyaretimin son merhalesinde zengin 
tarihi, köklü ananeleri ve eşsiz güzelliği ile Almanya içinde mümtaz bir yer işgal 
eden Bavyera’vı ziyaret etmekle bahtiyarım. Münih şehri sadece geniş sanayi 
ve iş muhiti olmakla değil aynı zamanda Almanya’nın, belki de Avrupa’nın 
zengin ve kültür hayatı ile de en canlı merkezlerinden birisi olarak şöhret 
kazanmıştır. Bütün bu özellikleri ile Bavyera’lılar ve Münihliler bu güzel şe
hirle ne kadar iftihar etseler yeridir. Dirayetli idareniz altında Münih her sa
hada hızlı gelişmeğe devam ettiğini müşahade etmekle duyduğum memnu
niyeti belirtmeği zevkli bir borç bilirim.

Seyahatim burada nihayete ererken Almanya’yı ziyaretimin bende unu
tulmaz hatıralar bırakdığım bir kere daha belirtmek isterim. Türkiye ile A l
manya arasındaki tarihi dostluk hakiki bir inancı ifade etmektedir. Bunun 
memleketinizde teyidini görmekle bu dostluğun ileride de verimli bir işbirli
ği için sağlam bir zemin teşkil ettiğn müşahade etmek fırsatını bulduk.

Şunu özelikle belirtmek istiyorum : Alman ve Türk m illetleri araların
da kurdukları sarsılmaz, kopmaz dostluk bağlarıyle hükümet ve devletlerini 
dost olmağa, dost kalmağa, ileride de dost yaşamağa mecbur etmişlerdir. Bu 
dostluk nazik devreler geçirmekte olan dünyamızın siyasî bir icabı olduğu ka
dar, milletlerimizin arzusu ve direktifi halini almıştır.
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Burada Münih ve Bavyera’da çalışan ve sayıları binleri bulan Türk iş
çilerine de temas etmek isterim. Bavyera cihan şumul şöhreti olan ilim ve ir
fan müesseselelerinde tahsillerini tamamlayan Türk vatandaşları gibi, işçile
rimiz, Türk-A lm an dostluk ve işbirliğine müstakbel nesillere intikalinde ve 
gelişmesinde mühim bir rol oynamaktadır. Türk ve Alman hükümetlerinin 
dünyanın geçirmekte olduğu şumullü istihale ve ana meselelerde benzer gö
rüşlere sahip olduğunu görmek için memnuniyet kaynağı olmuştur.»

B E L G  E 20 9 Mayı s  1967

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDAN 
YAYINLANAN BİLDİRİ

Nato Savunma Bakanları toplantısından sonra şu bildiri yayınlanmış
tır.

«Kuzey Atlantik Konseyinin Savunma Plânlaması Komitesi 9 Mayıs 
1967 salı günü Paris’de Bakanlar seviyesinde toplanmıştır.

Bakanlar, beş yıllık devre esasına dayanan Nato kuvvet - plânlarının ge
lişmesi için bu yıl ocak ayında başlanmış olan yeni savunma plânlaması tet
kik usulleri çerçevesinde kaydedilmiş inkişafları incelemişlerdir. Bakanlar, 
Natoya 1975’e kadar olan devre için tesiri olacak askeri durumun askeri ko
mite tarafından yapılan değerlendirmesini kaydetmişlerdir. M ahallî kuvvet
lerin inkişafı da dahil olmak üzere müttefik Avrupa kumandanlığının hayati 
ötıemİ haiz kanat bölgelerindeki savunmanın kuvvetlendirilmesi için yapılan 
çeşitli teklifleri inceledikten sonra fevkalâde haller vukuunda savunmada 
kullanılacak dış takviyelerin hazırlanması imkânları da dahil olmak üzere bu 
alanda yapılmakta olan çalışmalar için talimat vermişlerdir.

— Bakanlar, yetkili Nato askeri makamlarına siyasî, stratejik, İktisadî 
alanlarda direktifler vermişlerdir. Evvelki toplantılarda, stratejik kuvvetler 
ve kaynaklar arasındaki dengenin sağlanması lüzumu üzerinde durmuş olduk
larını gözönünde tutan Bakanlar, bu alanda önemli bir adım atılmış bulun
duğunu tesbit etmişlerdir. D irektifler, sulhun idamesi ve üye memleketlerin 
ileri savunmalarının sağlanması için yapılan Nato kuvvetlerinin plânlanma- 
sını teminen verilmiştir ve bu direktifler gerektikçe siyasî, askerî ve teknolo
jik  alanlardaki çağdaş inkişaflara devamlı surette intibak ettirilecektir. Ba
kanlar, 1972 yılı sonuna kadar olan devreyi kapsayan ilk beş yıllık Nato kuv
vet plânının bu sene aralık ayında kabul edilmesi amaciyle hareket etmişler
dir. Bakanlar, yetkili Nato askeri makamlarına üçlü görüşmelerinin netice
leri ve kuvvetlerin sulh zamanı strüktürleri ile ilg ili olarak diğer üye mem
leketler hükümetleri tarafından ileri sürülebilecek tekliflerin incelenmesi hu
susunda talimat vermişlerdir. Bakanlar, ittifakın müessir bir askeri kuvveti
nin idamesinin önemi üzerinde durmuşlardır.»
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BAŞBAKANIN BRÜKSEL'DE BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANI  
TARAFINDAN KARŞILANMASI

Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin 16 Mayıs toplantısına katılmak üze
re Belçika’ya gelen Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindeki heyet, Brük
sel’de Belçika Dışişleri Bakanı Pierre Harmel tarafından karşılanmışlardır. 
Belçika Dışişleri Bakanı Başbakan Demirel’i şu sözler ile karşılamıştır :

«B ir yandan Belçika Dışişleri Bakanı öte yandan da Avrupa Ekonomik 
Topluluğu adına, sizleri aramızda görmekten dolayı duyduğumuz bahtiyar
lığı belirtmek isterim. Hükümet merkezinize yaptığımız ziyaret sırasında An
kara’da gerek şahsıma, gerek Çalışma Bakanımızın şahsına gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı burada bir kere daha teşekkürü borç bilirim. Türkiye’ye 
yapmış olduğumuz ziyaretin bizde bıraktığı müsbet intibaları hiç bir zaman 
unutamayacağız. Belçika halkı, Türk Başbakanını aralarında görmekten, hiç 
şüphe yok ki, büyük bir memnuniyet duyacaktır. Ziyaretinizin, Avrupa Eko
nomik Topluluğu çalışmaları için de geniş fayda sağlayacağım şimdiden söy
leyebilirim. Belçika’da iyi günler geçirmenizi temenni ederim.»

Daha sonra söz alan Başbakan Demirel şunları söylemiştir :

«Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanları Ortak Konseyine başkanlık 
etmek üzere Belçika’ya gelmiş bulunuyorum. Türkiye’nin Ortaklık anlaşma
sındaki hedeflere ulaşılması yolunda hiç bir gayreti esirgemeyeceğini belirt
mek isterim. Müşterek pazar konseyinin ziyaretim münasebetiyle Brüksel’de 
bulunmaktan faydalanarak Belçika Başbakanı Van der Baeynants, Dışişleri 
Bakanı Pierre Harmel ile  iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüşmelerde bu
lunacağım. Avrupa Ekonomik Topluluğunun Avrupa halkına refah ve saa
det getireceğini ümid ederim.»

B E L G E 22 17 Mayıs  1967

BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - AET 
ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISINDAKİ KONUŞMALARI

Türkiye - AET Ortaklık Konseyinin 5. toplantısına başkanlık eden Başba
kan Süleyman Demirel toplantıyı şu konuşma ile açmıştır :

«Sayın Başkan, Saygıdeğer Bakanlar, Ekselanslar, Seçkin Delegeler :

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyinin 5 nci top
lantısını akdetmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Avrupalılık şuurunun en mümtaz ifadesi olan Topluluğumuzu memleke
tim adına selâmlamak üzere yaptığım bu ziyaret sırasında bana, yüksek He
yetinizin değerli çalışmalarına katılmak imkânının verilmiş olmasından balı-
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tiyarlık duyuyorum. Bundan ötürü kalbî teşekkürlerimi sunarken, Türk hal
kının sizlere olan inancını, sevgi ve takdir hislerini huzurunuzda bir kerre da
ha belirtmek benim için müstesna ve zevkli bir vazife olmaktadır.

Çalışmalarımıza başlamadan önce, Türk Hükümeti Başkanı sıfatiyle, 
memleketimin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve onunla kurduğu Ortaklık 
bağına verdiği önemi belirtmek istiyorum.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi Devletler yanında yer 
almasının tarihî, siyasî ve İktisadî sebepleri vardır.

Türkiye, bundan birkaç asır evvel Batıya yönelmeyi kabul etmiş bir mem
lekettir. Bu inancını Batıdan mülhem müteaddit ıslâhat hareketleriyle fiiliya
ta intikal ettirmeye çalışmıştır. Ancak, Batıya yönelmenin gerçek ifadesi mo
dem Türkiye’nin kuruluşu ile kökleşmiştir. Büyük Atatürk’ün siyasî, İktisadî 
ve sosyal alanlarda Türkiye Cumhuriyetine vermiş olduğu istikamet Batıya 
uzanan yoldur. Bu anlayış içindedir ki, Türkiye, kendisini daima Avrupa’nın 
ayrılmaz bir cüz u saymıştır.

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğunu, istikbalin birleşmiş Avrupa- 
sının temeli olarak kabul etmektedir. Tarih boyunca Avrupayı bir bütün hali
ne getirmek amacıyia çeşitli yollara başvurulmuştur. Ancak, kaynaşmış bir 
m illetler topluluğunun hakiki nüvesini teşkil eden İktisadî bütünleşme yolu 
daima ihmal edildiğinden, ne silâh kuvveti, ne de diplomasi incelikleri ar
zulanan birliği gerçekleştirebilmiştir. Bugün ise, A ltılar arasındaki İktisadî 
bütünleşme, Avrupa Birliğine giden yolun seçilmiş olduğunu bize müjdele
mektedir.

Türkiye için Avrupa Ekonomik Topluluğu, demokrasi düzeninin gerçek 
bir başarısıdır. Topluluk ile aynı demokrasi anlayış ve idealine sıkı sıkıya bağ
lı olan Türkiye’nin, A ltıların safında tereddütsüzce yer almasının sebeplerin
den biri de budur.

Avrupa Ekonomik Topluluğunun temsil ettiği ekonomik düzen, Tür
kiye’nin kendine seçmiş olduğu düzendir. Türkiye, ferde öncelik ve ferdî te
şebbüse büyük değer veren bu düzenin m illetleri refah ve mutluluğa götüre
ceğine inanmaktadır. Bu değişmez gerçekleri müdrik olan Türkiye, müstak
bel Avrupanın kurucuları ile olan sayısız bağlarına bir de Ortaklık bağını ilâ
ve etmekle, İktisadî ve sosyal kalkınmasının hızla gelişmesi için en müsait 
ortamı hazırlamıştır. Ortaklığın İfade ettiği ekonomik alandaki b erab erlik , 
Türkiye’yi müşterek inanışların savunulmasında A ltılarla kader birliği yap
maya sevkeden İcapların temadisinden başka birşey değildir. Mahiyet ve şü
mulü bu kadar köklü ve engin olan Ortaklığımızın ekonomik ilişkiler açısın
dan daha dar bir çerçeveye inhisar etmesi Türkiye’nin içinde bulunduğu özel 
şartlardan ileri gelmiştir. Filhakika, Ortaklığın kuruluşunda Türkiye ve Top
luluk ekonomileri arasındaki seviye farkı bazı geçici tedbirlere baş vurulması
nı gerektirmiştir. Ortaklık Anlaşmamızın Türkiye’ye belirli vecibeler yükle
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meyen bir hazırlık dönemini kapsaması bu tedbirlerin en barizini teşkil et
mektedir. Ancak, Türkiye bu dönemin geçici karekterini daima gözönünde 
tutmakta ve ekonomik durumu yeterli imkânları sağladığı anda kendisine te
rettüp edecek mukabil vecibeleri üstlenmeyi arzulamaktadır. Biz Ortaklığım ı
zı, Türkiye’ye, imkân nisbetinde tek taraflı faydalar sağlayan bir kaynak ola
rak değil, Toplulukla gittikçe gelişen bir ekonomik bütünleşmeye götürecek 
emin bir yol olarak görmekteyiz.

Topluluk açısından ise, ekonomik ve sosyal kalkınmasını Ortaklık ve 
İktisadî entegrasyon çerçevesinde geliştirecek olan Türkiye, gerek siyasî gerek 
ekonomik alanda küçümsenmeyecek bir kıymet ifade edecektir. İktisaden 
kuvvetli bir Türkiye, Topluluğun ön plânda tuttuğu dünya sulbünün korun
masında tesirli bir unsur olacaktır. Türkiye’nin coğrafi bakımdan dalıil oldu
ğu bölgenin hassas siyasî durumu, bu değeri bir kat daha arttırmaktadır. 
Ekonomik alanda da, Türkiye Ortaklık yolu ile gerçekleştireceği İktisadî en
tegrasyonla, kalkınma çabasındaki bir ekonominin gelişmiş ekonomilerle ya
rarlı bir birleşmeye gidebileceğini isbatlayan bir başarı örneği olacak ve böy- 
lece gelişmiş Avrupa ile az gelişmişler kıt’ası Asya arasında hayati bir köprü 
haline gelecektir.

Bu gayelere yönelmiş olan memleketimin hali hazır ekonomik durumu 
hakkında kısa bir maruzatta bulunmayı faydalı görüyorum.

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Türk M illeti bir süredir, bütün kay
naklarını seferber ederek, şumullü ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma gay
retine girmiş bulunmaktadır. Y ılda ortalama % 2,6 gibi yüksek bir oranda 
artan nüfusa iş bulmak, ayrıca düşük olan fert başına m illî geliri arttırarak 
hayat standardını yükseltmek gibi çetin meselelerle karşı karşıya bulunmasına 
rağmen Türk ekonomisi, hızlı bir gelişme yolunda başarıyla ilerlemektedir. 
Bu mesut oluşu tebarüz ettiren çeşitli ve teferruatlı rakam ve istatistikleri zik
rederek kıymetli vakitlerinizi işgal etmemek için bazı temel sonuçlara temas
la iktifa edeceğim :

Birinci Beş Y ıllık  Plânın tatbikat alanına giren 1963- 1966 döneminde 
lü rk iye ’nin gayrı safi m illî hasılası, sabit fiyatlarla % 30 civarında artmıştır. 
Y ılda ortalama % 6,5’a tekabül eden bu artış 1960’da en yüksek seviyesine 
erişerek % 9,1 olmuştur.

Aynı dönemde yatırım lar cf o  75 nisbetinde fazlalaşmıştır. Birinci Beş 
Y ıllık  Plân döneminin nihayete erdiği 1967 yıl sonunda, Plânda derpiş edil
miş olan 5,4 milyar dolar tutarındaki toplam yatırım hedefine ulaşacağını, 
içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarına ait sonuçlar teyid etmektedir.

Ekonomimiz e l’an tarımsal bünyesini muhafaza etmekle beraber, sanayi 
sektörü hızlı bir gelişmeyle 4 yıl zarfında % 40 artış göstermiştir. Tarım sek
töründeki gelişme daha tedrici olmuş ve gayri safi m illî hasıla içindeki nisbe-
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ti aynı dönemde % 4,4 azalmıştır. Sanayide yatırım mallarındaki üretim artışı 
tüketim mallarına kıyasla daha fazla olmuştur.

Dış ticaret alanında ihracatımız % 29 ııisbetinde artmış, ticaret dengesi 
açığı, 1966 yılındaki yükselişe rağmen genel olarak müsbete yönelmiştir.

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin gelirleri, ödemeler dengesinin başlı
kça kalemlerinden biri haline gelmiştir. Geçen yıl 115 milyon doları bulan 
işçi gelirlerinin etkisiyle toplam carî işlemler açığı 1962 yılına kıyasla 78 m il
yon dolar azalmıştır.

Ekonomimizde müşahade edilen bu hızlı gelişmeye rağmen fiyatların 
müstakar kalması çok memnuniyet verici bir sonuçtur. Filhakika, 1962 - 1966 
döneminde fiyatların istikran başarı ile korunmuş ve y ıllık  fiyat artışı ortala
ma % 4 civarında kalmıştır.

Birinci Beş Y ıllık  Plânın esaslarını arzettiğim başarılı tatbikatından 
mülhem olarak, 1968 yılında yürürlüğe girecek olan İkinci Beş Y ıllık  Plânın 
hazırlıklarım  tamamlamış bulunuyoruz. İlki gibi, Türk ekonomisini mümkün 
olan en ileri hızla geliştirmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ama
cına bağlı bulunan İkinci Beş Y ıllık  Plânın temel ekonomik hedeflerini şu şe
kilde özetlemek mümkündür :

Plân tatbikat süresi olan 1968 - 1972 döneminde gayrı safi m illî hasıla
da c/0 4-0,3 bir artış derpiş olunmaktadır. Bu, yılda ortalama 0/0 7 nisbetİnde 
bir artışa tekabül etmektedir. Fert basma gelirde öngörülen artış ise 1962 yı
lma kıyasla % 45 tir.

Gayrı safî m illî hasılada arzulanan artışı gerçekleştirebilmek için 12,4 
milyar dolar tutarında bir sabit sermaye yatırımına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
önemli fedakârlığa rağmen Türk halkının refah seviyesinde bir azalma bahis 
konusu olmayacaktır. Filhakika Plân döneminde derpiş olunan % 5 nisbetin- 
deki fert başına mal ve hizmet tüketimi artışı bunun bir teminatını teşkil et
mektedir.

Sanayi sektöründeki hızlı gelişme devam edecek ve bu sektörün gayrı 
safi m illî hasıla İçindeki payı tarım sektörüne kıyasla % 4 daha fazla olacak
tır. Tarım Sektöründe öngörülen gelişme hızı, artan nüfusa rağmen, gıda 
talebini yurt içi üretimle karşılayacak şekilde % 4,2 olarak tesbit edilmiştir.

Dış ticarette ithalât, beklenen gelişmenin lüzumlu kıldığı bir artışla 1 
m ilyar doları geçecektir. İhracat ise, sağlanacak kapasite yükselmesiyle 720 
milyon doları bulacaktır. Sınaî mamûllerİn ihracatının 1967 ye nazaran iki 
misline çıkarılması Öngörülmüştür.

İkinci Beş Y ıllık  Plânın en ilgi çekici amacı Türk ekonomisinin dış kay
naklara bağlılığın ın azaltılmasıdır. Bunu sağlamak için dış tasarrufların gay
rı safi m illî hasıla içindeki payı, Plân dönemi sonunda % 2 den °/o 1,7 ye in
dirilecek, kalkınma kredisi mahiyetindeki dış yardımların nisbetİnde de aynı 
azalmanın sağlanmasına çalışılacaktır.
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Sosyal adalet ilkesine büyük bir itina göstererek yürüttüğümüz kalkın
ma gayretlerimizin şimdiye kadar sağlamış olduğu başarılar ve Türk M ille
tinin lâyık olduğu refah ve mutluluğa en kısa zamanda kavuşmak hususun
daki sarsılmaz azim, bize istikbale emniyetle bakmak imkânını vermektedir. 
Türkiye, ekonomik ve sosyal kalkınma yolunda bütün m illî imkânlarım fe
ragatle kullanırken, ona tam bir güven ve itibar gösteren, onun m illetlerara
sı İşbirliği ve dünya barışı yönünden değerini takdir eden dostlarının maddi 
ve manevi desteğinden de yararlanmaktadır. Türkiye’nin başarı gücüne kıy
metli katkıda bulunan bu destekteki önemli payları dolayısiyle kıymetli or
taklarımız Topluluk üyelerine teşekkürlerimizi ifade etmek isterim.

Ekonomik alanda sağladığımız başarıları herşeyden önce, memleketi
mizde hürriyet ve demokrasi nizamının kesin ve belirli mevcudiyetine borçlu 
olduğumuza inanıyoruz. Türk vatandaşının her alanda haklarını serbestçe kul
lanabilmesi, Anayasa nizamı çerçevesinde dilediği fikirleri kayıtsız ifade ede
bilmesi, seçtiği faaliyet alanında geniş hareket serbestisine sahip bulunması 
memleketimizdeki hürriyet, güven ve huzur havasının mesut bir sonucudur. 
Refahın ve hürriyet nizamının başlıca kaynağının memlekette huzur ve sü
kûnun muhafazası olduğuna inanan Hükümetimiz iktidara geldiği günden 
beri yurdumuzda demokratik düzenin bütün icapları ile mevcudiyetini, temel 
bir ilke saymaktadır. Demokratik hukuk devleti nizamının, insanları, adalet 
ve hürriyet içinde, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine yükselte
ceğine milletçe inanıyoruz.

Buraya kadar söylediklerim, İktisadî potansiyeli cidden büyük olan Tür
kiye’nin, bu potansiyeli harekete geçirmek ve bu suretle hem kendi kalkınma
sına, hem de Camiaya yararlı olabilmek için ne derece bir gayret sarfetmekte 
bulunduğunu belirtmek gayesine matuftur. Türkiye, Avrupa Ekonomik Top
luluğunun gelişmesine geniş Ölçüde müzahir olmak ve kattığı değerler nîsbe- 
tinde de Topluluktan fayda sağlamak amacını gütmektedir.

Diğer taraftan, tarihinin en nazik devresini yaşamakta olan dünyamız
da, siyasi birliğini tamamlamış bir Avrupa’nın, genel barışın korunmasında 
ne derece müessir ve önemli bir rol oymyacağı açık bir gerçektir. Türkiye, 
hürriyet ve insanlık idealine yürekten bağlı bir memleket olarak güçlü bir 
Avrupanın lüzumuna daima inanmıştır.

Bizim de içinde bulunduğumuz Avrupanın milyonlarca insanı araların
da sıkı bir işbirliği kurabildikleri ve bu mutlu kıt’anın zengin ve geniş kay
naklarını müşterek hedeflerin tahakkuku için kullanabildikleri takdirdedir ki, 
Avrupa’nın İktisadî entegrasyonu tamamlanacak ve asırlardır gerçekleştiril- 
nıesine çalışılan Avrupa siyasî birliği de ancak iktisaden güçlü bir Avrupa’nın 
yaratılmasıyla tahakkuk sahasına çıkacaktır. Gelişen ilim  ve teknolojinin bü
tün imkânlarından faydalanmak ve bu suretle insanlığın refah ve saadetine
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hizmet etmekte Topluluk üyeleri gerekli uyanıklığı göstermektedir. İlim ve 
teknolojinin kudreti insanlığın yeniden ıstıraplara sokulmasına değil, fakat 
mutluluğa erişmesine hizmet etmeleridir.

Kavgaların, kanlı çatışmaların acılarını fazlasıyle çekmiş bu felâket
lerle tekrar karşılaşmamak için büyük fedakârlıklara katlanmış biz Avruplıla- 
rın barışın kıymetini çok iyi takdir ettiğimizi, ve bu uğurda hep birlikte bütün 
gücümüzle çalıştığımızı herkesin bilmesi lâzımdır. Esasen günümüzün şartları 
içinde, dünya barışının korunmasından sorumlu olduğunu kabul etmiyecek 
bir memleket mevcut olabileceğini tasavvur etmek mümkün değildir. Bunun 
içindir ki, biz, Topluluk geleceğinin, üyelerin meseleleri basiret, ve anlayışla 
mütalaâ etmesine bağlı olduğunu biliyor, üye memleketlerin de bu basireti 
göstereceklerinden emin olmak istiyoruz.

Türk m illeti Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan Ortaklığını herşey- 
den önce bu açıdan değerlendirmekte ve ancak, bu çerçeve içinde geleceğin 
Avrupa’sında arzuladığı yeri alabileceğine ve üzerine düşecek görevleri en 
yararlı şekilde başarabileceğine inanmaktadır.

Ortaklığımızın nisbeten kısa bir süre olan iki buçuk yıl zarfında elde et
tiği müsbet sonuçlar, birlikte çalışmamıza hakim olan karşılıklı anlayış ve iti
mat havası gayelerimizin gerçekleşmesi yolunda bize büyük ümitler vermek
tedir. Türkiye’nin sebatkâr ve azimli gayretleri, Topluluğun engel tanımayan 
güç ve hayatiyeti sayesinde müştereken tesbit ettiğimiz hedeflere süratle ulaş
mamız kabil olacaktır.

Alâkanıza teşekkür ederim.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil şu konuşmayı yapmıştır : 
«Sayın Başkan,

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklığın ikinci 
faaliyet yılı raporunu biraz önce onaylanmış bulunuyoruz.

İki y ıllık  müşterek gayretlerimizin sağladığı belirli neticeler Ortaklığı
mızın en müsbet istikametlerde geliştiğini göstermektedir. Bu mes’ut oluş 
bizlere ilerisi için büyük ümitler vermekte ve paylaşmakta olduğumuz ideal
lerin gösterdiği hedeflere en kısa zamanda ulaşmak hususundaki azmimizi 
kuvvetlendirmektedir.

Sayın Başkan,

Ankara Andlaşmasmın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar geçen za
man zarfında kaydedilen başarıların sırrını, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun arasındaki münasebetlerde daima ön plânda tuttukları bir ina
nışta aramak gerekir. Bu inanış, Ortaklık münasebetlerimizi düzenleyen An
laşma hükümlerine tam bir saygı göstermekle beraber, onun maddelerinde
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yer alan hükümleri kalıplaştırmamak, bilâkis, aramızdaki çözülemez bağların 
icabı olarak, Anlaşmanın maksat ve ruhuna en uygun yolları aramak prensi
bine dayanmaktadır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir ti
tizlikle gözönünde tutulacağından emin bulunduğumuz bu prensip, kanaatim
ce, Ortaklığımızın geleceği için en sağlam teminatı teşkil etmektedir.
Sayın Başkan,

Bu temel düşüncelerin ışığı altında ve faydasına samimiyetle inandığı
mız görüş teatilerimizin çerçevesinde, Ortaklığımızla ilg ili çeşitli konuların 
kısa bir tahlilini yapmak istiyorum.

Ankara Anlaşmasının Hazırlık Döneminde ticarî mübadelelerin çok 
önemli bir yer işgal ettiğinde hepimiz müttefikiz. Bu konuda Toplulukla Tür
kiye arasında mevcut olan görüş birliği, geçen yıl sonunda Konseyimizin ka
rarlaştırdığı tarife kontenjanları arttırmalarıyla müşahhas ifadesini bulmuş
tur. Geçen yıl sonunda kararlaştırılıp 1 Ocak 1967 de yürürlüğe konan bu 
arttırmalar sayesinde dört esas ihraç maddemiz için Anlaşma gereğince açıl
mış olan kontenjanların tatminkâr seviyelere çıkarılmış ve bu suretle bu mad
delerin Topluluk memleketlerine sürümleri daha da kolaylaştırılmış bulun
maktadır.

Nitekim, ihracatımızda büyük yer tutan ve bu kontenjan sisteminin kı
sıtlayıcı etkisinden en fazla müteessir olan tütünde, Federal Almanya’nın it
halâtı 1967 nin ilk üç ayında 3.900 ton gibi rekor bir seviyeye çıkmıştır. Ge
çen iki yılda aynı dönem zarfında ortalama ithalâtın 1.300 ton civarında ol
duğu düşünülürse arttırmaların teşvik edici rolü daha iyi tebarüz ettirilmiş 
olur. Federal Almanya’nın tütün ithalâtında müşahade olunan bu gelişme 
bütün üye memleketler bakımından ve diğer maddeler için de varittir. Genel 
olarak üye memleketlerin ithalâtı kontenjanların tatminkâr seviyelerine ulaş
masına paralel bir artış trendine girmiştir. Bu gelişmenin, partönerlerimizin
1967 kontenjanlarını tamamen kullanabilmek için gereken ihtimamı göster
meleri sayesinde artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Diğer taraftan, üye Devletler arasında malların serbest dolaşımının
1968 yılında tam olarak gerçekleşebilmesi ile m illî olmaktan çıkıp global bir 
karakter kazanacak olan tarife kontenjanlarının, Türkiye’nin bahis konusu 
dört maddede Topluluğa müteveccih ihracatını daha müsbet şekilde etkile
yecek bir unsur haline geleceğinden eminiz. Halen Ortaklık Komitesince tet
kik edilmekte olan bu kanunun, müştereken arzulanan gelişmeyi İmkân vere
cek bir çözüm şekline bağlanacağına kaniiz.

Sayın Başkan,

Arzettiğİm bu memnuniyet verici gelişmelere rağmen dört esas ihraç 
maddemizle ilg ili tarife kontenjanları, bu maddelerimizin Topluluk pazarla-
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rmda öteden beri işgal etmekte oldukları yerin muhafazasından daha ileri bir 
fayda sağlayamamıştır.

Topluluğa müteveccih genel ihracatımız ise, dinamik bir niteliğe sahip 
olamamış ve genel ihracatımızdaki Topluluğun payı 1966 yılında daha önce
ki yıla nazaran ancak % 1,1 nisbetinde bir gelişme kaydedebİlmiştir. Vukuu
nu çok önceden haber verdiğimiz bu durumu bir süpriz addetmeye imkân 
yoktur. Biz daha Ortaklık Anlaşmasının müzakereleri sırasında, ticarî kolay
lıkların tarife kontenjanları gibi bir sisteme bağlanmasının ve sadece birkaç 
maddeye inhisar ettirilmesinin toplulukla olan ticarî mübadelelerimizde bek
lenen gelişmeyi sağlıyamıyacağım İsrarla ifade etmiştik. Bu görüşümüz, o za
man Topluluk üyesi Devletlerce prensip itibariyle paylaşılmış ve neticede 
«Türk mallarında divesifikasyon»a imkân hazırlayan bir hükme Anlaşma
mızda yer verilmiş ve Ortaklık Anlaşmasının üçüncü tatbik yılının bitiminde 
Konseyimizin, dört esas maddemizin dışında diğer ihraç mallarımızın da sü
rümünü teşvike elverişli tedbirleri kararlaştırabileceğini öngören Geçici Pro
tokolün 6’ncı maddesi ile ticarî mübadelelerimizin gelişmesini sağlıyacak 
müstakbel tasarruflara gerekli ekonomik ve hukuki mesnet sağlanmıştır.

Sayın Başkan,

Anlaşmamızın üçüncü tatbik yılının nihayete ermesine kısa bir zaman 
kalmış olması muvacehesinde, Geçici Protokolün 6 ’ncı maddesi uyarınca sü
rüm kolaylıklarına konu teşkil etmesini istediğimiz ihraç maddelerimizle il
g ili talep ve tekliflerim izi Ortaklık organlarına sunmuş bulunuyoruz. Mesele 
halen Ortaklık Komitesi tarafından inceleme safhasındadır. Burada yapmak
ta olduğumuz görüş teatisinin, Ortaklık Komitesinin çalışmalarına yön ve
rici bir nitelik taşıdığı aşikârdır. Bu çalışmaların şimdiye kadar olduğu gibi, 
karşılıklı anlayış ve sıkı bir İşbirliği havası içinde cereyan edeceğinden, ve 
Konseyimizin gelecek toplantısında bununla ilg ili nihaî kararın alınacağından 
eminim.

Bu konuda bazı hususlar üzerinde özel bir dikkatle durulması iktiza et
mektedir. Türkiye’yi, yeni maddelerle ilg ili taleplerini yapmaya sevkeden 
âmil, Anlaşmanın verdiği her imkândan ne pahasına olursa olsun İstifade 
gayreti değildir. Ticarî mübadelelerimizin gelişmesinin evvelemirde toplu
luğa müteveccih ihraç mallarımızın çeşitlendirilmesine bağlı bulunduğunu 
az önce arzetmiştim. Bu çeşitlendirme sadece Türkiye’nin daha fazla satabil
mek için gayret sarfetmesi ile gerçekleşememektedir. Çeşitli ekonomik se
beplerin yanı sıra bazı maddelerde başka memleketlere tanınan avantajlı im
kânlar, durumu büsbütün müşkül hale getirmektedir. Bu itibarla ticarî mü
badelelerin gelişmesi için Türkiye ile Topluluğun müşterek tedbirler almaları 
bugün her zamankinden daha çok zaruri olmaktadır.
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Diğer taraftan yakın bir gelecekte çok daha sıkı ekonomik bağlarla bağ
lanacağımız Topluluğun, Türkiye’nin dış ticaretinde gittikçe gelişen bir mev
ki elde etmesi, nihai hedefimiz olan ekonomik entegrasyonun ön şartını teş
kil etmektedir. Bu hakikat yalnız ihracat değil, ithalât bakımından da varittir.

Topluluğun tesis etmekte olduğu yeni bağlar ile gittikçe genişlemesini 
büyük bir dikkatle izlemekteyiz. Topluluğun, bu bağların tabii bir icabı ola
rak üstleneceği vecibelerin Ortaklığımızın şimdiye kadar sağladığı avantajları 
ve gelişme imkânlarını tesirsiz hale getirip Türkiye’nin mevcut ve müstakbel 
menfaatlerini haleldar etmemesine azami itinayı göstereceğinden eminiz. Do- 
layısiyle yeni kurulacak bağların, imkân ve şartların miisadesiyle, çok daha 
şümullü olması ihtimali muvacehesinde, Ortaklık Anlaşmamızın bugünkü 
mahdut ve mütevazi statü çerçevesinde kalmasını kabul edemiyoruz. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Ortaklığımızın konusundaki temel anlayışımıza ay
kırı bulduğumuz bu muhtemel durumu bertaraf etmek için, ekonomik şart
ların bize müsaade ettiği nisbette, Ortaklık bağımızın daha da sıkılaştırılma- 
sına kararlıyız.

Taleplerimizin Topluluk yönünden gerektireceği maddi fedakârlıklar 
her halde cüz’i olacaktır. Topluluğun genel ithalâtı içinde Türkiye’nin işgal 
ettiği çok mütevazi yerin hatırlanması bu konuda bir hüküm vermeye yeter- 
lidir. Hemen şunu da belirteyim ki, bu sözlerimle Topluluğun sağlıyacağı im
kânları küçümsemeyi aklımdan geçirmiş değilim. Bilâkis, bu imkânların Top
luluk için fazla bir külfet teşkil etmeden Türk ekonomisine ve Ortaklığım ı
zın gelişmesine büyük ölçüde fayda sağlamak avantajlarına sahip olduğuna 
inanıyorum.

Sayın Başkan,

Ortaklığımızın kapsadığı diğer alanlarla ilg ili düşüncelerimize geçme
den önce, üzerinde önemle durulması lüzumuna inandığım bazı hususları 
Konseyin ıttılaına arzetmek istiyorum.

Ortaklık Anlaşmamızın hazırlık dönemi için derpiş ettiği beş yıllık  nor
mal süreyi ele alırsak, halen bu sürenin yarasını aştığımızı rnüşahade ederiz. 
Hazırlık dönemini nbitmesine, yapılması gerekli olan işlere kıyasla, son dere
ce kısa sayılabilecek iki buçuk yıllık bir zaman kalmış bulunuyor. Öte yandan 
Geçici Protokol hükümlerine göre müteakip dönem olan geçiş dönemi statü
sünü tesbit edecek Katma Protokolün, Ortaklığın beşinci uygulama yılı içinde 
hazırlanmış olması gereklidir. Geçiş döneminin çok çeşitli ve muğlak mese
leleri gözöniinde tutulursa, gerekli hazırlıklara ancak dördüncü yılın bitimin
de başlanması halinde, Katma Protokolün hiçbir suretle zamanında hazırla- 
namıyacağını söylemek yersiz olmıyacaktır.
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Aynı zamanda, Katma Protokolün tatbik mevkiine konulması için Âkit 
Tarafların herbirinde uyulması gereken Anayasa usullerin tamamlanmasının 
gerektiğini de gözöniinde bulundurmak icap eder. Bu bir y ıllık  sürenin Katma 
Protokolün, m illî parlâmentolarca tasdiki için geçecek zamana dahi yetmiye- 
ceği de hemen hemen aşikârdır.

Şu halde, elimizde kalan mahdut zamanı en iyi şekilde değerlendirmek 
ve gerekli çalışmalara vakit kaybetmeden başlamak mecburiyetindeyiz. Tür
kiye bu konuda kesif bir faaliyete girmiş bulunmaktadır. Yapılan araştırma
ların sonuçlarına göre, en uygun tedbirlerin ittihazı kolaylaşmış olacak ve 
böylece Ortaklığın geçiş döneminin Türkiye’ye yükleyeceği vecibelerin sırasın
da ve güçlük çekmeden üstlenebilmesi imkânları arttırılacaktır. Ancak, Tür
kiye’nin sadece kendi yönünden çalışmalar yapması, maksadı sağlamağa kâfi 
gelmiyecektir. Bu çalışmalar partönerlerimizle birlikte önce istişare ve bilâha
re işbirliği halinde yürütülmediği takdirde muhtemelen nazari sahada kal
mağa ve daha önemlisi, ileride çok kıymetli zamanlar kaybına müncer ola
cak çetin müzakere ve münakaşalara mevzu teşkil etmeğe mahkûmdur. Bu 
itibarla biz geçiş dönemi ile ilg ili hazırlıkların derhal başlamasını ve Ortak
lık organları içinde müştereken yürütülmesini zaruri görüyoruz. Bu çalışma
ların şekil ve şartlarının teknik seviyede araştırılması ve Konseyimize müşah
has tekliflerin bir genel çalışma plânı çerçevesinde getirilmesi en uygun yol 
olacaktır. Dolayısiyle Ortaklık Komitesinin bu konuda görevlendirilmesini 
tasviplerinize sunuyorum.

Sayın Başkan,

Konseyimizin bundan önceki toplantısında, gene zaman unsurunu dik
kat nazarına alarak, geçiş döneminin elemeği konusuna ilişkin hususlarının 
Ortaklık Komitesince şimdiden incelenmesine başlanmasını teklif etmiştim. 
Topluluğun kesif bir faaliyet devresi içinde bulunması ve çok önemli ve âcil 
meselelerin halli çalışmalarına girmiş olması muvacehesinde son altı ay zar
fında bu konu üzerinde eğilmek imkânı gerçekleşmedi. Elemeğinin ve buna 
bağlı olan sorunların Türkiye bakımından arzettiği önemi burada tekrarlıya- 
cak değilim. Esasen, Konseyimiz Türkiye’nin elemeği konusuna atfettiği öne
mi paylaşarak geçen toplantısında çok kıymetli bir tavsiye kararı almış bu
lunmaktadır. Elemeği sorununun, yapılmasını teklif ettiğim genel çalışma 
programı içinde lâyık olduğu yeri alacağına ve bu konuda şimdiye kadar ya
pılan araştırmalar ile müstakbel gayretlerin çalışmalarımızı büyük çapta ko
laylaştıracağına kaniim.

Sayın. Başkan,

M alî alanda münasebetlerimiz tam bir ahenk içinde ve Anlaşmamızın 
hedeflerine uygun olarak yürümektedir. İki yıl zarfında Türk ekonomisi için 
özel önem arzeden çeşitli enfrastrüktiir ve sanayi projelerinin finansmanı sağ
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lanmış ve bu projelere yapılan tahsisler tatminkâr bir seviyeye ulaşmıştır. Bu 
başarının elde edilmesinde payları olan Avrupa Yatırım lar Bankasının kıy
metli Başkanına ve diğer yetkililerine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. M alî Protokolün önümüzdeki yıllarda daha da verimli bir tatbikat 
bulması için bütün şartların mevcut olduğunu kabul edebiliriz. Hızlı bir eko
nomik kalkınma içinde bulunan Türkiye için üye memleketlerin ve Avrupa 
Yatırım lar Bankasının üzerinde ilg i ile durdukları önemli ve büyük projeler 
bulmak hiç de müşkül olmıyacaktır. M alî Protokolün tatbikatında da, gelişen 
Ortaklığımızın gittikçe artacak miisbet akislerini görmeyi haklı olarak ümit 
ediyoruz.

Geçiş döneminin icapları, Ortaklığımız çerçevesindeki malî münasebet
lerimizi şüphesiz daha yaygın ve daha girift bir hale getirecektir. Bu durum
da, geçiş döneminin malî veçhesi ile ilg ili çalışmalara da biran evvel başla
mak yerinde olacaktır.

Sayın Başkan,

Son olarak, geçiş dönemi ile ilg ili hazırlık çalışmaları konusunda bir 
noktaya temas etmeme müsaadelerini rica edeceğim. Geçiş dönemi ile ilg ili 
hazırlık Çalışmalarının ne zaman yapılacağı hakkında Ortaklık Anlaşmamız 
sarih bir hüküm ihtiva etmektedir. Kanaatimce, bu çalışmalara Geçici Proto
kolün ilk maddesinde zikredilen beşinci tatbikat yılında da yer vermeye im
kân yoktur. Zira bu bir y ıllık  süre Katma Protokolün nihai olarak teshiline 
tahsis olmuştur. Halbuki yapılmasını teklif ettiğim çalışmalar bu tesbit işini 
hazırlayacak ve kolaylaştıracak mahiyetteki ön faaliyetlerdir.

Bu çalışmaları Anlaşma hükümlerine aykırı addetmek de kabil değildir. 
Zira bunların ne Topluluş, ne de Türkiye’nin müteakip döneme geçiş konu
sunda peşin bir taahhüdü tazammuıı etmesi bahis konusu değildir. Ortaklı
ğımızın gelişmesine getirecekleri katkı dolayısiyle bilâkis Anlaşmamızın ruh 
ve gayeleri istikâmetinde bir nitelik taşımaktadır.

Sayın Başkan,

Ortaklığımıza ilişkin kısa ve uzun vadeli çeşitli konular hakkındaki gö
rüşlerimizi bu şekilde özetlemiş bulunuyorum. Huzurunuza getirmiş olduğum 
teklifler, Ortaklığımızın süratle gelişmesi yolundaki en samimi arzularımız
dan mülhemdir. Bunların, münasebetlerimize daima hakim olan karşılıklı 
itimat ve anlayış havası içinde partönerlerimİz tarafından miisbet karşılandı
ğını ve böylece, bizi müşterek hedeflerimize götüren yolda önemli bir adım 
daha atılacağını ümit ediyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.»

83



B E L G E 23 17 May ı s  1967

BAŞBAKANIN BELÇİKA TELEVİZYONUNA VERDİĞİ MÜLAKAT

Başbakan Demirel, Belçika televizyonuna verdiği mülakatta kendisine 
sorulan suallere aşağıdaki cevaplan vermiştir :

S — Avrupa Ekonomik Topluluğu içersinde Türkiye’nin durumunu 
izah eder misiniz ?

C — Bildiğiniz gibi Müşterek Pazar ile mevcut ortaklık anlaşmasında 
üç devre derpiş olunmuştur. Bunlar sırası ile hazırlık, geçiş ve son dönemdir.

Gaye Türkiye’nin Müşterek Pazara tam üye olmasıdır. Bu gaye tahakkuk 
ettiği zaman büyük bir başarı kazanılmış olacak, Türkiye gibi kalkınma ha
linde bir ülkenin en kısa zamanda kalkınmış bir ülke haline gelmesi sağlana
caktır. Türkiye ortaklığının başarısı bütün dünyaya şunu göstermiştir ki, geliş
me halinde bir ekonomi, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi gelişmiş ekono
m ilerle verimli bir şekilde entegre olabilir.

S — Bazı mallar için Türkiye’nin problemleri nelerdir?

C — Bir problem bahis mevzuu değil, karşılıklı müzakere ve anlayış 
ile muayyen bir gayeye varmak meselesi mevzubahistir.

S — Avrupa Ekonomik Topluluğuna Türk delegasyonunun yaptığı tek
lifler nelerdir?

C — Türk heyeti intikal devresine geçiş meselelerinin hallin i kolaylaş
tırmak üzere daha şimdiden çalışmalara başlanmasını teklif etmiştir. Bu tek
lif  komisyonda büyük bir anlayışla karşılanmış ve kabul edilmiştir.

S — Türkiye Müşterek Pazarın tam üyesi ne zaman olabilecektir?

C — Türkiye'nin hemen yarın Müşterek Pazara tam üye olabilecek du
rumda olmasını isterdik. Ancak durum henüz buna müsait değildir ve şim
diden bir tarih söylemeğe imkân yoktur.

S — Yunanistan’daki son durum hakkında görüşünüzü söyler misiniz?

C — Bu Yunanistan’ın bir iç meselesidir. Bu konuda herhangi bir yo
rumda bulunmayı doğru bulmuyorum.

S — Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetler nasıldır?

C — Evvelce olduğu gibidir.

S — Kıbrıs konusundaki durum nedir?
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C — Kıbrıs, nazik bir meseledir. Bunu, bu kadar kısa bir zamanda mü
nakaşa etmek imkânı yoktur. Biz, haklı olduğumuza inanıyoruz ve bu mese
leye sulbçu bir çözüm yolu bulunmasını istiyoruz.

S — Yunanistan’daki son durum Kıbrıs meselesine nasıl tesir etmiştir? 
Değişen bir şey var m ıdır?

C — Değişen bir şey yoktur. Bu konuda şu sırada daha fazla bir şey 
söyliyernem.

S — Türkiye Ortaklık Konseyine ne gibi teklifler yapmıştır?

C —-  Türkiye geçiş dönemi hazırlıklarının daha şimdiden yapılabilmesi 
için bu meselenin Ortaklık Komitesi tarafından teknik seviyede ele alınması
nı teklif etmiştir. Diğer taraftan Ortak Pazar ile Türkiye arasındaki ticari 
mübadelenin artması esasen muhtelif organlarca ele alınmış bir konudur. Bu 
çalışmalar da devam edecektir.

S — Müşterek Pazar memleketlerinde çalışan Türk işçilerinin mesele
lerine temas edebilir misiniz, bu İşçilerin sayısı ne kadardır?

C — Ortada, Müşterek Pazar ülkelerinde çalışan Türk işçileri ile ilg ili 
bir mesele yoktur. Müşterek Pazar ülkelerinde çalışan işçilerimizin sayısı 180 
bini bulmuştur.

S — Bu işçiler bulundukları ülkelerden memnun mudurlar?

C — Evet çok memnundurlar.

S — Bu işçiler Avrupaya niçin gelmektedirler? Türkiye’de bunlar için 
iş sahası yok mudur?

C — Tam istihdam meselesi, kalkınma halindeki bütün ülkelerin karşı 
karşıya bulundukları bir problemdir. Esasen bütün kalkınma çabalarımız mem
lekette çalışmak isteyen herkese makul bir geçim imkânı sağlıyacak iş sahası 
açmaktır. Bu mesele halledild iği gün kalkınma davası da halledilm iş demek
tir.

S — Son hadiseler dolayısiyle Yunanistan’ın Müşterek Pazar ile olan 
Ortaklık anlaşmasının feshedilmesi talep edilmiştir. Bu konuda ne derseniz?

C — Bu Yunanistan’ın bir içi meselesidir. Herhangi bir yorumda bu
lunamam.

S — Yeni Yunan hükümetini tanımanız bahis mevzuu mudur?

C — Beynelmilel hukuk bakımından bir tanıma keyfiyeti bahis konusu 
olmamıştır.
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S — Bilhassa son televizyon yayılarından sizin çok sevilen popüler bir 
devlet adamı olduğunuzu biliyoruz. Bunun sebebi nedir?

C — Şayet sevildiğim doğru ise, pek tabidir ki, bunun izahını ben ya
pamam.

B E L G E 24 17 Mayı s  1967

BAŞBAKANIN BRÜKSEL'DE YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Başbakan Demirel, basın toplantısına şu konuşma ile başlamıştır :

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki mevcut anlaşma 
gereğince beşinci toplantıyı yapmış bulunuyoruz. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunu ziyaret için geldiğim  Brüksel’de beşinci asosyasyonun toplantısına riya
set etmekten dolayı memnunluk duydum.

Bu toplantıda, Türkiye ile AET arasındaki münasebetler kısaca gözden 
geçirilmiş ve toplantı büyük bir anlayış içinde cereyan etmiştir. Toplantı baş
kanı olarak tarafların göstermiş bulunduğu anlayışa teşekkür ederim. Tür
kiye Başbakanı olarak da memleketime karşı Avrupa Ekonomik Topluluğu 
mensuplarının göstermiş bulunduğu ilgiye teşekkür ederim. Toplantının ba
şında yine üye delegelere söylemiş olduğum gibi Türkiye, İktisadî kalkınma
sını, büyük bir çaba içerisinde gerçekleştirmeğe çalışan bir memlekettir. Ge
çen yıllar içinde alınmış bulunan iyi sonuçlar memleketimizi büyük bir şevk 
içinde çalışmağa sevk etmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin AET ile münasebet
leri her iki taraf için bir kıymet taşır. Bu anlayış içerisinde Türkiye AET ile 
olan münasebetlerine büyük kıymet atfetmektedir. Önümüzdeki yıllar içinde 
Türkiye daha da hızlı İktisadî bir gelişmeyi başarmak için plânlarını ve prog
ramlarını yapmış bulunmaktadır.

D iinya’da sulhiin her memleket için büyük kıymeti olduğuna inanıyoruz. 
Sulhün muhafazası her şeyden önce her memleketin refaha erişmesi ile müm
kündür. M illetlerin kendi gayretleri yanında, dost memleketlerin birbirleriy- 
le olan işbirliği de refahın bir an önce sağlanmasına ve sulhün ebedileşmesi
ne yardım edecektir.»

Başbakan daha sonra basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandır
mıştır.

S — Türkiye’nin AET’den ne gibi yeni talepleri olmuştur?

C — Bu hususta Dışişleri Bakanımızın konuşmasında ve ayrıca bir me
tin halinde bilgi mevcuttur. Bilindiği gibi Türkiye’nin anlaşmasında beş yıl
lık bir hazırlık devresi vardır. Bunun henüz iki buçuk senesi geçmiş buluıı-
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maktadır. Beş senelik hazırlık devresinden daha evvel, geçiş devresine gire
bilme imkânlarının müştereken tetkiki Türk delegasyonu tarafından teklif 
edilmiş ve Topluluk da bunun üzerinde durmağı vaad etmiştir.

Ayrıca mevcut kontenjanların da arttırılması özellikle Türkiye’nin AET 
ile olan ticaretinde daha fazla bir hacime ulaşabilmesi. Bunun yanında an
laşmanın altıncı maddesine istiııad edilerek yeni madde taleblerinde bulunul
ması teklifimiz arasındadır.

S — Toplantıda Türkiye narenciye ve tekstil gibi yeni maddeler için 
kontenjan isteğinde bulunmuş mudur?

C — Bu husustaki teklifler, Konseyde görüşülen tekliflerden değildir. 
Toplantıda daha çok prensipler üzerinde durulmuştur. Bu tekliflerimiz top
lulukla mevcut işbirliğimizin tetkik edildiği komitelerde ele alınmaktadır.

S — Türkiye’nin iş gücü ihracı konusunda teklifi olmuş mudur?

C — Bu konu da esasen konuşulmakta olan mevzular arasındadır. Bu 
hususta Türk delegasyonu gerekli atıfta bulunmuştur.

S — Yunanistan’ın bugünkü durumu hakkında görüşünüzü bir kaç ke
lime ile açıklanmışınız ?

C — Bu konu Yunanistan’ın iç meselesidir. Bu noktadaki konuşmam 
ortaklık ile ilg ili değildir. Sadece, sayın dönem başkamnm nezaketine sığına
rak bu sorularınızı cevapsız bırakmak istemiyorum. Herhangi bir yanlış an
laşmanın olmasını istemem. Bu uluslararası mesele gayet naziktir. Onun için 
şöyle cevap vereceğim : sorduğunuz soru ile İlgili mesele Yunanistan’ın bir 
iç meselesidir ve bu hususta herhangi bir mütalâa beyan edecek durumda de
ğilim.

S -—- Türk hükümeti yeni Yunan rejimini tanıyacakmıdır ?

C — Bu uluslararası hukuka göre Yunanistan’ın tanınması diye bir me
sele olmamıştır. Şimdi burada bu meselenin daha fazla münâkaşa edilmesini 
doğru bulmuyorum.

S — Belçika’daki Türk işçilerinin durumu hakkında malumat verirmi-
siniz ?

C — Bu sorunun cevabını Belçika olarak vermek güçtür. H ali hazırda 
geçen dört yıl İçinde Türkiye’den Avrupanın çeşitli memleketlerine 189 bin 
Türk işçisi, Türk vatandaşı çalışmak için gelmiştir. Bunun l4ö  bini Batı A l
manya’da geriside Avrupanın Öteki memleketlerindedir. Belçika’da da tak
riben 9 bin vatandaşımız çalışmaktadır.

Türk vatandaşlarının Türkiye dışında çalışması yeni bir meseledir. Bi
naenaleyh yeni bir mevzu olarak gayet tabiİdirki bir takım alışma problemle
ri vardır.
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Türkiye dışındaki Türk vatandaşlarının durumunu Türkiye hükümeti 
gayet yakından takip etmektedir. Şunu memnunlukla beyan etmek isterimki 
temas ettiğim Belçika hükümetinin mes’ul şahısları ve kendi hükümetinin 
temsilcilerinin B elçikalı iş verenlere yaptığı temaslar, Belçikada çalışan işçi
lerimizin bir çoğu ile onların mümessilleri ile yaptığı temaslar şunu göster
miştir ki, Belçikada çalışan Türk vatandaşlarından Belçika iş verenleri ve Bel
çika hükümeti memnundur.

Ve yine aynı temaslar şunu göstermiştirki, Belçika’da çalışan Türk va
tandaşları da Belçika’da çalışmalarından memnundurlar. Bunun içinde meyda
na gelen ufak - tefek şeyler çok kere şahıslarla, davranışlarla ve yine çok 
defa münferid meseleler olarak mütalaa edilmek gerekir.

Belçika hükümeti ve iş verenlerinden hükümetimiz bir anlayış görmüş
tür. Bundan dolayı da kendilerine müteşekkiriz. Memnunlukla söyleyebilirin 
ki, hali hazırda münakaşa konusu teşkil edebilecek hiç bir mesele mevcut de
ğildir.

B E L G E  25 20 Mayı s  1967

TÜRK  - ROMEN ORTAK BİLDİRİSİ

Türk - Romen Ortak bildirinin metni şudur :

«Romanya Sosyalist Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine, Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 17-20 Mayıs tarihleri 
arasında Romanya’ya resmî bir ziyaret yapmıştır.

Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Romanya Ko
münist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nicoiae Ceausescu ve Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Bakanları Kurulu Başbakan Ekselans İon 
Gheorghe Maurer tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil ve Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı C. Manoscu ik ili münasebet
lerin geliştirilmesi mevzuunda müzakerelerde bulunmuş ve halihazır belli 
başlı m illetlerarası mes’eleler üzerinde görüş teatisi yapmışlardır.

Müzakereye :

Türkiye tarafından Romanya Sosyalist Cumhuriyeti nezdindeki T. C. 
Bükreş Büyükelçisi Kamuran Gürün, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Bi
rinci Yardımcısı R ıfat Ayanlar, Dışişleri Bakanlığı Doğu Dairesi Genel Mü
dürü Turgut likan, Romanya tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasile 
Sandru, Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Bü
yükelçisi İon Drinceanu ve Dışişleri Bakanlığında Müdür yardımcısı M. İon 
Mielcioin, katılm ışlardır.
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Müzakereler samimi ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan etmiş
tir.

Türkiye delegasyonu Romen hükümeti ve halkı tarafından gösterilen 
sıcak konukseverliğe teşekkürlerini ifade eylemiştir.

Her iki Bakan Türk-Romen ilişkilerinin iyi komşuluk havası içinde ve 
egemenlik, bağımsızlık, hak eşitliği, İçişlerine ademi müdahale ve karşı
lık lı menfaat esasına müsteniden müsait bir şekilde geliştiğini memnunlukla 
müşahade etmişlerdir. Bakanlar Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Başkanı Ekselans İon Gheorghe Maurer riyasetindeki Romen hükü
met hey’ednin Türkiye’ye yaptığı ziyaretin karşılıklı anlayışın ve iki memle
ket arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli bir adım teşkil 
ettiğini belirtmişlerdir. Dışişleri Bakanları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Ekselans Süleyman Demirel riyasetindeki Türk hükümet delegasyonunun Ro
manya Sosyalist Cumhuriyetine yakında yapacağı ziyaret dolayısiyle hükü
metlerinin memnuniyetlerini de ifade eylemişlerdir.

İki Dışişleri Bakanı ekonomik işbirliği sahasında gerçekleştirilen terâk
ki ve son yıllar zarfında Türk-Romen ticarî ve kültürel - artistik münasebet
lerdeki devamlı artışı memnuniyetle kaydetmişlerdir. Bakanlar iki memleket 
ekonomisinin gelişmesinin, coğrafî yakınlığın, İktisadî işbirliği alanında şim
diye kadar elde edilen neticelerin ve karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi ta
nımalarının iki taraf menfaatine olarak ekonomik işbirliğini arttırma ve çe
şitlendirme yolunda yeni imkânlar bahşettiğini kabul etmişlerdir. Her iki ba
kan, İstanbul - Bükreş direkt hava hattının yakında açılmasını her iki mem
leket arasında yeni bir bağ saymaktadırlar.

Taraflar Türkiye ile Romanya turizmi bütün imkânlariyle geliştirmeğe 
karar vermişlerdir.

Ziyaret sırasında iki Bakan bitkilerin korunması mukavelesini imzala
mışlar ve yetkili mercilerin yakın bir gelecekte konsolosluk mukavelesi ile ka
rayolu ulaştırması anlaşmasının akdi hususunda müzakerelere başlanılması
na mutabakata varmışlardır.

M illetlerarası mes’eleler üzerinde görüş teatisinde bulunan Dışişleri 
Bakanlan hükümetlerinin devletler arasında güven ve işbirliği havası yara
tılması gayesiyle barışı ve m illetlerarası güvenliği korumaya matuf gayretlere 
devam olunması hususundaki kararlarını teyit etmişlerdir.

Taraflar Avrupa’da barış ve güven havasının geliştirilmesinin, k ıt’adakİ 
bütün memleketlerin menfaatlerine uyduğu ve dünya barışına yardım etttiği 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu gayeye varmak için Avrupa devletleri 
arasında ekonomik, bilimsel vesair ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli bir rol 
oynamaktadır.



Buna muvazi olarak Dışişleri Bakanları Avrupa devletleri arasındaki 
münasebetlerde ve m illetlerarası kuruluşlarda şimdiye kadar girişilm iş bulu
nan yapıcı teşebbüsler üzerinde durmuşlar ve Avrupa Ekonomik Komisyonu
nun 22’nci oturumunda oybirliği ile kabul edilen ekonomik, bilimsel ve tek
nolojik işbirliği konusunda bazı kararların hazırlanmasında yaptıkları işbir
liğini memnuniyetle belirtmişlerdir.

Müzakereler sırasında her iki bakan silâhsızlanma mes’elesine de temas 
etmişlerdir. Bakanlar bu konuda nihaî hedefin müessir bir m illetlerarası kont
role tabi umumî ve tam bir silâhsızlanma olduğuna işaret eylemişlerdir.

Taraflar, Balkan memleketleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin, 
işbirliğinin ve karşılıklı anlayışın gelişmesinin de Avrupa kıt’asında emniyetin 
gerçekleşmesine önemli bir katkıda bulunduğuna işaret etmişlerdir. Dışişleri 
Bakanları, hükümetlerinin bu bölge memleketleri arasındaki ilişkilerin iyileş
mesi seyrini destekleme yolundaki arzusunu teyid etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Bakanına Kıbrıs mevzuunda hükümetinin görüşünü izah etmiştir. İki Dışiş
leri Bakanı bu mıntıkada barışın korunmasında memleketlerinin gösterdiği 
ilgiyi tebarüz ettirmişlerdir.

Taraflar, dünya barışını ciddi tehlike altına sokan Güney-Doğu Asya’
da hâlen mevcut durumdan dolayı derin endişelerini izhar etmişler ve Viet
nam mes’elesİnin hallinin ve Vietnam halkının kendi kaderini serbestçe tâyin 
etmesi hakkına ve 1954 Cenevre anlaşmalarına deyinmesine işaret eylemiş
lerdir.

M illetlerarası işbirliğinin bir vasıtası olması dolayısiyle Birleşmiş M il
letler teşkilâtının önemini teyit eden İki bakan, Birleşmiş M illetler anayasasın
da derpiş edilen prensiplere dayanarak bu teşkilâtın kuvvetlendirilmesi arzu- 
susunu belirtmişlerdir.

Taraflar Türk-Rom en ilişkilerindeki gelişmelerin her iki memleketin 
yararına olduğu aynı zamanda Balkanlarda barışın korunması ve kuvvetlendi
rilmesi yolunda bir unsur teşkil eylediğini ve m illetlerarası işbirliği ve anlayış 
zihniyetine yardım ettiği hususundaki inançlarını izhar etmişlerdir.

Bakanlar resmî ziyaret ve şalisi temasların karşılıklı anlayış ve güveni 
arttırıcı unsurlar olarak, faydasına işaret etmişlerdir.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselâns İhsan Sabri Çağlayangil, Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekselâns Corneliu Maııescu’yu Tür
kiye’yi ziyarete davet etmiştir. Ziyaret memnunlukla kabul olunmuştur. Ziya
retin tarihi bilâhare tesbit edilecektir.»
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TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONUNDA  
TÜRK HEYETİ BAŞKANININ KONŞMASI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyo
nunun üçüncü yıllık  toplantısında konuşan Samsun AP Senatörü Dr. Fethi 
Tevetoğlu şunları söylemiştir :

«Komisyonumuzun 3’ncü mutat toplantısı münasebetiyle sizlerle tekrar 
bir araya gelmiş olmanın balıtiyarlığını belirtirken bütün Türkiye Büyük M il
let Meclisi heyeti üyeleri arkadaşlarımın en içten hislerine tercüman olduğu
mu ifade etmek isterim.

Toplantımızın Avrupa Demir ve Çelik Topluluğunun kuruluşu gibi, 
Avrupalılık şuurunun da ilk müşahhas tezahürüne sahne olan Lüksemburg 
şehrinde akdedilmesinden ayrıca büyük bir memnuniyet duymaktayız. İnşa 
edilmekte olan yarının Birleşik Avrupa’sının ilk temel taşlarının konulduğu 
bu sevimli ve misafirperver Lüksemburg şehrinde yapacağımız çalışmaların 
ortaklığımızın gelişmesi bakımından verimli ve yapıcı olacağına şüphe etmi
yorum. Esasen, Lüksemburg gibi Avrupa’nın kuruluşunun ilk yılların ın heye
canını taşıyan bir atmosferde, bu çalışmalarımızın verimli olmamasına imkân 
yoktur diyebilirim.

Ortaklığımızın 3’ncü yürürlük yılı içinde bulunmaktayız. Bu da hazır
lık döneminin normal süresinin yarısını aşmış olduğumuzu ifade etmektedir. 
Ortaklığımızın bu safhasında, her zamankinden daha fazla gözlerimizi ileriye 
çevirmemiz ve geçiş dönemi gibi Türk Ekonomisinin Avrupa Topluluğu eko
nomisine intibakının sağlanacağı, memleketimiz için son derece önem taşıyan 
bir dönemin hazırlıkları üzerinde gereken dikkat ve hassasiyetle durmamız 
gerekmektedir.

Bilindiği gibi, bu geçiş döneminin idaresi için taraflar arasında tesbit 
edilecek katma protokol, gerek Topluluk ile memleketimiz arasında kurula
cak gümrük birliği plan ve programının, gerek İktisadî entegrasyon esasları
nı kapsayacaktır. Meselenin özelliği, gelişme halinde bir ekonominin yüksek 
bir gelişme seviyesi tutturmuş ekonomilere intibakı ve entegrasyonu noktası 
etrafında toplanmaktadır. Bu bakımdan katma protokolün hazırlanmasında 
bu özelliğin herşeyden önce gözönünde bulundurulması şarttır.

Ortaklığımızın yarattığı kalkınma vasıtasının doğrudan doğruya istinat 
edeceği temeller, hazırlanacak katma protokolün esaslarından başka birşey 
değildir. Bu esaslar, sadece Topluluk ile memleketimiz arasında kurulacak 
gümrük birliğinin plan ve programını ve iktisadi entegrasyonun vüsat ve yö
nünü tayinle kalmayacak, aynı zamanda Türk ekonomisinin ortaklığımız çer
çevesinde kanalize edilmesini sağlayacaktır.

B E L G E 26 23 Mayıs 1967
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Ortaklık anlaşmamız, katma protokolün tesbiti çalışmalarının 1 Aralık 
1.968’den itibaren Ortaklık Konseyinde başlayacağını amir bulunmaktadır. Bu 
durumda, önümüzdeki 1,5 yıl gibi oldukça kısa bir süre bulunmaktadır. Katma 
protokolün tesbiti ile ilg ili çalışmalar, kanaatimizce gerek memleketimiz, ge
rek, topluluk yönünden bazı hazırlıkları icap ettirecektir.

Meselenin bütün teferruatı ile taşıdığı önemi tamamen müdrik bulun
duğuna emin olduğumuz Komisyonumuzun, şimdiden bu hazırlık ça lışm ak
larına ışık tutmasında, gereken müsait zemini hazırlayarak, hükümetlerimi
zin çalışmalarına destek ve yardımcı olmasında birçok bakımlardan fayda
görmekteyim.

Bugün ortaklığımızın gelişmesiyle birlikte bir takım yeni meselelerle 
karşı karşıya bulunmamız tabiîdir. Toplantı gündemindeki sıraya göre, bu 
meseleler üzerinde ayrı ayrı durulacaktır. Burada şunu ifade etmek isterim 
ki, Komisyonumuzun yapmış olduğu görüş teatilerinin ve toplantılarımızda 
varılan neticelerin, ortaklığımızın gelişmesine büyük yardımlar sağladığı aşi
kârdır. Komisyonumuzun görevi, çalışmalarımızda mesafe katettikçe, daha 
iyi anlaşılmaktadır. Bana öyle geliyor ki, Komisyonumuzun görevi içtüzüğü
müzde belirtildiği gibi sadece ortaklık anlaşmamızın yürütülmesine ait me
seleleri incelemekle sınırlı kalmıyor, aldığımız tavsiye kararları doğrudan doğ
ruya ortaklığımızın gelişme yollarına ve yönlerine de müessir olmaktadır.

Ortaklığımızın hangi meselesi bahis konusu olursa olsun, görüşmeleri
mizde hakim olacak unsur ortaklığımızın istikbalidir. Bu sebepledir ki, top
lantımızın başında, yaklaşan geçiş dönemi meseleleri üzerinde gerekli görüş 
teatilerine Komisyonumuzca şimdiden başlanılması lüzumunu belirtmek is
tedim.»

B E L G E 27 24 Mayı s  1967

TÜRKİYE AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONUNUN  
ORTAK BİLDİRİSİ

Ortak bildirinin metili şöyledir :

«Türkiye - AET Karma Parlâmento Komisyonu, Avrupa Parlâmentosu 
heyeti başkanı ve Komisyonun dönem başkanı sayın Moreau de Melen’in 
başkanlığında ve Türkiye Büyük M illet Meclisi heyeti başkanı sayın Tevetoğ- 
lunıın as başkanlığında 2.3 - 24 Mayıs 1967 tarihlerinde Lüksemburg da top
lanmıştır.

Komisyon, Türkiye Dışişleri Bakam ve Ortaklık Konseyi dönem başka
nı sayın Çağlayangil tarafından takdim edilen Ortaklık Konseyi ikinci yıllık 
faaliyet raporunu incelemiştir.
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Komisyon, aynı zamanda, hükümeti adına da konuşan Türkiye Dışiş
leri Bakam sayın Çağlayangil’in, AET Bakanlar Konseyi adına konuşan Lük- 
semburg Başbakan yardımcısı sayın Cravatin, AET Komisyonu Dış münase
betler Müdürü sayın Toulemon’un ve sırasile T. B. M. M. ve Avrupa Parlâ
mentosu heyetleri raportörleri sayın Erez ve sayın Bruhnes’un beyanlarını bü
yük bir ilg i ile  dinlemiştir.

Komisyon, ortaklıkla ilg ili meseleler hakkında daha geniş ölçüde bilgi 
sahibi olmak hususunda dilediğini yenilemiş ve Konseyin y ıllık  faaliyet rapo
runun, ortaklığın hali hazır durumu ile gelişme perspektivlerini daha iyi de
ğerlendirmeye imkân verecek bilgileri de içine alacak şekilde tamamlanma
sının yeıinde olacağım belirtmiştir.

Ortaklık Konseyinin ikinci faliyet yılı raporunda yer alan ve komisyo
nun bu oturumunda üzerinde durulan başlıca konular şunlar olmuştur :

1 — Komisyon ortaklık anlaşmasının miisbet bir şekilde uygulanmakta 
olduğunu memnunlukla kaydetmiştir. Bu cümleden olarak, ortaklık müesse- 
selerinin iyi bir şekilde işlediğini, çalışmalara işbirliği ve anlayış havasının 
hakim olduğunu, ticarî mübadelelerin müsait bir gelişme gösterdiğini ve ma
lî protokolün da uygulanmasının memnuniyet verici olduğunu müşahade et
miştir.

2 — Komisyon, tarife kontenjanlarının yeni arttırmalarından duyduğu 
memnuniyeti Ankara’da yapılan 6 - 7 Ocak 1967 tarihli toplantısında da ifa 
de ettiği temennilere uygun olarak ortaklık anlaşmasına ekli geçici protoko
lün 6. maddesinin Türkiye’nin Topluluğa müteveccih tarım ve sanayi mad
deleri ihracatının çeşitlendirilmesine ve arttırılmasına imkân verecek şekilde 
mümkün elan en geniş bir tatbikata mazhar olması halinde, Türkiye ile Top
luluk arasındaki ticarî mübadelelerin teşvik edilmesinin esas olduğu görü
şünü teyid etmiştir. Komisyon, aynı zamanda, ortaklık anlaşması uyarınca 
açılmış olan tarife kontenjanlarının tamamen kullanılmasını temin etmek 
üzere olan globalizasyon meselesinin süratle uygun bir hal şekline bağlanma
sı dileğinde bulunmuştur.

3 — Komisyon, Avrupa Yatırım Bankasının işlemlerinin ve kredilerin 
gittikçe artan bir tarzda kullanılmasının (özellikle 1967 yılı içinde) memnu
niyet verici bir şekilde yürüdüğünü müşahade ettikten sonra, Türkiye’nin sa
nayinin ve tarımının gelişmesine atfettiği önemi belirtmiştir. Bı cümleden 
olmak üzere Komisyon, sanayi gelişme bölgeleri ve siteleri kurulması süre
kle Türkiye’nin, Topluluğun bu alandaki tecrübe ve imkânlarından faydalan
ması üzerinde durmuştur.

4 — ikinci donem toplantısı sırasında almış olduğu tavsiye kararım 
teyiden Komisyon, Türk el emeğinin istihdamı, sosyal güvenliği ve Türkiye’
de okluğu kadar Topluluk ■ memleketlerindeki meslekî eğitim meseleleri tize-



rinde özellikle durmuştur. Komisyon, Ortaklık Konseyinin bu meselelere gös
terdiği ilgiyi kaydederek, telkinlerinin, mümkün olan en kısa zamanda, ge
rekli şekilde gerçekleştirilmesi hususundaki temennisini yenilemiş, bu arada 
özellikle istihdam bakımından Türk işçilerine üçüncü devletler işçilerine na
zaran öncelik tanınmasının önemini belirtmiştir.

6 — Son olarak, Komisyon, Türkiye ile AET arasındaki münasebetle
rin ve bu münasebetlerin daha hızlı gelişmesine atfettiği önemi teyid etmiş 
ve Ortaklık Konseyinin, hazırlık döneminden geçiş dönemine intikal için 
1 Aralık 1963’den itibaren girişeceği müzakerelerin, bu maksatla derpiş edil
miş olan ön çalışmaların bir an önce başlaması ile büyük ölçüde kolaylaşaca
ğını ve zamanında sonuçlanabileceğini belirtmiştir.

6 — Karma Parlâmento Komisyonu, dördüncü dönem toplantısının 
9 -1 3  Eylül 1967 tarihlerinde İzmir’de yapılmasını kararlaştırm ıştır.»

B E L G E 28 23 Mayı s  1967

BAŞBAKANIN SON GEZİLERİ İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, AP ortak grubunda, İran, Pakistan, A l
manya ve Belçika gezileri üzerinde durmuş ve dünyanın son politik durumu
na da değinerek özetle şunları söylemiştir :

«Bilmektesiniz kİ, bugün dünya çok değişik bir veçhe arzetmektedir. 
1966 dünya politikası her memleket için hareketli bir devir olarak mütalaa 
edilmektedir. 1967 senesi bir takım vakıalarla doludur. Bu ortam içinde müş
terek devletlerle münasebetlerimiz çok yakın tetkik ve alakaya muhtaçtır. Y a
kın zamanda Ankara’mız bir çok devlet adamlarının ziyaret merkezi haline 
gelmiştir. Komşu ve dost memleketlerin devlet adamlarının ziyaretlerinde bir 
çok mevzular müzakere konusu olmuş ve bu ziyaretlerden büyük istifadeler 
elde edilmiştir. Memleketimiz bakımından bu ziyaretleri iade beynelmilel ne
zaketi icabettiren bir keyfiyettir. İktidarımız zamanında ve maziden kalmış 
ziyaretleri iade maksadiyle sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız 
pek çok ziyaretlerde bulundular. Ben geçen sene memleket içindeki meşguliyetim 
dolayısiyle harice çıkma fırsatını bulamadım. Şurasını beyan etmek isterim ki, 
vaki devletleri yerine getirmemek memleket menfaatleriyle kabili te lif bir 
hareket değildir. Bu cümleden olarak, Doğu’daki çok değerli dostlarımız ve 
Batıdaki dostlarımıza ziyaretler yaptım. Pencap’tan Maıış’a kadar gittiğimiz 
yerlerde Türkiye’nin İsmini, Türkiye’nin itibarını müşahade etmekten büyük 
memnuniyet duydum. Bunlar öğiinülecek hadiselerdir. Bunları görmemek 
Türkiye’yi kuvvetli görmek istemeyenlerin durumuna düşmek demektir.

Pakistan’a yaptığım ziyarette ebedi ve ezeli dostluğun tezahürlerini gör
düm. Bizi protokol dışına çıkan sevgi ile karşıladılar. Büyük dost Mareşal
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Eyüp Han’la kardeş devletlere yakışır tarzda meseleleri inceledik. İran Şahı 
ve Başbakanı ile aynı şekilde dostça müzakerelerde bulunduk. Dünya mese
leleri, müşterek meselelerimiz konuşma konusunu teşkil etti. Pakistan ve İran’
da Türk medeniyetinin bakiyeleri, Türk medeniyetinin parçası ve ananeleri 
yerli yerinde durmaktadır. Kültür, din, anane bağlarının yanında tarihi bağ
lar, bu memleketlerle devam etmektedir.

Eski Alman Şansölyesi Erhard 10 Ekim seçimlerinden sonra elçisi vası- 
tasiyle şifahi ve yazılı olarak Batı Almanya’ya beni davet etti. İçerideki meş
guliyetimiz dolayısİyle bu seyahati o zaman yapmak imkânını bulamadım. 
Yeni Başkan Kiesinger başbakan olur olmaz bu daveti tekrarladı. Bunun üze
rine karşılıklı olarak seyahat tarihimiz kararlaştırıldı. Türkiye hür ve demok
ratik nizamı hayat tarzı olarak seçmiştir. Aynı nizam içindeki memleketlerle 
güçlerini birleştirmeyi daha 20' sene evvel kararlaştırmıştır. Avrupa Türkiye 
bakımından ehemmiyet arzeder. Alman Başbakanı ile dünya ve müşterek me
selelerimizi çok dostane olarak inceledik. İşçilerimizin meseleleri ayrıca konu
şuldu. Şunu hemen belirteyim ki, Alman devlet adamları Türk dostluğuna 
büyük ehemmiyet atfetmektedir. Dünya sulhu bakımından araya vasıtalar 
koymadan karşılıklı konuşmakta fayda vardır. Dünyanın her tarafında bu şe
kildeki temaslar kaçınılmaz hale gelmiştir.

Şunu ifade etmek isterim ki, şeklî bakımdan da bir dost memleketin di
ğer bir dost memlekete gösterebileceği itibar ve hassasiyet, Türk devletinin 
başbakanına gösterilmiştir. Bunu bir hakşinaslık olarak söylemekte fayda 
mülahaza ediyorum. Belçika’ya yaptığım seyahat Ortak Pazar toplantısı do- 
layısiyledir. Böyle olmasına rağmen, Belçika hükümeti bu ziyaretimizi resmî 
ziyaret gibi karşıladı. Biz, Ortak Pazar’ın tam üyesi değiliz. İleride muhtelif 
merhalelerle tam olarak girmemizi temin için mukavele ile Ortak Pazara bağ
lanmış bulunmaktayız.

Türkiye sınai mallarım değerlendirmeğe ve bazı sanayi mallarını da dı
şarıdan almaya mecburdur. Yani birtakım yatırım mallarını dışarıdan ithal 
etmeğe mecburdur. Türkiye’nin pazar aramasında m illî menfaatleri vardır. 
Beynelmilel sahada Ortak Pazar bizim için en iyi pazardır. Türkiye’nin tica
ret hacmi, ihracat ve ithalât olarak bir milyar 200 milyon lira içindedir, ih ra
catımızın ve ithalâtımızın yüzde 35’ini Ortak Pazar devletleriyle yapmakta
yız. İleride bu rakamlar artacaktır. Ortak Pazar şartlarına uyabilme bizim için 
erişilmesi arzulanan bir husustur. Bir taraftan RCD, diğer taraftan Ortak Pa
zarla iktisadi ve siyasi münasebetler ehemmiyet arzeder. Türkiye kapalı eko
nomiye gidemez. Daima ham madde satan bir memleket olmakta devam ede
meyiz. Türk müteşebbisi RCD ve Ortak Pazar şartlarına uymak mecburiye
tindedir. Biinyevi meseleler varsa, bunlar siyasi müzakerelerle halledilir.

Türkiye Ortak Pazara girerse sanayi ölür mü? Geçiş devresinde bun
ları önlemeğe gayret edeceğiz. Ortak Pazarın, açtığı kredilerin faizleri ve va
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deleri elverişlidir. Bu Ortak Pazar şartlarına uyabilmek için iyi bir imkândır. 
M ilyarlık tesisler olan Çaycuma, Dalaman kâğıt fabrikaları, Gökcekaya bara
jının ve Keban barajının bir kısmının finansmanım bu kaynaktan temin ettik.»

B E L G E 29 31 Mayı s  1967

TÜRK  - BULGAR ORTAK BİLDİRİSİ

Bildirinin metni şöyledir :

«Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakam İvan Başev’in daveti 
üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Ba
yan Çağlayangil ile birlikte 2 7 - 3 1  Mayıs 1967 tarihleri arasında Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti’ne resmî bir ziyaret yapmıştır.

İhsan Sabri Çağlayangil’e bu seyahatinde, Genel Sekreter Baş Yardım
cısı R ıfat Ayanlar, Genel Sekreter yardımcısı îlter Türkmen, İktisadî İliş
kiler Dairesi Genel Müdürü Tevfik Saraçoğlu, Doğu Dairesi Genel Müdü
rü Turgut İlkan refakat etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam ve kendisine refakat eden zevat 
Varna Şehrini de ziyaret etmişlerdir. İhsan Sabri Çağlayangil M illî Meclis 
Prezidiyum Başkanı Gheorgi Traykov ve Bulgaristan Plalk Cumhuriyeti Ba
kanlar Konseyi Başkanı Todor Jivkov tarafından kabul edilmiştir.

İhsan Sabri Çağlayangil, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kam İvan Başev ile anlayış ve samimiyet havası içerisinde cereyan eden gö
rüşmelerde bulunmuştur. İki bakan, Türk - Bulgar münasebetlerinin İnkişa- 
file ilg ili meseleleri gözden geçirmiş ve halihazır m illetlerarası meseleler üze
rinde görüş teatisinde bulunmuşlardır.

İki bakan, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında bir veteriner ve sağlık anlaşması ile nebatların korunması konusunda 
bir anlaşma imzalamışlardır.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan
ları, Türk - Bulgar münasebetlerinin iyi komşuluk ve işbirliği ruhu içinde ge
lişmekte olduğunu memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

îk i bakan, Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ara
sındaki ticarî münasebetlerin devamlı arttışmı memnuniyetle kaydetmişler 
ve önümüzdeki yıllarda iki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin daha 
yüksek bir seviyeye ulaşması temennisini izhar etmişlerdir.

İki bakan, geçen Ağustos’ta Ankara’daki görüşmeleri sırasında öngör
dükleri teşebbüslerin gerçekleşme yolunda olduğunu tesbit etmişlerdir. Bur- 
gaz - Malko - K ırklareli turistik yolunun inşası konusunda bir protokol akdine,
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direkt bir demiryolu hattı inşasına, Karadeniz’de balıkçılığa, hudut anlaş
masına, ulaştırma ye haberleşme konusunda anlaşmaya, konsolosluk anlaşma
sına, adlî ve cezaî konularda müzaharete, iki memleket topraklarından geçen 
suyolu ve nehirlerin amenajmanı ve işletilmesine mütedair olarak iki memle
ket heyetleri ve makamları arasında cereyan edeıı görüşme ve temaslarda el
de edilen gelişmeler konusunda memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakam İvan Başev’in ziyareti 
sonunda Ankara’da yayınlanmış bulunan ortak bildiriye atıfta bulunan iki ba
kan, her iki taraf ekonomisinin çeşitli alanlarında müşterek çalışma imkânla
rının mevcudiyetini memnunlukla müşahade etmişler ve müşahhas teklifler 
hazırlanması' maksadile gerekli incelemelerin yapılmasını uzman ve teknis
yenlerine tevdi etmeyi kararlaştırmışlardır.

ik i Dışişleri Bakanı, ilim ve san’at alanlarındaki mübadelelerin müsait 
gelişmesini nazarı itibara almışlar ve ilim ve sanat temsilcileri arasındaki te
masları, müktesebatlarımn karşılıklı olarak daha iyi bir şekilde tanıtılmasını 
sağlamak maksadiyle teşvik arzusunu izhar etmişlerdir.

Yakın akrabaları Türkiye’ye göçetmiş bulunan Türk asıllı Bulgar va
tandaşlarının göçü meselesi uzmanlar arasında bir müddetten beri devam eden 
müzakerelerin ışığı altında yeniden tetkik olunmuştur. Kendi arzularile Tür
kiye’ye .göçetmek isteyenlerin Türkiye’ye intikallerinin hangi şartlar altında 
gerçekleştirileceği iki memleket uzmanları tarafından tesbit edilecek ve va
rılacak sonuçlar derhal İlgililerin bilgilerine sunulacaktır.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kanları, m illetlerarası durumun bazı veçhelerini de gözden geçirmişlerdir. 
M illetlerarası gerginliğin azalmasına ve dünya sulhünün takviyesine mem
leketlerinin katkıda bulunmağa amade olduklarını beyan etmişlerdir.

Müessir bir m illetlerarası kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlan
manın gerçekleştirilmesinin dünyada devamlı bir barışın hakikî teminatını 
teşkil edeceği kanısında olan iki bakan, İki ülkenin sarfedeceği gayretlerin 
hertürlü nükleer denemelerin yasaklanması ve nükleer silâhların yayılması
nın önlenmesi anlaşmaları gibi, silâhsızlanma alanında alınacak bazı ek ted
birlerle tahakkuku kolaylaşacak olan bu hedefin gerçekleştirilmesine müte
veccih olacağını teyid etmişlerdir.

Güney Doğu Asya’daki tehlikeli durum muvacehesinde endişelerini 
ifade eden İki bakan, Vietnam konusunda karşılıklı görüşlerini açıklam ışlar
dır.

ik i Bakan, Avrupa memleketleri arasında çeşitü alanlardaki münasebet 
ve temasların artışını memnunlukla kaydetmişlerdir. Bakanlar Türkiye ile 
Bulgaristan’ın bu gelişmeyi teşvik etmeğe arzulu olduklarını teyid ve bunun
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Avrupa’da barış ve güvenliği takviye etmek suretile askıda bulunan mesele
lerin hallini kolaylaştıracak karşılıklı itimat ve anlayış havasının yaratılması
na da katkıda bulunacağı ümidini izhar etmişlerdir.

İki bakan m illetlerarası işbirliğini bağımsızlık, iç işlere ademi müdaha
le, hak eşitliği ve karşılıklı saygı prensiplerine istinaden arttırmak ve m illet
lerarası anlaşmazlıkların sulhcii müzakereler yolile hallini temin etmek ama- 
cile barış ülküsüne bağlı bütün memleketlerle birlikte devamlı gayret sarfı 
hususunda hükümetlerinin beslediği arzuyu teyid etmişlerdir.

Balkanlardaki durumu gözden geçiren iki bakan, çeşitli sahalardaki iş
birliği ve Balkan memleketleri arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi konu
sunda erişilen olumlu sonuçları kaydetmişlerdir. İki bakan, bütün Balkan 
memleketlerinin bölgedeki barış ve ahenge yardımcı olmalarının önemine işa
ret etmiştir. Bir bölgede barışın takviyesinin dünya barışına da hâdim olaca
ğ ı kanaatile, hükümetlerinin, bu İstikametteki gayretlerini desteklemek hu
susunda azmini ifade etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanına hükümetinin Kıbrıs mes’elesi ile ilg ili görüşünü izah et
miştir.

İki bakan, bölgedeki barışın kuvvetlenmesini teminen, bu meselenin en 
kısa zamanda adil ve barışçı bir hal tarzına ulaşması ümidini izhar etmişler
dir.

İki bakan, yaptıkları görüşmelerden duydukları memnuniyeti İfade et
mişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil’in 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetine yaptığı ziyaretin iki memleket arasındaki 
dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerinin ilerideki gelişmesine katkıda bu
lunacağı inancını belirtmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı adına İhsan Sabri Çağlayangil, Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkam Todor Jivkov’u Tür
kiye’ye resmî bir ziyarette bulunmağa davet etmiştir. Davet teşekkürlerle ka
bul edilmiştir. Ziyaretin tarihi diplomatik yoldan tesbit edilecektir.»

B E L G E 30 31 May ı s  1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARET ETMİŞ OLDUĞU DIŞ 
ÜLKELERDEKİ TEMASLARI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Romanya ve Bulgaristan’a yaptığı resmî ziyaretlerden sonra yurda dö
nen Dışişleri B akan ı. İhsan Sabri Çağlayangil gazetecilere verdiği demeçte, 
her iki ülkede yaptığı temasların çok olumlu geçtiğini belirterek şunları söy
lemiştir :
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«Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ve Bulgaristan H alk Cumhuriyeti hü
kümetlerinin davetleri üzerine, bu memleketlere yaptığım resmî ziyaretlerden 
sonra yurda dönmüş bulunuyorum.

Ayrıca Lüksemburg’da yapılan Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlamento Komisyonu toplantılarına Konsey dönem ve Türk Dele
gasyonu başkanı olarak katıldım.

Ziyaretlerim sırasında Romanya’da Parti Merkez Komitesi Genel Sek
reteri ekselans Nicolau Ceaucescu ve Bakanlar Kurulu Başkam ekselans Jon 
Gheorghe Muarer, Bulgaristan’da M illet Meclisi Prezidyum Başkanı ekse
lans Georgi Traykof ve Başbakanı ekselans Todor Jivkofla da görüştüm.

Tatbikatıyla her iki memlekette muhterem meslekdaşlarım Romanya 
Dışişleri Bakanı ekselans Manescu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı ekselans 
Başev ile çok verimli olduğuna kani bulunduğum müzakerelerimiz oldu. M il
letlerarası meseleler ve ikili münasebetlerimiz üzerinde geniş bir görüş teatisi 
imkânı bulduk.

Bu görüşmelerde ulaştığımız fikir beraberliği ve ikili münasebetler ba
kımından varılan sonuçlar, yayınladığımız komünikelerde yer almıştır. Bun
lar üzerinde ayrıca durmak luzumunu duymuyorum. Bununla beraber Avru
pa’daki ve Balkan bölgesindeki gelişmelerin ışığında bu memleketlerle olan 
münasebetlerimizdeki inkişafın önemini değerlendirmeye yardımcı olmak 
üzere bir iki noktaya işaret etmek isterim.

Bugün Avrupa’da Doğu ve Batı memleketleri arasındaki münasebetler 
rejim farklarından ayrı olarak hızla gelişmekte ve Kıta barışına temel teşkil 
edecek bir detant yaratmaya yönelmektedir.

Balkan devletlerinin bu lüzumu idrak ederek uzun yıllardan beri don
muş olan ve temas noksanlığı dolayısiyle gölgelenen münasebetlerini yepye
ni bir zihniyetle düzenlemeğe yönelmeleri, hiç şüphesiz bölgemizin barış ve 
ah engine olduğu kadar Doğu ve Batı arasındaki umumi detant’ ı da teşvik 
edecek bir gelişme teşkil eylemektedir. Balkanlarda karşılıklı anlayış ve iti
madın tesisi siyasetine ananevi olarak önem vermiş olan ve iyi komşuluk esas
larını benimsemiş bulunan Türkiye, elbette ki bu istihsalede kendisine düşen 
payı yerine getirmeliydi.

Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan ile olan ilişkilerini sağlam temelle
re dayandırılarak geliştirmek için sarfettiğimiz gayretlerin müsbet akisler 
bulmasından ve süratle verimli neticelere ulaşmasından duyduğumuz mem
nuniyet büyüktür.

Balkanlar bölgesi bu istikametteki çabalarda önemli bir mevki işgal et
mektedir. Bu bölgede, Kıbrıs meselesi istisna edilirse geniş ve köklü bir ihti
laf yoktur. Bu sebeple Balkan devletleri karşılıklı olarak barış ve ahenk içiıı-
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de aralarında münasebetlerinin gelişmesini sağlayacak bir ortam yaratabilirse, 
Avrupa’daki genel detant hareketine ve barış davasına bir hizmette bulunmuş 
olacaktır.»

Çağlayangil konuşmasının son kısmında Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Türkiye Karma Parlâmento Komisyonu toplantıları hakkında da şu bilgiyi 
vermiştir :

«B ilindiği gibi bu organ 15 Avrupalı, 15 Türk parlamenterlerinden ku
rulmuş olan bir komisyondur. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımız 
arasındaki ilişki ve tatbikatı izler ve gerekli gördüğünde tavsiyelerde bulu
nur.

Karma Komisyona Türkiye ile Topluluk arasındaki ortaklığın ikinci 
yılına ait faaliyet raporunu takdim ettim.

Parlamenterlerimiz ve Avrupalı meslekdaşlarım ortaklığımızı ilg ilen
diren ticari ilişkiler, mali konular, işgücü ve diğer fikir teatilerinde bulundu
lar. Müteakip Komisyon toplantısının Eylül 1967 başlarında İzmir’de yapıl
ması kararlaştırıld ı.»

B E L G E  31 29 Mayı s  1967

ORTA DOĞU BUHRANI HAKKINDA DIŞİŞLERİ BAKAN  
VEKİLİNİN MİLLET MECLİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakan vekili ve İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sûkan M illet Mec
lisinde gündem dışı yaptığı konuşmada şunları söylemiştir :

«Dünyamızın muhtelif yerlerinde zaman zaman çıkan, barışı ve m illet
lerarası ahengi ve huzuru tehdit eden buhranlardan biri bölgemizde husule 
gelmiş bulunmaktadır. Bu mühim gerginliğin bidayetten beri geçirmiş oldu
ğu ve halen arzettiği safhalar hakkında Yüksek Meclise bilgi sunmak istiyo
rum. •

İsrail ile Suriye ve Ürdün arasında ötedenberi hudut olayları cereyan et
mekte bulunduğu ve bunların zaman zaman artış kaydettiği ve bazan uzun 
süre hadise kaydedilmediği yüksek malûmlarıdır.

İsrail - Suriye sınırında son aylarda gayri muntazam' fasılalarla sürege
len hudut hadiseleri son bir aydan beri gittikçe yükselen bir seyir takip ederek 
Orta Doğu’da son derece ciddî bir buhranın doğmasına yol açmış bulunmak
tadır. Bu buhranın süratle  gelişmesine sebep teşkil eden unsurlar şu noktalar 
etrafında özetlenebilir :
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İsrail tarafından iddialarına göre, Suriye’nin İsrail topraklarına sızma
ları sıklaştığı gibi bu tecavüz olaylarının tesir sahası da genişlemiştir. B.A.C. 
ve Suriye iddiaları ise hudutta vukua gelen olaylarda Suriye’nin kusurlu ol
madığı şeklindedir.

Suriye - İsrail hudut olaylarına değinen İsrail Başbakanı ile Genelkur
may Başkanı, Suriye’ye sert beyanlarda bulunmuşlardır.

Hudut hadiselerinin arttırdığı gerginlik üzerine Suriye ve İsrail, sınırda 
ihtiyatî tedbirler almağa başlamışlar; bu tedbirler merdivenleşme neticesinde 
bir askerî tahşidata yol açmıştır. Bu hazırlıkların tevlit etmiş olduğu gergin li
ğin bu safhasında Birleşik Arap Cumhuriyeti, evvelâ Suriye’ye yardım vaadi
ni yenilemiş, Suriye’ye yapılacak herhangi bir tecavüz karşısında Suriye - B.
A.C. İkili M üdafaa Anlaşmasının yürürlüğe gireceğini teyid eylemiş ve bu 
cümleden olarak bir askerî hey’etini Şam’a göndermiştir.

Bu durum karşısında her iki taraf askerî tedbirlerini arttırmışlardır.
B.A.C. birlikleri Süveyş Kanalının şarkına geçirilmiş ve gerek İsrail gerekse 
B.A.C. Gazze ve Sina sınır bölgesinde yığınak yapmağa başlamışlardır. Bu 
devre içinde bölgedeki Arap memleketleri birer deklarasyonda bulunarak 
Arap ülkelerinden herhangi birine yapılacak saldırıyı kendi ülkelerine yapıl
mış bir tecavüz telâkki edeceklerini açıklamışlardır. Bu cümleden olarak Irak, 
Cezayir, Ürdün, Suudî Arabistan ve Lübnan mes’ul sözcüleri tutumlarını ay
dınlatan beyanlarda bulunmuşlardır.

O layların bu safhasında B.A.C. Hükümeti, Gazze bölgesinde 1956’dan 
beri barışı koruma görevinde bulunan Birleşmiş M illetler birliklerinin çekil
mesini talep eylemiştir. Bu talebini yaparken B.A.C., barışı koruma birlikleri
nin B.A.C.’nin arzusu üzerine ve o zamanki Birleşmiş M illetler Genel Sekre
teri Dag Hamerşöld ile B.A.C. Hükümeti arasında teati edilmiş olan mektup
lara müsteniden görev aldığını ve bunun hiçbir Birleşmiş M illetler Kararma 
dayanmadığım ileri sürmüş ve yine kendi arzusu ile birliklerin çekilmesini ta
lep etmenin kendi hükümranlık haklarından madut olduğuna işaret etmiştir. 
Bu durum karşısında Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 22 M a
y ıs la  bu birliklerin çekilmesine rıza göstermiştir. Bahis konusu birlikler, 3400 
kişi olup Kanada, Norveç, Danimarka, Yugoslavya ve Hindistan askerlerin
den terekküp etmektedir.

Burada şu noktayı belirtmek isterim ki, B.A.C.’nin talebi üzerine Genel 
Sekreterin beynelmilel barış gücünü derhal geri çekmesi Birleşmiş M illetler 
çevrelerinde bilâhare çeşitli yorumlara yol açmıştır. Meseleyi sırf hukukî ba
kımdan mütalâa etmeğe mütemayil olanlar, U Thant’m başka türlü hareket 
eclemiyeceğini ileri sürerek, bu hareketini yerinde bulmaktadırlar. Bir kısım 
devletler ise, 1956’da Hamerşöld un•'İsrail’e verdiği memoranduma atıfta bu
lunarak,- barış kuvvetleri geri çekilmeden Önce İsrail’e hiç olmazsa haber ve-
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rİlmesİni manevî bir vecibe olarak telâkki etmektedirler. Diğer bazı devletler 
ise, Genel Sekreterin çok acele ettiğini, bu kadar mühim politik veçheleri olan 
bir meselede Güvenlik Konseyinin daimî üyelerine ve barış gücü göndermiş 
olan memleketlere danışmak gerektiğini, oysa U Thant’ın kuvvet gönderen 
memleketlerin temsilcilerini ancak geri çekme kararını aldıktan sonra haber
dar ettiğini ileri sürmektedir. U Thant’m o bölgede barışı tehlikeye düşüre
cek bir durumun hâsıl olmasından bir dereceye kadar mes’ul telâkki edilmesi 
gerekeceğini iddia edenler vardır.

Burada şu hususu özellikle tebarüz ettirmek isterim : Gazze bölgesinde
ki barış gücünün U Thant’ın kararı ile geri çekilmesi üzerine, umumî efkârı
mızda Kıbrıs’taki barış gücünün de aynı akıbete uğrayıp uğramıyacağı husu
sunda bir istifham belirtmiştir. Derhal arzedeyim ki böyle bir hareketin vuku
una ihtimal verilemez, zira Kıbrıs’taki barış gücü Güvenlik Konseyi kararları 
ile görev başına getirilmiş ve görevleri uzatılmış bulunmaktadır. Gazze böl
gesindeki barış gücü ise, yukarıda da arzettiğim veçhile, Güvenlik Konseyi 
kararına dayanmayıp o zamanki Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri ile B.A.C. 
arasında teati edilmiş olan mektuplara istinad etmektedir.

Şimdi buhranın inkişafı ile ilg ili husus hakkında maruzatıma devam 
ediyorum.

Hadiselerin sür’atle gelişmesi karşısında gerek Suriye ve B.A.C., gerek
se İsrail tarafından girişilen hazırlıklar hızlandırılmış ve husule gelen buh
ran ciddî bir prestij krizi intibaını vermekte devam etmiştir. Bununla bera
ber, karşılıklı tahşidatın artması ve durumun umulmadık bir istihale ile silâh
lı bir çatışmaya müncer olabileceğini hesaba katan büyük devletler her iki 
tarafı teskine gayret sarfetmeğe koyulmuşlardır.

Buhranın bu safhasında bütün tahminleri değiştiren önemde bir geliş
me daha yer almıştır. Bu gelişme, B.A.C.’nin Akaba Körfezini kapatması 
olayıdır.

İsrail ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasındaki 1956 çatışmasından bu 
yana, Akaba Körfezinin ağzına yakın Şarım - ül - Şeyh mevkiinde az sayıda 
bir Birleşmiş M illetler Barış Gücü bulunmakta ve Körfeze İsrail gemilerinin 
girip çıkmaları serbest tutulmakta idi. Birleşik Arap Cumhuriyetinin 22 Mayıs 
gecesi almış olduğu bir kararla Birleşmiş M illetler askerleri Şarım - ül - Şeyh’- 
deki yerlerini terketmeğe dâvet olunmuş ve Körfezin İsrail gemilerine kapalı 
olduğu ilân edilmiştir. Bütün dünyada önemle karşılanan bu B.A.C. kararı 
üzerine, büyük devletler buhranın çok ciddî bir safhaya intikal ettiğini idrak 
ile  teennî ve yatıştırma teşebbüslerini arttırmışlardır.

Husule gelmiş olan gergin durum üzerine Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri U Thant istişarelerde bulunmak maksadı ile K alıire’ye hareket et
miş ve B.A.C. ilg ilileri ile temaslarda bulunmuştur. Bu temaslar neticesi hak
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kında sarih bilgimiz henüz mevcut değildir. U Thant'ın vereceği raporun mü
zakeresinden sonra Güvenlik Konseyinin buhran ile ilg ili kararma intizar 
olunmaktadır.

Şurası söylenebilir ki, bölgede ve bölge dışında ne Sovyetlerin ve Ame
rikaların, ne de Arap devletleri ve İsrail’in silâhlı çatışmaya müncer olabi
lecek bir ihtilâfta menfaatleri olamayacağı kanaati yaygındır. Türkiye’nin 
menfaatlerinin de bu bölgenin sulh ve güvenlik İçinde bulunmasında olduğu 
âşikârdır.

Dışişleri Bakanlığımız, Orta Doğu’dakİ buhranın ilk safhasında, Orta 
Doğu’daki Büyükelçileri ile istişarelerde bulunmanın lüzumunu gözöniine 
alarak ilg ili Büyükelçileri Merkeze davet eylemiştir.

Bu sırada, bölge devletleri Büyükelçilerinden bazıları Dışişleri Bakanlı
ğına gelerek, buhran hakkında izahatta bulunmuşlar ve görüşlerini bildirmiş
lerdir.

Buhranın halen bir intizar devresine girmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Durum azamî teyakkuzla takip edilmekte olup bölgenin ve dünya sulhunun 
yararına olacak bütün gayretler sarfedilmektedir.

Orta Doğu buhranı M illî Güvenlik Kurulumuzda da görüşülmüş ve 
21 Mayıs günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında aşağıdaki tebliğin ya
yınlanması kararlaştırılm ıştır. Hükümetimizin tebliği şöyledir :

«Hükümetimiz Orta Doğu buhranının gelişmesini büyük bir dikkatle 
izlemektedir.

Bölgede barış ve güvenliğin hâkim olmasına büyük önem atfeden ve 
bu yolda her zaman elinden gelen gayreti sarfetmekten geri kalmamış olan 
Türkiye’nin barışı tehdit edici durumların meydana gelmesinden ciddî endişe 
duyacağı tabiîdir.

«Türkiye, barışın ihlâline yol açacak bütün hareketlerden kaçınılması 
lüzumuna kaani bulunarak buhrana son verecek gayretleri desteklemektedir.

«Türk Hükümeti her zaman olduğu gibi bu kerre de buhrana sebebiyet 
veren durumun mütalâasında Birleşmiş M illetler Yasası ile hak ve adalet 
prensiplerine dayanmak gerektiği inancındadır. Bu arada, Hükümetimiz, kom
şuları ile iyi dostluk münasebetleri çerçevesi içerisinde Türkiye ile Arap mem
leketleri arasında mevcut yakın ilişkileri de gözönünde bulundurmaktadır.»

Hükümetin resmî beyanı budur. Bu beyan dışındaki neşriyat ve beyanlar 
Hükümetimizi ilzam etmez ve resmî mahiyet taşımaz.

Muhterem M illetvekilleri,
Şunu teyiden arzetmek isterim ki, bölgemizde vukua gelmiş bulunan bu 

buhranın her safhası ve inkişafı Hükümetimiz tarafından gayet yakinen, cid
diyetle ve soğukkanlılıkla takip edilmektedir. Bölgemizde sulh ve sükûnun 
hâkim kılınması hususunda müteyakkız bulunmaktayız.
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Belleten, Bakanlıkça yayın lanan metinlerden, ajans bültenlerinden ve gazete
lerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahiyetinde olup resmî 
bir belge değildir.



Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 
B E L L E T E N İ

Haziran 1967 Sayı





A Y I N  O L A Y L A R I





S î  Y  A  Sİ O L A Y L A R

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUN AY’IN FRANSA’YI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 27 - 30 Haziran 1967 tarihleri arasında 
Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle’ün davetlisi olarak Fransa’yı res
men ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile General de Gaulle arasındaki resmî 
görüşmeler tam bir mutabakatla neticelenmiştir. Dostane ve samimi bir hava 
içinde cereyan eden görüşmelerde iki Devlet Başkanı ik ili ilişkiler ve her iki 
ülkeyi ilgilendiren m illetlerarası meseleler üzerinde fikir teatisinde bulun
muşlardır. Ziyaretin sonunda yayınlanan Bildiride, siyasî, İktisadî ve kültürel 
konularda varılan görüş birliği ifade edilerek bu sahalarda yapılacak işbirliği 
hususundaki mutabakat belirtilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
General de G aulle’ü Türkiye’ye resmî bir ziyaret yapmaya davet etmiş ve bu 
davet memnuniyetle kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanının bu seyahati memleketimiz ile Fransa arasında ki 
esasen sıkı ve yakın ilişkilerin daha da kuvvetlenmesine son derecede olumlu 
katkıda bulunmuştur.

O R T A  D O Ğ U  O L A Y L A R I

Suriye - İsrail sınırlarındaki olaylar Arap ülkeleri ile İsrail arasında ki 
tansiyonu daha da gerginleştirmiş ve sonuç olarak buhran silahlı çatışmaya
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müncer olmuştur. BAC’in teklifi üzerine Gazza Bölgesindeki Birleşmiş M illet
ler Olağanüstü Kuvveti Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U - Thant tara
fından geriçekilmiş ve daha sonra Akabe Körfezinin İsrail gemilerine kapa
tıld ığı ve diğer yabancı gemilerin de stratejik madde kontrolüne tâbi tutulacak
ları Kahire’de açıklanmıştır.

Bu tedbirlere ilâve olarak, BAC ve Ürdün muhtemel İsrail saldırısına 
beraberce karşıkoymak amacıyla bir Savunma Andlaşması imzalamışlardır. Bu 
andlaşmaya Irak da katılmış ve nihayet BAC ile İsrail arasındaki savaş 5 Ha
ziran günü başlamış ve Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan’ın da İsrail’e fiilen 
savaş ilân etmeleri sonucu bütün Orta Doğu’ya yayılmıştır.

Orta Doğu olayları Sövyetler, B irliği ile Amerika Birleşik Devletlerini, 
bu bölgede bir kere daha karşıkarşıya getirmiş ve meseleye m illetlerarası bir 
mahiyet kazandırmıştır. Doğu Bloku memleketleri bütün olarak Arapları 
desteklemişler, ABC ve İngiltere ise İsrail lehine hayırhah bir tarafsızlık takip 
etmişlerdir. '

Orta Doğu buhranının başından itibaren Türkiye, silâhlı bir çatışmayı 
önlemek amacıle gerekli tavsiye ve teşebbüslerde bulunmuş ve ilg ili devletlerle 
bu konuda temaslar yapmıştır. Türkiye’deki tesis ve üslerin Türkiye’nin iradesi 
dışında ve Türkiye’nin menfatleriyle ve politikası ile bağdaşamıyacak şekilde 
kullanılm alarının mümkün olmıyacağı Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayan- 
gİl tarafından M illet Meclisinde açıklanmış ve böylece Türkiye’nin Araplara 
olan hayırhah tutumu ilân edilmiştir.

Savaşın beklenmedik bir süratle gelişmesi karşısında Güvenlik Konseyi 
Orta Doğu durumunu görüşmek üzere toplanmış ve müzakerelerde Sövyetler 
Birliğinin bir karar tasarısını oy birliği ile kabul etmiştir. Bu kararda, «İlgili 
hükümetlere ilk adım olarak derhal ateş kesilmesi için bütün tedbirlerin hemen 
alınması» ilânedilmiştir.

Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren Orta Doğu olayları m illetlerarası 
alanda geniş yankılar uyandırmış ve özellikle Birleşmiş M illetler Teşkilatının 
acele hal çaresi bulmak zorunda kaldığı önemli meselelerden birisi olmuştur. 
Birleşmiş M illetler Genel Kurulu, Sövyetler Birliğinin çağrısı üzerine, ola
ğanüstü toplanarak muhtelif karar tasarılarını görüşmüştür. Kudüs’ün statü
sünün değiştirilmemesi hususunda Pakistan tarafından teklif edilen karar ta
sarısına Türkiye de co-spoıısor olarak katılmıştı. Bu tasarı Türkiye’nin de im 
zasıııı taşıyan ve insani gayelere matuf olan bir diğer tasarı İle birlikte Genel 
Kurul tarafından kabul edilmiştir.
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İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE TÜRKİYE 
: ARASINDADİ KREDİ ANLAŞMASI

Ortak Pazarın bir organı olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’nin 
Kuzey Batısında Gökçekaya köyü yakınında, Sakarya nehri üzerinde, bir 
baraj ve 300 megavatlık bir hidroelektrik santralı inşaatının finansmanı için, 
14 Haziran 1967 tarihinde Türkiye hükümeti ile 65.700.000 lira lık  bir ikraz 
anlaşması imzalamıştır.

Gökçekaya projesinin topyekûn maliyeti 583.200.000 T.L. olacak, bunun 
257.400.000’i döviz olarak sağlanacaktır. Avrupa Bankası ile finansman mu
kavelesi 30 yıl sürelidir. Bunun 7 y ıllık  devri ödeme dışı bırakılacak senelik 
faiz ise yüzde 3 olacaktır.

. AVRUPA ULAŞTIRMA BAKANLARI KONFERANSI

14-16 Haziran tarihlerinde Hamburg’ta yapılan Avrupa Ulaştırma 
Bakanları toplantısında memleketimizi temsil eden Ulaştırma Bakanı Dr. 
Sadettin Bilgiç, yurda dönüşünde verdiği demeçte belirttiği gibi konferansta 
ulaştırma işlerinde standardizasyon ve güvenlik konuları üzerinde durulmuş
tur. : c .

; ı .. .,ı ' . > ■ . .. ■' ■ ■ ■ ; ' ■ • • > ■

TÜRKİYE — FIOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASINA 
EK İDARİ ANLAŞMA

Türkiye - Hollanda, sosyal güvenlik anlaşmasına ek İdarî anlaşma Hol
landa Sosyal İşler Bakanı ve La Haye Büyükelçimiz Vahid Halefoğlu tara
fından imzalanmıştır.

DÖRT BALKAN ÜLKESİ TURİZM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

28- 30 Haziran tarihlerinde Ankara’da toplanan Bulgaristan, Romanya, 
Yugoslavya ve Türkiye Turizm İşbirliği toplantısında sözkonusu ülkelerin 
resmi turizm teşekkülleri arasında turizm alanında yapılacak işbirliğinin fayda 
ve lüzumu hakkında bilgi teatisinde bulunulmuş, bu ülkeler arasında dörtlü 
turizm işbirliği anlaşması taslağı incelenmiştir.
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TÜRKİYE — FEDERAL ALMANYA TEKNİK İŞBİRLİĞİ
EK ANLAŞMASI

Türkiye ile  Federal Almanya arasında 15 Eylül 1964 tarihinde imzala
nan teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde, Gökhöyük teknik ziraat okulunda 
bir teknik sınıf tesisi ile ilg ili ek anlaşma, 23 Haziranda Dışişleri Bakanlığında 
imzalanmıştır.

RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE KAMU İDARESİ KOMİTESİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının Teknik İşbirliği ve Kamu 
İdaresi Komitesi 24 Haziran’da Tahran’da toplanmıştır.

KENNEDY MÜZAKERELERİ ANLAŞMALARINI İMZALAYAN 
ÜLKELER

Türkiye dahil olmak üzere, 46 ülkenin temsilcileri 30 Haziranda Cenev
re’de Kennedy müzakereleri anlaşmalarına imza koymuşlardır. Anlaşmaları 
imzalayan Doğu Avrupa ülkleri şunlardır : Çekoslovakya, Polonya ve Yugos
lavya. Anlaşmayı protesto ederek imza koymayan ülkeler ise şunlardır : Kıbrıs, 
Fildişi Kıyısı Gana, M alta, Nijer, Togo, Uganda ve Birleşik Arap Cumhuri
yeti.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Kıbrıs’taki Türk cemaatinin kültür ihtiyaçlarım karşılamak ama
cıyla 13 opera ve bale san’atçısı 7 Haziran günü Ankara’dan Kıbrıs’a hare
ket etmişlerdir.

Kıbrıs Türk cemaati İle Dışişleri Bakanlığının ortak teşebbüsleri so
nucu 10 gün süre ile Kıbrıs’daki çeşitli yerlerde konserler vermiş olan opera 
ve balenin san’aijçıları şunlardır :

Piyanist B ilge Aydın eşliğinde balerin Gül Oya Güreli, Binay Berkan, 
Jale Akyüz, Hüsnü Sunal, Üstün Öztürk, Rezan Ürey ve Ümran Ürey.

Piyanist A lp Ulusoy eşliğinde opera san’atçı Mete Uğur, Keriman 
ve Müfide Özgüç.

— Kıymetli piyanistimiz İdil Biret, Çekoslovakya’da bir seri konser ver
miştir.

Biret Teblici şehrinde verdiği ilk konserinde Beethoven’in 2 ’nci piyano 
konçertosunu, Bohemya filarmoni orkestrasının eşliğinde ve 600 kişilik bir 
dinleyici kitlesi önünde çalmıştır.

İdil Biret, 21 Haziran akşamı Prag’da bir resital vermiş, ayrıca 23 Ha
ziran tarihinde Karlovi V ari’de orkestra eşliğinde çeşitli kompozitörlerin 
eserlerini çalmıştır.

— 1966 Haziran’ından beri Amerika’nın altı büyük şehrinde sergilen
miş olan «Türk sanat hâzineleri sergisi» altı haftalık bir süre için San Fran
cisco şehrinde açılmış bulunmaktadır. Washington Büyükelçimiz Melih Esen- 
bel bu münasebetle yapılan merasimde hazır bulunmuş ve bir açış konuşması 
yapmıştır.

Sergi San Francisco’dan sonra Milwaukee, Boston ve New York şehir
lerinde de açılmış olacaktır. Şimdiye kadar yedi büyük şehirde teşhir edilmiş 
olan Türk sanat hâzineleri sergisi Amerika’da büyük bir alaka görmekte ve 
Amerikan basını Türk sanat tarihinin zenginliklerinden çok sitayişkâr bir 
lisanla bahsetmektedir.
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HAZİRAN 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİ





2 Haziran 1967 ATENAGORAS’I TEMSİL EDEN BİR  
HEYETİN PAPAYI ZİYARETİ

İstanbul Patriği Atenagoras’ın talim atı üzerine 
Girit kilisesine mensup bir heyet Roma’ya giderek Pa
payı ziyaret etmiştir. Heyet, Papaya ilk  Girit piskopo
sunun kemiklerinin Girit’e gönderilmesinden duyduk
ları memnuniyeti bildirmiştir.

3 Haziran 1967 ÇAĞLAYANGİL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, kendi
sini ziyarete gelen Sovyetler Birliğinin Ankara Büyük
elçisi Andrei Smirnov’u kabul ederek, iki buçuk saat 
süren bir görüşme yapmıştır.

Sovyetler Birliği Büyükelçisi, görüşme ile ilg ili 
olarak basın mensuplarına şöyle demiştir :

«Sayın Dışişleri Bakanınızla, iki önemli mesele 
üzerinde durduk : bu meseleden birincisi, Türk hükü
meti ile Sovyetler Birliği hükümetleri arasındaki mese
lelerdir ki, bunlar daha ziyade İktisadî konulardır.

İkinci mesele ise, Orta Doğu’daki durumdur. 
Bakana, bu meseledeki durum hakkında hükümetimin 
tutumunu izah ettim. Arap memleketlerine karşı İsra
i l ’in mütecaviz hareketlerde bulunduğu, Arap memle
ketlerini desteklediğimizi anlattık. Arapların emper
yalist devletlere karşı kendi haklarını, bağımsızlıkla
rım savunma mücadelesi yaptıklarım izah ettik, biz, 
bu konuda Arap ülkelerini destekliyoruz.

Sayın Dışişleri Bakanınız da, bu meselede, ken
di hükümetinin tutumlarını izah ettiler. Görüşmemiz 
karşılıklı anlayış havası içinde geçmiştir.»

3 Haziran 1967 İSRAİL - ARAP SAVAŞI

İsrail ile Arap komşuları arasındaki savaş, yak
laşık olarak altı gün devam etmiştir, 10 Haziran gece
si Suriye ile İsrail’in arasında ateş - kes’in sağlanma
sından sonra sona ermiştir.
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j> Haziran 1967 ORTA DOĞU’DA BAŞLAYAN SAVAŞ İLE 
İLGİLİ BAKANLAR. KURULU TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel’in başkanlığında 
yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısından 
sonra, Başbakan gazetecilere şunları söylemiştir :

«Orta Doğu bölgesinde daha önce başlamış bulu
nan ihtilâf, silâhlı bir çatışma halini almıştır. Ümit 
ederiz ki, bu silâhlı çatışma kısa zamanda sulhe çevri- 
lebilsin.»

J> Haziran 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE 
ORTA DOĞU OLAYLARI HAKKINDA  
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in M il
let Meclisinde Orta Doğu olayları ile ilg ili olarak yap
tığı konuşma şöyledir :

«Orta Doğu buhranı hakkında Hükümetimiz 
Yüksek Meclise 29 Mayıs 1967 tarihinde bilgi vermiş
ti. O zamandan beri hadiseler hızlı bir inkişaf göster
miş ve bilindiği gibi bu sabahtan itibaren İsrail ile 
B. A. C. arasında muhasemat başlamıştır. Çarpışmala
rın nasıl başladığı hakkındaki b ilgiler henüz vuzuh kes- 
betmemiştir. K arşılıklı olarak neşredilen tebliğlere göre 
şimdiye kadar karada da çarpışmalar oluyorsa da özel
lik le hava savaşı kesafet kazanmaktadır. Bazı şehirlere 
hava akınları yapıldığı da bildirilmektedir. Uçak zaiyatı 
hakkında muhtelif rakamlar verilmektedir. Diğer taraf
tan, Suriye de savaşa katıldığını ilân etmiştir. Suriye ile 
İsrail arasında da bazı hava çatışmaları olduğuna dair 
b ilgiler mevcuttur. Yakın Doğudaki Arap devletlerinin 
hepsi B. A. C. nin yanında yeraldıklarını bildirmişlerdir. 
Büyük devletlerin tutumları henüz sarahat kesbetme- 
miştir. M ahallî saat ile 15.30’da New York’da Birleş
miş M illetler Güvenlik Konseyinin toplanacağı bildiril
mektedir.

Bölgemiz ve dünya barışı için büyük bir endişe 
kaynağı olan bir durumun ortaya çıktığını üzüntüyle 
kaydediyoruz.
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Hükümetimiz, birkaç hafta evvel başlayan buh
ranın silâhlı bir çarpışmaya müncer olmaması ve İhti
lâfın  diplomasi yolile sona erdirilmesi gayesile elinden 
gelen gayreti sarfetmiş ve bu maksatla ilg ili taraflar 
nezdinde gerekli itidal tavsiyesinde ve teşebbüslerde 
bulunmuştur. Bu gayretlerimiz 27 Mayıs 1967 tarihli 
Hükümet açıklamasında belirtilen esaslar çerçevesinde 
yürütülmüştür. Gerek müttefiklerimizle gerek komşu
larımızla bu mesele üzerinde geniş görüş teatisinde 
bulunulmuştur.

Çarpışmaların devam etmesinin dünya barışı için 
bir tehlike teşkil edeceği kanaatindeyiz. Bu itibarla, bu 
safhada bile barışın teatisi için gayretlerimize devam 
edeceğimiz tabiidir. Bu buhranın geniş ih tilâflara mey
dan vermeden kısa bir zamanda yatışacağı ümit ve te
mennisini muhafaza ediyoruz. Hadiseler geliştikçe 
Yüksek Meclise bilgi verilecektir. Bulunduğumuz böl
gede patlak veren bu buhran sırasında hâdisatı yakın
dan ve durumun gerektiği teyâkkuzla takip etmekte ol
duğumuzu Yüksek Heyetinize arzetmek isterim.»

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Meclis’te yaptığı 
konuşmasının ertesi günü de Cumhuriyet Senatosunda 
ayni konuda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge l ) .

6 Haziran 1967 KORE B. M; DAİMÎ KOMİSYONUNDA TÜRK  
TEMSİLCİSİNE TEVCİH EDİLEN FAHRİ 
HUKUK DOKTORLUĞU

Birleşmiş M illetler’de Asya - Afrika Grubu mü
zakerelerinde hükümetimizi temsil eden Çanakkale 
M illetvekili Dr. Muammer Baykan, Kore Cumhurbaş
kanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmiştir. Kore 
Birleşmiş M illetler daimi komisyonunda beş yıl müd
detle Türk heyeti başkanlığı görevinde bulunan Dr. 
Baykan’a Kung - hi Üniversitesi fahri hukuk doktor
luğu ünvanı tevcih edilmiştir.
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7 Haziran 1967 ALMANYA ZİYARETİNDEN DÖNEN İRAN 
ŞAHI İLE CEVDET SUNAYTN GÖRÜŞMESİ

Federal Almanya’ya yaptığı ziyaretten memleke
tine dönen İran Şahı Rıza Pehlevi, Ankara’ya uğraya
rak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süley
man Demirel ile Orta Doğu buhranını görüşmüştür. 
Daha sonra basın mensuplarını kabul eden Şah, soru
larını cevaplandırmıştır (Bk. Belge 2).

7 Haziran 1967 GÜVENLİK KONSEYİNİN ATEŞ KES ÇAĞRISI

Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler B irli
ğinin, karar metni üzerinde tam bir mutabakata varma
sından sonra toplanan Güvenlik Konseyi, İsrail ile 
Arap komşularını «ateşi derhal kesmeye ve bütün as
kerî faaliyetlere bir son vermeye» çağırmıştır.

Oy birliği ile kabul edilen karar metninde, b irlik
lerin eski mevzilerine çekilmesi gibi bir hükmün mev
cut olmadığı görülmüştür. T İJ

7 Haziran İ967 AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANININ
, , TÜRKİYE’YE YAPACAĞI ZİYARETİNİN
J  ̂ ERTELENMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağlayangil’in da
vetlisi olarak 9 Haziran cuma günü Türkiye’yi resmen 
ziyaret edeceği bildirilen Avusturya Dışişleri Bakanı 
Dr. Lujo Toncic - Sokinj’in bu ziyareti ertelenmiştir.

Ziyaretin Orta Doğu olayları ile ilg ili olarak 
Avusturya Dışişleri Bakanı tarafından ertelendiği öğ
renilmiştir.

8 Haziran 1967 ORTA DOĞU SAVAŞI İLE İLGİLİ OLARAK
MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN 
KONUŞMALARA DIŞİŞLERİ BAKANININ  
VERDİĞİ CEVAP

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir gün 
evvel M illet Meclisinde Orta Doğu savaşı ile  ilg ili ola-
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8 Haziran 1967

10 Haziran 1967

rak Parti Grup sözcülerinin yaptıkları gündem dışı ko
nuşmalarını cevaplandırarak hükümetin tutumunu bir 
kere daha açıklamıştır (Bk. Belge 3).

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKAN1NIN 
ÇEKOSLOVAKYA ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi Baş- 
kanınm davetlisi olarak Çekoslovakya’ya giden 15 ki
şilik parlâmento heyeti başkanı Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasagun, bu ziyaretleri ile  i l
g ili olarak özetle şunları söylemiştir :

«Çekoslovakya devlet adamları ile yaptığımız 
temaslar karşılıklı görüş birliği ve anlayış içinde cere
yan etmiştir. Çekoslovakya’da gördüğümüz misafirper
verlik ve yakın ilgiyi bilhassa belirtmek isterim. Ziya
retimiz sırasında Varo Maraya bölgesinin Hodanomin 
şehrinde, birinci dünya savaşında Galiçya cephesinde 
şehid olan kimlikleri belli 333 ve isimleri bilinmeyen 
binlerce Türk şehidinin hatırasına dikilen anıt’ın açılı
şını yaptık. Aziz Atatürk’ün kabrinden götürdüğümüz 
vatan toprağını şehidlerimizin kabrine koyduk. Çekos
lovak hükümeti bu konuda geniş bir ilg i ve büyük has
sasiyet gösterdi.»

BAŞBAKANIN AP MERKEZ TEMSİLCİLER 
MECLİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Adalet Partisi Merkez Temsilciler Meclisinin 
toplantısında bir konuşma yapan AP Ger, el Başkanı ve 
Başbakan Süleyman Demirel, dış politika konuları ile 
ilg ili olarak özetle şunları söylemiştir :

«Kıbrıs mes’elesinde büyük milletimiz ve onun 
temsilcisi olan parlâmentomuz ve hükümetim fevka
lâde hassastır. Biz sulhün bölgemiz İçin ve bütün dün
ya için büyük bir değer taşıdığına müdrikiz. Kıbrıs’taki 
ırkdaşlarımız bu mücadeleyi kazanmamızda en mühim
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unsurlardan biridir ve hattâ başlıcasıdır. Bugün Kıb
rıs’ta ırkdaşlarımız kendi idarelerini kurmuşlardır. 
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bizim iktidara 
gelişimizden bu yana Kıbrıs mes’elesinde zaman aleyh
te işlememiştir. Kıbrıs bugün bir mezalimden kurtul
muştur. Bu suretle iktidara geldiğimizden bu yana bu 
konuda mühim bir mesafe katedilmiştir.

Bu arada şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye 
yanlış hesap edilmemelidir. Buna dikkat etmek, hesabı 
yapanların menfaati icabıdır. Biz, sulhün bozulmama
sı için azamî gayretleri yaptık, yapmakta da kararlıyız.

Bundan bir müddet evvel Türkiye’nin büyük dost
ları ve müttefikleri İran ve Pakistan’ı ziyaret ettim. Bu 
seyahatim şunu isbat etmiştir ki, Türkiye bu memle
ketlerin gönlünde ve büyük itimatlarına mazhardır. 
İran ve Pakistan’dan sonra resmî olarak Batı Alman
ya’yı ve gayrî resmî olarak ta Belçika’yı ziyaret ettim. 
Türkiye bu memleketlerde ve Batıda büyük bir itibarın 
sahibidir.

Batı Almanya ile olan münasebetlerimiz büyük 
memnuniyet verici mahiyettedir. Dünya mes’ el elerini 
ve İki memleket arasındaki münasebetleri daha ileri 
seviyede tanzim ve tarsin ve bu konularda fikir teatisi 
fevkalâde faydalı olmuştur. Şunu kesinlikle ve bahti
yarlık duyarak ifade etmek isterim ki, Türkiye hürriyet 
düzeninin vazgeçilemez unsurudur.»

10 Haziran 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTA DOĞU’DAKİ 
ÇARPIŞMALARIN DEVAMI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, bu konuda basma 
şunları söylem iştir:

«O rta - Doğu’daki çarpışmalarla ilg ili olarak, Bir
leşmiş M illetler Güvenlik Konseyi tarafından alınmış 
bulunan ateş kes kararlarına riayet edilmemesinden do
layı, bilhassa İsrail - Suriye kesiminde silâhlı muhase- 
rnat ve silâhlı harekâtın devam etmekte olduğu, üzüntü 
ile müşahade edilmektedir.
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Orta - Doğu’da barışın temini için Güvenlik Kon
seyinin söz konusu kararlarına, tarafların hepsinin tam 
bir riayet göstermesinin lüzum ve ehemmiyeti aşikârdır.

Bu sebeple, Güvenlik Konseyi kararlarının icapla
rının bütün taraflarca gecikmeden yerine getirilmesini 
temenni etmekteyiz. Bu münasebetle şunu da belirtelim 
ki, dün de söylediğim gibi, kuvvet istimali suretiyle 
arazi kazancı sağlanması veya pozisyon takviyesi yoluna 
gidilmesine karşıyız.»

11 Haziran 1% 7 ARAP — İSRAİL HARBİNİN TÜRK EKONOMİSİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ MALİYE 
BAKANININ SÖZLERİ

M aliye Bakanı Cihat Bilgehan, Arap - İsrail har
binin Türk ekonomisi üzerinde menfi bir etki yapmadı
ğını söylemiş, döviz stokumuzun her zamankinden daha 
iyi olduğunu açıklamıştır. M aliye Bakanı, Orta Doğu’da 
buhran havasının doğması üzerine hükümetimizin ve 
kuruluşların da tedbir aldığını belirtmiş, döviz stoku
nun 43 milyon dolara ulaştığını açıklamış, sözlerine şun
ları eklem iştir: «Olağanüstü hiç bir hal yoktur, piyasa 
normaldir, fiyatlarda buhrandan dolayı bir değişiklik 
yoktur, tedbirler zamanında alındığı için banka muame
lelerinde ve piyasada bir fevkalâdelik olmamıştır.»

U - 1 3  Haziran 1967'IÜRKİYE — AFGANİSTAN KÜLTÜR  
ANLAŞMASI ÇALIŞMALARI

Dışişleri Bakanlığı ve M illi Eğitim Bakanlığı tem
silcilerinden kurulu bir heyet, Türkiye ile Afganistan 
arasındaki kültür anlaşmasının 1967 yılı faaliyetlerini 
düzenlemek üzere Kabil’de İlgililerle temasta bulun
muştur.

U Haziran 1967 TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE YARDIM TEKLİFİ

Beyruttaki Türkiye Büyükelçiliği, şu bildiriyi ya
yınlamıştır :
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«Türk hükümeti Suriye hükümeti ile  temasa geç
miş ve İskenderun limanı yoluyla Suriye’ye buğday ve 
yiyecek maddeleri göndermeyi teklif etmiştir. Bu amaç
la  bir Türk gemisi İskenderun’a gelmiştir»

11 Haziran 1967 AVRUPA KONSEYİNDE GÖRÜŞÜLEN ORTA 
DOĞU İLE YUNANİSTAN OLAYLARI 
KONUSUNDAKİ TÜRK DELEGESİNİN 
MÜDAHALELERİ

Paris’te toplanan Avrupa Îstişarî Konseyi Siyasî 
Komisyonu gündeminde bulunan Orta Doğu ihtilafı 
ile  Yunanistan mevzuunda söz alan M illet Meclisi Dış
işleri Komisyonu Başkanı Ertuğrul Akça bu konudaki 
Türkiye’nin tutumunu izah etmiş ve özetle şunları söy
lemiştir :

«Benim görüşüme göre, ateş kes emrinin şimdilik 
kabul edilmesinin savaşın kesin olarak bitmiş olması 
şeklinde tefsiri asla doğru değildir. Bizler, hepimiz, Av
rupa Konseyi üyeliğinden önce, aynı zamanda Birleş
miş M illetler üyeleriyiz. Bu ih tilâfa bitmiş nazarile ba
karak iyimserlik uykusuna dalacak durumda olamayız. 
Konseyin Politik Komisyonu olarak derhal bir karar 
sureti hazırlamalı ve görüşümüzü açıkça belirtmeliyiz.»

Yunanistan olayları hakkında Komisyona getirilen 
karar sureti hakkında konuşan Akça «önümüze getirilen 
karar sureti çok yumuşak ve Yunanistan’da bugün çiğ
nenmekte olan insan haklarına ve demokrasiye indirilen 
darbeden tek kelime ile olsun bahsedilmemektedir» de
miştir.

Akça’nın bu sözlerinden sonra müzakerelere ge
çilmiş ve Yunanistan hakkındaki karar suretinin üçüncü 
maddesinin sonuna Akça’nın teklifi ilâve edilerek karar 
sureti kabul olunmuştur.

12 Haziran 1967 ÇAĞLAYANGÎL — EKONOMU GURAS
GÖRÜŞMESİ

Lüksemburg’a hareketinden evvel verdiği demeçte 
belirttiği gibi, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
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Atlantik Konseyinin toplantısı vesilesiyle Lüksemburg’a 
gelmiş bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Ekonomu- 
Guras ile bir görüşme yapmıştır.

12 Haziran 1967 İZMİR’DE KURULACAK OLAN RAFİNERİ İLE 
İLGİLİ OLARAK TPAO İLE SOVYET FİRMASI 
ARASINDA SÖZLEŞME

İzmir’de kurulacak üç milyon ton kapasiteli rafi
neri ile ilg ili olarak 24 milyon 250 bin dolarlık bir söz
leşme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın’da Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Sovyetler B irliğ i’nin 
Neftechim - promexport firması arasında imzalanmış
tır. Sözleşme, «rafinerinin gerekli mühendislik işleri ve 
teçhizatın teslimi ile deneme çalışmalarının yapılmasını» 
öngörmektedir.

12 Haziran 1967 TÜRK HÜKÜMETİNİN ARAP ÜLKELERİNE 
YARDIM KARARI

Türk hükümeti Orta Doğu savaşında can ve mal 
kaybına uğrayan Arap ülkelerine gıda, giyecek ve ilaç 
yardımı yapmağa karar vermiş ve K ızılay’ı kararı gerçek
leştirmekle görevlendirmiştir. İlk olarak Ürdün’e gerekli 
yardımın yapılması İçin çalışmalara başlanmıştır.

13 - 14 Haziran 1967NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 13 -14 
tarihleri arasında Liiksemburg’da toplanan Nato Ba
kanlar Konseyinde yaptığı konuşmada özellikle Orta 
Doğu meselelerine önem vermiştir (Bk. Belge 4 ) . N a
to Bakanlar Konseyinin bu konudaki tutumu toplantı 
sonunda yayınlanan ortak bildiride belirtilm iştir (Bk. 
Belge 5). Dışişleri Bakanı Çağlayangil, ayrıca yurda 
dönüşünde toplantı ile ilg ili b ilgi vermiştir (Bk. Bel
ge 6).
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13 Haziran 1967 GÜNEY - BATI AFRİKA ÎÇÎN B. M. İDARÎ 
KOMİSYONU SEÇİMİ

B. M. Genel Kurulu Güney Batı Afrika durumu
nu incelemek üzere 21 Nisan’dan beri devam eden 5. 
özel toplantı dönemine, Güney Batı A frika için İdarî 
Komisyonun 11 üyesini seçtikten sonra son vermiştir.

Batı Afrika için İdarî komisyona oy sırasına gö
re seçilen üyeler şu ülkelerdir : N ijerya, Pakistan, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti, Yogoslavya, Kolombia, Zam- 
bia, Türkiye, Güyan, Endonezya, Hindistan, Şili.

14 Haziran 1967 U THANTTN KIBRIS İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 
Kıbrıs’taki B. M. Barış Kuvvetinin görev süresinin altı 
ay daha uzatılmasını tavsiye eden raporunda, ada’daki 
şartlara değinerek şunları söylemiştir :

«Kıbrıs probleminin kökünü teşkil eden temel 
meselelere bir çözüm bulunamadığını hatırdan uzak 
tutmamak gerekir. Bu durumu dikkate almamak sade
ce tehlikeyi davet eder.

İlgili taraflarından en büyük ricam bu çıkmaz
dan kurtulabilmek için ellerinden gelen çabayı har
camaları ve ancak gergin bir mütareke diye niteliyebile- 
ceğim statükoyla yetinmekten vazgeçmeleridir.

Birleşmiş M illetler her türlü yardımı vermeye ha
zır olmakla birlikte, taraflar, bu çıkmazdan kurtulabil
mek için gerçek bir samimiyetle hareket etmedikleri tak
dirde, yapılacak pek az şey olduğu da aşikârdır.»

14 Haziran 1967 B. M. GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Genel Sekreter U Thant, Sovyetlerin isteği üzerine 
Genel Kurulun Ortadoğu meselesini görüşmek üzere 
olağanüstü toplantıya çağrılması amacıyla bütün temsil
ciler nezdinde çalışmalarına başlamıştır
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15 Haziran 1967 BOĞAZLARLA İLGÎLÎ SÖYLENTİLER 
HAKKINDA BİR AÇIKLAMA

Dünyadaki yedi boğazla beraber İstanbul ve Ça
nakkale boğazlarının da serbest sulardan sayılması yo
lunda Sovyetler Birliğinin yaptığı bildirilen teklifle 
ilg ili olarak, Dışişleri Bakanlığınca bir açıklama yapıl
mıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdür yardımcısı Faruk Celiloğlu, gazetecilerin soru
larına karşılık yaptığı bu açıklamada, «Boğazlar konu
sunda Bakanlığımıza intikal etmiş herhangi bir malu
mat ve müracaat yoktur» demiştir.

15 Haziran 1967 CEZAİR BÜYÜKELÇİMİZİN İLGİLİ
MAKAMLARLA YAPTIĞI BİR GÖRÜŞME

Cezair basın ajansının bildirdiğine göre, Türki
ye’nin Cezair Büyükelçisi İsmail Soysal, Cezair D ışişle
ri Bakanlığına kabul edilmiş ve Kudüsteki Türk kon
solosunun, Kudüste aileleriyle birlikte enterne edilen 
Arap konsoloslarının serbest bırakılması için İsrail yet
kilileri nezdinde teşebbüse geçtiğini bildirmiştir Ajans 
şunları eklemektedir :

«Büyükelçi, görüşme sırasında İsrail’in Arap 
topraklan üzerinde yayılma niyetlerine karşı hüküme
tinin aldığı tutumu hatırlatmış, ayrıca Türkiye’deki 
Arap ülkeleriyle dayanışma gösterilerinden ve Arap 
ülkeleri lehindeki yardım toplama faaliyetinden bah
setmiştir.

16 12 Haziran 1967 İRAN ŞAHININ TÜRKİYE/Yİ ZİYARETİ

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve eşi Şahba- 
nu Ferah Diba 16 - 21 Haziran tarihlerinde Türkiye’yi 
resmen ziyaret etmişlerdir. Esenboğa havaalanında 
Cumhurbaşkanı tarafından karşılanan Şah bir konuş
ma yapmış ve daha sonra gazetecilerin sorularını cevap
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landırmıştır (Bk. Belge 7 ). İran Şahı, ziyaretinin ilk  
günü anıt kabre giderek bir çelenk koymuş ve daha 
sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayı’ ziyaret etmiş, 
Cumhurbaşkanı ayni akşam Şahın şerefine bir yemek 
vermiştir (Bk. Belge 8). Türk - İran resmi görüşmeleri 
ziyaretin ikinci günü başlamıştır. Ayni gün Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından Şah şerefine bir öğle ye
meği verilmiştir (Bk. Belge 9). Ziyaretinin üçüncü 
günü Kırıkkale tesislerini gezen İran Şehinşahı, eşi ve 
beraberindeki heyet ile ayni akşam İstanbul’a hareket 
etmiştir. Şah ve Şahbanu, İstanbul’da muhtelif turistik 
ve tarihi yerleri gezmişler, 20 Haziran salı akşamı ise, 
İran Dışişleri Bakanı ile  beraber Birleşmiş M illetler 
Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ayın 18’inde 
New York’a giden Dışişleri Bakanı Çağlayangil adına 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan’ın Dolmabahçe sarayında 
şereflerine verdiği ziyafette hazır bulunmuşlardır. İran 
Şahının, Cumhurbaşkanı Sunay tarafından uğurlanarak 
memleketimizi terkettiği 21 Haziran çarşamba günü, 
Türk - İran ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. Belge 10).

16 Haziran 1967 İNCİRLİK’T EN HAVALANDIĞI İDDİA
EDİLEN AMERİKAN UÇAKLARI İLE İLGİLİ 
HABERİN TEZKİBİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, Akşam gazetesinde intişar etmiş olan ve İncirlik 
havaalanında İsrail bandrolü vurularak Suriye istika
metinde havalandığı iddia edilen Amerikan uçakları 
ile ilg ili haberi kat’iyetle ve kesinlikle tezkib etmiştir.

18 Haziran 1967 DIŞİŞLERİ BAKANLARI ÇAĞLAYANGİL VE 
ZAHİDİ’NİN B. M. GENEL KURULU 
TOPLANTISINA KATILIŞLARI

New York’a hareketinden evvel gazetecilere bir 
demeç veren Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
şunları söylemiştir :
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«Orta - Doğu meselesini müzakere etmek üzere 
toplanacak olan Birleşmiş M illetler asamblesi içtimama 
katılmak üzere New - Yokr’a gidiyorum. Asamblede 
hükümetimizin Orta - Doğu meselesinde bugüne kadar 
açıklanmış bulunan siyasetinin ışığı altında ben de gö
rüşlerimizi müdafaa edeceğim. Bilindiği gibi bu siyaset 
başlıca iki noktaya dayanır. Türkiye, kuvvet İstismali 
yoluyla toprak ilhakına asla taraftar değildir. Ayrıca 
Türkiye, kuvvet istismali ile bir siyasi prestij sağlanma
sına matuf teşebbüs ve gayretleri de desteklemiyecek- 
tir.»

İran Şahmın Türkiye’ye yapmakta olduğu resmi 
ziyaret dolayısiyle memleketimizde bulunan İran Dışiş
leri Bakam Ardeshir Zahidi de ayni uçakla New York’a 
hareket etmiştir.

18 Haziran 1967 BEYRUT’TAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN ARAP 
ÜLKELERİNİN DESTEKLENMESİ 
KONUSUNDA BİLDİRİSİ

Beyrut’taki Türk Büyükelçiliği bir bildiri yayın
layarak Türk hükümetinin, Filistin konusunda Arap 
tezini desteklediğini açıklamıştır. Bildiride devamla 
Türkiye’nin, daha Orta - Doğu bunalımı başgösterme- 
deıı önce İsrail’e karşı Arap ülkeleri yanında yer alaca
ğını ifade etmiş olduğu belirtilmektedir.

Türk Büyükelçiliğinden yayınlanan bildiride Tür
kiye’nin Ürdün, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Suriye’ye 
battaniye, yiyecek, ayakkabı ve başka gerekli yardım 
malzemesi göndererek savaş kurbanı Araplara yardım 
edeceği de açıklanmaktadır.

1 8 - 2 6  Haziran 1967POLONY A PARLAMENTO HEYETİNİN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Polonya Halk Cumhuriyeti M illet Meclisi Başkanı 
Czeslaw Wyceh başkanlığında 15 kişilik bir Parlamen
to heyeti, Türk Parlamentosunun resmi davetlisi olarak
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Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Konuk Parlamento heyeti, 
Ankara’da bulundukları süre zarfında anıtkabri ziyaret 
etmişler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul 
edilmişler ve Cumhuriyet Senatosu ile M illet Meclisi 
başkanlarım ziyaret etmişlerdir. Heyet mensupları 20 
Haziran günü T. B. M M .’sini de ziyaret ettikten sonra 
Senato Başkanı Atasagun tarafından şereflerine verilen 
akşam yemeğinde hazır bulunmuşlardır (Bk. Belge 11). 
Konuk Parlamento heyeti, 22 Haziran günü Ankara’dan 
ayrılarak İzmir ve İstanbul’da tarihi yerleri ve sınai te
sisleri gezmiştir.

19 Haziran 1967 KIBRIS’DAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV
SÜRESİNİN UZATILMASI

Güvenlik Konseyi oybirliğiyle Kıbrıs’daki B. M. 
barış gücü’nün görev süresini 26 A ralığa kadar altı ay 
daha uzatmıştır.

19 Haziran 1967 ARAP ÜLKELERİNE TÜRKİYE’NİN YARDIMI

Orta - Doğu’daki son olaylar sonucunda zarara 
uğrayan Arap ülkelerinden Suriye ve Ürdün’e Türkiye, 
Kızılay kanaİı ile bazı yardım malzemesi göndermiştir.

İlgililerden alınan bilgiye göre, Suriye’ye gönderi
len Kızılay yardım malzemesini taşıyan üç kamyon bir 
gün evvel Şam’a varmıştır. Diğer taraftan Amman’a 
gönderilen yardım malzemesi taşıyan iki kamyon ise yo- 

 ̂ la çıkmıştır.

19 Haziran 1967 TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN
İNGİLTERE’Yİ ZİYARETİ

İstanbul M illetvekili Dr. A li Esat Birol başkanlı
ğında bir Türk Parlamento heyeti, İngiltere Parlamen
tosunun davetlisi olarak bu memleketi resmen ziyaret et
mek üzere Londra’ya hareket etmiştir.
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19 Haziran 1967 TÜRKİYE  - FEDERAL ALMANYA KREDİ 
ANLAŞMASI

Federal Almanya’nın Türkiye’ye açacağı yeni bir 
kredi İle ilg ili anlaşma Bonn’da imzalanmıştır.

Anlaşma, Federal A lmanya’nın bu yıl içinde 
Türkiye’ye 184 milyon mark çevresinde borç vermesini 
öngörmektedir. Bu kredinin büyük kısmı, Batı Alman
ya’ya olan devlet borçlarının ödenmesini kolaylaştır
mada kullanacaktır.

21 Haziran 1967 KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GERİ ÇEKİLMESİ 
ŞARTLARI İLE İLGİLİ TEMİNAT

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thaırt, ev 
sahibi ülke talep ettiği takdirde Kıbrıs’daki B. M. ba
rış gücünün geri çekilmesinden önce meselenin Güven
lik Konseyine aksettirileceği hususunda Kanada hükü
metine teminat vermiştir.

Bu açıklamayı parlâmento’da yapan Başkan Lester 
Pearson, Mısır - İsrail sınırındaki geri çekilmenin bir 
tekrarının Kıbrıs’da da meydana gelmiyeceği hususunda 
Genel Sekreterden kesin bir teminat aldığını söylemiştir.

U Thant’ın bu teminatı üzerinedir ki ada’da 900 
askeri bulunan Kanada hükümeti, adadaki barış kuvve
tinin görev süresini altı ay daha uzatan karar teklifi le
hinde oy kullanmıştır.

22 Haziran 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M. GENEL 
KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞ/YA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Orta 
Doğu buhranını görüşmekte olan Birleşmiş M illetler 
olağanüstü Genel Kurul toplantısında bir konuşma yap
mıştır (Bk. Belge 12).
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23 Haziran 1967 B. M. MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİNİN
ZİYARETİ

Birleşmiş M illetler Mülteciler Yüksek Komiseri 
Prens Sadrettin Han, altı günlük resmi ziyarette bu
lunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.

Sadrettin Han, resmî temasları sırasında, Cumhur
başkanı ve Başbakan tarafından kabul edilmiştir.

Sadrettin Han 24 Haziran günü îstanbulda «M ül
teciler Dostluk Evi»ni açmıştır.

1964’te inşasına başlanan Mülteciler Dostluk Evi 
uluslararası fonlarla yapılmış, 400 bin dolara mal ol
muştur. Erkek, kadın, çocuk 320 mülteciyi barındırabil
mektedir.

23 Haziran 1967 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU  
BAŞKANLIĞINA YAPILAN ATANMA

Başbakan Süleyman Demirel, Avrupa Toplulukları 
Komisyonu başkanlığına atanan Belçikalı devlet ada
mı M. Jean Rey’e bir tebrik mesajı göndermiştir. B ilin
diği gibi, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kö
mür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğunun yürütme organlarının birleştirilmesi ile 
ilg ili olarak 8 Nisan 1965 tarihinde, Ortak Pazar ülke
leri arasında imzalanan «fusion» and] aşmasının 1 Tem
muz tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıl
mıştır. Böylece üç Avrupa Topluluğunun yürütme or
ganı olarak bir tek komisyon vücuda getirilm iş olu
yordu.

23 Haziran 1967 ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN BİR TEZKİBÎ

Şam’daki Türkiye Büyükelçiliği, Suriye radyosun- 
ca da yayınlanan bir bildirisinde, Türkiye’deki İncirlik 
üssünden havalanan Amerikan uçaklarının Orta - Do
ğu bunalımı sırasında Araplara karşı girişilen hücum
lara katıld ığı yolunda çıkan söylentileri kesinlikle ya
lanlamıştır.
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Türkiye Büyükelçiliğinin bildirisinde şöyle denil
mektedir :

«Bu üsteki Amerikan uçaklarının Arap ülkelerine 
karşı saldırıya katılmaları, Türkiye’nin egemenliği ve 
Orta - Doğu bunalımında Arap ülkelerine karşı benim
sediği tutum bakımından bir çelişme teşkil eder.»

23 Haziran 1967 EYÜP HAN’IN ORDU KOMUTANLARINA  
GÖNDERDİĞİ NİŞANLAR

Pakistan devlet başkanı Mareşal Eyüp Han’ın gön
derdiği şeref nişanları, hava kuvvetleri komutanı Orge
neral İrfan Tansel, Genelkurmay Harekât Dairesi baş
kanı Korgeneral Zeki İlter, Genelkurmay Harp Sanayi 
dairesi başkanı Tümamiral Niyazi Serdaroğlu ve M. K. E. 
kurumu eski genel müdürü Celal İmre’ye Pakistan Bü
yükelçiliğinde düzenlenen bir törenle tevcih edilmiştir.

Tören esnasında Pakistan Büyükelçisi Halid 
Mes’ud Şeyh bir konuşma yaparak «nişanların, Türk 
hükümetinin ve halkının Pakistan’a yaptığı yardımın 
samimi bir nişanesi olduğunu» belirtmiştir.

23 Haziran 1967 SMİRNOV - KUNERALP GÖRÜŞMESİ

Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçisi Smirnov 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp ile 
bir görüşme yapmıştır. Smirnov, bu görüşmeden çıkar
ken gazetecilere, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda 
Türkiye’nin Sovyetler Birliğinin tasarısını destekleme
sini arzuladıklarını söylemiş, sözlerine şöyle devam et
miştir :

«İsrail’in almış olduğu topraklar, derhal Arap 
ülkelerine verilmeli ve bu ülkelerin ziyanları ödenme
lidir. Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda böyle bir 
karar alınmalıdır ki, büyük küçük bütün ülkeler birbi
rinin hakkına tecavüz etmesin ve diğer saldırgan emel
ler taşıyan ülkeler bu durumdan ders alsın.»
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- 30 Haziran 1967CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN FRANSA’YI
ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Fransa Cumhur
başkanı General de G aulle’ün davetlisi olarak Fransa’yı 
27 - 30 Haziran tarihleri arasında resmen ziyaret etmiş- 
miştir. Orly havaalanında yapılan karşılama töreninde 
General de Gaulle ile Cumhurbaşkanı Sunay birer hita
be yapmışlardır. (Bk. Belge 13). Cumhurbaşkanı Sunay 
ile General de Gaulle arasındaki ilk «başbaşa görüşme» 
ayni gün öğleden sonra yer almış, daha sonra Fransız 
Cumhurbaşkanı Türkiye Devlet Başkanı şerefine bir ak
şam yemeği vermiştir (Bk. Belge 14). Ziyaretinin ikin
ci günü Paris’te bulunan yabancı misyon şeflerini kabul 
eden Cevdet Sunay, daha sonra Fransız M illi Meclisini, 
Paris Belediye Sarayını ziyaret etmiş ve öğleden sonra 
Renault otomobil fabrikaları ile Paris radyo ve televiz
yonunu gezmiştir. Ayni akşam, Cumhurbaşkanı şerefine 
Fransa Dışişleri Bakanı tarafından bir yemek verilmiştir. 
29 Haziran günü, Başbakan Sunay İle General de Gaul
le arasında yapılan ikinci «başbaşa görüşmeyi», Başba
kan Pompiclou ve her iki tarafın Dışişleri Bakanları ile 
diğer yetkilerinin katıld ığı daha geniş bir çalışma top
lantısı takipetmiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sunay 
şerefine Versay sarayında Devlet Bakanı Maurice Schu- 
mann tarafından bir öğle yemeği tertib edilmiştir. Bun
dan sonra, Cevdet Sunay Saclay nükleer araştırma mer
kezi ve daha sonra Paris Ticaret ve Sanayi Odasını zi
yaret etmiştir. Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Mau

rice Couve de M urville, Sunay’ın seyahatini izleyen 
Türk gazetecilerini kabul ederek sorularını cevaplandır
mıştır. (Bk. Belge 15). Resmi ziyaretin son akşamı Baş
kan Sunay’ın Fransa Cumhurbaşkanı şerefine verdiği 
yemekten sonra Paris operasında bir gala temsili yer a l
mıştır. Resmi ziyaretin bittiği 30 Haziran günü, Türk - 
Fransız ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. Belge 16). 
Bundan sonra Cumhurbaşkanı Sunay özel mahiyette bir 
gezi yaparak Fransa'nın muhtelif bölgelerini ve bu ara
da Tours, Pau ve Toulouse şehirlerini gezmiştir. Cev
det Sunay Türkiye’ye 3 Temmuz günü dönmüştür.



27 Haziran 1967 TÜRKİYE  — YUGOSLAVYA VİZE MUAFİYETİ 
GÖRÜŞMELERİ

27 Haziran 1967

27 Haziran 1967

28 Haziran 1967

Branco Karacole başkanlığındaki bir Yugoslav 
heyeti ile Sadun Terem başkanlığındaki Türk heyeti ara
sında vize muafiyeti anlaşması akdi için görüşmeler D ı
şişleri Bakanlığında başlamıştır.

JAMAİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Jamaika hükümeti, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış 
gücünün masraflarına 2 bin dolar katkıda bulunmuştur.

İSTANBUL VALİSİNİN İRAN’I ZİYARETİ

İstanbul Valisi Vefa Poyraz, İran hükümetinin 
resmi davetlisi olarak İran’ı 27 Haziran - 3 Temmuz 
tarihleri arasında ziyaret etmiştir.

S OV Y ETLERİN KIBRIS’A SİLAH SATTIKLARINA 
DAİR HABERLERİN TEKZİBİ

Sovyetler B irliği Ankara Büyükelçisi Smirnov, 
İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Dr. Faruk Sü- 
kan ile görüştükten sonra gazetecilere «K ıbrıs’a silâh 
satılması diye birşey yoktur» demiştir.

Smirnov, bir süre önce Sovyetler Birliğinin Boğaz
ların kontrolünün Türkiye’den alınması ile  ilg ili bir tek
lif  yaptığı yolunda çıkan haberlere de değinerek «bütün 
bunlar maksatlıdır. Türk gazetecileri bizim, Kıbrıs üze
rindeki görüşümüzü belirtmektedirler. Sovyetler B irliği, 
Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türk cemaatinin menfaatla- 
rına aykırı bir görüşe sahip değildir» demiştir.

Smirnov, daha sonra Kıbrıs Komünist Partisi Ge
nel Sekreterinin Sovyetler Birliği ile Kıbrıs Rum hükü
metinin bir silâh anlaşması imzaladığı yolundaki beyan
ları hakkında şunları söylemiştir :
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«Kıbrıs’a silâh satılması diye birşey yoktur. Kim 
ve ne maksatla böyle haberleri yazmaktadır. Biz bunla
rın gayesinin Türkiye ve Sovyetler B irliği arasındaki 
dostane münasebetleri bozmaya matuf olduğuna inanı
yoruz. Ancak, şunu bilsinler ki, Türk ve Sovyet halkları 
arasına herhangi bir nifak sokamıyacaklardır. Biz de si
zinle dostluk İçinde yaşamak istiyoruz.»

28 Haziran 1967 BATİ TRAKYA’DAKİ SOYDAŞLARIMIZA 
BASKI KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

Lozan Anlaşmasının ih lâli olarak vasıflandırılan 
bu baskı hareketlerinden sonra Gümülcüne Başkonsolo
su Tevfik Ünaydın Ankara’ya dâvet edilmiş ve kendi
sinden olaylarla ilg ili geniş bir rapor istenmiştir. Bu 
arada arada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay îşcen de 
şunları söylemiştir :

«Yunanlılar Batı Trakyadaki soydaşlarımıza bas
kıyı çok artırmıştır. Bu konuda teşebbüslerimiz var. Lo
zan’da Türklere verilen haklar âdeta tanınmıyor.»

Yetkililer, Yunan Hükümetinin şu günlerde bas
kıyı kaldırmaması halinde Türkiyenin de gereken tedbi
ri alacağını ifade etmişlerdir.

28 Haziran 1967 OECD’NİN PETROL KONUSUNDAKİ DANIŞMA 
KURULU

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtına (O. E.
C. D.) üye ülkeler, uluslararası bir endüstri danışma 
kurulunu toplamaya karar vermişlerdir. Bu kurul, teşki
lâta üye ülkelerin petrol ikmali konusuyla ilg ili teknik 
meselelerde hükümetlere bilgi verecektir.

Fransa, Batı Almanya ve Türkiye oylamada çe
kimser kalmışlardır.
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28 Haziran 1967 TÜRK DELEGESİNİN MİLLETLERARASI 
STANDARDİZASYON TEŞKİLATI 
BAŞKANLIĞINA GETİRİLMESİ

52 memleket temsilcisinin iştirakile 14 Haziran’- 
dan beri Moskova’da toplanmakta olan M illetlerarası 
Standardizasyon Teşkilâtı’nın genel kurulu, delegemiz 
ve Türk Standartlar Enstitüsü Başkanı Faruk Sünter’i 
1 Ocak 1968’den başlamak üzere, 3 yıllık  bir dönem 
için teşkilât başkanı seçmiştir.

29 Haziran 1967 TÜRKİYE — KANADA TELEKOMÜNİKASYON  
ANLAŞMASI

Ottava’dan resmen bildirildiği üzere, Kanada, 
Türkiye’ye telekomünikasyon malzemesi satışı ile ilg ili 
bir anlaşmayı imzalamıştır. 24.500.000 dolarlık bu f i
nansman anlaşması gereğince, Montreal’deki Northern 
Electric firması, Türkiye’ye 202.400 hatlık komütasyon 
cihazları, 190.000 telefon cihazı ve diğer şebeke hatları 
temin edecektir.

29 Haziran 1967 ATHENAGORASTN VATİKAN’A GÖNDERDİĞİ 
HEYETİN KABULÜ

Papa, Fener Rum patriği Atenagoras’m Hrİstiyan 
azizlerinden Piyer ile Pol’û anma törenleri için Vati
kan’a gönderdiği heyeti kabul etmiştir.

29 Haziran 1967 B. M i  DEKİ KIBRIS RUM DELEGESİNİN GİZLİ 
SİLAH ANLAŞMASI KONUSUNDAKİ 
YALANLAMASI

Kıbrıs Rum yönetiminin B. M .’deki başdelegesİ 
Zenoıı Rossides, Kıbrıs ile Sovyetler B irliği arasında 
gizli bir silâh anlaşması imzalandığına dair verilen ha
berlerin aslı olmadığını söylemiştir.
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30 Haziran 1967 FEDERAL ALMANYA TEKNİK YARDIMI

Federal Alman teknik yardımından Emniyet teş
kilâtına verilen 52 otomobil ile 15 motosikletin devri 
dolayısiyle yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Dr. Faruk 
Sükan, Türk-A lm an dostluğunu övmüştür.

30 Haziran 1967 YUNANİSTAN İÇİŞLERİ BAKANININ KIBRIS
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yunanistan İçişleri Bakanı General Patakos ga
zetecilere verdiği bir demeçte şunları söylemiştir :

«Seçimleri düşünmek için henüz vakit çok erken- 
dir. Hükümetin önünde çözülecek çok önemli meseleler 
vardır. Bunlar İktisadî durum, dış ilişkiler ve Kıbrıs’tır.»

30 Haziran 1967 AMERİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Amerikan hükümeti, Kıbrıs’taki B. M. Barış Gü
cünün 1967 y ılı ikinci dönem masraflarını karşılamak
için dört milyon dolar yardımda bulunacağını Genel
Sekreter U Thant’a bildirmiştir.

Görev süresi 26 A ralığa kadar uzatılan barış gü
cünün 1967 yılı ikinci dönem masrafları 10 milyon 200 
bin dolar olarak tesbit edilmiştir.
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B E L G E  1 6 Haziran 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTA DOĞU OLAYLARI HAKKINDA  
SENATO’DA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhuriyet Senatosunda Or
ta Doğu olayları ile  ilg ili olarak yaptığı konuşmada şunları söylemiştir :

«Orta Doğu buhranı hakkında Hükümetimiz Yüksek Senatoya 30 M a
yıs 1967 tarihinde bilgi vermişti. O zamandan beri hadiseler süratle  inkişaf 
etmiş ve bilindiği gibi dün sabahtan itibaren muhasemat başlamıştır. Esasen, 
içinde bulunduğumuz Orta Doğu bölgesinde İsrail ve Arap memleketleri ara
sında son birkaç haftadır artan gerginlik böyle bir ihtimalin tahaddüsüne 
intizar edilebileceği intibaını vermekte idi.

Dün kara harekâtı mevziî mahiyette kalmış, fakat çetin hava savaşları 
cereyan etmiştir. Bu savaşların taraflar arasında ciddi kayıplara müncer oldu
ğu anlaşılmaktadır. Halen askerî durum hakkında sarih bir teşhiste bulun
mak imkânı yoktur. Gelen haberler harekâtın devam ettiğini bildirmektedir. 
Savaşın en şiddetli şekilde cereyan ettiği kesimin İsrail - B. A. C. cephesi ol
duğu görülmektedir.

Bu çatışmanın daha geniş ihtilâflara meydan vermeden sonra erdirilme
si hususunda bölge dışı devletlerin azamî itina ve ihtiyatla hareket etmekte 
olduklarını müşahade ediyoruz. Bazı büyük devletler Arap - İsrail silâhlı ça
tışmasında taraf tutmayacaklarını açıklamış bulunmaktadır. Ayni zamanda 
Güvenlik Konseyinde tarafları bir an evvel ateş - kese davet edecek bir karar 
ittihazı müzakereler cereyan etmektedir. Bu ana kadar bu kararın muhtevası 
üzerinde mutabakat hâsıl olamadığı gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Gü
venlik Konseyi bugün meseleyi görüşmek üzere tekrar toplanacaktır.

Hükümetimiz, buhranın silâhlı bir çatışmaya müncer olmaması ve ihti
lâfın diplomasi yolile sona erdirilmesi gayesile elinden gelen gayreti sarfet- 
miş ve taraflara itidal tavsiyesinden geri kalmamıştır. Bu gayretlerimiz 27 
Mayıs 1967 tarihli Hükümet açıklamasında belirtilen esaslar çerçevesinde yü
rütülmüştür. Hükümetimiz, buhranın bütün safhalarında, gerek müttefikleri
miz gerek komşularımızla görüş teatilerinde bulunmuştur.

Açıklanan tutumu muvacehesinde Türk Hükümetinin, çarpışmaların 
bir an evvel durdurulmasına mâtuf gayretleri memnuniyetle karşıladığım  ve
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desteklediğini huzurunuzda kaydetmek isterim. Temennimiz, barışın, hak ve 
adaleti koruyacak şekilde en kısa zamanda yeniden teessüsüdür. Bu, aynı za
manda, buhranın daha geniş ihtİlâtlara meydan vermemesini sağlayacak bir 
yol olacaktır.

Hâdiseler geliştikçe Yüksek Senatoya bilgi verilecektir. Bu buhranın ge
niş ihtİlâtlara meydan vermeden kısa zamanda yatışacağı ümit ve temennisi
ni muhafaza ediyoruz. Hükümetimiz, durumu yakından ve teyakkuzla takip 
etmektedir.»

Dışişleri Bakanının izahatinden sonra tabii Senatör Ahmet Y ıldız, söz 
alarak bir konuşma yapmıştır.

Ahmet Y ıld ız ’ın konuşmasını takiben ikinci defa söz alan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, «N ato andlaşmasının üçüncü maddesi uyarın
ca meydana getirilen tesislerin, Türk hükümetinin arzusu hilâfına bir o lup
bittiye getirilerek kullanılmasına imkân yoktur» demiştir.

B E L G E 2 7 Haziran 1967

İRAN ŞAHININ TRANSİT OLARAK GEÇTİĞİ ANKARA’DA 
ORTA DOĞU OLAYLARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Ankara’dan transit olarak geçen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüştükten sonra gazetecilerin çeşitli soru
larını cevaplandırmıştır.

S — İsrail’e petrol vermeğe devam edecek misiniz?

C — Biz, İsrail’e petrol satmıyoruz. Petrolü şirketlere veriyoruz. Bu şir
ketlerden bazıları bizden aldıkları petrolleri, sonradan onlara satabilirler.

S — İran petrolünün bu yolda İsrail’e satılmasını önlemek için herhan
gi bir tedbir almıyor musunuz.?

C — Benim söylediğim gibi, petrolün sonunda nereye satıldığını bile
meyiz. Bildiğimizi önlemeğe çalışıyoruz. Ama, kontrolü imkânsız.

S — Temmuz’da yapılacak Cento Bakanlar Kurulu toplantısına Dışiş
leri Bakanınızı gönderecek misiniz?

C — Tabii, neden göndermiyelim.

S — Türkiye’yi ziyaretinizde herhangi bir değişiklik olacak m ı?

C — Umarım ki, hiç bir değişiklik olmıyacak, bu dost ve müttefik ü l
keye yapmak arzusunda bulunduğum ziyareti, öngörüldüğü gibi yerine geti
receğim. İnşallah, yeter ki, bölgede o zamana kadar ateş kes uygulansın ve 
top sesleri duyulmasın.
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S — Türkiye’nin Orta Doğu olayları karşısındaki tutumunu nasıl kar
şılıyorsunuz. ?

C — Türkiye ile İran’ın bu konudaki tutumu birbirine benzemektedir.
S — Son haberlere göre, İsrail Süveyş’e varmıştır. Bu durumda sizin 

görüşünüzde herhangi bir değişiklik olacak mıdır?

C — Durumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur. Günümüz artık 
toprak ilhakı zamanı değildir.

S — Cumhurbaşkanı Sunayla yaptığınız görüşme sırasında, Orta Do- 
ğu ’da ateş kes’i sağiıyacak belirli bir tedbir düşünüldü mü?

C — Biz, bu konudaki görüşümüzü açıklamıştık. Derhal ateş kes istiyo
ruz.

jB E L G E 3 8 Haziran 1967

ORTA DOĞU SAVAŞI ÎLE İLGİLİ OLARAK MİLLET MECLİSİNDE 
YAPILAN KONUŞMALARA DIŞİŞLERİ BAKANININ  

VERDİĞİ CEVAP

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, M illet Meclisinde bir gün ev
vel Orta Doğu olayları ile ilg ili olarak Parti Grup sözcülerinin yaptıkları 
gündem dışı konuşmalarına verdiği cevapta şunları söylemiştir :

«Dün, Güven Partisi adına Prof. Turhan Fevzioğlu, CHP adına Prof. 
Nihat Erim ve TİP adına Çetin Altan, Ortadoğudaki buhran hakkmdaki gö
rüşlerini belirtmişlerdir. Bu konuşmalar yapıldığı sırada burada bulunmadı
ğım için çok müteessirim. Mazeretim ne kadar mühim olursa olsun bu konuş
maları izlemem ve cevaplandırmam gerektiğini müdrik olarak özür dilerim. 
Şimdi dün yapılan gündem dışı konuşmalara cevap vereceğim.

Hükümetimiz, Ortadoğu gelişmeleri karşısındaki tutumunu 27 Mayıs 
tarihli açıklama, 29 ve 30 Mayıs’ta Dışişleri Bakan vekilinin M illet Meclisi 
ve Senato’da yaptığı konuşmalar ve nihayet benim 5 ve 6 Haziran tarihlerin
de M illet Meclisine ve Senatoya verdiğim izahatla belirtmiş bulunmaktadır.

Sayın N ihat Erim, konuşmasında Türkiyeııin barışçı politikasını veciz 
bir şekilde tahlil ettikten sonra, CHP’nin gerek Birleşmiş M illetler içinde, 
gerek Ortadoğu’daki faaliyetlerinde ve barışçı gayretlerinde hükümetimizi 
desteklediğini ve hükümetle beraber olduğunu söylemiştir. Bu değerli destek 
için hükümetimizin teşekkürlerini arzetmek isterim. CHP’nin bölgemizin ge
çirmekte olduğu bu kritik devrede m illî tesanüd ve m illî politika kaygusuyla 
hareket etmesi, hiç şüphesiz hükümetimizin çalışmalarının miiessiriyetini art
tıracak önemli bir unsur teşkil edecektir.
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Sayın Prof. Feyzioğlu, Güvenlik Konseyinin ittifakla ateş - kes kararı 
almış bulunmasını memnuniyetle kaydetmiştir. Bu hususta biz de kendisi gibi 
düşünüyoruz ve bu kararın Ortadoğu bölgesinde adalete ve hakkaniyetle uy
gun bir barışın tekrar tesisi için olumlu bir ilk  adım teşkil edeceği ümidini 
besliyoruz. Gerçekten bölgemizin barışı ve sükûnu için ateş-kes zarurî, fakat 
çok gayri kâfi bir tedbirdir. Bunun arkasından başka tedbirlerin de gelmesi 
şarttır.

Prof. Feyzioğlu, memleketimizdeki ittifaklarım ıza dayanılarak kurul
muş üs ve tesislerin mütefiklerimiz tarafından Ortodoğu bölgesinde savaşa 
müdahale maksadıyla kullanılmasına müsait olmadığını hükümetimizin res
mî görüşü olarak mütefiklerimize resmen bildirilmiş olduğunu bu kürsüden 
duymak istediğini ifade etmiştir. Bu tesis ve üsler konusunda hâlâ bazı tered
dütlerin mevcut olmasını biz hükümet olarak anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bunlar müşterek üs ve tesislerdir ve Türkiyenin iradesi dışında ve Tür- 
kiyenin menfaatleri ile  politikası ile bağdaşmıyacak şekilde kullanılm aları as
la  mevzu bahis değildir. Asla mümkün değildir. Müttefiklerimizin bu husus
taki görüşlerimizi gayet iyi bildiklerinden Prof. Feyzioğlu’nun emin olmasını 
rica ederim.

Prof. Feyzioğlu, dış politikada, ideolojik yakınlık veya ayrılığın temel 
unsur olmıyacağını akılcı, gerçekçi ve m illî menfaat hesabına dayanan soğuk
kanlı bir politika takibi gerektiğine de işaret etmiştir. Bu hususta kendisi ile 
tamamen hemfikiriz ve siyasetimizde de prensipler üzerinde titizlikle duru
yoruz. Ortadoğu bölgesindeki gayretlerimiz de hiç şüphesiz aynı prensiplere 
dayanacaktır.

Feyzioğlu’nun Ortadoğu'daki buhran muvacehesinde m illî tesanüd ve 
bütünlüğün tam olarak korunması gerektiğine dair sözlerini şükranla karşı
lıyoruz.

Sayın Çetin Altan, Ortadoğu’daki buhranı yine en çok sevdiği tema için 
bir vesile olarak kullanmıştır. Nato ve Amerikan üslerinden artık alıştığımız 
uslupla yeniden bahsetmiştir. Bir kere şu hususu tekrar ve kesinlikle belirt
mek isterim. Bunlar Nato çerçevesinde kurulmuş müşterek tesislerdir ve biraz 
evvel belirttiğim gibi, Türkiyenin iradesi dışında kullanılm aları mümkün de
ğildir. Çetin Altan, bu tesislerin «Ortadoğu krizlerinde bizim İnisiyatifimizi ve 
kontrolümüzü aşan bir ölçüde kullanılıp kullaııılm ıyacağının emniyeti için
de değiliz» dediler.

Bunların Arap devletlerine karşı kullanılmayacağı yolundaki teminatın 
da bazen fiili kuvvetler karşısında geçerli olmadığını belirttiler. Bu düşünce
lerin hiçbirine iştirak etmiyoruz. Türk hükümetinin iradesini zorlayacak hiç
bir kuvvet mevcut değildir.
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Altan, müşterek tesislerin Türkiyenin iradesi dışında kullanılmayacağı 
yolundaki teminatın Türkiyenin tam bir bağımsızlık içinde olmadığı gibi bir 
İntiba yarattığını söylemiştir. Bu teminatın esasen mevcut olduğu hususunda 
şüphe ve tereddüt besleyen biz değil, kendisi gibi düşünenlerdir. Onlar şüphe 
izhar ettikleri için, biz, bu teminatı tekrarlamak mecburiyetini hissettik. Yok
sa, gerek ilg ili devletlerin gerek Amerikanın bu konuda bir tereddütü yok
tur. Kendi içimizde Türkiyenin bağımsızlığından şüphe edilmesinden ve bu 
şüphelerin sistematik bir şekilde tekrarından nasıl bir fayda beklenebileceğini 
takdirinize bırakırım.

Altan, bugünkü dış politikamızın Ortadoğu’da bize ait olması gereken 
liderliği dünya diplomasisi çerçevesi içinde temsil eder görünmediğimizi de 
ifade etmiştir. Biz, bir liderlik İddiasında değiliz, zira liderliğin iddia ile  ka
zanılan değil, fakat fiiliyat ile elde edilen bir haslet olduğunu biliyoruz.

Çetin Altan, buhranda ağırlık sahibi olmamız için bir formül getirme
miz gerektiğinden de bahsettiler. Dış politikada formüllerin ne kadar dahiya
ne olursa olsun, bazen faydadan ziyade zarar getirdiğini herhalde bilirler.

Son duruma gelince, Güvenlik Konseyi dün yeni bir karar kabul ederek 
ateşin ve her türlü askerî faliyetin dün gece Türkiye saatiyle 20’de kesilmesini 
talep etmiştir. Fakat, mühasemat devam etmekte ve bildiğimiz seyri takip et- 
etmektedir.

Dünkü konuşmalarda ileri sürülen ve esasen çoğu yapıcı olan noktala
rın en önemlilerine cevap verdiğimi zannediyorum. Hiç şüphesiz, bütün böl
gemiz derin bir sarsıntı içindedir. Bu durumda, bize iimid veren unsurlar da 
yok değildir. Özellikle büyük devletlerin dünya barışını korumak hususunda 
gösterdikleri teenni, bu bakımdan çok memnuniyet vericidir. Bu teenninin de
vam etmesi ve bölgemizdeki ihtilâfların daha geniş-buhranlara ve çatışmala
ra yol açmaması en samimî temennimizdir.»

B E L G E 4 13 Haziran 1967

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA DIŞİŞLERİ 
BAKANININ YAPTIĞI KONUŞ/MA

Nato Bakanlar Konseyinin açış konuşmasını yapan Konsey Başkanı ve 
Danimarka Başbakanından sonra Amerika ve İngiliz Dışişleri Bakanları ko
nuşmuşlardır.

Sabah toplantısından sonra Çağlayangil Amerikan, Alman, İngiliz, İtal
yan ve Kanada Dışişleri Bakanları şerefine bir öğle yemeği vermiştir. Öğle
den sonraki toplantıda ilk  konuşmayı Çağlayangil yapmıştır.
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Dışişleri Bakanımız konuşmasında önce Doğu - Batı münasebetlerine 
temas etmiş, Doğu ile B atın ın  «detente» anlayışı ve güttüğü gayeler, her za
man aynı olmasa bile, iki camia arasındaki temasların artmasının ve münase
betlerin inkişafetmesinin dünya sulhü bakımından faydalı olduğu hususu üze
rinde durmuştur. Çağlayangil gerek üye memleketlerin güvenliği, gerek sağ
ladığı denge dolayısıyla barış dâvası bakımından Nato’nun devam etmesi ge
rektiğine inandığımızı, ittifakın hayatiyetini muhafaza etmesi ve gayesine en 
iyi şekilde hizmet etmesinin temini bakımından «Harmel plânı üzerindeki 
çalışmaların çok faydalı olduğunu söylemiştir.

Çağlayangil diğer b e lli-b aş lı beynelmilel meseleler konusundaki görü
şünü açıkladıktan sonra Kıbrıs meselesine değinmiş, bir müddet devam etmiş 
olan Türk - Yunan ik ili görüşmeleri hakkında bilgi vermiş, Türkler’in ma
raz bulunduğu baskı ve sıkıntıyı açıkladıktan sonra meselenin bütün vahame
tini muhafaza ettiğini tebarüz ettirmiştir.

Çağlayangil daha sonra konuşmasının mühim bir kısmını Ortadoğuya 
ayırmıştır. Bakan Türkiye’nin buhranının ortaya çıkmasından itibaren takın
dığı tutumu ve barışın muhafazası konusunda giriştiği gayret ve teşebbüsleri 
izahetmiş, mühasematın başlamasından evvel diplomatik faaliyetler için kâfi 
zaman bulunmamış olmasına esefle işaret ettikten sonra «ateşin kesilmesi bir 
ilk adımdan ibarettir. İhtilâfın önümüze çıkardığı ve halli gereken uzu ve kı
sa vadeli meselelerin vahamet ve ehemmiyetini küçümsemeye İmkân yoktur. 
İhtilâfların hallinde ve siyasî avantajlar sağlanmasında kuvvete müracaat et
mek şayanı kabul bir yol değildir. Orta Doğu’da hakkaniyete müstenit bir ba
rışın biranevvel tesisine büyük önem veren Türkiye olayları izlerken Arap ül
keleriyle arasında mevcut yakın ve dostane ilişkileri de gözönünde bulundur
muştur. Bu dostane ilişkilerin bölgede barış ve sükûnun tesisinde de faydalı 
olacağı inancındayız» demiştir.

Çağlayangil, bilâhare, Keşmir meselesi gibi, Ortadoğu meselesinin de 
halledilmemiş ihtilâfların bir harbin tohumlarını bünyelerinde taşımakta olduk
larım gösterdiklerine, bundan gereken dersi çıkarmak lâzım geldiğine işaret 
etmiştir.

Bakan, konuşmasının sonunda Ortadoğu’da harbin sıkıntılar yarattığı
nı bu konuda da Türkiye’nin elinden geleni yapmaktan geri kalmayacağını 
söylemiştir.

Öte yandan, Çağlayangil «Harmel p lân ı» teknoloji sahasında beynel
m ilel işbirliği ve nükleer silâhların yayılmaması gibi meselelerin ele alındığı 
sabah toplantısında bu konudaki Türk görüşünü açıklamıştır.

Öte yandan Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio’nun bir gün önceki ba
sın toplantısından Ortadoğu olaylarından söz açarken İsrail’i tutan şekildeki
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sözleri, Lüksemburg’daki siyasî çevrelerden öğrenildiğine göre, Türk heyeti ta
rafından hayret ve üzüntüyle karşılanmıştır. Türk heyetine yakın çevrelere gö
re, Nato Genel Sekreteri her ne kadar bu sözleri kendi şahsî görüşü olarak öne 
sürmüşse de, bunu Nato topluluğu tarafından da paylaşılmakta olduğu in
tibaını yaratabilir.

B E L G E 5 14 Haziran 1967

NATO BAKANLAR KONSEYİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

Nato Dışişleri Bakanları toplantısı sonunda yayınlanan bildiriye göre, 
Arap - İsrail anlaşmazlığında bir ateşkesin uygulanmaya başlanmasını mem
nunlukla kaydeden Nato üyeleri, bu bölgedeki kalıcı bir barış kurulması ve 
ortadaki sorunların, ilg ili bütün tarafların meşru haklarına uygun olarak ve 
adil bir tutumla çözümlenmesi amacıyla sarfedilecek her türlü çabayı des
teklemeye kararlı olduklarını belirtmektedirler.

Bildiride, «Nato üyesi ülkeler, bütün Orta Doğu ülkeleriyle İyİ ilişki
ler kurmak isteğindedir» denmektedir.

Bİİdiriye göre, müttefik hükümetlerin, Doğu - Batı münasebetlerini 
islâh etme ve Avrupa’da gerginliğin azaltma çabaları her zaman başarıyla 
sonuçlanmamıştır. Konseyin kanaatine göre, gerginliğin azaltılmasından 
bütün üye ülkeler istifade etmelidirler.

Alman temsilcisi diğer bakanlara iki Almanya arasındaki münasebetlerin 
durumu hakkında bilgi vermiştir. Üyeler, Federal Hükümetin, memleketin 
iki kısmı arasındaki insani, İktisadî ve kültürel münasebetleri geliştirme çaba
larını takdirle karşılamışlardır.

Bildiriye nazaran, şartlar' müsaade ettiği takdirde Doğu ve Batı kuvvet
lerinin muvazeneli bir şekilde azaltılması, Avrupa güvenliğine büyük ölçüde 
yardımcı olacaktır ve Sovyet Rusya ile Doğu Avrupa ülkelerinin, kuvvetlerin 
azaltılmasına katılmaları, bunların barışçı niyetlerinin bir tezahürü telâkki 
edilecektir.

Ayrıca, Yunanistan ile Türkiye’nin aralarındaki müzakerelere yeniden 
başlayacakları ve bu müzakerelerin en kısa zamanda olumlu sonuçlara vara
cağı ümidini izhar eden bildiri, bundan sonraki bakanlar toplantısının 1967 
yılı aralık ayında yapılacağını belirterek son bulmaktadır.
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B E L G E  6 15 El az ir an 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ VE GAZETECİLERİN SORULARINA 

CEVAPLARI

1 3 - 1 4  Haziran tarihlerinde Lüksemburg’da yapılan Nato Bakanlar 
konseyi toplantılarına katıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabrı Çağlayangil, Yeşilköy hava alanında toplantılarla ilg ili olarak bir demeç 
vermiş, daha sonra gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırmıştır.

Dışişleri Bakanı Konsey toplantısı hakkında şunları söylemiştir :

«Dünya barışı ile ilg ili uluslararası meseleler, içinde bulunduğumuz, si
yasî konjonktür ve bilhassa, Orta - Doğu buhranı dolayısiyle bu toplantının 
önemi bir kat daha artmış bulunuyordu. Konseyde, ele alman meseleler ve bu 
konularda ortaya çıkan görüş,. dün yayınlanan müşterek bildiride ifadesini 
bulmuştur.

Orta - Doğu gibi, dünyanın nazik bir bölgesinde patlak veren silâhlı ça
tışma ve bunun ortaya çıkardığı durum, Dışişleri Bakanlarının temas ettikleri 
konular arasında geniş bir yer işgal etti. Ben de, Türkiye’nin Orta - Doğu’da 
izlediği siyaseti, evvelce hükümetimiz tarafından müteaddit defalar açıklan
mış olan esaslar çerçevesinde izah ettim. Orta - D oğuyu sarsmakta olan va
him buhranın bizim açımızdan nedenlerini tahlil ederek, bu bölgede, adalet 
ve hakkaniyete uygun sürekli ve istikrarlı bir barışın kurulabilmesi için yara
tılması gereken ortamı izah ettim. Türkiye’nin, bu vadide girişilecek yapıcı 
faaliyetleri desteklemekten fariğ olmıyacağmı kaydettikten sonra, Arap ülke
leri ile aramızda mevcut dostluk bağlarına verdiğimiz değeri tebarüz ettirdim.

Diğer taraftan, savaşın sebep olduğu ızdırapları dile getirerek bölgeye 
acil yardımda bulunulmasının ehemmiyetini izah ettim.

Orta - Doğu’da çözüm şekli bulunmamış anlaşmazlıkların, barış için ne 
derece bir tehlike teşkil ettiği ve nasıl sür’atle bir muhasemata müncer olabi
leceği bir kere daha meydana çıkmıştır. Bu noktaya Konseyin, nazarı dikkati
ni çektim.

Bu seferki Konsey toplantısında Nato’nun bünyesine taalluk eden deği
şikliklere ne kadar sür’atle intibak olunduğunu ve bu hususta ortaya çıkmış 
olan belli başlı meselelerin tamamen halledilm iş olduğunu memnuniyetle 
müşahade ettim. Bu durum, Nato’nun, üyelerinin güvenlikleri için olduğu 
kadar, barışın teminatı olarak da mazide olduğu gibi, aynen bugün de rnühim 
bir görev İfa ettiğini ve hakiki bir ihtiyaca cevap verdiğini açıkça ortaya koy
muştur. Nato'nun bu hayatiyetini İstikbalde de muhafaza etmesi ve temel ga
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ye bakımından günün icaplarına en iyi şekilde cevap verebilmesi için daha 
şimdiden ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara büyük bir ilg i ile  ka
tılmaktayız.

Nato Bakanlar Konseyi münasebetiyle meslekdaşlarımdan bazıları ile 
ik ili münasebetler ve uluslararası meseleler üzerinde faydalı görüşmeler yap
mak fırsatım buldum. Bu arada, Yunan Dışişleri Bakanı Ekonomu Guras’la  
«bütün veçheleri ile Türk - Yunan münasebetleri» üzerinde uzun bir konuş
ma yaptım.

Netice itibariyle, Konsey çalışmalarının pek faydalı geçtiği kanaatini 
beraberimde getiriyorum. Bu çalışmaların ve alınan kararların, barış davası 
bakımından hayırlı olması en halisane dileğimizdir.

Şu hususu da ilâve etmek isterim ki, yurda dönüş yolunda uçağın Vi- 
yana’da tevakkufu sırasında Avusturya Dışişleri Bakam hava alanına gelmek 
nezaketini gösterdi. Kendisi ile görüşmekten büyük memnuniyet duydum.»

Daha sonra gazetecilerin çeşitli sorularım cevaplandıran Dışişleri Ba
kam Çağlayaııgil, «Yunan Dışişleri Bakam ile vaki görüşmenin, ik ili görüş
melerin bir başlangıcı sayılabilir m i?» şeklindeki bir soru üzerine şunları söy
lemiştir :

«Bu konudaki söylediklerimin, gazeteci arkadaşlarımı tatmin etmiyece- 
ğine, tecrübelerime istinaden ben de kaani bulunuyorum. Ancak, Yunanis
tan’ın durumu ve memleketlerimiz arasındaki durumun, yaşamakta olduğu
muz devredeki önemi karşısında söyliyebildiklerimle iktifa edilmesi, bunun 
dışındaki rivayetlere iltifat edilmemesini bilhassa rica ederim.»

Çağlayangil Batı Trakya’daki Türklere yapılan baskı ile ilg ili bir soru üze
rine «bu konu da elbetteki bahis konusu oldu. Biz daha önce bize intikal eden 
bütün olayları kendilerine bildirmiştik. Bir hükümet siyaseti olarak değil, fa
kat, mahallî makamların anlayışsızlığı ile bazı hadiselerin doğruluğu tebey- 
yün etti. Yunanlı meslekdaşımla görüşmemden sonra durumun düzeleceği inan
cını muhafaza etmek istiyorum» demiştir.

Orta - Doyu bunalımı ile ilg ili olarak Birleşmiş M illetler Genel Kuru-CJ o  ■> ->
lunun toplantıya çağrılması hakkındaki düşüncesi sorulan Dışişleri Bakanı 
şöyle konuşmuştur :

«Türkiye, Orta - Dogu’cla adil ve sürekli bir barısın en kısa zamanda
j  '  O

kurulmasına atfettiği önemi belirtmiştir. Ayrıca, kuvvet istimali suretiyle ka
zanılması ya da siyâsi prestij sağlanması gibi arzuları da katiyen destekleme
diğimiz de açıkça belirttik. Karar verme yetkisi hükümetindir. Ben görüş ve 
düşüncelerimi, hükümetime İntikal ettirmiş bulunuyorum.

Türkiye’nin Orta - Doğu’da adil ve hakkaniyete müstenit bir barışın 
kurulmasına, yararlı olduğuna kaani bulunduğu her türlü teşebbüsü destek
leyeceği tabiidir.»
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B E L G E 7 16 Haziran 1967

İRAN ŞAHININ KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya gelen İran Şehinşahı 
Aryemer Muhammed Rıza Şah Pehlevi Havaalanında verdiği demeçte şunla
rı İfade etmiştir :

«Dost ve müttefik Türkiye topraklarında yeniden bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz üzere bu büyük zevke ilk defa mazhar 
olmadım. Memleketlerimiz arasında mevcut kardeşane münasebetlerin en mü
him delili ülkenize sık sık gelmemde görülebilir.

Dost devlet başkanlarının ve hükümet ileri gelenlerinin sık sık buluşma
larının zaruri olduğuna inanıyorum. Şurası şayanı şükrandır ki Türkiye ile 
memleketlerimiz arasındaki bağlar o seviyedir ki meseleleri bu sebepten aynı 
şekilde görebilmekteyiz. Bu münasebetle memleketimin selâmlarım Türk hal
kına iletir ve Türk milletine mutluluk, refah ve ülkü dilerim .»

İran Şehinşahı daha sonra gazetecilerin sorularına şu cevapları vermiş
tir :

S — Orta - Doğu’daki harpten zarara uğramış Arap ülkelerine İran’ın 
yapacağı yardımlar ve Birleşmiş M illetlerdeki İran politikası hakkında bir 
açıklamada bulunabilir misiniz?

C — Geçenlerde Ankara’ya uğradığım  zaman da ifade etmek fırsatı
nı bulmuş olduğum üzere toprak ilhakı devri kapanmıştır. Sorunun birinci 
kısmı ile ne kastedildiğini eğer yanlış anlamadımsa bize yardım konusunda 
talepte bulunmuş olan memleketlere imkânlarımız çerçevesinde yardımda bu
lunuyoruz. Örneğin bu cümleden olarak İran’la  Ürdün arasında bir hava köp
rüsü kurulmuştur. Keza Irak’a da yardımda bulunduk. Bundan böyle yardım 
talebinde bulunacak Orta - Doğu ülkelerine imkânlarımız çerçevesinde yar
dım edeceğiz.

S — Birleşmiş M illetlerde takip edilecek politika konusunda Türk hü
kümetiyle bir görüş birliği bahis konusu mudur?

C — Türk ve İran görüşlerinin birbirine çok yakın olduğunu geçen 
uğrayışım sırasında sorunuz üzerine söylemiştim. Ancak bu konuda daha faz
la konuşmak için Türk devlet adamlarıyle yapacağım görüşmelerin tamam
lanmasını bekliyorum.

S — Orta - Doğu’da bugün için tam manasıyla sulhün teessüs ettiği 
görüşünde misiniz?

C — Hayır, o görüşte değilim.
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B E L G E  8 16 Haziran 1967

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN ÎRAN ŞAHI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan 
îran Şahı ve eşi şerefine verdiği akşam yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«Şehinşah hazretleri,

Dost ve kardeş İran’ın mümtaz hükümdarlarını tekrar görmek ve ağır
lamak mazhariyetinden büyük şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.

İran’a en yakın ilişkilerle bağlı Türkiye’yi yabancı bir ülke olarak ad
detmediğinizi biliyoruz. Bu/bizleri m esut ve müftehir kılmaktadır.

Geçen yıl güzel ülkenizi, eşimle birlikte ziyaret etmiştim. Zatışa- 
haneleri ve Şahbanu hazretleri tarafından gösterilen misafirperverliğin el’an 
tesiri altındayız. ,

Bu fırsattan faydalanarak, İran’ın çeşitli bölgelerini, asil m illetini ve 
kıymetli idarecilerini yakından ve şahsen tanımak imkânına mazhar olmuş
tum.

Şehişah hazretlerinin İleri görüşlü önderliğinde, İran'da, iktisadı ve sos
yal alanlarda kısa bir sürede kaydedilen başarılar, bilhassa takdirimizi mu
cip olmuştur. Asİl, çalışkan ve kabiliyetli İran milletini daha mutlu ve müref
feh bir geleceğin arifesinde görmek, bizleri dost ve komşu olarak ziyadesiyle 
sevindirmiştir.

Barışsever ülkelerimiz arasında, memnuniyet verici şekilde, gelişmekte 
olan iyi komşuluk ilişkileri, diğer milletlere örnek olacak seviyeye ulaşmıştır. 
Bu vesileyle, büyük önder Atatürk ile muhterem pederiniz seçkin önder Rıza 
Şah’ın bu uğurdaki gayretlerini şu anda, en derin minnet ve şükran hislerimle 
anmak isterim.

Büyük önderlerimizden tevarüs ettiğimiz bu dostluğun, bilâhare zatışa- 
haneleri ve devlet adamlarımız tarafından itina ile daha da geliştirilm iş ol
ması önem ve memnuniyetle belirtilmesi gereken bir husustur.

M illetlerim iz arasındaki ilişkilerde en renkli ve canlı ifadesini bulan bu 
dostluk bizim için kudsî bir emanettir.

Çeşiltli alanlardaki ilişkilerimizi daha ziyade teşvik ve iteri bir safhaya 
ulaştırmak amacı ile  iki taraflı birçok anlaşmalar imzaladık. Barış ve güven
liğin İdamesi için çok taraflı andlaşmalara girdik. Bunlardan, küçümseneme
yecek ölçüde menfaatler sağlandığında şüphe yoktur.
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Bununla da yetinmeyerek ve müşterek dostumuz Pakistan ile birlikte 
son yıllarda, yeni bir zihniyetle ve inançla kalkınma davalarımızın halli için 
bölgesel işbirliği vücuda getirdik. Üç memleket, ticarî, İktisadî ve kültürel 
alanlardaki kalkınma gayretlerini, bölgesel işbirliği çerçevesinde ahenkleştir
mek yolundadırlar. Kısa bir süre içinde ümit ve cesaret verici gelişmeler kay
dedilmiştir. Bu olumlu işbirliğinin, daha müessir hale getirilmesi müşterek 
ülkümüzdür.

Ülkelerimizin m illî amaç ve ilkeleri arasında büyük bir tabiî benzerlik 
müşahade edilmektedir. Silâhsızlanma ve âdil bir barış taraftarı olan ülkele
rimiz, huzur ve istikrar içerisinde, dış müdahalelerden masun olarak, m illet
lerin hayat seviyelerini yükseltmek çabası içindedirler. Bu durum, memleket
lerimiz arasındaki karşılıklı anlayış ve olumlu işbirliğinin âtisi yönünden hu
zur ve güvenlik vericidir.

Ortadoğu’da çıkan son buhranın sü ra tli bir gelişme ile savaşa müncer 
olmasından barış davasına bağlı bir devlet olarak üzüntü ve kaygu duyuyo
ruz. Türkiye, dünya barışı bakımından tehlikeli ihtilâtlar doğurabilecek olan 
bu vaziyeti azami teyakkuz ile takip etme mevkiindedir. Türkiye, bölünmez
liğine inandığı barışın korunması için elinden gelen gayretleri sarfetmiştir. 
Türkiye’nin âdil ve hakkaniyete müstenit barışın tesisine mâtuf göreceği gay
retlere yardımcı olacağı tabiîdir. Bölge halklarının duçar oldukları ızdırap- 
ları giderecek çabalara kendi imkânlarımız nisbetinde katkıda bulunacağız.

Bizim için m illi bir dava olan Kıbrıs konusunda İran’ın Türkiye’ye gös
terdiği yakın alâkaya bir ker’e daha temas etmeyi bir borç addediyorum. Ge
rek zatışahanelerinin gerek Iran hükümetinin hak ve adalete ve insan hakla
rına dayanan Türk görüşünü desteklemesini, kadirşinas Türk m illeti derin 
şükran ve takdir hisleriyle anmaktadır. Memleketimizi ziyaretiniz münasebe
tiyle milletimin bu hissine tercüman olarak zatışahanelerine teşekkür etmek
ten büyük haz duymaktayım.

Zatışahaneleri ve Şahbanu hazretlerinin memleketimize yapmakta ol
dukları bu ziyaretin en iyi şekilde geçmesini temenni ederken, kadehimi şahsî 
sıhhat ve saadetlerine, kardeş İran milletinin daimî refah ve esenliğine, Türk 
İran dostluğunun selâmetine ve âtisine kaldırıyorum.»

İran Şehiıışahı Muhammed Rıza Pehlevi ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Gerek Şahbanu ve şahsım için, gerekse İran m illeti hakkında buyurdu
ğunuz güzel sözlere en samimi duygularla teşekkür ederim. Bugün bir defa 
daha ülkenizi yakından görmekle memnunum ve Türk milletinin maddî ve 
manevî alanlarda kaydettiği ilerlemelerden bütün kalbimle sevinç duymak
tayım. Bu duyguyu İran m illeti de benimle paylaşmaktadır. Zira ülkelerimizi
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birbirine bağlayan güçlü tarihî, siyasî, kültürel ve ekonomik bağlar birimizin 
sadet ve başarısını diğerine mal etmektedir. Bu bakımdan z a t- ı devletinizin 
de belirttiği gibi, ülkelerimiz arasındaki münasebetler gerçekten de diğer m il
letler için bir örnek teşkil etmektedir. Bu alanda verdiğimiz bu örnek, en sağ
lam mantık ve gerçekçilik esaslarına dayanmaktadır.

Hepimiz kesinlikle inanıyoruz ki, dünya ülkeleri ile aralarındaki mesa
feyi kısa bir süre içinde kaldırmaya çalışan ülkelerin en önemli görevleri bir- 
birleriyle iyi anlaşmak, beraber yaşamak, diğer m illetlerle işbirliğinde bulun
mak, m illî hakimiyet hakkını savunmak, diğerlerinin bu hakkına saygı duy
mak, bütün tabii ve insani güçleriyle İktisadî, sosyal ve kültürel ilerlemeyi 
sağlayarak endüstriyel gelişmeyi temin etmek, halkın hayat seviyesini yükselt
mek, yoksulluk, cehalet, hastalık ve açlıkla mücadele ve sosyal adaleti gerçek
leştirmekten ibarettir. Artık maceraperestlik ve istilâcılık devrinin kapanmış 
olduğunu çok iyi bilmekteyiz.

Bu temel prensibe dayanarak, m illetlerarası politikamız tabiatıyla ba
rışseverlik, karşılıklı anlaşma ve mantıki esaslara dayanmakta ve daha müref
feh ve ileri insan toplulukları için daha iyi bir dünya yaratmaya matuftur. Bu 
politikanın en iyi örneği, îran, Türkiye ve Pakistan arasında uygulanan ve 
bölgesel işbirliğine dayanarak geniş ticarî, İktisadî ve kültürel çalışmaları kap
sayan yakınlıktır. Bu yolda üç ülkenin de çok faydalı sonuçlar elde ettiğini 
belirtmekten memnuniyet duymaktayım. Biz de sizin gibi, Orta - Doğunun bir 
bölgesinde vukubulan üzücü olaylardan müteessir ve endişeliyiz. Daha önce 
de belirttiğim gibi, bir savaş ganimeti olarak başka bir ülkenin topraklarına 
sahip çıkılamayacağı kanısındayım. Bizce, bu üzüntü verici buhran Birleşmiş 
M illetler hak ve adalet esaslarına dayanarak çözümlenmelidir.

Kıbrıs meselesinde de zat - ı devletlerinin de işaret buyurduğu gibi, biz 
tabiatıyla Türk milletinin haklı dâvasını destekledik ve destekliyoruz.

Müsadenizle kadehimi zat - ı devletinizin ve Bayan Sunay’m sağlık ve 
saadeti, dost ve kardeş asil Türk milletinin refah ve ilerlemesi ümidiyle kal
dırıyorum.» '

B E I  G E 9 17 Haziran 1967

BAŞBAKANIN İRAN ŞAEI1 ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan 
İran Şahının şerefine verdiği öğle yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :
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«Şahinşah hazretleri,
Dost ve kardeş İran’ın mümtaz ve tarihi lideri, memleketimizin büyük 

ve asil dostu, Türk-İran  dostluk ve kardeşlik, münasebetlerinin kudret ve il
ham kaynağı olan yüksek şahsiyetinizi bugün burada selâmlamak fırsatını bul
duğumdan dolayı engin bahtiyarlığım ı ve samimi iftihar duygularımı ifade 
etmek isterim.

Tabii güzellikler kadar tarihi zenginliklerin, insanlığa gurur veren sa
nat, kültür, eser ve abidelerinin muhteşem bir şekilde süslediği büyük memle
ketinizi geçenlerde ziyaret etmek mazhariyetini elde etmiştim. Bu ziyaret sı
rasında zatışahaneleri ve imparatoriçe hazretleri tarafından bana ve eşime ib
zal buyrulan müstesna nezaket ve hüsnü kabul, bizi ziyadesiyle mütehassis ve 
minnettar etmiştir. İran’da gördüğümüz sıcak alâka ve misafirperverlik, bü
yük İran m illeti tarafından Türk milletine karşı duyulan hararetli sevginin 
ve kardeşliğin çok kıymetli bir işareti ve tezahürü olarak bizleri şahsen bahti
yar ettiği kadar milletlerimiz arasında tarihin derinliklerinden gelen ve ebedi
yen yaşayacak olan tesanüd ve beraberliğin müşterek istikbalimiz için müjde
lediği mana ve imkânları yakından müşahade etmenin sevinç, iftihar ve he
yecanını da bize vermiş bulunuyor. Bu ziyaretin zevkli ve unutulmaz hatıra
ları bizim için daima ümit ve saadet kaynağı olacaktır.

İran’ın çeşitli bölgelerinde yüksek liderliğiniz altında gerçekleştirilen 
İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma ve terakki eserlerini ve bu yöndeki azim- 
kâr gayretleri, İran m illetinin lâyık olduğu daha yüksek refah seviyesine ve 
parlak istikbale süratle erişmesinin teminatı olarak hayranlık ve takdirle mü
şahade etmiş bulunuyoruz.

Bugün dünya ve tarih önünde büyük ve güçlü bir gerçek olan Türk- 
İran dostluk ve işbirliği hükümetlerimiz kadar milletlerimizin de aynı ulvi 
gayeler etrafında birleşmesinden kuvvet almaktadır. Memleketlerimiz ve 
milletlerimiz arasındaki bu dostluk ve kardeşlik, muhterem pederiniz Majeste 
Rıza Şah ile büyük liderimiz Atatürk arasında, bu iki büyük devlet adamının 
kendilerine has yapıcı dehalarının ve uzak görürlülüklerinin bir eseri ve m il
letlerimizin hakiki ve samimi duygularıyla müşterek yüksek menfaatlerinin 
bir ifadesi olarak tesbit edilen değişmez bir siyasetin sağlam ve ebedi temeline 
dayanmaktadır. Bütün dünya için hayati önemi olan bölgemizde ve bütün in
sanlık aleminde sürekli ve adil bir barışın kurulup kuvvetlenmesi güvenlik ve 
huzur içinde milletlerimizin İktisadî, sosyal ve kültürel sahalarda terakki ve 
refaha müteveccih kalkınma gayretlerinin süratle başarıya ulaştırılması, öyle 
birleştirici ideallerdir ki bu idealler aramızda paylaşıldığı nisbette daha iyi 
gerçekleşecek ve ileri derecede gerçekleştiği ölçüde aramızdaki manevi ortak
lığ ı da daha çok takviye edecektir.

Çağdaş ilim  ve teknolojinin bir taraftan barış ve İstikrar içinde kalkın
ma ümitlerini artıran, fakat diğer taraftan tahrip tekniğindeki ilerlemeler yo
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luyla insanlığın varlığına meydan okuyan bas döndürücü gelişmeleri kargışın
da bütün dünya m illetleri ile beraber bilhassa milletlerimize büyük sorumlu
luklar düşmektedir.

Iran ve Türkiye arasında iyi komşuluk münasebetlerinin zatı şahanele- 
lerinin de basiretli teşvik ve yardımlarıyle tam bir kardeşlik tesanüdii içinde 
gelişmesi, milletlerimizin dünya barış ve refahı hususundaki sorumlulukları
nın yerine getirilmesinde örnek değerde bir hizmet teşkil eylemektedir. Kar
deş Pakistan’la  birlikte Kalkınma için Bölgesel İşbirliği çerçevesinde gayret
lerimizi ahenkleştirmiş olmamız bölge için ve dünya için aynı sulh ve refah 
gayretlerinin daha üstün başarı ufuklarına ulaşması ümidini takviye etmek
tedir.

M illetlerim iz arasında her vesile ile çeşitli kademelerde cereyan eden 
karşılıklı ziyaret ve temasların aramızdaki köklü dostluk ve işbirliğini çok sı
kı bir şekilde devanı ettirmek yolundaki değeri aşikârdır. Zatışahanelerinin 
bugün yurdumuza şeref vermeleri gibi müstesna bir hadise ise, bütün Türk 
m illetini sevindiren yüksek manasının yanında, muhtelif alanlardaki münase
bet ve işbirliğimizin en geniş şekilde tezahürüne ve memleketlerimizi alâkadar 
eden hayati önemdeki meselelerin en yüksek seviyede ele alınarak değerlendiril
mesine imkân bahşeden tarihi bir vesile teşkil edecektir.

Türk ve İran milletlerinin kardeşçe yaklaşmalarım bir kere daha sembo
lize eden bu tarihi anda kadehimi zatışahârielelerinin şahsi sıhhat ve saadet
leri, asil İran milletinin refah ve tealisi ve ebedi İran - Türk dostluğu için kal
dırmama müsaade buyurulmasını istirham ederim.»

B E L G E 10 21 Haziran 1967

TÜRK - İRAN ORTAK BİLDİRİSİ

1 — Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay’ın davetine icabetle, 
Majeste İran Şehİnşahı Aryamehr Muhammed Rıza Pelılevi ve Şahbanusu Fe
rah Pehlevİ 16 - 21 Haziran 1967 (İran takvimine göre 2 6 - 3 1  Khordat 
1346) tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmişlerdir.

2 — Majestelere,

İran Dışişleri Bakanı Ekselans Ardeşir Zalıedi,

Korgeneral Dr. Abdol - Karim Ayadi,

Korgeneral Hassan A li Manii,

Ekselans Rostem Amir Bakhtiari,

Ekselans Sirous Farzaneh,
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Amiral D jafar Kouros ve İran Hükümetinin ileri gelen bazı yüksek 
memurları refakat etmişlerdir.

3 — Bu ziyaret sırasında Majeste Şehinşah ve Şahbanu Kırıkkale ve İs
tanbul’u da ziyaret etmişlerdir. Majesteler, Türk milletinin azmi ve hudutsuz 
enerjili ve Türk Hükümetinin değerli gayretleri sayesinde halledilen devamlı 
kalkınmanın neticelerini müşahade ettiklerini derin takdir ve hayranlık İliş
leriyle ifade etmişlerdir.

4 — Türkiye’deki ikametleri sırasında, Majeste Şehinşah ve Şahbanu ile 
refakatlerindeki heyet Türk milletinin Kardeş İran’ın Devlet Başkamna kar
şı duyduğu sıcak hissiyat ve saygısından doğan en içten bir hüsnü kabul ile 
karşılanmışlardır.

5 — Bu ziyaret, iki Devlet Başkamna ülkeleri arasında mevcut sağlam 
dostluk ve kardeşlik bağlarının büyük değerini ve hayati önemini memnuni
yetle müşahade ve takdir etmek fırsatını vermiştir. Türkiye Başbakanı Sayın 
Süleyman Demİrel, İran Dışişleri Bakanı Ekselans Ardeşir Zahedi, Türkiye 
Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, İran’ın Ankara Büyükelçisi 
Ekselans Fereydoun Movassaghi ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Sayın 
Taha Carım’ın da katıldığı görüşmeler sırasında iki Devlet Başkanı, bu bağ
ları daha da kuvvetlendirmek ve geliştirmek hususundaki mütekabil arzuları
nı teyid ve iki ülkenin çeşitli alanlarda yakın işbirliği sayesinde kaydedilen 
olumlu sonuçları memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

6 — İki Devlet Başkam, refahın dünyada barış ve istikrarın ayrılmaz 
bir parçası olduğu hususundaki inançlarını teyid ile ülkelerinde başarılan hız
lı ekonomik kalkınmayı memnuniyetle kaydetmişlerdir.

7 — İki Devlet Başkanı, Türkiye, İran ve Pakistan arasında Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği (RCD) ni tesis eden 22 Temmuz 1964 tarihli müşte
rek İstanbul deklerasyonu yâdetmişlerdir. RCD’niıı faaliyetlerini inceleyen 
iki Devlet Başkanı, tesbit edilmiş olan hedefleri istikametinde bu işbirliğinin 
üç sene içinde tahminlerin üstünde geliştiğini memnuniyetle tesbit etmişlerdir.

8 — İki Devlet Başkam, memleketlerinin Birleşmiş M illetler Teşkilâ
tına olan bağlılığım  teyid ve Birleşmiş M illetlerin m illetlerarası barış ve gü
venliğin korunmasında gittikçe daha müessir bir vasıta haline gelmesi ümidi
ni izhar eylemişlerdir.

9 — Konuşmalara hâkim olan karşılıklı anlayış ve dostluk havası için
de, iki Devlet Başkam dikkatlerini daha ziyade Orta - Doğu’da mevcut du
ruma teksif etmişler ve görüş birliğinde olduklarını memnuniyetle müşahade 
etmişlerdir. îk i Devlet Başkam M illetlerarası münasebetlerde, kuvvet istimali 
suretiyle toprak ve siyasî avantaj kazanılmasına karşı olduklarını bir kere da
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ha beyan eylemişlerdir. İki Devlet Başkanı, Araplara olan dostluklarını te- 
yid etmişler ve onların meşru haklarının korunmasına atfettikleri önemi be
lirtmişlerdir.

10 — Türkiye Cumhurbaşkanı, İran’ın Kıbrıs meselesinde Türkiye’ye 
gösterdiği devamlı destekten dolayı Türk Hükümetinin derin şükranını ifade 
etmiştir. Anlaşmaların bağlayıcı etkisini teyid eden iki Devlet Başkanı, bu 
meselenin Türk Cemaatının meşrû haklarını ve menfaatlerini tam olarak ko
ruyacak ve Ada’da barış ve tam bir güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak âcil 
ve anlaşmaya müstenid bir hâl şekline bağlanması gerektiğini ifade etmişler
dir.

11 — Keşmir konusunda, iki Devlet Başkanı bu meselenin Keşmirlile- 
rİn meşrû haklarını gözönünde tutacak şekilde ve Birleşmiş M illetler kararla
rına uygun olarak çözümlenmesi gerektiği hususundaki inançlarını teyid ey
lemişlerdir.

12 — Majeste Şehinşah ve Şahbanu, kendilerine Sayın Türkiye Cum
hurbaşkanı ve Bayan Sunay, Türk Hükümeti ve Türk halkı tarafından göste
rilen kalbi karşılama ve sıcak misafirperverlikten duydukları samimi memnu
niyeti ve şükranlarını ifade etmişlerdir.

B E L G E 11 20 Haziran 1967

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANININ POLONYA  
PARLAMENTO HEYETİNİN ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTEKİ 

KONUŞMASI

Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasagun, T .B .M .M .’nin 
davetlisi olarak Ankara’da bulunan Polonya Parlâmento hey’eti onuruna 
Cumhuriyet Senatosu şeref salonunda bir yemek vermiştir.

Yemekte yaptığı konuşmada, Senato Başkanı Polonya Parlâmento hey’- 
etinİ Türkiye’de görmekten duyduğu memnunluğu belirtmiş ve «Türk - Po
lonya münasebetleri köklü, üzerine gölge düşmeden dostlukları asırlar bo
yunca devam etmiş, tarihin şahadet ettiği özlü ve iyi bir geçmişe dayanmak
tadır» demiştir.

Atasagun sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Biz, genel olarak ülkeler arasında her seviyede yapılan ziyaretlerin, ar
tan temasların milletlerarasındaki, görüş ve anlayışları daha emin bir şekilde 
kıymetlendireceğine, karşılıklı güveni daha da arttıracağına ve bunun da ileri
sinde dünya barışına yardımcı olacağına kuvvetle inanıyoruz.
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Bu düşünce ve bu inanışla ülkelerimiz arasında asırlar boyunca esasen 
mevcut İyi ve dostane münasebetlerimizin karşılıklı görüş ve anlayış ve güven 
havası içinde daha da kuvvetleneceğini, haklı olarak ümit ediyoruz.

Türkiye, büyük Atatürk’ün (yurtta sulh - cihanda sulh) prensibine bağ
lı olarak devletler hukukuna, m illetlerarası andlaşmalara tamamen riayet şartı 
ile uluslararasında mümkün olabilecek anlaşmazlıkların barışçı yo llarla hal
ledilebileceğine inanan bir ülkedir. Dünya barışının ancak iyi niyetler ve salim 
düşüncelerle düzenlenebileceğine inandığımızdandır ki, memleketimiz için o 
derece hayati önem taşıyan m illî bir çözüm yolu bulunması için sabırlarımızı 
ve olanca gayretlerimizi sarfetmekte devam ediyoruz.

Orta - Doğu’daki ihtilâfların doğurduğu çatışmaların neticeleri, tehlike
nin ortadan kalkmadığını göstermektedir. Bütün dünya m illetlerinin yakından 
ve endişe ile ilgilendikleri Orta - Doğu krizinin tarafların aklın emrettiği 
gerçekçi ve barışçı yo llarla bir anlaşmaya varmalarını dünya barışının korun
ması için temenni ve ümit ediyoruz.»

B E L G E 12 22 Haziran 1967

DIŞİŞLERİ. BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL 
KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in B.M. Genel Kurulunda yap
tığı konuşma şöyledir :

«Sayın Başkan,

Olağanüstü özel Genel Kurulun bu dönemi, Orta Doğu’yu 20 yılda 
üçüncü defa sarsmış olan trajik bir harbin akabinde toplanmaktadır. Böyle 
bir felâketin tekrarını Önleyecek, adalete dayanan barışın tesisini sağlayacak ve 
dünyanın esasen gergin olan durumunun tamamile vahamet kesbetmesiııe mâni 
olacak şartların yaratılması için azamî şekiide gayret sarfetmek, hepimizin 
vazifesidir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması talebi, Güvenlik Konseyinin me
seleyi ele almış olduğu bir sırada vuku bulmuştur. Bununla beraber biz, Bir
leşmiş M illetlerin bütün imkânlarını barışa hizmet için seferber etmesinin fay
dalı olacağı inancile, bu talebe miısbet cevap verdik.

Filhakika, pek çok mümtaz şahsiyetin katıldığı bu toplantının, semeresi
ni vereceğini ve müzakerelerimize bütün dünyanın bağladığı ümitleri haklı 
çıkaracağım ümit ediyorum. Bu ümitleri boşa çıkarmamak hepimize düşen bir 
vazifedir. Başkanımızın da hatırlattığı gibi, müzakerelerimizin Birleşmiş Mil-
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¿etlerin geleceği üzerinde yapılabileceği tesirler hakkında ciddî olarak düşün
memiz lâzımdır. Şayet bu forum sadece acı ve dokunaklı sözler, kısır polemik
ler için kullanılır, münakaşalarımız itimatsızlık ve çatışmayı arttırırsa ve hiç 
bir yapıcı neticeye varılmazsa, vaziyet eskisine nazaran daha da kötüleşmekle 
kalmayacak, üstelik Teşkilâtımızın prestij ve manevî nüfuzu da çok ciddî su
rette zedelenecektir.

Çatışmalara tekaddüm eden devre zarfında, buhranın seyri Orta Doğu’- 
nun tehlikeli ve trajik bir durumda olduğunu bariz bir şekilde göstermişti. 
Bu devrede, her ne kadar faciaya mani olmak için çeşitli gayretler sarf edil
mişse de, bir silâhlı çatışmaya müncer olabilecek hadiseleri önlemeye mâtuf 
bütün yolların m illetlerarası camia tarafından denenmediği de bir gerçektir.

Türkiye, bu bölgede bulunan ve Orta Doğu’da sulhun ve sükûnun mu
hafazasında hayatî menfaati olan bir memleket olması hasebile hadiselerin in
kişafı karşısında duyduğu derin endişeyi izhar etmiş ve olayların mukadder 
neticeye doğru seyrini durdurmak için gayret sarfetmiştir. Fakat maalesef, 
kaçınılamayan şey vukubulmuş ve harp felâketi, dünya sulh ve güvenliği için 
bütün kötü neticeleri ile birlikte Orta Doğu üzerine çökmüştür.

Muhasematın, meselenin Güvenlik Konseyinde müzakere edildiği ve 
m illetlerarası diplomasinin tarafları ayıran başlıca ihtilâf noktasına bir hal 
çaresi bulmağa gayret ettiği bir sırada başlamış olmasını büyük bir esefle karşı
lamaktayız.

Güvenlik Konseyinin oybirliğile aldığı neticesinde sağlanan ateş - kesi 
memnuniyetle karşıladık. Bununla beraber, bu tedbirlerin, ne kadar âcil ve 
lüzumlu olursa olsun, yeterli olmadığı da bir gerçektir. Muhasematın netice
sinde zuhur eden en âcil meseleleri halletmek ve âdil ve hakkaniyete müste
nit sürekli bir barışı sağlayacak zemini hazırlamak için kısa zamanda yeni ted
birlerin alınması elzemdir.

Kendilerine düşen bu zor vazifede, Birleşmiş M illetlerin bütün üyeleri ta
rafsız bir tutumla hareket etmeğe çalışmalı ve Orta Doğu bölgesinde sağlam 
bîr barışın teessüsüne hizmet etmek başlıca endişeleri olmalıdır.

Sayın Başkan,

Orta Doğu, yakın tarihindeki olaylar sebebile, dünyanın en karışık böl
gelerinden biri haline gelmiştir. Bu mıntıkanın oldukça zengin olan kaynak
ları ve enerjisi, bölgenin genel ilerlemesine hasredileceğine, askerî masraf
lara sarfedilmiştir. Şimdi ise harp, daha acı problemler ve tahammülü müm
kün olmayan ızdıraplar yaratmıştır. Geleceği bizi çok yakından ilgilendiren 
bir bölgedeki bu durum, bizi son derece üzmüştür. Türkiye’nin politikası dai
ma bütün komşuları ve bölge memleketleri ile siyasî bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne riayet şartına dayanan iyi münasebetler geliştirmeye yönelmiştir.
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Bilhassa Arap memleketlerini bize bağlayan çeşitli tarihi ve kültürel bağlar 
vardır. Hâlihazırda, bütün bu memleketler ile, bölgemizin barış ve istikrarına 
ve herkes için faydalı işbirliğini geliştirmeğe matuf müşterek arzuyu ifade 
eden ve derin yakınlık esasına dayanan samimî münasebetlerimiz mevcuttur. 
Şimdi yeni sıkıntı ve ızdırapla karşılaşmış bulunan ve 20 yıldan fazla bir müd
detten beri endişe ve hüzün verici bir geçmişi olan 1 milyondan fazla mül
tecinin dramına, adalet ve nesafete uygun bir hal şekli bulunmasını daima 
destekledik. Harbin sebep olduğu insan kaybı, halkın yer değiştirmek zorun
da kalması ve uğranılan hasar bizi son derece üzmüştür. En fazla zarar gören 
memleketlere derhal yardım gönderdik ve bu vadide çok daha geniş ve daha 
fazla bir yardım yapılması için organize edilecek m illetlerarası gayretleri des
tekliyoruz.

Burada, Arap ülkeleri halklarına beslediğim derin dostluk ve sempati
mizi tekrarlamak isterim. Onların, tarihlerindeki bu ağır ve güç devreden sü r 
atle geçmeleri ümidini izhar ediyoruz.

Sayın Başkan,

Bİze endişe veren bu buhranda, hal şekli aranması gereken meseleler son 
derece mudildir. Bunları, ancak Birleşmiş M illetler Yasası prensiplerine sa
dık kalmak suretile çözümlemek mümkündür. Bu çerçeve içerisinde, Yasanın 
İkinci Maddesinin 3. ve 4. Fıkralarında belirtilenler, bu prensiplerin en önem
lilerini teşkil etmektedir. Bu hükümler, Birleşmiş M illetler üyelerine, uyuş
mazlıklarını barışçı yo llarla çözümlemeyi ve m illetlerarası münasebetlerinde, 
gerek herhangi bir devletin ülke bütünlüğü veya bağımsızlığına karşı, gerek 
Birleşmiş M illetlerin amaçlarile bağdaşmayan diğer herhangi bir şekilde, teh
dide veya kuvvet kullanmasına başvurmaktan kaçınmayı emretmektedir.

Türk Hükümeti, işte bu prensiplere saygı göstermek suretiledir ki, kuv
vete başvurulması sonucunda meydana gelen toprak iktisaplarını kabul ede
meyeceğini derhal beyan eylemiştir. Bu tutum, esasen dış siyasetimizin temel 
kaidelerine uymaktadır. Ülke genişlemesi konusundaki anlaşmazlıkların çö
zümlenmesi veya müzakerelerde avantajlı bir durum elde edilmesi maksadile 
kuvvet kullanmasına veyahut, çözüm yollarının hazırlanmasında hareket nok
tası olarak emrivâkilerin kabulüne müsaade edemeyeceğimizi daima beyan 
eylemiş bulunuyoruz. Bu prensibe saygı gösterilmediği takdirde, bizzat Bir
leşmiş M illetler Yasasının ve Teşkilâtımızın temelinin tamamile tahrip edil
miş olacağına ve yeniden sadece kuvvetin hüküm süreceği bir dünyaya avdet 
etmiş bulunacağımıza kanaat getirmemiz gerekir. Burada, sadece Orta Do- 
ğu ’daki hâlihazır durumu değil, fakat Birleşmiş M illetler ve dünya barışının 
geleceğini de ilgilendiren hayatî bir mesele bahiskonusudur. Şu halde, Genel 
Kurulun İsrail kuvvetlerinin İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmesi husu
sunda ısrar etmesi gerekmektedir.
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Şimdi, İsrail Hükümetine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu Hü
kümet, kendi menfaati cümlesinden olmak üzere, Birleşmiş M illetler pren
siplerine bağlılığın ı ispat etmelidir. Tekrar savaşa girişmekten ve barışın ye
niden tesisini daha da güçleştirmekten başka bir tesiri olmayacak emri vâkiler 
ihdas eylemekten kaçınmalıdır. Özellikle Kudüs’te bir emrivaki yaratmamalı
dır. Türk halkının bu şehirdeki kutsal yerlere gösterdiği büyük ilg iy i İsrail 
Hükümetine burada bilhassa hatırlatmak isterim. İsrail Hükümeti, Güvenlik 
Konseyinin, ilg ili hükümetleri, askerî harekâtın vukubulduğu mıntıkalarda 
yaşayan ahalinin refah ve güvenliğini sağlamağa davet eden kararma da titiz
likle uymalıdır. Bütün taraflar, ateş - kes ile ilg ili Güvenlik Konseyi kararla
rına saygı göstermelidirler.

Sayın Başkan,
N ihaî gayemizin Orta Doğu’da barışın sağlam ve devamlı temellere is

tinat etmesine imkân verecek şümullü bir hal tarzına varmak olduğu bir ger
çektir. İlg ili memleketlerin, bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmakla 
görevli olduklarında şüphe yoktur.

Fakat, bu, uzun vâdeli bir iş olup kısa vâdeli meselelerin çözümünün 
uzun vâdelilerin halline bağlanması ne âdil ne de yerinde olur.

Aksine, zikrettiğim tedbirlerin alınması ve hâlihazır buhranın asıl se
beplerini teşkil eden durumların ortadan kaldırılması, durumun sıhhate ka
vuşturulmasına ve dünyanın bu bölgesinde âdil ve devamlı bir barış gayesine 
ulaşılması için gecikmeden sarfedilmesi gereken gayretlere yardımcı bir ha
vanın yaratılmasına geniş ölçüde hizmet edecektir.

Sözlerime son verirken, Yasamızın prensiplerine uygun bir barışın ge
rektirdiği şartların gerçekleştirilmesi amacile bu Genel Kurulda bütün üyele
rin gayretlerini seferber etmek yolunda sarih bir arzunun ortaya çıkması hu
susundaki samimî temennimi yeniden beyan etmek isterim.

Tarihin böylesine kritik bir devresinde Birleşmiş M illetlerin bir zaafın
dan ortaya çıkabilecek vahim neticeler ve derin boşluğu hepimizin müdrik 
olduğumuza eminim. İyi niyet ve azimle, Teşkilâtımızın, basiret, müessiriyet 
ve canlılığının delilini bütün beşeriyetin menfaatine hizmet edecek şekilde 
ortaya koymak bizim elimizdedir.

Teşekkür ederim, Sayın Başkan.»

B E L G E 13 27 Haziran 1967

GENERAL DE GAULLE’ÜN VE CUMHURBAŞKANI 
SUN AY’IN ORLY HAVAALANINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

Fransa’yı resmen ziyaret etmekte olan Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’ın Orly’ye muvasalatında Fransa Cumhurbaşkanı General de G aulle’ün 
söylediği «hoş geldiniz» nutkunun metni aşağıdadır :
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«Sayın Başkan,

Fransa’ya hoş geldiniz. Fransa’ya çok asil, çok yiğit, çok eski bir mil
letin devlet reisi olarak geliyorsunuz. Geçmişte dünyanın kaderine derinden 
tesir etmiş olan milletiniz, bu gün de büyüklüğünü ve değerini modern za
manların icaplarına intibak ettirecek imkânları kendi gayretlerde yaratmaya 
koyulmuştur.

Bugün ziyaret ettiğiniz Fransa, birçok vahim imtihanlardan geçtikten 
sonra, tam bir yenileşme devresindedir ve diğer memleketlerin de bu arada 
bilhassa eskiden beri derin ve dostane bir takdir beslediği Türkiye’nin geliş
mesine faydalı olmak azmindedir.

Paris’e vasıl olduğunuz bugün, dünya ve özellikle Türkiye’nin çok önem
li bir yer tuttuğu Doğu, vahim buhranlar içindedir ve bu şartlar dahilinde 
her şey memleketlerimizi, her şeye rağmen, bütün insanların muvazene, iler
leme ve barış içinde yaşamaları için hizmette bulunmaya ve bunun için de 
hareket ve faaliyetlerini birleştirmeye sevketmektedir.

Bununla, sayın Başkan, buluşmamız ve görüşmemizin ne derece ehem
miyet kesbedebileceğini ifade etmiş oluyorum. Bu sözlerim aynı zamanda, 
Fransız m illeti adına, Türk m illetini bütün kalbimle selâmlarken meşbu bu
lunduğum hissiyatın da İfadesidir.

Yaşasın Türkiye.»

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, General de Gaulle’ün karşılama konuş
masına şu cevabı vermiştir :

«Sayın Başkan,

Çok nazikâne bir tarzda hazırlanmış olan karşılama nutkunuz beni çok 
mütehassis etti. Size, gerek kendim, gerekse eşim adına bütün kalbimle teşek
kürlerimi sunarım.

Güzel Fransa topraklarına ayağımı bastığım şu anda, Türk mİlleti’nin 
Fransa halkına dostluk ve iyi niyet duygularını duyurmaktan şeref duyarım. 
Türk m illeti, Fransız halkına, yapıcı zekâsından, saıı’at ve bilim  alanlarındaki 
başarılarından dolayı daima hayranlık duymuştur.

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana Fransa’yı 
resmen ziyaret eden ilk  devlet başkanı olmaktan ve Fransız tarihinin şerefli 
sayfalarında yer almış olan sizin gibi büyük bir devlet adamını selâmlamak
tan büyük gurur duymaktayım.

Memleketlerimizi birleştiren dostluk ve takdir duyguları yüzyılların ese
ri olup, zamanın tesirlerine de dayanmışlardır. İşte, sırf bunun için, ben ken
dimi Fransız topraklarında yabancı hissetmemekteyim. Hepimizi ilgilendiren
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hayatî kanunların ele alınacağı görüşmelerimizin Fransa ile Türkiye arasın
daki geleneksel dostluğu takviyeye yarayacağına inanmaktayım.

Yaşasın Fransa.»

B E L G E 14 21 Haziran 1967

FRANSA CUMHURBAŞKANININ CUMHURBAŞKANI SUNAY 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle Elysee sarayında Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay şerefine verdiği ziyafette şu konuşmayı yapmıştır :

«Siyasî alanda her şey, Türkiye ile Fransa’yı ilişkilerini sıkılaştırmaya 
yöneltmektedir. Her iki ülkenin de hiç kimse tarafından hükmedilmeğe rıza 
göstermemeğe kararlı olmaları, bu iki ülke arasında her şeyden önce temelli 
bir sevgi yaratmıştır. Şüphesiz, Türkiye ve Fransaya özgü şartlar, iki çok bü
yük ülkenin kendi çevrelerinde iki blok yarattıkları ve bu blokların bu reka
beti benimsedikleri günümüz dünyasında ülkelerimizin davranışlarını birbi
rinden farklı kılmıştır. Bununla birlikte, Fransa’nın bu sistemden sıyrılmak 
istemesine, buna karşılık Türkiye’nin kendisini teşkilâtlardan birine bağlıyan 
bağlarım henüz devam ettirmeyi yerinde bulmasına rağmen, her iki ülke de 
ilerlemenin ve barışın geleceğinin bu devamlı ve tehlikeli karşılaşmadan do
layı tehlikeye düştüğünde mutabıktırlar. Türkiye’nin tarihi başkentlerinden 
birini barındıran Avrupa’da, hayatî önemdeki Boğazların üstünden Asya’ya 
ulaşan Avrupa’da, Almanya’nın akıbeti meselesinden dolayı kaderi ipotek 
altında bulunan Avrupa’da, cumhuriyetlerimizin çıkarı, iki kampın kısır mu
halefetleri yerine gerginliğin azalmasını, anlaşmayı ve kıtamızın bütün halk
ları arasındaki işbirliğini sağlamak için çabalarını birleştirmekte değil m idir?

Aynı rekabetin kışkırttığı ve dünyanın öbür bölgelerinde vahim bir k ılı
ğa soktuğu ve evrensel bir faciayla sonuçlanma tehlikesi gösterdiği kanlı 
dramlara gelince, Türkiye ile Fransa, bunları görmek ve ele almak tarzlarını 
ahenkleştirmekte hiç bir güçlükle karşılaşmıyacaklardır. Gerçekten de, gerek 
Türkiye gerekse Fransa, her halkın kendi geleceğini kendisi seçmesi hakkını 
meselelerin ölçüsü ve davranışların kuralı olarak bir zorunluluk diye kabul 
etmektedirler . Yabancı müdahalesinden acı çeken Vietnam’daki trajediyi 
çözmenin tek yolu bu değil m idir? Türk olanların Türk olarak kalmasını ve 
Rum olanların Rum olarak kalmasını hiç bir şeyin engelleyemeyeceği 
Kıbrıs meselesinin çözüm yolu bu değil m idir? Fi em İsrail üzerinde hü
küm süren yok olma tehdidini, hem topraklarının İşgali ve Arap halkının 
yurtlarından atılması tehdidini çözülmez kılan Ortadoğu çatışmasını çözme
nin tek yolu bu değil m idir? Nihayet, Washington, Moskova ve Pekiıı’in bir-
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biline karşı tahakküm emellerinin bazı bölgelerde yol açtığı tutkuların tek 
çözüm yolu bu değil m idir?»

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle’ün konuşmasına cevaben 
devlet Başkanı Sunay şu konuşmayı yapmıştır :

«Son günlerde Ortadoğuyu sarsan silâhlı ihtilâf dünya barışının ne ka
dar zayıf temellere dayandığını ve birdenbire kendimizi felâket uçurumunun 
kenarında bulabileceğimizi göstermiştir.

Kuvvetleri ve sorumlulukları ne olursa olsun, bütün memleketler, bu 
şartlar dahilinde adalet prensiplerini gözöııünde tutarak barışı kurmağa gay
ret sarfetmek, tarafların meşru menfaatlerini koruyarak, anlaşmazlıkları hal 
ve fasledecek imkânları yaratmak zorundadırlar. Biz Fransanm hedefinin bu 
olduğunu bilmekteyiz. Ve bu yüzden de kendisini tebrik ederiz. Türkiyeye 
gelince, güttüğü siyaset aynı düşüncelerden ve ayııı endişelerden ilham almak
tadır. Ortadoğunun barışı, güvenliği ve refahı Türkiyeyi doğrudan doğruya 
ilgilendirmektedir.

Son Ortadoğu buhranı, çözümlenmemiş bütün mes’elelerin bir an için
de ve beklenmedik bir zamanda vahim bir ihtilâfa yolaçabileceğini göster
miştir. Türkiye bu tehlikeyi tamamiyle müdrik olup bu endişeyle durmadan 
ve sabırla Kıbrıs m eselesine barışçı, âdil ve her iki cemaatın temel haklarım 
teminat altına alacak bir çözüm yolu aramaktadır. Biz bu yolda yürümeğe de
vam edeceğiz ve hiç bir tarafın anlaşmazlığı vahimleştirecek sorumlulukları, 
ne İsteyerek, ne de hesap yanlışlığıyla, yüklenmeyeceklerini ummaktayız

Sayın Başkan, az önce aralık vermeden devam eden acı Vietnam sava
şından bahsettiniz. Bİz en yakın bir zamanda bu bölgede barışın kurulacağını 
ve Vietnam halkının kendi kaderini kendinin serbestçe tayin edeceğini samimî 
bir şekil ummaktayız.

Az önce bu gibi çatışmaların taşıdığı büyük tehlikeyi işaret buyurdunuz. 
Batı dünyasının tesanüdü ve savunma alanında işbirliğini muhafaza ederken, 
sizin de işaret buyurduğunuz gibi, Avrupa kıtası halkları arasında anlaşmaz
lık ların  giderilmesi ve İşbirliğinin teessüssü yolunda gayret sarfetmeğe hazı
rız ve bu uğurda elimizden geleni esirgemeyeceğiz.

Zatı devletleriyle yapmaktan şeref duyduğum görüşmelerin, Türk ve 
Fransız heyetleri arasındaki temasların iki memleket arasındaki dostane ilişki
leri takviye edeceğine eminim. Şahsen, bu görüşmelerden ve temaslardan 
Türk-Fransız dostluğunun daha kuvvetli, daha canlı ve daha verimli olarak 
çıkacağına inanmaktayım.»
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B E L G E  19 29 Haziran 1967

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK GAZETECİLERİ 
İLE YAPTIĞI MÜLAKAT

Fransa Dışişleri Bakanı Couve de M urville, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’la birlikte Türkiye’den gelen gazetecileri kabul ederek sorularını ce
vaplandırmıştır.

Dışişleri Bakanı Couve de M urville bu gezinin yakın bir gelecekte İkti
sadî ve siyasî sonuçları olacak mı ? sorusuna: «Türkiye ile aramızdaki siyasî 
ilişkileri çok sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. İktisadî yönden yeni bir ge
lişme yok. Esasen, uluslararası anlaşmalar ve dahil bulunduğumuz konsorsi
yum çevresinde temaslarımız mevcuttur» cevabım vermiştir.

Bugünkü siyasî konuşmaları çerçevesinde, Orta - Doğu buhranını çöz
mek için Türkiye ve Fransa müşterek çalışabilirler m i? sorusuna da Fransa 
Dışişleri Bakanı şu cevabı vermiştir :

«Kehanette bulunmak istemem, çünkü bu güç ve çok zaman isteyen bir 
konudur. Fransa ve Türkiye’nin zaten bu mes’ele karşısındaki görüşleri yak
laşıktır. Dünyanın en önemli mes’elelerinde de iki hükümetin görüşlerinde 
benzerlikler bulunmaktadır. Özellikle Orta - Doğu buhranı karşısında.»

Fransa Dışişleri Bakanı Kıbrıs konusu ile ilg ili olarak geçen gece 
Elysee sarayındaki konuşma sırasında Fransa devlet başkanı General de Gaul- 
le m illetlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme konusuna değindikten 
sonra «K ıbrıs’ta Tiirklerin Türk, Rumların Rum kalmalarına engel olunma- 
m alıdır» demişti. «Bunun Fransa’nın federatif sistemi kabulü şeklinde yorum
lanması kabil midir ?» şeklindeki soruyu : «şu veya bu sistem üzerinde durmu
yoruz. Önemli olan her iki tarafın söz konusu ilkeler çerçevesinde devletler hu
kuku içinde bir arada yaşamalarıdır» cevabını vermiştir.

Fransa Dışişleri Bakanı de Murville, daha sonra, görüşmelerin tama
men siyasî bir nitelik taşıdığını, bölgesel ve uluslararası barış konulan yanın
da Orta - Doğu buhranının özellikle ele alındığını belirtmiştir.

B E L G E 16 30 Haziran 1967

TÜRK-FRANSIZ ORTAK BİLDİRİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı General de G aulie’ün daveti üzerine, Türkiye 
Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay, 27 - 30 Haziran tarihleri arasında 
Fransa’nın misafiri olmuştur. Kendisine, Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağ- 
layangil refakat etmekte idi.
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Türk Devlet Başkamnın resmî ziyareti, iki memleket arasında çok eski 
tarihlerden beri teessüs etmiş dostluğu aksettiren samimî bir hava içinde ce
reyan etmiştir.

Bu ziyaret vesilesile yapılmış olan ve iki Dışişleri Bakanının da katılmış 
olduğu görüşmeler, her alanda Türk-Fransız ilişkilerinin gözden geçirilmesi 
imkânım vermiştir. Diğer taraftan, bu konuşmalar, iki memleketi ilgilendiren 
büyük m illetlerarası meseleler üzerinde görüş teatisinde bulunulmasına vesi
le teşkil etmiştir.

İki Devlet Başkanı, her iki memleketin kendisine has imkân ve şartlara 
uygun olarak ve devamlı bir şekilde m illetlerarası barışın takviyesine yönel
miş bulunan politikalarının esaslı bir şekilde birbirine tetabuk etmesinden 
memnuniyet duymuşlardır.

Görüşmeler, Avrupa meselelerinin halihazır durumunu kapsamıştır. 
Her iki taraf da k ıt’a Avrupasmdaki doğu ve batı ülkeleri arasındaki ilişkile
rin normalleştirilmesi ve yumuşama siyasetinden olumlu neticeler alındığı ve 
Avrupa’yı halen bölmekte olan meselelere hal çaresi bulunması için buna de
vam edilmesi gerektiği kaııaatindedirler.

Orta D oğudaki durum ile ilg ili olarak iki Hükümet aynı endişeleri 
duymaktadırlar. İsrail’le Arap memleketleri arasında mevcut meselelerin harp 
neticesinde daha vahim hale gelmesini üzüntüyle karşılamaktadırlar. İki Hü
kümet, askerî harekâtın neticesinde vukubulan toprak işgallerinin, kabul edi
lemeyecek olup - bittiler teşkil ettikleri kanaatindedirler. Ancak, serbestçe ka
bul edilen bir çözüm şekliyledir ki, mevcut meselelerin bütününü halletmek 
birgün mümkün olur.

Cumhurbaşkanı Suııay Kıbrıs’taki duruma temas etmiş ve Türkiye’nin 
bu mesele karşısındaki tutumunu izah etmiştir. General de Gaulle bu izahatı 
ilg iy le karşılamış ve Türkiye ile Yunanistan ik ili görüşmelerin, hakkaniyete 
ve Ada’daki iki cemaatin haklarına saygı dairesinde bir çözüm şekli ile sonuç
lanması ümidini izhar etmiştir.

Türk-Fransız ik ili ilişkileri, kültürel ve İktisadî sahalarda iki memleket 
arasında mevcut dostane münasebetlere uygun bir gelişmeye ulaştırılmak ar- 
zusile incelenmiştir.

İkİ Devlet Başkam, son üç sene zarfında iki misline çıkmış bulunan 
Türk - Fransız mal mübadelelerinin muntazam ve muvazeneli gelişmesinden 
duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Bu konuda, iki memleket arasındaki İktisadî ve malî işbirliğinin mes’ut 
neticelerini ve bunun ileride ticaretin gelişmesi için açtığı müsait ortamı mem
nuniyetle kaydetmişlerdir. Daha şimdiden, Fransız müesseselerinin önemli 
sınaî tesislere ve bilhassa Keban Barajının inşaasına katılması notedilmiştir.
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General de Gaulle ve Başbakan Sunay, Fransa ile Türkiye arasında es
kiden beri mevcut ve yakın olan kültürel münasebetlerin son seneler zarfında 
geliştiğini müşahade etmişlerdir. Hassaten 100 kadar Fransız öğretmen Ga
latasaray Lisesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Fransız Enstitülerinde öğ
retim yapmaktadırlar. Paris’te, Türk İncelemeleri Enstitüsü ilm î faaliyetleri 
ne devam etmektedir.

Her iki memlekette yekdiğerinin lisan ve medeniyetinin öğretimi için 
sarfedileıı gayretlerin arttırılması kararlaştırılm ıştır. Hassaten, Fransızca öğ
retimi yapan öğretmenler için meslekî stajlar ile tekâmül kursları, Türkiye’de
ki Fransızca tedrisata seçkin bir yer verebilmek için çoğaltılacaktır. İlim, rad
yo yayınları, güzel san’atlar konularında ve araştırma ile ilg ili işbirliği saha
sında mübadeleler fazlalaştırılacaktır.

Fransa Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı görüşmeleri netice
sinde, General Sunay’ın ziyaretinin Türk-Fransız ilişkilerinin takviyesine yar
dımcı olduğunu ve faydalı görüş teatileri imkânları verdiğini müşahade et
mekten memnuniyet duymuşlardır.

Başkan Sunay, Fransa Cumhurbaşkanını Türkiye’ye resmî bir ziyaret yap
mağa davet etmiştir. General de Gaulle bu daveti memnuniyetle kabul etmiş-
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S î  Y A S î  O L A Y L A R

TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tedvire memur Devlet Bakanı 
Habib Burgiba Jr. ile  eşi Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in daveti 
lisi olarak 6 -1 3  Temmuz 1967 tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret 
etmiştir.

Dost Tunus Devleti Devlet Bakanının bu ziyareti iki ülke arasında es
kiden beri mevcut olan kardeşlik bağlarının bir kere daha tezahürüne vesile 
olmuştur. Resmi görüşmelerde iki ülkeyi müştereken ilgilendiren m illetlerara
sı meseleler ile kültürel, ticari, siyasi sahalarda işbirliği konulan ele alınmış- 
tir. Büyük bir anlayış ve dostluk havası içinde geçen görüşmeler sonunda 
bir ortak bildiri yayınlanmıştır.

PAPA VI. PAUL’ÜN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Papa VI. Paul 25 - 26 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiş ve 
Yeşilköy Havaalanında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından karşılan
mıştır. Y erli ve yabancı basının büyük bir ilg i ile izlediği bu gezisinde Papa VI. 
Paul İstanbul’un tarihi yerlerini gördükten sonra, İzmir’de Efes’i ve Meryem 
A nanın evini ziyaret etmiştir.
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RAMSAR TOPLANTISI

İran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehlevi, Pakistan Devlet Başkanı M a
reşal Eyüp Han ve Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel 29 ve 30 Temmuz 
1967 tarihlerinde İran’ın Ramsar şehrinde toplanmışlardır.

Her üç devletin Dışişleri Bakanlarının da katıldığı bu zirve toplantısın
da özellikle Orta Doğu meselesi ele alınmıştır. Gelişen Orta Doğu olayları 
karşısında görüşlerini açıklamak lüzumunu hisseden Devlet Başkanları, kuv
vet kullanılması suretiyle arazi kazanılmasının Birleşmiş M illetler yasasına 
aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Görüşmeler, aynı zamanda üç ülke arasında
ki kardeşlik bağlarının bir defa daha belirtilmesine vesile teşkil etmiştir. Y a
yınlanan ortak bildiride, RCD çerçevesi içinde kaydedilen terâkki ve üç ülke 
arasında her sahada gittikçe kuvvetlenen işbirliği konularında duyulan mem
nuniyet açıklanmıştır.'
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İKTİSADİ v e  TEKNİK OLAYLAR

TÜRKİYE İLE YUGOSLAVYA ARASINDA VİZE MUAFİYETİ 
ANLAŞMASI

Türkiye ile Yugoslavya arasında vize mecburiyetini kaldıran anlaşma, 
3 Temmuz’da Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

15 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek olan bu anlaşma gereğince, mu
teber Türk ve Yugoslav pasaportu taşıyan Türk ve Yugoslav vatandaşları ön
ceden vize almadan Yugoslavya ve Türkiye’ye seyahat edebileceklerdir. Bu 
seyahatlerde ikamet süresinin 60 günü geçmemesi ve keza transit geçişleri için 
de vizeye lüzum olmadığı anlaşmada yer almaktadır.

İKİNCİ BALKAN TURİZM KONFERANSI PROTOKOLÜ

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya arasında 28 -30  Haziran 
tarihlerinde Ankara’da yapılan konferansta alınan kararlar bir protokol ile 
tesbit edilmiş ve bu protokol ilg ili turizm heyetleri başkanları tarafından İs
tanbul’da imzalanmıştır.

ÇOK TARAFLI ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN RCD ANLAŞMASI

Türkiye İran ve Pakistan arasında imzalanmış bulunan RCD ödemeler 
birliği anlaşması yürürlüğe girmiştir. Üç memleketin temsilcileri arasında 
24-25 Nisan 1967 tarihinde Ankara’da yapılan toplantılar sonunda 1 Tem
muz 1967 tarihinden İtibaren iki yıl süreyle yürürlükte kalmak üzere, 2 m il
yon dolarlık bir kredi marjı ile hesapların birer yıllık  devreler itibariyle kapa
tılmasını öngören faiz ve bankacılık masrafları tahmil etmeyen bir ödemeler 
mekanizması anlaşması imzalanmıştır.
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Bu anlaşma taraflara :

a) Döviz rezervleri üzerine ayrıca bir baskı ika etmeksizin aralarındaki 
ticaretin geliştirilmesi,

b) Kredi marjı olan iki milyon dolara kadar nakdi bir ödemede bulun
maksızın ticari muamelelere girişebilmesi,

c) Alacak ve borçların basit bir mekanizma içinde kolaylıkla tesviye 
edilmesi,

imkanlarını sağlıyacaktır.

TÜRK  — AMERİKAN TEKSTİL ANTLAŞMASININ UZATILMASI

A.B.D. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den Amerika’ya pamuklu kumaş 
ihracatı ile ilg ili Türk - Amerikan ikili anlaşmasının süresinin uzatıldığını 
açıklamıştır.

Nota teatisi yoluyla anlaşmanın süresi 30 Haziran 1970’e kadar üç yıl 
daha uzatılmıştır.

AID TEŞKİLÂTININ EREĞLİ DEMİR — ÇELİK TESİSLERİNE
İKRAZI

Birleşik Amerika Uluslararası Kalkınma Teşkilâtı (A ID ), Ereğli De
mir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin tevsiinde kullanılacak 22,35 
milyon dolarlık bir ikraza selâhiyet vermiştir. Kredi bu özel çelik tesisleri sek 
törüne ödünç verilmek üzere Türk hükümetine sağlanmaktadır.

TÜRKİYE  — AVUSTURYA KREDİ ANLAŞMASI

Hükümetimiz ile Avusturya hükümeti arasında 27 Temmuz’da konsor
siyum çerçevesinde yeni bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu kredi 26 m il
yon Avusturya şilingİ tutarındadır. Kredinin faizi yüzde 3, vadesi 20 yıl olup 
ilk  7 yılı ödemesiz devredir.



TÜRKİYE —  TUNUS İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ VE
TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Tunus arasında İktisadî işbirliği protokolü ile ticaret anlaş
ması 17 Temmuz’da Tunus’ta imzalanmıştır.

Anlaşma protokolüne göre, iki ülke, sünger avcılığı ve ton balığı kon
servesi alanında işbirliği yapmayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca Türkiye, genç 
Tunusluların dokumacılık alanında ihtisas yapmaları için burs sağlıyacaktır. 
Protokolde, Türkiye’de kurulacak bir süper - fosfat endüstrisine Tunus’un 
yardımı ve iki ülke arasında deniz ve hava ulaşımının kurulması öngörül
mektedir.

9



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Milletlerarası Türk San’atları Kongresi 24 - 29 Temmuz tarihleri ara
sında İngiltere’nin Cambridge şehrinde yapılmıştır. Kongre, M illî Eğitim 
Bakanı Ilhami Ertem’in açış konuşması ile çalışmalarına başlamıştır.

Cambridge’de yapılan üçüncü M illetlerarası Türk San’atları Kongresi 
dolayısıyla minyatür ve el - işlerinden seçilen eserlerden müteşekkil bir sergi 
düzenlenmiştir.

Kongreye, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen delegelerden başka, 
yurdumuzu temsiien Türk san’atları ile ilg ili 20 bilgin de katılmıştır.

İngiltere’nin davetlisi olarak Cambridge’e giden M illî Eğitim Bakanı, 
bu arada Cambridge ve Londra’da kültür ve eğitim müesseselerini de ziyaret 
etmiştir.
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TEMMUZ 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Temmuz 1967 BAŞBAKAN DEMİREL’İN FÎJ YÖNETİM 
KURULU İLE MÜLAKATI

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’de toplan
makta olan M illetlerarası Gazeteciler Federasyonu üye
lerini kabul ederek hür basının toplum hayatındaki 
önem ve rolü hakkında bir konuşma yapmıştır.

Demirel daha sonra, yabancı gazetecilerin soru
larını cevaplandırmıştır. Yunan delegesinin, Türkiye 
bugün dünyada ne gibi bir rol oynamaktadır, sorusuna, 
Başbakan «Türkiye’nin modern toplumda yeri çok bü
yüktür. Son 20 yıl içinde az gelişmiş ülkelere örnek ol
muştur. Türkiye bir ülkenin demokratik yollardan 
kalkınabileceğini isbatlamıştır. Bu bakımdan Türkiye’
nin hür dünyaya yaptığı hizmet büyüktür» şeklinde ce
vap vermiştir.

S — Güney Kore delegesi : «Türkiye çeşitli ülke
lerden yardım almaktadır. Bu yardımların Türkiye’nin 
iç ve dış politikasına bir etkisi var m ıdır?.»

C — «H ayır, bazı basındaki iddialara rağmen 
Türkiye yardım aldığı ülkelerin politik ve ekonomik 
etkisi altında kalmamaktadır, bağımsız bir politika iz
lemektedir. Şurası muhakkak ki, yabancı yardımlar kar
şılık lı faydalanmaya dayanır. Yardım eden her mem
leket dostunun kuvvetlenip kendisine faydalı olması
nı ister.»

S — İsveç delegesi : Türkiye Nato içinde kalmak
tan fayda buldu mu?

C —■ Muhakkak, Nato’ya bağlıyız.

S — Orta - Doğu buhranında Türkiye’nin duru
mu nedir?

C —• Kuvvetle toprak kazanmaya karşıyız. Orta- 
Doğu tehlikeli bir bölgedir. Ufak bir çatışma dünya 
için tehlikeli durumlara yol açabilir. Ateşe benzin dö
külmez.
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S — FİJ Genel Başkanı Bradley : Ortak Pazar için 
Türkiye ne düşünüyor?

C — Türkiye Ortak Pazarın üyesidir. İngiltere’nin 
katılmasını çok isteriz. Yalnız ekonomik sahada değil, 
her sahada İngiltere’siz bir Avrupa düşünemiyoruz.

1 T em m uz  1967 AFGANİSTAN BAŞBAKANININ ANKARA'DAN 
GEÇMESİ

Birleşmiş M illetler müzakerelerinden yurduna 
dönmekte olan Afganistan Başbakanı Muhammet Ha- 
şim Mayvandwal transit olarak uğradığı Esenboğa ha
vaalanında Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
karşılanmışdır.

1 T em m uz  1967 BAŞBAKANIN KUDÜS’ÜN STATÜSÜ İLE
İLGİLİ SÖZLERİ

Başbakan Süleyman Demirel Kudüs’ün ilhakı ko
nusunda gazetecilerin sorduğu bir soruya karşılık ola
rak demiştir ki :

«D ışişleri Bakanımız Birleşmiş M illetlerde yap
tığı konuşmada, Kudüs mes’elesinin Türk halk efkârı
nı çok yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Bunun taşı
dığı mâna şudur, Kudüs’ün alacağı statü üzerinde 
hassasiyetle duruyoruz. Bu statünün mutlaka bizi ren
cide etmiyen bir statü olmasını isteriz.»

1 T em m u z  1967 KUNERALP — DELİVANİS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, kendisiyle görüşme talebinde bulunan Yunanis
tan’ın Ankara Büyükelçisi Delivanis’i kabul etmiştir.

Büyükelçi, bu görüşmeden ayrılırken, gazetecile
re, bu görüşmede, Trakya’daki Türkler konusunun da 
bahis konusu edildiğini ifade etmiştir. Delivanis ga
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zetecilere, «bu konu gazetelerinizde mübalağalı bir 
şekilde yer almıştır. Böyle bir husus yoktur. Nitekim, 
General Patakos ile Kasım Gülek’in Atina’da yaptıkları 
görüşme de, bunu ifade etmektedir» demiştir.

2 T em m uz  1967 LİBYA HÜKÜMETİNİN BİLDİRİSİNİN
PETROL İHRACI İLE İLGİLİ KISMI

Abdülkadir Bedri başkanlığında kurulan yeni 
Libya hükümeti Orta - Doğudaki savaşın ışığı altında 
aldığı kararları açıklayan bir bildiri yayınlanmıştır. 
Libya hükümeti bu arada, Libya petrolünün ancak 
Türkiye, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi 
dost ülkelere ihraç olunacağını açıklamıştır.

2 Temmuz 1967 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINDAN BİR HEYETİN ARAP 
ÜLKELERİ NEZDİNDE İNCELEMELERİ

O rta-D oğu savaşının yarattığı petrol buhranı 
ile ilg ili ve Türkiye’nin petrol politikasına yön verecek 
bazı teşebbüslerde bulunmak üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, İran, Irak, Birle
şik Arap Cumhuriyeti ve Libya’ya gitmek üzere Anka
ra’dan hareket etmiştir.

3 T em m uz  1967 CUMHURBAŞKANI SUNAYTN FRANSA
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Fransa’ya yaptığı resmi ziyaretten yurda dönen 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Esenboğa havaalanında 
gazetecilere gezisi ile  ilg ili bir demeç vermiştir (Bk. 
Belge 1).

3 T em m uz  1967 B. M. GENEL KURULUNDA KUDÜS
HARKINDAKİ PAKİSTAN TEKLİFİ

Birleşmiş M illetler Genel Kuruluna Pakistan ta
rafından verilmiş olan ve Kudüs’ün statüsünde her-
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nangı biı değişikliğe kalkılmaması yolunda İsrail’i uya
ran Pakistan önergesini Türkiye, İran, M ali ve Gine 
temsilcileri de imzalamışlardır.

4 T em m uz  1967 B. M. GENEL KURULUNDA ORTA — DOĞU  
BUHRANI ÎLE İLGİLİ KARAR TASARILARININ 
OYLAMASI

Birleşmiş M illetler Genel Kurulu Orta - Doğu 
buhranına çözüm arayan karar tasarıların hiçbirini ka
bul etmemiştir. Genel Kurulun kabul ettiği karar ta
sarıları sadece Pakistan’ın Küdüs’le ilg ili tasarısı ile 
İsveç’in Orta - Doğu mültecilerine yardım ile ilg ili 
tasarısı olmuştur.

Pakistan’ın karar tasarısı hakkında 99 lehte, 20 
çekimser (A.B.D. dahil olmak üzere) oy kullanılm ış
tır.

İsveç’in sunduğu karar tasarısı sıfıra karşı 116 
oyla kabul edilmiş, Küba ve Suriye çekimser kalmış
lardır. Türkiye, bu tasarıya da imza koyan 21 ülke 
arasındadır.

İsrail’in birliklerini derhal savaş patlak verme
den önceki mevzilerine çekmesini öngören «tarafsız
lar»  karar tasarısı 53 lehte, 46 aleyhte, 20 çekimser 
oy almıştır. Tasarı üçte iki çoğunluğu sağlıyamadığın- 
dan reddedilmiştir. Türkiye, tasarı lehinde oy kullan
mıştır.

İsrailin takbihini ve kayıtsız şartsız geri çekilme
sini öngören Sovyet karar tasarısının üç paragrafı ayrı 
ayrı oya konmuştur. Paragraflar tek tek basit çoğunlu
ğu sağlıyamadığından tasarı tam metin halinde oyla
maya konmamıştır. Türkiye bu oylamada çekimser kal
mıştır.

Lâtin Amerika tasarısı, 57 lehte, 43 aleyhte 20 
çekimser oy toplamıştır. Türkiye oylamada çekimser 
kalmıştır.
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4 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ B . M 'D E Kİ  
TEMASLARI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil New 
York’da Libya Dışişleri Bakanının davetlisi olarak Pa
kistan, İran, Nijerya, M ali, Cezayir, Irak, Tunus, Ür
dün, Lübnan, Fas, Yemen Dışişleri bakanlarının, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı, Suriye 
Başbakan yardımcısı, Suudî Arabistan Dışişleri Bakan 
yardımcısı ve Sudan Başbakanının hazır bulunduğu bir 
yemeğe icabet etmiştir.

4 T em m uz  1967 T AS S AJANSININ KIBRIS İLE İLGİLİ YORUMU

Tass ajansının yayınladığı yorumda şöyle denil
mektedir :

«Sovyetler B irliği Kıbrıs’taki son gelişmelerden, 
bu bölgede durumu yeniden gerginleştirme teşebbüsle
rinden ve Kıbrıs cumhuriyetinin varlığının tehlikeye 
girmesinden endişelenmektedir.

Kıbrıs’ta bir darbe tasarlayanlar bunun neticesin
den doğacak sorumlulukları yüklenmeye hazır olmalı
dırlar.

Kıbrıs cumhuriyetinin iç işlerine karışmaya hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs’lılar - Tiirkler ve Kum
lar - kaderlerini kendileri tayin hakkına sahiptirler.»

Yorumda, Amerika ve diğer bazı Nato ülkeleri 
tarafından desteklenen Yunan gerici çevrelerinin, Kıb
rıs’ın bağımsızlığı, hükümranlığı ve toprak bütünlüğü 
aleyhine plânlar hazırladıklarının «açığa çıkmış bir 
sır» olduğu ileri sürülmektedir.

4 Temmuz 1967 AVRUPA KONSEYİ POLİTİK KOMİSYONUNDA  
TÜRK DELEGESİNİN KONUŞMASI

Avusturya parlâmento binasında yapılan Avrupa 
Konseyi politik komisyonunun toplantısına Manisa m il
letvekili Ertuğrul Akça ile Diyarbakır m illetvekili Me
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tin Cizreli de katılm ışlardır. Toplantıda Ortadoğu me
selelerinin görüşülmesi sırasında söz alan Akça şunları 
söylemiştir :

«İsra il’in zor kullanarak girdiği Arap toprakların
dan kayıtsız - şartsız çıkması icap ettiğinin İsrail’e telkin 
edilmesi zarureti vardır. Kuvvet istimali ile toprak il
haklarının kat’iyetle karşısında olduğumuzun bilinmesi
ni isteriz. Kudüs şehri mevzuunda barışçı bir görüş 
ile, çeşitli dinlerin saliklerinin temayülü istikametinde 
bir formül bulunmasına taraftarız. Ortadoğu sorunları 
karşılıklı ve iyi niyetle meşbu müzakerelerle hal safha
sına sokulabilir.»

6- 1 3  Temmuz 1967 TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Dışişleri Bakanı Habib Burgiba Jr., Türki
ye’yi resmen ziyaret etmek üzere, Birleşmiş M illetler 
Genel Kurul toplantılarına birlikte katıldıkları Dışişle
ri Bakanı Çağlayangil ile  beraber 6 Temmuz günü An
kara’ya gelmişlerdir. İstanbul’da yaptığı duraklama es
nasında gazetecilere bir demeç veren (Bk. Belge 2) Tu
nus Dışişleri Bakanı, 6 Temmuz akşamı Dışişleri Baka
nımız tarafından şerefine verilen yemekte hazır bulun
muştur (Bk. Belge 3). Ziyaretin ikinci günü, Tunus Dı
şişleri Bakanının yaptığı resmi ziyaretlere ve iki Dışiş
leri Bakanı arasında yer alan resmi görüşmelere hasre
dilmiştir. Konuk Bakan, 8 Temmuz günü Konya’yı zi
yaret ettikten sonra 9 Temmuz’da İstanbul’a hareket et
miştir. Türkiye’den 13 Temmuz’da ayrılan Tunus Dışiş
leri Bakanı yapmış olduğu ziyaret ile ilg ili bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 4 ). Türk - Tunus ortak bildirisi de 
ayni gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 5).

6 Temmuz 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M. GENEL KURUL 
TOPLANTISI İLE İLGİLİ DEMECİ

Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantılarına ka
tıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, Yeşilköy havaalanında şu demeci ver
miştir :
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«Orta - Doğu durumu üzerinde alınması gerekli 
tedbirleri görüşmek için olağanüstü toplanan Birleşmiş 
M illetler Genel Kurulunda ana meseleler hakkında şu 
ana kadar herhangi bir karar alınmamıştır. Genel Kuru-O ->

la  sunulan ve çeşitli görüşleri aksettiren karar tasarıla
rının hiç biri gerekli üçte iki çoğunluğu maalesef elde 
edemedi. Biz, oylarımızı buhranın başlangıcındanberi 
hükümetimiz tarafından açıklanan siyasete uygun bir 
şekilde kullandık. İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesini 
isteyen ayni zamanda da bölgedeki anlaşmazlıkların hal
li için faydalı bulduğumuz hükümleri ihtiva eyleyen ve 
taraf tutmayan devletler tarafından asambleye sunul
muş bulunan tasarıyı destekledik. Bu projeye müsbet 
oy vermemizin bir sebebi de, kısa ve uzun vadeli mese
leleri birbirinden ayırmak lâzım geldiği hakkındakİ gö- 
şiimüze uygun bir nitelik taşımasıdır.

Sovyetler ve Lâtin Amerikalılar tasarılarına ise çe
kimser kaldık. Bu projelerde de İsrail kuvvetlerinin ge
ri çekilmesi, esas olarak alınmış olmasına rağmen gö
rüşlerimizle tamamen bağdaşamıyan hususlar mevcut 
idi. Lâtin Amerikalıların tasarısı, işgal kuvvetlerinin çe
kilişinin süresiz müddetle geri bırakmaya imkân verecek 
bir üslûpla kaleme alındığı içindir ki, kâfi derecede ta
raftar toplayamadığı kanaatindeyiz.

Meselelerin tümünü kapsayamamasına rağmen 
asamble, iki konuda karar alabilmiştir. Bunlardan biri 
Kudüs’ün statüsüne, diğeri mültecilere yapılacak yardı
ma dairdir. Biz ,her iki karar tasarısını da lıazırlıyanla- 
rın arasında bulunuyoruz. Bunların, ittifaka yakın bir 
çoğunlukla ve bir tek menfi oy almadan kabul edilmiş 
olmasından memnuniyet duymaktayız. Biz, bölgede ba
rışı sağlamak İçin gerekli ön şartları hazırlamak bakı
mından genel kurul toplantısının faydalı olacağı ümidi
ni beslemekte idik. Bu dileğimiz şimdilik tahakkuk ede
memiştir.

N ew -York’tan ayrıldığımız esnada mahdut öl
çüde bile olsa bir mutabakata varılması ihtimali mevcut 
İdi. Bu gayretlerin ne sonuç vereceği kestirilemez. Ha
len en önemli husus, durumu daha da kötüye götürecek 
hareketlerden, bütün memleketlerin kaçınmalarıdır. 
Bundan böyle, bölgede devamlı bir barışın kurulması ve
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korunması yolunda Güvenlik Konseyinin yapıcı bir dav
ranış içinde gayret sarfetmesini samimiyetle temenni 
ediyoruz.»

6 T em m uz  1967 TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MÜLTECİLERİNE 
YARDIMI

Türkiye, Birleşmiş M illetler Filistin Mültecileri 
Yardım Komisyonuna, onbin dolarlık bir yardım yap
mıştır.

Her yıl sekiz bin dolar olarak yapılan bu yardım, 
Türkiye’nin Arap ülkeleriyle yakın ilişkisi açısından 
imkân nisbetinde daha fazla yardım amacıyla ve önce
den alman karar gereğince on bin dolara çıkarılmıştır.

6 T em m uz  1967 AVUSTRALYA MUHACERET BAKANININ  
TEMASLARI

Avustralya’ya işçi gönderilmesi konusunda bir 
anlaşma akdini temin için, Avusturalya Muhaceret Ba
kanı M. Snedden ile Çalışma Bakanı A li N aili Erdem 
başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmeler sona er
miş ve bazı noktalarda anlaşmaya varılmıştır.

6 T em m uz  1967 AMERİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KIBRIS  
İLE İLGİLİ T AS S AJANSI HABERİNİ TEKZİBİ

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Tass haberler ajan
sı tarafından yayınlanan ve Nato üyesi ülkelerin hâlen 
Kıbrıs’ta bir askerî diktatörlük kurulması konusunda 
birbirleri ile  istişarede bulunduğunu İddia eden haberle
rini kesin olarak yalanlamıştır.

7 T em m u z  1967 CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISININ  
ERTELENMESİ

Cento Genel Sekreterliği, İngiltere Dışişleri Ba
kanlığı ile birlikte aşağıdaki açıklamayı yapmıştır :
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8 T em m uz  1967

10 T em m uz  1967

10 Temmuz 1967

«Orta - Doğu’daki son olaylar, 11 ve 12 Temmuz 
tarihleri için tertiplenmiş bulunan Cento Bakanlar Kon
seyi toplantısının yapılması hususunda bazı pratik zor
luklar yaratmıştır. Bu sebeple, Bakanlar, toplantının 
tehiri hususunda mutabık kalmışlardır. Başka bir top
lantı tarihi meselesi görüşülmektedir.»

İngiltere hükümeti, yukarıdaki açıklamayı toplan
tının ev sahibi sıfatıyla yapmıştır.

BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, altıncı basın top
lantısını İstanbul’da yapmıştır. Dış siyasetle ilgili de
mecinde Türkiye’nin, Ortadoğu’nun barış ve istikrarı 
ile birinci derecede ilgilenen devlet durumunda oldu
ğunu kaydeden Demirel, «barışın tesisi için İsrail kuv
vetleri tarafından işgal edilmiş olan Arap topraklarının 
tahliyesinin şart olduğunu» belirtmiş, daha sonra, Ba
tı Trakya’daki soydaşlarımızı hedef tutan hareketler 
konusunda şöyle konuşmuştur : «bu hareketlerin en 
kısa zamanda ve tamamiyle tekerrür etmİyecek şekilde 
önünün alınmasını, soydaşlarımızın huzur ve sükûnu 
bakımından olduğu kadar, Yunanistan ile  olan müna
sebetlerimizin iyi yoldan devamı için de çok mühim 
addetmekteyiz» (Bk. Belge 6 ) .

DIŞİŞLERİ BAKANININ İKİLİ GÖRÜŞMELERLE 
İLGİLİ SÖZLERİ

Yunanistan Başbakanı Kollias’ın, Kıbrıs dâvası
nın temelinden halli için «en iyi çare Enosis’tir» şeklin
de demeç vermesi üzerine, Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, «Enosis esası üzerinden Yunanlılarla 
ik ili görüşmeler yapılmayacağım» açıklamıştır.

İNGİLTERE VE LÜKSEMBURG’UN BARIŞ 
GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMLARI

İngiltere’nin Birleşmiş M illetler’deki daimî tem
silcisi Lord Caradon, Genel Sekreter U Thant’a verdi-
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ği bir mektupta, İngiltere’nin B. M. Kıbrıs barış gücü 
masraflarına bir milyon dolar katkıda bulunacağını bil
dirmiştir. Lord Caradon ayrıca İngiltere’nin barış gü
cündeki İngiliz askerlerini 26 A ralık ’a kadar ada’da 
tutacağını ve masraflarını da ayrıca karşılayacağını bil
dirmiştir.

Öte yandan Lüksemburg’da Kıbrıs barış gücü 
masraflarına 5 bin dolar katkıda bulunacağını açıkla- 
mışdır.

10 T em m uz  1967 RCD SAĞLIK KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâ
tının Sağlık Komitesi Ankara’da toplanmıştır.

11 T em m u z  1.967 AVRUPA KONSEYİ NÜFUS VE MÜLTECİLER 
KOMİSYONU TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Nüfus ve M ül
teciler Komisyonu İstanbul’da toplanmıştır. Dört gün 
süren toplantıda özellikle Türk işçilerinin yurda dönüş
lerindeki sosyal ve ekonomik durumları, mültecilerin 
çeşitli hakları üzerinde durulmuştur.

12 T em m uz  1967 U TPIANTTN KIBRIS’TAKİ ÖZEL 
TEMSİLCİSİNİN ZİYARETİNİN ERTELENMESİ

Hükümetimizle temaslarda bulunmak üzere 12 
Temmuz’da Ankara’ya gelmesi beklenen Birleşmiş 
M illetler, Genel Sekreteri U Thant’ın Kıbrıs’daki özel 
temsilcisi Osario T afa ll’ın, bazı şahsî sebepler dolayı
sıyla seyyalıatini şimdilik geri bıraktığını bildirilmiştir.

13 T em m u z  1967 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ  
OSORİO T AFALDIN ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Ekonomu Guras, 
U Thant’ın Kıbrıs’taki özel temsilcisi Osorio T afa ll’ın 
Ankara ve Atina’yı ziyaretini Yunan hükümetinin mem



nunlukla karşılayacağını söylemiştir. Ekonomu Guras 
bu demeci, Osorio T afa ll’ın iki başkenti ziyaretini be
lirsiz bir tarihe ertelemesi üzerine vermiştir. Yunanistan 
Dışişleri Bakanı, Osorio T afa ll’ın bu ziyaretlerinin 
amacı üzerinde şahsi fikirlerini ileri süren bazı gazete
cilerin, Yunan politikasını aksettirmediklerini ileri 
sürmüştür.

Ekonomu - Guras daha sonra, Kıbrıs’ta, Yunan 
hükümetinin bilgisi ve tasvibiyle bir hükümet darbesi 
hazırlandığı şeklindeki iddiaları da reddetmiştir.

14 T em m uz  1967 AMERİKA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE’YE 
YAPILAN DIŞ YARDIM HARKINDAKİ  
DEMECİ

Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Senato 
Dış İlişkiler Komisyonunda yaptığı konuşmasında 
Amerikanın Türkiye’ye yaptığı dış yardımın bu ülke
nin 1973 yılına kadar kendine yetecek duruma ge l
mesini sağlamak olduğunu söylemiştir.

Dean Rusk, senatörlere, Türkiyenin durumu
nun ümit verici olduğunu, gayrisafi m illî hasılanın 
1966’da yüzde sekiz oranında arttığını, tarım üreti
minde yüzde 11, döviz kazancında ise yüzde 15 artış 
kaydedildiğini söylemiştir.

13 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET 
GAZETESİNE DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Batı 
Trakya’daki Türklere yapılan baskı konusunda şu bil
giyi vermiştir :

«Yunanistandaki hükümet değişikliğinden son
ra Batı Trakyada bâzı baskılar oldu. Bunları derhal 
bildirdik. Yunan hükümeti İçişleri Bakanını göndere
rek tetkikler yaptırdı ve bâzı hatâların yapıldığım  ka
bul etti. Bunların tekerrür etmeyeceği hakkında da bi
ze teminat verdiler. Hâlen bize hiçbir şikâyet intikal
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etmemiştir. Askerî darbeleri takip eden rejimlerin özeb 
lik leri vardır. Yetkilerin genişlemesi, bazı, yanlış tatbi
kata sebep olabilmektedir. Yunan hükümetinin temina
tından sonra durumun düzelmeye başladığı anlaşılmıştır.

İkili görüşmeler konusunda ise, Dışişleri Bakanı 
şunları söylemiştir :

«Türkiye ancak bir cemaatin diğerine tahakküm 
etmemesi, antlaşmaların tek taraflı bozulmaması, tek ta
raflı ilhak olmaması ve Lozan dengesinin bozulmaması 
prensipleriyle bağdaşacak bir zemin üzerinde konuşma
lara başlıyabilir. Türkiye’nin Kıbrıs politikası sadece 
Yunanistan ile müzakere esasına dayanmamaktadır.

Kıbrıs siyasetimiz, aynı zamanda, bir uzun ve kı
sa vâdeli tedbirler manzumesidir. Türk cemaatinin di
renme gücünü ayakta tutmak ve günden güne takviye 
etmek, ekonomik imkânlarını arttırmak, üzerlerindeki 
baskıyı azaltmak, her türlü müdahaleden uzak olarak 
idame ettiregeldikleri tutumlarını normalleştirmek, 
herhangi bir emrivakiye maruz kalınması ihtimalini 
bertaraf etmek ve Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki 
görüşlerine uluslararası alanda daha fazla destek sağ
lamak, müzakereler dışında meşgul olduğumuz konu
lardır. Şu hususu belirtmek gerekir ki, ihtilâfın nihaî 
ve süratle çözümlenmesini engelliyen unsurlar varsa, 
bunları Türkiye’nin tutumunda aramamak lâzımdır. Bi
zim gayemiz barışçı bir çözüm şekline ulaşmaktır. Tür
kiye ihtilâfın başındanberi, Kıbrıs meselesini bir Türk 
Yunan münasebetleri meselesi olarak telâkki ve kabul 
eylemiştir.»

15 T em m uz  1967 PAPA’NIN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından bu konuda şu açıklama 
yapılmıştır :

«Papa VI. Paul 25 ve 26 Temmuz günleri Tür
kiye’yi ziyaret edecektir.

Papa, 25 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız ile 
İstanbul’da Şale köşkünde görüşecektir. Buna müte
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akip Papa İstanbul’un tarihi ve kutsal yellerini geze
cektir. Ertesi günü Efes’e giderek Meryem Ana’nın 
evini ziyaret edecek olan Papa ayni gün uçakla mem
leketimizden ayrılacaktır.»

15 T em m uz  1967 PAPA’NIN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ İLE 
İLGİLİ KONUŞMASI

Papa altıncı Pol, dinî bir merasimde yaptığı ko
nuşmada, Türk m illetinin temsilcileri ile  görüşmek 
ve kendilerine saygılarını sunmak istediğini söylemiş, 
ayni zamanda Türkiye’deki çeşitli kiliselerin reisleri 
ve diğer dinlerin temsilcileri ile  de buluşmak niyetini 
ifade etmiştir.

Patrik Atenagoras’a yapacağı ziyaretten bahse
den Papa, demiştir ki :

«Atenagoras’m bize yapmak istediğini bir çok 
kere belirttiği ziyareti bu suretle karşılamış olacağız. 
Böylece, muhterem ökiimenik Patriğinin şahsımıza ve 
Katolik kilisesine yaptığı bir çok nazik jeste cevap 
vermek istiyoruz.

Kendisi ile, Katolik kilisesi ve Ortodoks kilisesi 
arasında tam bir birlik sağlamak üzere, teolojik mese
leleri ve kilise nizamlarına ait sorunları tartışmak is
temekteyiz. Ayni zamanda, kilisenin beşiği ve İncilin 
vatanı olan, her Hristiyanm kalbinde bir ideal olarak 
sakladığı mukaddes yerlerin, şimdiki durumda sadece 
korunması değil kutsal mahiyetini de muhafaza etme
si için gerekli şekil ve vasıtaları da birlikte incelemek 
arzusundayız.»

15 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN LEFKOŞE’Yİ 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, Bakanlığın baş hukuk müşaviri Prof. Suat B ilge 
ile birlikte, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl 
Küçük’ün kızının düğününde hazır bulunmak üzere
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Lefkoşe’ye gelmişlerdir. Kuneralp, havaalanında gaze
tecilere verdiği demeçte, ziyaretinin düğüne katılmak
tan başka bir amaç taşımadığını belirtmiştir.

16-21 T em m uz  1967 İNGİLİZ DEVLET BAKANI MULLEY’NİN
ZİYARETİ ...    ...

İngiltere’nin dışişleriyle görevli Devlet Bakanı 
Fred Muliey, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’- 
in davetlisi olarak Türkiye’yi 16-21 Temmuz tarihleri 
arasında ziyaret etmiştir.

Bir basın toplantısı düzenleyen konuk Bakan, hü
kümetinin Kıbrıs ve diğer konulardaki tutumunu izah 
etmiştir (Bk. Belge 7). Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, 
bu ziyaret ile ilg ili 18 Temmuz tarihinde aşağıdaki açık
lamayı yayınlamıştır :

«İngiltere Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı 
Fred Mulley,. hükümetimizin davetlisi olarak memleke
timize gelmiş ve Ankara’daki temaslarını ikmal etmiş
tir. Devlet Bakanı, Başbakanımız tarafından kabul edil
miş ve Dışişleri Bakanımızla görüş teatilerinde bulun
muştur. Görüş teatileri, özellikle Orta - Doğudaki son 
gelişmeleri ve Kıbrıs mes’elesini kapsamıştır. Kıbrıs 
mes’elesinde, ihtilâfın barışçı yoldan çözümlenmesi için 
sarfedilen gayretler ve ada’daki durum gözden geçiril
miştir. Görüşmeler faydalı bir fikir teatisine İmkân ver
m iştir.»

16 T em m uz  1967 İRAN GENELKURMAY BAŞKANININ  
ZİYARETİ

İran Genel Kurmay Başkam Orgeneral Behram 
A jyana, Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Cemal 
Tural’m davetlisi olarak 16-26 Temmuz tarihleri ar& 
smda memleketimizi ziyaret etmiştir.

16 T em m u z  1967 PETROL KONUSUNDAKİ TEMASLAR

Türkiye’nin gelecekteki petrol sağlama politikası
nın esaslarını tesbit etmek üzere Iran, Irak, M ısır ile
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Libya petrol konusunda yetkililerle temaslarda bulun- 
. .. , mak için 15 gün önce bu memleketlere giden heyet yur

da dönmüştür. Petrol heyetinİfı’ incelemeleri ile  ilg ili 
olarak kir açıklama yapan heyet başkam Kemal Noyan, 
tetkik gezisinin faydalı olduğunu, Mısır ve Irak Başba
kan yardımcıları ve Libya Dışişleri ve Petrol Bakanları 
ile görüşmelerde bulunduklarını ayrıca îrarı m illi petrol 
şirketi başkanı Dr. İkbal ile de tamaslar yaptıklarım 
belirterek, Türkiyenin gelecekteki petrol İhtiyacının sağ
lanması. konusunda çok yararlı müzakereler yaptıklarını 
söylemiştir.

16 T em m uz  1967 TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYENİN  
İZLEDİĞİ POLİTİKA İLE İLGİLİ DEMECİ

' Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun olağanüstü 
toplantısına katıldıktan ve Türkiye ile İran’ı ziyaret 
ettikten sonra ülkesine dönen Tunus Dışişleri Bakanı 
Iiabib Burgiba jr . verdiği demeçte, «Türkiyenin Birleş
miş M illetlerde Arapların safında aldığı saygı değer tu
tumdan» duyulan me'mnunluğu ifade etmiş daha sonra 
şöyle devam etmiştir :

«Bütün söylenenlere ve bazı Arap ülkelerinin Tür
kiye’ye karşı izlediği dostça olmayan siyasete rağmen, 
Türk sorumluları nezdinde, İslâmi duygular yüzeysel 
tepkilere üstün gelm iştir.»

17 T em m uz  1967 BAŞBAKANIN ENOSİS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Başbakan Süleyman Demirel, CHP Genel Başka
nı İsmet İnönü ile yaptığı görüşmeden sonra, gazeteci
lerin sorularına karşılık şu cevabı vermiştir :

«Ana muhalefet partisinin sayın Genel Başkanını 
ben davet ettim. Davetime icabet ettiler. Kendilerine 
dünya mes’eleleriyle ilg ili olarak ve dış politikamızda 
meydana gelen gelişmelerle alâkalı bilgi verdik.»

Başbakan Demirel, «Yunanistan’ın Enosis peşin
de olduğu» yolundaki bir soruya karşılık da şunları söy
lemiştir :



«Enosis olamıyacağmı defaatle söyledik.. Enosis’e 
hiçbir zaman rıza göstermiyeceğimizi defaatle söyledik.»

Başbakan Süleyman Demirel, «Enosis hazırlığı ol
duğu yolundaki bir soruyu da şöyle cevaplandırmıştır :

«Bizim aleyhimize yaratılacak her türlü emrivaki- 
leri ve fiilî durumu karşılayacak güçteyiz.»

17 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLÎSTE YUNANİSTAN 
KONUSUNDA GÜNDEM DIŞI YAPILAN BİR  
KONUŞMAYA CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, M illet 
Meclisinde Türk-Y unan ilişkileri üzerinde gündem dı
şı bir konuşma yapan bağımsız M illetvekili Reşat Ozar- 
da’ya verdiği cevapta özetle şunları söylemiştir :

«Yunanlıların Megalo Idea peşinde koştukları 
bir gerçektir. Türkiye kuvveti, kudreti ve azmiyle, değil 
Yunan Megalo Ideasına, Türk topraklarına göz dikmiş 
her devlete karşı koyabilecek durumdadır.

Batı Trakya’da Türk soyundan olanlara tazyik ya
pıldığını haber aldık. Vakaları yer ve tarih bildirerek 
Yunan Hükümetine ilettik. Bunlardan bazılarının doğ
ruluğu tasdik edildi.

Askerî darbelerden sonra kurulmuş hükümetlerin 
özellikleri vardır. Biz, Batı Trakya’da olanlardan umu
mi bir siyaset takibi intibaını almadık. Yunan hükümeti 
ikazımız üzerine bize bunların tekerrür etmiyeceğine 
dair kesin teminat vermiştir.

Türkiye ve Yunanistan tarihi ve coğrafi şartlar 
sebebile iyi komşuluk münasebetleri içinde olmak zo
rundadır. Sadece şimdi için değil âtideki nesiller için de 
bunu bu şekilde düşünmek lâzımdır.»

17 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN 
LEFKOŞE’DEKİ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp 
Lefkoşe’den hareketinden önce Bakanlık Hukuk Baş
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danışmanı Profesör Suat B ilge ile birlikte Türkiye Bü
yükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenlemiştir.

Bu toplantıda gerek Zeki Kuneralp gerekse Prof. 
Suat Bilge son zamanlarda Kıbrıs meselesinde lehimize 
bir durumun meydana geldiğini söylemişlerdir.

Meydana gelen olumlu değişiklikler hakkında 
şimdilik kesin bir şeyin açıklanamıyacağını söyleyen Ku
neralp, «Henüz belirli bir şey söylenemez, karşı tarafın 
tutumunun vuzuha kavuşması lâzım. Şimdilik onlar da 
kesin bir şey söylemiyorlar» şeklinde konuşmuştur.

Yunanistan’ın dialoğun Enosis esası üzerinde ya
p ıld ığı iddiaları hatırlatılınca Zeki Kuneralp, «değil, 
bizim dediğimize bakın» demiştir.

Genel Sekreter Kuneralp, tekrar tekrar, «Bana 
inanınız, dâvamızın gidişatı iyidir. D eğişiklikler vardır. 
Doğru yoldayız, siz de doğru yoldasınız. Bu dâva mut
laka zafere ulaşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olma
sın» demiş, fakat bu konuda şimdilik daha fazla bilgi 
veremeyeceğini söylemiştir.

Zeki Kuneralp Kıbrıs’tan bu sefer de memnun ve 
zafere olan inancı kuvvetli olarak ayrıldığını söylemiş, 
Türkiye ve Kıbrıs Türklerini «yapışık kardeşler» olarak 
vasıflandırmış, «N e siz bizsiz, ne de biz sizsiz olarak 
yaşayabiliriz» demiştir.

Prof. Suat Bilge bir süre daha Kıbrıs’ta kalarak 
toplumumuz yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur. 
Bilge, basın toplantısında Kıbrıs’taki çalışmalarının, 
bugünkü şartlar altında gerekli ayarlamaların yapılması 
ve toplumumuzun yeniden teşkilâtlanması yolunda ola
cağını söylemiştir.

17 T em m uz  1967 İMAR VE İSKÂN BAKANININ ALMANYA’YI 
ZİYARETİ

İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşoğlu, Fede
ral Almanya İmar Bakanının davetlisi olarak Bonn’a 
hareket etmiştir.
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18 Temmuz 1967 'DIŞİŞLERİNİN KIBRIS'TAKİ YUNAN ASKERLERİ
■ ' ' = İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
• , - ■ Müdür yardımcısı Faruk Celiloğlu, Rum Temsilciler

Meclisinin, andlaşmalara aykırı olarak Kıbrıs’a sokul
muş olan ve 15 bin kadar tahmin edilen Yunan’lı su
bay ve erlerin icabında Kıbrıs ordusu içinde mütalaa 
edilmesi yolunda almış olduğu kararı «gayri hukuki 
bir durum» olarak niteledikten sonra, bu kararın Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük tarafından 
veto edileceğini söylemiştir. Faruk Celiloğlu yaptığı 
açıklamada, şunları söylemiştir : «bu karar adadaki fi
ili durumda bir değişiklik yapmıyacaktır. Rumlar fiili 

•’bakımdan kendi aralarında bir disiplin tesis etmek is
tiyorlar. Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığı gereken 
.teşebbüsleri yapacak ve alınan kararı Türkiye’nin tanı- 
mıyacağını gerekli yerlere bildirecektir.»

18 T em m uz  1961 PAKİSTAN ADALET BAKANININ ZİYARETİ

Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Zafer, Tür
kiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya gelmiştir.

18 T em m u z  1967 PATRİKHANENİN PAPANIN ZİYARETİ İLE
İLGİLİ BİLDİRİSİ

Fener patrikhanesi, Papa VI. Paul’un ziyareti ile 
ilg ili olarak şu bildiriyi açıklamıştır :

«Sen sinod • meclisi üyeleri ve Patrik Athenagoras 
müttefiken, işbu tarihî olay sebebi ile, Ortodoks kilise
sinin bu konudaki derin sevincini izhar eylemişlerdir.»

19-21 T em m uz  1967 OSORİO T  AF ALLIN ZİYARETİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın 
Kıbrıs’taki özel temsilcisi Osorio Tafall, Ankara ve da-



j- '•. ha sonra Atina’ya birer ziyarette bulunmuştur. Ankara-
da Başbakan tarafından kabul edilen Dışişleri Baka- 

T  . nı ve diğer yetkilileri ile görüşmeler yapan Osorio Ta-
fali, Türkiye’nin görüşünü öğrenmeye geldiğini ve U 
Thant tarafından özel bir teklif getirmediğini söylemiş
tir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir ba
sın toplantısı düzenleyerek, Kıbrıs konusunda bilgi 
vermiştir (Bk. Belge 8).

20 T em m uz  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ PAPA’NIN ZİYARETİ 
İLE İLGİLİ OLARAK S EN AT O’D A YAPTIĞI 
KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhu
riyet Senatosunda yaptığı gündem dışı konuşmada, 
Papa’nın Türkiye’yi ziyareti konusunda yapılan gündem 
dışı bir konuşmaya cevap vererek, şuhlan söylemiştir :

«Sayın Papa VI. Paul, memleketimizi ziyaret et
mek, devlet başkanımız ve hükümet mensuplarımızla 
tanışmak ve görüşmek, ve memleketimizdeki kutsal 
yerleri görmek için Türkiye’ye gelmektedir. Bu ziyaret, 
diğer bütün ziyaretler gibi İki tarafın karşılıklı mutaba
katı ile tesbit edilmiştir. Sayın Papa VI. Paul, ayrıca 
kendisini karşılamağa gelecek olan ve lider vasfını haiz 
bulunan ruhanî reisleri ziyaret arzusunu da izhar etmiş 
ve bu istek tarafımızdan kabul olunmuştur.

X' ■ Bu ziyaretin, sayın Papanın işgal eylediği yüksek
mevkiin ve şahsiyetinin özelliğinden doğan müstesna 
bir önemi haiz olduğu aşikârdır. Diğer bir deyimle, bu 
ziyaret nev’i şahsına münhasır bir karakter taşımaktadır.

, Bu bakımdan bu ziyaretlerin mutad devlet başkanı zi
yaretlerinden farklı vasıflar gösterdiğini kabul olun
mak iktiza eder. Nitekim, sayın' Papan ın  daha evvel 
ziyaret ettiği Kudüs, Hindistan, Birleşmiş M illetler, ve

20 T em m uz  1967
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Portekiz’de aynı özellikler müşahade edilmiştir. Kendisi 
daima devlet başkanları tarafından karşılanmıştır. Bir
leşmiş M illetler’i ziyaretinde de Başkan Johnson kendi
si ile görüşmek üzere W ashington’dan New York’a 
gelmiştir. D iğer taraftan, ananevi olarak Papa’nın ziya
retlerinde yemekler ve resepsiyonlar tertip edilmemek
tedir. Papanın memleketimizi ziyareti de karşılıklı pro
tokolün icaplarına göre cereyan edecektir. Sayın Cum
hurbaşkanımız, esasen daha önce tesbit edilmiş prog
ramları gereğince İstanbul’da bulunacakları için sayın 
Papa’yı karşılayacaklar ve sayın Papa da kendilerine bir 
ziyaret yapacaktır. Bu ziyaret Papalık makamının proto
kolüne göre ilk  defa yapılmakta ve bir yenilik teşkil 
etmektedir.

Gerek muhterem arkadaşımın, gerekse bu konuda 
ilg i gösteren çevrelerin hassasiyetini yerinde buluruz. 
Ancak şunu temin etmek isterim ki, sayın Papa’nın zi
yaretlerinde devletimizin itibarını rencide edecek hiçbir 
cihet olmadığı gibi aksini teyid eden tatbikat vardır.»

21 T em m uz  1967 RCD’NÎN ÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜ  
MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJLAR

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı
nın kuruluşunun üçüncü yıldönümü münasebetiyle, Pa
kistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han, İran Başbakanı Ho- 
veyda ve Başbakan Süleyman Demirel birer mesaj ya- 
yayınlamışlardır (Bk. Belge 9).

24 T em m uz  1967 DÜNYA İSLÂM KONGRESİ HEYETİNİN 
TEMASLARI

Bir iyi niyet ziyaretinde bulunmak üzere memle
ketimize gelmiş bulunan Dünya İslâm Kongresi Genel 
Sekreteri înamullah Han, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil ile yaptığı bir görüşmede Türkiye’nin Arap
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davasını destekleyeceği ümidini izhar etmiş, İslâm ülke
leri arasında iyi niyet köprüleri kurulmasına ilişkin ça
lışmalar konusunda izahlarda bulunarak bunun New 
York’taki Birleşmiş M illetler genel merkezinde oynadı
ğı rolü belirtmiştir.

Kıbrıs konusundaki görüşlerini de açıklayan heyet 
İslâm kongresinin, Kıbrıs Türkleri için adalet ve dürüst
lük isteyen Türk hükümetinin tutumunu aynen benim
sediklerini ifade etmişdir.

24 T em m uz  1967 İMAR VE İSKÂN BAKANI İLE MİLLİ EĞİTİM  
BAKANININ LONDRA’DAKİ TEMASLARI

Londra’da bulunan İmar ve İskân Bakam Haldun 
Menteşoğlu İle Mİllî Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Bü
yükelçilikte tertiplenen basın konferansında İngiltere’de 
yapacakları temas ve tetkikler hakkında bilgi vermişler
dir.

25 -26 T em m uz  1967 PAPANIN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Papa VI. Paul, 25 -26  Temmuz tarihlerinde Tür
kiye’ye gelmiştir. Papa, Yeşilköy havaalanında Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demi- 
rel tarafından karşılanmış (Bk. Belge 10), ve daha son
ra Cumhurbaşkanı Sunay’ı Şale köşkünde ziyaret et
miştir (Bk. Belge 11). Papa ayni gün, İstanbul’un ta
rihi yerlerini gezmiş ve ayrıca Saint-Esprit katedrali 
ve diğer kiliselerde âyinler yönetmiş ve Özellikle Patrik 
Athenagoras’ı Fener Patrikhanesinde ziyaret etmiştir 
(Bk. Belge 12). Ertesi günü İzmir’e hareket eden Papa 
VI. Paul, Cumhurbaşkanı Sunay tarafından teşyi edil
miştir (Bk. Belge 13). İzmir’de Efes’i ve Meryem Ana
nın evini ziyaret eden Papa, buradan doğruca Roma’ya 
dönmüştür.



23 Temmuz 1967 KIBRIS’TA BÎR OLAY ÎLE İLGİLÎ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, 23 
Temmuz günü Kıbrıs1 ta Yolüstü köyünde Türk’lere 
ateş açan Kumlar bir kişinin ölümüne, iki kişinin y a s 
lanmasına sebep olmuşlardır.

Olaydan sonra Türk cemaati ilg ilileri derhal ba
rış gücünü durumdan haberdar etmişler ve bu arada 
Kıbrıs’taki Türk Büyükelçiliği harekete geçerek barış 
gücü ve Rum makamları nezdinde teşebbüste bulun
muştur. D iğer taraftan Kıbrıs Rum polisi olayla ilg ili 
olarak bir rumu tevkif etmiştir. Dışişleri Bakanlığı ha
dise ile ilg ili tahkikatına devam etmekte olduğunu b il
dirmiştir.

23 T em m uz  1967 YUNANİSTAN'IN SEMALARININ İHLÂLİ İLE 
İLGİLİ BİR NOTASI

Yunanistan’ın Birleşmiş M illetlerdeki daimi tem
silcisi Aleksis Liatis, Genel Sekreter U Thant’a gön
derdiği bir notada Türk hava kuvvetleri uçaklarının 15 
Temmuz günü Sisam adası ve Batı Trakya üzerinde 
Yunan semalarını ih lâ l ettiğini ileri sürmüştür.

27 T em m u z  1967 DR. KÜ ÇÜ K’ÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BİR 
MESAJI

Türkiye’nin Birleşmiş M illetler’deki daimi delege
si Orhan Eralp, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. 
Fazıl Küçük’ün bir mesajının metnini Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreteri U Thant’a iletmiştir.

Dr. Küçük, «Kıbrıs Rum idaresinin, 10.000 Y u
nan askerini, m illî muhafız birliklerine, yani Kıbrıs 
Rum silâhlı kuvvetlerine dahil etmek için yürürlüğe 
koyduğu sözde kanun» İle ilg ili bu mesajında, Güven
lik . Konseyi üyelerinin dikkatini çekmekte ve bunun, 
adada Yunan ücretli askerlerinden bir kuvvet kurmak 
demek olduğuna işaret etmektedir.
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27 Temmuz 1967 TÜRKİYE —  CEZAYİR TİCARET ANLAŞMASI

Cezayir’de, Türkiye Ticaret Bakanlığı temsilcileri 
ile Cezayir Ticaret Bakanlığı ilg ilileri arasında bir tica
ret anlaşması imzalamışlardır.

Anlaşma Türkiye ile  Cezayir arasında mübadele 
edilebilecek malların listesini tesbit etmekte ayrıca, mü
badelelerdeki dengeye nezaret edecek bir karma komis
yonun kurulmasını öngörmektedir.

Türk temsilcisi Özer Çınar verdiği bir demeçte 
demiştir ki : «müzakerelerde, gelişme yolunda ülkelerin 
iktisadiyatındaki benzerliğin yarattığı mübadele boğun
tusunu bertaraf etmek arzumuzu belirttik. Böylece yeni 
bir devir açılmış olacaktır. Biz de bu devirde yapmaya 
azmettiklerimizi yapabilmek imkânlarını elbirliği ile 
arayacağız.»

29 -30  T em m uz  1967 RAMSAR ZİRVE TOPLANTISI

İran’ın Ramsar şehrinde İran Şahı Rıza Pehlevİ, 
Pakistan Devlet Başkanı Mareşal Eyüp Han ve Başba
kan Süleyman Demirel arasında 29 -30  Temmuz tarih
lerinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıdan sonra bir 
ortak bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 14). Başbakan 
Demirel de yurda dönüşünde toplantı hakkında bilgi 
vermiştir (Bk. Belge 15).

29 T em m uz  1967 KIBRIS’TA ATEŞ TEATİSİ

Larnaka’nın dolaylarında Türk mücahitleri ile 
Rumlar arasında bir kaç saat süren şiddetli bir ateş tea
tisi olmuş, çarpışmalar Birleşmiş M illetler komutanlığı
nın müdahalesi sayesinde, sona erdirilmiştir.

31 T em m uz  1967 MALAYSİA BAŞBAKANININ ÖZEL ZİYARETİ

M alaysia Federasyonu Başbakanı Tunku Abdur- 
rahman, iki günlük gayri resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Londra’dan İstanbul’a gelmiştir.
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CUMHURBAŞKANI SUNAYTN FRANSA ZİYARETİ ÎLE 
İLGİLİ DEMECİ

Fransa’ya yaptığı resmî ziyaretten yurda dönen Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, Esenboğa Havaalanında gazetecilere gezisi İle ilg ili şu demeci ver
miştir :

«Bu ziyaret sırasında .yapılan görüşmelerde ele aldığımız konular ve be
raberce ulaştığımız sonuçlar, 30 Haziran 1967 tarihinde yayınlanan ortak bil
diride teferruatı ile  belirtilmiştir. Bu mevzulara ayrıca temas etmeyi lüzumlu 
görmüyorum. Ancak, şu kadarını söylemek isterim ki, buluşmamızın Orta- 
Doğu’daki silâhlı çatışmayı hemen takip eden bir zamana rastlaması bu mes’- 
eleye büyük bir vakit ayırmamızı intaç etmiştir. Bu bölgedeki buhranın sür’at- 
le giderilmesi, âdil ve hakkaniyete uygun bir barış düzeninin bulunabilmesini 
sağlıyacak bir ortamın vakit kaybedilmeden yaratılması hususlarında aramız
da geniş bir görüş birliği mevcut olduğunu memnuniyetle müşahade ettik, 
Kuvvet kullanılmasının toprak kazanmak için bir vasıta olamıyacağı konu
sunda, m illetlerin meşrû hak ve menfaatlerinin korunması lüzumunda her 
ikimiz de mutabık bulunuyoruz.

Memleketimizin ve milletimizin en önemli dâvası olan Kıbrıs mes’ele- 
sine de değindik. Bu konudaki tutumumuzu General de G aulle’e bütün te
ferruatı ile  ilettim. Kendisinin bu mes’eleye hakkaniyete uygun ve realist bir 
açıdan baktığım ve dâvamıza karşı anlayış gösterdiğini görmekle büyük mem
nuniyet duydum.

Benim özellikle üzerinde durmak istediğim cihet bu ziyaretin Türkiye 
ile Fransa arasında ötedenberi mevcut geleneksel dostluğun canlanması ve 
sağlamlaşması bakımından müstesna bir vesile teşkil etmiş olmasıdır.

İkili ilişkilerimizin geliştirilmesi yolunda bizzat General de G aulle’den 
gördüğümüz yakın ve candan ilg i bizi ziyadesiyle mütehassis etti.

Fransız hükümetinin, Fransa’daki çeşitli çevrelerin, basının ve özellik
le Fransız milletinin Türkiye’ye karşı olan ilg i ve sempatiyi paylaşmış olduğu
nu görmek bizim için ayrı bir sevinç vesilesi olmuştur.

Gördüğüm sıcak misafirperverliği ve eşsiz hüsnü kabulü, bu dost mem
leketin ve tarih yaratmış halkının büyük milletimize karşı duyduğu güzel 
hislerin ve Türkiye’nin öııem ve itibarına verilen değerin bir nişanesi sayıyo-
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rum. Gerek, hükümetimizin gerek milletimizin Türk-Fransız dostluğuna bü
yük önem verdiğini biliyorum. Bunun içindir ki, her alanda, özellikle ekono
mi, teknoloji ve kültür dallarında Türk-Fransız münasebetlerinin hızla ge
lişeceğine inanıyorum. Bu vesile ile bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Bu seyahatimde Paris ve civarından başlıyarak, Fransa’nın Tours, Pau, Tou
louse şehirleri ile bunların yakınlarındaki bazı fabrikaları ve enerji tesislerini 
ziyaret ettim. Bu bölgedeki ziyaretlerimiz sırasında ormanların çok bakımlı 
olduğunu, dikkati çekecek kadar geniş sahaları kapladığını gördüm. Halkın 
bu ormanları tahrip etmek şöyle dursun onları kendi göz bebeği gibi koru
duğunu müşahade ettim. Her bakımdan büyük bir m illî servet olan orman 
varlığım ızın korunması ve ormanlarımızın fennî usullerle işletilmesi konu
sunda dostumuz Fransa’nın tecrübelerinden faydalanmak yerinde olacaktır. 
Bugün medenî ve ileri bir hayat seviyesine ulaşmış olan Fransız halkının an
cak ciddî ve muntazam çalışma sayesinde ikinci dünya harbinin memlekete 
getirdiği İktisadî ve sosyal çöküntülerden kısa bir süre içinde büyük ölçüde 
kurtulduğunu ifade etmek isterim. Kalkınma çabalarımız sırasında bu gerçe
ği daima dikkate almakta memleketimiz ve milletimiz için fayda vardır.

Sözlerimi özetlemek gerekirse, bu ziyaretin neticelerinden son derece 
memnun olduğumu belirtmek yerinde olacaktır.

Bu vesile ile bana ve arkadaşlarıma başta sayın General de Gaulle ol
mak üzere Fransa hükümeti ve halkı tarafından gösterilen yakın ve sıcak ilg i 
ve cidden müstesna konukseverlik için duyduğum şükran hislerimi teyid et
mek isterim. Yaptığım ız daveti kabul eden dost Fransa’nın devlet başkanmı 
memleketimizde ağırlamak bizim için büyük bir zevk ve şeref teşkil edecek
tir.»

B E L G E 2 6 T em m uz  1967

TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE’YE VARIŞINDA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Dışişleri Bakanımız ile birlikte 
New York’tan İstanbul’a gelen Tunus Dışişleri Bakanı Ankara üzerine yo
luna devam etmeden evvel gazetecilere bir demeç vermiştir.

Demecinde, Türkiye’yi ziyaret etmekten duyduğu memnunluğu belir
ten Bakan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştır.

S — Orta - Doğu buhranını hal yolunda Birleşmiş M illetlerin bir karar 
almamasının etkileri nelerdir?

C — Bir karara varılmaması, Birleşmiş M illetlerin prestiji kadar, Or
ta - Doğu’daki durum için de aynı orantıda kötüdür. Mesele yine bir çıkmaza
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girmiştir. Bu da Birleşmiş M illetlerin zaafını ortaya koymuştur. Bundan son
ra olup bitenlerden sonuçlar çıkararak ümitsizliğe kapılmamak lâzımdır.

S — Cumhurbaşkanı Habib Burgiba memleketimizi ziyaret ettiği sıra
da Orta - Doğu ile ilg ili olarak yapıcı fikirler ortaya atmıştı. Bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir ?

C — Tunus’un O rta-Doğu ile ilg ili politikasındaki görüşünde her
hangi bir değişiklik yoktur. Cumhurbaşkanı Burgiba’nın her söylediği söz, 
trajik bir şekilde doğrulanmıştır. Bu politikanın prensibi şudur : «durumun 
realist ve hissi olmayan bir muhakemesi yapılmalıdır. Eğer, şimdiye kadar 
uygulanan metod iyi bir sonuç vermemişse daha realist ve müessir bir metod 
aranmalıdır. Evvelâ kötü metodlarm ne olduğu incelenmelidir. Sihirli metod- 
larımız yoktur. Fakat, her şeye rağmen bir takım sonuçlar çıkarılabilir.

S — Türkiye’nin Orta - Doğu’daki bunalım ile ilg ili tutumunu benim- 
siyormusunuz ?

C — Türkiye’nin Orta - Doğu konusundaki davranışı, ona şeref bah
şeden bir pozisyondur. Bu tutum, aynı zamanda realist bir incelemeye daya
nır. Bununla beraber Türkiye’nin Orta - Doğu ülkeleri ile olan tarihi ve his
si ilişkilerini de dikkate alır.

B E L G E 3 6 T em m uz  1967

TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
ÇAĞLAYANGİLİN KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in konuşması şöyledir :

«Herşeyden önce, kardeş Tunus Cumhuriyeti’nin mümtaz Dışişleri Ba- 
kanı’nı Türkiye’de misafirimiz olarak görmekten duyduğumuz şeref ve bahti
yarlığı ifade etmeme müsaadelerinizi rica ederim. Dünya barışının ciddi buh
ranlarla karşı karşıya bulunduğu bir sırada zatı devletleri ile muhtelif konu
lar üzerinde fikir teatisine devam edebilmek mazhariyetini bulduğumuz için 
ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz.

Güzel memleketinizi kısa bir süre evvel sayın Cumhurbaşkanımız Cev
det Sunay ile birlikte ziyaret etmek fırsatını elde etmiştim. Tunus hükümet 
ve halkı tarafından ibzal buyrulan nezaket ve müstesna misafirperverlik bİz- 
leri son derece mütehassis ve minnettar kılmıştır. Tunus’da geçirdiğimiz bir
kaç gün zarfında kendimizi memleketimizden hiç de yabancı bir yerde his
setmemiş idik. Zatı devletleri’niıı ve muhterem refikalarının da, aynı şekilde 
Türkiye’de kendilerini yabancı bir ülkede addetmiyeceklerine inanıyorum.
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Tunus’un istiklâlini müteakip, dirayetli ve ileri görüşlü büyük devlet 
adamı Başkan Habib Burgiba’nın liderliği altında, İktisadî, sosyal ve kültü
rel alanlarda kaydettiği süratli gelişmeler, hepimizin hayranlık ve takdirini 
mucip olmuştur. Tunuslu kardeşlerimizi, daha müreffeh ve parlak bir istik
balin arifesinde görmek, bizlere dost olarak sonsuz bir sevinç vermiştir.

Yüzyıllar boyunca ortak bir medeniyeti paylaşmış bulunan Türkiye ile 
Tunus arasındaki halihazır siyasî, İktisadî ve kültürel ilişkiler- memnuniyet 
verici bir şekilde ve ahenkle gelişmektedir. Münasebetlerimizi, aramızdaki 
dostluk ve kardeşlik havasını gölgeleyebilecek mahiyette en ufak bir bulut 
dahi müşahade edilememektedir.

Memleketlerimizin ülkü ve amaçlan arasındaki büyük benzerlik, ilişki
lerimizin atisi yönünden çok cesaret vericidir. Türk m illeti de Tunus’lu kar
deşleri gibi, barış ve istikrar içerisinde, bütün gayretlerini İktisadî, sosyal so
runlarını halletmek istikametinde teksif eylemeyi arzu etmektedir.

Ancak, zannımca, bugün için bizlere terettüp eden husus, bu mükemmel 
ilişkileri, günün akıcı ve değişen şartlarına uygun olarak, karşılıklı dostluk 
ve işbirliği zihniyeti çerçevesinde daha verimli ve müessir bir safhaya intikal 
ettirmektir.

Bu cümleden olarak, son zamanlarda, çeşitli sahalarda memleketleri
miz arasında girişilen karşılıklı temasların, yeni imkân ve ufuklar açtığını 
zevkle belirtmek isterim. Sayın Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba ile 
Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay’ın karşılıklı ziyaretleri, memleketlerimiz 
arasında mevcut karşılıklı dostluk ve işbirliği zihniyetinin en güzel tarzda 
tezahürüne imkân bahşetmiştir.

Son yıllarda gittikçe artan kültürel temaslarımızı daha yoğun ve verim
li hale getirmek hususunda elde mevcut imkânlardan azami derecede istifa
de etmek, üzerinde ısrarla durduğumuz bir keyfiyettir. Keza, ülkelerimiz ara
sındaki ticarî ilişkilerin de arzu edilen seviyeye getirilmesini temineıı her 
türlü imkânların araştırılması gerektiğine kani bulunuyoruz.

Tunus’un, Kıbrıs’taki Türk cemaatinin meşru haklarının korunması hu
susunda muhtelif vesilelerle İzhar etmiş olduğu samimi ve yakın İlgi dolayı
sıyla duyduğumuz minnet ve şükran hislerini burada tekrarlamayı bir borç 
addediyorum.

Orta - Doğu’da patlak veren son kanlı savaş bizleri hükümet ve millet 
olarak büyük üzüntü içerisinde bırakmıştır. Barış davasına samimiyetle bağ
lı bir devlet olarak, Türkiye, buhranın silâhlı bir çatışmaya yol vermemesi için 
elindeki bütün imkânları kullanmaktan hiçbir şekilde kaçınmamıştır. Esefle 
kaydedeyim ki, bütiin iyi niyetli gayretlere rağmen, olayların istenilmeyen 
yönde inkişafının önüne geçilememiştir.
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Türkiye, kuvvet istimali suretiyle arazi kazancı sağlanması ve pozisyon 
takviyesi yoluna gidilmesine muhalif olduğunu, olayların başlangıcından bu 
yana birçok kereler açıklamıştır. Bu itibarla, İsrail’in işgal ettiği topraklar
dan geri çekilmesini ve Küdüs’de bir emrivaki yapılamıyacağım Birleşmiş 
M illetler Genel Kurulunda da açıkça belirtmiş bulunuyoruz.

Türkiye, yakın dostluk rabıtaları ile bağlı bulunduğu Arap memleketle
rinin, haklı taleplerinin tahakkuku yolunda şimdiye kadar sarfettiği gayret
lere devam hususunda kararlıdır. Savaştan mutazarrır olan Arap memleketle
ri halkının ızdıraplarım tahfif amacı ile, imkânlarımız ölçüsünde, yardım la
rımıza devam edeceğiz.

Adil ve sürekli bir barışın, siyasî çıkar ve hesaplar dışında Birleşmiş 
M illetler yasası ve hak ve adalet prensipleri çerçevesinde tesis edilebileceği 
hususundaki inancımızda ısrarla duracağız.

Bu inançla, kadehimi, zatı devletlerinin ve zarif refikalarının sıhhat ve 
saadetine, kahraman ve asil Tunus milletinin refah ve teatisi ve Tunus - Türk 
dostluğu için kaldırıyorum.»

B E L G E 4 13 T em n m z l% 7

TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE'DEN AYRILIŞINDA
VERDİĞİ DEMEÇ

Tunus Dışişleri Bakanı Habib Burgiba Jr. T ah rana gitmek üzere Tür
kiye’den ayrılırken verdiği demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanı Sunay’m Tunus’a ziyaretinin devamı olan Tür
kiye’ye gelişim benim için çok faydalı olmuştur. O zaman sayın meslekdaşım 
ve kardeşim İhsan Sabri Çağlayangil beni Türkiye’ye davet etmişti. Ziyare
timin iki önemi vardır. Birincisi Türkiye’ye gelmekle eski bir rüyam gerçek
leşmiştir. İkincisi sayın Dışişleri Bakanınız, meslekdaşım ve kardeşim Çağ
layangil ile birlikte çalışma fırsatını bulmuş olmamdır.

Ankara’daki görüşmelerimiz Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilere da
ha devamlılık vermiştir. Bir asırdan beri ilişkilerimiz çok dar bir çerçeve için
de devam etmiştir. Yeni ilişkileri düşünen babam Habib Burgiba ve benim 
jenerasyonum olmuştur. Bir çok sahalarda görüşmeler yaptık. Sayın Sunay’ın 
ve sayın Demirel’in yakın ilg ileri ile iki ülkeyi birleştiren dostluk gelecek için 
sağlam temellere bağlanmıştır. Bu karşılıklı çalışma ve işbirliği sayesinde 
dostluğumuzun her sahada gelişeceğine ümit ediyorum. Her sahada derken, 
sadece kültürel, ticari ve siyasi sahalar değil günlük hayata giren her sahayı 
kastediyorum.
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Halen Tunus’ta bir Türk ticaret heyeti vardır. Türk - Tunus ticari ilişki
lerini arttırmak için incelemeler yapmaktadır. Bu heyet iki ülkenin hangi sa
halarda daha verimli çalışacağını araştırmaktadır. Birbirimize hiç bir zaman 
zarar vermeden nasıl yardım edebileceğimiz konusu üzerinde durulmaktadır. 
Mahdut bir sahaya inhisar eden istihsalimizi her iki tarafın menfaatine uy
gun olarak yeni pazarlar bulup geliştirmek yolu aranacaktır. Gelişmiş mem
leketlerle dış münasebetler kurmakla beraber, ekonomilerini geliştirmek yo
lunda olan memleketler arasında da müşterek anlayış ve işbirliği gerektiğine 
kaniyiz. Bu müşterek pazarda mücadele etmek de önemlidir.

Türkiye'yi ziyaret ve Türk halkım tanımaktan ne kadar heyecan duy
duğumu ilave ederek sözlerimizi tamamlamak isterim. Büyük Atatürk’ün yap
tığı ihtilâl ve devrimlerden benim ve babamın nesli büyük ilham lar almıştır. 
Türkiye’de yanlız tanıdığım Türk dostlardan değil, hiç tanımadıklarımdan 
da aynı derecede ilg i görmekten fevkalâde mütehassis oldum. Derin hatıralar
la ayrılıyorum. Bu hatıralar hayatımın en kıymetli hâzinesi olacaktır.»

B E L G E 3 13 T em m uz  1967

TÜRKİYE  — TUNUS ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye - Tunus ortak bildirisi şöyledir :

«Türkiye Dışişleri Bakanı sayın İhsan Sabri Çağlayangil’İn daveti üze
rine Tunus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığını tedvire memur Devlet Bakam 
Ekselâns Habib Burgiba Jr. ile eşi 6 -1 3  Temmuz 1967 tarihlerinde Türkiye’
ye resmî bir ziyarette bulunmuşlardır.

Ekselâns Habİb Burgiba Jr .’a ziyaretinde Tunus Dışişleri Bakanlığı 
M illetlerarası İşbirliği dairesinden Bay Hamed Ammar refakat etmiştir. Tu
nus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığım tedvire memur Devlet Bakam Konya 
ve İstanbul’u da ziyaret etmiştir.

Ekselâns Habib Burgiba Jr Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Su- 
nay ve Başbakan sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Ekselâns Habib Burgiba Jr. bütün seyahati boyunca kendisine karşı gös
terilen sıcak misafirperverlik ve kardeşçe alâkadan duyduğu derin şükranı 
belirtmiş ve bunun heyecanlı hatırasını muhafaza edeceğini ifade etmiştir 
Türk - Tunus ilişkilerini niteleyen samimî kardeşlik ve derin dostluk havası 
İçinde iki Bakan m illetlerarası mes’eleler üzerinde geniş görüş teatisinde bu
lunmuşlar ve iki memleket arasındaki ilişkileri etraflı bir şekilde gözden ge
çirmişlerdir.
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Görüşmeler esnasında Bakanlar, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda 
cereyan eden müzakerelerin ışığında özellikle Orta - Doğu durumunu ele a l
mışlardır. Ekselans Elabib Burgiba Jr. bütün buhran süresince ve Birleşmiş 
M illetler Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı esnasında Türk hükümeti 
tarafından Arap memleketlerine karşı gösterilen destekten dolayı şükranları
nı ifade etmiştir. Sayın İhsan Sabri Çağlayangil de, Türkiye’nin Arap mem
leketlerine karşı duyduğu derin dostluk ve sempatiyi yeniden ifade İle son 
defa vuku bulan çarpışmaları müteakip İsrail’in işgal ettiği topraklardan kuv
vetlerini geri çekmesi lüzumunu ve hükümetinin olup - bittilerle kazançlı çı
kılmasının kabule şayan olmadığı hususundaki görüşünü teyit eylemiştir. Bu 
çerçeve içinde, Bakanlar, son buhran dolayısile vahameti daha da artmış olan 
Filistinli Arap mültecileri meselesini ele almışlar ve bu meseleye âdil ve hak
kaniyete uygun bir hal çaresi bulunmasının zaruret ve müstaceliyeti üzerinde 
durmuşlardır. Ayrıca, Genel Kurulun Kudüs meselesi hakkında aldığı kararı 
desteklediklerini bir kere daha teyid etmişlerdir.

İki Bakan, Kıbrıs konusu üzerinde de durmuşlardır. Akdeniz’de diğer 
bir önemli ihtilâf kaynağı olan bu mes’elenin, ada’daki Türk cemaatinin sulh 
ve emniyet içinde yaşayabilmesi için meşrû hak ve menfaatlerini koruyacak 
şekilde âdil ve hakkaniyete uygun ve anlaşmaya müstenit bir çözüme gecik
meksizin ulaşması ümidini izhar etmişlerdir.

M illetlerarası durum konusunda Bakanlar, memleketlerinin Birleşmiş 
M illetler teşkilâtına olan derin bağlılığın ı, bu teşkilâtın hâlen mevcut eksik
likleri üzerinde de durmak suretiyle, teyit etmişlerdir. Aynı şekilde, hükümet
lerinin eşitlik, adalet, hürriyet ve karşılıklı saygı prensiplerine istinaden m il
letlerarası işbirliğini geliştirmek için devamlı gayretler sarf etmek hususun
daki kat’î arzularım teyit etmişlerdir. İki Bakan, memleketleri arasındaki mü
nasebetlerin devamlı ve sü ra tli inkişaflarından duydukları büyük memnunlu
ğu belirtmişlerdir. Tunus Cumhurbaşkanı Ekselâns Habib Burgiba’mn Tür
kiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay’ın Tunus’a vâki ziya
retlerinin neticesinde elde edilen müşahhas sonuçları bilhassa kayda şayan 
bulmuşlardır.

İki Bakan, İktisadî, ticarî ve kültürel alanlardaki münasebetlerde, mev
cut İlişkilerin kardeşçe vasfına uygun bir gelişme sağlamak amacile ikili mü
nasebetlerini gözden geçirmişlerdir. İki memleket arasında yeni bir ticaret an
laşması akdini öngören temasları memnunlukla kaydetmişlerdir. Bu anlaşma
nın nihaî metnini hazırlamak üzere bir Türk heyeti hâlen Tunus’ta bulun
maktadır. İki Bakan, ayrıca, kültürel ilişkilerin müsait inkişafım müşahade 
etmişler ve memleketleri arasında san’at ve bilim  alanlarında ziyaret teatisini 
ve temasları teşvik arzusunu izhar etmişlerdir. İlişkilerini mümkün olan bü
tün alanlarda daha da kuvvetlendirmek yollarını araştırmak hususundaki 
azimlerini bir kere daha teyit etmişlerdir. İki memleket arasındaki münasebet
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lerin bu m esut gelişmesinin, tarihî ve kültürel bağlara bağlanmış bulunan 
kardeş Türk ve Tunus m illetlerinin samimî arzusuna uygun düştüğünü mem
nunlukla müşahade etmişlerdir.

Ekselans Habib Burgiba Jr. meslekdaşı sayın İhsan Sabri Çağlayangil’in 
kendileri için uygun olacak bir tarihte Tunus’a resmî bir ziyarette bulunmağa 
davet etmiştir. Davet memnuniyetle kabul edilm iştir.»

B E L G E 6 8 T em m uz  1967

BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, İstanbul’da yaptığı altıncı basın toplan
tısında, Türkiye’nin dış siyaseti ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Türkiye, Ortadoğu’nun barış ve istikrarı ile  birinci derecede ilgilenen 
bir devlet durumundadır. Bu itibarla, İsrail ile Arap memleketleri arasında 
vukubulan son silâhlı çatışmayı yakından ve endişe ile izledik. Bu husustaki 
endişelerimizi, buhranın henüz savaşa inkilâp etmediği günlerde bir hükümet 
bildirisi şeklinde açıkladık ve savaşın çıkmaması için hükümet olarak gerekli 
her türlü gayreti göstermekten geri kalmadık.

Her şeye rağmen çıkan savaşın Güvenlik Konseyi’nin ateş kes kararı 
üzerine durdurabilmiş olmasını, daha yaygın ihtilâfların önlenmesi bakımın
dan, memnuniyetle karşıladık. Fakat durum el’an inşirah verici olmaktan 
uzaktır. Ne Güvenlik Konseyi ne de fevkalâde toplantıya çağrılan Birleşmiş 
M illetler Genel Kurulu, barışı yeniden tesis yolundaki gayretlerinde istikbal 
için güven ve ümit verici bir neticeye bugüne kadar ulaşamamışlardır. Türki
ye, Genel Kurul’daki müzakere ve çalışmalar sırasında, Ortadoğu’da barışı 
adalet ve nasafet prensipleri dairesinde yeniden tesise matuf teşebbüsleri kuv
vetle desteklemiş ve bazı teşebbüslerde bizzat inisiyatif almıştır. Şu anda bü
tün temennimiz dost ve kardeş Arap memleketlerinin meşru ve haklı menfa
atlerinin bugünkü şartlardan zarardide olmaksızın çıkması noktasında toplan
maktadır. Barışın tesisi için, son muhasemat neticesi, İsrail kuvvetleri tarafın
dan işgal edilmiş olan Arap topraklarının tahliyesinin şart olduğu kanaatin
deyiz.

Son zamanlarda Batı Trakya’daki soydaşlarımızı hedef tutan ve bizim 
için üzüntü konusu teşkil eden bazı hareketler müşahade edilmiştir. Bu konu
da Yunanistan hükümeti nezdinde çeşitli teşebbüslerimiz olmuştur. Bu teşeb
büslerimiz neticesinde soydaşlarımıza karşı tatbik edilen ve gerek insan hak
larına, gerekse Lozan Andlaşması ahkâmına aykırı bulunan bu hareketle
rin kısmen durdurulduğu anlaşılmaktadır. Bu hareketlerin en kısa zamanda
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ve tamamiyle tekerrür etmiyecek şekilde önünün alınmasını soydaşlarımızın 
huzur ve siikünü bakımından olduğu kadar Yunanistan ile olan münasebetle
rimizin iyi yolda devamı için de çok mühim addetmekteyiz. Yunanistan hü
kümetinin bu hususta gerekli dikkat ve itinayı göstereceğini halâ ümit etmek
teyiz.

Teknolojik ilerlemenin süratlendiği ve münâkale kolaylıklarının hızla 
geliştiği asrımızda m illetler arasında devlet adamları seviyesinde temasların 
kesafet kazanması tesadüfi değildir. Bir icaptır. Bugün, dünya siyaset sahne
sinde karşılıklı ziyaretlerin çok veçheli bir mâna taşıdığını müşahade ediyo
ruz. Bu ziyaretler, muayyen iki devlet arasında mevcut dostluk münasebetle
rinin teyit ve tarsisine imkân sağlamakta, münasebetlerini geliştirme arzusun
da olan devletlerin yüksek seviyede bir anlayışa varmalarına fırsat vermekte, 
ve belirli konuların en yetkili seviyede görüşülmesi suretiyle karşılıklı tutumla
rın izahına ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’nin takip etmekte 
olduğu dış politika çerçevesinde ziyaretlerin de önemli bir yeri ve büyük fay
dası olduğu şüphe götürmez. Çok veçheli olduğunu her vesile ile belirttiğimiz 
dış politikanın dinamik olmayan bir çerçevede başarı sağlamasına imkân ola
maz. Binaenaleyh Türkiye dış âlemde gittikçe artan itibarının icaplarına uy
gun bir dış politika içinde bütün imkânları kullanmak mevkiindedir. Bir ih
tilâ li müteakip kısa bir müddet İçerisinde tekrar parlâmenter rejime geçebil
miş ve m illetin reyine ve arzusuna dayanan hür ve serbest seçimler neticesin
de iş başına gelmiş hükümetlerle idare edilen ve Batı demokrasisinin temel 
prensiplerini benimsemiş, hürriyet düzeni içerisinde kalkınmaya koyulmuş 
bir Türkiye, yüksek İnsanî ve manevi değerlere büyük ehemmiyet atfeden 
memleketler arasında itibarlı bir mevki sağlamıştır. Bu, büyük milletimize 
ait bir şereftir. Açık ve gizli husumetleri, kuşkuları milletçe çekilecek ıztırap 
ve sefalet haline getirmeden memleketin ve milletin hayrına olan yapıcı bir 
istikamete çevirebilme ve böylece herkesin kanunlar nazarında tefriksiz mu
amele gördüğü, herkesin hayat hakkı bulunduğu bir diizenİ sağlayabilme, 
milletimizin büyük başarısı olmuştur. Onun İçindir ki, dünya m illetleri ara
sındaki mevkİimiziıı itibarlı olması, demokratik düzeni kendisine hayat tarzı 
olarak seçmiş bulunan milletimizin her türlü yıkıcılık gayretleri karşısında 
bütünlüğünü ve beraberliğini korumasına bağlıdır. İktisaden güçlenmesine 
bağlıdır. Bu sayededir ki, sözüne güvenilir, dostluğu aranır, taahhütlerine sa
dık, m illetlerarası adalete ve nasafete, dünya sulhüne büyük değer atfeden 
memleketimizin bugünkü dünya şartları içerisinde mühim bir yeri vardır.

Son iki ay içinde sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa’da, benim Pakistan, 
İran, Almanya ve Belçika’da gördüğümüz büyük dostluk ve muhabbet böyle 
bir durumun eseridir.

Dost ve kardeş İran’ın Şehirişahı’nın ve Şahbanu’nun memleketimizi zi
yaretleri bize dünya meselelerinin ve bölgedeki meselelerin iki memleketimiz
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bakımından tekrar gözden geçirilmesi imkânını vermiştir. Halkımızın dost 
ve kardeş ülkenin mümtaz hükümdarlarına göstermiş olduğu muhabbet iki 
milletin tarihi bağlarının kuvvetini teyid etmiştir.»

Başbakan Demirci, bu konuşmasını takiben dış politika konusunda ga
zeteciler tarafından yazılı olarak verilen soruları şu şekilde cevaplandırmış
tır.

S — Amerika İMG anlaşmasını tek taraflı olarak iptal etmiş ve bunun 
gibi bazı anlaşmaları da tek taraflı olarak iptal edecekmiş. Bu hususta hükü
met görüşü nedir?

C — Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri Bakanlığımıza vermiş ol
duğu 30 Kasım 1966 tarihli nota ile ÎMG tatbikatının 30 Haziran 1967 tari
hinden itibaren durdurulacağı bildirilmiştir. Bu sebeple anlaşma iptal edilme
miş olup, sadece belirli olmayan bir süre için uygulanmasına ara verilmiş bu
lunmaktadır.

Hükümetçe, bu durum gözönünde tutularak gerekli tedbir alınmış ve 
kitap, matbua vs. ithalâtına ait tebliğde gerek bu programın yeniden uygu
lanmağa başlaması, gerekse benzeri anlaşma ve protokolların imzalanması 
ihtimaline göre ilg ili madde yeniden düzenlenmiştir. Bununla beraber konu 
üzerinde A.B.D. hükümeti ile temaslarımız devam etmektedir.

S — Akabe serbest bir liman haline getirilm ediği takdirde Akabe li
manında m illetlerarası ticaretin tatminkâr bir şekilde yürütülebilmesi hangi 
şartlarla mümkün olabilir?

C — Akabe körfezinin statüsünün ne olabileceği hususunda bir hüküm 
vermek için bütün argümanların sarahatle ortaya çıkmasını beklemek gerekir. 
Esas olan, bu konuda mevcut olduğu görülen ihtilâfın barışçı ve tarafların 
rızasına müstenit bir hal şekline bağlanmasıdır.

S — Moskova, neden N asır’ı tam mânası ile destekliyememiştir ?

C — İki devlet arasındaki münasebetler hakkında hüküm yürütmek 
mevkiinde olmak istemediğimi takdir edersiniz.

S — Süveyş kanalı yeniden neden tek bir devletin kontrolü altına ko
nulmamalıdır? Bu konuda m illetlerarası yönden en tatminkâr olabilecek düzen
lemelerin ayrıntıları nelerdir?

C — M illetlerarası konuları tek görüş zaviyesinden ele almak m üşkül
dür. Topraklarından beynelmilel bir su yolu geçen devletin, serbest geçiş hak
kının dışında diğer bazı hayati önemde mülâhazaları da gözönünde tutmak 
durumunda olabileceği düşünülmektedir.
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B E L G E  7 19 Temmuz 1967

İNGİLİZ DEVLET BAKANI E RED MULLEY’İN BASIN
TOPLANTISI

Hükümetin davetlisi olarak Türkiye’de bulunan İngiltere’nin Dışişleri 
ile görevli Devlet Bakanı Fred M ulley İstanbul’da bir basın konferansı dü
zenlemiştir.

Türkiye’ye bir «iyiniyet elçisi» olarak geldiğini belirtmekle söze başla
yan konuk Bakan, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin terterkedileceği yolunda bir ga
zetede yer alan haberin gerçek dışı olduğunu belirtmiş ve Ankara’da gerek 
Başbakan, gerek Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerin bu haberin gaze
tede yayınlanmasından sonra, vuku bulduğunu belirtmiştir.

Ziyaretinin sebebinin «bir teklif getirmek ve herhangi bir sonuca var
mak» amacını gütmediğini kaydeden İngiltere devlet bakanı Ankara görüş
melerinde Nato ve Cento içi konuları ile ticari ilişkiler, Kıbrıs ve Orta - Do
ğu olaylarının ele alındığını ve karşılıklı görüş teatilerinde bulunulduğunu 
belirterek «bu ziyaretimde iktisadi sahadaki muazzam ilerlemenizi yerinde 
görmekten çok memnun oldum. Geçen beş y ıllık  planın sonuçlarını ilg i ile 
karşıladım. Bundan sonraki beş yıllık  planın da aynı şekilde başarılı olmasını 
temenni ederim» demiştir.

«Kıbrıs meselesinin daimi bir hal çaresine bağlanması İngiliz hüküme
tinin ana prensibidir» diyen Fred M ulley bir gazetecinin «K ıbrıs’taki olaylar
da İngiltere’nin büyük sorumluluğu vardır. Hükümetiniz garantör bir devlet 
olarak meselenin halli için ne tedbir düşünmektedir» şeklindeki sorusuna şu 
cevabı vermiştir :

«Elbette ki mazide bizim hissemiz vardır. Fakat 1960 anlaşmalarıyla 
İngiltere Kıbrıs’taki hükümranlık haklarından vazgeçerek Kıbrıs’ın bağım
sız bir devlet olması tezini kabul etmiştir. Şimdi İngiltere, sadece üç garantör 
devletten biridir. Bu arada biz, meselenin artık Türkiye ile Yunanistan arasın
da yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu konuda 
biz, ancak, size yardımcı olacağız. Buna rağmen alınacak kararların üç garan
tör devletçe tasvibi gerekmektedir. Kıbrıs meselesi çok zor bir meseledir. Ko
lay bir mesele olsaydı şimdiye kadar çok çabuk halled ilird i.»

Makarios hükümetinin anayasa dışı davranışlarda bulunarak Türk Ba
kanların yerine Rumlardan tayinler yapmasını kaydeden bir gazeteci, konuk 
Bakan’a garantör bir devlet olan İngiltere’nin anayasa dışı bu nevi davranış
lar karşısında tutumunun ne olduğunu sormuştur.

Fred Mulley verdiği cevapta «tarihi geri döndürmenin anlamı yoktur» 
demiş ve 1963’ten sonra meydana gelen olaylarda İngiltere’nin sadece kanlı
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olayları durdurmak için çaba gösterdiğini kaydederek, olayların 1963’den 
beri «çığırından çıktığını» söylemiştir. Konuk Bakan Kıbrıs anayasası varlığı 
konusundaki bir soruya da şu cevabı vermiştir : «Biz Kıbrıs’ta Zürich ve
Londra anlaşmalarının idamesini arzu ediyoruz. I960 şartlarının geri gelme
si için Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs’taki Rum ve Türk cemaatlerinin huzur 
içinde bir arada yaşamalarını temin etmelidirler.»

Ankara görüşmelerinde yeni bir yardım konusunun ele alınıp alınmadığı 
yolundaki bir som üzerine ise konuk Bakan «gerek direkt, gerek konsorsiyum 
ve gerek Cento aracılığı ile Türkiye’ye İngiliz yardımı devam etmektedir. 
İngiltere’nin bugünkü tediye muvazenesi yüzünden yeni bir yardım yapacak 
durumda değil. Buna rağmen Commonwealth ülkelerinden sonra en çok yar
dımı Türkiye’ye yapmaktayız» cevabını vermiştir.

B E L G E 8 20 T em m uz  1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRISLA 
İLGİLİ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bakanlıkta düzenlediği basın 
toplantısında Kıbrıs konusuyla ilg ili şu bilgiyi vermiştir :

«Son zamanlarda basınımızda Kıbrıs konusu ve muhtemel bir çözüm 
şekli ile ilg ili bir çok haberler çıkmıştır. Bu haberlerden gerçekle ilg ili ol
mayanlar Bakanlığımızca tekzip edilmiştir.

Bu haberlerin çoğu bir çözüm şekline kısa zamanda varılması ihtimalini 
aksettirmekte ve muhtelif formüller üzerinde Avanaktadır. Şurasını belirt
mek İsterim ki, bir çözüm şekline varılması yolunda yakın zamanlarda önemli 
bir gelişme vuku bulmuş değildir. Bildiğiniz gibi, hükümetimiz, bütün ilg ili 
taraflar arasında bir hal tarzını kolaylaştırmak için hiç bir peşin şart olmak
sızın müzakerelere daima taraftar olmuştur. A ltı aylık bir süre boyunca, bu 
anlayışla Yunanistan ile müzakerelerde bulunduk. Büyükelçiler seviyesinde 
cereyan eden bu müzakereler sonunda Aralık 1966 ayında Paris’te o zamanki 
Yunanistan Dışişleri Bakanı ile  buluştum. Varılan neticeleri, anlaşmanın 
mümkün olduğu noktaları ve henüz bir anlaşma ihtimalinin zuhur etmediği 
noktaları beraberce gözden geçirdik. Bu toplantı sonunda, bir kaç hafta için
de tekrar buluşarak müzakerelere devam etmek hususunda mutabakata var
dık. Fakat biraz sonra Yunanistan’da Stefanopoulos hükümeti düştü. Yuna
nistan ik ili müzakerelere müsait olmayan siyasi gelişmelere sahne oldu. Y u
nanistan’daki hükümet darbesini takiben kumlan hükümetle bazı temaslarda 
bulunduk. Yapıcı müzakereler için bir zemin mevcut olup olmadığını araş
tırmaktayız. Bu safhada, büyük bir inkişaf vuku bulmamıştır.
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Buraya gelen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Devlet Nazırı ile Kıbrıs ko
nusunda görüş teatilerinde bulunduk. Ancak bu görüş teatileri barışçı bir 
çözüm şekline varılabilmesi İçin sarfedilen gayretlerin ve Ada’daki durumun 
gözden geçirilmesine inhisar etti. Muayyen bir çözüm şekli veya böyle bir 
çözüm şeklinin unsurları üzerinde hiç bir zaman durulmadı. Esasen, bildiğiniz 
gibi, müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakerelerin olumlu 
bir netice vereceği ümit ve temennisini izhar etmekle iktifa eylemekte ve me
selenin ne şekilde çözümlenebileceği hususunda her hangi bir fikir beyan 
etmemektedirler.

Daha evvel başka bir vesile ile belirttiğim gibi, hükümetimiz, tek taraflı 
bir çözüm yolu empoze etmek, yeni emrivakiler yaratmak veya Ada’daki ger
ginliği arttırmak yolundaki teşebbüslere müsamaha göstermemek hususunda 
azimli olduğu nisbette, barışçı bir çözüm yoluna götürecek yolları da sabırla 
denemeye kararlıdır. Kıbrıs meselesindeki politikamızın temeli budur. Her 
halü kârda çözüm şeklinin gecikmesinden veya Ada’daki durumun daha va
him bir hal almasından Türk hükümeti mesul olmayacaktır.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki temsilcisi M. Osorio 
Tafall, halen memleketimizdedir. Bu ziyaretin inisiyatifi Birleşmiş M illetler 
Genel Sekreterinden gelmiştir. Genel Sekreter Kıbrıs’taki temsilcisinin mesele 
ile ilg ili hükümetlerle tanışmasını ve görüşmesini faydalı gördüğünü bize bil
dirmiştir. Biz de böyle bir ziyareti memnuniyetle karşılayacağımızı ifade 
ettik. Hükümetimiz, Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin Ada’da barışı korumak 
hususunda çok faydalı bir rol oynadığı kanaatini daima taşımıştır ve halen 
de- taşımaktadır.»

Verdiği demeçten sonra çeşitli soruları cevaplandıran Dışişleri Bakanı, 
bir soru üzerine «Türkiye’nin Kıbrıs politikası, silâhlı bir çatışmaya müra
caat etmeden, diplomatik yollarla barışçı bir çözüm yolu arama esasını nasıl 
temel unsur sayıyorsa, kabul edemeyeceği emrivakilere karşı uhdesine terettüp 
edecek vecibeleri de yerine getirmeye hazır bir esasa dayanmaktadır» demiştir.

Bakan, daha sonra «Kıbrıs konusunda beşli müzakere yapılması hakkında 
bir teklif var m ı» sorusuna çu cevabı vermiştir:

«Böyle bir teklif vâki olmadı. Teklif vâki olursa, elbetteki hükümeti
miz en isabetli kararı verecektir. Makarios hükümeti mevcut ve fiilî bir hü
kümettir. Ancak, Makarios hükümeti kendisini yaratan anayasadan uzaklaş
mış bir hükümettir. Kıbrıs’ta anayasanın şartları mevcut değildir. Londra 
ve Zürich anlaşmalarının yürürlükte olduğunu söyleyen bir hükümet olarak, 
bu durumu gözönüne almaya mecburuz.»

Diğer bir soruya karşılık olarak, İngiltere’nin D ışişleriyle görevli Devlet 
Bakanı ile yapılan görüş teatilerinin faydalı olduğunu bildiren Çağlayangil 
bu konuda özetle şöyle konuşmuştur :
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«Ingiltere Devlet Bakanının memleketimize ziyareti, Kıbrıs mes’elesine 
matuf bir ziyaret değildir. Londra’da Aralık ayında İngiltere hükümeti ile 
yaptığımız temas sırasında, o zamanki D ışişleriyle görevli Devlet Bakanı M. 
Thomson’un davetimiz üzerine memleketimizi ziyareti söz konusu oldu. Son
radan İngiliz hükümetinde kabine üyeleri arasında değişiklik olunca, M. 
Thomson’un yerine F. M ulley geldi. M ulley ile Ankara’da yapılan görüş te
atileri elbette faydalı olmuştur. Uzun zamandanberi İngiltere hükümeti ile 
direkt temas temin edilememişti. Ziyaret, dünya mes’eleleri, Orta - Doğu ve 
Kıbrıs konularını görüşmeye fırsat verdi.»

Türk hükümetinin bidayetten beri Kıbrıs mes’elesini bir Türk - Yunan 
mes’elesi olarak gördüğünü belirten Dışişleri Bakanı bir gazetecinin «U 
Thant’m özel temsilcisi Makarios’tan bir mesaj getirdi m i?» şeklindeki soru
sunu şöyle cevaplandırmıştır :

«M addî imkânı olmayan bir sual. Özel temsilci Tafall, Makarios’a 
bağlı olmayan bir görevlidir.»

M uhalefet lideri ile Kıbrıs konusunda bir görüş birliğinin olup olma
dığı hakkmdaki bir soruya da Dışişleri Bakanı Çağlayangil şu cevabı vermiştir:

«A na muhalefet partisi liderini, bir görüş birliğine varmak için değil, 
Kıbrıs konusundaki son gelişmelerden kendisini malûmattar etmek İçin davet 
ettik. Bizim Kıbrıs konusunda izhar ettiğimiz dört temel prensip konusunda, 
muhalefet ile  hiçbir görüş ayrılığımız yoktur.»

Bir gazetecinin «geçen zaman lehimize mi işliyor ?» sorusuna karşılık ola
rak da Çağlayangil özetle şunları söylemiştir :

«Şunu belirtmek isterim ki, dört yıldır geçen zaman içinde cemaatımızın 
hayat şartlarında mahdut da olsa bir İnkişaf vardır. Fakat biliyorsunuz, Kıbrıs’
ta Türkler ile Rumlar eşit olmayan şartlarla karşı karşıyadır. Cemaatımızın 
hayat şartlarının inkişafını bu çerçeve içinde düşünmek gerekir.»

Kıbrıs’tan bir hicretin olduğunu ileri süren bir gazetecinin sorusunu ce
vaplandıran Bakan şöyle demiştir :

«H icret vâki değil, yalnız, liseyi bitirenlerin üniversite öğrenimi yapmak 
İçin Türkiye’ye gelmeleri durumu var. A da’dan ne Türkiye’ye ne Türkiye dışı
na bir muhaceret olduğuna dair bir bilgimiz yoktur.»

B E L G E 9 21 T em m u z  1967
RCD’NÎN ÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

YAYINLANAN MESAJLAR

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtının (RCD) kuruluşunun üçüncü 
yıldönümü dolayısiyle Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han, aşağıdaki mesajı ya
yınlamıştır :
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«Bugün biz R.C.D. kuruluşunun üçüncü yıldönümünü kutlamaktayız. 21 
Temmuz 1964 tarihinde îran Şehinşahı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile İstan
bul’da bir araya gelerek üç ülkenin halklarına daha zengin ve müreffeh bir ha
yat temin etmek amacıyla üç ülke arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini 
geliştirmek için bir teşkilât kurduk. Böyle bir iş birliğinin temeli atalarımız ta
rafından asırlarca İslâmlık ve coğrafî yakınlık bağlarının kuvvetlendirilmesi 
ile sağlanan müşterek dinî, sosyal ve kültürel m iraslara dayanmaktaydı. Arada 
işbirliği yapılması için istekler çoktu fakat yine de bunu iyi bir bağ ve elbirliği 
ile yapılan bir program şekline sokma vasıtasının bulunması icabediyordu. Bu 
ilk olarak İstanbul zirve konferansında sağlanmış ve üç devlet başkanı R.C.D.’ye 
anlamı ve gayesi olan bir yön vermişlerdir. Bu tarihten itibaren R. C. D. faa
liyetleri gelişmeye devam etmiştir. R. C. D .’ııin başarılı başlangıcı üye ülkele
rin hükümetlerinin bol miktarda sağladığı siyasî desteğe olduğu kadar detaylı 
ve sıkı çalışmaya ilişkin geniş bir plânlamaya da dayanmaktadır.

Biz kaybedilen zamanları telâfi ederek temel kıymetlerimize zarar ver
meden teknik bakımdan ilerlemeye çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde dost ülke
lerin ve uluslararası teşekküllerin sağladığı destekten memnuniyet duymakla 
beraber bu konuda en çetin katkının bölge dahilinde mevcut insan, teknik ve 
malzeme kaynaklarından geleceği gerçeğini de biliyoruz, kendi kendimize yar
dımcı olacağımıza son derece güven duymaktayız. Ve ben, gururla Türkiye 
İran ve Pakistan halklarının hükümetlerinin önderliği altında kaynaklarını 
azamî nisbette gelişme ve kalkınmaya hasretmiş olduklarım söyleyebilirim.

Biz barışa inanıyoruz çünki, barış kalkınma için gereklidir. Biz komşula
rımızla dostluk içinde yaşama gerçeğine inanıyoruz. Buna bir ispat gerekirse, 
R. C. D. bunun ispatıdır ki, Pakistan aynı düşünceye sahip komşuları ile müm
kün olan en yakın işbirliğini arzulamaktadır. Fakat şu hususa dikkati çekmek 
isterim ki, R. C. D. şeklindeki bir işbirliği gayelerin tanınmasına, tam bir kar
şılıklı siyasî anlaşmaya ve müşterek meseleleri alicenap bir şekilde ele almaya 
bağlıdır. R. C. D. içinde bütün bu şartlar mevcuttur.

RCD faaliyetlerinin her sahasında hissedilir derecede ilerlemeler oldu
ğunu kaydetmekle bahtiyarım, ticarî sahadaki işbirliği ve müşterek gayeli te
şebbüslerin tatbikatı başlamaktadır. Bu ayın başında yürürlüğe girmiş olan 
RCD çok taraflı ödeme anlaşması birliği bölge içi ticaretin artmasında büyük 
çapta yardımcı olacaktır. Buna rağmen üç ülke arasında mevcut ticaretin art
masını sağlamak amacıyla aradaki engelleri ortadan kaldırmak için diğer bazı 
teşebbüslerde bulunmak zorundayız. Büyük, ve mütekamil endüstrilerin bir ge
cede kumlamıyacağı gerçeğine anlayış gösterirken yine de tasdik edilmiş pro
jelerin uygulanmasını hizlandırmak için mümkün olan gayreti göstermeliyiz.

Haberleşme, teknik ve kültürel işbirliği sahalarında elde edilen başarılar 
cesaret verici mahiyettedir. Eminim ki çok yakın bir gelecekte RCD bölgesi sı-
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ki çalışma ve karşılıklı işbirliği sayesinde neler başarılabileceğine dünyaya gös
termekten gurur duyacaktır.

Ferden veya kollektif şekilde, bölgeye ve ülkelerimize, ekonomik ve si
yasî bakımdan yaşama kabiliyeti sağlayarak, onları itibarlı ve kuvvetli kılmak 
için halklarımızın yaşama şartlarım geliştirmek yolunda elimizden geleni yap
mak kendimizi bu güç fakat asil göreve bugün yeniden adayalım.

RCD’ye iyilik dileklerimle her taraftan duyulan başarılarının devamlı ol
ması için duacı olduğumu bildiririm .»

Başbakan Süleyman Demirel’in yayınladığı mesaj şudur :

«Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin kuruluşunun üçüncü yıldönümü 
münasebetiyle en samimi dileklerimi belirtmekten büyük bir memnuniyet duy
maktayım.

Asırlar boyunca devam edegelmiş yakın dostluk ve sarsılmaz bağlar üze
rine kurulmuş bulunan bu bölgesel işbirliği, İran, Pakistan ve Türkiye’nin, ele- 
le ve ahenkli bir şekilde çalışarak daha süratli bir ekonomik kalkınmayı temin 
yolunda duydukları kuvvetli arzuyu temsil etmektedir.

21 Temmuz 1964 tarihinde İran, Pakistan ve Türkiye’nin mümtaz dev
let başkanları İstanbul’da akdettikleri zirve toplantısında RCD’nin temelini 
atmışlar ve amaçlarım tesbit ^etmişlerdir. Bu münasebetle, milletlerimize eko
nomik kalkınma yolundaki çabalarında yeni ufuklar açacağına emin bulundu
ğum böyle istikbali parlak bir projeye başlamak hususundaki büyük olgunluk 
ve ileri görüşlülükleri dolayısıyla üç devlet başkanına şükranlarımızı arzetmeyi 
bir vazife addediyorum.

Ortak bir maziye sahip olan üç ülke arasındaki bu işbirliği, yakın bir ge
lecekte meyvelerini verecek ve RCD çerçevesindeki müşterek gayretlerimizin 
bir neticesi olarak ideallerimiz, kısa zamanda önümüzde başarı abideleri şek
linde tecessüm edecektir.

M illetlerim izin ekonomik gelişme yolundaki münferit çabalarında başa
rılı olmalarını ve RCD içersinde işbirliği yolu ile daha üstün bir refah seviye
sine ulaşmalarını candan dilerim .»

İran Başbakanı Amir Abbas Hoveyda’nm yayınladığı mesaj da şöyle-
dir :

«İran, Türkiye ve Pakistan gibi üç kardeş ülke arasında kurulan ve sos
yal, ekonomik ve kültürel sahalarda verimli bir işbirliği zemini hazırlayan 
Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı’nın kuruluşunun 4. senesine g ir
memiz, istikbalde üç ülke arasındaki mevcut işbirliği ve dostluk bağlarının 
daha da kuvvetleneceğini ispat etmektedir.
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İran, Pakistan ve Türk hükümetlerinin saygı değer başkanlar! 1964 se
nesinin 21 Temmuz günü İstanbul’da bir zirve konferansı yaparak, üç ülke 
arasındaki bu faydalı işbirliğinin temelini atmışlardır. Her üç devlet başkanı 
da bildirilerinde, üç ülke arasında kurulacak Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının, 
m illî kalkınmayı hızlandıracak, bölgede sulh ve sükûnu sağlayacak en mühim 
unsur olduğunu belirtmişlerdir. Bugün memnuniyet ile görüyoruz ki, üç se
ne gibi kısa bir zaman içinde, İstanbul zirve konferansının ald ığı kararların 
gerçekleştirilmesi yolunda sağlam adımlar atılmıştır.

Ayrıyeten, R. C. D. ülkelerinin ticari, İktisadî ve teknik işbirliği, deniz 
ve hava nakliyatı, telekomünikasyon, turizm, alışveriş, ödeme sistemleri ve 
vize’nin kaldırılışı gibi R.C.D. teşkilâtı çerçevesi içine giren müşterek sahalar
da büyük ilerlemeler kaydettiklerini görmek de memnuniyet vericidir. Bu sıkı 
işbirliği ve artan dostluk sayesinde her üç ülke de, daha büyük başarılar ve 
daha parlak bir İstikbale doğru ilerlemektedir.

Kısa bir zaman içinde bu kadar iyi sonuçlara ulaşan Kalkınma için Böl
gesel İşbirliği teşkilâtının yüksek gayelerine bir an evvel ulaşabilmesi uğruna 
bütün gücüyle çalışan İran, kardeş Pakistan ve Türk devletlerine ebediyyen 
refah ve huzur temenni etmektedir.»

B E L G E 10 2Ü T em m uz  R967

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN VE PAPA’NIN HAVAALANINDA 
YAPTIKLARI KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Papa VI. Paul’u Yeşilköy havaalanında 
şu konuşma ile karşılamıştır :

«Sayın Papa hazretleri,
Zatıâlilerine ve maiyetlerindeki mümtaz şahsiyetlere hoş geldiniz de

mekten zevk ve şeref duymaktayım.

Dünyada barış, hürriyet ve adalet prensiplerinin gerçekleşmesi için za- 
tıâlileri tarafından sarfedilen sürekli gayretler, milletimizce derin bir hay
ranlıkla takip edilmektedir.

Bu asil insanlık ideallerinin şahsınızda bu derece mümtaz bir temsilci 
bulması, hepimiz için büyük bir ümid kaynağıdır.

Ziyaretinizle verdiğiniz şeref, Türk milletinde samimi şükran hisleri 
uyandırmıştır.

Bu ziyaretin, Türkiye ile Vatikan arasında esasen mükemmel bulunan 
münasebetlere yeni bir hız katacak tarihî bir önem taşıdığına inanıyorum.

55



Bu vesile ile, memleketimizin üç gün önce uğradığı elim zelzele felake
ti karşısında, zatıâlilerinin telgrafla izhar buyurdukları âlicenap duygular ve 
felâketzedelere yapmak lütfunda bulundukları yardımdan ötürü Türk m illeti 
ve şahsım adına en derin teşekkürlerimi bizzat ifade eylemek isterim.

Zatıâlilerine, maalesef kısa sürecek olan memleketimizdeki ikâmetleri
nin iyi ve hoş geçmesini dilerim .»

Papa’nın karşılık olarak yaptığı konuşması şöyledir :

«Sayın Başkan,

Türk topraklarına ayak bastığımız şu anda, herşeyden evvel, bizi karşı
lamak için buraya kadar gelmek ve çok cemilkâr sözlerle beyanı hoşamedide 
bulunmak nezaketini göstermiş olan zatı devletlerine en hararetli selâm ve 
şükranlarımızı ifade etmek isteriz.

Keza,' beraberinizdeki şahsiyetleri ve zatıâlinizin şahsında, ekselânsları- 
nın biraz evvel temas buyurdukları kalbı dostluk münasebetlerini idame ettir
mekle Vatikan’ın şeref duyduğu asil Türk m illetini selâmlarız.

Türkiye’ye gelişimiz, bu dostluğun ve Katolik kilisesinin Türk m illeti 
hakkında beslediği takdir hislerinin bir ifadesidir.

Bu ziyaret, ayni zamanda, zatıâlinizin işaret buyurdukları, barış, hürri
yet ve adalet ideallerinin gerçekleşmesi için, imkânlarımız nisbetinde yardım
cı olmamıza ümit veren ve bütün seyehatierimizde bize rehber olan barış ve 
kardeşlik ruhunun bir ifadesidir.

Bizim bakımımızdan, bu kısa ziyareti yapmak sevincinde, tabii güzellik
leri ve san’at hâzineleriyle haklı bir şöhrete sahip olan memleketinizi ilk defa 
görebilmek zevki de eklenmektedir.

Bize bu imkânı bahşeden İlâhi takdire şükranlarımızı sunarız. Bizİ bu 
derece nazikâne karşılamak lütfunda bulunan zatıdevletlerine teşekkürleri
mizi sunar ve ekselanslarına, Türk hükümetine ve bütün Türk milletine en 
halisâne temennilerimizi takdim ederiz.»

B E L G E 11 25 T em m uz  1967

PAPA’ NIN CUMHURBAŞKANI SUN AY’I ZİYARET 1 
DOLAY İSİYLE YAPILAN KONUŞMALAR

Papa VI. Paul’u Şale köşkünde kabul eden Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay, bu münasebetle şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Papa hazretleri,
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Memleketimize huzuru ile ilk defa şeref veren zatıâlileriııi karşılamak
tan derin bir sevinç duymaktayız.

Bu tarihi olayın cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmekte bulunduğum 
bir devrede vuku bulması benim için büyük bir mazhariyet teşkil etmektedir. 
Zatıâlileriııi beni ziyaret etmek nezaketini göstermelerinden hassaten memnu
niyet duymaktayım ve bu suretle zatıâlileri ile görüşmek imkânını bulmuş olmak
tan dolayı da bahtiyarım.

Derin bir basiret ve dünyada barış ve bütün insanlar arasında kardeşlik 
dâvasına sarsılmaz bir bağlılık la meşbu görüşlerinize büyük önem veriyoruz.

Zatıâlileri Türkiye’de barış ve hürriyet ideallerine bağlı bir memleket 
bulacaklardır. Biz, Birleşmiş M illetler yasası prensiplerine sıkı sıkıya bağlı
yız. Ve bütün imkanlarımızla dünyada ahenk ve işbirliğini geliştirmek için 
devamlı surette gayret sarf^jpekteyiz. Diğer taraftan insan haklarına ve de
mokrasi prensiplerine inanıyoruz. Türk m illeti, tarihi boyunca daima derin 
hümanizminin, tesânüt zihniyetinin, iman hürriyetine karşı olan büyük say
gısının delillerini verdiği gibi, din ve ırk tefrikçiliği gbi mefhumları reddet
tiğini de göstermiştir.

Bu itibarla, zatıâlilerinin, bizim için de kıymetli olan ideal ve prensiple
ri yaymak maksadına mâtuf devamlı çabalarını büyük bir takdirle takip ettik. 
Yine bu sebepledir ki, sizi dünya barışının ve m illetler ve insanlar arasında 
iyi ahengin büyük habercisi olarak karşılıyoruz.

M illetler arasında adalet ideallerinin muzaffer olması ve insanlığı barış 
ve ahenge kavuşması için zatıâlilerinin manevi desteği her zamankinden da
ha fazla lüzumludur.

Bu vesile ile Papa 23 üncü Jean’m hatırasını saygı ile anmak isterim. 
Türk milleti, Türkiye ile Vatikan arasında münasebetlerin kurulmasında has
saten önemli bir rol oynayan, Türkiye’ye ve Türk milletine karşı her zaman 
samimi bir sempati ve alâka göstermiş olan bu büyük Papa’mn hatırasını dai
ma canlı olarak muhafaza edecektir.

Zatıâlileri, münasebetlerimizin takviyesine çeşitli asil jestlerle, ezcümle 
Inebahtı sancağının Türkiye’ye iadesi gibi manasını takdir ettiğimiz bir jestle, 
hizmet etmiştir.

Bu sabah memleketimizin tabii güzelliklerini, san’at hâzinelerini ve ta
rihî abidelerini takdir etmek lûtfunda bulunduğu için de zatıâlilerine teşek
kür etmek isterim.

Hükümetimiz, memleketimizi ziyarete gelecek bütün değerli m isafirle
rimizin gitmek istedikleri mahallere kolayca ulaşabilmeleri ve bu mahaller
de, ikametlerini hoş ve rahat kılacak bütün imkânları bulabilmeleri içİıı eiin-
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den geleni yapmış ve yapacaktır. Zatıâlilerinin bu konuda izhar buyurduğu 
alâka, memleketimizin ilg ili makamları için çok önemli bir teşvik olacaktır.»

Papa VI. Paul’ün bu konuşmaya verdiği cevap şöyledir :

«Sayın Başkan,

Bize burada göstermiş olduğunuz bu derece parlak ve bu derece candan 
hüsniikabul için teşekkürlerimizi sunar ve her şeyden evvel asil memleketinizi 
ilk defa ziyaret etmek imkânını elde etmiş olmaktan duyduğumuz sevinci ifa
de etmek isteriz.

Birkaç ay önce Vatikan’ı ziyaret eden sayın Dışişleri Bakanı bizi Tür
kiye’ye davet ettikleri zaman bu tasavvurun bu kadar kısa bir süre İçinde ger
çekleşebileceğini düşünmemiştik. Bİze bu imkânı bahşeden İlâhi takdire şük
ranlarımızı sunarız. C3

Papa’lığ ı deruhte ettiğimiz andan bu yana yaptığımız seyehatlerde ol
duğu gibi bu seferki ziyaretimiz de, zatı devletlerince bilindiği üzere, her şey
den evvel dini bir mahiyet taşımaktadır. Ancak bu ziyaret, aynı zamanda bize 
büyük bir m illetle temas etmek imkânını vermektedir ve biz bu büyük m il
leti yakından tanımak fırsatını elde etmiş olmaktan bahtiyar bulunmaktayız.

Bundan 4 yıl önce Roma Piskoposluğu ve Katolik kilisesi Başkanlığı g i
bi ağır bir vazifeye çağrıldığımızda, unutulmaz selefimiz XXIII. Jean’dan, 
kısa ve fakat verimli papalığı devrindeki teşebbüsler neticesinde elde edilen 
çeşitli kazançlar tevarüs etmiştik. Bu kazançların en kıymetlilerinden biri, hiç 
şüphe yok ki, uzun asırlar süren bir sükût ve hatta husumet devrinden sonra 
selefimizin, pek iyi tanıdığı ve çok sevdiği Türkiye ile  müstakar ve munta
zam diplomatik münasebetler kurmağa muvaffak olmasıdır.

Biz, büyük bir kalp taşıyan selefimizin görüşlerini kendi bakımımızdan 
benimseyerek, bu münasebetleri daha da geliştirmek ve kuvvetlendirmeye 
önem verdik. İııebahtı muharebesinden beri Roma’da muhafaza edilen san
cağı Türk hükümetine iade etmek fikrimiz, değerleri meyamnda, bilhassa bu 
arzumuzdan mülhem olmuştur. Geçmişteki anlaşmazlıkların tamamen zail 
olduğunu, kalbimizde bütün m illetler için bir barış habercisi olmaktan daha 
kıymetli bir şey bulunmadığını ve özellikle Türk m illetiyle en samimi ve can
dan dostluk münasebetleri İdame ettirmek arzusunda olduğumuzu alenen 
göstermek bakımından bu jesti yapmak bizim için büyük bir zevk oldu. Mem
leketiniz, üzerinde pek çok izleri bulunan büyük kültür geleneğinin, Katolik 
kilisesi ve bütün Hristiyanlar için büyük önem taşıyan merkezlerine sahiptir. 
Bİr çok şehirlerinizin .İsimlerinin Hrstiyanlara, Havari PauPun mektuplarını 
gösterdiği kimseleri hatırlattığı ve diğer bazı şehirlerinizin ilk  ökümenik kon- 
sillerin büyük hatıralarına ilelebet bağlı olduğu nasıl unutulabilir?
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«Türkiye, insanlığın müşterek memleketi diyebileceğimiz san’at ve kül
tür hâzinelerine de sahiptir ve bunları tanımak ve kıymetlendirmekte Hris- 
tiyanlar sonucu kalmak istememektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanı, bunları söylemekten maksadım, bu hatıraları ve 
mahalleri değerlendirmek, bütün m illetlerin ziyaretçi ve turistlerinin istifade
sine açmak için Türk hükümetince sarf edilen gayretlerin kanaatimizce ne 
kadar yerinde olduğunu belirtmektedir.

Bu çabaların modern Türkiye’nin umumi istihalesi çerçevesine dahil 
bulunduğunu biliyoruz. Şerefi Türk idarecilerinin akılane basiretine ait olan 
bu istihaleyi saygı ile selamlamak fırsatını bulmuş olmaktan bahtiyarız.

Sayın Cumhurbaşkanı, gösterilen iyi kabulden dolayı teşekkürlerimizi 
sunarken ve temasımızdan duyduğumuz büyük memnuniyeti tekrar ifade 
ederken, Cenabı Hak’tan zatıdevletlerine, Türk hükümetine, aziz ve büyük 
Türk milletine muin olmasını dilerim .»

B E L G E 12 25 T em m u z  1967

PAPA VI. PAUL’UN FENER PATRİKHANESİNDE YAPTIĞI
KONUŞMA

Patrik Athenagoras’ı Fener Rum - Ortodoks patrikhanesine giderek zi
yaret eden Papa VI. Paul, bu münasebetle dinî mahiyette olan bir konuşma 
yapmıştır. Papa, bu konuşmasında, bundan üç yıl önce kutsal topraklardaki 
buluşmalarını hatırlatmış, bu yeni buluşmanın Katolik ve Ortodoks kiliseleri
nin birliğine giden önemli bir adım olması dileğinde bulunmuştur.

B E L Ğ E 13 25 T em m uz  1967

PAPA’NIN VEDA KONUŞMASI VE CUMHURBAŞKANININ
MUKABELESİ

Papa VI. Paul, İzmir’e hareketinden evvel, Yeşilköy havaalanında Cum
hurbaşkanı Sunay’a hitaben aşağıdaki konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan,

Başta zatıdevletleri ve hükümet başkanı olmak üzere, gelişimizde ve 
ayrılışımızda hazır bulunmak nezaketini gösteren ve bizi karşılayan mümtaz 
şalı siy etlere veda etmeden İstanbul’dan ayrılmak istemiyoruz. Bu unutulmaz 
ziyaretin sonunda kalbimizi dolduran sevinç, hayranlık ve şükran hislerini, 
kısaca da olsa, ifade etmek isteriz.
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Bu şehirdeki kısa ikâmetimiz sırasında, gerek Türk makamlarının ince 
nezaketleri, gerekse takdiri İlâhinin bize imkân bahşettiği anlam ve ilg i dolu 
temaslar bakımından, bu, gerçekten unutulmaz bir ziyarettir.

Hafızamızda yer eden, Halicin şayanı panoraması ve muhteşem san’at 
ve kültür hâzineleriniz bakımından da bu unutulmaz bir ziyarettir. Ayasofya 
mozaiklerini, bir kere gördükten sonra, kim unutabilir.

Evet, ister tabii güzellikleri yönünden olsun, bu şehir dünyada eşsizdir 
ve bunu gözlerimizle seyredebilmekten duyduğumuz sevinci lâyİki veçhile 
ifade edemeyiz. Bir üzüntü ifade etmemiz gerekiyorsa, o da bütün bu harika
ları, teferruatile görebilmek için, İstediğimiz kadar kalmak imkânını bulama
mış olmamızdır.

Güzergâhımız, şimdi bize güzel vatanınızın diğer bir bölgesini tanıtacak 
ve İzmir, Efes gibi yine çok değerli bir tarih ve kültür hazinesile dolu şehir
lerinizi, kısaca ziyaret etmemizi sağlıyacaktır.

Bu ikâmetin teshir edici bir şekilde geçmesine yardım edenlere bütün 
şükranlarımız, misafirperver ve sıcak kabul gösteren bu memleketin makam
larına, saygı ve şükranla meşbu samimi selâmımız, cümleye en kalpten temen
nimiz. Tanrı sİzlerİ himaye ve muhafaza ve sİzlere yardım eylesin.»

Cumhurbaşkanı ise, Papa’yı şu konuşma ile uğurlamıştır :

«Sayın Papa hazretleri,

Zatıâlilerinin buradan ayrılırken, izhar buyurdukları asil hissiyat biz- 
leri son derece mütehassis etti. Bundan dolayı zatıâlilerine şükranlarımızı ifa
de etmek isteriz.

Size, memleketimizin görülmeye değer diğer tarihi mahâl ve san’at hâ
zinelerini de gösterebilmek en samimi arzumuz idi. Çok kısa süren ziyaretleri
nin bunu tahakkuk ettirmemize imkân vermemiş olmasından müteessiriz.

Bununla beraber, zatıâlilerinin daha pek kısa bir zaman içinde olsa mem
leketimizin misafiri olacağını ve bu arada kalplerinde çok mütena yeri oldu
ğunu emin bulunduğumuz Efes’i ziyaret edebileceğini bilmek bizim İçin tesel
li kaynağı olmaktadır.

Zatıâlilerinin bu tarihî Efes ziyaretlerinin manası büyüktür. Bu mukad
des m ahalli ziyaret etmek isteyenlere her kolaylığı göstermek için elimizden 
gelen gayreti sarf etmekteyiz ve edeceğiz.

S.aym Papa hazretleri, memleketimize şeref veren tarihi ziyaretlerinin 
hatırası unutulmayacaktır. İçten saygılarım ızı ve en halisane iyi seyahat di
leklerimizi kabul buyurmanızı rica ederiz.»
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B E L G E  14 31 T emmuz 1967

RAMSAK TOPLANTISI SONUNDA YAYINLANAN 
TÜRKİYE — İRAN — PAKİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Ortak bildiri şöyledir :

«M ajeste Şahinşah Aryamehr Muhammed Rıza Pehlevi, Pakistan Baş
kanı Ekselans Mareşal Eyüp Elan ve Türkiye Başbakanı Ekselans Süleyman 
Demirel, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde Ramsar’da toplanmışlardır.

İran başbakanı ile üç memleketin dışişleri bakanları da toplantılara ka
tılmışlardır.

Görüşmelerde m illetlerarası durum ve özellikle Orta - Doğu’daki son 
gelişmeler gözden geçirilmiştir.

Devlet başkanları ve Türkiye hükümeti başkanı, Orta - Doğu’daki ger
ginliğin artmasından ve bu bölgenin barış ve istikrarına müteveccih tehditle
rin devam etmesinden duydukları derin endişeyi izhar etmişlerdir.

Son ihtilâfta felâkete uğrayanlara karşı duydukları ilg iy i teyit ederek, 
ızdıraplarını hafifletmek için onlara yapılacak insanı yardımların müstaceli
yetini önemle belirtmişlerdir.

Kuvvet kullanılması suretiyle arazi kazanılmasının Birleşmiş M illetler 
yasasına aykırı olduğunu beyan ederek İsrail kuvvetlerinin işgal ettikleri Arap 
topraklarından çekilmelerinin Orta - Doğu’da âcil ve sürekli bir barışın tesi
si için zaruri olduğunu teyit etmişlerdir.

İsrail’in Kudüs’ün statüsünü değiştirmek maksadİyle ittihaz ettiği ted
birlere kesinlikle karşı olduklarını tekrar belirterek bu konuda Birleşmiş M il
letler Asamblesi tarafından kabul edilen kararların âcilen tatbik edilmesi şe- 
rektiğİne işaret etmişlerdir.

Birleşmiş M illetlerin, m illetlerarası barışın idamesini müessir bir şekil
de sağlanmasının ancak, Birleşmiş M illetler yasasının gaye ve prensiplerine 
tam manasiyle riayet edilmesiyle mümkün olabileceğine dair inançlarını te
yit etmişlerdir;

Üç memleketin birbirlerine karşılıklı bağlılığ ın ı kaydederek, aralarında
ki ortaklık ve dayanışmanın bugün her zamankinden daha fazla lüzumlu ol
duğuna inandıklarını belirtmişlerdir.

Mevcut anlaşmalara istinaden güvenlik alanındaki işbirliklerini devam 
ettireceklerdir. Tâyin edecekleri temsilcilerin siyasî gelişmeleri gözden geçir
mek ve işbirliği konusundaki tedbirleri incelemek üzere zaman zaman top 
1 anmalarını da kararlaştırmışlardır.
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Üç devlet veya hükümet başkanlarmın hiç değilse yılda bir kere toplan
maları kararlaştırılm ıştır. Üç memleketin plânlama teşkilâtının başkanlarmın 
muntazam fasılalarla aralarında toplanmaları hususunda keza mutabakata 
varılmıştır.

RCD’nin üç yıl içinde kaydettiği terakkiyi gözden geçirmişler ve şim
diye kadar elde edilen neticeler hakkında memnuniyetlerini izhar etmişlerdir. 
İşbirliği için sağlam bir zeminin kurulmuş olduğunu kaydederek, bunun kuv
vetlendirilmesi maksadiyle daha ne gibi müşahhas tedbirlerin alınabileceğini 
tetkik etmek üzere bir çalışma grubu ihdasına karar vermişlerdir.

Pakistan Başkanı ve Türkiye Başbakanı, kendilerine gösterilmiş olan 
sıcak misafirperverlik için Majeste Şehinşah Aryamehr’e ve İran hükümetine 
samimî teşekkürlerini bildirm işlerdir.»

B E L G E 13 31 T em m uz  1967

BAŞBAKANIN RAMSAR TOPLANTISI ÎLE İLGİLİ İZAHATI

Ramsar toplantısından yurda dönen Başbakan Süleyman Demirel, top
lantı hakkında basma şu bilgiyi vermiştir :

«M ajeste İran Şahı Pehlevi, Pakistan Devlet Başkanı Mareşal Eyüp Han 
ile Ramsar’da iki gün süren bir toplantı yaptık. Bu toplantıda hangi mesele
leri görüştüğümüz, ne gibi neticelere vardığımız, bugün yayınlanan ortak 
bildiride, izah edilmiştir.

Her üç devlet de Orta - Doğu’daki durum hakkında Birleşmiş M illetler 
asamblesinde takındıkları tutum çerçevesinde görüşlerini teyit etmişlerdir. 
Bu bölgenin barış ve istikrarı- hepimizi yakından ilgilendirir. Orta - Doğu’- 
nun bugünkü gergin ve tehlikeli durumdan kurtulması, adil ve sürekli bir ba
rışa bir an evvel kavuşturulması, büyük bir önem arzetmektedir.

B.u görüşmede her üç devletin de üye bulunduğu Cento’nun bugünkü 
durumu gözden geçirilmiştir. Taraflar mevcut anlaşmalara istinaden güven
lik konusundaki işbirliklerini devam ettirmek kararında olduklarını belirt
mişlerdir. Cento bir anlaşma olarak, bir teşkilât olarak mevcut olmağa devam 
edecektir.

RCD’ye gelince RCD çerçevesinde daha müessir işbirliğini geliştirmek 
yollarının araştırılması için bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.

Üç memleketin ekonomileri gelişince, aralarında her tarafın menfaat
lerine uygun işbirliği imkânlarının araştırılacağı da tabiidir. Her üç memleket 
plânlama teşkilâtı başkanları zaman - zaman bir araya gelerek m illî plânları
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mukayese edecekler, karşılıklı problemleri daha iyi anlayacaklar ve her mem
leket ekonomisine uygun müşterek çalışma sahalarının hangi sektörlerde 
mevcut olduğunu araştıracaklardır.

Verdiğim izahat ışığında Ramsar’dan memnun dönüyorum. T ürkiye- 
İran - Pakistan aralarındaki yakın işbirliği ve dayanışmanın lüzum ve değe
rini tamamen müdriktirler.

Bölgemizdeki son gelişmeler, bunun zaruretini bir kere daha teyid et
miştir. Görüş teatileri çok faydalı olduğu cihetle bu şekildeki toplantıların 
hiç değilse yılda bir kere yapılmasında fayda mülâhaza olundu.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

K I B R I S

Başbakan Süleyman Demirel, 29 Ağustos tarihinde Kıbrıs konusu ile 
ilg ili olarak yaptığı bir açıklamada, hükümetin bu husustaki tutumunu bir ke
re daha açıkça şu şekilde ifade etmiştir :

«Dünyanın bu bölgesinde, mesuliyetini müdrik Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti, hem kendi hak ve menfaatlerini korumakta kararlı, hem de m illet
lerarası barışın zedelenmemesine dikkatli olagelm iştir.»

Ada’daki durum yer yer yeniden gerginlik kespetmiş, muhtelif bölge
lerdeki Türk ve Rum köyleri arasında çarpışmalar olmuştur.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Dışişleri Bakanlığından 23 Ağustos’ta açıklandığı gibi, Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri, aralarında ik ili anlaşmalar 
gereğince kurulmuş olan Manzaralı müşterek savunma tesislerinin tamamen 
Türk Silahlı Kuvvetlerine devri hususunda mutabakata varmışlardır.

RCD BAKANLAR KONSEYİ

10-11 Ağustos tarihlerinde İslâmabad’da yapılan Kalkınma için Böl
gesel İşbirliği (RCD ) Bakanlar Konseyi toplantısına katıldıktan sonra yurda 
dönen D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in belirttiği üzere, bö lge-iç i 
ticaret ile ortak amaçlı teşebbüsler konularında gelişmeler elde etmek için 
olumlu çalışmalar yapılmıştır.
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K Ü L L T Ü R E L  O L A Y L A R

Rawalpindi’de kurulmakta olan askerî müzede teşhir edilmek üzere, 33 kalem 
tarihi mahiyetteki bazı silâh ve askerî malzemenin Pakistan’a hibe edilmesini 
öngören kanun 11 Ağustos tarihli resmî gazete İle yayımlanarak yürürlüğe g ir
miştir.

Hibe edilecek olan tarihî mahiyetteki silâh ve askerî malzemenin arasın
da laz bıçağı, obus rus, sahra topu, zırh gömlek, çakmaklı tabanca, süngü, satır, 
kılmç, cenbiye kınlı, kolçak bulunmaktadır.

M arsilya’da düzenlenen uluslararası doküman ter film festivaline Tür
kiye 2 filim le katılmış ve derece almıştır.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının çektiği «Türkiye’de tatillerim iz» ile  
«B ab - ı A liden» isimli her iki filim  de finale kalmış ve sonunda jüri «Türki
ye’de tatillerim iz» isimli renkli film i birinci ilân ederek altın madalya ile mü
kâfatlandırılm ıştır.
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AĞUSTOS 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ
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1 Ağustos 1967 TÜRKİYE - MALAYSIA GÖRÜŞMELERİ

Başbakan Süleyman D emir el, M alaysia Federasyo
nu Başbakanı Tunku Abdurrahman ile İstanbul’da yap
tığı görüşmelerden sonra şu açıklamada bulunmuştur :

«Sayın M alaysia Federasyonu Başbakanı Tunku 
Abdurrahman, memleketimize hükümetimizin davetlisi 
olarak İngiltere’den kendi memleketine geçerken ge l
miş bulunuyor. Kendisiyle dünya meseleleri, Orta - Do
ğu ve Güney-Doğu Asya’daki meseleler hakkında gö
rüşmelerde bulunduk. Bu görüşmeler, fikir teatisi şek
linde cereyan etmiştir. Ayrıca memleketlerimiz arasında 
münasebetlerin geliştirilmesi üzerinde de durduk. Şu 
hususu belirtmek isterim ki, bu görüşmeler bizim için 
gayet faydalı olmuştur.»

Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilen konuk 
Başbakan 2 Ağustos’ta Türkiye’den ayrılmıştır.

... . • ■ . r n .  . ■'

3 A ğusto s  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ İKTİSADİ İLİŞKİLERİMİZ 
İLE. İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Ç ağlayangil,(Anadolu Ajansına bu ko
nuda aşağıdaki demeci vermiştir.

«Siyasî ilişkilerimiz geliştikçe ve genişledikçe bu
nun ekonomik alanda da büyük faydalar sağlayacağı

şüphesizdir, Türkiye sanayileşme yolunda sistemli bir 
ilerleme çabası içindedir. Mamullerimiz için yeni pazar
lar bulunması memleketimizin her alanda tanıtılması 
siyasi ilişkilerimizin iyileşmesi ve genişletilmesi ölçüsün
de kolaylaşacaktır.

Türkiye’nin dış ticaret dengesi her yıl konsorsi
yum bünyesinde sağlanmakta ve korunmaktadır. Y atı
rım projelerimizin tahakkuku konusunda ise Dünya ve 
Avrupa Yatırım  Bankalarının desteği aralıksız devam 
ediyor.
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4 A ğu s to s  1967

4 A ğu s to s  1967

Siyasi ilişkilerimizin inkişaf seyri, özel sektör ta
rafından da tetkik ve takip edilirse ekonomimiz büyük 
faydalar sağlayacaktır. İthalci ve ihracaatlarımızla 
geleneksel ticaret yollarıyla yetinmemeleri, meselâ, Or
ta - Doğu, Uzak - Doğu, Afrika devletleriyle de ilg ilen
melerinin ekonomimize çok şeyler kazandırabileceği ka
naatini taşımaktayız.

Bakanlığım bu gibi teşebbüslere bütün teşkilâtıyla 
yardımcı olmaktadır»

ÇAĞLAYANGÎL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Sovyet- 
ler Birlİğİ’nin Türkiye Büyükelçisi ile  bir görüşme yap
mıştır.

Büyükelçi bu görüşmeden sonra, gazetecilere özel
lik le Başbakan Demirel’in Sovyetler B irliğ i’ne yapacağı 
ziyaret ve O rta-D oğu’daki son durum üzerinde görüş
tüklerini söylemiştir.

Büyükelçi, daha sonra, Türk - Sovyet sınırında bir 
süre önce meydana gelen silâhlı çatışma ile ilg ili olarak 
«Türk - Sovyet sınırından emin olabilirsiniz. Orada hiç 
bir zaman hiç bir şey olmayacaktır» demiştir.

IRAK İYİNİYET HEYETİNİN GEZİSİ

Kudüs’ün İsrail’in elinden kurtarılarak Müslümaıı- 
lara iade edilmesi konusunda temaslarda bulunmak 
üzere, İslâm ülkelerinde bir geziye çıkan I ra k lı din 
adamlarından kurulu yedi kişilik bir «iyiniyet hey’eti» 
Ankara’ya gelmiş ve Dışişleri Bakanlığı ilg ilileri ile 
temasda bulunmuştur.

Heyet, Türkiye’ye gelmeden önce Pakistan, M a
lezya, Endonezya, Afganistan ve İran’ı da ziyaret et
miş bulunuyordu.

10



5 Ağustos 1967

6 Ağustos 1967

SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİNİN 
TEMEL ATMA TÖRENİ

Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler B irliğ i’- 
nin teknik ve maddi işbirliğiyle kurulacak olan Seydi
şehir tesislerinin temel atma töreninde yaptığı konuş
mada bu hususta şunları söylemiştir :

«N asıl insanlar birbirleriyle iyi geçinmek mec
buriyetinde iseler m illetler de iyi komşuluk münase
betleri kurma durumundadırlar. Bu bakımdan da bü
yük bir anlayışla, bizimle burada İşbirliğine girişen Sov
yetler B irliği hükümetine de ayrıca teşekkür ederim. 
Memleketimizin kalkınmasında her türlü imkândan 
faydalanacağız. Bizimle iyi komşuluk kurmak isteyen 
memleketlerle işbirliği yapmak, (yurtta sulh, cihanda 
sulh) politikamızın bir eseridir, neticesidir. Bu tesisle
rin de, iki memleket arasındaki dostluğa büyük hiz
metlerde bulunacağını tahmin ediyorum.»

Sovyetler B irliğ i’nin Ankara Büyükelçisi Andrei 
Smirnov da şunları söylemiştir :

Bu fabrika yalnız Türkiye’nin değil, Türkiye’nin 
komşularının da en büyük fabrikası olacaktır. Türk 
halkı kendi memleketini ileri götürmek imkân ve iste
ği içindedir. 5 yıllık  kalkınma plânı bu isteğin bir gös
terisidir. Alüminyum fabrikasının inşaasmda Türk ve 
Sovyetler B irliği teknisyenleri el - ele çalışmışlardır. 
Bu işbirliği refah verici olacaktır. Burada yalnız fab
rika inşa edilmeyecek, halklarımız arasında da işbirliği 
kurulmuş olacaktır. Bu tesislerle halklarımız arasında 
da işbirliği kurulmuş olacaktır. Bu tesislerle halk ları
mız arasındaki iyi münasebetler ve dostluğumuz kuv
vetlenecektir.

ULAŞTIRMA BAKANININ BULGARİSTANT 
ZİYARETİ

Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç, Bakanlı
ğını ilgilendiren çeşitli konularda görüşmelerde bulun
mak üzere Bulgaristan’a hareket etmiştir. Bakan, yur
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8 A ğu s to s  1967

da avdetinde, resmi ziyaret sırasında varılan bazı pren
sip anlaşmaları hakkında özetle şunları söylemiştir :

«Pehlivanköy - Edirne - Türk - Bulgar hududu 
arasında öngörülen demiryolu konusu üzerinde görüş
melerde bulunduk. Huduttan Sivilingrad’da kadar ya
pılacak olan demiryolunun masrafının yüzde kırkının 
Türkiye tarafından karşılanması isteniyordu. Y aptığı
mız görüşmeler sonunda her iki memleketin kendi hu
dudundaki inşaatın kendisi tarafından yapılması karar
laştırıldı. Böylece 1969 da başlayacak inşaatın 1971 
de tamamlanarak yolun trafiğe açılması uygun bulun
du.»

RCD PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtının Plan
lama konseyi yedinci dönem toplantısı İslâmabad’da 
başlamıştır. İki gün süren toplantıda, 5 - 6 Ağustos 
tarihlerinde toplanan RCD koordinasyon Komitesinin 
hazırladığı rapor incelenerek, RCD Bakanlar Konse
yine sunulacak rapor hazırlanmıştır.

CENTO SAĞLIK ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

İslâmabad şehrinde y ıllık  toplantısını yapan Cen- 
to Sağlık A lt Komitesi dört günlük çalışmalarını bi
tirmiştir.

LARNAKA’DA ATEŞ TEATİSİ

Birleşmiş M illetler Kıbrıs barış gücünün bir söz
cüsü, Larnaka’da Kıbrıslı T iirkler ile Rum m illî mu
hafız askerleri arasında şiddetli bir yaylım ateşi teati 
edildiğini bildirmiştir. Olayda can kaybı olmamıştır. 
Bölgede bulunan İsveçli barış gücü birliği yeni bir ola
yı önlemek üzere duruma müdahale etmiştir.
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9 Ağustos 1967 TÜRKİYE — İTALYA KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye ve İtalya arasında konsorsiyum çerçeve
sinde, 15 milyon dolarlık yeni bir kredi andlaşması 
M aliye Bakanlığında imzalanmıştır.

Kredinin 7 milyon dolarlık kısmı, İtalya’dan it
hal edilecek m allara ait ödemelerde, 8 milyon dolar
lık kısmı ise bazı projelerin finansmanında ku llan ıla
caktır.

10-11 A ğu s to s  1967 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eyüb Han, 
İslamabad’da toplanmakta olan RCD Bakanlar Konse
yi toplantısını açmıştır. Eyüb Han, bu konuşmasında 
«Teşkilât dışındaki ülkelerle eşit şartlar altında reka
bet edecek durumda değiliz, bu yüzden kendi aramız
da karşılıklı anlayış ve mücadele usulüne dayanan özel 
ticarî bağlar kurmamız şarttır.» demiştir.

Daha sonra söz alan İran Dışişleri Bakanı Zahi
di ise, «etk ili bir sanayi programı olmadıkça bölgesel 
ticaretin gelişmesi ihtimali kuvvet kazanmayacaktır, 
önemli konularda uzmanlarımızın tam bir görüş b irli
ğine vardığını belirtmek isterim» demiştir. Daha son
ra Türkiye Dışişleri Bakanı (Bk. Belge l )  ve Pakistan 
Dışişleri Bakanı birer konuşma yapmışlardır.

İki gün süren toplantının sonunda bir ortak b il
diri yayınlanmıştır (Bk. Belge 2 ) . Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil de yurda dönüşünde, toplantıda 
alınan kararlar hakkında basına bilgi vermiştir (Bk.- 
Belge 3).

10 A ğu s to s  1967 CUMHURBAŞKANININ «H U KU K YOLUYLA 
DÜNYA BARIŞ TEŞKİLATINA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Suııay, «Dünya Hukuk 
Günü» dolayısıyla «Hukuk Y oluyla Dünya Barışı Teş
k ilâtı»  Başkanı Charles S. Rhyne’a bir mesaj gönder
miştir (Bk. Belge 4 ).
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10 A ğu s to s  1967

B. M. GÜNEY BATI AFRİKA KONSEYİNİN İLK  
OTURUMU

Birleşmiş M illetler’in Güney Batı A frika Konse
yinin ilk  oturumu Genel Sekreter U Thant’ın konuş
masıyla açılmıştır.

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Konsey geçen 19 
M ayıs’ta, M illetler Cemiyetinin bir kararıyla, yönetimi 
Güney A frika’ya ait olan Güney Batı A frika’yı bağımsız
lığ ına kavuşturacak yolları araştırmak ve uygulamakla 
görevlendirilmiştir. Ancak Konsey, büyük ülkelerin 
desteğinden mahrum bulunduğu için alabileceği karar
ları uygulama güç ve yetkisine sahip değildir.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN BAKIR VE KİMYEVİ 
GÜBRE TESİSLERİNİN TEMEL ATMA 
TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Birleşik Amerika Büyükelçisi Parker Hart, Başba
kanının Samsun’da temelini attığı bakır kompleksi te
sisleri ile  kimyevi gübre fabrikası için yapılan törende 
Türkçe olarak şu konuşmayı yapmıştır :

«Edinilen intibalar, Türkiye’nin sanayi, tarım, ya
tırım lar ve en önemlisi ihracat sahasında ilerlemekte ol
duğu yolundadır.

1966 yılında gayrisafi m illî hasılanın % 8 üstün
de, yatırım ların % 15 ve döviz gelirlerinin % 13 art
tığını müşahade eden bir kimse, Türkiye’nin gelişmek
te olan iktisadi gücünü inkâr edebilir mİ? Bu son mad
de, yani döviz geliri kendi kendini idame ettirecek ge
lişmenin nihaî başarısının son şartıdır. Çiinki sanayileş
mek için gerekli malzemeyi döviz ile  temin edebilirsiniz. 
Bugün açtığınız tesisler her yıl 20 - 30 milyon dolar da
ha fazla döviz sağlayacaktır.»
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11 A ğu s to s  1967 KIBRIS OLAYLARI İLE İLGİLİ OLARAK 
TÜRKİYE’NİN U T HANT’A MUHTIRASI

Birleşmiş M illetler’deki daimi delegemiz Orhan 
Eralp, Genel Sekreter U  Thant’a son günlerdeki Kıbrıs 
olayları ile ilg ili bir muhtıra vermiştir. Muhtırada, Kıb
rıs hükümetinin arazi birleştirilmesi konusundaki kara
rının anayasaya aykırılığı ile  Türklerin elindeki toprak
ların alınmasının tatbikatta uyandıracağı tehlikeler be
lirtilmekte, ilg ili devletlerin dikkatlerinin çekilmesi is
tenmektedir. Muhtırada ayrıca Makarios hükümetinin 
bu kararının tatbikatının doğuracağı hadiselerden Türk 
hükümetinin endişe duyduğu da ifade edilmektedir.

1 2 -1 9  A ğu s to s  1967 İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI FANFANİ’NİN  
ÖZEL ZİYARETİ

Türkiye’ye özel bir ziyarette bulunmuş olan ve bu 
arada İstanbul ve İzmir’de kalan İtalya D ışişleri Bakanı 
Amintore Fanfani, memleketimizden ayrılmadan evvel 
verdiği demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Yakın dostum ve meslekdaşım Çağlayangİl ile 
birlikte memleketlerimiz arasındaki işbirliğinin hangi 
sektörlerde daha da geliştirilmesi için gayret sarfedil- 
mesi gerektiğini tesbit ettik. îkİ memleket arasındaki 
dostluğa hizmet etmek, işbirliğini genişletmekten sağ
lanan faydaları görmekle bahtiyar oluyorum. Bu gayri 
resmî ziyaretimin Türkiye - İtalya arasındaki dostluğa 
hizmet olduğuna inanıyorum. Bu temasların vereceği 
faydalı sonuçları belirtmek fırsatım sabırsızlıkla bekle
mekteyim.»

12 A ğu s to s  1967 YUNANİSTAN DEVLET BAKANININ ENOSİS 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Başbakanlık işleriyle görevli Yunan Devlet Baka
nı Yorgo Papadopulos, Makarİos’la  yaptığı görüşmeleri 
tamamlıyarak Atina’ya hareket etmiştir.
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11 Ağustos 1967

13 A ğu s to s  1967

i.

Papadopulos, hareketinden önce gazetecilere, 
«Elenizm, Enosis amacına barışçı vasıtalarla varacaktır.» 
demiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Yunan Hü
kümetinin, Makarios’la  işbirliği yapacağını söyliyen 
Bakan, Kıbrıs’ta Enosis aleyhtarı bir hareket sezmedi
ğini sözlerine ilâve etmiştir.

KIBRIS TÜRK CEMAATİ BAŞKAN VEKİLİNİN 
MESAJLARI

Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi Başkan vekili Dr. 
Şemsi Kâzım, meclisin görev süresinin 10 Ağustos tari
hinde bir yıl daha uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Genelkurmay Baş
kam Orgeneral Cemal T ural’a birer mesaj göndererek 
anavatana olan bağlılık ların ı bir kere daha teyit etmiş, 
bu arada dâvanın başarıya ulaşması için sonuna kadar 
mücadelede kararlı olduklarını belirtmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ YUNAN DEVLET 
BAKANININ KIBRIS’A DAİR DEMECİNE 
CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yuna
nistan Devlet Bakanı Albay Pâpadopulos’un «K ıbrıs’ta 
Enosis’in çok yakın olduğu» yolundaki beyanı üzerine 
bir demeç vererek şunları söylemiştir :

«Yunanistan Devlet Bakanı Albay Papadopulos’- 
un Kıbrıs’tan ayrılırken verdiği demeci önemle inceliyo
ruz. Bu demecin mâna ve şumûlü hakkında Lefkoşe ve 
Atina büyükelçilerimiz vasıtasile tamamlayıcı b ilgi is
tedik. Varılacak neticeye göre biz de gerekli pozisyonu 
alacağız.

Ancak hemen şunu belirtmek İsterim ki, Enosis’e 
dayanan bir hal suretinin Türkiye tarafından hiçbir za
man kabul edİlmİyeceğini herkes ve bilhassa komşumuz 
Yunanistan ve Kıbrıs Rum idarecileri gayet iyi bilmek
tedirler.
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Eğer bu neticeyi zorla ve kuvvet kullanma yolu ile 
veya emrivakilerle istihsal etmeyi düşünüyorlar ve bun
dan doğacak sonuçların sorumluluğunu kabullenmeye 
hazır bulunuyorlarsa o zaman Kıbrıs işinin ne şekilde 
hallolacağını hep beraber göreceğiz demektir.»

İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN BİR HEYETİN 
ARAP ÜLKELERİNDEKİ TEMASLARI

İstanbul sanayi odasından bir heyet, Orta - Doğu 
memleketlerinde temaslarda bulunmak üzere, Beyrut’a 
hareket- etmiştir.

Orta - Doğu’da meydana gelen son siyasi gelişme
lerin ışığı altında Arap ülkeleri ile karşılıklı ticarî mü
badele imkânlarını yerinde incelemek üzere İstanbul sa
nayi odasınca düzenlenen ve tanınmış iş adamlarımız
dan kurulu heyet Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak’ı zi
yaret ederek temaslarda bulunacaktır.

MUHTELİF TİCARET ANLAŞMALARININ 
UZATILMASI

Memleketimizle Rusya, Fransa, İran, Pakistan, 
Irak, ve Hollanda arasında mevcut olan ve süreleri do
lan ticaret ve ödeme anlaşmaları, fesihleri ilg ili devlet
lerce ihbar edilmediği için, Resmî Gazetede çıkan Ka
rarname ile uzatılmıştır.

YUNANİSTAN BAŞBAKANININ ENOSİS İLE 
İLGİLİ SÖZLERİ

Başbakan Kollias, A tina’ya gelmiş bulunan Kıb- 
rıslı yedek subaylar heyetini ordu evinde ziyareti sıra
sında «ih tilâ lin  ilk anından İtibaren hükümet progra
mında da belirtildiği gibi, m illî hükümetin esas gayesi, 
kayıtsız şartsız tam bir Enosis’İn barışçı yollardan sağ
lanmasıdır» demiştir.
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16 A ğu s to s  1967 KIBRIS KONUSUNDA ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERE 
DAİR HABERİN YALANLANMASI

Dışişileri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, gazete
cilere verdiği bir demeçte, Türk - Yunan ve Kıbrıs hü
kümetleri arasında yapılacak üçlü görüşmelerle Kıbrıs 
sorununun çözümleneceği yolundaki haberleri yalanla
mış ve «Böyle bir durum bahiskonusu değildir »demiş
tir. Bir gün evvel bir gazetede yayılanan üçlü görüşme 
hususundaki haberde Papadopulos’un Lefkoşe’de Baş
piskopos Makarios’la  yaptığı görüşmede Türkiye’ye 
Kıbrıs’ta toprak, üs ve Kıbrıslı Türklere özel bir statü 
verilmesi ve bir süre sonra da A dan ın  geri kalan kıs
mının Yunanistan’la  birleştirilmesi konusunda görüş 
birliğine varıld ığı ve bu husus Türk Hükümeti tarafın
dan da kabul edildiği belirtilmekte idi. Çağlayangii bu 
haberi yalanlamıştır.

16 A ğu s to s  1967 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI

Kıbrıs Cumhuriyeti parlâmentosunun Türk üye
leri toplanarak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl Küçük’- 
ün görev süresinin uzatılmasını ittifakla karar altına a l
mışlardır.

Bilindiği gibi meclisin Rum üyeleri Ağustos başın
da Rum kesiminde toplanarak Makarios’un cumhurbaş
kanlığı görevini ve kendi görevlerini bir y ıl uzatmışlardı.

16 A ğu s to s  1967 KIBRIS’TAKİ YUNAN ASKERLERİNE TANINAN
STATÜNÜN KANUNLAŞMASI

*
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi, m illî muhafız 

ordusunda görevli bulunan Yunan subaylarına hukukî 
statü kazandıran bir kanun tasarısını kabul etmiştir. Ye
ni kanuna göre, m illî muhafız ordusu komutanı, gerek
li gördüğü hallerde, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olma
yan kimseleri de, m illî muhafız ordusuna subay veya er 
olarak tâyin edebilecektir.
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17 Ağustos 1967

19 A ğu s to s  1967

20 A ğu s to s  1967

İZMİR PETROL RAFİNERİSİNİN TEMEL ATMA 
TÖRENİ

Başbakan Süleyman Demirel, İzmir rafinerisinin 
temelini atarken yaptığı konuşmada, törende hazır bu
lunan Sovyetler B irliği Büyükelçisi Smirnov’a teşekkür 
etmiş ve «çeşitli ülkelerden aldığımız dış krediler Tür
kiye’nin itibarını gösterir. İktisaden güçlü olmak için dış 
yardımlar gereklidir» demiştir. Sovyet Büyükelçisi de 
cevabi konuşmasında dış finansmanın Sovyet hükümeti 
tarafından sağlandığı İzmir m illi petrol rafinerisinin 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki ticari ilişkilerde ye
ni bir hamlenin tezahürü olduğunu belirtmiş ve şunları 
söylemiştir : «Sovyet hükümeti Türkiye hükümeti ile  ti
cari ilişkilerinin arttırılması konusuna büyük ehemmiyet 
atfetmektedir, ik i memleket arasındaki işbirliği soıı y ıl
larda olumlu bir şekilde inkişaf etmektedir.»

NATO ÇEVİK KUVVET TATBİKATI İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdür Muavini, 26 Ağustos’ta Yunanistan’da yapılacak 
Nato «Çevik Kuvvet» tatbikatına Türk kuvvetlerinin 
katılmamasının «herhangi bir politik» sebebe dayandı
ğını, daha önce yapılan birçok Nato tatbikatında buna 
benzer durumlara sık sık rastlandığını belirtmiştir.

İZMİR FUARININ AÇILIŞI

Başbakan Süleyman Demirel, 36. İzmir enternas
yonal Fuarını açmıştır. Geçen yıla  oranla, yabancı devlet 
İştiraki 43’ten 51’e yükselmiş, ilk  defa Fuara katılan 
devletler, Suudi Arabistan, Afganistan, Kenya, Nepal, 
Nijerya, Salvador, Venezüella, Urugay ve Gana olmuş
tur. Danimarka Ticaret Bakanı Tyge D ahlgaard da Fua
rın açılış töreninde hazır bulunmuş, bu arada da Tuborg 
bira fabrikasının temel atma törenine de katılmıştır.
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20 A ğu s to s  1967 YUNAN BAŞBAKANININ TÜRK - YUNAN  
İLİŞKİLER.İ LIAKKINDAKİ SÖZLERİ

Yunan Başbakanı Kollias Münih’teki Hermes ga
zetesine verdiği demeçte, Türk - Yunan ilişkilerine de
ğinerek şöyle demiştir :

«Bugünkü hükümetin başlıca gayesi istinasız bü
tün devletlerle dostane ilişkiler geliştirmektir. Kom
şumuz Türkiye ile  münasebetlerimizin daha da gelişti
rilmesi konusuna özel bir önem atfetmekteyiz. İktida
rımız günlerinde Türkiye ile ilişkilerimizin önemli de
recede düzeldiğini söylemek mübalağlı olmayacaktır. 
Türkiye ile dostluk ve ittifak bağlarımız vardır. Aynı 
tehlikeye müştereken karşı koymak hususu da bizi birleş
tirmektedir. Bu önemli müşterek tehlike karşısında mev
cut olan görüş ayrılıklarının tâli derecede kaldığım  
sanıyoruz. Türk - Yunan dostluğu Doğu Akdeniz böl
gesinde önemli bir barış ve istikrar unsuru olabilir ve 
olmalıdır. Böylece Nato içindeki tesanüdün önemli bir 
faktörü haline gelecektir.»

21 A ğu s to s  1967 SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE  
İLE İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ DEMECİ

Suriye Dışişleri Bakanı İbrahim Makus, T ürkiye- 
Suriye ilişkileri konusunda şu demeci vermiştir :

«Türkiye’nin son buhran sırasında Arap milletini 
gerek Birleşmiş M illetlerde gerek bu teşkilât dışında 
desteklemesi, Suriye halkında takdir ve şükran duygu
ları yaratmıştır. Bu destek, iki m illeti teyid etmiştir. 
Türkiye’nin bu dostane tutumunun meydana getirdiği 
derin yankılar, Suriye ile  Türkiye arasında bütün alan
larda verimli işbirliğine ufuk açacaktır.

Türkiye’nin, Arap devletlerinin haklı davasına 
devamlı destekte bulunmasının, diğer dost devletlerle 
birlikte bu alanda faaliyet sarfetmesinin saldırının izle
rinin silinmesine, dolayısiyle iki memleket arasında dost
luk ye komşuluk münasebetlerinin kuvvetlendirilmesine 
ve Orta - D oğuda adil bir barışın yeniden kurulmasına 
katkısı olacağına inanıyoruz.»
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22 A ğu sto s  1967 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMSİLCİLERİNİN 
KIBRIS’TAKİ SON ÇATIŞMALAR İLE İLGİLİ 
TUTUMU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Kıbrıs 
özel temsilcisi Osorio T affal ile  Kıbrıs’daki barış gücü 
komutanı General Martola, Başpiskopos Makarios ile 
görüşerek son günlerde Baf ve Larnaka’da hüküm sü
ren şiddet hareketlerinden duydukları endişeyi bildir
mişlerdir.

B ilindiği gibi, son birkaç gün içinde Baf’daki 
Türk ve Rum köyleri arasındaki çatışmalar 10 kişinin 
hayatına mal olmuş, Larnaka’da ise altı Türk bomba pat
lam aları sonucu ölmüştür.

22 A ğu sto s  1967 DANİMARKA TİCARET BAKANININ DEMECİ

İzmir Fuarının açılış ve Tuborg bira fabrikasının 
temel atma törenlerine katılmak üzere İzmir’e »elen 
Danimarka Ticaret Bakam Tyge Dahlgaard, Türkiye’
den ayrılırken verdiği bir demeçte, şunları söylemiştir :

«Boya ve bira sanayimden sonra, özel sektörle 
birlikte yurd ihtiyacını karşılayacak ve kağıt sanayiini 
geliştirecek bir fabrikanın kurulması için çalışmalarım ı
zı tamamlamış bulunuyoruz. Bu projenin en geç iki yıl 
içinde gerçekleşeceğini ümid ediyorum.

Avrupa’nın iki ayrı ucunda olmamıza rağmen ortak 
pek çok meselelerimiz bulunmaktadır. Her iki memle
ketin de sıhhatli bir ticari dengeye ihtiyacı vardır. Ayni 
zamanda, ekonomik kalkınmalarımız için birbirimize 
verebileceğimiz şeylerin bulunması, bunu zaruri kılmak
tadır.

Yatırım  ve ihracatımızın gelişmesi konularında 
Turizm ve Tanıtma, Sanayi ve Ticaret Bakanlarınız ile 
yaptığımız konuşmalarda, ik i memleket arasında, müte
hassıs ve ilg ililerin  katılacağı bir ortak komite kurul
masını kararlaştırmış bulunuyoruz.»
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23 A ğusto s  1967 MANZARALI TESİSLERİNİN TÜRKİYE’YE 
DEVRİ

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöy- 
iedir :

«Türkiye Cumhuriyeti ile  Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetleri bir süreden beri cereyan etmekte 
olan görüşmeler sırasında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
günden güne artan imkânlarını gözöniinde tutarak, ara
larındaki ik ili anlaşmalar gereğince kurulmuş olan An
kara civarındaki Manzaralı mevkiinde bulunan müşte
rek savunma tesislerinin, tamamen Türk Silâhlı Kuv
vetlerine devri hususunda mutabakata varmışlardır.

Mezkûr tesisin tamamen Türk Silâhlı Kuvvetle
rince işletilmesi için 1968 yılı başından itibaren gerekli 
hazırlıklara başlanacak ve 1 Temmuz 1968 tarihinde 
tesisin tamamen Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından işle
tilmesi sağlanacaktır. Halen bahiskonusu mahalde gö
revli bütün Birleşik Devletler Personeli de mezkûr ta
rihte tesisten ayrılmış olacaklardır.

Her iki Hükümet görüşmeler sonucunda, müşte
rek güvenliklerinde kaydedilen bu yeni gelişmeden do
layı memnuniyet duymaktadırlar.»

23 A ğusto s  1967 DOĞL NİJERYA MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ
LİDERİNİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Doğu N ijerya Müslümanlar B irliği Lideri Şeyh 
İbrahim Niyas, Beyrut’tan Ankara’ya gelmiş, burada 
diyanet işleri İlgililerini ziyaret ettikten sonra İstanbul’a 
gitmiştir.

24 A ğusto s  1967 ÜRDÜN BAŞYARGICININ TÜRKİYE’NİN
KUDÜS KONUSUNDAKİ TUTUMU İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMASI

Ürdün Başyargıcı Şeyh Abdullah Hoşa’nm, Ku
düs’teki kutsal İslâm yerlerinin kurtarılması konusunda
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Müslüman devletlere çağrışma cevap olarak gönderdiği 
mesajda, Başkan Sunay, «Türkiye’nin, Birleşmiş M illet
ler’de, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakını takbih eden 
Pakistan karar suretine oy verdiğini» hatırlatmakta ve 
ülkesinin ayni siyaseti izlemeye devam edeceği hususun
da teminat vermektedir.

24 A ğu s to s  1967 TÜRKİYE'DEKİ LÜBNAN MALLARI İLE İLGİLİ
LÜBNAN DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

Lübnan Dışişleri Bakanı George Hakim, Lübnan’- 
lıların  Türkiye’deki mallarının tazmini hususunda Türk 
hükümetinin müzakereyi kabul ettiğini açıklamış, ve 
müzakerelere esas teşkil etmek üzere bu m alların değe
rini tesbit eden bir rapor hazırlanacağını bildirmiştir.

Bu rapor hazırlanır hazırlanmaz bakanlar konse
yine sunulacak, kabine de müzakerelere katılacak Lüb
nan heyetini seçecektir.

25 A ğu s to s  1967 LİMASOL'DA ÇARPIŞMA

Birleşmiş M illetler komutanlığı, Limasol'da saba
ha karşı Türk mücahitleri ile Rumlar arasında, otoma
tik silâhlar ve el bombalarının kullan ıld ığı çetin bir çar
pışma cereyan ettiğini açıklamıştır. Olaydan sonra, Bir
leşmiş M illetler Genel Sekreteri Thant’ın özel temsilci
si Osorio Tafall ile barış gücü komutanı General Mar- 
tola Makarios idaresinin İçişleri Bakanı Yorgacis’i ziya
ret ederek kendisiyle bir süre görüşmüşlerdir.

2j> A ğu s to s  1967 TÜRKİYE  - POLANYA SİVİL HAVACILIK 
ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki basın bildirisi şöyledir :

«Polonya Hariciye Nazırı Rapacki’ııin memleketi
mizi ziyareti sırasında neşrolunan Ortak Bildiride iki 
memleket arasında bir Sİvil H avacılık Anlaşması akdi
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derpiş edilmişti. Bu maksatla Polonya Sivil Havacılık 
Dairesi Başkan Muavini Jerzy Falber başkanlığında 
Ankara’ya gelen Polonya Heyeti ile Dışişleri Bakanlığı 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Dairesi Genel Müdürü
H. Fahir Alaçam başkanlığındaki Türk heyeti arasında 
21 Ağustos 1967 tarihinde başlayan ve dostâne bir ha
va içinde cereyan eden müzakereler sona ermiş ve ha
zırlanan Anlaşma metni bugün Dışişleri Bakanlığında. 
Hükümetimiz ve Polonya Hükümeti adına Heyet Baş- 
kanları tarafından imzalanmıştır.

M illetlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümle
rinden mülhem olan bu Anlaşma ile Türk Hava Y o lla
rının Varşova’ya inerek Polonya üzerinden İskandinav 
memleketlerine tarifeli seferler yapması imkânı sağlan
mış bulunmaktadır. Ayni zamanda Polonya Hava Y ol
larına (LOT) da İstanbul veya Ankara’ya uğrayarak 
Türkiye üzerinden Ortadoğu ve A frika’ya tarifeli sefer
ler ihdas etmek yetkisi tanınmıştır.

Bu anlaşmanın iki memleket arasındaki Sivil Ha
vacılık münasebetleri ile birlikte turizmi geliştirmesi 
de beklenmektedir.

Anlaşmaya ek bir mektupla, tarifesiz seferler için 
Türk Hava Yolları ile  Polonya Hava Yollarının muta
bık kalacakları bir tarihte toplanarak tarifesiz seferlerin 
yıllık  hacmini tesbit etmeleri arzusu izhar edilm iştir.»

26 A ğusto s  1967 TÜRKİYE - IRAK KARAYOLU İRTİBATI İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Habur köprüsü
nün yapımına ait anlaşmanın imzalandığını açıklamış, 
bu konuda şunları söylemiştir :

«Bu anlaşmaya göre, 3.750.000 liraya malolacak 
olan Habur köprüsünün tamamı, Türkiye karayolları 
genel müdürlüğünce yapılacak ve yapım bedelinin ya
rısı Irak hükümetince ödenecektir. Bu köprü ile bera
ber Irak hududuna kadar olan karayolu inşaatı da yü
rütülecek ve köprü ile birlikte yol da tamamlanacaktır. 
Irak hükümeti de, kendi kesiminde, huduttaki bu köprü
ye kadar olan yolu, aynı süre İçerisinde ikmal edecektir.»
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26 A ğu s to s  1967 BİR YUGOSLAV TİCARET HEYETİNİN 
İZMİR’DEKİ T  E Al ASLARI

Yugoslav ticaret ve sanayi odaları genel sekreteri 
başkanlığındaki bir heyet, Türkiye ile  Yugoslavya ara
sındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacı ile İzmir’e ge l
miştir.

28 A ğu s to s  1967 T. B. M. M. BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANININ
AMERİKA’DAKİ TETKİK GEZİSİ

Amerikan Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak 
W ashington’da bulunan Türkiye Büyük M illet Mec
lisi Bütçe ve Plânlama Komisyonları Başkam İsmet Sez
gin W ashington’da Dışişleri Bakanlığı ilg ilileri ve 
kongre üyeleri İle görüşmelerde bulunmuştur.

29 A ğusto s  1967 BAŞBAKANIN KIBRIS KONUSUNDA BİR
AÇIKLAMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Kıbrıs konusunda 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyle
miştir :

«Kıbrıs meselesi, milletimizin, meclislerimizin ve 
hükümetimizin üzerinde fevkalâde hassasiyetle durdu
ğu bir konudur. Bu meselenin Kıbrıs’taki ırkdaşlarım ı
zın ve memleketimizin aleyhine bir hal şekline bağlan
ması mümkün değildir.

Kıbrıs meselesi ciddi bir konudur. Her ciddi konu 
gibi, bir çok sıkıntıları olan bir mevzudur. Hükümeti
miz, iktidarı devraldığından bugüne kadar, meseleyi her 
safhasıyla büyük bir dikkatle ve titizlikle takip etmiştir. 
Bu meselenin hal şekli için düşüncelerimiz hükümet 
programında yer almıştır.

Dünyanın bu bölgesinde, mesuliyetini müdrik 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, hem kendi hak ve men
faatlerini korumakta kararlı, hem de m illetlerarası ba
rışın zedelenmemesine dikkatli olagelmiştir.
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Şurasını kesinlikle ifade edeyim ki, Türkiye hak 
ve menfaatlerini koruyacak güçtedir ve hiç kimsenin şu 
veya bu şekilde Kıbrıs davasını Türkiye aleyhine bir çö
züme bağlaması mevzu bahsolamaz.

Kıbrıs meselesinin nasıl çıktığı, hangi safhalardan 
geçtiği ortadadır. Zaman zaman Enosis arzularını beyan 
edenlere karşı, Türkiye’nin hiç bir şekilde, Enosis’e rıza 
gösteremeyeceğini ifade ettik. Kıbrıs davasının m illeti
mizin hak ve menfatlerine uygun şekilde halli için gay
ret eden hükümete, basınımızın ve mesuliyet hissi olan 
herkesin yardımcı olması lâzımdır.

Kıbrıs davasını, Ankara sokaklarında halletmek 
imkânı yoktur. Türkiye, bir hukuk ve kanun devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Türkiye’nin hak 
ve menfaatlerini korumaya muktedirdir derken, bunun 
içerisinde Türkiye’de kanunları hakim kılmak, kanunla
rı eşit şekilde uygulamak, nereden gelirse gelsin, her 
türlü nizam bozucu hareketlere karşı, nizamı korumak 
da bulunmaktadır.»

29 A ğu s to s  1967 TÜRK - SOVYET SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki açıklaması şöyledir :

«Kısa bir süre önce Ankara’da cereyan eden mü
zakereler sonunda Türk ve Sovyet heyetleri başkanları 
tarafından parafe edilen Türkiye ve Sovyetler Birliği 
arasında hava ulaştırmasına dair Anlaşma bugün Dış
işleri Bakanlığında hükümetimiz adına Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki Kuneralp ve 
Sovyetler B irliği Hükümeti adına Ankara’daki Sovyet
ler B irliği Büyükelçisi Andrei A. Smirnov tarafından 
imzalanmıştır.

Bu Anlaşma ile Türk ve Sovyet Hava Yollarına 
karşılıklı olarak her iki memleket arasında ve ötesine 
tarifeli hava seferleri ihdas imkânı tanınmış bulunmak
tadır»
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29 A ğusto s  1967 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI ÎÇİN YARDIM  
ÎSTEĞÎ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Gü
venlik Konseyine gönderdiği bir yazıda, Birleşmiş M il
letler barış gücünün Kıbrıs’daki görevine devam ede
bilmesi için yardımın zaruri olduğunu ifade etmektedir.

U Thant, yazısında, barış gücünün görev süresinin 
sona ereceği 26 Aralık 1967 tarihine kadar adada görev 
yapabilmesi için 8.800.000 dolara ihtiyaç olduğunu be
lirtmektedir. Bu yıl barış gücü masrafları İçin 70.500.010 
dolarlık yardım yapılmıştır.

30 A ğu sto s  1967 CUMHURBAŞKANININ ZAFER BAYRAMI 
MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 30 Ağustos Zafer 
bayramı mesajında, Kıbrıs meselesi ile ilg ili olarak özet
le şunları söylemiştir :

«Aziz Vatandaşlarım,

Bu müstesna günümüzde sizlere hitap ederken, 
Kıbrıs dâvamızı, üstün bir metanet ve m illî şuurla y ıl
lardan beri güç şartlar içinde savunan kahraman soy
daşlarımıza duyduğumuz hayranlığı belirtmeği bir va
zife sayarım.

Kıbrıs meselesinin, milletimizin ve cemaatimizin 
meşru ve vazgeçilmez hakları gözetilerek bir çözüme 
bağlanması m illi hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmada en 
önemli unsur, milletimiz ile Kıbrıs’lı kardeşlerimiz ara
sındaki köklü ve koparılamaz bağlardır. Türk hükümeti, 
Kıbrıs meselesinde herhangi bir o lup-bittiye veya Türk 
cemaatının ve Türkiye’nin hak ve menfaatleri ile bağ- 
daşamıyacak bir çözüm şekline her zamandan daha zi
yade karşıdır. Bu husustaki karar ve azmimizden kimse 
şüphe edemez. Bu konuda hesap hatası yapanlar ancak 
kendilerini aldatırlar.»
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30 A ğu s to s  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞ POLİTİKAMIZ  
KONUSUNDA BİR DEMECİ

31 A ğu s to s  1967

31 A ğu s to s  1967

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Anka
ra ’da yayınlanan Daily News gazetesine hükümetin iz
lediği dış politika konusunda özel bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 5).

ARAP ÜLKELERİNE TÜRK HÜKÜMETİNİN  
YARDIMI

Son Orta - Doğu olayları ile  ilg ili olarak Türkiye 
hükümetinin Arap ülkelerine yaptığı ve yapacağı yar
dım hakkında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi 
tarafından bir açıklama yapılmıştır (Bk. Belge 6).

TÜRK  - SOVYET VETERİNER ANLAŞMASININ 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliği 
arasında 24 Şubat 1967 tarihinde imzalan, Türk - Sov
yet veteriner anlaşması, onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma ile ilg ili olarak Sovyetler Birliğinin Tür
kiye’deki Büyükelçisi A. Simirnov, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreter İktisadî İşler yardımcısı Pertev Subaşı’yı 
makamında ziyaret etmiştir.
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B E L G E L E R





DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ 

TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

B E L G E 1 10 A ğustos 1967

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, İslâmabad’ta toplanan Kal
kınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Bakanlar Konseyi açılış oturumunda şu 
konuşmayı yapmıştır :

«Bölgemizi kapsayan Yakın ve Orta - D oğuda m illetlerarası münase
betlerin çok nazik olduğu bir devrede Kalkınma için Bölgesel İşbirliği yedin
ci Bakanlar Konseyi’nin açılış oturumu maksadiyle burada toplanmış bulu
nuyoruz. Son zamanlarda endişe içerisinde yaşadığımız günleri takiben, biraz 
evvel dinlemiş bulunduğumuz ilham dolu basiretli konuşmanız, sayın Baş
bakan, RCD ve amaçlarına olan sarsılmaz inancımızı kuvvetlendirdi.

Müsaadenizle konuşmama, şu anda duyduğum büyük bahtiyarlık ve haz
zı belirtmekle başlıyacağım. Son bir sene içerisinde güzel memleketinizi üçün
cü defa ziyaret edebilmenin memnuniyeti İçindeyim. Pakistan’a vaki gezilerin
de kendilerine refakat ettiğim Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Sü
leyman Demirel’e şahsınız ile büyük ve konuksever halkınız tarafından gös
terilen candan alâka, İran’a yaptığımız seyehatlar gibi hafızamızda daima 
canlı olarak kalacaktır. Ayrıca, büyük hürmet beslediğim iki yakın arkadaşım, 
mümtaz meslekdaşlarım İran Dışişleri Bakanı sayın Ardeşhir Zahedi ve Pa
kistan Dışişleri Bakanı sayın Syed Sharifuddin Pirzada’yı görmekle bahtiyarım.

Öte yandan, son iki gündür PakistanlIlarla bir arada bulunmaktan duy
duğum büyük hazzı ifade edeceğim. Pakistan ve İran’dan başka hiçbir ülkede 
Türk m illetine karşı böylesine candan kardeşlik ve sevgi gösterilerine şahit 
olmadım. Görüleceği gibi bizim aramızdaki münasebetler, halklarım ıza ma- 
lolmuş münasebetlerdir, ve bu bakımdan çok üstün bir değer taşımaktadır. 
Müsaade buyurursanız önemli bir hususu sözlerime ilâve etmek isterim. Bir
kaç hafta evvel en içten duygularla Majeste Şehinşah Aryamehr’i memleke
timizde karşılayan vatandaşlarım, mümtaz şahsınıza ve asıl Pakistan halkına 
duydukları ayııı sıcak ve samimi hisleri izhar edebilmek için ziyaretinizi sa
bırsızlıkla beklemektedirler.

RCD faaliyetlerine genel bir nazar atmadan evvel 1960 ilâ  1970 sene
lerini kapsayan on yıllık  devrenin Birleşmiş M illetler kalkınma yılları ola
rak kabul edildiğini hatırlatmak istiyorum. Bu mühim kararın ötesinde, ka l
kınmış ve kalkınmakta olan devletler arasında gittikçe genişleyen uçurumun 
yarattığı köklü endişelerin bulunduğunu üzüntü ile hissetmekteyiz.
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Takriben son yirmi yıl içerisinde hızla gelişen fikirlerin ve ihtiyaçların 
insanlarda yarattığı ümit ve arzular, dünya ülkeleri arasındaki bu düzensizliği 
gün ışığına çıkarmış bulunuyor. Bugün m illetlerarası münasebetlerde miişa- 
hade edilen pek çok huzursuzluğun ülkeler arasındaki büyük refah farkın
dan doğduğunu kabul etmek gerekir.

Ü lkeler arasındaki bu boşluk yakın bir zamanda ve hiç olmazsa kalkı
nan memleketlerin büyük bir kısmında, doldurulmazsa, günlük hayatımızda 
özlediğimiz huzur ve refah ile bunun yanısıra, iki nesilden fazla bir zaman
dan beri aradığımız barış, daha uzun bir süre hayalden ibaret kalacaktır.

Dünya ülkeleri arasında gördüğümüz bu eşitsizlik İran, Pakistan ve 
Türkiye’ye, halklarının hayat seviyelerini yükseltmeleri hususunda ağır mü
kellefiyetler yüklemektedir. Bu mükellefiyetleri müdrik olan hükümetlerimiz, 
İktisadî gelişme için sarfolunacak ortak gayretlerimizde tam bir muvaffaki
yeti sağlayacak yol ve çareleri araştırmış ve İstanbul’da üç devlet başkanı’nm 
üç yıl önce akdettiği zirve toplantısında tarihî bir karar alınmıştı. H alkları
mız arasındaki yakınlık duygularından kuvvetini alan pragmatik düşünüşün 
ve memleketlerimiz arasındaki samimi iş ve amaç birliğinin, bir ifadesi olan 
bu kararla doğan Kalkınma için Bölgesel işb irliği üç sene gibi kısa bir zaman
da müşterek gayretlerimize yepyeni ufuklar açan dinamik ve mükemmel bir 
teşebbüsün nüvesi haline gelmiştir.

Son birkaç ay içinde kaydedilen gelişmeler bize RCD’nin bir dönüm 
noktasında bulunduğunu göstermektedir. 25 Nisan 1967’de Ankara’da akdo- 
lunan çok taraflı ödeme işlemleri için RCD birliği anlaşması yeni canlanmaya 
başlayan bölgesel ticareti teşvik edecektir. Ayrıca, banknot kâğıt projesinin 
27 Haziran 1967’de Tahran’da imzalanmış olmasını, gelecek ortak projeler 
için hayırlı bir müjde olarak kabul ediyoruz. Petrol sahasında öngörülen iş
birliğinin RCD’nin daha da ilerlemesinde derin tesirleri olacağı muhakkak
tır. Bu gelişmeleri büyük bir İlgi ve memnuniyetle takip ediyoruz.

Kanaatimizce, ortak bir şekilde yürütegeldiğimiz Bölgesel İşbirliği kuru
luş ve yerleşme safhasını tamamlamış bulunmaktadır. Bu safhada mühim 
adımlar atabilmiş olmamızı, RCD’nin kuvvetli temellerine mâl. etmek gerekir. 
Bölgesel işbirliğinde yeni bir devreye giriyoruz, bu devre, müşterek faaliyet
lerimizin bizi başarılara ulaştıracağı, başarılarımızın meyvelerini vereceği, be
reketli bir devre olacaktır. Bu devrede, gayretlerimizi, daha ziyade imkânlar 
vâdeden muayyen sahalar üzerine teksif etmemiz gerekecektir. Bu suretle 
RCD faaliyetlerinde daha derinliğine bir işbirliğine gidilmesi mümkün olabi
lecektir.

Bölgeye şamil alt - yapı tesislerinin bir an evvel ikmâli İran, Pakistan 
ve Türkiye’de üretici ve tüketiciyi birbirine bağlayacak, ülkelerimiz arasında 
daha fazla ticarete imkân verecek ve bölge içerisinde yürüttüğümüz kalkınma
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gayretlerimizin semerelerini arttıracaktır. Haberleşme ve ulaştırma şebekele
rinin iıışaası memnuniyet verici bir şekilde ilerlemektedir. Hedeflerimize bi
ran evvel varmak için, bu sektörlere netice sağlıyacağı bir öncelik vermemiz 
gerekmektedir.

Umumî İktisadî ilişkiler açısından, banka ve sigortacılık tamamlayıcı 
bir şekilde vıis’at kazanmasına bağlı bulunmaktadır. Ülkelerimizin İktisadî 
yapısının birbirine benzemesi bölgesel ticaretin hızla gelişmesini engeller ma
hiyette olmasına rağmen, gayret ve ilgim izi, iyi niyetle bu konu üzerinde top
lamamız şarttır.

Türkiye kalkınmak için ithalât yapmak, ithalât masraflarını karşılamak 
için de ihracatını arttırmak mecburiyetindedir. Bu alış - verişte İran ve Pakis
tan’ın önemli bir payı olması gerekeceğine İnanıyoruz. Çok taraflı ödeme iş
lemleri için RCD birliği anlaşması’nın imzalanmış olması, Iran ve Pakistan’ın 
da aynı görüşü paylaştıklarına ve bölgesel ticarî münasebetlere daha büyük 
bir alâka göstermeye hazır bulunduklarına delildir. Bölge içerisinde bazı ka
lemlerde mübadelenin gelişen bir seyir takip ettiğini memnuniyetle izliyoruz.

Diğer taraftan, ortak amaçlı teşebbüsler alanındaki faaliyetlerim iz hız 
kazanmaktadır. Pakistan’da gerçekleştirilecek banknot kâğıdı projesi ile  ilg ili 
olarak imzalanan anlaşma muhtırasının yedinci Bakanlar Konseyi tarafından 
yine Pakistan’da onaylanmasını mesut bir hadise olarak görmekteyiz.

Bu teşebbüs, kalkman üç ülkenin müstakbel kazançları için mütevazi 
kaynaklarını birleştirdiği ve başka bir örneği bulunmayan ortak amaçlı bir 
teşebbüstür. Aynı zamanda müşterek gayretlerimizin ilk  müşahhas eseri ol
ması itibariyle her türlii takdirin üzerinde bir değer taşımaktadır.

Memleketlerimizi birbirine yaklaştıran kuvvetli bağlar, köklerini tarih
lerimizden, kültürlerimizden, dinî inançlarımızdan, manevi ve sosyal değer 
hükümlerimizden almaktadır. İşte sayın Başkan, bizim gerçek kuvvetimiz bu
radadır. Kültürel ve tanıtma faaliyetlerim izi artırarak bu bağları daha da 
kuvvetlendiriyor, zenginleştiriyoruz. Böylece bizden sonrakilerin geleceğe doğ
ru daha emin ve daha kuvvetli adım larla ilerlemek imkânına sahip olmalarını 
hazırlıyoruz.

Bu vesile ile, RCD sekreteryasma ait işlerin müessir bir şekilde yürütül
mesinden duyduğumuz büyük memnuniyeti ve delegasyonumdan hiçbir zaman 
cömert işbirliği ve yardımlarını esirgemeyen ekselans Fuad Rouhani’ye takdir
lerimizi şahsım ve Türk hükümeti adına ifade etmek isterim.

İktisadî kaderimizin tek ve mutlak hakiminin ancak kendimiz olabileceği
ni bir an bile unutmamalıyız. Ekonomik gerçekleri gözden kaybetmeyen bir ile 
ri görüşlülükle hareket edersek, karşımızda tek manianın zaman olduğunu 
akıldan çıkarmadan sabırla çalışırsak, ve nihayet İktisadî kalkınma yolunda
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bölgesel gayretlerimizde karşılaşacağımız müşkillere rağmen, sebatla faaliyet
lerimizi yürütürsek, bu kader, yakın bir gelecekte, bölgemiz ve halklarımız 
için refah ve saadet dolu bir kader olacaktır.

Teşekkür ederim.

B E L G E 2 11 A ğu sto s  1967

RCD BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

Ortak bildiri şöyledir :
1. «RCD Bakanlar Konseyi yedinci toplantısı 10 ve 11 Ağustos 1967 

tarihlerinde İslâmabad’da yapılmıştır. Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Mu- 
hammed Eyüp Han Konsey toplantısını açmıştır. Konsey üyeleri aydınlatıcı 
ve yapıcı konuşmasından dolayı Pakistan Cumhurbaşkanına duydukları derin 
memnuniyeti belirtmişlerdir.

2. Pakistan Dışişleri Bakam Seyit Şerifuddin Pirzade, Konsey toplantı
larına başkanlık etmiştir. İran delegasyonuna Dışişleri Bakanı ekselans Ar- 
deşir Zahidi, Türkiye delegasyonuna Dışişleri Bakam ekselans İhsan Sabri 
Çağlayangil başkanlık etmişlerdir. RCD Genel Sekreteri ekselans Fuad Ru
hani de toplantılara katılmıştır.

3. RCD faaliyetlerinin, RCD işbirliği ruhu içinde planlanmakta ve tat
bik edilmekte olduğu memnuniyetle müşahade edilmiştir. Üç memleketi bir
birine bağlayan kuvvetli tarihi, kültürel, coğrafi ve dini bağlar bu işbirliği
nin temelini teşkil etmektedir. Bu atmosferin, kuvvetli ve canlı iktisadi müna- 
sebetler tesisi için müsait zemin yarattığı hususunda görüş birliğine varılm ış
tır. Üye memleketlerin hükümetlerinin bu teşkilâta sağladıkları sarsılmaz si
yasi desteğin yanısıra, gayretli çalışma ve teferruatlı araştırmalara dayanan 
basiretli planlamanın, RCD’nin iyi bir şekilde çalışmaya başlamasına yardım 
ettiği müşahade olunmuştur. Üç memlekette en yüksek seviyede belirtilen açık 
hedeflerin ışığı altında RCD faaliyetlerinin şimdi daha süratli ve daha yoğun 
bir şekilde gelişmesinin imkân dahiline girdiği not edilmiştir. RCD faaliyet
lerinin son Ramsar devlet ve hükümet başkanları toplantısı ile zirvesine ulaşan 
Majeste İran Şehinşahı Aryemer, Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp 
Han, Türkiye Cumhurbaşkanı ekselâııs Cevdet Sunay, İran Başbakanı ekse- 
l'âns Amir Abbas Hüveyda, Türkiye Başbakanı ekselâns Süleyman Demirel 
arasında son beş ay içerisinde cereyan eden görüşmelerden sonra büyük ölçü
de bir hız kazanmış olduğu memnuniyetle müşahade olunmuştur.

34



Ramsar zirve toplantısı sonunda üç memleket devlet ve hükümet bas- 
kanlarımn, RCD’nin kuruluşundan bu yana geçen üç yıl zarfında kaydettiği 
gelişmeyi ve elde edilen neticelerden memnuniyetlerini izhar ettikleri bildiri
de yer alan «RCD çerçevesindeki işbirliğini genişletmek ve sağlamlaştırmak 
için ne gibi yeni müşahhas tedbirler alınabileceğinin tetkiki için bir çalışma 
gurubunun kurulması» kararı» dikkate alınarak İran Başbakan yardımcısı ek
selans Dr. E. M. M addi, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği Planlama 
kısmı Müsteşarı Mr. Qamarul İslam ve Türkiye Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarı ekselans Turgut Özal’dan müteşekkil bir çalışma gurubu kurulma
sı kararlaştırılm ıştır. Bu çalışma gurubunun, bir yıl sonra tekrar aktedilmesi 
muhtemel zirve toplantısında tetkikini sağlayacak şekilde raporunu 1968 yılı 
Plaziran ayı sonuna kadar tamamlaması kararlaştırılm ıştır. Bu çalışma gru
bunun ilk  toplantısının 10 Kasım 19ö7’de Tahranda başlaması uygun görül
müştür.

KURULUŞA AİT MESELELER

4. Halen Pakistan Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Arrat Hus- 
sain Zuberi’nin 18 Mart 1968’den itibaren üç yıl için büyükelçi sıfatı ile RCD 
Genel Sekreterliğine tayini tasvip olunmuştur. Görevi 17 Mart 1968’de sona 
erecek şimdiki Genel Sekreter ekselans Fuad Ruhani’ııin RCD’ye hizmetleri 
derin bir şükranla kaybolunmuştur.

5. RCD sekreteryası merkezinin 1971 yılı Şubat ayı sonuna kadar Tah
ran’da kalması ve meselenin o zaman incelenmesi kararlaştırılm ıştır. Sekre- 
teryaya İran hükümeti tarafından sağlanan kolaylıklardan dolayı memnuniyet 
izhar edilmiştir. RCD ticaret ve sanayi odası sekreterliğinin de, RCD sekreter- 
yası bulunduğu müddetçe, Tahran’da kalması kararlaştırılm ıştır.

6. RCD faaliyetlerinin yoğunlaşması ve daha şumüllü bir hal alması 
muvacehesinde RCD komitelerinin yeniden düzenlenmesi konusu incelenmiş, 
bu konuyu, görüşmek ve karara bağlamak üzere Tahran’da 7 Kasım. 1967 
den İtibaren üye ülke hükümetlerinin temsilcileri arasında bir toplantı akde
dilmesi kararlaştırılm ıştır.

Bu sebeple yapılacak komite toplantılarının tarihleri ile ilg ili olarak 
bir karar alınmamıştır.

Evvelce belirtildiği üzere üye ülke hükümet temsilcileri tarafından Tah
ran’da 7 Kasım 1967’den itibaren yapılacak toplantıda söz konusu komitele
re ait tarihlerin tesbİti hususunda mutabık kalınmıştır.
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7. RCD ile Birleşmiş M illetler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve bu Kon
sey’e bağlı kuruluşlar arasında devamlı münasebetlerin tesis edilmesi ve bu 
suretle RCD’ye istişarî bir statü tanınmış olması memnuniyetle kaydedilmiştir.

8. Evvelce alınmış kararlar uyarınca, UNCTAD’ın Ağustos ayı içersinde 
Cenevre’de ve yıl sonuna doğru UNCTAD İktisadî kalkınma eksperler grubu
nun Amerika Birleşik Devletlerinde yapacağı toplantılara Genel Sekreter’in 
iştirakî kararlaştırılm ıştır.

ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER

9. Ortak amaçlı teşebbüslerin ehemmiyeti bir kere daha teyitle bölgeye 
şamil ve yüksek teknik bilgiyi zaruri kılan gelişmiş tesislerin kurulmasının 
çok büyük faydalar sağlıyacağı görüşünde mutabık kalınmıştır.

10. Tasdik edilmiş bulunan ve prensip olarak kabul edilmiş teşebbüs
ler gözden geçirilmiştir. İran’daki alüminyum projesi ile Pakistan’daki bank
not kağıdı projesinin tatminkâr bir tahakkuk yolunda olduğu memnuniyetle 
kaydedilmiştir. İran’da gerçekleştirilmesi evvelce kabul edilmiş karbon siya
hı projesi İran hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilmekte olup yakın
da tatbikine başlanacaktır.

Prensip olarak kabul edilmiş projelere ait etiidlerin dağıtılması belirli 
müddetlere bağlanmıştır. Bu müddetlerden sonra üç ay içersinde üye memle
ketler toplanarak proje raporları müzakere edilecek ve sonuçlandırılacaktır. 
Bu projelere iştirak edecek memleketler, anılan projelerin kurulması maksa- 
diyle anlaşma muhtıralarını ve diğer teferruatı kendi aralarında tesbit edecek
lerdir. Türkiye’de gerçekleştirilecek lokomotif ile Pakistan’da kurulacak üç 
tesis, linter kâğıt hamuru, teller ve kablolar, b ilyalar bu safhada bulunan pro
jelerdendir.

Bu mey anda, ortak amaçlı teşebbüs olarak ham maddelerinin temini 
sağlanmış olduğundan daha ileri safhada bulunan petro - kimya dalındaki 
projelere temas edilmiş, bunların teferruatının tesbiti için mehil tayin edilmiş
tir. İran’da caprolactam, Pakistan’da polyster fibre ve polyacrylonitrile fibre 
ve Türkiye’de gerçekleştirilecek polystreııe projeleri bu meyandadır.

11. İzmir’de kurulacak petrol rafinerisine petrol temini sureti ile İran 
ile  Türkiye arasında gerçekleştirilmesi evvelce prensip olarak kabul edilmiş 
bulunan ortak amaçlı teşebbüs tahakkuk yolunda müsbet bir şekilde ilerle
mektedir. İran’dan Türkiye’nin bir Akdeniz limanında petrol boru hattı inşaası 
ile ilg ili projenin çeşitli veçheleri İran ve Türk makamları tarafından İnce
lenmektedir.
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12. Evvelce alınmış kararlara istinaden üye ülke hükümetleri tarafın
dan muhtelif projeler ve sanayi grupları ile ilg ili olarak hazırlanmış 12 etüd 
incelenmiştir. Prensip bakımından aşağıdaki projelerin ortak amaçlı teşebbüs 
olarak gerçekleştirilmesi onaylanmıştır :

I) Pakistan’da tekstil makineleri imâli,
II) Türkiye’de streptomissin

III) Pakistan’da pas sedium
IV) İran’da Naphthol dyes
V ) Türkiye’de organic pigment dyes

VI) Türkiye’de basic and chr-omed dyes
VII) Pakistan’da reactive dyes

VIII) Pakistan’da optical bleaches
IX ) Pakistan’da ultramarine blue 

X ) Pakistan’da toxaphene
X I) Pakistan’da borax ve boric acid

XII) Türkiye’de borax ve boric acid
XIII) Pakistan’da jut ve mamulleri

Yukarıda zikredilen projelerin gerçekleştirileceği, üye ülke hükümetleri
nin muayyen bir tarihe kadar teferruatlı proje ve yapılabilirlik etiidlerini ha
zırlamaları ve bu tarihten sonra üye memleket temsilcilerinin anılan projelerle 
alâkalı olarak gerekli anlaşma muhtıralarını sonuçlandırmak ve imzalamak 
üzere toplanmaları kararlaştırılmıştır.

Üye memleketlerin evvelce almış oldukları kararlara uygun olarak 26 
muayyen sanayi dalında çalışmalar hazırlandığı ve bu çalışmalara ait vesikala
rın önümüzdeki altı ay zarfında dağıtılarak uzmanlar seviyesinde tetkik edile
ceği kaydedilmiştir. Bu sanayi dalları kunlardır :

A ) Petrol sondaj, çıkarma ve tasfiye makineleri,
B) Y ağlar
C) Dökme demir ve alüminyum pistonlar
D) Turbo jeneratörler (buhar/gaz)
E) Döner elektrik motorları (alçak süratli jeneratörler ve yüksek ge

rilim motorları)
F) Kuru piller ve diğer elektrik âletleri için karbon çubuk ve mamulleri
G) Makine akşamı
H) Tungsten carbide
İ) Vites kutusu
J) Debriyaj sistemi
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K) Direksiyon Sistemi 
L) Differansiyel sistemi 
M ) Otomobil âletleri
N ) Statik elektrik âletleri (transformatörler, kapasitörler, şalterler, am

permetreler, ommetreler, voltmetreler)
O) Kablo ve teller (özel tipte kablolar, telefon kabloları)
P) Flaman ampul telleri
R) Kazanlar, tazyikli kaplar, buhar makineleri 
S) Pompa ve kompresörler 
T ) Kömür 
U) Tekerlekler
V ) Kazanlar (büyük tip elektrik santraları için)
X ) Yüksek gerilim  İzolatörleri 
Y ) Özel tip kuru piller 
Z) Mekanik teçhizat

13. Diğer bir önemli karar, RCD müşavirlik ve teknik resim merkezi
nin kurulması ile  ilg ilid ir. Merkezin ana esasları tesbit edilmiş ve Türkiye’nin 
bu projenin m alî veçhelerini de ihtiva eden teferruatlı bir plan hazırlaması 
kararlaştırılm ıştır. Merkez, bir üye memlekette yerleşecek ve diğer iki üyede 
şubeleri olacaktır.

14. Jeolojik etüd ve maddelerden istifade konusu, işbirliğine müsait bir 
saha olarak görülmüş ve 1967 yılı A ralık ayında, bu konudaki çeşitli teklifleri 
incelemek üzere bir uzmanlar toplantısı yapılması kararlaştırılm ıştır.

15. RCD memleketleri arasında ortak amaçlı teşebbüslerin geliştirilm e
si ve işletilmesi hakkmdaki anlaşma tasvib olunmuştur. Bu anlaşma Kasım
1967 de imzalanacaktır. Bu anlaşma, ortak amaçlı teşebbüslerin planlanması
ve tatbikine yarıyacak prensip ve çerçeveyi sağlıyacaktır.

TİCARET

16. Bölge dahilindeki ticaretin arttırılması için gerekli tedbirlerin alın
ması hususunda tam bir mutabakata varılmıştır. Üye hükümetlerin, bölgevî 
ithal taleplerini ve istihsal imkânlarını gözönünde bulundurarak, Ticaret Ko
mitesi tarafından tetkik edilerek teferruatlı etüdler hazırlam aları ve bu ça
lışmaların bölge dahilindeki ticaretin teşviki zımnında müşahhas tavsiyeleri 
ihtiva etmeleri kararlaştırılm ıştır. Yapılan çalışmaların ve RCD işbirliği ru
hunun bölge dahilindeki ticaretin üye memleketlerin ferdi ve kollektif men
faatlerine uygun olarak büyük ölçüde gelişeceği ümidi izhar edilmiştir.
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17. 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan çok taraf
lı ödeme işlemleri için RCD birliği son Konsey toplantısından bu yana fev
kalâde önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Bu anlaşmanın bölge 
içi ticaretin geliştirilmesinde müsbet bir rol oynayacağı, ancak anlaşma he
deflerine daha kısa bir zamanda ulaşılabilmesi için üye hükümetlerin bölge 
ticaretini kolaylaştıracak mahiyetteki tedbirleri alm aları gerektiği görüşü be
lirtilm iştir.

18. RCD ticaret ve sanayi odası çalışmaları memnuniyetle kaydolunmuş, 
bu teşkilâtın gayretlerini arttırması ve kurucu üyelerin oda’ya daha fazla des
tekte bulunmaları gerektiği kanaati izhar edilmiştir.

19. İran’ın transit nakliyatı yönünden Trabzon limanının imkân ve ka
pasitesini tetkik gayesi ile  çok yakında bir eksper heyetini Türkiye’ye yolla
yacağı öğrenilmiştir.

20. Bölge dahilinde turizmin geliştirilmesi için üye hükümetlerce alman 
tedbirler memnuniyetle kaydedilmiştir. RCD müşterek kara yolları broşürü
nün neşri ve bölge dahilinde gençlerarası turizmin geliştirilmesi için hazırlık
lar yapılmıştır. RCD’nin ilg ili organlarından, bölge dışından üye memleketle
re gurup seyahatlerini arttırmak hususunda daha fazla çalışmalarda bulunma
ları talep olunmuştur. Bölge içindeki turizmi geliştirmek üzere özel bir plan 
hazırlanması fikri üzerinde de durulmuştur.

BANKACILIK

21. Bankacılık el kitabının üye memleketlerce hazırlanacak tasarılarının 
Kasım 1967 tarihine kadar teatisi öngörülmüştür. Üye memleketlerce bölgede 
müşterek bir ticari banka kurulması hususunda da çalışmalara g irişild iği ay
rıca RCD ticaret ve sanayi odasının müşterek bir kalkınma bankası tesisi hu
susunda bir yapılab ilirlik etüdü hazırlanmakta olduğu kaydedilmiştir.

SİGORTA

2. Sigorta sahasında, İran ve Pakistan tarafından idare edilen deniz ve 
keza Türkiye tarafından idare edilen yangın reasürans merkezlerine ait ticarî 
muamelelerin karşılıklı olarak geliştirilmesi hususunda evvelce tesbit olunan 
asgarî hedefin aşılacağı memnuniyetle kaydedilmiştir. Karaçi’deki RCD sigorta 
merkezinin de müsbet bir şekilde çalıştığı müşahade olunmuştur. Üç memle
ket sigorta şirketlerinin doğrudan doğruya iş temaslarını geliştirmeleri tav
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siye olunmuştur. Sigorta el kitabı bastırılmıştır. RCD Sigortacılık Merkezinin 
sigorta «pool» larıyla, bunların ileride müşterek bir reasürans teşekkülü hali
ne getirilmesi imkânlarını araştırmak üzere sıkı temasta bulunduğu miişahade 
edilmiştir.

DENİZCİLİK

23. RCD denizcilik hizmetlerinin bir seneden fazla bir müddetten beri 
bölge içinde Amerika Birleşik Devletlerini bölgeye bağlanan hatlarda faali
yette bulunduğunu memnuniyetle kaydedilmiştir. RCD denizcilik hizmetleri
nin daha müessir kılınması hususunda müşahhas kararlar alınmıştır.

HAVA NAKLİYATI

24. Üç m illî hava şirketini karşılıklı olarak acente tayin eden umumî 
satış anlaşmasının 1967 senesi nihayetine kadar neticelendirilmesi ve tatbike 
konulması kararlaştırılm ıştır. İran ve Pakistan hava yollarının «pool» hazır
lıklarının mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması ve her üç hava yolu 
şirketinin subsonic ve supersonic ulaşım sahasında etüd ve hazırlıklarım  ge
cikmeden hitama erdirmesi teklif edilmiştir.

KARAYOLLARI

25. RCD Karayolları bağlantıları üzerindeki çalışmaların programa uy
gun olarak geliştiği ve 1968 nihayetinde tamamlanacağı memnuniyetle müşa- 
lıade edilmiştir. Bu vesile ile karayolları bağlantılarının arzettiği önem üç 
üye memleketçe bir kere daha tebarüz ettirilmiştir.

DEMİRYOLLARI

26. İran ve Türkiye arasındaki demiryolu bağlantıları üzerindeki çalış
ma memnuniyet verici bir şekilde ilerlemektedir. Tahran - Kerman hattı ta
mamlandıktan sonra İran’ın demir yolunu Zahedan’a kadar uzatmak konu
sunu tetkik edeceği memnuniyetle kaydedilmiştir. Quetta - Zahedan demiryo
lunun ise yakın bir gelecekte hizmete açılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir.
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POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON

27. Bölge içinde posta ve telekomünikasyon vasıta ve sistemlerinin ge
liştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olduğu müşahede edilmiştir.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

28. Kültürel alandaki işbirliğinin tatminkâr bir şekilde geliştiği mem
nuniyetle kaydedilmiştir. Bölgesel kültür enstitüsünün faaliyetleri meyalım
da üye memleketlerin «tarih, kültür ve medeniyet» ile «sosyal örf ve adetleri» 
hakkındaki iki kitabın yayınlanması hazırlıklarının ilerlemekte olduğu mem
nuniyetle öğrenilmiştir. Pakistan devlet başkanı Mareşal Eyüp Han’ın biog- 
rafisi bölgesel kültür enstitüsünün programı çerçevesinde Türkçe ve Farsçaya 
çevrilmektedir. Farsça baskı bu yılın sonunda hazırlanmış olacaktır. Bölgesel 
kültür enstitüsü Atatürk’ün biografisi ile  Majeste İran Şehinşahı Aryamehr’in 
yazdıkları «Beyaz İhtilâl» adlı eserin diğer bölge dillerine çevrilmesini prog
ramına almıştır. Enstitü RCD memleketlerinin tanınmış şairlerinin eserlerini 
yayınlamaktan başka sanat ve kültür alanında da inceleme ve araştırmalara 
girişmiş bulunmaktadır.

29. RCD çerçevesinde spor ve sportif oyunlar dalı da dahil olmak üze
re çeşitli kültür mübadelelerinin gerçekleşmekte olduğu memnunlukla miişa- 
hade edilmiştir. Üye memleketlerde kurulmuş bulunan RCD kültür ve talebe 
birlikleri süratle gelişmekte ve hükümetlerden yakın ilg i görmektedir.

TANITMA

30. Majeste İran Şehinşahı Aryamehr’in ve Şahbanu Farah Pehlevi’nin 
taç giyme törenleri münasebetiyle hazırlanan geniş programın üç memleketin 
tanıtma ve radyo kuruluşları tarafından müştereken uygulanması kararlaştı
rılmıştır.

31. RCD ortak fotoğraf sergileri A ralık 1966’da İran’da M art 1967’de 
Pakistan’da ve Haziran 1967’de Türkiye’de başarı İle tertiplenmiştir.

32. Ortak film çevrilmesinde kaydedilen gelişmeler muvacehesinde bu 
işin süratle tamamlanması kararlaştırılmıştır.
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KADINLARARASI İŞBİRLİĞİ

33. Kadınların statüsü konusunda RCD semineri 21-25 Mayıs 1967 
tarihlerinde başarı ile yürütülmüş ve yapılan tavsiyeler uygun görülerek ted
birlerin alınmasını sağlamak üzere üye memleketler hükümetlerinin ıttılaına 
sunulmuştur.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE AMME İDARESİ

34. RCD nin 1967 teknik programı tatminkâr bir şekilde uygulanmıştır. 
Bu program ile İran’a 78’i Pakistan’da ve 35’i Türkiye’de olmak üzere 113, Pa- 
kista’na 52’sİ İran ve 31’i Türkiye’de olmak üzere 85 ve Türkiye’ye 25’i İran’da 
26’sı Pakistan’da olmak üzere 51 eğitim imkânı sağlanmış, 29 eksper teatisini, 8 
seminerin tertiplenmesini ve bu seminerlerde okunan tebliğlerin yayınlanmasını 
gerçekleştirmiştir.

35. Amme idaresi alanındaki en yapıcı gelişme Lahor’daki Pakistan 
amme idaresi kollejinde 9 Ekim 1967 tarihinde amme idaresi ve işletmecilik 
konusunda açılacak olan birinci ortak kursun tertibi olmuştur.

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASI

36. Son Konsey toplantısında sağlık ve aile planlaması RCD çerçevesin
de ele alınacak yeni bir işbirliği alanı olarak tesbit edilmişti. A ile planlaması 
konusunda halen iki seminer toplanmış olup bunların raporları yayınlanmış
tır. Ayni konudaki müteakip seminer Ekim 1967’de Ankara’da toplanacak
tır. Görüşlerin ve en yeni bilgilerin teatisi bakımından bu seminerin çok fay
dalı olduğu hususunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca Pakistan tarafından 
aile planlaması konusunda broşürler bastırılıp dağıtıld ığı da kaydedilmiştir.

37. Ocak 1967’de Ankara’da toplanan 6 ’ncı Bakanlar Konseyi oturu
munda ihtiyari mahiyette bir RCD tabipler birliğinin teşkil edilmesi tasvip 
edilmiş İdi. Bu kere, söz konusu teşkilâtın kurulması için Pakistan tabipler 
birliğiııce teferruatlı bir raporun hazırlanması teklif edilmiştir. Üç birliğin de 
çalışma gurupları bu konuda bir teklif hazırlamak İçin en yakın bir tarihte 
Pakistan’da toplanacaktır.

38. Teknik işbirliği programı çerçevesinde doktorların teati edilmesi 
mevzuunun üye hükümetler tarafından incelenmesine karar verilmiştir. Ay-
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rica, karantina uygulanacak hastalıkların vukuunu haber vermek ve sınır böl
gelerinde başlıca hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek gayesiyle bilgi teatisi 
suretiyle işbirliği yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

TARIM

39- Üç memleket ekonomisinin de tarımsal bünyeye sahip olması muva
cehesinde, RCD çerçevesinde tarım yeni bir işbirliği sahası olarak seçilmiştir. 
Bu sahada işbirliği yapılmasını öngören bazı tavsiyeler yerinde görülmüştür. 
Bu tavsiyeler RCD teknik işbirliği programı çerçevesinde tatbik edilecektir.

SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

40. Su kaynaklarının geliştirilmesi konusu RCD çerçevesinde yeni bir 
işbirliği sahası olarak seçilmiştir.

41. Müteakip Konsey toplantısının 14-15 Nisan 1968 tarihinde Tah
ran da yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Bölgesel Planlama Konseyinin
11-12 Nisan 1968, Koordinasyon Komitesinin de 6 Nisan 1968 tarihlerinde 
Tahran’da toplanmalarına karar verilmiştir.

GENEL HUSUSLAR

42. Bölgesel Planlama Konseyi çalışmaları ile bu çalışmalara başkan 
Umar ul İslâm, İran ve Türk heyetlerini yöneten ekselans Dr. A. M. M ajidi 
ve ekselans Turgut Özal’m katkıları takdirle karşılanmıştır.

43. Pakistan Dışişleri Bakanı Syed Sharifuddiıı Pirzade’nin müzakere
leri yönetmede gösterdiği mükemmel idare tarzı takdirle kaydedilmiştir.

44. İran Dışişleri Bakanı ekselans Ardeşir Zahidi ve Türkiye Dışişleri 
Bakanı ekselans İhsan Sabri Çağlayangil, heyetleri ve şahısları adına, Bakan
lar Konseyi oturumu için yapılan hazırlıklar ve Pakistan hükümeti tarafından 
gösterilen sıcak hüsnükabul dolayısiyle samimi teşekkürlerini ifade etmişler
dir.

45. Müzakerelere son verilirken, üç üye memleket halklarında ve hü
kümetlerinde hakim olan RCD anlayışına ve ortak menfaatlerin üye memle
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ketlere hazırladığı verimli işbirliği imkânlarına temas edilmiştir. RCD’niıı 
ticareti arttırmak, ortak amaçlı teşebbüsleri gerçekleştirmek, birleştirilmiş bir 
haberleşme sistemini kurmak ve kültürel sosyal ve teknik işbirliği geliştirmek 
suretiyle daha da kökleşip başarısının gözle görülür ve verimli delillerinin or
taya koyacağı yolundaki inanç tekrar teyid edilmiştir.

B E L G E 3 12 A ğu s to s  1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ 

TOPLANTISI HAKKINDA DEMECİ

İslâmabad’da 10-11 Ağustos tarihlerinde yapılan Kalkınma için Bölge
sel İşbirliği (RCD) toplantısından dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangil toplantıda alınan kararlarla ilg ili olarak gazetecilere şu demeci ver
miştir :

«Bakanlar Konseyinin tasdik ettiği, çok taraflı ödeme işlemleri için 
RCD birliği anlaşmasının bölgesel ticaretin artmasına yardımcı olacağını ve 
RCD’nin kuruluşundan bu yana gelişmekte olan Pakistan - Türkiye ticareti
nin yanı sıra İran - Türkiye ticarî ilişkilerinin de aynı miisbet yola gireceğini 
ümit ediyoruz. Bölgesel ticaretin bu şekilde gelişmesinin RCD’nin diğer fa
aliyet sahalarında da çok müsbet etkileri olacağı şüphesizdir.

Ortak amaçlı teşebbüslerin kuruluş ve işleyişinde gözönünde bulundu
rulması gerekli genel prensipleri ihtiva eden bir anlaşma üzerinde mutabık 
kaldık. Öte yandan tahakkuk safhasında olan Pakistan’da banknot kağıdı 
fabrikasından sonra tekstil makineleri, ilâç sanayii, kimyevi boyalar, kimya 
sanayii dallarında da ortak teşebbüsler kurulması yolunda İran, Pakistan ve 
Türkiye arasında prensip mutabakatına varılmış bulunuyor. Ortak bildiride 
açıklanan (İran’dan Türkiye’nin bir Akdeniz limanına petrol boru hattı inşa- 
ası ile ilg ili projenin) en kısa zamanda tahakkukuna çalışılacak ve zannediyo
rum ki bu netice ortak amaçlı teşebbüslerin en önemlilerinden biri olacaktır.

Ticari ve İktisadî çalışmalarım ıza yardımcı diğer alanlardaki faliyetle- 
rimiz olumlu bir şekilde ilerlemektedir. Memleketlerimiz arasında mevcut 
geleneksel bağlar ortak bir şekilde yürüttüğümüz kültürel faaliyetlerle ülke 
ve halklarım ızı birbirine daha da yaklaştırmaktadır.

Üç sene gibi kısa bir zamanda RCD içerisinde kaydettiğimiz gelişmeler 
bölge memleketlerinin böyle bir işbirliğine duyduğu ihtiyacı açık bir şekilde 
göstermektedir. Türkiye RCD’nin daha da gelişmesi yolunda her zaman ol
duğu gibi azami gayreti gösterecektir.
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Netice olarak Bakanlar Konseyi toplantılarının tam bir bölgesel işbirli
ği ruhu ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan ettiğini ve varılan sonuçla
rın memnuniyet verici olduğunu söylemek isterim.»

B  E L G E 4 10 A ğu s to s  1967

CUMHURBAŞKANININ «H UKUK YOLUYLA DÜNYA BARIŞI 

TEŞKÎLÂTI»NA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, «Hukuk Yoluyla Dünya Barışı Teşkilâtı» 
Başkanı Charles S. Rhyne’a şu mesajı göndermiştir :

«Hukuk Yolu ile Dünya Barışı 3. konferansının açılışı münasebetiyle si
ze ve mümtaz delegelere selâmlarımı ve basarı dileklerim i sunmaktan müstes-O ^
na bir zevk duymaktayım.

Çeşitli hukuk dallarına ait özel yetki sahalarında kabiliyet sahibi olan 
ve dünyanın çeşitli kısım larını temsil etmekte bulunan değerli delegelerin hu
kukun üstünlüğünü gerçekleştirmek yolundaki büyük gayretlerinin insanlığın 
önemli problemlerinin sulhçu yollarla hallinde değerli bir rol oynayacağı hu
susunda kat’i ve samimi bir inanca sahip bulunmaktayım. Gerçekten, m illî hu
dutlar içinde ve m illetlerarası alanda sulh içinde yaşama şartının ana temeli 
hukuk müesseseierine ve kaidelerine dayanmaktadır.

Hukuk kuralları ve prensipleri, m illetlerarası barış ve düzeni idame et
tirmekle sorumlu bulunan Birleşmiş M illetler teşkilâtının yasasında münde
miç bulunmaktadır. Memleketimiz, Birleşmiş M illetler prensiplerine kuvvet
li bir şekilde bağlı olduğu m illetlerarası hukukî ve ahdî bağlara bir bütün ola-> O O <-?
rak sadık bulunduğu cihetle, Türkiye’nin dış politikasının değişmez ilkesi, 
«hukukun hükümranlığı» olmaksızın dünya sulhunün kurulamayacağı gerçe
ğine istinat etmektedir. Bu bakımdan, dünyada tam ve sürekli barış zemini
nin yaratılmasında hukukun ve hukukçuların rolüne büyük önem atfetmek
teyim.

Sizin ve bütün mümtaz delegelerin gayretlerini takdirle karşıladığım ı 
belirtirken, çalışmalarınızın başarı İle sonuçlanmasını bütün kalbim le temen
ni ederim.»
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DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞ POLİTİKAMIZ KONUSUNDA  

BİR DEMECİ

B E L G E  5 30 Ağustos 1967

Ankara'da yayınlanan Daily News gazetesine verdiği demeçte Dışişleri 
Bakam Çağlayangil, şunları söylemiştir :

«Devletlerin politikası : her şeyden evvel m illi güvenlik sağlanması 
esasına dayanır. Bilhassa Türkiye gibi büyük ve hızlı bir kalkınma hareketine 
girişmiş, bütün gücünü yurdun imârına ve milletin refahına yöneltmiş mem
leketlerde hükümetlerin başlıca görevi, içte ve dışta tam bir barış yaratmak, 
istikrarlı bir idare kurmak ve güvenliği sağlamak olmalıdır. Böyle bir poli
tikanın yürütülebilmesi ise şüphesiz ki, karşılıklı güven ve saygı esasına da
yanan, maceralardan uzak kalan bir davranışa bağlıdır.

Bugünkü hükümetin bağlı bulunduğu iktidar, seçimlerinde büyük Türk 
m illetinin huzuruna bu görüşlerle çıkmış ve milletten itimat alarak görevine 
başlamıştır. Bunun içindir ki hükümetimiz programında, dış politikasının 
umumî istikametini bu prensiplerin ışığı altında ve şöylece tesbit etmiştir :

a) genel politikamızın başlıca hedefi, Türkiye’nin güvenliğini sağla
mak ve korumaktır.

b) U luslararası işbirliğine ve dünya barışını koruma çabalarına aktif 
bir şekilde katılacağız.

c) İşbirliği ve dostluğu aranan itibarlı bir devlet olabilmek için m illet
lerarası ilişkilerim izi geliştirmek ve çevremizi genişletmek hedefimiz olacak
tır.

ç) Hedeflerimizi tahakkuk ettirirken ekonomimize ve kalkınma gayret
lerimize yardımcı olmayı daima gözönünde bulunduracağız.

Bu gayeler, Türkiye’nin Atatürk mirası «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» 
prensiplerine dayanan geleneksel politikasından, hattâ bir çok devletlerin dış 
politika umdelerinden umumî hatlarıyla farklı şeyler değillerdir.

Hükümetimizin politikasına özellik ve yenilik veren unsurları, bu esas
lardan ziyade gayelerimizin tahakkuku için seçtiğimiz usulde, daha doğrusu 
tatbikatta İzlediğimiz yolda aramak lâzımdır. Sıhhatli ve sağlam bir dış poli
tika, sadece güzel hazırlanmış bir programla yürütülmez. Gerçekçi, samimi, 
şahsiyetli bir tatbikatın yollarını bulmak gerekir.

Sadece kendi menfaatlerinin elde edilmesine çalışan m illetlerin başarı
ya ulaştıkları görülmemiştir. Beşerî münasebetlerde olduğu gibi, devletler
arası ilişkilerde de karşılıklı çıkarların ahenkleştirilebildiği ölçüde olumlu 
sonuçlara varılmak mümkün olur. D iğer taraftan, yeni dostluklar kurarken, 
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mevcut iyi münasebetleri bozmamak da ayrıca önemle üzerinde durulacak bir 
husustur.

Bir yandan demokratik rejimlerin bütün icaplarına uyarak ilerlemeğe 
çalışırken, yani evimizin iç düzenini kuvvetlendirmeğe uğraşırken, öte yandan 
başta uzak ve yakın komşularımız olmak iizere diğer devletlerle karşılık lı say
g ı ve anlayış içinde iyi İlişkiler kurmağa gayret ediyoruz. Zümreci ve inhisarcı 
bir politika takip etmekten sakınıyoruz. Rejimlerin farklı oluşunu, iyi ilişkiler 
kurmak İçin bir engel saymıyoruz. Fakat Batı ile kader birliği halinde bulun
duğumuzu hiç bir zaman hatırdan çıkarmıyoruz. M illi menfaatlerimizi, ulus
lararası taahhütlerimizi her zaman mahfuz tutuyor ve buna açıkça belirtiyoruz. 
Dış politikamızın belirli vasıflarından biri de, hızla değişen icap ve şartlara 
ayak uyduracak şekilde gelişmiş olmasıdır. Yeknesak ve hareketsiz bir politi
ka yerine, optİon imkânı olan canlı ve seyyal bir siyasetin daima faydalı ve ve
rim li olacağı inancındayız.

Hükümetimizin iki yıla yaklaşan görev süresi içinde İzlediği dış poli
tikanın genel hatlarının ve amaçlarını böylece özetlemiş olduğumu zannedi
yorum. İdareyi devir aldığımız an ile bugünkü durumu kıyasladığımız zaman 
elde edilen neticeler bize göre memnuniyet vericidir. Memleketler arasındaki 
ziyaretlerin, şahsî temasların bu neticenin İstihsalinde önemli bir payı oldu
ğu ve bu şekildeki münasebetlerin, aktif bir politikanın kaçınılmaz unsuru 
bulunduğu inancındayız. Bölgemizdeki bütün devletlerle, Doğu memleketle
riyle ve taraf tutmayan m illetlerle ve bilhassa kendileri ile dinî ve tarihî mü
nasebetlerimiz çok kuvvetli olan Müslüman ve Arap kardeşlerimizle ilişkileri
mizde büyük inkişaflar kaydettik. Bu sonuçtan bahtiyarlık duymaktayız.

En büyük m illi ve hayatî dâvamız olan Kıbrıs meselesini barışçı bir yol
la  sona erdirmek için sarfettiğimiz gayretler büyüktür. Bu çetin dâva ile ilg ili 
bütün tarafların meşru menfaatlerini koruyacak barışçı bir çözüm yoluna u la
şılabilmesi ümidini hiç bir zaman kaybetmediğimiz gibi, Kıbrıs’lı soydaşları
mızın güvenliği ve Türkiye’nin ada üzerindeki tarihî haklarını da sonuna kadar 
ve her ne pahasına olursa olsun korumak azmimizden de hiç bir şey eksilmiş 
değildir.»

B E L G E 6 31 A ğu s to s  1967

ARAP ÜLKELERİNE TÜRK HÜKÜMETİNİN YARDIMI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konudaki açıklaması 
şÖyledir ;

47



«Son Orta Doğu olayları dolayısiyle K ızılay tarafından Ürdün, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti ve Suriye’ye yapılmış bulunan cem’an 800.200 Türk Lirası 
(88.920 dolar) yardıma ilâveten hükümetimiz, Kızılay kanalile aynı memle
ketlere 4 milyon 500 bin Lira (500.000 dolar) değerinde yeni aynî yardım 
yapmağa karar vermiştir. Yardım konusunu teşkil eden malzemenin, adıgeçen 
memleketlere Mersin’den deniz yolile şevkine yakında başlanacaktır.

Yardım malzemesi şu maddelerden mürekkeptir :

250 ton şeker
1.000 çuval un 
200 ton pirinç
250.000 paket sigara
10.000 çift kundura
60.000 metre kaput bezi
100.000 metre basma
20.000 adet kilim  
10 ton Üzüm
5 ton Çay

Bu malzemenin memleketler arasındaki dağıtımı şöyledir :
a) Ürdün’e toplam 2 milyon 250 bin TL (250.000 dolar) değerinde : 
130 ton Şeker
500 çuval Un 
100 ton pirinç
130.000 paket sigara
5.000 çift kundura
30.000 metre kaput bezi
50.000 metre basma 
5 ton Üzüm
2,5 ton çay
10.000 adet kilim
b) BAC’ne toplam 1 milyon 350 bin TL (150.000 dolar) değerinde :
70 ton şeker
300 çuval Un 
60 ton pirinç
70.000 paket sigara
3.000 çift kundura
18.000 metre kaput bezi
30.000 metre basma
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6.000 adet kilim 
3 ton üzüm
15,5 ton çay
c) Suriye’ye toplam 900 bin TL (100.000 dolar) değerinde : 
50 ton şeker 
200 çuval Un 
40 ton pirinç
50.000 paket sigara
2.000 çift kundura
12.000 metre kaput bezi
20.000 metre basma
4.000 adet kilim 
2 ton üzüm
1 ton çay
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

K I B R I S

9-10  Eylül tarihlerinde, Başbakan Süleyman Demirel ile Yunanistan Baş
bakanı Konstantin Kollias, Keşan ve Dedeağaç’ta buluşarak Türk-Yunan iliş
kileri ve Kıbrıs konularında görüşmeler yapmışlardır.

12 Eylül tarihli basın toplantısında bu görüşmeler hakkında bilgi veren 
Başbakan Demirel, özetle şunları söylemiştir: «Kıbrıs işinin bugüne kadar ba
rışçı bir çözüm yoluna kavuşmamasında Yunanistan'ın Adayı kendisine ilhaktan 
gayri bir hal şeklini mümkün görmemesi başlıca âmil olmuştur. Türk tezi ise, 
yürürlükteki andlaşmaların tarafların rızası olmadan değiştirilmesini, cemaat
lerden birinin diğerine tahakkümünü, Lozan’la bu bölgede kurulmuş olan den
genin bozulmasını ve adanın bir başka Devlete tek taraflı ilhakını önlemek 
kaydiyle ihtilâfa bir çözüm yolu aramak esasına dayanır.»

T Ü R K - S O V Y E T  İ L İŞ K İL E R İ

Başbakan Süleyman Demirel, 19-29 Eylül tarihleri arasında Sovyetler 
Birliğini resmen ziyaret etmiştir. Türkiye Başbakanı ile Sovyetler Birliği Başba- 
kanı arasında yapılan görüşmeler sonunda yayınlanan ortak bildiride de be
lirtildiği gibi, «Başbakanlar, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında temel men
faatleri zıddiyet haline sokacak bir meselenin mevcut olmadığını kaydetmiş
lerdir. Buna mukabil halihazırda iki memleket arasındaki ilişkilerin Türkiye 
ve Sovyetler Birliğinin mütakabil menfaatlerine uygun olarak gelişmekte oldu
ğu geniş ve olumlu bir alanın ortaya çıktığını müşahade etmişlerdir.»
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TÜRKİYE’NİN DİĞER İKİLİ İLİŞKİLERİ

Başbakan Süleyman Demirel, 1 3 - 1 7  Eylül tarihleri arasında Romanya'ya 
yaptığı ziyaret ile ilgili olarak şuları söylemiştir:

«Bu ziyaretin Türk-Romen münasebetlerinin gelişmesi yönünde mühim 
bir merhale teşkil ettiği kanaatim beraberimde getiriyorum.»

Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal, Türkiye'yi 5-11 Eylül tarihlerinde ziyaret 
etmiştir. Kral Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay arasında yapılan resmi 
görüşmelerde Orta - Doğu meselesi üzerinde önemle durulmuş ve Türkiye'nin 
Arap topraklarının işgali hususundaki tutumu ve Arap memleketlerine olan 
dostluğu bir kere daha teyid edilmiştir.

Libya Kralı İdris El - Sunusi, Cumhurbaşkanı Sunay’ın davetlisi olarak isti
rahat ve tedavi maksadiyle geldiği Bursa Kaplıcalarında bir süre ikamet etmiş
tir.
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EYLÜL Î967'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, Kıbrıs konu
sunda çeşitli çözüm yolları ile ilgili yayınlar üzerindeki 
sorulara cevap vererek şu açıklamayı yapmıştır : «Bizim 
için önemli olan Ada’daki Türk mevcudiyetinin güvenliği
ni hak ve hukukunu sağlamak ve şimdiye kadar tekrar 
edegeien Rum saldırılarına son vermektir. Önemli olan 
budur. Anlaşmaya varıldıktan sonra, ortaya çıkacak şe
kil şu ya da bu olabilir. Esas olan varılacak olan so
nuçta 4 prensibin ruhunun korunmasıdır, şekil meselesi 
değildir. İşin müşkilâtı da buradan gelmektedir.»

1 Evlûl 1967 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN KIBRIS İLE
İLGİLİ AÇIKLAMASI

1 Eylül 1967 1967 KONSORSİYUM YARDIMLAR!

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
1967 yılı için, konsorsiyom üye devletlerinin Türkiye'ye 
yapacakları yardım miktarı, 269 milyon 150 bin dolara 
ulaşmaktadır.

Yapılan anlaşma gereğince, bu miktarın 48 milyon 
40 bin doları röfinansman ve borç tecillerine ayrılmak
ta, 80 milyon 96 bin dolarlık program yardımına ilâve
ten, 139 milyon 79 bin dolarlık proje yardımı sağlanmak
tadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Fransa, Ka
nada, İngiltere İsveç ve İsviçre'nin bu yıl Türkiye'ye ya
pacakları bu yardımlardan başka, İtalya, Almanya ve 
Avusturya ile Amerika Birleşik Devletleri yeniden ve EMA 
teşkilatı Türkiye'ye program ve proje kredisi vermeyi ta
ahhüt etmişlerdir.

Böylece, bu devre içinde Türkiye’ye yapılacak yar
dım taahhütler toplamı, 347 milyon dolara yükselmiş bu
lunmaktadır.
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2 -8  Eylül 1967 İTALYA DIŞ TİCARET BAKANININ ZİYARETİ

İzmir Fuarındaki İtalyan pavyonunda düzenlenen 
«İtalyan günü»nde hazır bulunmak üzere Türkiye’ye 
gelmiş olan İtalyan Dış Ticaret Bakanı Giusto Tolloy mem
leketimizden ayrılırken basın temsilcilerine şunları söy
lemiştir :

aa»
«Memnunluk verici bir seyahat yaptım. Bir defa 

daha Türkiye - İtalya arasındaki, her alandaki münase
betlerin çok iyi olduğunu müşahade ettim. 1967 yılı Türk- 
İtalya ticarî mübadelesinde artış yılı olmuştur. Bu gelecek 
için ümid verici bir olaydır. Türkiyenin tedrici olarak Av
rupa Ortak Pazarına üye olması ile ve liberasyonun art
ması ile mübadele daha da hızlanacaktır. İtalya, Türkiye
nin Ortak Pazara tam üye olması için her türlü yardıma 
hazırdır.»

2  E y lü l  1 9 6 7  Y U N A N İS T A N  B A Ş B A K A N I N I N  T Ü R K  - Y U N A N

İL İŞ K İL E R İN E  D A İR  S Ö Z L E R İ

Yunanistan Başbakanı Kollias, Selanik Fuarını açış 
konuşmasında, Hükümetinin dış siyaseti hakkında izahat 
vermiş, bu arada da, «Türkiye ile ihtilâflarımızı halletmeyi 
arzu ediyoruz» demiştir.

3  Eylül 1 9 6 7  T İC A R E T  B A K A N IN 5 N  Ç E K O S L O V A K Y A  V E  İ T A L Y A ’Y I

Z İ Y A R E T İ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, Çekoslovakya Dış 
Ticaret Bakanının davetlisi olarak, Bruno Fuarının açı
lışında hazır bulunmak üzere Çekoslovakya'ya gitmiştir. 
Türkiye, Bruno Fuarına İstanbul Odaları Fuar Komitesinin 
özel bir pavyonla katılmaktadır. Ticaret Bakanı, Bruno 
Fuarından sonra Türk hükümetinin resmen katıldığı İtal
ya’nın beynelmilel Bari Fuarının açılışında hazır bulun
muştur.
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4 - 2 8  EylÛl 1967 LİBYA KRALININ İSTİRAHAT MAK5ADİYLE BURSA’Y! 
ZİYARETİ

4 Eylül 1967

4 Eylül 1967

5-11 EylÛl 1967

Cumhurbaşkanı Cevdet S^nay’ın davetlisi olan Lib
ya Kralı AAajeste İdris E| - Sunusi, tedavi ve istirahat gör
mek üzere Bursa’da 24 gün kalmıştır. Libya deniz kuv
vetlerinden Tobruk gemisinin refakat ettiği Savarona 
okul gemisi ile Mudanya'ya gelen Libya Kralı, Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından karşılanmış
tır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ise, 22 Eylûl’de Anka
ra’dan Bursa’ya giderek konuk Kralı ziyaret etmiştir.

ULAŞTIRMA BAKANININ KUZEY AMERİKA’DAKİ 
İNCELEMELERİ

Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç, Montreal Fuarı 
münasebetiyle düzenlenen uluslararası ulaştırma bakan
ları konferansına katılmak üzere Kanada’ya gitmiştir. 
Bakan Konferanstan sonra da Amerika Birleşik Devletleri 
misafiri olarak Amerika'da da tetkiklerde bulunmuştur.

KUVEYT TİCARET BAKANININ ZİYARETİ

Bir süredir Türkiye’de bulunan Kuveyt Ticaret ve 
Endüstri Bakanı Abdullah Al-Jabîr, memleketimizden 
ayrılırken verdiği demeçte, Türkiyede kaldığı süre içinde 
Ticaret Bakanı ve İstanbul ticaret odası başkanı ile görüş
tüğünü, iki memleket arasında ticari gelişmeler için karşı
lıklı heyetlerin gönderilmesi huşunda anlaşmaya varıldı
ğını söylemiştir.

ÜRDÜN KRALINIM TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Ürdün Kıralı Hüseyin Bin Tallai, 5-11 Eylül tarihle
ri arasında Türkiye'yi resmen ziyaret etmiştir. Havaalanın
da Orta - Doğu savaşı ile ilgili olarak bir demeç veren 
Kral Hüseyin (Bk. Belge 1 ), daha sonra cınıt-kabiri ziya
ret ederek özel deftere takdir hislerini kaydetmiştir (Bk.- 
Belge 2 ). Cumhurbaşkanı Sunay ayni akşam Ürdün Kralı 
şerefine bir yemek tertip etmiştir (Bk. Belge 3 ). Başbakan
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Süleyman Demirel de 6 Eylül günü konuk Kralın şerefine 
bir öğle yemeği vermiştir (Bk. Belge 4 ). Türkiye - Ürdün 
resmî görüşmeleri 7 Eylûl'de yapılmıştır. 7 Eylûl'de Anka
ra'dan İstanbul'a hareket eden Ürdün Kralı, 11 Eylül ta
rihinde Başbakan Süleyman Demire! tarafından uğurlana
rak memleketimizden ayrılmıştır. Türk-Ürdün ortak bildi
risi ayni gün yayınlanmıştır (Bk Belge 5).

5 Eylül 1967 BATI PAKİSTAN GENEL VALİSİNİN ZİYARETİ

Batı Pakistan Genel Valisi Genaral Muhammed Musa 
Han, Hükümetimizin davetlisi olarak bir haftalık resmî 
bir ziyarette bulunmak üzere İstanbul'a gelmiştir.

6 Eylül 1967 TÜRK-YUNAN ZİRVE GÖRÜŞMESİ HAKKINDAKİ
AÇİKLAMA

Dışişleri Bakanlığından bu konudaki açıklama şöy- 
ledir :

«Türkiye ve Yunanistan Başbakanları, 9 Eylûl'de 
Keşan’da ve 10 Eylûl'de Dedeağeç’ta buluşarak, iki Hü
kümet arasında cerayan etmiş olan görüşmelerin ışığı 
altında, Kıbrıs meselesi dahil Türk - Yunan ilişkilerinin 
tamamını gözden geçirmek ve iki ülkeyi ilgilendiren mil
letlerarası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulun
mak huşunda mutabık kalmışlardır,

TÜRK HEYETİ

Başbakan Süleyman Demirel 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki 
Kuneralp
Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Turan Tuluy 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Elçi İlter 
Türkmen
Dışişleri Bakanlığı Birinci Başhukuk Müşaviri Prof.
Suat Bilge
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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürü 
Oktay İşcen
Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Genel 
Müdürü Adnan Bulak
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muammer Ekonom 

YUNAN HEYETİ

Başbakan C. Kollias
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Korgeneral 
G. Spandidakis
Dışişleri Bakanı P. Economou - Gouras 
Devlet Bakanı Albay G. Papadopoulos 
Dışişleri Bakanlığı Daimî Müsteşarı Büyükelçi G. 
Hristopoulos
Yunanista'nın Ankara Büyükelçisi M. J. Delivanis 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye - Kıbrıs Dairesi Başkanı Elçi 
B. Theodoropoulos
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü AA. Cottakis 
Dışişleri Bakanlığı Türkiye - Kıbrıs Dairesi Başkan Yardım
cısı Büyükelçilik Müsteşarı E. Lagakos»

B. M.’DEKİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİNİN TEKZİBİ

Birleşmiş Milletler’deki Türkiye temsilcisi Orhan 
Eralp, Yunan iddialarının aksine Türk uçaklarının 15 Tem- 
muz'da Yunan semalarını ihlâl etmediğini Genel Sekreter 
U Thant’a bildirmiştir.

U Thant’a gönderilen mektupta Eralp, «Türk ma
kamları, sözkonusu iddialar üzerine yaptıkları soruşturma 
sonucunda hiçbir Türk uçağının Yunan semalarını ihlâl 
etmediğini ortaya çıkarmışlardır» demektedir.

PEŞAVER ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANIN ZİYARETİ

Peşaver Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. A. H. Dani Merkezi Andlaşma teşkilâtının kültür 
programı çerçevesinde on günlük bir inceleme gezisi yap
mak üzere Ankara’ya gelmiştir.



8 EylÛl 1967

9-  10 Eylül 1967

9 Eylül 1967

11-16  Eylül 1967

11 Eylül 1967

YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Yunan Hükümeti, Kıbrıs’ta bulunan 8. M. barış gücü 
masraflarına karşılık olmak üzere 600.000 dolar bağış
lamıştır. Bu suretle, Yunanistan’ın 1964'den beri barış 
gücü için Birleşmiş Milletlere ödediği meblağ 5.650.000 
doları bulmuştur.

KEŞAN - DEDEAĞAÇ GÖRÜŞMELERİ

Başbakan Süleyman Demirel ile Yunanistan Baş
bakanı Konstantin Kollias, 9 Eylül Cumartesi günü Ke
şan’da ve 10 Eylül Pazar günü Dedeağaç’ta buluşup mü
zakerelerde bulunmuşlardır. Türk-Yunan zirve görüşme
lerinin İlk günü Başbakan Demirel, Yunan Başbakanı 
şerefine Keşan Orduevinde bir yemek vermiştir. (Bk. Belge- 
6). Zirve toplantısının İkincisi ise, Başbakan Kollias'ın 
Türkiye Başbakanı şerefine verdiği bir yemek ile başla
mıştır (Bk. Belge 7.) Görüşmelerin sonunda bir ortak bil
diri yaymlanmıştır (Bk. Belge 8).

BATI ALMANYA EKONOMİ BAKANLIĞININ BİR 
YETKİLİSİNİN İZMİR’İ ZİYARETİ

Federal Almanya Ekonami Bakanlığı Fuarlar ve 
Sergiler seksionu müdürü Dr. van Boeder, fuarı ziyaret 
etmek üzere İzmir'e gelmiştir.

UNESCO BALKAN VE İSKANDİNAV KOMİSYONLARI 
KONFERANSI

Unesco Balkan ve İskandinav milli komisyonları 
bögesel konferansı İstanbul’da toplanmıştır,

CENTO’NUN TARIMSAL GELİŞME KONFERANSI

Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla Cento tarafın
dan düzenlenen Tarımsal Gelişme konulu konferans, İs
tanbul'da toplanmıştır.
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12 Eylül 1967 BAŞBAKANiN BASIN TOPLANTISI

12-13 EylÛl 1967

12 Eylül 1967

Başbakan Süleyman Demire!, bir basın toplantısı 
yaparak, Yunanistan Başbakanı Kollias ile Kıbrıs konu
sunda yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermiştir (Bk.- 
Belge 9).

TÜRKİYE-AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 
TOPLANTISI

Türkiye - AET Parlamento Komisyonunun 4 üncü 
toplantısı İzmir’de yapılmıştır. Toplantıyı açan Türkiye 
heyeti başkanı Samsun Senatörü Dr. Fethi Tevetoğlu, Tür
kiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklığın devamlı olarak 
gelişmekte bulunduğunu, işaret etmiş Türkiye ile A.E.T 
arasında kurulacak gümrük birliğinin plân programını 
ve iktisadı entegrasyonun esaslarını kapsayacak olan 
karma protokolün hazırlanmasında, ekonomimizin sar- 
snıtılara uğramadan intibakının sağlanmasının göz önün
de bulundurulması gerektiğini söylemiştir.

Türk Hükümeti delegasyon başkanı Dışişleri Bakan
lığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp da' ikinci Beş yıllık Kal
kınma Plânı çerçevesindeki müstakbel gelişme hedefle
rin ve Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılma gayelerini an
latmıştır.

Toplantının sonunda bir basın konferansı düzenlen
miştir (Ek. Belge 10),

TÜRK TİCARET HEYETİNİN POLANYA’DAKİ TEMESLARI

Polonya Dışişleri Bakanı Rapacki’nir Mayıs ayında 
memleketimizi ziyareti sırasında yaptığı ve hükümetimiz
ce uygun karşılanan telkin üzere, Türkiye ile Polonya 
arasında İktisadî ve ticarî münasebetlerin hangi sahalar
da daha çok geliştirilebileceğini tetkik etmek maksadıyla 
4 Eylül'de Polonya’ya giden 4 kişilik özel sektör heyeîi, 
ilgili makam ve müesseselelerle gerekli istişcıri temasla
rını bitirerek, 12 Eylül de Varşova’dan ayrılmıştır.
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13 EylÛl 1967 BAŞBAKANIN ROMANYA’YI ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demirel, Romen Başbakanının 
Türkiye'ye yaptığı ziyareti iade etmek üzere 13-17 Eylül 
1967 tarihleri arasında Romanya'yı resmen ziyaret etmiş
tir. Bükreş havaalanında törenle karşılanan Türkiye Baş
bakanı, daha sonra Romen kahramanları abidesine ve 
Türk şehitliğine birer çelenk koymuştur. Romanya Baş
bakanı ayni gün Başbakan Demirel şerefine bir öğle ye
meği vermişti (Bk. Belge 11). 13 Eylül akşamı başlayan Türk 
Romen resmi görüşmeleri 14 Eylül sabahı da devam ede
rek sona ermiştir. Başbakan Süleyman Demirel, 14 Eylül 
akşamı Romanya Başbakanı Gheorghe Maurer şerefine 
bir akşam yemeği vermiştir (Bk. Belge 12). Ertesi günü 
Ploeşti’deki petrol tesislerini gezen Başbakan Demirel, 
16 Eylül günü de Köstence’deki turistik tesisleri, şehrin 
içinde bulunan Mahmudiye camiini ve civarındaki Mur- 
tatlar Şarap Endüstrisi tesislerini gezmiştir. Ziyaret ile il
gili olarak, Romanya Başbakanı Anadolu Ajansına bir 
demeç vermiştir (Bk. Belge 13). Başbakan Demirel ise bir 
basın toplantısı düzenlenmiş (Bk. Belge 14) ve ayrıca 
Lunica mecmuasına bir demeç vermiştir (Bk. Belge 15). 
Türk - Romen bildirisi (Bk. Belg.e 16) 17 Eylûl'de yayın
lanmıştır. Aynı gün Türkiye'ye dönen Başbakan Süley
man Demirel, basın mensuplarına ziyareti hakkında bilgi 
vermiştir (Bk. Belge 17).

13 Eylül 1967 Y U N A N  B A Ş B A K A N I N I N  K E Ş A N  - D E D E A Ğ A Ç

G Ö R Ü Ş M E L E R İ  İL E  İ L G İ L İ  A Ç I K L A M A S I

Yunan Başbakanı Konstantin Kollias, Yunan halkı
na hitaben bir demeç vererek, hafta sonunda Türk-Yunan 
sınırında Başbakan Demirelle yaptığı görüşmelerde Yu- 
nanistanın ulusal çıkarlarına aykırı bir çözüm yolu kabul 
etmediğini açıklamıştır.

Kollias demecinde «Yunan teklifleri, adaleti, siya
setin gereklerini ve siyasi realiteleri birleştirmekteydi,» 
demiş, Yunan tekliflerinin, Kıbrıs halkının barış içinde 
yaşamasını ve refahını sağlayacak teminatlar ihtiva et
tiğini ileri sürmüştür. Türk - Yunan görüşmelerinin fay
dalı olduğunu söyleyen Kollias «bu görüşmeler, İki millet
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arasındaki ilişkilerin havasını düzeltmek konusunda ortak 
bir arzuya sahip olduğumuzu göstermiştir» demiştir.

Kol lias bir çözüm yoluna varılabilmesi amacıyla 
herzaman görüşmelere girişmeye hazır olduğunu belir
terek, «Kıbrıs sorununun ilgili tarafların meşru çıkarlarına 
dayanan daimi bir çözüme ulaştırılabilmesi için, diğer ta 
rafın da siyasi realiteleri kabul edeceğine inanmak isterim, 
bu çözüm yolu, uluslararası ahlâk kurallarına ve Kıbrıs 
halkının çoğunluğunun isteğine uygun olmalıdır» de
miştir.

Kollias, şunları ilâve etmiştir : «bu arada adada 
barış ve güvenlik korunmalıdır, gerginlik, tehlike yarata
caktır».

13 EylOI 1967 AVRUPA YATIRIM BANKASININ DALAMAN KAĞIT
FABRİKASINA AÇTIĞI KREDİ

Avrupa Yatırım Bankası, Muğla'daki Dalaman kâğıt 
fabrikası için 14 milyon dolarlık kredi açmıştır. Kredi için 
Banka’ya yüzde 4,5 üzerinden yıllık nominal faiz ödene
cektir. 46 taksitte ödenecek kredinin vadesi 31 Ocak 1997 
olacaktır. İlk taksit ise, 31 Temmuz 1974'te verilecektir.

14 EylOI 1967 FEDERAL ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Federal Almanya İçişleri Bakanı Paul Lucke, Hükü
metimizin resmi konuğu olarak İstanbul’a gelmiştir. Er
tesi günü Ankara’ya hareket eden konuk Bakan burada 
iki gün kalmış, daha sonra İzmir ve İstanbul'u da ziyaret 
ederek 18 EyIûI’de memleketimizden ayrılmıştır.

14 Eylül 1967 POLONYA DIŞ TİCARET BAKANININ ZİYARETİ

Polanya Dış Ticaret Bakanı Witold Trampczynski, Türkiye 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’in daveti üzerine 14-28 Eylül 
tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuş
tur. Ziyaret, Türk Ticaret Bakanının 1967 yılı başında Po
lonya’ya yaptığı ziyaretin iadesidir.
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İki Bakan Ankara'da resmi görüşmeler yapmışlar
dır. Daha sonra konuk bakan İzmir’e giderek fuarı gez
miştir.

Türkiye İle Polanya arasındaki ticari mübadelede 
bilhassa 1965-66 yıllarında önemli bir gelişme olmuş, 
Türkiye'nin Polonya'ya ihracatı 6 milyon dolardan 8 mil
yon dolara, Polonya’dan ithalat ise 6 milyon dolardan 
9 milyon dolara yükselmiştir. 1967 yılı ticarî mübadele
sinde İse % 10 nisbetinde bir artış öngörülmektedir.

14 Ey 1 û 1 1967 AVRUPA KONSEYİ EĞİTİM BAKANLARI KONFERANSINDA
MİLLİ EĞİTİM BAKAN! ERTEMİN BİR MÜDAHALESİ

12 Eylül tarihinde Strasburg’da başlamış olan Av
rupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansında Milli Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem, Kıbrıs Rum Milli Bakanı olarak top
lantıya katılan Spyidakis’e itiraz etmiş ve adı geçenin 
Kıbrıs anayasasına göre seçilmiş bir bakan olmadığını 
söylemiştir.

Türk Mili Eğitim Bakanı konferans başkanlığına 
önce yazılı olarak müracaat edip itirazını bildirmiş ve da 
ha sonra söz alarak bütün delegelere hitaben «Spyidakis 
Kıbrıs anayasasına göre seçilmiş bir bakan değildir. Bu 
sebeple Kıbrıs'daki Türk topluluğunu temsile hiç bir yet
kisi yoktur» demiştir.

Ertem’den sonra söz alan Spyidakis aynı zamanda 
Türk topluluğunu da temsilettiğine dair bir H'-iiqsj olma
dığını, esasen ada'nın bu kısmındaki eğitim faaliyetlerin
den hiç bir haber alamadıklarından böyle bir temsile im
kânı bulunmadığını ifade etmiştir.

Böylelikle, İlhami Ertem'in itirazı uygun görülmüş 
ve Spyidakis kongre’ye sadece Kıbrıs Rumlarını temsilen 
katılmıştır.

14 Eylül 1967 CENTO GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİ BİR ATANMA

Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri eski Washington 
Büyükelçimiz Turgut Melemencîoğlu Cento genel Sekreter
liğine atanmıştır. Yeni Genel Sekreter Ocak 1968'de göre
vine başlayacaktır.
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15 EylÛl 1967 SOVYET TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

15 Eylül 1967

18-25 Eylül 1967

18 Eylül 1967

18 Eylül 1967

19-29 Eylül 1967

Türkiye Odalar Birliğinin davetlisi olark Moskova 
Ticaret Odasından bir heyet Türkiye’ye gelmiştir. Konuk 
Ticaret heyeti, Ankara, İzmir, İstanbul ve Ad’ana’da temas
larda bulunduktan ve hükümet ilgilileriyle görüştükten 
sonra, 30 Eylûl'de yurdumuzdan ayrılmıştır.

LİBYA TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Türkiye de Libya arasındaki ticarî ilişkileri geliştir
mek amacı ile, bir Libya ticaret heyeti İzmir’e gelmiştir.

MİLLET MECLİSİ BAŞKAN!N!N YUGOSLAVYA’YI 
ZİYARETİ

Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli Başkanlığın
da bir parlamento heyetimiz, Yugoslav parlamentosunun 
davetlisi olarak 18-25 Eylül tarihleri arasında Yugoslav
ya’yı ziyaret etmiştir.

B. M’DE TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’I ŞİKÂYETİ

Birleşmiş Milletlerdeki daimi temsilcimiz Orhan 
Eralp, Genel Sekreter U Thant'a sunduğu bir mektupla 
bir Yunan askerî jet uçağının 22 Temmuz tarihinde Türk 
semalarını ihlâlini protesto etmiştir.

BİR IRAK TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Türkiye’de çeşitli iktisadi ve ticarî konular üzerinde 
inceleme yapmak üzere bir Irak ticaret heyeti memleketi
mize gelmiştir.

BAŞBAKANIN SOVYETLER BİRLİĞİ’Nİ ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Demire!, Sovyet Başbakanı 
Aleksi Kosigin'in geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ziyareti 
iade etmek üzere 19-29 Eylül tarihlerinde Sovyetler Bir
liğini resmen ziyaret etmiştir.
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Vnukova havaalanında askerî törenle ve Başbakan 
Kosigin tarafından karşılanan Başbakan Süleyman Demrel, 
daha sonra Sovyetler Birliği Presidyum Başkanı Podgorni’yi 
ziyaret etmiştir (Bk. Belge 18). Türk-Sovyet resmî görüş
meleri ertesi günü, Başbakan Demirel’in Sovyetler Birliği 
Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksi Kosigin’i ziyareti ile baş
lamıştır. Ayni akşam, Aleksi Kosigin, Başbakan Demire! 
şerefine bir yemek vermiştir. (Bk. Belge 19). Ziyaretinin 
üçüncü günü Leningrad'a giden Başbakan Süleyman 
Demirel, burada muhtelif sınai tesis ve kültürel mahalleri 
gezmiş ve 22 Eylül günü Leningrad Belediye Başkanı 
Sizof tarafından şerefine verilen öğle yemeğinde bir ko
nuşma yapmıştır (Bk. Belge 20). Leningrad’dan Kiev'e 
hareket eden Demirel, ayni akşam Ukrayna Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Serbintsky’nin 
şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur (Bk. Belge 21). 
Ziyaretin beşinci günü Kiev'de tetkiklerde bulunduktan 
sonra buradan öğle üstü Taşkent’e hareket eden Başbakan 
ve beraberindeki Türk heyeti, 24 Eylül sabahı, Özbekistan 
Sovyet Şurası Prezidyum Başkanı Nasraddinova’yı ziyaret 
ettikten sonra (Bk. Belge 22) Semerkant'a hareket etmiş
lerdir. Semerkant'ta Timurlenk’in kabrine çelenk koyan 
ve daha sonra da «açlık stepi» nde sulama tesislerini ge
zen Başbakan, buradan ayni akşam tekrar Taşkent'e dön
müştür. Başbakan ertesi günü de Özbekistan Bakanlar 
Kurulu Başkanının şerefine verdiği öğle yemeğinde bu
lunduktan sonra (Bk. Belge 23), Taşkent'ten Baku’ya ha
reketinden önce İzvesfiya gazetesine bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 24). Baku’da büyük tezahüratla karşılanan 
Başbakan Demire!, 26 Eylül günü Azerbaycan'ın Sumgait 
şehri ile Hazer denizi ortasındaki petrol işletmesini ziya
ret ettikten sonra ayni akşam Azerbaycan Başbakanının 
şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur (Bk. Belge .25). 
27 Eylûi'de Baku’dan Moskova'ya hareket eden Başbakan 
Azarbaycan izlenimleri ile ilgili olarak Novostn.i ve 
Azarbaycan radyosuna bir mülakat vermiştir (Bk. Belge 
26). Türk-Sovyet resmi görüşmelerin devamı 28 Eylûi’de 
Moskova’da yapıldıktan sonra Sovyet Başbakanı, Demirel 
şerefine bir öğle yemeği vermiştir. (Bk. Belge27). Başba
kan Demirel'in Moskova’dan ayrıldığı 29 Eylül günü Türk - 
Sovyet ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. Belge 28). Başba
kan ayrıca yurda dönüşünde Sovyetler Birliğini ziyareti 
hakkında basına bilgi vermiştir (Bk. Be!ge29).



19 Eylül 1967 CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANÎNIN İRAN’I ZİYARETİ

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şevki 
Atasagun, İran Senatosu Başkanı Şerif Emami’nin geçen 
yıl Türkiye'ye yaptığı ziyareti iade maksadiyle 19-27 
Eylül tarihleri arasında İran'a resmi bir ziyarette bulun
muştur.

19 Eylül 1967 B İR L E Ş M İŞ  M ÎL E T L E R İN  BİR Y I L L I K  F A A L İ Y E T  R A P O R U N U N

KIBRIS İ L E  İ L G İ L İ  K IS M Î

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Genel Sekreter U 
Thaüt’ın açılış konuşması ile 22’nci toplantı dönemine 
girmiştir.

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletlerin bir yıllık faa 
liyeti hakkında hazırladığı raporda Kıbrıs’taki durumu 
da gözden geçirerek, bu sorunun halli yolunda hiç bir 
önemli gelişme kaydediimemesini üzüntüyle karşıladığını 
ifade etmiştir.

U Thant Genel Kurul'a, Kıbrıs’da bir çözüme varıl
madıkça Birleşmiş AAiIletler barış gücünün adadan çekilme
sinin yeniden husumete yol açacağını, bunun da Doğu 
Akdeniz bölgesinde barışın ve güvenliğin tehlikeye düş
mesine yo! açacağını ihtar etmiştir.

Genel Sekreter, B. M. Kıbrıs barış gücünün geçen yıl 
içinde çarpışmaların yeniden başgöstermesini önlemek 
olan, ası! görevini yerine getirdiğini, adada kanun ve ni
zamın sağlanması ve normal hayata dönülmesi için de 
kendi payına düşeni yaptığını bildirmiştir.

Adada normal hayata dönülmesini sağlamaya ça
lışmakla barış gücünün Kıbrıs sorununa siyasî bir çözüm 
aranması için gerekli atmosferi yaratacağını da ifade eden 
Gene! Sekreter, soruna siyasî çözüm aramanın ise ilgili 
taraflara düştüğünü söylemiştir.

Genel Sekreter, «bir çözüme varmak için belli baş
lı teşebbüs, geçenlerde Türkiye ile Yunanistan arasında 
yapılan görüşmeler olmuştur» demiş ve Birleşmiş Millet
ledir Kıbrıs konusunda arabuluculuk etmesinin, Türkiye 
ile Yunanistan arasında bu görevi yüklenecek bir arabu
lucu bulunamadığı için çıkmaza girdiğini anlatmıştır.
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Genel Sekreter, «genişletilmiş yetkileriyle Kıbrıs'dct 
bulunan şahsî temsilcim mevcut şartlar altında Kıbrıs Rum 
hükümeti ve Kıbrıs Türk liderliği ile temaslarını devam 
ettirmesi yanında bir çözüme doğru, Ankara ve Atina 
hükümetleri arasında da faydalı resmî temaslar kurul
masını sağlamıştır» demiştir.

Öte yandan, Romanya Dışişleri Bakanı Corneliu 
Manescu, Genel Kurul'un 22 inci toplantı döneminin Ge
nel Başkanlığına seçilmiştir.

19 Eylül 1967 DR. KÜCÜK’ÜN BİR DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük 
bir Kıbrıs Türk gazetesine verdiği demecinde, «Türkiye 
ve Kıbrıs’11 Türkler, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini 
hiç bir zaman kabul etmiyeceklerdir. Bu birleşme ancak, 
çifte ilhak şeklinde olursa, yani, Kıbrıs, Türkiye ile Yuna
nistan arasında taksim edilirse kabul olunabilir.» demiştir.

Dr. Küçük sözlerine şunları eklemiştir :

«Herkesçe kabul edilme şansı en büyük olan çözüm 
şekli, Kıbrıs’ın Türklerin ve Rumların oturdukları yerlerde, 
kendi yerel idarelerine sahip oldukları bağımsız bir Kıb
rıs’tır».

19 Eylül 1967 RUS TİCARET HEYETİ BAŞKANININ BASIN TOPLANTISI

Odalar Birliğinin davetlisi olrak yurdumuzda bulu
nan Rus Ticaret heyetinin başkanı İzmir’de yaptığı basın 
toplantısında «Sovyetler Birliği Türkiye'nin karşısına yeni 
bir teklifle çıkmıştır. Bu teklifimiz uzun süreli ticarî bir an
laşmadır. Sayın Türk hükümeti bu konuyu incelemektedir» 
demiştir. Heyet başkanı özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye ile iki mühim projenin anlaşmasını yapmış 
bulunuyoruz. Bu da ikitsadî münasebetlerimizin gelişme
sinde atılan mühim ve yeni bir adımdır. Bu münasebetle
rin gelişmesinde bazı zorluklar ve güçlükler çıkabilecek
tir. Fakat, büyük işlerde bunlar nazarı dikkate alınmaz. 
Memleketlerimizin İktisadî gelişmesi, her iki ülke halkının 
kalkınmasında fayda sağlıyacaktır».
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20 Eylül 1967 İSTANBUL’DAKİ ARJANTİN KONSOLOSLUĞUNUN 
KAPATILMASI

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, 1 1 Eylûl'de Dışişleri 
Bakanı Nicanor Costa Mendez'in açıkladığı yeniden ör
gütleme plânı dolayısiyle yurt dışındaki sekiz konsolos
luğun kapatılması için çalışmalara başlandığını bildir
miştir. Son açıklamada adı geçen konsolosluklar arasında 
Kazablanka, İskenderiye ve İstanbul konsoloslukları da

bulunmaktadır.
21 Eylül 1967 KIBRIS TÜRK KUVVETLERİ ALAYI DEĞİŞTİRME BİRLİĞİMİN

KIBRIS’A MUVASALATI

Kıbrıs Türk Silcıhlı Kuvvetleri Alayı Değiştirme Bir
liği Lefkoşe’ye gelerek nöbeti devralmıştır.

22 EylÛl 1967 BAKANLAR KURULUNUN SURİYE UYRUKLU ŞAHISLAR
RAKICINDAKİ KARARI

Bakanlar Kurulu, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den 
geçen Suriye uyruklu turistlerin taşıtları ve yanlarında 
bulunan şahsi eşya ve paraları ile Türkiye'deki fuarlara 
katılan Suriye uyruklu şahısların bu maksatla Türkiye'ye 
getirecekleri mallarına ve masraflarını karşılayacak pa
ralarına el konulmamasını kararlaştırmıştır (Bk. Belge 30).

24 -29 Eylül 1967 M İLLETLERARASI PARA FONU, İMAR VE KALKINMA 
BANKASI TOPLANTISI

Milletlerarası Para Fonu ve İmar ve Kalkınma Ban
kası Guvernörlerinin 21 inci yıllık toplantısı Rio De Jane- 
iro'dcı yapılmıştır.

Toplantıda söz alan Malîye Bakanı Cihat Bilgehan, 
Uluslararası Kalkınma Ajansı fonlarının bütününden fay- 
dalanılmamasının Türkiye'de endişe uyondırdığını belir
terek « bu fonların, gerçekten kalkınmaya hizmet edecek 
şekilde uygun şartlarla dağıtılmaması halinde bu kurum, 
bu gün azgelişmiş ülkelerde oynadığı son derece önemli 
rolü sürdüremeyecektir» demiştir.
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Uluslararası likidite konusunda ise, Cihat Bilgehan, 
«onlar grubu» tarafından hazırlanarak Genel Kurula su
nulan teklifin memleketimizce esas itibariyle benimsen
diğini söylemiştir.

Toplantıda onaylanan Karar tasarısına göre, Para 
Fonu yöneticileri Mart ayına kadar para çekme haklarının 
genişletilmesi ve Fonda reform yapılması konularında 
ayrıntılı bir rapor hazırlayacaklardır.

25 Eylül 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’TAKİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangıl New York’a va
rışında hava alanında verdiği demeçle Birleşmiş Millet- 
ler'in Orta - Doğu sorumunu çözecek durumda olduğunu 
ileri sürmüş ve kısa süren Arap - İsrail savaşı sonunda 
Türkiye’nin Orta - Doğu siyasetinde hiçbir değişiklik ol
madığını söylemiştir.

Çağlayangil, Genel Kurul çalışmalarına katılmak 
üzere New York'a gelmiştir. Dışişleri Bakanı Türkiye’nin 
herhangi bîr meselenin kuvvet yoluyla çözülmesine, kuv
vet kullanarak toprak ilhakına, kuvvet yoluyla siyasî pres
tij kazanmaya ve olup batilere dayanarak meselelerin 
halline karşı olduğunu belirtmiştir.

Çağlayangil, Orta Doğu sorununun Birleşmiş Mil
letlerde çözülmesi gerektiğini ve teşkilâtın bu meseleyi 
ele alarak bir çözüm bulacağına İnandığını, bu hususta 
kötümser olmadığını söylemiştir.

25 Eylül 1967 MALTA İLE DİPLOMATİK MÜNASEBETLERİN KURULMASI

Hükümetimiz ile Malta hükümeti arasında diplo
matik münasebetler kurulması kararlaştırılmıştır. Bu ko
nudaki karar, Dışişleri Bakanlığının yazısı üzerine, Bakan
lar Kurulunca alınmıştır.

26 Eylül 1967 TÜRK - İRAN MÜŞTEREK HUDUT KOMİSYONU II.
TOPLANTISI

Türk-İran müşterek hudut komisyonu II. toplantısı 
26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Dışişleri 
Bakanlığında yapılmıştır.
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26 EylÛl 1967 CENTO DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAYRİRESMİ TOPLANTISI

28-29 Eylül 1967

28 Eylül 1967

Merkezi Antlaşma Teşkilâtının (CENTO) Dışişleri Ba
kanları, teşkilâtın çeşitli sorunlarını gözden geçirmek üze
re Newyork'ta gayrî resmi bir toplantı akdetmişlerdir. Top
lantıya Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, İngiltere Dışişleri Ba
kanı George Brown, İran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahedi ve 
Pakistan Dışişleri Bakanı Şerifüddın Pirzade'yi tem- 
silen de Pakistan’ın Washington Büyükelçisi Aga Hilâ
li katılmışlardır.

Bu yılın Nisan ayında yapılması gereken Cento Ba
kanlar Konseyi toplantısı, Federal Almanya Başbakanı 
Konrad Adenauer'in cenaze töreni yüzünden Haziran ayı- „ 
na ertelenmiş, fakat Haziran toplantısı da Orta - Doğu 
savaşı sebebiyle yapılamamıştır.

NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISi

Nato Nükleer Planlama Grubu, 28 - 29 Eylül tarih
lerinde Ankara'da toplanmıştır. Toplantıyı takiben çalış- , 
malar hakkında bir basın tebliği yayınlanmıştır (Bk. Belge- 
31).

TÜRKİYE-MACARİSTAN TEMSİLCİLİKLERİNİN BÜYÜKEL
ÇİLİK SEVİYESİNE ÇIKARILMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti arasında siyasi temsilciliklerin karşılıklı olarak büyük
elçilik derecesine yükseltilmesine karar verilmiştir. Karar, 
ayni zamanda Ankara ve Budapeşte’de açıklanmıştır.
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B E L C E  1 5 EylÛl 1967

ÜRDÜN KRALININ HAVAALANINDAKİ DEMECİ

Esenboğa havaalam'na indikten sonra, gazetecileri kabul eden Kral Hü
seyin şunları söylemiştir :

«Aziz dostum, sayın Cevdet Sunay tarafından Türkiye'ye davet edilmek
le bu güzel memlekette bir kere daha bulunmaktan duyduğum hislerimi ifade
de zorluk çekiyorum.

Son derece bahtiyar ve müftehirim. Büyük dost ve kardeş Türkiye'de bulun
maktan dolayı gerçekten bahtiyarım. Türk milletine Şeria nehri'nin Doğu ve 
Batısındaki Ürdün halkının selâmlarını getirdim. Geçirmiş olduğumuz gerçekten 
buhranlı günler için dost Türkiye’nin göstermiş olduğu gerçek anlayış ve d a 
yanışma için bir kere daha teşekkür etmek isterim

Memleketlerimiz arasında çok eskiden beri mevcut olan kardeşlik ve 
dostluğu bundan böyle daha da geliştirmek arzumuzu ifade eder ve aziz Türk 
milletine sonsuz selâmlarımı sunarım.»

Kral Hüseyin, daha sonra, gazetecilerin sorularına şu cevapları vermiştir:

S —  Mısır Ordusu Ürdün kadar kahramanca dövüşseydi, harbin veçhesi 
değişebilir miydi?

C —  Biz, sadece görevimizi yaptık. Anavatanımızı, haklarımızı, Kudüs'ü 
ve Arap ülkelerinin her karış toprağını müdafaa ettik. Son mağlubiyetin sebep
lerine gelince bunda koordinasyon noksanlığını, içinde bulunduğumuz devam
lı tehdide karşı, gerekli plânların hazırlanmış ve tedbirlerin alınmamış olması
nı gösterebiliriz. Şimdi içinde bulunduğumuz trajik durumun diğer mağlubiye
te uğramış ülkeler üzerinde bir ibret olacağına inanıyoruz. Bundan sonra ge
rekli tedbirleri alacağız. Çünkü biz, bundan gerekli dersleri aldık.

S —  İsrail ile direkt veya indirekt bir görüşmeyi düşünüyor musunuz?

C —  Son savaşın teferruatını biliyorsunuz. Bir savaşı galibiyetle bitiren 
tarafın kendi şartlarını karşı tarafa dikte etmek hakkına sahip olup olmadığı 
meselesi Önemlidir. Bizim savaşımız işgal edilen toprakları ve Kudüs'ün geri 
alınması içindir. Bu yolda bütün ülkelerle ve Birleşmiş Milletlerde gerekli temas 
yapılacak, âdil ve şerefli bir hâl çaresi bulunacaktır. Bu olduğu takdirde, böl
gede barış avdet edecektir.
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B E L G E 2 5 EylÛl 1967

ÜRDÜN KRALININ ANIT — KABİR! ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Haşimi 
Ürdün Kralı Anıt - Kabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştur.

Misafir Kral, daha sonra şeref defterine şunları yazmıştır :

«Burada büyük bir kahraman yatıyor. Dünyanın en büyük kahramanla
rından biri ... kahramanlık ve büyüklükte o kadar çok cepheli idi ki, bîr tek mil
lete ait olmayacak kadar muazzam bir insandı. Hatta bu, muhteşem Türk mil
leti olsa dahi ...

Milletinin tarihin en kritik bir devresinde, bir güneş gibi doğdu. Gayele
rinin ne olduğunu ve onları gerçekleştirmek için hangi yolu seçeceğini biliyor
du. Kendisinden sonra gelen bütün kahramanların yolunu izleyecekleri bir sem
bol haline geldi.

Savaşta bir kahraman idi : Zira anavatanını mütecavizlerden kurtararak 
istiklâlini korudu. Barışta bir kahraman idi : Zira memleketini yeni baştan inşa 
etti ve dünyadaki statüsünü pekleştirdi.

Tanrı, cennet mekânında rahmetini üstünden eksik etmesin.»

B E 1 G E  3 5 Eyüûl 1967

CUMHURBAŞKANINA KRAL HÜSEYİN ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Ürdün Kralı şerefine verdiği yemekte şu 
konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Melik Hazretleri,

Memleketimizin mümtaz misafiri olarak, Zatı Şahanelerini aramızda gör
mekten duyduğum büyük şeref ve memnuniyeti, herşeyden önce ifade etmek 
isterim.

Yüksek şahsınızda, asil ve vatanperver Ürdünlülerin kahraman liderini 
selâmlamakla bahtiyarım. Memleketine hizmet uğrunda, azmin sembolü haline 
gelen isminiz, Türk Milletinin hayranlık ve saygı hislerini ceibetmektedir.

AAemleketlerimizi birbirine bağlayan köklü ilişkiler, kuvvet ve ilham kay
nağını, müşterek tarihimizde olduğu kadar, günümüzün çeşitli gerçeklerinde- 
ve bölgemizin barış ve istikrarına hararetle atfettiğimiz önemde bulunmakta
dır. Aynı medeniyet, an’ane ve inançlardan feyzalan milletlerimiz, yüzyıllarca
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aynı camia içerisinde yaşamışlardır. Bu zengin müşterek mazi ve bizim için 
pek değerli olan sosyal ve kültürel bağlar, milletlerimiz arasındaki mevcut 
dostluk ve kardeşliğin sarsılmaz zeminini teşkil etmektedir.

Memleketlerimiz arasındaki dostluk ve tesanüt ilişkilerinin daha canlı 
olarak tezahürüne İmkân veren bu ziyaretiniz, Türk milletince samimi kardeşlik 
duygularıyla karşılanmıştır; ve ilgi ile takip edilecektir.

Zatı Şahanelerinin bu vesile ile Türk Milletinin Ürdün’e karşı beslemekte 
olduğu yakın ve sıcak hisleri bizzat müşahacle buyuracaklarından eminim.

Sayın Malik Hazretleri,
Bölgemizin ve dolayısiyle Dünya Barışının, endişe veren buhran ve teh

ditlerle karşı karşıya bulunduğu şu sırada, Zatı Şahaneleri ile muhtelif sorun
lar üzerinde fikir teatisinde bulunabilmek ve değerli görüşlerinizi öğrenebilmek 
fırsatını bulmaktan bahtiyarlık duymaktayım.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yasasına, Hukuk İlkelerine, insan hak ve hür
riyetlerine sıkı sıkıya bağlı bulunan barışsever bir ülkedir. Barışı tehdit eden 
olayların sık sık zuhur ettiği dünyamızda, hakka ve adalete dayanan bir barış 
ve istikrarın tesisi için hiç bir gayretin esirgenmemesi ve hiç bir fırsatın kaçırıl
maması gerektiği kanaatindeyiz.

Kuvvet ve zor metodlarıyla ve emrivakilerle vücuda getirilmek İstenen 
düzenlerin ergeç yeni ihtilâller ve çatışmalara yo! açmasının kaçınılmaz ve de
ğişmez bir gerçek olduğuna inanıyoruz. Tarih bu hususta ibret verici sayısız 
örneklerle doludur.

Bu mülâhazalardır ki; Türk Milleti ve Cumhuriyet Hükümeti, son Orta - Doğu 
buhranı ve savaşının meydana gelmesinden ve cereyanı ile neticelerinden de
rin endişe ve üzüntü duymuştur.

Orta Doğu’da adalete ve hakkaniyete istinat eden sağlam bir barışın ger
çekleşmesi gayretlerine Türkiye candan yardımcı olmağa devam edecektir. 
Böyle bir barışın tesisi için son savaşta işgal edilen Arap topraklarının tahliyesi 
gerektiği yolundaki görüşümüzü şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıkla
dık.

Yirmi yıl gibi uzun bir süredir acıklı ve zor şartlar altında hayatlarını İda
me ettirmeye çalışan Filistin mültecilerinin durumu, son savaş neticesinde ma
alesef daha da ağırlaşmıştır. Bu durumu islâh etmek üzere, öncelikle, yeniden 
yer değiştirmek zorunda kalan mültecilerin engelsiz olarak yerlerine dönmele
rine imkân verilmesi ve diğer âcil tedbirlerin ittihazı, bütün Devletlere terettüp 
eden, herşeyden önce İnsanî bir vecibedir.

Sayın Melik Hazretleri,
Sözlerime son vermeden önce, millî dâvamız olan Kıbrıs meselesine temas 

etmek istiyorum. Kıbrıs'ta yıllardır tazyik altında yaşayan ve meşru ve vazge-
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çilmez hakları tek taraflı olarak ihlâl edilen Türk Cemaatine karşı işlenen hukuk 
dışı ve gayri İnsanî fiiller el'an türlü şekillerde devam etmektedir. Bu konuda 
Zatı Şahanelerinin ve kardeş Ürdün Hükümetinin gösterdiği yakın ilgi, anlayış 
ve desteği burada tekrar şükranla kaydetmek isterim.

Sayın Melik Hazretleri,
Zatı Şahanelerine memleketimizde iyi günler dilerken, kadehimi, şahsî 

sıhhat ve mutluluklarına, kahraman halkınızın refahına ve Türkiye - llrdün dost
luğuna kaldırıyorum.»

Kral Hüseyin ise şu cevabi konuşmayı yapmıştır :
«Ekselans,
Asil davetinizle, güzel ülkenizi ziyaret etmek ve başta bütün Şarkın me

dar- ı iftiharı olan ebedî ün sahibi, büyük kahraman Atatürk olmak üzere bü
yüklerinizin ve sîzlerin yardımcı olduğunuz yüce Türk Milletinin mübarek kalkın
masını yakından görmek fırsatını bana bahşettiğiniz için şükranlarımı sunarım.

Yine, kıymetli hatırası sinelerimizde her zaman takdirle saklı kalacak 
olan bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Kendimizi, ailelerimizden 
ve evlerimizden hiç ayrılmamış, bilâkis kendi öz ailelerimiz arasında ve kendi 
öz evlerimizdeymiş gibi hissetmekteyiz. Tabiidir ki, misafirperverlik, sîzlerin 
bilinen bir sıfatınızdır. Ve müsaade buyurursanız, bu biz Arapların da bir sı
fatıdır.

Bizleri birbirimize bağlayan yalnız bu sıfat değil, daha birçok âdet ve 
an'aneler vardır. Yüzyıllar boyunca, tâ o uzak tarîhlerdenberi, Türkierin amca- 
zâdelerim olan Abbasilerden İslâm Sancağını emanet alıp yükseklerde dalga
landırdığından beri, birçok âdet ve an'ane her iki Milletimizi birbirine yaklaş
tırmıştır. Hep beraber, aynı yol üzerinde, eşit mukadderata doğru yürümüşüz- 
dür. Ancak, Milletlerimizi birbirine bağlayan birçok sağlam bağlar sayesinde, 
daha sonraki durum ve olaylar bizi birbirimizden ayıramamıştır. Her iki Mil
letin yüreklerindeki bağların en değerlisi, maddenin her değere hâkim oldu
ğu bu dünyamızda, titizlikle koruduğumuz ruhî bağlardır.

Şu anda, Memleketimin ve Arap Milletinin yakında karşılaştığı son badi
reden uzun uzadıya bahsedecek değilim, Ancak şu iki noktaya temas etmek 
isterim :

Birincisi,
Arap Milletinin karşılaştığı bu olaylarla her millet karşılaşmıştır. İnsanlar 

ve Milletler tarihleri arasında birçok benzerlikler vardır. Bu milletler, fertlerinin 
gösterdikleri irade, fedakârlık ve vatanlarında hür yaşama azimleri sayesinde 
bu olayların izlerinden kurtulabilmişlerdir.

Arap Milleti de geçmişinde bu gibi birçok olaylardan çekmişse de, her 
seferinde onu sebatla karşılamış ve izlerini silmesini bilmiştir. Bugün de her 
ne pahasına olursa olsun, fertlerinin haklarına ve haklı davalarına olan inanç- 
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lan sayesinde bu Millet hakkını geri almağa azimlidir. Aynı zamanda, aynı 
ümmetin çocukları olan Arap Milletlerinin arasındaki bağlar ve kaynaşma, Arap 
topraklarına vaki olan tecavüzün izlerini silmekle kalmayacak, bu Milleti seri 
adımlarla her alanda kalkınma yoluna sevkedecektir ki her bakıma geniş ve 
zengin imkânlara sahip olan vatanı hayır ve refaha kavuşturacak, içinde Arap 
insanının mutlu yaşayarak tüm insanlığa hayırlı olan kimselere yardımcı ola
caktır.

Belirtmek istediğim ikinci nokta da şudur :
Arap âleminin karşılaştığı bu son olay, onlara, darda sadakatle yanla

rında yer alan arkadaşları ile hak ve vazife olan bu tutumdan müstenkif kalan 
kimseleri göstermiş bulunmaktadır. Türk Hükümeti ve asil Türk Milleti, Arap 
Milletinin ve onun haklarının yanında yer alan hükümet ve milletlerin başında 
idi. Bu tutumundan dolayı kendisine en derin minnettarlık duyguları bes
lemek vazifemizdir. Kadirşinaslık asil Türk Milletinin karakteri olduğu gibi, 
Arap Milleti de vefakârlığı ve kadirşinaslığı ile tanınmıştır. Arap Milleti, her 
yerde gördüğü Türk Milletinin bu kardeşçe desteğini takdir etmiş ve her zaman 
edecektir.

İçinde Harem Şerif, Mübarek Muallak Taş, Miraç Yeri bulunan Kudüs 
Şerif şehri ile, o Mübarek Topraklara karşı Zâtı Alinizin ve Türk Milletinin Hisle
rini anlamaktayım. Bu Belde Arap İslâm beldesidir ve hep öyle kalacaktır. Biz
de, bin seneyi aşkın bir süre içinde olduğu gibi, her dindeki imanlı kimselerin
kalbinde yeri olan bu beldenin mukaddesatının ve safiyetinin korunmasındaki 
rolümüze azimle devam edeceğiz.

Araplar ve Müslümanlar tarihleri boyunca bu görevi İfa etmişlerdir. Bîz 
de buna ebediyen devam edeceğiz ve haklı davamızda sîzlerin ve bütün İslâm 
Alemindeki kardeşlerimizin desteklerinin kuvveti ile o mukaddes toprakların 
zerresinin ziyanına engel olacağız.

Davetinize ve Hükümetiniz ile Milletinizin göstermiş olduğu sıcak karşı
lama için tekrar teşekkür ederim. Aynı zamanda yurdunuzda bu kadar büyük 
bir kalkınmayı görmekle bahtiyarım. Türk Milletinin kalkınmanın zirvesine ula
şacağından hiç şüphe yoktur. Zira bu Millet mazisinde olduğu gibi İstikbalde 
de ilelebed yüce olmasını bilen bir millettir.

Görüşülmekte olan dünya sorunları ile kader davalarımıza karşı olan bu
müşterek anlayış sayesinde, milletlerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağ
larının daha da sıklaşacağından eminim. Zira her iki Millet, derin anlamdaki 
en sağlam bağlar ve ilişkilerle bağlamış olarak yaşamaktadır. Bu tarihin dikte 
ettiği bir dostluk ve inancın farz ettiği asil bir kardeşliktir.

Yaşasın dost Türkiye Cumhuriyeti.

Ekselânslarınızın, Yüce Milletinizi, daha büyük şan ve şeref, daha fazla 
refah ve terakki yoluna götürmenize yardımcı olmasını Ulu Tanrı'dan dilerim.»
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BAŞBAKANIN KRAL HÜSEYİN ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, Ürdün Kralı şerefine verdiği öğle yemeğin
de şu konuşmayı yapmıştır:

«Majeste,

Dost ve kardeş Ürdün milletinin büyük lideri ve memleketimizin büyük 
ve asil dostunu bugün burada tekrar selâmlayabilmek fırsatını bulduğumdan 
dolayı ne kadar bahtiyar ve müftehir olduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Ürdün'ün muhtelif alanlarda karşılaştığı çetin sorunları halletmek ve ba
şarıya ulaştırmak yolunda Majestelerinin büyük bir azim ve dirayetle sarfettiği 
gayretleri, hükümet ve millet olarak en derin takdir hisleriyle yakından izliyo
ruz. Vatana hizmet yolundaki bu emsalsiz gayretlerin, halihazır güçlük ve en
geller ne olursa olsun, asil ve kahraman Ürdün milletinin lâyık olduğu seviyede 
ve en mutlu sonuçlara ergeç ulaşacağına tam bir inancımız vardır.

Yüzyıllar boyunca, müşterek bir camia içerisinde, bir çok an'ane, âdet 
ve örfü paylaşan milletlerimiz, birbirlerine en tabiî ilişkiler ve sıcak tesanüt his
leri ile bağlı bulunmaktadırlar.

Bizlere intikal eden bu mutlu mirası, Majestelerinin de desteklerinden 
mülhem olarak, en iyi şekilde değerlendirmeyi, önemli bir görev addediyoruz. 
Bu ifadelerimle, memleketimize yapmakta olduğunuz tarihî ziyareti samimî ve 
yakın bir ilgi ile izleyen vatandaşlarımın da hislerine tercüman olduğuma emi
nim.

Majeste,

Memleketlerimiz arasında sarsılmaz dostluk ve tesanüt bağlarının daha 
da geliştirilmesine kıymetli katkılarada bulunacak olan ziyaretlerinin, bölge 
barışının geçirmekte olduğu karanlık bir devirde, muhtelif konulardaki karşı
lıklı anlayışın yeniden teyidine imkân vermesi bizim için engin bir bahtiyarlıktır.

Son Orta Doğu savaşırımın husule getirdiği neticeler ve kardeş Ürdün'ün 
hâlen karşı karşıya bulunduğu sorunlar Hükümetimizce en yakın ilgi ve hassa
siyetle takip edilmektedir.

Türkiye, ihtilâfın başlangıcından bu yana, işgal edilen Arap topraklarının 
tahliye edilmesi gerektiğini, zamanımızda kuvvet ve zor mefodlarıyla arazi ka
zancının veya tek tarafı11 olarak empoze edilmek istenilen çözüm yollarının hiç
bir şekilde terviç edilemeyeceğini açık ve kat’î bir lisanla ifade etmiştir.

B E L G E  4 6 Eylül 1967
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Bu cümleden olarak, pek yakından ilgilendiğimiz Kudüs ve mülteciler so
runlarının Arap haklarını vikaye edecek şekilde hallinin müstaceliyet arzetti- 
ğini belirtmek istiyoruz. Kudüs'ün statüsüne Türkiye'nin atfettiği önem yüksek 
malûmlarıdır. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs Tasarısını teklif 
eden memleketler arasında yer almakla tutumunu açıklıkla ortaya koymuştur.

Ürdün'ün karşılaştığı güçlükleri ve katlandığı fedakârlıkları bilen Türkiye, 
kardeş Ürdün milletinin ızıtıraplarını hafifletmek için şimdiye kadar olduğu gi
bi bundan böyle de elinden gelen yardımı yapmak kararındadır.

Majeste,
Türkiye, millî dâvası olan Kıbrıs meselesinde, Ada'daki Türk cemaatinin 

mevcudiyetini ve meşru haklarını teminat altına alacak barışçı bir hal şeklinin 
bir an evvel bulunmasını istemektedir.

Bu meselenin uzun süre halledilmeden kalmasının, bu bölgede barışı teh
likeye maruz bırakan bir durumun devamı demek olacağını, bütün ilgili taraf
lar idrâk zorundadır, Türkiye, bu hayatî meselesinde kendisine kuvvet zoru ile 
veya emrivaki yoluyla bir hal şekli kabul ettirilmesi teşebbüslerini asla tecviz 
edemeyeceğini herzaman belirtmiştir. Bu münasebetle, Arap memleketlerinden 
ve bu arada kardeş Ürdün'den Kıbrıs konusunda gördüğümüz anlayış için şük
ranlarımızı ve bu desteğin devam edeceği konusundaki inançlarımızı ifade et
mek isterim.

Son yıllar zarfından ticarî, kültürel ve sair alanlarda karşılıklı ilişkilerimi
zin gelişmeler kaydetmeğe başladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ür
dün ile aramızdaki sarsılmaz dostluk bağlarına muvazi olarak çeşitli alanlar
daki ikili ilişkilerimizi de, mevcut imkânları eniyi bir şekilde değerlendirerek, 
her iki memleket yararına daha da geliştirmek, hükümet olarak, en samimî ar
zumuzdur.

Milletlerimiz arasında tarihin derinliklerinden gelen ve kuvvet ve ilham 
kaynağım aynı inanç ve gayelerden alan mutlu ilişkilerimizin ifadesini en mü
kemmel şekilde bulduğu bu anda, kadehimi Majestelerinin sıhhat ve saadet
lerine, asîl Ürdün Milletinin refah ve esenliğine, ebedî Türk - Ürdün dostluğuna 
kaldırmama müsaade buyurulmasını istirham ederim.

Ürdün Kralı ise şu cevabi konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Ekselanslar, aziz dostlarım.

Türkiye'ye ayak bastığımızdan beri gördüğümüz pek candan alâkaya en 
halisane hislerle tekrar teşekkür etmek esterim. Türkiye’nin karanlık günlerimiz
de bekamız için mücadele ederken gösterdiği kuvvetli desteğe gerek şahsım 
gerek Ürdün halkı adına kalbi şükranlarımızı ifade etmek isterim.

Türkiye ile Ürdün arasında mevcut yakın ve tarihî dostluğun her sahada 
kuvvet bulması en candan temennimizdir.
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Ürdün’ün haklı davasını sonuna kadar savunmak huşundaki azmi tamdır. 
Hedefimiz huzur içinde bir hayata kavuşmaktır. Yaptığımız mücadelenin hede
fi' budur. Türkiye ve Ürdün aynı yüksek idealleri paylaşmaktadır. Beynelmilel 
hayatta mütecavizin mükâfatiahdırılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bugünkü 
hazin duruma müncer olan devrede bazı hatalarımız olmuştur. Bunları açıkça 
söylemek cesaretine sahibiz. Biz de herkes gibi Orta Doğu’daki duruma bir hcJ 
çaresi bulunmasını istiyoruz. Ancak istediğimiz herhangi bir hal çaresi değil 
adil ve şerefli bir hal çaresidir. Hatalarımızın tekrarlanmamasına dikkat edece
ğiz. Zira azim ve imanımızdan birşey kaybetmedik. İnandıklarımızı sonuna kadar 
savunacağız. Hakkın ergeç galebe çalacağına olan inancımız tamdır.

Kudüs şehri 1000 senedir müslümanlığa inananların şehri olmuştur. Biz Ku
düs'ü daima bu şekilde gördük. Bu şehri hiçbir zaman sadece bize ait bir şehir 
olarak düşünmedik. Cereyan eden olaylardan gereken dersleri çıkarmalıyız.

Yalnız Türkiye ile Ürdün arasındaki değil bütün Arap âlemiyle Türkiye 
arasındaki münasebetler pek olumlu ve mesut bir devreye girmiştir.

Bu sahada gösterdiğiniz gayretlere ve anlayışa minnettarız.

Kadehimi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanın şereflerine, Türk Mille
tinin refah ve saadetine ve Türk - Ürdün dostluğuna kaldırıyorum».

BL-LGE 5 11 Eylül 1967

TÜRK-ÜRDÜN ORTAK BİLDİRİSİ

Türk-Ürdün ortak bildirisi şöyledir :

«Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay'ın davetleri üzerine Majeste 
Haşimi Ürdün Kralı Hüseyin 1, 5 - 11 Eylül 1967 tarihleri arasında Türkiye'ye res
mi bir ziyarette bulunmuştur.

Majeste Krala bu ziyaretinde Altes Veliaht Prens Haşan ve yüksek seviyeli 
resmî bir Ürdün heyeti refakat etmiştir.

Ankara ve İstanbul'u ziyaretleri sırasında Majeste Kral Türkiye’de bütün 
milli faaliyet alanlarında kaydedilen büyük başarılardan dolayı derin hayran
lık duygularını ifade buyurmuşufar ve Türk milletinin hudutsuz enerjisi ve Türk 
hükümetinin azimkar gayretleri huşunda takdirlerinin izhar eylemişlerdir.

Ürdün’lü kardeşlerinin hükümdarlarına sıcak muhabbet ve hürmet hislerile 
meşbu bulunan Türk milleti, Majeste Kral’ı ve maiyetlerindeki heyeti bu ziyaret 
süresince en hararetli şekilde karşılamıştır.

İki devlet Başkanı, Türkiye ile Ürdün arasındaki münasebetlere daima 
hadim olmuş bulunan karşılıklı anlayış ve dostluk havası içerisinde resmî görüş- 
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meler yapmışlardır. Bu görüşmelere Altes Veliaht Prens Haşan, Türkiye Başba
kanı Süleyman Demirel, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve her 
İki taraftan diğer yüksek dereceli heyet üyeleri katılmışlardır.

İki devlet başkanı, Orta Doğu'da halen hüküm süren durumun muhtelif 
veçhelerini incelemişler ve Türkiye ile Ürdün arasındaki münasebetlerin inkişa
fını gözden geçirmişlerdir.

Majeste Kral, Türkiye'nin bölgedeki son buhran sırasında Arap davasına 
gösterdiği anlayış ve sağlam destek ve son, buhranın kurbanı olan Batı Ürdün
lü mültecilere yaptığı yardımlar huşunda Arap memleketlerinin ve Ürdün hükü
meti ve halkının takdirlerini ve derin minnettarlığını ifade buyurmuşlardır. Türkiye 
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Arap memleketlerine olan dostluğu ve derin sem
patisini tekrar belirterek, Majeste Kral Hüseyin’in önderliğinde bütün Ürdünlü
lerin gösterdiği kahramanılk ve vatanseverliği övmüştür. Türkiye Cumhurbaş
kanı, toprak kazançları ve siyasi avantaj temini için kuvvet istimaline ve bu 
kazançların, milletlerin ve halkların meşru haklarına aykırı tek taraflı hal şekil
lerini kabul ettirmek rnaksadiyle kullanılmasına Türkiye'nin muhalif bulunduğu
nu yeniden teyid eylemiştir.

İki devlet başkanı, bu münasebetle, İsrail kuvvetlerinin 5 Haziran 1967 
tarihinden itibaren işgal ettiği bütün Arap topraklarından çekilmesi ve Kudüs 
hakkındaki Birleşmiş Milletler kararlarının aynen tatbik mevkiine konulması 
lüzumunu teyid etmişlerdir.

İki devlet başkanı, bölgede barışın ancak Arap memleketlerinin meşru 
haklarını tamamen koruyacak adil ve şerefli bir hal şekli gerçekleştirildiği tak
dirde teessüs edebileceği huşundaki kuvvetli inançlarını belirtmişlerdir.

İki devlet başkanı, Kıbrıs meselesini de incelemişledir. Türkiye Cumhur
başkanı bu İhtilafta Ürdün’ün Türkiye'ye gösterdiği kıymetli anlayış ve destek
ten dolayı Türk hükümeti ve halkının derin takdir hislerini ifade etmiştir. İki dev
let başkanı, milletlerarası andlaşmaların bağlayıcı tesirlerini bu münasebetle 
yeniden teyid eyliyerek bu meseleye a da ’daki Türk cemaatinin hak ve menfaat
lerini tamamen koruyacak ve bu suretle bu cemaatin barış ve tam güvenlik içe
risinde yaşama hakkını kullanabilmesine imkân hazırlayacak anlaşmaya müs- 
tenid ve acil bir hal şekli bulması zarurettim belirtmişlerdir.

Görüşmeler sırasında iki memleket arasındaki ikili münasebetler bütün 
cephelerile gözden geçirilmiştir. Her iki taraf, bu müsctbetlerin daha da geliş
tirilmesi huşundaki kuvvetli arzularını ifade ermişlerdir. İki devlet başkanı bu 
alanda şimdiye kadar kaydedilen gelişmeden dolayı memnuniyetlerini belirt
mişler ve iki millet arasında mevcut sağlam tarihi ve kültürel bağ ların, işbirli
ğinin bütün alanlarda geliştirilmesi için çok değerli bir kaynak teşkil ettiği hu
susunda mutabık kalmışlardır. Bu münasebetle iki devlet başkanı yüksek sevi
yedeki ziyaretlerin önemini belirtmişlerdir. Türkiye Cumhurbaşkanı, AAajeste
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Kral’ın Türkiye'yi ziyaretinin iki memleket arasındaki karşılıklı anlayış ve dost
luğun takviyesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu memnuniyetle kaydet
miştir.

Taraflar, Türkiye ile Ürdün arasındaki İktisadî işbirliğini geliştirmek mak- 
sadile her iki hükümetçe münasip tedbirlerin araştırılması ve birbirlerinin mah
sul ve maddelerinin karşılıklı ithalâtının arttırılmasının ve ticaretin kolaylaştı
rılmasının hayırhahlıkla ele alınması hususunda mutabık kalmışlardır. Bir Ür
dün ticaret heyeti bu maksatla yakında Türkiye'ye gelecektir.

Majeste Haşimî Ürdün Kralı, sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk hükü
meti ve milleti tarafından kendilerine ibzal buyurulan en sıcak ve içten hüsnü- 
kabul ve misafirperverlikten dolayı derin teşekkürlerini ifade buyurmuşlardır.

Majeste Kral, Türkiye Cumhurbaşkanını Haşimi Ürdün krallığını ziyarete 
davet etmiş ve bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi bilâ
hare tesbit edilecektir.

B E L G E  6 9 EylÛl 1967

TÜRK —  YUNAN ZİRVE TOPLANTISI DOLAYISİYLE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, Keşan orduevinde Yunanistan Başbakanı 
şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan, zatıalilerinizi ve beraberindeki hükümet üyeleri ile he
yet mensuplarını Türk topraklarında karşılamaktan büyük bir zevk duymaktayız. 
Türkiye - Yunanistan başbakanlarının 1959 yılında Ankara’da konuşmalarından 
bu yana sekiz yıl geçmiş bulunuyor. Bugünkü buluşmamız önemli bir gelişme 
teşkil etmektedir. Bunun, milletlerimiz arasındaki münasebetlerin müstakbel in
kişafı üzerinde müsbet tesirler icra edeceği ümidini beslemekteyim.

İki memleket arasındaki münasebetler, tarih boyunca çeşitli seyirler takip 
etmiştir. Geçmişin tecrübesi bize ispat etmiştir ki, memleketlerimizin karşılıklı 
menfaatleri münasebetlerimizin bir dostluk ve İşbirliği içinde yürütülmesini ge
rektirmektedir. İki büyük devlet adamı, Atatürk ve Venizelos İşte bu lüzumu gö- 
zönünde tutarak, Türk - Yunan münasebetlerinin üzücü bir safhasından sonra 
derin ve samimi dostluğun temelini atmışlardır.

Diğer yandan anlaşmazlıklar, suitefehhümler ve itimatsızlıklarla iki mem
leketin arasının açıldığı zamanlarda bunun neticelerinin yalnız Türkiye ve Yu
nanistan için değil, aynı zamanda genellikle bölgemizdeki sulh ve ahenk ba
kımından da zararlı olmuş bulunduğunu inkâr etmek mümkün değildir.

Karşılıklı menfaatlerimizin bizi, münasebetlerin dostluk ve işbirliğine is
tinat ettirilmesini sağlıyacak bu itimat havasını yeniden tesise teşvik etmesi ge
rektiğine Türkiye’de daima inanmışızdır.
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ZatıaIiIerince de paylaşıldığından şüphe etmediğim bu inançla ve hali
hazır ihtilâflara iki tarafın menfaatlerini uzlaştıracak mahiyette devamlı hal ça
releri bulunmasını görmek ümidi ile bugün başlıyan görüşmelerin semereli ge
lişmeler için mes’ut bir başlangıç teşkil etmesini temenni eylerim.»

Yunan Başbakanı Koliias’ın konuşması şudur :
ı

«Sayın Başbakan, Türk topraklarında bize gösterilen samimi kabulden 
dolayı şahsen ve mesai arkadaşlarım ao'ına size teşekkürlerimi sunarım.

Az önceki sözleriniz, Türk ve Yunan başbakanlarının uzun seneler sonra 
yeniden buluştukları bugünde bize de ilham veren fikirleri tam manasiyle ak
settirmektedir. iki büyük devlet adamı, Atatürk ve Venezelos’un çizdikleri yolu 
takip ederek, iki milletin uzun süreli menfaatlerine olduğu kadar dünya sulhüne 
de hizmette bulunmak inancı ile iki memleket arasında sıkı bir işbirliği için ge
rekli şartları yeniden tesis etmemiz gerektiği hususundaki düşüncelerinizi ele 
tamamen paylaşmaktayım,

Bugünkü ve yarınki buluşmalarımızın iki memleket münasebetlerinde ye
ni bir çığır açacak bir safhcı teşkil etmesi hususunda beslediğimiz samimi arzu 
ile meşbu olarak görüşmelere başlıyoruz.»

B E L G E 7 10 Eylül 1967

DEDEAĞAÇ ZMVE TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Yunanistan Başbakanı Konstantİn Kollias, Dedeağaç’ta Başbakan Süley
man Demirel şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan, Şimdi ekselanslarını ve mümtaz meslektaşınız Türkiye 
Dışişleri Bakanını ve değerli mesai arkadaşlarınızı Yunan topraklarında karşı
lamak sırası bana gelmiş bulunuyor. Bundan ziyadesiyle memnuniyet duymak
tayım. Zira, dünki görüşmemiz bana liderliğiniz altında memleketinizde yapıl
makta olan yaratıcı çalışmayı müşahede etmek imkânını bahşetmiştir. Memle
ketlerimiz barış içinde ekonomik kalkınmaya doğru hızla yol almak zorunda
dır. Ve hükümetlerimizin müşterek gayretlerinin bu gayeye yapıcı bir katkıda 
bulunacağına inanıyorum.

iki saat evvel gözlerimle son derece ilginç bir sahneye şcıhit oldum. De- 
deağaç halkı size pek içten gelen tezahüratta bulundu. Bu beni hem çok sevin
dirdi, hem de içimde bir endişe yarattı. Sevindim, zira bu Yunan milletinin his
siyatını gösteriyordu. Endişelendim zira, şayet aday olsaydınız bu bölgede seçi
mi kazanırdınız.»
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Başbakan Demirel ise şu cevabı konuşmayı yapmıştır :

«Nazik sözlerinize ve bize gösterdiğiniz misafirperverliğe teşekkürlerimi
zi arzederim. Huduttan itibaren geçtiğimiz yol boyunca gösterilen sempati te
zahürleri ve Dedeağaç’ta gördüğümüz samimi kabulden bilhassa mütehassıs 
ülduk.

Ben ve heyetimiz mensupları bu vesile ile Yunan topraklarında bulunmak
tan memnuniyet duymaktayız. Bu fırsattan bilistifade Yunan milletinin refah 
ve saadeti için en iyi temennilerimizi ifade etmek İsterim.

Dün Keşan'da, bugün Dedeağaç'ta halklarımızın karşılıklı olarak dost 
yaşamak arzularının nişanelerine şahit olduk. Her iki milletin bu temayülünü 
gözönünde tutarak anlayış havası içinde hakiki dostluk ve işbirliğini gerçekleş
tirecek yolları aramaya devam etmeliyiz.»

B E L G E 8 10 EyiÛI 1967

TÜRK —  YUNAN ORTAK BİLDİRİSİ

1 —  Türkiye Başbakanı Sayın Süleyman Demirel ile Yunanistan Başba
kanı sayın Constantin Kollias, ilk karşılaşmalarını Türkiye’de Keşan’da 9 Eylül 
1967 günü yapmışlar ve görüşmelerine ertesi günü Yunanistan’da Dedeağaç’- 
da devam etmişlerdir.

Türk tarafından Dışişleri Bakanı scıyın İhsan Sabri Çcığlayangil ve Yuncın 
tarafından Başbakan yardımcısı sayın Spandidakis, Dışişleri Bakanı sayın Eko- 
nomo Gouras ve Devlet Bakanı sayın Papadopulos bu iki toplantıya katılmış
lardır.

2 —  Her iki başbakan Türkiye ile Yunanistan arasındaki başlıca mese
leleri dikkate alarak ikili ilişkilerin bu günkü durumunu gözden geçirmişlerdir. 
Başbakanlar iki memleketin uzun vadeli menfaatlerinin iki büyük devlet ada 
mı, Atatürk ve Venizelos tarafından tesis edilmiş olan samimiyet anlayışı İçin
de ve aynı ittifaka mensup bulunduklarını dikkate alarak iyi komşuluk ve iş: 
birliği bağlarının sıklaştırılmasını gerektirdiği hususundaki kanaatlerini ifade 
etmişlerdir.

3 —  Aynı anlayış içinde iki başbakan Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini 
ayrıntılı olarak izah etmiş, ve bu konuya her iki memleket Kamu oyunun atfet
tiği çok büyük önemi belirtmişlerdir. İki memleket arasında iyi ilişkilerin- ve 
samimiyetin yeniden teessüsünün evvel emirde bu meselenin haklı bir çözüme 
kavuşturulmasına bağlı olduğunu kabul etmişlerdir. Bu anlayışla Başbakanlar 
bu konuya ilişkin görüşlerini yaklaştırma imkânlarını uygun yollardan araştır
maya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Başbakanlar ayrıca Kıb- 
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rıs'da gerginliğin artmasına mani olacak ve sulhçu ve anlaşmalı bir çözüme 
ulaşmak yolunda sarfedilen gayretleri muhafaza ve kolaylaştıracak gerekli 
tedbirleri almak lüzumunu kabul etmişlerdir.

4 — İki başbakan öteyandan her iki memleketin karşılıklı menfaatlerinin 
bütün müşterek menfaat alanlarında ve özellikle ekonomik alanda sıkı işbirli
ğini gerektirdiği hususunu da kabul etmişlerdir. Başbakanlar iki memlekette 
ekonomik gelişmenin bir sulh ve güvenlik ortamına ihtiyaç gösterdiği hususun
daki inançlarını ifade etmişlerdir.

5 —  Başbakanlar iki memleket arasındaki bütün andlaşmalara riayet 
olunması hususunda görüşleri arasında uygunluk bulunduğunu memnuniyetle 
müşahade etmişlerdir.

6 — Görüşmeler iki hükümet başkanına milletlerarası durumun önemli 
veçhelerini bu durumun iki memleketin bulunduğu bölgeye tesiri yönünden tet
kik eylemek imkânını vermiştir.

B E L G E 9 12 EylûJ 1967

BAŞBAKANIN BASİN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, yedinci basın toplantısında dış politika konu
larında şunları söylemiştir :

«29 - 30 Temmuz 1967 tarihlerinde Ramsar'da İran Şehinşahı ve Pakistan 
Başkanı Eyüp Han ile birlikte son Orta Doğu durumunu, RCD’nin kaydettiği ge
lişmeleri, CENTO ve müşterek bölge konularını gözden geçirdik.

Ürdün milletinin mümtaz ve büyük devlet adamı Kral Hüseyin'in mem
leketimize yaptığı son ziyaret, ülkelerimiz arasında esasen mevcut pek yakın 
ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın gelişmesine hizmet etmiştir. Bundan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Hükümetimiz, Ürdün'ün haklı davalarını desteklemek 
hususundaki tutumunu İsrarla muhafaza edecektir.

Yarın Romanya’yı ziyaret için Ankara’dan ayrılacağım.
Bu seyahatim Sayın Romanya Başbakanı Eksalâns Mauer’in geçen yıl memleke
timize yaptığı ziyaretin iadesi mahiyetinderdir. O zamandanberi Türkiye ve Ro
manya arasındaki ilişkiler devamlı suretle müsbet gelişmeler kaydetmiştir. Dış
işleri Bakanımız Romanya’ya Haziran 1967 de bir ziyaret yapmıştır.

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkileri iki memleketin karşılıklı men
faatleri, Avrupa'da Batı ile Doğu arasında gelişen münasebetler ve nihayet, 
Balkanlar bölgesindeki gelişmeler açısından değerlendirmek doğru olacaktır. 
Karşılıklı menfaatlerimiz bakımından iki memleket arasında bir çok alanda 
işbirliğinin verimli bir şekilde inkişaf ettirilebileceği görülmüş ve bu yolda mü
şahhas neticelere varılmıştır.
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Romanya’ya yapacağım ziyaret hiç şüphesiz bu ilişkilerin daha da fazla 
inkişaf kaydetmesine müsait bir ortam yaratacaktır.

Bugün Türk - Romen münasebetleri Avrupa'da Doğu ile Batı arasında git
tikçe genişleyen ilişkiler manzumesinin bir parçasını teşkil etmektedir, Avrupa'- 
diki bu gelişmeyi gerginliğin izalesi ve dünyada barışın takviyesi bakımından 
memnuniyetle karşılamakta ve buna katkıda bulunmak için gayret sarfetmek- 
teyiz.

Türkiye ve Romanya arasındaki münasebetlerin inkişafı aynı zamanda 
Türkiye'nin Balkanlarda güttüğü siyasete uygundur. Balkanların bir barış 
ve ahenk bölgesi olması bütün bu bölge memleketlerinin menfaatlerini vika
ye edecek ve aynı zamanda Avrupa’nın barışını tarsin yolunda sarfedilmekte 
olan gayretlere önemli bir katkıda bulunacaktır.

Romanya seyahatini müteakip Sovyetler Birliğini ziyaret edeceğim. Bu 
ziyaretim Sovyet Başbakanı Sayın Kosigin'in geçen Aralık ayında memleketimize 
yaptığı ziyarete mukabele teşkil etmektedir. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasın
daki münasebetler son iki yıl zarfında bizi memnun eden bir seyir içine girmiş
tir. Bu inkişaf Türkiye'nin büyük bir Dünya Devleti olan komşusu ile her zaman 
kurmak istediği karşılıklı anlayış ve iyi komşuluk esaslarını bir realite haline 
getirmiştir. Türk-Sovyet münasebetlerinin, uzun zamandanberi özlediğimiz 
dengeli ve gelişen bir vasıf iktisap etmesi, her iki memleketin menfaatlerine 
olduğu kadar bölgemizde ve dünyada barışın icaplarına da uygundur. Bu geliş
me her iki memleketin de birbirine karşı tutumlarında ve umumi siyasetlerinde 
vukubulan inkişaf ile orantılı olmuştur. Sovyetler Birliği, Türkiye’nin kendisine 
karşı gösterdiği iyi niyetlerini hakiki ölçüsünde değerlendirmiş ve Türkiye’nin 
millî menfaatlerine uygun olarak takipettiği siyasetin Türk-Sovyet ilişkilerinin 
gelişmesine engel teşkil etmiyeceği neticesine varmıştır. Türkiye ise, dış siyase
tini peşin hükümlerden ve inhisarcı bir görüşten uzak bir istikamete yöneltmeyi 
başarmıştır. Bu suretle Türkiye İle Sovyetler Birliği arasında, bizim her zaman 
değer vereceğimiz, bağımsızlığa ve hükümranlığa hürmet, karşılıklı eşitlik ve 
içişlerine ademi müdahale prensipleri çerçevesinde münasebetlerin geliştiril
mesi, siyasi alanda temasların arttırılması ve iktisadi alanda verimli teşebbüs
lere geçilmesi, ticari mübadelelerin genişletilmesi mümkün olabilmiştir.

Son yıllarda Sovyetler Birliği ile memleketimiz arasında ticari ilişkiler mem
nuniyet verici bir gelişme göstermiştir. Ticari mübadeleler hacmi karşılıklı ola
rak 80 milyon dolara yükselmiş bulunuyor. Son zamanlarda Sovyetlerle, mem
leketimizde bazı sınai tesislerin kurulması mevzuunda girişilliş olan temas ve 
müzakereler de müsbet sonuçlar vermiş ve bazı mühim tesislere ait ana muka
veleler imzalanıp yürürlüğe girdiği gibi, bu tesislerle ilgili olarak Sovyetler Bir
liğinden mübayaa edeceğimiz malzeme, teçhizat ve hizmetlerin tediyesine mü
teallik bir de anlaşma aktedilmiştir. Bu anlaşma 200 milyon dolarlık bir itha
lâtı derpiş etmektedir. Anlaşmaya göre, tesis bedelleri Sovyetler Birliğine tara- 
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fımızdan 15 yılda müsavi taksitlerle ve % 2,5 faizle tediye edilecek, bu suretle 
teraküm edecek meblağları Sovyetler Birliği memleketimizden zirai ve sınai 
ürünlerimiz ve maden cevherlerimizin mübayaası için kullanacaktır. 25 Mart 
1967 tarihinde akdetilmiş olan bu anlaşma, her İki tarafça da tasdik olunarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın akti ile iki memleket birbirinden ticaret pro
tokollerinin dışında ve ona ilâveten bir ithalât ve ihracatta bulunmuş olacaklar
dır. Dolayısiyle, Sovyetlerle ticaretimizde karşılıklı olarak mühim bir gelişme 
vukubulacaktır .Ticarî alanda vukubulmakta olan bu gelişmelerin Sovyetlerle 
memleketimiz arasında diğer bir çok sahalarda da aynı şekilde memnuniyet 
verici gelişmeler tevlit edeceğine şüphe yoktur. Bu istikametteki çalışmalar üze
rinde ehemmiyetle durmaktayız.

Kıbrıs meselesindeki son inkişaf hiç şüphesiz ki, komşumuz Yunanistan’ın 
Sayın Başbakanı ile yaptığımız Keşan ve Dedeağaç toplantıları olmuştur. Toplantı
dan sonra bir ortak bildiri yayınladık. Görüşmeler sonucundan kamu oyunu aydın
lattık.

Bu buluşmanın neticelerini değerlendirmeden evvel, Kıbrıs meselesini bü
tün yönleriyle ve genel olarak bir defa daha gözden geçirmekte fayda görüyo
rum.

Bu konuda açıkça bilinmesi lâzımgelen hususlar vardır.

Bu kerre Ada’da yaşıyan soydaşlarımızın güvenlikleri, hak ve menfaatle
ri mutlaka korunacaktır. Türkiye'yi ve Cemaatimizi tatmin etmiyecek bir çözüm 
yolunun tarafımızdan kabulü mevzubahis olamaz.

Ayrıca Türkiye’nin Ada üzerindeki tarihî hakları ve Ada’nın Türkiye'nin 
güvenliği bakımından önemi de, meseleye çözüm yolu ararken daima gozö- 
nünde bulundurduğumuz bir husustur.

Biz nasıl bu esaslardan vazgeçemez isek, bu konu ile ilgili olanların da 
kendilerine göre görüşleri ve prensipleri olması tabiidir. Şu halde taraflar için 
dikkat edilmesi lâzimgelen husus, mazideki tecrübeleri bir ders sayarak basiretle 
hareket etmek ve bu ihtilâfa barışçı bir çözüm yolu aramaktır. Aksi halde heyecan 
ve ihtirasların zebunu olmak ve meseleyi vahim bir çatışmaya götürmek şıkkı 
kalır.

Bu gibi hallerde katı ve değişmez bir formül üzerinde direnip kalmak 
meseleyi barışçı yollarla çözmeği zorlaştırır; adetâ imkânsız kılar. Benim için 
tek çözüm yolu budur diye ortaya çıkmak, bîr şartı dikte etmektir. Mukabil ta
raf için kabul veya redden gayri yol kalmaz.

Kıbrıs işinin bugüne kadar barışçı bir çözüm yoluna kavuşmamasında 
Yunanistan'ın Adayı kendisine ilhaktan gayri bir hal şeklini mümkün görmemesi 
başlıca âmil olmuştur.
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Türk tezi ise, yürürlükteki cmdlaşmalcmn tarafların rızası olmadan değiş
tirilmesini, cemaatlerinden birinin diğerine tahakkümünü, Lozan'la bu bölgede 
kurulmuş olan dengenin bozulmasını ve Adanın bir başka Devlete tek taraflı 
ilhakını önlemek kaydiyle ihtilâfa bir çözüm yolu aramak esasına dayanır.

Bu geniş zemin üzerinde ilgili tarafların menfaatlerini telif edecek birçok 
çözüm yolları vardır.

Bizim Kıbrıs siyasetimizin temelini, Kıbrıs’ın statüsünü tayin eden and- 
laşmalar teşkil eder. Bu andiaşmalar; Kıbrıs meselesine taraf olan devletlerin 
ve Kıbrıs’taki cemaatlerin hak ve vecibelerini açıkça belirtmiştir.

Ayrıca Adada yaşayan cemaatlerin Türk ve Elen milletlerine mensup 
olması itibariyle de Kıbrıs meselesi bir Türk-Yunan meselesidir. Bu İtibarla ve 
meseleyi barışçı yollarla halledecek çareleri sonuna kadar denemenin faydala
rına daima inanmış, bu türlü hareketi siyasetinin temel unsuru saymış bir Hükü
met olarak komşumuz Yunanistan'ın müzakere tekliflerini, gaye ve şümulünü 
tayin eden unsurları beraberce tesbit ederek her zaman iyi yürekle karşılamış 
ve kabul etmişizdir.

Biz müzakere etmiş olmak için müzakere kabul etmeği ne kadar fuzuli 
görüyorsak; müzakerelerden kaçmayı da o kadar icapsız sayarız. Aksi halde 
müzakere kapısını kapayarak, gerginlik ve çatışma yolunu açmak kalır.

Çağımızda uluslararası ihtilâfları zor kullanarak çözmek yolu arkada kal
mıştır. Böyle bir çatışmayı önlemek, her millet için bir vecibedir. Fakat bu lü
zum, millî ve hayati bir dava haline gelen Kıbrıs meselemizde, şeref ve haysi
yetimizden bir fedakârlık yapılmasına elbette ki İmkân bırakmaz.

Türk milleti şeref ve haysiyeti için her türlü fedakârlığı göze alabilece
ğini tarih boyunca ispat etmiştir. Bu itibarla, şerefimize uymayan bir çözüm 
yolunu veya şerefimize tecavüz sayılacak bir hareket veya bir emri vakii hiç 
bir zaman kabul etmiyeceğimiz muhakkaktır.

Biz Sayın Yunan Başbakanının son davetini de bu maksatlarla ve iyi ni
yetlerle kabul ettik.

Gerçi, bu ihtilâfa her iki tarfın değişik açılardan bakmakta olduğu ve bir 
çözüm yolu bulmak için meseleye farklı yollardan yaklaşmak istediği bir vakıa
dır. Ancak pozisyonlarımızın en yüksek seviyede incelenmesi ve nelerin müm
kün olabileceğinin ortaya çıkması kabil olmuştur. Ayrıca komşumuz Yunanistan’ın 
idaresini ellerinde bulunduran zevata Kıbrıs meselesindeki siyasetimizin temel 
unsurlarını büyük bir açıklıkla ifade imkânını da bulduk.

On dört senedir devam eden ve çok mudil bir dava olan Kıbrıs mesele
sinin bir mülâkat ile derhal çözülmesi elbette beklenemez. Fakat bu buluşma 
göstermiştir ki, dünyanın ve bahusus bölgemizin çok nazik problemlerle karşı
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karşıya bulunduğu bugünkü devirde, bu ihtilâfı barışçı yollarla ve mümkün o- 
Jan en kısa zamanda çözmek arzusunda her iki Hükümet de mutabıktır.

Gerek bu mülakat, gerekse tebliğde ifade edildiği gibi bundan sonra vu- 
kubulacak temasların neticeye yaklaşmayı geniş ölçüde kolaylaştıracaklarını 
ümüt etmek isteriz.

Keşan ve Dedeağaç toplantıları, Türk ve Yunan Başbakanlarının buluş
masının, her iki memleket kamu oyunda nasıl karşılandığını göstermek bakı
mından faydalı olmuştur.

Türk ve Yuanan topraklarında halkın barışçı bir çözüm yolunu ne kadar 
arzu ettiği açıkça görülmüştür. Barış isteyen milletlerimizin dileğine uymak en 
iyi yoldur.

Diğer tarafdan, hudutdaki toplantılarda adil ve barışçı bir çözüm yolu 
bulmak için gayret sarfedilirken, bu çalışmaları sekteye uğratabilecek gelişme
leri önlemek lüzumu oıtak bildiride açıklanmıştır. Kıbrıs meselesinin hallinde, 
Kıbrıs'taki gelişmelerin rolü hiç şüphesiz ki, çok büyüktür. Adada barış ve sükû
neti muhafazaya imkân veren bir ortarn mevcut olduğu müddetçe anlaşma ka
pıları daima açık kalabilecektir. Bu noktanın daima gözönünde bulundurulma
sı bütün ilgili taraflara ağır bir sorumluluk yüklemektedir.

Türkiye, esasları belirtilmiş siyasetinde devam edecektir. Türkiye, bu siya
setinin icabı olarak Adanın Yunanistan’a ilhakına hiçbir zaman rıza göstermi- 
yecektir. Gerek ahdî gerek manevî vecibelerimiz bizim cemaatımızın güvenliği 
ve haklan üzerinde büyük bir titizi i kİ i k ve hassasiyetle durmamızı amirdir. Ba
rış ve güvenliğin ihlâli hareketleri Türkiye’yi elbetteki daima karşısında bula
caktır.

B E L G E  10 13 Eylâi 1967

TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU ÇALIŞMALARI SONUNDA 
YAPILAN BASIN TOPLANTISI

Türkiye - AET karma parlâmento komisyonu toplantısı sonunda bir basın 
toplantısı düzenleyen Türk heyeti başkanı Dr. Fethi Tevetoğlu ile Avrupa Par
lâmentosu heyeti başkanı Henrî Moreau de Melen, toplantıda alınan tavsiye 
kararlarını açıklamışlardır.

Bu arada konuşan Dr. Tevetoğlu Türkiye'nin Ortak Pazar'a en iyi şartlarla 
girmesi konusunda Avrupa’lı parlâmenterlerin başlangıçtan beri göstermekte 
oldukları yakın alâka ve anlayışa teşekkür etmiş «bu konferansta da bu hususu 
bir kere daha müşahade ettik» demiştir.
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Türk heyeti adına Mesut Erez, Avrupa parlâmentosu adına J. Brunhes ta
rafından takdim edilen çalışma belgelerine dayanılarak hazırlanan tavsiye ka
rarlarına göre, ortaklığın işleyişi ve gelişmesi konusunda, Karma Parlâmento 
Komisyonu ortaklık anlaşmasının öngördüğü organların iyi işlemesinden ve iş
birliği havasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir.

Erez, ileride çıkabilecek güçlükleri şimdiden önlemek amacyla Türkiye'nin 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Topluluğun orta vadeli genel İktisadî poli
tikasıyla koordinasyonu sağlamak üzere Toplulukla Türkiye arasında irtibat ev 
temas tesisinin lüzumlu olduğu kanaatine vardığını belirtmiştir.

Bu konuda Karma Parlâmento Komisyonu Türkiye’nin İktisadî kalkınma 
plânında öngörülmüş gayretleri için yapılmakta olan, Topluluğun malî yönden 
iştişarelere devam etmesini sağlamak maksadıyla Ortaklık Konseyinin malî 
protokolünün şimdiden yenilenmesi veya Ankara andlaşmasında öngörülen 
sürenin uzaltılması imkânlarının incelenmesine karar vermiştir. Ayrıca, Komis
yon uluslararası pazarlarda iş yapabilecek müteşebbüslerin yetişebilmesi veya 
tesisi ile ilgili projelerde alt yapı projelerine öncelik ve önem verilmesi kanaa
tine varmıştır.

Karma Parlâmento Komisyonu, AET menşeli özel sermayenin Türkiye'nin 
ekonomik gelişmesi yönünden arzedeceği önem üzerinde de durmuş ve Kon
seyden bu çeşit yatırımları teşvik edecek teşebbüslerde bulunmasını istemiştir.

Türkiye’nin İktisadî gelişmesinde çok önemli bir rol oynıyacağı ittifakla 
kararlaştırılan turizm sektörüne özel bir ilgi gösterilmesi de ayrıca kararlaştı
rılmıştır.

Karma Paralâmento Komisyonu, özellikle Türkiye ile Topluluk arasındaki 
ticarî mübadeleleri arttırma yolunda Ortaklık Konseyinin gayretlerinin, bu ara
da tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık için Ankara andlaşmasıyla öngörülen 
AET kontenjanlarının ikinci defa arttırması yolundaki kararı takdirle karşılamış
tır. Komisyon, Türk ihracatının arttırılmasının ihraç edilen ürünlerin çeşitlilen- 
dirilmesine bağlı olduğuna işaret ederek, Avrupa ekonomisinin ve özellikle ta 
rım politikasının gelişmesi gibi tesbit edilmiş prensiplere uygun düştüğü ölçü
de Ortaklık Konseyini Türk hükümetinin taleplerini kabul ederek, ortaklık 
anlaşmasına ek geçici protokolün altıncı maddesine müşahhas bir uygulama 
kazandırmaya dâvet etmiştir.
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B E L G E  11 13 Eylül 1967

ROMANYA BAŞBAKANIN BAŞBAKAN DEMİREL ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPILAN KONUŞMALAR

Romanya Başbakanı İon Gheorghe Maurer, Romanya’yı resmen ziyaret 
etmekte olan Başbakan Süleyman Demirel şerefine verdiği yehekte şu konuş
mayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan, muhterem Bayan Demirel, muterem Bakanlar, Bayan
lar, Baylar,

Her şeyden evvel, şahsen ve Romanya hükümeti adına sîzleri aramızda 
görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmeme müsaadelerinizi rica ederim. 
Ekselanslarının Romanya’yı ziyareti, memleketlerimiz ve milletlerimiz arasm- 
daki dostane ilişkilerin yeni bir ifadesini teşkil etmektedir. Bu ziyaret, ayni za
manda Türk - Romen işbirliğini daha fazla geliştirme imkânlarını araştırma ve 
devamlı olarak hatırasını muhafaza ettiğimiz 1966 yazındaki ziyaretimiz sıra
sında başlayan görüş teatisine devam etme imkânlarını yeniden sağlamak için 
mes’ut bir fırsat teşkil etmektedir. Kısa oluşuna rağmen bu ziyaretin, vatanını 
bir çok yönlerden geliştirmek için büyük bir gayrete girmiş olan Romen halkının 
başarılarını ve gayretlerini doğrudan doğruya tanımanıza imkân vereceğini 
ümit ederim.

Dost Türkiye’nin refah ve tealisi için, Türk milletinin sarfettiği gayretler 
karşısında Romen halkının taşıdığı sempati hislerini müşahade fırsatını da bul
muş olacaksınız. Aynı zamanda Türk hükümetinin memleketimizle anlayış ve 
karşılıklı menfaatler scığlıyan işbirliği tesisi yolundaki iyi komşuluk münasebet
lerini geliştirmek hususunda takip ettiği siyasetin halkımız nezdinde de rıe de
rece itibar taşıdığını da görmüş olacaksınız. Memleketlerimiz ve milletlerimiz 
arasında bir işbirliği ve dostluk bağının her safhada verimli bir şekilde geliş
mekte olduğunu kaydetmekle bahtiyarım.

Romen - Türk münasebetlerinin çeşitli sahalarda gelişmesi, her iki mem
leket yetkili çevreleri arasındaki ilişkilerin sıklaştırılması, hükümetlerimiz ara
sında yapılan ikili anlaşmalar, birbirimizi daha iyi tanımamıza ve karşılıklı say
gı, dostluk havasının teessüsüne yardım etmiştir. Memleketle imizin millî eko
nomi ve kültürel ilerleme yolunda sarfettîkleri gayretler nisbetinde, İktisadî iş
birliğini, ticarî mübadeleleri hızlandırmak, siyasî bağları geliştirmek, kültürel 
ve ilmi işbirliğini daha da yoğun kılmak için önümüzde daha geniş ve dolu 
imkânlar doğacağı aşikârdır.

Kendi bakımından Romanya, ilişkilerimizin çok yönlü olarak gelişmesi 
¡Çin her imkânını kullanmaya kararlıdır. Zira bu şekildeki hareketle Balkanlar
da ve bütün Avrupada barış dâvasına hizmet ettiğimize inanıyoruz. Beraber
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yapacağımız görüşmelerin bu bakımdan özel bir önemi vardır. Romanya ile 
Türkiye arasındaki işbirliğinin derinliğine daha da gelişmesini ve çeşitlenmesi
ni teminen yeni yollar üzerinde görüşme yapmamızı ve yeni İşbirliği sahaları 
bulmak hususunda gayret sarfetmemizi temenni ederim.

Romanya, dünya siyasetini tabii olarak sosyalist ülkelerle ilişkilerini ge
liştirme çabasına muvazi olarak aynı zamanda diğer bütün memleketlerle 
dostluk ve çok taraflı münasebetlerin devamlı olarak artmasını sağlama yö
nünden bir gayretin içersindedir.

Bütün dünyada devamlı olarak bir barışı arzu eden Romanya hükümeti 
birçok kere belirttiğimiz veçhile ,içişlere ademi müdahale, hak eşitliği ve mil
letlerin kaderlerini bizzat tayin etmeleri, egemenlik ve bağımsızlık prensipleri
ne istinaden milletlerarası işbirliğinin çok taraflı olarak geliştirilmesini teşvik 
etmektedir. Bu prensiplere riayetin beşeriyetin mes’ut neticelere ulaşması için 
ve milletler arasındaki normal münasebetlerin gelişmesi, anlayış ve işbirliği 
havasının yaratılması yolunda ana unsur olduğuna kaniyiz. Başka devletler ve 
milletlerin işlerine herhangi bir şekilde müdahale mutlak bir surette gizliliğe 
ve itimatsızlığa müncer olmakta, uluslararası işbirliğine zarar vermekte ve ba
rışı tehlikeye koymaktadır.

Bütün dünyada hâdiselerin inkişafı, barışı temin için barışçı hal çareleri
nin bulunmasının, müzakere yollarının tercih edilmesinin gerektiğini, kuvvetin 
ise, milletlerarası ihtilâf ve meselelerin hallinde bir unsur teşkil edemiyeceğini 
ortaya koymuştur.

Sulhçu dış politikasına bağlı olan Romanya, Avrupa güvenliğine geçmiş
te ihtilâf ve harplerden çok ızdırap çekmiş olan Balkan bölgesindeki devletler 
arasında anlayış ve iyi komşuluk havası yaratılmasına hususi bir önem atfet
mektedir. Memleketimiz gelecekte de Balkan devletleri arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi için ısrarla gayret sarfedecektir. Bunu yaparken gerek Romen 
halkının, gerek Balkanlardaki komşularımızın hayatı menfaatlerine hizmet et
tiğimiz kanaatindeyiz.

İki ayrı sosyal ve siyasi sisteme malik olan Romanya ve Türkiye arasında 
dostane münasebetlerin müsbet gelişmesinin yukarıdaki hususlara önemli kat
kıda bulunacağına kaniyiz.

Kadehimi bu düşüncelerle Romanya ile Türkiye arasındaki dostluğun dai
ma gelişmesine, Türk milletinin refahına, Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet 
Sunay'ın sıhhatine, zatıalilerinin ve refikalarının, sayın Çağlıyangil ve refika
larının, diğer muhterem misafirlerin afiyetine kaldırırım.»

Başbakan Bemirel ise şöyle konuşmuştur :

«Sayın Başbakan,

Nazik sözleriniz ve güzel memleketinize ayak bastığımız andan itibaren,
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bana, eşime, benimle gelen hükümet üyelerine ve heyetimizin öteki mensup
larına gösterilen samimi hüsnükabul ve sıcak misafirperverlik için en kalbi te
şekkürlerimi sunarım.

Geçen yıl zatıdevletlerini memleketimde misafir etmek şerefine nail ol
muştuk. Mümtaz şahsiyetinizin üzerimizde bıraktığı güzel ve müsbet intiba de 
rin olmuştur. Bunun hatırasını daima zevkle saklıyacağız.

Ekselansları ile yeniden buluşmak, diğer mümtaz Romen ricali ile tanış
mak ve asil ve konuksever Romen halkını yakından görmek fırsatını bulduğum 
için cidden bahtiyarım. Romanya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki 
büyük başarılarını görmeyi bilhassa tehalükle bekliyorum.

Türk ve Romen milletleri arasındaki münasebetlerin çok eski bir tarihi 
vardır. Her iki millet de birçok müşterek hasletlere sahiptirler. Tarih boyunca 
coğrafi mevkileri dolayısile gerek Türkiye, gerek Romanya bağımsızlıklarını 
korumak için çetin mücadelelere girişmek mecburiyetinde kalmışlardır.

Geçirdikleri tecrübeler onlara herşeyden evvel kendilerine güvenmek g e 
rektiğini, barışın bölünmez olduğunu, her memleketin kendi çevresinde barışa 
hizmetle görevli olduğunu, dış politikada realitelere uygun olmıyan tutumların 
ve peşin hükümlerin makûs neticeler verdiğini öğretmiştir. Bu tarihî tecrübele
rin izlerini bugün Türkiye ve Romanya’nın güttükleri dış siyasetlerde bariz bir 
şekilde görmekteyiz.

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaretiniz sırasında memleketlerimiz arasında her
hangi bir ihtilaflı meselenin bulunmadığını ve iktisadı kalkınma yolunda g a y 
retler harcayan milletlerimizin birçok konularda işbirliği yapabilmeleri için çe
şitli imkânların mevcut bulunduğunu birlikte memnuniyetle müşahade eyle
miştik.

Filhakika bugüne kadar münasebetlerimizde iktisadı, ticari, turistik, ulaştır
ma ve kültürel alanlarda müsbet ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu yıl Nisan ayında Millet Meclisinizin mümtaz başkanı ekselans Stefan 
Voitec başkanlığında bir Romen parlamento heyeti memleketimizi şereflendir
di. Parlamenterlerimizle gayet faydalı görüşmelerde bulundu. Kendileriie fikir
lerimizi samimiyetle teati eyledik. Bilâhare Mayıs ayında Dışişleri Bakanımız 
Ihsan Sabri Çağlayangi l  meslekdaşı ekselâns Manesçu’nun daveti üzerine mem
leketinizi ziyaret etti ve olumlu görüşmeler yaptı. Bu şahsî temaslar münase
betlerimizi daha ileriye götürmede kıymetli birer merhale teşkil etmektedir.

Bugün Avrupada Doğu ve Batı arasındaki münasebetler rejim farkların
dan ayrı olarak hızla gelişmekte ve kıt’a barışına yardım edecek unsurlar doğ
maktadır. Balkanlarda teessüs edecek karşılıklı anlayış ve güvenin kıt’a barışı
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nı tamamlayacağını müdrik bulunan Türkiye bu yönde kendi payına çabalar 
harcamaktan geri kalmamaktadır.  Halen bu bölgede Kıbrıs meselesi dışında 
geniş ve köklü bir ihtilâf yoktur. Türkiye Kıbrıs meselesinin barışçı yal lardan 
çözümlenmesi hususundaki görüşlerini her vesile ile açıklamış ve bunu tutumu 
ile de bilfiil ispat etmiştir.

Bölgemizin barış ve ahengini haleldar eden bu meselenin gene bölgemi
zin menfaatine olarak barışçı bir uzlaşma ile çözümlenmesi hususundaki gö
rüşümüzde hiçbir değişiklik yoktur. Ancak Türkiye'nin bu tutumunun bilhassa 
mesele ile doğrudan doğruya ilgili diğer çevrelerde de aynen mukabele gör
mesi şarttır. Özellikle Kıbrıs’taki Türk varlığının, güvenliğinin ve meşru hak ve 
menfaatlerinin behemahal korunması hususunda Türkiye musirdir ve azimlidir. 
Türkiyenin bu tutumunun ve bu düşüncelerinin gerçek manası ile ve dikkatle 
kaale alınacağını ümit ediyoruz.

Sayın Başbakan, bu vesile ile bölgemizi yakından ilgilendiren önemli bir 
ihtilâf olarak Orta - Doğu krizine de temas etmek istiyorum. Malesef bir sonuca 
ulaşılması uzak gözüken bu ihtilâfta, Türkiye ve Romanya kuvvet yolu ile top
rak kazanılmasının karşısında olduklarını açıklamada birleşmiş bulunmaktadrı- 
lar. Zamanında bir hal çaresine kavuşturulamayan milletlerarası ihtilâflar git
tikçe küçülen dünyamızda bir bütün teşkil eden sulhu, sonradan vahim bir şe
kilde tehdit eden bir tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla bu belgede 
biran önce âdil ve devamlı bir barışın tesisini samimiyetle temenni etmekteyiz.

Dünyadaki büyük teknolojik ilerlemer insanlığın mutluluğu için yeni yeni 
engin ufuklar açtığı gibi harplerin insanlığın mahvına sebep olacak bir hale 
gelmesine de imkân vermiştir. Sulhu Korumanın yolu harpleri önlemektedir. 
Fezayı fetheden insanlık elbette bir gün devamlı bir sulhu da fethedecektir.

Günümüzde milletlerarası ihtilâflar ekseriye çok mudil bir karakter arzet- 
mektedirler. Bunların Romen anayasas ında da değerli hükümler halinde ifade
sini bulan egemenlik, hak eşitliği içişlere adernimüdahale prensiplerile 
anlaşmalara riayet ve karşılıklı çıkarların gözetilmesine saygı gibi yüksek 
prensiplere sadakatle çözümlenmesi mümkündür.

Uzayıp gittiğinden dolayı bütün insanlığın ızdırap duyduğu milletlerara
sı ihtilâfların halli için Romanya'nın sarfettiği samimi gayretler meçhulümüz 
değildir ve bunları takdirle selâmlıyoruz. Balkanlarda da aynı gayret içimde ol
manızı daima sulh ve sükûn içinde bulunmasına çalıştığımız müşterek bölge
mizin geleceğinin bir teminatı addetmekteyiz.

Geniş tarihi tecrübelere sahip memleketinizin ve basiretli liderlerinin, Bal
kan ülkeleri arasındaki ilişkilerin ahenkli bîr şekilde geliştirilmesi yolunda sar
fettiği gayretler elbette semereli olmakta devam edecektir.
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Yapacağımız görüşmelerin ikili münasebetlerimizin gelişmesine ve işbir
liğimizin artmasına yeni bir hız katacağına ve milletlerarası meseleler üzerin
deki fikir teatilerinin verimli olacağına emin bulunmaktayım.

Bu kanaat ve dilekle kadehimi Devlet Konseyi Başkanı ekselans Stoica 
ile ekselanslarının ve Bayan Maurer'in sıhhat ve afiyetine ve asil Romen mille
tinin re^ah ve saadetine kaldırıyorum.»

B E L G E  12 14 Eylül 1967

BAŞBAKAN DEMÎREL’İN ROMANYA BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPILAN KONUŞMALAR

Romanya’yı resmen ziyaret etmekte olan Başbakan Demirel, Romanya 
Başbakanı şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Bir kaç günden beri güzel başkentiniz Büreş'te bulunmaktayız. Gördü- 
düğümüz samimiyet ve sıcak hüsnükabul bizi gerçekten mütehassis etmiştir. 
Bizim için büyük itina ile hazırlandığı belli olan bir program düzenlenmiştir. 
Herşeyin ince bir dikkatle hazırlanmış olduğunu müşahede etmekteyiz. Kadir 
bilir misafirler olarak bu programı hazırlayanlara teşekkür etmek isterim.

Bükreş çok eskiden beri, kendine has bir güzelliği ve hayatı olan bir şe
hir olarak tanınmıştır. Bu meşhur güzelliğine eklenen yeni yapılarla Bükreş muh
teşem bir şehir haline gelmiştir. Şehri süsleyen bina ve abidelerde Romanya'nın 
çalışkan ve kabiliyetli halkının eriştiği genel kalkınma seviyesini müşahede et
mekteyiz.

Bu defa ekselansınızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde, ülke
lerimiz arasındaki münasebetleri, bunları daha mükemmel bir hale getirmek 
arzusu ile ele aldık, dünya meselelerinde ise, zatıaliniz gibi kıymetli bir devlet 
adamı ile müzakerelerimiz çok faydalı ve değerli olmuşutur. AAilletlerarası ko
nularda görüşlerimiz arasında ortak noktalar mevcut bulunduğunu görmekten 
çok memnun oldum. Şüphesiz, büyük veya küçük olsun, bütün milletler, gerek 
bölgesel a landa gerek dünya çapında, barışın takviyesi ve işbirliğinin arttırıl
ması konusunda büyük sorumluluklar yüklenmiş bulunmaktadırlar. Barışı 
savunma arzumuzu ve azmimizi ifade etmemiz ve özellikle ökelerimiz arasın
daki iyi komşuluk münasebetlerini sıklaştırmaya çalışmamızın önemi büyük
tür. Ülkelerimizin İktisadî kalkınma bakımından karşılattığı meseleler, biribirine 
çok benzemektedir. Özellikle İktisadî a landa yapıcı bir işbirliğinde bulunmamız, 
karşılıklı menfaatlerimize esaslı suretle hizmet edecektir.

Türk ve Romen milletleri arasında asırlar önce kurulmuş münasebetler 
mevcuttur. Tarihi ilişkiler ile kültürel tesir ve temaslar, milletlerimizin birbirini 
yakından tanımasına ve karşılıklı saygı duymalarına yol açmıştır.
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Türkiye, Balkan milletleriyle münasebetlerinin gelişmesinden çok mem
nundur. Türkiye diğer devletlerle arasındaki ilişkilerin gelişmesini, hakların eşit, 
ligi, hükümranlık ve bağımsızlığa saygı ve içişlerine karışmama prensiplerine 
dayandırmaktadır.

Yaptığımız faydalı ve verimli görüşmeler, şüphesiz münasebetlerimizin 
takviyesine yarayacak ve bir çok alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliği için ye
ni imkânlar yaratacaktır».

Başbakan Demirel bundan sonra Devlet Konseyi Başkanı, Romanya Ko- 
münis Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Başbakan, eşi ve Romen milleti
nin sağlık ve refahı şerefine kadeh kaldırmıştır.

Başbakan Demirel’in konuşmasına cevap veren Romanya Başbakanı İon 
Gheorghe Maurer şunları söylemiştir :

«Memleketim, halkım ve Romanya hükümeti hakkında söylediklerinize 
bütün kalbimle teşekkür ederim. Ben de Romen milletinin, komşu ve dost ülke
niz, Türk milleti ve idarecilerine karşı saygı ve muhabbet duyguları İle dolu 
olduğunu ifade etmek isterim.

Ziyaretiniz, geçen yıl başlamış olan müzakerelerde önemli bir merhale 
teşkil etmektedir.

İki ülke arasındaki münasebetlerde kaydedilen terakkilerin cesaret verici 
bilançosu, istikbalde, İktisadî, siyasi, kültürel, teknik ve ilmi a landa işbirliği 
imkânları aramak için sarfedeceğmiz gayretler bakımından bizi iyimser olmcıva 
sevkefmektedir. Romanya hükümeti, Türkiye ile çeşitli alanlardaki dostane iş
birliği münasebetlerini dcıha da genişletmek için elinden geleni yapmaya ha
zırdır. Bu bakımdan ülkelerimiz idarecileri arasında yapılan ve şimdiye kadar 
büyük faydası görülen doğrudan doğruya temasların devamına büyük önem 
vermektedir. Sizin de açık bir şekilde belirttiğiniz gibi, bazı konularda görüş 
farkları mevcut olması, münasebetlerimizin gelişmesini engellememelidir, ve 
engellemeyecektir. Milletlerarası münasebetler, farklı siyasetlerle sosyal yapı 
ların, halklar ve devletler arasında anlaşma ve yakınlaşmaya bir engel teşkil 
etmediğini bir çok vesile ile isbat etmiştir.

Dünyadaki gerginlik ve ihtilâflar, halkların güvenliğini tehdid eder hale 
geldiği zaman, küçük ülkelerin de, asrımızın önemli meselelerinin ele al ınma
sında ve bunlara hal çareleri aranmasında faydalı  olabileceklerini, Romanya 
bir çok defa belirtmiştir. Memnunlukla belirtmek isteriz ki, ister büyük ister kü
çük olsun bütün devletler arasındaki adi lâne münasebetlerin, ancak hüküm
ranlık, hakların eşitliği ve içişlerine müdahale etmemek prensiplerine riayet 
sureti ile geliştirileceği hususunda ayni görüşe sahip olduğumuzu yaptığımız 
müzakereler ortaya koymuştur.

Sözlerime son verirken, zatıalînizi, Türkiye - Romanya dostluğu ve işbirli
ği, Türk halkının refahı, Cumhurbaşkanınız ekselâns Cevdet Sunay'ın ve eşiniz 
Bayan Demirel’in sıhhatine kadeh kaldırmaya davet ediyorum.»
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B E L G E  13 16 Eylûi 1967

ROMANYA BAŞBAKANININ ANADOLU AJANSINA ÖZEL DEMECİ

Romen Başbakanı G. Maurer özel demecinde şunları söylemiştir :

«Esasen iki memleket arasındaki ilişkilerin Balkanlarda ve Avrupadaki 
ve dolayısiyle dünya'daki genel güvenlik ve barışın menfaatine olarak geliş
mesi için gerekli şart ve imkânlar bulunduğuna kaniiz, Türkiye ile siyasi, İkti
sadî ve kültürel münasebetlerimiz olumlu bir gelişme yolundadır. Karşılıklı ola
rak daha iyi tanışmamıza ve işbirliğimizi sağlam temeller üzerine kurmamıza 
yardım etmektedir.

Türkiye Başbakanı ekselans Süleyman Demirel’in Romanya’ya yapmış 
olduğu resmi ziyaret münasebetiyle, iki ülke arasında, her sahada mevcut ge
lişme imkânlarını mükemmel bir anlaşma havası içinde inceleme fırsatını bul
duk.

Memleketlerimiz coğrafi yakınlığına iki devlet yöneticilerinin bu anlayışı 
inzimam edince, siyasi ve iktisadi işbirliğinin çeşitli sahalarda arttırılması için 
ortaya yeni imkanların çıkacağı aşikârdır.

Türkiye ve Romanya, milletlerarası barışı, güvenliği korumak için gay
retlerini birleştirme kararma sadık kaldıkları sürece gerek bölge, gerek dünya 
sulhuna büyük nisbette destek ve yardımcı olacaklardır.

Türkiye - Romanya arasındaki iyi ilişkilerin daha da takviyesi en samimi 
arzumuzdur.»

B E L G E  14 17 EylÛİ 1967

BAŞBAKANIN BÜKREŞ’TE YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Romanya ziyaretinin son gününde bir basın toplantısı yapan Başbakan 
Süleyman Demirel, ilk evvelâ şu konuşmayı yapmıştır :

«Romen ve yabancı basın, radyo ve televizyonunun mümtaz temsilcileri
ni selâmlamakla memnunum. Romanya'ya ayak bastığımızdan beri gerek Ro
men ricalinden, gerek Romen halkından gördüğümüz candan misafirperverlik 
ve sıcak alâka için şahsım ve heyetim adına samimi teşekkürlerimi sunmak is
terim.

Ekselâns Maurer'in nazik davetine icabetle Romanya'ya yaptığım resmî 
ziyaret bugün sona eriyor. Romanya'daki temas ve görüşmelerin neticesi bu
gün saat 13.'de neşrolunacak Türk - Romen ortak bildirisinde geniş bir şekilde 
açıklanacaktır. Romanya'ya ziyaretimde bana refakat eden heyete Dışişleri,
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Sanayi ve Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlarımız ile T.B.M.M.'ni temsilen muh
telif partilere mensup 5 parlâmento üyesinin ve Türk basınının temsilcilerinin 
katılmış bulunması, bu ziyarete verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Romanya'
da kaldığım kısa süre zarfında Başbakan ekselans Maurer ile memleketlerimizi 
ilgilendiren meseleler üzerinde geniş bir şekilde görüştüğüm gibi Parti Genel 
Sekreteri ekselans Ceaucescu ve Devlet Konseyi Başkanı ekselans Stoica ile ta
nışmak ve kendileriyle milletlerarası ve ikili konularda fikir teatisinde bulun
mak fırsatını elde ettim. Romanya'nın mümtaz devlet adamları ile yaptığım 
bu görüşmeler dışında güzel yurdunuzu imkân nisbetinde tanımak ve içinde 
bulunduğu kalkınma hamlelerini müşahade etmekten zevk duydum. Bükreş’- 
deki görüşmelerim ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar çok taraflı meseleler hu
susunda da yapıcı olmuştur. İkili ilişkilerimiz konusunda, Başbakan ekselâns 
AAaurer’in riyasetinde Romen heyetinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretten beri, Ro
manya ile paylaştığımız temel prensipler çerçevesinde, dostluk ve iyi komşu
luk zihniyeti içinde, bu ilişkilerin devamlı bir gelişme kaydettiğini müşahade et
tik. Her iki memleket arasında siyasi temaslar artmakta, muhtelif alanlarda 
mübadele ve işbirliğini tanzim eden sözleşme ve anlaşmalar imzalanmakta ve 
bunlar memnuniyet verici bir şekilde yürütülmektedir. Gerek Romanya'nın, gerek 
Türkiye’nin ekonomik potansiyellerinin gelişme halinde olması ve iki memleketin 
coğrafi yakınlığı hiç şüphesiz iki memleket arasında İktisadî, teknik ilmi müba
dele ve ilişkilerin devamlı suretle artmasına imkân verecektir. Bu imkânları cid
di suretle araştırmaya karar verdik.

Milletlerarası meseleler bakımından bir çok açılardan benzeri ana fikir
lere sahibiz. Mesela her ikimiz de Balkanların bîr barış, huzur ve ahenk bölge
si haline gelmesini canı gönülden arzu ediyoruz ve bu yolda çaba sarfediyoruz.

Avrupa'da detente’in gelişmesi ve barışın daha sağlam temellere istinat 
etmesi için ikili ilişkileri geliştirmenin ve karşılıklı itimadı arttırmanın en salim 
yol olduğu kanaatindeyiz.

Farklı siyasi ve sosyal rejimlere sahip olunmasının, karşılıklı menfaatlere 
saygı, hak eşitliği ve içişlerine ademi müdahale gibi temel prensipler çerçeve
sinde, devletler arasında münasebetlerin inkişafına mani teşkil etmediği ve 
etmemesi lâzım geldiği görüş ve kanaatini Türkiye ve Romanya'nın samimiyet
le paylaşması, münasebetlerimizin inkişafı hususunda önemli bir unsur olmuş
tur. Bu anlayış çerçevesinde Türk - Romen ilişkilerinin gelişmeye devam edece
ği konusundaki inancım Romen devlet adamlarıyle yaptığım görüşmeler neti
cesinde daha da kuvvetlenmiştir.»

Başbakan Demirel daha sonra sorulan çeşitli soruları cevaplandırmıştır.

Demirel, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin ne şekilde geliştiri
leceği yolunda bir soru üzerine şunları söylemiştir :

«İki memleket arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi iyi niyetle ve devamlı bir 
çalışma ile olur. Nitekim geçen bir, birbuçuk sene zarfında iki memleketin iyi 
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ilişkiler kurmaya karar vermesi neticesinde bir çok başarılar elde edilmiştir. 
Türkiye ile Romanya arasındaki ticarî mübadelelerin hacm i bu iyi n iyetin  b ir  
neticesi olarak beş sene zarfında iki buçuk misli artmıştır. Veteriner antlaşma
sı, hava antlaşması, nebatlarla ilgili bir diğer antlaşma imzalanmıştır. Bu m ü
nasebetlerin devamlı bir şekilde geliştirilmeye çalışılmasında her iki memleke
tin de menfaati vardır. İşte bunları gördüğümüz için iki memleket arasındaki 
münasebetleri daha ileriye götürmek arzusu ile buraya geldik, bu iyi niyetimizi 
Romen makamları da aynı şekilde karşılamıştır.»

Başbakan Demirel «Türkiye’nin son seneler içerisinde kaydettiği ilerle
meler hakkında bilgi verirmisiniz? şeklindeki bir soruya :

«Bu hususta pek çok şey söylemek kabildir. Türkiye son seneler içerisinde 
büyük bir yatırım hamlesine girişmiş bulunmaktadır. Bir taraftan ekonominin 
temeli olan enfrastrüktürü kurarken diğer taraftan sanayileşmesi, tarımın ge
liştirilmesi, madenlerin açılması ve geliştirilmesinde büyük mesafeler katedil- 
m iştir.

1967- 1972 yılları arasında Türk ekonomisinde senede yüzde yedi bir ge
lişme öngörülmektedir. Bu beş sene zarfında milli gelirde yüzde 40 bir artış 
olacaktır. Bunun yüzde 22,5'ı yatırımlara ayrılacaktır. Böylece Türkiye'nin 1972 
den sonraki yıllar içerisinde hızla kalkınması imkân dahiline gitmiş olacaktır. 
Bu suretle yeniden 2.300.000 Türk vatandaşına iş sahası açılmış olacaktır.

Turizm sahasında, sağlık sahasında mühim adımlar atılmaktadır. Bu ikti
sadi kalkınmanın sonuçları bütün vatan sathında Türk vatandaşlarının müreffeh 
ve mesut olması hedefini İçerisine almaktadır».

Başbakan bir başka soruya'da : «Türkiye ile Romanya bir - birbirine deniz 
yolu ile bağlıdır. Keza iki memleket birbirine çok kıscı bir hcıva yoluyla bağlıdır. 
Nihayet İstanbul - Bükreş arasındaki mesafe, İstanbul ile Ankara arasındaki 
mesafe kadardır, iki memleket, bir-birine halen oldukça iyi denecek bir kara 
yolu ile bağlıdr. Bu yolun ileride daha da düzeltilmesi mümkündür. Turizm en
düstrisinin gösterdiği hususiyet şudur ki, sadece bir memleket turist için entera 
sen olmaktan çıkmıştır. Artık bir çok memleket turizm gayretlerini birleştirebilir 
ve birleştirmeden de bir çok faydalar sağlayabilir Bölgemizde de başka mem
leketlerden gelecek turistler için kısa mesafelerde değişik pek çok kıymetler 
vardır. Binaenaleyh, turizm sahasında yapılacak işbirliğinden iyi neticeler üınid 
etmek mümkündür. Ticarî ve İktisadî sahada da ticari mübadele hacmimizi d a 
ha süratle arttı ra bilmek mümkündür. Geçen beş yıl içinde iki buçuk misli artan 
ticari irtibatımızı daha ela güçlendirmek İmkân dahilindedir, ¡ki memieketin 
biribirine verebileceği ve biri birinden alabileceği mallar vardır. Zannediyorum 
ki, iki memleket arasındaki ilişkiler sağlam bir temele istnat ettirildiği müddet
çe, iyi neticeler alınabilmesi için gerekli şartlar mevcuttur.

55



Başbakan Demirel, Sovyet Tass ajansı temsilcisinin nükleer silâhların ya
saklanması, İsrail - Arap münasebetleri ve Orta - Doğu buhranı, Kıbrıs mese
lesi ve Türkiye’nin Sovyetlerle olan ilişkileri» konularındaki sorusuna şu ceva
bı vermiştir:

«Türkiye, daima sulhun taraftarı olmuştur. Böyle olmakta da devam ede
cektir. Bugünkü dünyamızda her nerede olursa olsun, çıkan en küçük ihtilâf 
çok kısa bir zamanda uluslararası bir mesele haline gelebilmektedir. Bunun 
içindir ki, Türkiye, her türlü silâhsızlanma çalışmalarının dünya için lüzumlu 
olduğuna kanidir. Bunun içindir kî, Türkiye her türlü silâhlanma yarışına karşı 
olduğu gibi, atom silâhının da yayılmasına karşıdır.

Günümüzde aya gitmeği başarmış olan insanlık her halde dünyanın dai
ma bir sulh içinde yaşamasını da başaracaktır. Sulh içersinde yaşayan bir dün
ya, bütün milletler için güzel günler vaadeder. Çatışmanın ise, bugünkü harp 
silâh ve vasıtaları karşısında insanlığı büyük ıztırapların içerisine sürükleyeceği 
tabidir. Atomun yapılışına karşı değiliz. Ancak silâh olarak kullanılmasına ta
raftar değiliz.

Bu arada şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki, ellerinde atom bulu
nan devletlerin de başka devletlerin emniyetini tehdit eder durumdan çıkmala
rı lazımdır. Aksi takdirde atomun yapılmaması için akdedilen bir anlaşma, 
elinde atom silâhlarını bulunduran devletleri inhisarcı bir duruma getirir. Bir 
taraftan atomun yapılması önlenirken, öte yandan elinde atom silâhı bulun
duran devletlerin bu silâhlardan nasıl tecerrüt edeceği düşünülmelidir.

İkinci sualinize gelince, Orta - Doğu’da sulhu tehdid eden büyük bîr hâ
dise meydana gelmiştir. Bu hâdise, Arap - İsrail çatışmasıdır. Biz, ihtilâfların 
silâhlı çatışma haline gelmeden sulhçu yollarla hallini daima arzu ederiz. Bu 
ihtilâf sulhçu yollarla halledilir safhadan çıkmış ve maalesef silâhlı bir çatışma 
halini almıştır. Bu konudaki düşüncemiz şudur :

Kuvvet yolu ile toprak kazanmak veya bazı hak ve menfaatler temin et
mek bugünün usulleri arasında olmaması gerekir. Çünkü, bu yol açılırsa, ne
rede durulacağı bilinmez. Bu itibarla, biz, kuvvet yolu ile zabtedilmiş bulunan 
toprakların sahibi aslisine iadesini müdafaa etmişizdir. Bu Kudüs İçin de cari
dir. Orta - Doğunun bu bölgesinde hakka, adalete ve uluslararası kaidelere 
uygun, sulhu tehdid etmeyen daimi bir hal şeklinin bulunması şayanı arzudur.

Kıbrıs meselesi, yine Orta - Doğu'da sulhu tehdit eden meselelerden birisi 
olmuştur. Kıbrıs meselesi bundan 14 yıl evvel çıkmıştır. Kıbrıs meselesine taraf 
olan memleketler konuyu aralarında yedi sene münakaşa etmişlerdir. Yedinci se
ne sonunda bir anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşmalardan da Kıbrıs cumhuriye
ti doğmuştur. Taraf olan Kıbrıs cumhuriyeti, kendisine hayatiyet veren bu anlaş
maları tanımamış, bunları İhlâl etmiştir. Biraz evvelki misalde kuvvet yolu ile 
sulh nasıl tehdid edilmiş ise, burada da uluslararası antlaşmaların tek taraflı 
ihlâlinden vahim hâdiseler doğmuştur.
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Kıbrıs’ta çok gayrı - İnsanî hadiseler cereyan etmiştir. Türk kadınları, ço
cukları öldürülmüştür. 800'e yakın Türk katledilmiştir. Bunlar, bugünkü dünya
nın hiç bir memleketinde tasvip edilmeyecek işlerdir. Türkiye, Kıbrıs meselesinin 
sulhçu yollarla halline itina göstermektedir çünki Türkiye, kendisini bölge ve 
dünya sulhünde mesuliyet deruhte etmiş bir memleket addeder .Aklı selimin, 
hakkın, adaletin bir gün galib geleceğine inanıyoruz. Kıbrıs meselesi bizim için 
fevkalâde mühim bir mevzudur».

Tass ajansı muhabirinin Türk - Sovyet ilişkileri konusunda sorduğu soru
ya Başbakan şunları söylemiştir : «suallerinizin hepsine cevab verirken hareket 
noktası olarak aldığım dünya sulhunun korunması ve insanlığın saadeti, kom
şumuz Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurmamızı gerektirmektedir.

İyi ilişkiler, iyi niyet, karşılıklı hak ve menfaatlere saygı esası üzerinden 
kurulabilir. İki memleket bu iyi niyeti göstermiştir. Son zamanlarda iyi bir ze
min üzerinde, iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmeğe büyük ehemmiyet at- 
fetmişizdir. Atfetmeğe de devam edeceğiz.»

Süleyman Demirel Romen Ager - Press temsilcisinin küçük ve orta devlet
lerin dünya sülhüne hizmeti ne olabilir? şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandır
mıştır :

«Devletleri küçük devlet, büyük devlet diye bir tasnife tabi tutmak ne de
receye kadar doğrudur bilemem. Sadece her devletin eşit şekilde yaşama ve va
rolma hakkı vardır. Büyükler, küçükler diye bir ayırım yaptığımız takdirde zan
nediyorum ki, daha başlangıçta nüfus bakımından arazi bakımından küçük, 
iktisadi imkânlar bakımından daha kıt bir güce sahip olan devletlere dezavantaj 
tanırız.

Birleşmiş Milletler fikri içerisinde ve Birleşmiş Mi11leter asamblesinde her 
memleketin eşit hakları vardır. Her nerede milletler bir araya gelirse eşit hak
larla orcıda bulunurlar. Beynelmilel meselelerin görüşülmesinde bir masanın et
rafında toplanıldığında haiz olunan bir hak bakımından bir ayırım yapılmaz. 
Sualinizi büyük askeri güce sahip olan ' devletlerin yanında diğer devletlerin 
dünya sulhüne iştirakleri ne olabilir şeklinde anlayarak cevaplandıracağım.

Dünyanın meselelerinde müşterek bir anlayış zeminini hazırlamak bakı
mından bütün devletlere mutlaka çok mühim vazifeler düşüyor. Bunun sağla
nabilmesi milletlerin birbirini daha iyi tanıyabilmesi, devlet '¡calinin birbirini 
daha iyi tanıyabilmesiyle mümkündür. Daha doğrusu birbiriyle temas etmeleriy
le mümkündür. Bu temaslarda müşterek bir anlayış havası içinde başlanılması 
lâzımdır. Bu anlayışın asgarisi de şudur : istiklâle, eşit haklara, içişlerin ve top
rak bütünlüğüne riayet edilmesi gereklidir. İşte bu prensipler dahilinde yapıla
cak temaslar neticesindedir ki, her devlet dünya sulhüne hizmet yolunda kendisine 
düşeni yapmış olur. Devletler arasındaki münasebetlerin iyi niyetle devamı dün
ya sulbünün bir işaretidir. Benim şu anda burada olmam dahi bu sualin cevabı 
içerisindedir».
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Başbakan Demîrei bir başka soru üzerine de Türkiye ile Romanya arasın
daki münasebetlerin iyi bir safhada olduğunu ifade etmekten memnuniyet duy
duğunu belirtmiş ve «bu memnuniyet ifademiz kâfi şekilde şümüliüdür ve ma
nalıdır» diyerek, şöyle devam etmiştir :

«Neden memnun olduğum sorulursa, biraz evvel de işaret ettiğim gibi, 
iktisadi, kültürel münasebetlerimizi, turizmle ilgili münasebetlerimizi geliştir
meye çalışıyoruz. Bunların hepsi her ikî memlekete fayda sağlayacak ilişkiler
dir. Ve yine iki memleket için de memnuniyeti muciptir. Bölge sulhunu, dünya 
sulhunu tehdit eden meseleler hakkında da gayet açık bir şekilde fikir teatisi 
yapılmıştır. İki memleket arasındaki, iki millet arasındaki münasebetlerde bun
lar memnuniyet verici hadiselerdir.»

Başbakan daha sonra, bir gazetecinin Yunan Başbakanının bir demecini 
zikrederek «Enosis için ne diyorsunuz» sorusuna şu cevabı vermiştir :

«Böyle bir şeyle asla razı olmayacağımızı çeşitli vesilelerle söyledik. Me
selelere sulh yolile ha! şekli ararken millî menfaatlerin ve dünya sulhunün ya
nında olmayı tercih ederiz.»

8 E L G E 15 17 Eylül 1967

BAŞBAKANIN BÜKREŞ'TE YAYINLANAN LUNİCA MECMUASINDA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demire!, Romanya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında 
Bükreş’te yayınlanan Lunica mecmuasına bir demeç vererek muhabirin sorduğu 
suallere şu cevapları vermiştir :

«Bükreş'te Romen Başbakanı ekselans Maurer ve Romen ricali ile yaptı
ğımız görüşmelerin neticesi, neşrolunacak ortak bildiride ifadesini bulacaktır. 
Mamatih, hemen ifade etmek isterim ki, Romanya ile Türkiye arasındaki müna
sebetler memnuniyet verici devreye girmiştir. Bilhassa son iki senede İktisadî, 
ticari ve kültürel ¡münasebetlerimizde cidden Önemli bir gelişme kaydolur,muş
tur. Bunun temelini, iki ülke arasında mevcut ve temadisine büyük değer ver
diğimiz karşılıklı anlayış ve samimiyet havası teşkil etmektedir. Bükreş’teki te
maslarım, iki memleketin de hak eşitliği, egemenlik, toprak bütünlüğüne say
gı ve içişlere ademi müdahale gibi prensipler çerçevesinde, bu anlayış «e sa
mimiyet havasını devam eîlirmeye ne derece kararlı olduklarını orhayct koymuş- 
bulunuyor. Bu bakımdan Türk - Romen münasebetlerinin ve işbirliğinin ge
lişmeye devam edeceğine şüphe etmiyorum. Bu gelişme ve işbirliği İki memle
ketin karşılıklı menfaatlerine uygun olduğu gibi gerek bölgemizde gerek dün
yada barışın da yararınadır.»
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Muhabirin : «Avrupa'da güvenliğin ve barışın sağlamlaşması prosedürü 
dahilinde, Balkan devletleri arasında gittikçe daha iyi bir anlaşmanın tesis edil
mesinin rolu hakkındaki fikirleriniz nedir?» sorusuna da şu cevabı vermiştir :

«Türkiye, dünyada barışın bir bütün olduğu inancındadır. Bu noktadan 
hareketle, Balkan devletleri arasında karşılıklı saygıya dayanan bir anlayış ve 
işbirliği havasının tesis ve idamesi, elbetteki Avrupa'da detente’m yerleşmesine 
de mühim bir katkı sağlayacaktır.

Balkan yarımadasının, uzun seneler, Avrupanın istikrarsız bir bölgesini 
teşkil etmiş olduğunu göz önüne alırsak, Balkan devletleri arasındaki müna
sebetlerin gelişmesinin mana ve değeri daha iyi anlaşılabilir. Türkiye, Balkan 
devletleri arasındaki işbirliğinin gelişmesi konusunda kendisine düşeni yapma
ya devam edecektir.

Lunica muhabirinin, Türkiye’nin ekonomik durumuna değinen, «Türkiye'
nin karşısında bulunan başlıca iktisadı meseleler nelerdir? ve hükümetiniz bu 
meseleleri ne şekilde halletmeye gayret sarfediyor? Memleketinizin İktisadî ba
kımdan gelişme plânının başlıca yönleri nelerdir?» şeklindeki sorusunu Başba
kan Demirel şöyle karşılamıştır :

«Türkiye, bilhassa son birkaç senedir süratli bir kalkınma içerisine gir
miştir. Beş yıllık Kalkınma Planımız gayri safi millî gelirde senede yüzde yedi 
bir kalkınma hızı öngörmüştür. 1966 yılında bu hız % 9.8’i buldu. Bu seneki 
artış hızınında % 7'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kalkınma gayretlerimizin 
temel gayesi, çağımızın vaz geçilmez bir unsuru olan sosyal adalet anlayışı içe
risinde, Türk vatandaşının her bakımdan hayat seviyesini yükseltmek, onu d a 
ha mesut daha müreffeh bir vatandaş haline getirmektir. Maksat gerçek ma
nasıyla topyekûn millî bir kalkınmayı tahakkuk ettirmektir. Kalkınma halinde 
olan her ülke gibi elbetteki Türkiye'nin de bu kalkınmayı sağlarken karşılaştığı 
İktisadî meseleler vardır. Bunların burada münakaşasını yapmak fazla zaman 
ve yer alır. Keza Kalkınma Plânının yalnız başlıca yönlerinin izahı dahi uzun 
sayfalar tutar. Ancak burada kısaca ifade etmek isterim ki, Kalkınma plânımı
za bir taraftan zirai istihsalin artmasını, bu suretle hem Türk köylüsünün satın 
alma gücünün yükselmesini hem de süratle artan nüfûsumuzun gıda ihtiyacının 
karşılanmasını, diğer taraftan süratle sanayileşmeyi ve bütün bunların gerektir
diği yol, liman, baraj, elektrik santralları gibi ana tesislerin tamamlanmasını 
ön görmektedir. Kalkınma Plânımız memleket gerçeklerini ve imkânlarını göz 
önünde tutmak suretiyle dengeli bir şekilde hazırlanmıştır. Bugüne kadar plâ
nın ana hatlarıyla başarılı bir şekilde tatbik edilmiş olması dolayısiyle milleti
miz istikbale güvenle bakmaktadır.

Muhabirin : «Türkiye’nin, işbirliği ve kalkınma için bölgevî teşkilâtlanma 
çerçevesi içerisinde komşulariyle münasebetlerinin durumu nasıldır?» sorusuna 
da Başbakan :
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«Balkan komşularıyle bugüne kadar bilhassa turizm alanında müşterek 
bir çalışma yapmışızdır. Turizmin, kalkınma halindeki ülkeler için gerekli yatı
rım malzemesini temin bakımından nisbeten kolay bir dış kaynak teşkil ettiği 
malumdur. Balkan ülkelerinin bu sahadaki potansiyeli geniştir. Bu potansiyeli, 
hepimizin menfaatine uygun olarak aramızda işbirliği kurmayı suretiyle daha 
verimli bir şekilde kullanmanın yollarını bulmamız lâzımdır. Bu konuda Balkan 
ülkeleri arasında başlayan işbirliğinin atisinden çok ümitliyiz. Diğer İktisadî ve 
ticari sahalarda da Türkiye Balkan ülkeleriyle münasebetlerinin gelişmesine 
önem vermekte, yeni yeni işbirliği sahaları aramaktadır» cevabını vermiştir.

Memleketimizde ziyaret ettiğiniz yerlere dair intihalarınız nelerdir?» so
rusuna Başbakan Demirel’in cevabı şu olmuştur :

«Romanya’yı ziyaretimde edindiğim intibalar müsbet olmuştur. Bükreş 
şehri, geniş meydanları, caddeleri, heybetli binaları ve zarif parklarıyle şüphe
siz Balkanların her bakımdan mühim merkezlerinden birini teşkil ediyor. Keza 
Romanya'nın dış ticareti bakımından can damarı mesabesinde olan Köstence'yi 
pek beğendiğimizi ifade etmek isterim. Buradaki turizm tesisleri, Romanya’nın 
bu sahada yaptığı hamlelerin en güzel ifadesini teşkil etmektedir. Gezdiğim 
yerlerde Romen milletini kendisine has hasletleriyle iş başında şevkle çakşırken 
gördük. Memleketin sanayileşme yolunda önemli hamleler yapmış olduğunu 
kolaylıkla müşahede etmek fırsatını bulduk. Bu münasebetle derginiz vasıtasıy- 
le asıl Romen milletinin refah ve saadeti için en iyi dileklerimi sunmak isterim.»

B E L G E 16 17 Eylül 1967

TÜRK - ROMEN ORTAK BİLDİRİSİ

Romen Başbakanı lon G. Maurer'in 1966’da Türkiye'ye yaptığı resmî zi
yareti iade etmek üzere Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümetinin dâvetine 
icabetle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel, eşi Bayan Demirel 
ile birlikte 13 - 17 Eylül 1967 tarihleri arasında Romanya'ya resmî bir ziyaret 
yapmıştır.

Başbakan Demirel'e Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Millet Mec
lisinin 5 üyesi ve Dışişleri Bakanlığının yüksek derecedeki memurları refakat et
mekte İdiler

Romanya’daki ikametleri sırasında mümtaz Türk misafiri ve heyetinin 
üyeleri, Bükreş, Ploesti, Köstence şehirlerini, Karadeniz sahillerini, sınaî teşeb
büsleri, ziraî birimleri, kültür ve san'at müesseselerinî ziyaret etmiştir.

Türk Başbakanı Romanya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kay
dettiği hızlı gelişme karşısında takdir hislerini ifade etmiştir.
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Türk misafirler Romen Hükümeti ve halkı tarafından hararet ve misafir
perverlikle karşılanmışlardır.

Başbakan Süleyman Demirel Romen Komünist Partisi Merkez Komitesi Ge
nel Sekreteri Nicolae Ceaucescu tarafından kabul edilmiş ve kendisile Türk - Ro
men ilişkilerinin muhtelif sahalarda geliştirilmesi ve günümüzün bazı milletler
arası meseleleri üzerinde görüş teatisinde bulunmuştur.

Başbakan Süleyman Demirel kendilerine bir öğle yemeği tertip eden Dev
let Konseyi Başkanı C. Stoica tarafından da kabul edilmiştir

Ziyaret sırasında Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı lon G. Maurer arasında, Türk - Ro
men münasebetlerinin gelişmesi konusunda ve memleketlerini müştereken il
gilendiren günümüzün milletlerarası meseleleri üzerinde görüşmeler yapılmış
tır. Görüşmelere;

Türkiye tarafından :

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Türkiye Cumhuriyetinin Roman
ya'daki Büyükelçisi Kamiran Gürün, Dışişleri Bakanlığı İktisadî İşler Genel Sek
reter Yardımcısı Pertev Subaşı, Dışişleri Bakanlığı Siyasî İşler Genel Sekreter Yar
dımcısı İlter Türkmen,

Romanya tarafından :

Petrol Bakanı Alexsandru Baaba, Endüstri ve Makine İnşa Bakanı M. Ma- 
linescu, Devlet Bakanlığı Birinci Yardımcısı B. G. Macolesko, Dış Ticaret Bakanı 
Birinci Yardımcısı B. Dimitru Bejan, Devlet Bakanı Yardımcısı Vasile Sandru, 
Romanya Sosyalist Cumhuriyetinin Türkiye Büyükelçisi B. lon Drinceaunu katıl
mışlardır.

Taraflar, Bakanlar Kurulu Başkanı lon G. Maurer'in riyasetinde Romen 
Hükümeti Heyetinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretten bugüne kadar geçen devre 
zarfında, dostluk ve iyi komşuluk zihniyeti içinde, egemenlik ve millî bağımsız
lık, hak eşitliği, içişlere ademi müdahale ve karşılıklı menfaat prensiplerine 
dayanarak her iki memleket ilişkilerinin devamlı bir gelişme kaydettiğini mem
nunlukla müşahade eylemişlerdir. 1966 görüşmeleri sırasında her iki Başbakan 
arasında alınan kararlar olumlu şekilde tahakkuk etmektedir. Her iki memleket 
arasında işbirliğini genişleten yeni sözleşme ve anlaşmalar imzalanmıştır.

İki Başbakan, Sivil Havacılık Anlaşmasının tatbik olunmasından ve Bük
reş - İstanbul hava hattının açılmasından memnun olmuşlardır. Başbakanlar, 
adlî muzaharet anlaşması, konsolosluk anlaşması akdini ve her İki memleket 
arasında seyahat rejimini kolaylaştıracak bîr mutabakatın faydası hususunda 
hemfikir olduklarını da belirtmişlerdir.
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Parlamento ve Hükümet seviyesindeki temaslarla İktisadî, kültürel ve İl
mî sahalarda daima daha sıklaşan temaslar, muhtelif sahalardaki Türk - Ro
men işbirliğinin yoğunlaşmasına önemli katkıda bulunmuştur.

Her iki taraf, iki memleket idarecileri arasında temasları devam ettirmek ve 
Türk - Romen milletlerinin arasındaki dostluğu kuvvetlendirmede birbirini tanı
mak ve birbirine yaklaşmada hususi bir rol oynayan doğrudan doğruya görüş 
teatisinde bulunmak hususundaki arzularını ifade etmişlerdir.

Başbakcnlar, Türkiye ve Romanya’nın devamlı gelişme halindeki ekono
mik potansiyelinin, coğrafi yakınlıklarının, gelecekte, Türk - Romen İktisadî tek
nik ve ilmî mübadelelerinin ve ilişkilerinin devamlı surette artması ve çeşitlen
mesine geniş imkânlar bahşettiğini takdir eylemişlerdir. Bu işbirliği imkânla
rını teşhis ve kıymetlendirmek için ve iki memleketin millî ekonomilerinin zaru
ret ve menfaatlerini karşılıklı olarak daha iyi öğrenmek maksadile, sanayinin 
muhtelif sahalarında, ulaştırmada, ve ekonominin diğer dallarında eksperler 
teatisi ve iktisat delegasyonları ziyaretlerini arttırmayı kararlaştırmışlardır.

Taraflar, ilim, sanat basın sahasında mübadeleleri arttırmayı olduğu gibi 
turizm alanında da işbirliği teşvik hususunda mutabık kalmışlardır.

Milletlerarası durum hakkındaki görüş teatisi sırasında, iki Başbakan, 
dünyanın muhtelif bölgelerindeki bazı gerginlik merkezlerinin mevcudiyetinin, 
küçük - büyük bütün devletlerin, bir detante ve milletlerarası anlaşma havası
nı gerçekleştirmek, ve dünyada barış ve güvenliği korumak için ısrarlı gayretler 
sarfetmeleri gerektiğini işaret etmişlerdir.

İki Başbakan, Avrupa güvenliğinin tahakkuk etmesinin bcırış ve milletler
arası anlaşma için hususî bir önem taşıdığı düşüncesindedirler. Avrupa'da ba
rış ve güvenlik davasına yardım için gerçekçi ve olumlu bir zihniyet içinde bü
tün Avrupa Devletlerine vazife düştüğüne işaret etmişlerdir. İki taraf, bu ba
kımdan farklı sosyal rejimlere sahip Avrupa memleketleri arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinden ve âhiren vâki temasların artmasından duydukları memnuniyeti 
ayrıca belirtmişler ve bu müsait gelişmenin karşılıklı itimat havasını kuvvetlen
direcek, kıt’anın meselelerinin hallini tâcil edebileceğini beyan eylemişlerdir.

İki Başbakan, tesirli bir milletlerarası kontrol altında tam ve genel bir si
lahsızlanmanın tahakkukunun dünyada devamlı barışın hakiki garantisi olaca
ğı hususundaki inançlarını da teyit etmişlerdir. Bu nihaî gayeye ulaşmak hu
susunda Başbakanlar, fark gözetmeyen ve müessir bir milletlerarası kontrol al
tında, nükleer silahların yayılmasına müteallik bir anlaşma akdinin önemli bir 
merhale teşkil edebileceğini beyan eylemişlerdir. Böyle bir anlaşma, güvenlik
leri hususunda bütün devletlerin haklı endişelerini ve nükleer silahlar yarışma
sını durdurmak lüzumunu gözönünde bulundurmak ve aynı zamanda nükleer 
enerjinin barışçı gayeler için kullanılması alanında ilmin ve modern tekniğin 
gelişmelerinden istifade İçin bütün memleketlere eşit imkân sağlamalıdır.
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Taraflar, dünya barışını büyük tehlike altına sokan Güney Doğu Asya’da
ki durumdan dolayı derin endişelerini izhar etmişlerdir. Bu meselenin 1954 Ce
nevre Anlaşmalarına ve Vietnam halkının kendi kaderini serbestçe tayin et
meleri hakkına müsteniden halledilmesi lüzumunu belirtmişlerdir.

İki Başbakan, Orta Doğu durumu hakkında bilinen görüşlerini ifade 
etmişlerdir.

Bu bölgenin sorunlarının son çarpışmalar dolayısile vahimleşmiş olması 
keyfiyetini esefle kaydetmişlerdir. Başbakanlar bölgede devamlı bir barışın 
yerleşmesinin ancak bu sorunların, adalete ve Birleşmiş Milletler Yasasındaki 
prensiplere riayet suretile barışçı bir hal şekli ile temin edilebileceği kanaaiin- 
dedirler. İki Başbakan, İsrail birliklerinin askerî harekât neticesinde işgal edil
miş topraklardan çekilmesi gerektiği hususundaki görüşlerini ve arazi kazancı 
ve diğer siyasi menfaat temini maksadile kuvvet kullanılmasına muhalefetlerini 
teyit etmişlerdir.

Bölge çapında anlayış ve işbirliği ilişkilerinin önemini belirten taraflar, 
Balkan Devletleri arasında iyi komşuluk ve işbirliği münasebetlerinin geliştiril
mesine taraftar olduklarını bildirmişler ve Türkiye ile Romanya arasındaki dos
tâne ilişkilerin bu bölgedeki durumun müsbet inkişafına yaptığı katkıyı belirt
mişlerdir.

iki Başbakan, Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır. 
Bu bölgedeki barışın takviyesi için Kıbrıs meselesinin, davada taraf olanların 
meşru menfaatlerine uygun olarak barışçı yollarla halledilmesi gerektiği husu
sunda mutabık kalmışlardır.

İki Başbakan, Birleşmiş AAi I i etler Teşkilâtının barışın muhafazasına ve mil
letlerarası işbirliğine yapabileceği katkının önemini ve rolünü belirtmişlerdir. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının evrenselliğini temin suretiie bu Teşkilâtın Yasasın
daki prensiplerin tatbik mevkiine konulması esasına istinaden müessiriyetirıin 
arttırılması lehinde olduklarını ifade etmişlerdir.

İki Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirei'in Ro
manya Sosyalist Cumhuriyetini ziyaretinin karşılıklı olarak daha iyi bir anlayış 
ve Türkiye İle Romanya arasındaki dostluk ilişkilerinin kuvvetlenmesine önemli 
katkıda bulunduğunu derin memnuniyetle müşahade etmişlerdin
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BAŞBAKANIN ROMANYA ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK BASINA 
VERDİĞİ BİLGİ

Başbakan Süleyman Demirel, Romanya'ya yapmış olduğu resmi ziyare
tinden dönüşünde Yeşilköy havaalanında basın mensuplarına şu konuşmayı 
yapmıştır :

«Romanya’ya yaptığım resmî ziyaretten aziz yurdumuza dönmüş bulu
nuyorum. Türkiye ile Romanya arasında mevcut ilişkilerin son bir kaç senedir 
karşılıklı hak ve menfaatlere saygı ve anlayış havası içerisinde müsbet bir ge
lişme devresine girdiği malûmdur. Heyetimize Dışişleri, Sanayi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlarının, 6 parlamento üyesinin ve Türk basınının mümtaz tem
silcilerinin katılmış olması bu ziyarete verdiğimiz önemin bir işaretidir.

Bükreş’te Romen Başbakanı ekselans Maurer ile çeşitli konularda görüş 
teatisinde bulunduk. Türk - Romen ilişkilerinin bugünkü durumunu ve müstakbel 
inkişaf imkânlarını gözden geçirdik. Bundan sonra gayretlerimizin hangi isti
kamete yönelmesi gerektiği üzerinde durduk. Bütün bu konularda ortak bildiri
de gerekli bilgiler mevcuttur.

Resmi temaslarımızın dışında her gittiğimiz yerde Romen milletinin şahsı
mızda aziz milletimize karşı beslediği alâka ve sempatinin tezahürlerine şahit 
olduk. Netice itibariyle Romanya’da yaptığımız görüşme ve temasların Türk - 
Romen münasebetleri bakımından verimli geçtiği ve bu ziyaretin Türk - Romen 
münasebetlerinin gelişmesi yönünden mühim bir merhale teşkil ettiği kanaatini 
beraberimde getiriyorum.

Romanya ziyaretimiz hükümet proğramının çizdiği esaslar dairesinde Tür
kiye’nin dış politikasına daha büyük imkânlar hazırlamak ona daha fazla mü- 
essîriyet ve seyyaliyet verebilmek için giriştiğimiz geniş çaptaki diplomatik fa
aliyetlerin yeni bir merhalesini teşkil etmektedir.

Çok iyi bilindiği gibi, Türkiye uzun müddet milletlerarası deverandan uzak 
kalmış, dış politikası ile milli hedefleri yanlış anlaşılmış, haklı dâvalarında bi
le bir umursamazlık veya muhalefet havası ile karşılaşmıştır. Bu durumun ön
lenmesinin yegâne yolu Türkiye’nin sesini yine duyurabilmek ve ona milli şah
siyeti ve potansiyeli ile mütenasip aktif bir politika kazandırabilmektir. Gay
retlerimiz hep bu hedefe matuf olmuştur. Zannederim ki bugünün Türkiye’sinin 
milletlerarası hayatta ağırlığını daha fazla hissettirdiğini, Türkiye'nin meselele
rine’ ve dâvaların.« karşı ilgi ve desteğin daha fazla arttığını kabul etmeyen 
yoktur. Türkiye'nin dünyada artan itibarının, ona, dış politikamızın esas hede
fini teşkil eden milletlerarası barış ve ahenge özlü katkılarda bulunmasına im
kân açtığı da aşikârdır.»

B E L G E  17 17 Eylül 1967
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B E L G E  18
PODGORNİ - DEMİREL GÖRÜŞMESİ

19 Eylül 1967

Başbakan Süleyman Demirel’in Sovyetler Birliği Yüksek Şurası Presidyom 
Başkanı Podgorni'ye yaptığı ziyaret sırasında, Podgorni'nin Demire! ile daha 
uzun süre görüşme arzusu göstermesi üzerine görüşme protokol kaidelerinin 
dışına çıkarılarak bir saat 15 dakika sürmüştür.

Demirel Podgorni arasında konuşmalar şöyle olmuştur :
Podgorni : Türkiye’de bulunduğum zaman sizinle temasım kısa oldu O

zaman yaptığımız konuşmaların çok entresan olduğunu kaydetmek isterim. Ma
alesef siz, benim Türkiye’de kaldığımdan daha kısa bir müddet içersinde Sov
yetler Birliğinde olacaksınız. Maamafih iki memleket arasındaki iyi komşuluk 
münasebetlerine bu ziyaretiniz, büyük katkılarda bulunacaktır. Kısa zaman
içinde dahi olsa, Türkiye’ye yaptığım ziyaretin hatıralarını daima yaşıyorum. 
Bir çok dostlar edindim. Eminimki, siz burada, bu kısa ziyaretiniz esnasında, 
çok dost kazanacaksınız. Seyahatinizin iyi geçmesini sağlamak için elimizden 
geleni yapacağız.

Demirel : Sovyetler Birliğini ziyaret etmekte memnunum. Zatı alinizin
memleketimizden iyi düşüncelerle bahsetmesi, beni ayrıca, memnun etti. Tür
kiye - Sovyetler Birliği arasında iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmek bakı
mından Podgorni İsmi daima takdirle anılacaktır. Türkiye ile Sovyetler arasın
da bu gelişmeyi sağlayan ilk dostluk adamı sizsinîz. Memleketimizi ziyaretiniz 
sırasında, kısa da olsa, açık konuşmalarda bulunduk, bundan zevkle bahsede
rim. Ekselanslarının bugünkü vazifeye gelmesinden Türkiye’deki dostlan çok
memnundur. Bunların başında ben varırn.

Memleketlerimizin dost olarak yaşamasında karşılıklı faydalar vardır. 
Bunun icab ve şartlarını o zaman gözden geçirmiştik. Aradan geçen üç sene zar
fında hâdiseler iyi istikamette gelişmiş, o gün konuşmuş olduğumuz hususlar
da ehemmiyetli mesafeler kaydedilmiştir. Ekselanslarından sonra Sovyetler Bir
liği Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Kosigin'inTürkiye’yi ziyareti, Türkiye ile Sov
yetler Birliği arasında iyi komşuluk münasebetleri bakımından müstesna bir 
hâdise olmuştur. Geçen sene sayın Kosigin ile memleketlerimiz ve dünya’yı il
gilendiren meselelerde açık kalplilikle karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Uzun 
seneler gelişmiş olan Türk - Sovyet dostluğunun İnkişafına hizmet etmiş olduk. 
Bugün Türk parlâmentosunun iktidar ve muhalefetin seçkin mensupları, hükü
met ve basınımızın temsilcileri ile Sovyetler Birliğini ziyaret imkânım bulduk.

Sovyet ricali ile yapacağımız görüşmeler iki memleket arasındaki dostlu
ğa ve iyi komşuluk münasebetlerine istifadeler sağlayacaktır. Geçen üç yıl zar
fında bir çok meseleler halledilmiş ve bunların sonuçları alınmıştır. Bu arada iki 
memleketin ticaret hacminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmış, anlaşmalar 
akdedilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Türkiye’de yedi tesisin finansmanını
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Sovyetier deruhte etmiştir. Bu tesislere ait anlaşmaların biri hariç, hepsi neti
celendirilmiş tediye anlaşması yapılmış ve tesislerin temeli atılmıştır.

Sovyetier Birliğinin sayın Ankara Büyükelçisi bu temel atmalarda bizimle 
beraber bulunmuş, dostluk nişanelerini de görmüştür. Bu süre içinde parlâmen
to heyetimiz de geçen sene Sovyetier Birliğini ziyaret etti. Bütün bunlar iki mem
leketin dostluğunun gelişmesi için müsbet emareler olarak kabul ediyorum.

Biz daime iyi niyet sahibiyiz. Karşılıklı iyi niyet hâkim olduğu müddetçe, 
iyi komşuluk münasebetlerine mani yoktur. Nitekim kısa zamanda bu görül
müştür.

Moskova'ya ayak bastığımızdan beri bize büyük bir ilgi gösterilmiştir. 
Ekselâns Kosigin çok yeri görmemizi İstedi. Leningrad'ı Kiev’i Taşkent’i Baku'yu 
görme imkânlarını bulacağız. Bunları görmekten memnunluk duyacağımızı ifa
de etmek isterim. Bu münasebetlerimizin devamında fayda görürüm. Bunda 
iki memleketin mütekabil menfaatleri vardır. Biri birimizi daha yakından tanı
mamız münasebetlerin geliştirilmesinde etkili olacaktır.

Podgorni : Önce şunu söyleyeyim ki sözlerinizle mutabıkım. Benim Tür
kiye’yi ziyaretimi hatırladığınızı duymakla bahtiyarım. Hakikaten bir zamanlar 
Türkiye ile Sovyetier arasında hasıl olan soğuk havadan sonra ilk dostluk ziya
retini ben yaptım. Tabii ki, o zaman, Türkiye’ye gelirken her birimiz heyecan 
duyuyorduk. Ben, Türkiye'ye gelir - giderken büyük bir vazife yüklenmiştim. 
Sovyet halkının dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerini arzu ettiğini söylerken 
bunu temin ile mükelleftim. İki memleket arasında iyi komşuluk münasebetle
rini engelleyecek hiç bir mani yoktur. İki taraflı itimada ihtiyaç vardır. Samimi
yet ve itimacl lâzımdır. Şimdi, o günden bu yana üç sene geçti ve diyebilirim ki, 
hem sizin hem bizim tarafımızdan atılmış olan adımlar çok faydalı oldu. Ha
kikaten şimdi memleketlerimizden hiç birisi, karşı tarafın söylediklerinden şüphe 
etmemektedir. Aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkiler artıyor. Kültürel ilişkiler 
de iyileşmeğe başlamıştır.

Tabiatiyle, bu söylediğim esaslara muvazi olarak Türkiye - Sovyetier Birliği 
arasındaki siyasî ilişkiler değişiyor. Milletlerarası teşkilâtlarda bazı meselelerde 
aynı tutum ve davranışlara sahip oluyoruz. Mesela Orta - Doğu meselesinde 
ayni karar tasarısına müştereken oy verdik. Güney Vietnam konusunda aynı 
düşüncedeyiz. Bu bizi çok sevindiriyor.

Bunlar gösteriyorki, bir çok milletlerarası meselelerde de iki memleket 
işbirliği kurabilir. Yüksek seviyede kurulan temaslar bizi sevindiriyor. Ürgünlü’- 
nün, Sovyetier Birliğine seyahatini hatırlıyoruz. Kosigin'in Türkiye'yi ziyaretin
den de büyük faydalar sağlanmıştır. Sizin ziyaretiniz ise bunlardan elde olunan 
neticeleri daha da takviye edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanınızın da Sovyetier Birliğini ziyaret edeceğini biliyo
ruz. Buraya gelen parlâmento heyetinizle konuştum. Türkiye’ye yaptığım ziya- 
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reti anlattım. Karşılıklı memnunluğumuzu beyan ettik. Vatanınızda bulunduğum 
zaman Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına Moskova ve Leningrad beledi
ye başkanlarının davetlerini ilettim. Bu ziyaretler de faydalı olacaktır.

I
Leningrad, Kiev, Taşkent ve Baku gibi sizin görmeniz için seçiler yerler 

Sovyetlerin çok iyi bölgeleridir. Eminim ki, bu bölgeleri ziyaret sizler için a la
ka çekici olacaktır. Benim vatanım olan Kiev’i göreceksiniz. Selâmlarımı iletiniz 
Dün gelemediğinize üzülüyoruz. Çünkü Ukranya festivalinin sonuncu konseri 
yapılmıştı. Bu festivallerde 15 cumhuriyetten sanatkârlar buraya geliyor, bura
da konserler veriyorlar, bunu kaçırdığınıza üzüldüm. Halklar hakkında fikir 
edinmek için o halkın san'atını görmek lâzımdır. Ziyaretiniz bizi çok sevindiri
yor. İlişkilerimizin daha da iyileşmesi yolunda bu seyahatiniz temiz ve iyi kom
şuluk münasebetlerine yeni katkılarda bulunacaktır. Hükümet ile yapacağınız 
konuşmalar, olumlu, her şey iyi olacaktır.

Sovyetler devletinin ellinci yıl dönümünü kutlamağa hazırlanıyoruz. İki 
devlet de aşağı yukarı aynı yaştadır. Ellinci yıl dönümünde aramızde bulunur 
sevincimize katılırsanız memnun oluruz. Biz de, sizin ellinci yılınıza gelirsek siz
ler gibi seviniriz. Sayın devlet başkanınız Cevdet Sunay'cı Türk hükümetine ve 
Türk milletine refah ve saadet dileklerimi iletmenizi rica ederim.

Demirel : Türk - Sovyet iyi komşuluk münasebetlerinin dünya sulhuna bü
yük yardımı olacaktır. Böylelikle sulh içerisinde beraber yaşamanın iyi bir ör
neğini veririz. Dünya sulhu için gerginliğin azalmasında da Türk - Sovyet ilişki
lerinin büyük tesiri olacağı muhakkaktır. Biz, peşin hükümlere sahib değiliz. 
Hak eşitliği, hükümranlık, iç işlerini ademi müdahaleyi prensip addederiz, bu 
prensipler açısından mütalaa ettiğimiz zaman her hali hususi içinde müdafaa 
ederiz.

Sovyet devletinin ellinci yıldönümü için iyi temennilerimi sunuyorum. Sov
yet halkının bu mutlu gününde dost Türkiye de mutluluk duyacaktır. Sovyet 
halkının bu memnuniyetine bütün gönlümüzle katılırız. Bizim Cumhuriyetimiz, 
5 - 6  sene daha gençtir. Esas millî mücadele başlangıcı alınırsa, aynı yaştayız 
demek, yanlış değildir. Biz de ellinci yılımızı kutladığımızda sevincimize aynen 
katılacağınızdan eminiz. Devlet başkanımız da Sovyetler Birliğini ziyaret ede
cektir. Hâriciyelerimiz, bu ziyeretin hazırlıkları ile meşguldür. Devlet Başka- 
nımızın selâmlarını size ulaştırmaktan memnunluk duymaktayım. Son dakikada 
hasıl olan özel bir durum bizi geciktirdi. Vatanınız olan Kiev’i ziyaretten ayrıca 
memnunluk duyacağız. Öyle anlaşılıyorki, ekselânsları Kiev’in özlemi içerisin
dedir.

Podgorni : Kiev'i özlememek mümkün mü?

Demirel : Bana ve arkadaşlarıma karşı gösterilen alâkadan dolayı teşek
kür ederim şahsınıza başarılar dilerim.

Podgorni : 50. yılımız İçin düşündüklerinize teşekkür ederim.
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B E L G E  19 20 Eylül 1967

SOVYET BAŞBAKANININ BAŞBAKAN DEMİREL ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demire! şerefine verdiği yemekte Sovyet Başbakanı 
Aleksi Kosigin’in yaptığı konuşma şöyledir :

«Sovyet hükümeti adına siz sayın Başbakan ve Bayan Demirel'e ve ayrı
ca Dışişleri Bakanı ile Bayan Çağlayangil’e Sanayi Bakanı Turgut'a, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Başkanı Sezgin ile bütün Türk konuklarımıza candan hoş gel
diniz derim.

Ülkemize Türkiye Cumhuriyetini temsil eden böyle seçkin bir hey’etin gel
mesi bizi cidden memnun etmiştir. Bu ziyaretin Türk-Sovyet ilişkilerinde önemli 
bir yer işgal ettiğini umarız. Son yıllarda Sovyet ¡¡derleriyle Türk liderler arasın
daki görüşmeler muntazam bir hale gelmiştir. Bu görüşmelerin her birine gereken 
önemi verirken şunu özellikle belirtmek isterim ki, görüşmeler Sovyetler Birliği ile 
Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmekte oldu
ğunu göstermektedir. Bu gelişme, her ülke halkının barış ve ortak menfaatler 
için çok taraflı işbirliğinin takviyesini arzulamaları gibi uzun vadeli âmillere 
dayanmaktadır. Sovyetler Birliğinde geçirdiğiniz süre zarfında siz Bay Başba
kan, ülkemizi tammak, Sovyet halkının yaşayışını ve başarılarını görmek ve 
Sovyet halkının Türk halkına beslediği dostuluk hislerini müşahede etmek fırsa
tını bulacaksınız. Halkımız, Türkleıin de Sovyet halkıyla dostluk içinde yaşamayı 
arzu ettiğine inanmaktadır.

Her iki tarafın da harcadığı çabala*' sonucu, son zamanlarda Türk - Sov
yet ilişkilerinde daha iyiye doğru büyük değişiklikler olduğunu görmekle bah
tiyarız. Eskiden iki ülke arasındaki ilişkilerde hakim olan yabancılık, verini kar
şılıklı anlayışa ve iki komşu ülke a rasında ge-çek dostluk ve işbirliğinin kurul
ması arzusuna bırakmıştır, özellikle ülkelerimiz arasında meydana gelen gü
ven duygusunun önemine d/kkati çekeceğim. Bu güven duygusu olmadıkça 
Türk - Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda pratik adımlar atılması çok zor 
olacaktır

Ortak çabalar sonucu son yı’larda birçok alanda Türk - Sovyet işbirliğini 
geliştirmek mümkin olmuştur, iki ülke arasındaki ticaretin hacmi genişlemek
tedir. Türk - Sovyet sınırının yeniden işaretlenmesi konusunda bir protokol im
zalanmıştır. Türkiye’de yedi sanayi projesinin gerçekleştirilmesi, iki ülkenin 
başkentleri arasında doğrudan hava seferleri ihdası, ve başka konularda bir 
takım anlaşmalar daha tamamlanmıştır.

Türk - Sovyet ilişkilerini yar.iış yorumlayacak, hattâ bu ilişkilerin geliş
mesini önlemeye çalışacaklar olacağını biliyoruz. Fakat egemen birer devlet 
olarak Türkiye ile Sovye+ier Biriğli kendilerini ilgilendiren bu türlü m es'eleieri 
halletmek zorundadırlar ve buna muktedirler.
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Sovyetler Birliğinde, Türk - Sovyet ilişkilerinin gelişmesinin, sadece her 
iki ülkenin ulusal çıkarlarına değil, fakat ayni zamanda Orta - Doğu’da ve 
bütün dünyada barış ve güvenliğin takviyesine de hizmet edeceği kanısı ha
kimdir.

Bu husus uluslararası ilişkilerde başgösteren son gerginlik üzerine daha 
da önem kazanmıştır. İsrail saldırısı sonucu Türkiye ile Sovyetler Birliğinin sı
nırları yakınında tehlikeli bir uluslararası buhran yaratılmıştır.

Barışsever ülkelerin çabaları, emperyalist çevrelerin baskısına karşı koy
makta, İsrail saldırısının izlerini silmekte ve hepsinin üzerinde İsrail kuvvetle
rinin İşgal ettikleri Arap topraklarından geri çekilmelerinde Arap ülkelerine 
yardım konusunda toplanmıştır.

Türk hükümetinin, barışsever ülkelerin İsrail kuvvetlerinin Arap toprakla
rından geri çekilmeleri konusundaki âdil İsteklerine katılması Sovyetler Birliğin
de memnunlukla karşılanmıştır. Sovyet hükümeti, ülkelerimizin gayretlerini, 
İsrail saldırısının izlerinin silinmesi ve Orta - Doğu'daki Arapların meşrû hak
larına yeniden kavuşmalarının temini yönünde teksif edeceklerine inanmak
tadır.

Bazı çevrelerin Orta - Doğu'daki gergin durumu bu bölgede başka çıban 
başları yaratarak artırmak istedikleri gözden kaçmamaktadır. Bu çevreler, Kıb
rıs cumhuriyetine karşı çevirdikleri entrikalara da yeniden h-z vermişlerdir.

Sovyet hükümeti Kıbrıs cumhuriyetinin egemenliğini ve toprak bütünlü
ğünü muhafaza ederek Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulunmasını gerçek
ten isteyenlerin, bu ülkenin bağımsızlığın: baltalamak isteyen her teşebbüse 
azimle karşı koymaları gerektiği kanısındadır.

Amerika’nın Vietnam’daki saldırısını tırmandırması evrensel barışı gittik
çe daha fazla tehdit etmektedir. Vietnam Demokratik Cumhuriyeti köy ve kent
leri üzerine yapılan Amerikan hava akmları ve bu barbarlığın sivillerin ölümü
ne ve Vietnam halkının nesiller boyu meydana getirdiği maddî servetlerin 
mahvına sebep olması, dünyadaki bütün âdil insanlarda büyük bir nefret duy
gusu uyandırmaktadır. Vicdanlı kimselerin sıcak, duyguları, saldırıya karşı git
tikçe artan bir azimle karşı koyan kahraman Vietnam halkından yanadır. Artık 
bir insanın ötekine arzularını kuvvet ycluyia kabul ettirerniyeceği gerçeği orta
ya çıkmıştır.

Vietnam sorunu ancak Vietnam halkının temel hak ve hürriyetlerine say
gı göstermek ve onların isteklerini gözönüne almakla çözülebilir. Sovyet hükü
meti, Vietnam hükümeti ile, Vietnam halkının millî duygularına tercüman olan 
ve Cenevre anlaşmalarının ruhuna tamamen uygun düşen Güney Vietnam ulu
sal kurtuluş cephesinin tutumunu desteklemektedir. Ulusal Kurtuluş Cephesinin 
bağımsız, demokratik, barışçı ve tarafsız bîr Güney Vietnam için mücadelede 
daha geniş halk kitlelerini bir araya yetirmeyi hedef tutan yeni bir siyasî prog
ram kabul etmesini de memnunlukla karşıladık.
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Türkiye ile Sovyetler Birliğinin güvenliği daima Avrupa’daki uluslararası 
durumla yakından ilgili olmuştur. Her iki ülke halkının tarihteki tecrübeleri, Av
rupa kıt'asında savaş tehlikesini önlemek için güvenilir engeller kurma zorunlu
luğunu doğurmuştur. Sovyetler Birliği ile öteki barışsever ülkeler, Avrupa gü
venliğinin, Avrupa’da ikinci dünya savaşı sonucu ve savaş sonrası gelişmeyle 
ortaya çıkan durumu kabul esasına dayandığı gerçeğinden hareket etmekte
dirler. Bu görüşümüz tamamen gerçek bir görüştür. Zira hiçbir Avrupa ülkesi
nin bir taraftan güvenliğini korurken öte yandan sahip olduklarından fazlası
nı talep etmesi mümkün değildir.

Dünya olaylarının gelişmesi, büyük olsun küçük olsun bütün dünya dev
letlerinin politikasına bağlıdır. Sovyetler Birliğine gelince, barış siyaseti izleyen, 
saldırıyı takbih eden ve egemen devletlerle halkları iç işlerine müdahaleyi red
deden ülkemiz, bu uğurda, rejimleri ne olursa olsun bütün devletlerle aynı öl
çüde yardıma hazırdır.

Sayın Bay Başbakan, samimiyetle inanıyoruz ki, Sovyet ihtilâlinin ellinci 
yıldönümü arifesinde Sovyetler Birliğini ziyaretiniz, iki ülke arasındaki anlayış- 
ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesinde faydalı bir rol oynayacaktır.

Kadehimizi Türkiye cumhurbaşkanı Sayın Sunay şerefine de kaldırmamızı 
teklif ediyorum.

Siz Bay Başbakan, Bayan Demirel’e ve Türk delegasyonu üyelerine sağ
lık ve mutluluk dilerim.

Türk halkının refah ve saadetine.»

Başbakan Demİrel’in cevabi konuşması şöyle olmuştur :

«Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı, Sovyet topraklarına ayak bastığımız 
andan beri Türk milletinin temsilcileri olan bizleri saran samimi misafirperver
liğiniz ve izhar ettiğiniz dostane hisler için candan teşekkürlerimi sunarım.

Nazik davetiniz üzerine Sovyetler Birliğine yaptığımız bu ziyaret, iki mem
leket münasebetlerinin, milletlerarası münasebetlerin olumlu bir devreden geç
tiği zamana tesadüf etmektedir. Türkiye’nin ananevi olarak büyük komşusu 
Sovyetler Birliği ile karşılıklı itimada müstenit verimli ve bölgemize olduğu ka
dar dünyada barışa yararlı ilişkiler idame etmek siyasetini güttüğünü biliyor
sunuz. Bu zihniyet içinde Sovyetler Birliği’nin endüstri, ilim ve teknoloji alanla
rında gerçekleştirdiği ilerlemeleri memnuniyetle İzliyoruz. Bir kaç hafta sonra 
Sovyetler Birliğinin kuruluşunun ellinci yıldönümünü idrak edeceksiniz. Yarım 
asır içinde Sovyetler Birliği dünyada büyük bir mevki İşgal edecek şekilde gel
miştir. Bu yıldönümünün Sovyetler Biri iğ ¡’ne kutlu olmasını ve Sovyet halkının 
bundan sonra da barış içinde hergün artan bir refah ve gelişme seviyesine eriş
mesine candan dilemekteyiz.
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Temeli Atatürk ve Lenin tarafından atılmış olan dostane iyi komşuluk 
münasebetlerimiz müsbet bir istikamette devamlı gelişme halinde bulunmak
tadır.

Son yıllarda birçok sahalarda bu münasebetlerimizi yapıcı bir zihniyetle 
müşahhas neticelere bağlamaktayız. Milletlerimiz arasındaki ilişkilerde önem
li bir yer işgal eden ekonomik müşterek çalışmalarda kaydettiğimiz mesafe 
bilhassa zikre değer mahiyettedir. Bu ilişkilerin müsbet hasılasını kısa zaman
da almaya başlayacağımıza ve bundan karşılıklı olarak müstefit olacağımıza 
inanıyorum.

İlişkilerimizde gelişme, ekonomik alana da münhasır değildir. Ticaret, 
sanat ve ilim alanlarında da rabıtalarımız sıklaşmaktadır. Münasebetlerimizi 
istinat ettirdiğimiz milli bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, hak eşitliği, 
içişlerine cıdemi müdahale gibi cihanşümul prensipler ise bizim için en sağlam 
temellerdir. Bu prensiplere karşılıklı olarak riayet edilmesi memleketler arasın
da bir itimat havasının doğmasına yol açmıştır. Münasebetlerimizin istikbali 
bakımından en önemli unsurun bu itimat olduğuna kaniyim. Bu güveni devam 
ettirdiğimiz müddetçe memleketlerimiz arasındaki münasebetlerde mazide hu
sule gelmiş olan güçlükleri daimi surette önlemiş olacağımız gibi, ilerisi için 
■de ilişkilerimizin rahatça inkişaf etmesine müsait bir ortam yaratabiliriz.

Memleketlerimiz arasında böylesîne sağlam esaslar dahilinde yaratılan 
iyi komşuluk münasebetlerinin sadece milletlerimizin değil, bölge milletlerinin 
ve bütün dünyanın menfaatine de olduğuna kani bulunmaktayız.

Bugün dünyada bütün insanlık için en önemli dava barış davasıdır. Harp 
insanlık için her zaman bir felâket teşkil etmiştir. Fakat bugün silâhların ihraz 
ettiği muazzam tahrip kudreti yüzünden, yeni bir harbin sonunda beşeriyet ve 
medeniyeti muhayyileyi aşan korkunç bîr akıbet beklemektedir. Sağlam ve sü
rekli bir barış bu sebeble sadece bir ideal veya temenni değil insanlığın beka
sı için bir zaruret haline gelmiştir. Bu davada önümüzdeki engeller ne olursa 
olsun ümitsiz düşmek için bir sebep yoktur. Feza, ilim ve teknoloji alanında 
en yüsek mertebelere erişen beşeriyetin bir gün ebedi barışın formülünü bulma
ması mümkün değildir.

Türk hükümeti olarak Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini yegâ
ne devamlı mesnet ittihaz ederek dış politikamızı yürütüyoruz ve beynelmilel 
sahada bütün ihtilâflı meselelerin ancak bu inanç dahilinde hareket edildiği 
takdirde kolaylıkla halledilebileceğine kani bulunmaktayız. Bu ihtilâflar meyanın- 
da Türkiye'yi doğrudan doğruya alâkadar eden dava, bildiğiniz üzere Kıbrıs’tır 
Görüşmelerimizde bu konu tabiatile önemli bir yer işgal ediyor. Burada ben 
sadece ihtilâfı barışçı yollarla halletmek azmimizi tebarüz ettirmek istiyorum. 
Biz bu azmimizi birçok aleni tahriklere rağmen muhafaza ediyoruz. Ancak bü
tün arzumuz, barış uğrunda gösterdiğimiz ve herkes tarafından kabul edilmesi
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gereken bu fedakârlığın yanlış tefsir edilerek hesap hatasına sebep olmaması,, 
bilâkis aynile ve kısa zamanda mukabele bulmasıdır. Hak, adalet ve barış yo
lundan ayrılmıyan Türkiye’nin meseleye taraf olan memleketlerden aynı itinayı 
beklemesinden tabii birşey olabilir mi?

Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde gözettiği hedef hiçbir memleketin menfaa
tine karşı olmadığı gibi, barış idealine de uygundur. Türkiye, bu davada barış 
idealine, hak ve adalet prensiplerine bağlı bütün dost memleketlerin anlayış, 
yardım ve desteğini beklîyebileceğine inanmaktadır.

Orta - Doğu bölgesinde kaim bir devlet olarak Türkiye'nin bu bölgede ba
rışın tesisine yakından alâka duyması tabiidir. Geçen Haziran ayında patlak 
veren harpten sonra Orta - Doğu bölgesini yıllardan beri huzursuzluk içinde bı
rakan meselelerin daha vahim bir mahiyet iktisap etmesinden hakiki bir üzüntü 
duyduk. Bu harpten sonra ortaya çıkan durum karşısındaki tutumumuz Türkiye 
dış politikasında istikamet veren prensiplere istinat etmiştir. Kuvvet istimali yo
lu ile arazi ilhakını, ihtilâfların emrivakiler yaratılarak çözülmeye çalışılmasını, 
kuvvet pozisyonlarına dayanılarak karşı tarafa idaresini kabul ettirmek yolla
rının ihtiyarını terviç edemeyiz. Bu teşebbüsleri sadece bölgemizin değil, fakat 
bütün dünyanın barışı İçin tehlikeli buluruz. Orta - Doğu’da sağlam temellere 
istinat eden devamlı ve adil bir barışın kurulması bizim menfaatlerimize olduğu 
kadar bölgenin menfaatlerine de uyugun düşecektir. Bu yolda bütün memleket
lerin yapıcı bir zihniyet ile çaba göstermelerini temenni etmekteyiz.

Sayın Başakan, dünyamızı meşgul eden meşeler bunlardan ibaret değil
dir. Bunlar ve diğer meseleler hakkında görüşmelerimizde etraflı fikir teatisinde 
bulunmaktayız. Bundan evvel olduğu gibi, bu sefer de bu görüş teatilerinin ve
rimli olacağına ve aramızdaki anlayışı arttıracağına tam bir itimadımız vardır.

B E L G E 20 22 EylÛl 1967

LENİNGRAD BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ŞEREFİNE VERİLEN 
VERİLEN YEMEKTE BAŞBAKANIN KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Leningrad Belediye Başkanı A. A. Sizof’un 
şerefine verdiği yemekte, başkanın yaptığı konuşmaya cevap vererek şunlarr 
söymemiştir :

«İyi temenilere teşekkür ederken komşumuz Sovyetler Birliği'ne yaptığı
mız resmi ziyaret sırasında zarif ve kahraman şehrinizi de görmek fırsatını bul
muş olmaktan dolayı bahtiyarlığımızın büyük olduğunu bildirmek isterim.

Leningrad bir çok güzel sıfatı bir araya getirmekle şöhret kazanmış bir 
şehir olarak anılır. Bu güzel beldeyi, zarif ve çalışkan halkını yakından tanımak,
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kültürel hareketleri izlemek, tarihi yerleri, sanayi tesisleri görmek bizim için ay
rı bir zevk kaynağı olmuştur.

Kısa ikametimiz süresinde Leningrad'lıların haklı bir gururla şehirleri üze
rine titrediklerini gördük. Haklı bir gururla diyorum çünkü bunu muhik kılacak 
bir çok kıymetlerin yanında şehirde eski ile yeni tam bir ahenk içinde bir birini 
tamamlıyor ve ince bir bütün teşkil ediyor. Bu ise zamanımızda az görülmesi 
nasip olan zarif bir başarıdr. Yine bu tarihî şehirdeki kısa ikametimiz süresinde 
İstanbul Türkiye için ne ise Leningrad'ın da Sovyetler Birliği için o olduğunu 
hissettik.

Karşılıklı milletlerinin gönüllerinde müstesna bir yer işgal eden ve tarihte 
büyük devletlere merkez olan, kültür ve san'at hâzineleri engin bulunan İstan
bul ve Leningrad belediye Başkanlarının son yıllarda yaptıkları karşılıklı ziya
retler bu iki tarihi şehir arasında bir yakınlık tesisine yardım etmiştir. Bu yakınlı
ğın daha da artmasından memnuniyet duyarız.

1920 yıllarında yeni birer devlet kuran Türkiye ile Sovyet halkları millet
lerarası alanda zaman-zaman beliren güç şartlara rağmen hasletleri olan ba
siretleri sayesinde aralarında barış ve huzurun idamesine muvaffak olmuşlar
dır. Memleketlerimiz arasında özellikle son yıllarda müsbet bir yönde geli
şen ilişkiler ve artan temaslar, karşılıklı itimad havasını mes'ut bir şekilde 
teessüs etmesinde mühim bir rol oynamaktadır.

Kuruluşu, tabiata karşı mücadele, feragat, cesaret ve insan azmine da 
yanan ve ahiren kahraman unvanını almış bulunan Leningrad halkı, dünyada 
barış ve istikrarın korunması çabalarını iyi takdir edecek durumda bulunmakta
dır».

B E L G E 21 22 Eylui 1967

UKRAYNA BAŞBAKANI TARAFINDAN ŞEREFİNE VERİLEN YEMEKTE 
BAŞBAKANIN KONUŞMASI

Başbakan Demirel, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanının «Hoşgeldiniz» konuşmasına verdiği cevapta şunlar' söylemiştir :

«Komşumuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği topraklarına ayak bas
tığımız andan itibaren Sovyet ricalinden ve çalışkan halkından gördüğümüz 
yakın ve samimi ilgi ve hüsnükabul bizleri pek mütehassis etmiştir.

Sovyet halkının geleneksel misafirperverliğinin ifadesi olan bu yakın alâ
kaya Sovyetler Birliğinde gezdiğimiz her yerde şahi-d olduk. Bu vesile ile ziyaret 
etmek imkanını bulduğumuz Kiev de çalışkan halkınızın gösterdiği sevgi ve ya
kınlık, Sovyet Birliğinde edindiğimiz güzel intihalara bir yenisini daha ekle
miştir.
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Kahraman şehir ünvanı ile ismini donatan güzel ve muntazam şehrinizin 
insana huzur veren parkları, çeşitli tesislerini ve tarih abidelerini görmek im
kânını bulduğumuz ve bulacağımız için bahtiyarız.

S
Ukrayna’nın ziraî alandaki başarıları ve memleketin iktisadiyatındaki yeri, 

ötedenberi malûmumuzdur. Türkiye cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında 
çok eskilere kadar uzanan yakın komşuluk münasebetleri, Atatürk ve Lenin'in 
toprak bütünlüğü, hak eşitliği içişlerine ademi müdahale gibi prensipler üze
rine oturtulmak suretiîe geliştirilmiştir.

Hükümetlerimiz arasındaki her seviyedeki temasların artması, birbirimizi 
daha yakından tanıma imkânını sağlamış, karşılıklı güven ve itimad hava
sının tesisinde mühim roi oynamıştır.

Bu havanın teessüs etmesi neticesindedir ki, Türkiye cumhuriyeti ile Sov
yetler Birliği arasındaki ilişkiler gelişme yoluna girmiştir.

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı, geçen yıl ekselans Kesiğin He birlikte mem
leketimizi ziyaretinizin güzel hatırasını muhafaza etmekteyiz.

Moskovada iken ekselans Podgorni’yi ziyaret ettim. Görüşmemiz sırasın
da kendileri bana Kiev'den çok sitayşle bahsetmiş ve Kiev’e selâmlarını götür
memi rica etmiştir. Kiev’Ii olmakla iftihar eden sayın Prezidyum Başkanının bu 
ricasını yerine getirmekten büyük zevk duyuyorum. Kiev'i gören bir insanın Pod- 
gorni'ye hak vermemesi imkânsızdır.

B E L G E  22 24 Eyiü! 1967

BAŞBAKAN8N ÖZBEKİSTAN DEVLET BAŞKAN INI ZİYARETİ SIRASINDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Süleyman Demîrel, beraberinde Özbekistan Bakanlar Kurulu 
Başkanı Rahmarıkul Kurbanov ve öteki ilgililer olduğu halde, Semerkant'a ha
reket etmeden önce, Özbekistan Sovyeti Şurası Prezidyum Başkanı Yadigâr Sa
dık Nasraddinova'yı ziyaret etmiştir.

Bayan Nasraddinova'nın yapmış olduğu «hoşgeldiniz» konuşmasına ce- 
vab veren Başbakan Demîrel, Sovyetler Birliği’nede ve bu arada Özbekistan’da 
kendisine ve beraberindeki Türk heyetine karşı gösterilen ilgiye teşekür etmiş ve 
konuşmasına şöyle devam etmiştir.

«Bakanlar Kurulu Başkanı ekselans Kosigin'in davetlisi olarak Sovyetler 
Birliği'nde yapmakta olduğum seyahat dolayısiyle Özbekistan’a uğramış olmak
tan ve onun adamları ile tanışmış bulunmaktan büyük memnuniyet duydum.
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Önce zelzele afeti dolayısiyle Özbekistan'ın uğramış olduğu hasarı gör- 
mekten üzgünüm. Deprem afetini duyduğumuz zaman bütün Türk milleti bu
nun üzüntüsünü hissetmiştir. Öyle görüyorum ki, bunun acısını pek yakında 
yep - yeni bir Taşkent vücuda getirmiş olmakla ortadan kaldıracaksınız.

Bugün, bilhassa Orta - Asyanın kurak toprakları üzerinde meydana ge
tirdiğiniz büyük ve güzel tesisleri göreceğiz.

Sayın Başkanın kadın hakları üzerinde söylemiş olduğu sözleri memnun
lukla karşıladım. Memleketimizde de, cumhuriyetin kurulması ile birlikte kadın 
hakları teminat altına alınmıştır. Bugün Türk kadını ile erkeği müsavi haklara 
sahiptir. Özbekistan’da bunun en büyük delili sayın Başbakandır. Çalışmaları
nızda sîzlere başarılar dilerim.»

B E L G E  2 3  2 5  E y lü l  1 9 67

Ö Z B E K İS T A N  B A Ş B A K A N I  T A R A F IN D A N  Ş E R E F İN E  V E R İL E N  Y E M E K T E  

B A Ş B A K A N I N  K O N U Ş M A S I

Özbekistan'ı ziyaret etmekte olan Başbakan Süleyman Demirel onuruna 
Bakanlar Kurulu Başkanı Rahmankul Kurbanov, bir yemek vermiştir.

Özbekistan Bakanlar Kurulu Başkanının konuşmasına cevap veren Başba
kan Demirel şunları söylemiştir :

«Türkiye ve hakkımdaki nazik sözlerinize teşekkür ederim».

Komşumuz Sovyetler Birliğinin Moskova, Leningrad, Kiev gibi merkezle
rini ziyaret ettikten sonra Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini gezmek ve 
görmek fırsatını bulduğumuz için çok memnunum.

Taşkent'e geldiğimiz andan itibaren, Sovyetler Birliğinin diğer şehirlerin
de olduğu gibi, pek sıcak bir ilgi ve konuk severlik gördük, bu yakın ilgi Türk - 
Sovyet ilişkilerini, iki ülkenin menfaatlerine uygun olarak geliştirmek hususun
da hükümetleriınizce izlenen siyasetin ve girişilen gayretlern, iki ülkenin millet
leri tarafından benimsendiğinin beliğ bir ifadesidir.

Türkiye, itimad havası içerisinde ve egemenlik, karşılıklı hak ve menfaat
lere saygı içişlerine ademi müdahale gibi temel prensipler çerçevesinde, Sovyet
ler Birliği ile münasebetlerini geliştirmek için kendi payına düşeni yapmaktan 
geri kalmamaktadır. Zira, bunun gerek ülkelerimizin karşılıklı menfaatleri, ge
rek dünya barışı havası bakımından olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Taşkentin zengin tarihine, Asyanın iki büyük ülkesi arasında mevcut bir 
ihtilâfa sulhçu bir çözüm yolu bulmak gayretlerine kucağını açmakla, yeni bir 
sahife daha eklenmiş oldu.
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Özbekistan Cumhuriyetinde kaldığımız kısa süre zarfında pek çok şey 
gördük, Taşkent ve Semerkant'ın tarihi eserlerini hayranlıkla seyrettik. Bu eser
ler ki, bizim tarihimizde de saygı değer yer işgal eder. Burada memnuniyetle 
ifade edelim ki, Özbekistan halkının çok samimi sevgisine mazhar olduk. Ara
mızda mevcut müşterek an’ane ve kültürün köklü izlerini tesbit ettik.

Özbek lisanında «çöllerin çölü» manasına gelen, ve «Mirza çölü» diye 
anılan «kızıl kum çöIieri»nin devamı olarak sonradan «aç çöl» adını alan on 
milyon dönümlük toprağın Siri - Derya nehrinin suları ile nasıl bereketli bir ha
le gelmekte olduğunu görmekten müstesna bir memnuniyet duyduk. Çölden 
fışkıran bu hareket, medeniyet davasında tabiatla mücadelenin başarılı bir ör
neğini teşkil etmektedir. Bu tesisleri planlayan, projelendiren ve inşa eden mü- 
herrdisfer, teknisyenler, işçiler ve idareciler cidden takdir ve tebrike layıktır.

Siri - Derya nehrinin Aral gölüne akıp - giden sularının ilim ve teknoloji
nin emrine girmesi neticesinde ve insan oğlunun hiçbir müşkülü tanımayan ka
rarlılığı karşısında bir çölü nasıl vaha haline çevirdiğini görmek, kalkınma mü
cadelesi içinde olan herkesin cesaretini arttırmaktadır.

Temennim odur ki, halen dört milyon dönümü suya kavuşmuş olan saha
nın mütebakisi de modern teknolojinin devasa gücünden faydalanarak, kısa 
zamanda Özbekistan halkının hizmetine girsin, böylece «aç çöbün yerini be
reketli ovalar alsın. Gerek bu büyük eserin gerek diğer yerlerinde gördüğümüz 
tesislerin, Özbekistan halkının hayat seviyesinin yükselmesi yönünden ifade et
tiği manayı, bizler topraklarının verimini arttırmak ve sanayileşmek yolunda 
süratli bir iktisadi kalkınma içerisinde bulunan bir ülkenin ferdleri olarak, müd
rik bulunmaktayız.

Tabiata karşı mücadeleniz yalnız «aç çölü» münbit topraklar haline ge
tirmekten ibaret kalmıyor. Geçirdiğiniz son deprem afetinin izlerini silmek hu
susunda sarfettiğiniz gayretleri de takdirle müşahade ettik. Sovyetler Birliğini 
imkânlar nisbetinde tanımak, bütün bu güzel yerleri görmek fırsatını verdiği 
için Sovyetler Birliği hükümetine teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bizim için 
baştanbaşa bir tarih ve binlerce senenin derin hatıralarını taşıyan güzel ülke
nizden, bu efsanevi, büyüleyici diyardan unutulmaz hatıralarla ayrılıyoruz.»

B E L G E  24 25 Eylül 1967

BAŞBAKANIN İZVESTİYA’YA VERDİĞİ DEMEÇ

Sovyetler Birliğini resmen ziyaret etmekte olan Başbakan Süleyman Demi- 
rel, Moskova’da yayınlanan izvesti’ya gazetisi mühabiıinin sorularını şu şekil
de cevaplandırmıştır :
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S : Sayın Bay Başkan, son 2 - 3 sene zarfında memleketlerimiz arasında
ki münasebetlerde mühim ilerlemeler olmuştur. Türkiye ile Sovyetler Birliği ara
sındaki münasebetlerin bugünkü durumunu nasıl izah ediyorsunuz. Fikrinize göre 
memleketlerimiz arasında iyi komşuluk münasebetlerini ileride de inkişaf ettir
mek üzere ne gibi adımlar atılmalıdır?.

C : Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin son yıllarda 
önemli gelişme kaydettiğini söylemekle bir gerçeği ifade etmiş oluyorsunuz. Bu 
gelişme, Türk ve Sovyet hükümetlerinin karşılıklı saygı anlayış ve eşitlik pren
siplerine riayet suretile sarfettikleri gayretlerin semeresi olmuştur. Ve her iki 
memleketin arzusuna istinad ettiği için münasebetlerimizin ileride inkişafları 
için güvenilir bir temel teşkil etmektedir. Bu şartlar altında tahakkuk eden iyi 
komşuluk münasebetlerinin her iki memlekette de memnuniyetle karşılanması 
tabiidir. İki hükümet, münasebetlerin gelişmesine yol açacak konuları büyük bir 
gerçekçilikle teşhis ve tesbit etmişlerdir. Münasebetlerimizde başlamış olan mü
sait gelişmenin devamı için hükümetlerimizin samimiyetle çaba şadedeceklerin
den eminim.

S : Türkiye'nin iktisadi kalkınması İçin hükümetimizce mühim tedbirler 
alınmaktadır. Bu açıdan Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında iktisadi ve ticari işbirliğinin gelişmesini nasıl izah ediyorsunuz, bu işbirli
ği Türk milletinin iktisadi refahına ne ölçüde yardım edebilir?.

C : Memleketimizle Sovyetler Birliği arasındaki iktisadi ve ticari münase
betler son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmiştir.

1964 yılında 17 milyon dolar olan ticaret hacmi 1965’de 35,5 milyona
çıkmış ve bu artış temposu 1966 yılında da devam ederek, 44,5 milyon dolar 
seviyesine ulaşmıştır.

Ticari mübadelelerdeki bu artışa paralel olarak iktisadi ilişkilerimizde de 
büyük bir canlılık görülmektedir. Karşılıklı resmî ziyaretler ve iki memleket tek
nisyenlerinin müteaddit temas ve ziyaretleri sonucunda yoğunlaşmaya başla
yan iktisadi ilişkilerimiz, Mart 1967’cle yedi sınai tesise müteallik anlaşmanın 
imzalanmasına müncer olmuştur. Mezkûr tesislerden sülfürik asit alüminyum 
ve Homa barajı demir - çelik, lif levha, telli ve emprime cam, rafineri projeleri 
gerçekleşme yolundadır. Bunların Türkiyenin iktisadi kalkınmasına katkıda bu
lunacağı tabiidir. Bunun dışında ülkelerimiz arasında telefon irtibatının tesisi 
Arpaçay barajı inşacısı, veteriner anlaşması cıkcJi İle ahiren imzalanan sivil ha
vacılık anlaşması, bahiskonusu karşılıklı İktisadî gelişmenin mesut birer netice
sini teşkil etmektedir.

S : Sayın Bay Başbakan, Arap memleketlerine karşı İsrail’in tecavüzü 
neticesinde Orta - Doğu'da hasıl olmuş vaziyeti nasıl karşılıyorsunuz ve bu 
bölgede harp tehlikesine son vermek için ne gibi tedbirler alınmalıdır?
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C : Orta - Doğu’da çıkan son Arap - İsrail savaşı ve neticeleri konusun
da Türk hükümetinin takip ettiği tutum büyük bir açıklıkla başından beri orta
ya konmuştur .Türkiye, çağımızda kuvvet zoruyla toprak kazancı sağlanması
nın ve ihtilâflarda bu yoldan siyasî avantaj temininin terviç edilemiyeceği gö
rüşündedir. Türkiye, milletlerarası münasebetlerde emri - vakilerin yeri olarnı- 
yacağını her zaman ifade etmiştir. Türkiye, bu sebeble, son savaş sırasında 
İsrail tarafından işgal edilen Arap topraklarının tahliyesinin şart olduğunu mü~ 
teaddid vesilelerle beyan etmiştir. Ortadoğuda barış ancak adil ve hakkaniye
te müstenid olduğu takdirde devamlı olabilecektir.

S : Bu sene Kasım ayının bidayetinde büyük sosyalist inkilâbının 50'nci 
yıldönümü kutlanacaktır. Bu münasebetle sayın Bay Başbakan, gazetemiz va- 
sıtasîle Sovyet halkına dileklerinizi yollamak arzusunda bulunmaz mısınız?

C : Bu yıldönümü münasebetile Sovyet haikına en samimi tebriklerimi 
ve daha müreffeh bir hayat için sarfettiği gayretlerin bütün insanlığın ideali 
olan devamlı barış içinde semereli olması dileklerimi sunarım.

B E L G E  25 26 EylÛl 1967

A Z A R B A Y C A N  B A Ş B A K A N !  T A R A F I N D A N  V E R İ L E N  Y E M E K T E  

B A Ş B A K A N I N  Y A P T I Ğ I  K O N U Ş M A

Başbakan Sülayman Demirel, Azarbaycan Bakanlar Kurulu Başkanı Enver 
Aiihanov tarafından şerefine verilen yemekte şu konuşmayı yapmıştır •.

«Azarbaycan Bakanlar Kurulu Başkanı sayın Enver Aiihanov, Azarbaycan 
Bakanlar Kurulunun sayın üyeleri, kıymetli misafirler

Memleketim ve şahsım ve arkadaşlarım hakkında İzhar etmek lütfünde 
bulunduğunuz nazik sözlerden pek mütahassıs oldum. Azarbaycan'da başta 
zati aliniz olmak üzere, mümtaz devlet ricali ve Azerbaycan halkı tarafından 
cidden pek sıcak ve içten gelen bir şekilde güler yüzle karşılandık. Şahsım ve 
arkadaşlarım adına, size ve muhterem Azarbaycan halkına en samimi hislerle 
bir kere daha teşekkürler ederim.

Sovyetler Birliği hükümetinin nazik davetine icabetle bir haftayı müta- 
caviz bir zamandanberi Sovyetler Birliğinin muhtelif Cumhuriyetlerini dolaştık. 
Her yerde şahid olduğumuz büyük alâka, Türkiye İle Sovyetler Birliği arasında
ki iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmek hususunda girişilen gayretlerin is- 
batını ortaya koymuş oldu.

Azarbaycan'a yaptığımız ziyaret Sovyetler Birliği'ne vaki ziyaretlerimizin 
son merhalesini teşkil ediyor. Bu güzel ve zengin belde İle aynı anâne, dil ve 
külüfürü paylaştığımızı Baku'ya ayak bastığımız andan itibaren hissettik.

Azarbaycan’ın teknikte, ilimde san'atta Sovyet Birliği içerisinde haiz ol
duğu mümtaz yeri biliyoruz.
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Bu toprakların yetiştirdiği büyük edip Nizami'yi Sabir’i bizler de tanıyo
ruz. Fuzuli ise, aynen, Azarbaycan'da olduğu gibi bütün Türkiye'nin iftihar et
tiği müşterek edebiyatımızda pek müstesna bir yer işgal eden şairlerimizden- 
dir.

Müzik âleminde bu ülke Üzeyir Hacı Beyov ve Müslim Nagamayef gibi 
dünyaca tanınan ve sevilen bestekârlar yetiştirmiştir. Azarbaycan sanayi saha
sında elde ettiği başarıları biliyorurduk. Bilhassa Hazar denizini, içlerine kadar 
sokularak, muazzam petrol istihsal sahaları ve tesislerinden bir kısmını bizzat 
görmek fırsatını bulduk. Baku’nun petrol alanındaki cihan sumu! şöhretinin ne
denlerini daha iyi anladık.

Bir memleket ekonomisinin gelişmesi yönünden önemi aşikâr olan bu sa
nayi kolunda Azarbaycan’ın tam manasiyle öncülük etmekte oiduğunu müşade 
ettik.

Bunun yanında Azarbaycan’ın başka sanayi kollarının gelişmesine de ehem
miyet verdiğini, tarımı da ihmal etmediğini, şehircilikte büyük hamleler yaptığını 
gördük.

Bu sahada Sumgait şehrinin büyük bir boru fabrikasını gezdik. Yeni kuru
lan sanayi tesisleri hakkında izahat aldık. Bütünbunların Azarbaycan halkının 
hayat seviyesini yükseltmek yönünden ifade ettiği mana aşikârdır.

Burada size bir nebze de Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Yurdumuzu 
mamur ve müreffeh kılmak için büyük gayret İçerisindeyiz. Millete hizmet et
mek, onun fert - be - fert maddî ve rnanavî hayat seviyesini yükseltmek onu 
daha mesut kılmak bizim kalkınma gayretlerimizin temel hedefidir. Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin gelişmesi, dünya sulhuna olduğu 
kadar, bu gayeye de hizmet edecektir.

Azarbaycan cumhuriyeti Sovyetler Birliği’nin coğrafi bakımdan Türkiye’ye 
en yakın bölgelerinden birini teşkil ediyor. Gelişen münasebetlerimizin İktisadî, 
ticarî, kültüre! ve turizm sahalarında Türkiye ile Azarbaycan arasında geniş 
iş birliği imkânları açması tabiidir.

Bu işbirliği iki tarafın da yararına olacaktır. Türkiye ile Sovyet Birliği ara
sındaki kültürel münasebetleri kesafet kazandığı son yıllar içinde yurdumuza 
gelen Azarbaycan folklor ve bale topluluklarını hayranlıkla seyrettik. Dünya ak
şam tekrar alkışlamaktan zevk aldığımız büyük müzisyer Niyazi Tahirzade 
memleketimizde idare ettiği konserler ve sahneye koyduğu eserlerle büyük tak
dir topladı. Türk halkının Azarbayccınlı sanatkârlara gösterdiği içten gelen 
tezahürat aynı zamanda Azarbaycan halkına karşı duyulan sevginin bir ifadesi 
olmuştur.

Müşterek köklere sahip bulunduğumuz kültürün muhtelif kollarında Türk 
ve Azarbaycan milletlerinin biribirlerini daha yakından tanımalarına imkân ve
ren bu gibi mübadeleleri teşvik etmeliyiz.
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Muhterem Başbakan, bütün bu sözlerim Türk-Sovyet münasebetleri ko
nusundaki düşünce ve tutumumuzun samimi bir ifadesidir. Dün hava alanından 
Azarbaycan'lıların sevgi tezahüratı arasında Bakü'ye gelirken bir döviz gözüme 
çarptı. Bu dövizde : «Süleyman Demirel’i candan gönülden selamlıyoruz» deni
liyordu. Şimdi ben size her şey için tekrar tekrar candan, gönülden teşekkür 
ediyorum».

B E L G E 26 28 Eylül 1967

BAŞBAKANIN «NOVOSTNİ VE AZARBAYCAN RADYOSU» NA VERDİĞİ
MÜLAKAT

Başbakan Süleyman Demirel, «Novostni ve Azerbaycan radyosu» muha
birinin sorularını şu şekilde cevaplandırmıştır :

S — Türk Sovyet dostluk münasebetleri ve işbirliğinin perspektifleri fikri- 
nizce nasıl olacaktır?

C — Kanaatimce Türk-Sovyet münasebetlerinin itimat havası içerisinde, 
karşılıklı hak ve menfaatlere saygı, hak eşitliği, içişlere ademi müdahale gibi te
mel prensipler çerçevesinde geliştirilmenin isabetine her iki hükümet de inan- 
miş bulunuyor. Zira bu gelişmenin İki memleketin menfaatine hizmet edeceği mu
hakkak olduğu gibî, dünya barışına da büyük nisbette katkı sağlayacağına 
inanıyoruz.

Meseleyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra, iki ülke arasındaki İktisadî, 
ticarî, kültürel ve turizm alanlardaki işbirliğinin gittikçe artması kadar tabii bir 
şey olamaz. Türkiye bu konuda kendisine düşeni yapacaktır.

S — Kanaatinizce Sovyetler Birliğine yaptığınız ziyaret ve seyahat Türk - 
Sovyet münasebetlerinde karşılıklı itimadın gelişmesi konusunda ne gibi rol 
oynayaca ktı r?

C — Münasebetlerin gelişmesinde, karşılıklı ziyaret ve temasların mühim 
rolü vardır. Sayın Kosigin'in Türkiye’yi ziyaretinde olduğu gibi, Sovyetler Birli
ğine vaki ziyaretimin ve Sovyet ricali ile yaptığım görüşmelerin de Türk -Sov
yet münasebetlerinin gelişmesinde önemli bir merhale teşkil ettiğine kaniim. 
Bilhassa, itimat havasının tesis ve idamesinde şahsi temasların ehemmiyeti bü
yüktür. Memleketime bu büyük komşu ülkeye vaki ziyaretimden memnun dönü
yorum.

S — Azarbaycan Sovyet Cumhuriyetinde kaldığınız günler sırasında edin
diğiniz intiba nedir?
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C — Azarbaycan’da gerek başta Başbakan sayın Alihanof olmak üzere 
devlet ricali tarafından gerek Azarbaycan’ın muhterem halkı tarafından cidden 
pek sıcak bir şekilde karşılandık. Azarbaycan'ın her sahadaki büyük hamlelerini 
takdirle izledik. Azarbaycan’dan müsbet intibalarla ve pek tatlı hatıralarla ay
rılmış bulunuyoruz. Sizin vasıtanızla Azarbaycan Yüksek Şurası Prezidyum Ba-ş 
kanı Sayın Mehmet İskenderof’a sayın Başbakan Alihanof'a devlet ricaline ve 
Azarbaycan halkına en kalbi şükranlarımızı, sağlık, refah ve saadetleri konu
sundaki en içten gelen dileklerimi ifade etmek isterim.

B E L G E 27 28 Eyiûl 1967

BAŞBAKAN KOSİGİN’İN DEMİREL ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN
KONUŞMALAR

Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksi Kosigin, Türk - Sovyet 
görüşmelerinin sonunda Başbakan Süleyman Demirel şerefine verdiği öğle ye
meğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«Seyahatiniz esnasında size memleketimizin bir kısmını gösterebildik. 
Zannederim ki, gittiğiniz yerlerde Sovyet halkının dost Türk milletine, onun tem
silcisi olan sîzlerin şahsına, ne kadar scıygı duyduğunu müşade etmiş oldunuz. 
Sayın Türkiye Başbakanının ziyaretini bütün Sovyet halkı memnuniyetle karşılamış
tır. Bu münasebetle yaptığımız temaslar göstermiştir ki, Türkiye ile Sovyetler 
Birliği siyasî imkânlarının yanı sıra ekonomik alanda da çok büyük işbirliği 
fırsatını sahip bulunmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde bu hususu teyiden tes- 
bit etmiş olduk. Hürmet ettiğimiz büyük Türk milleti ile bu ekonomik münasebet
leri geliştirmek, hem Türk, hem de Sovyet halkının refahına hizmet etmek ola
caktır.

Siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerimizin geliştirilmesi için büyük adım
lar atmış bulunuyoruz. Bu adımlar aramızdaki barışçı ve dostane münasebet
lerin daha da inkişaf etmesi için en sağlam temelleri teşkil edecektir. Bu suret
le dünya barışına da büyük hizmet etmiş olacağımıza kaniyim.»

Kosigin'in bu konuşmasına cevap veren Başbakan Demirel ise şunları 
söylemiştir :

«On günden beri Sovyetler Birliğinin misafiri olarak bu büyük ülkenin 
bir kısmını gezdik. Her gittiğimiz yerde gerek halktan gerekse idarecilerden 
çok samimi bir alaka gördük H.er yerde bize büyük bir misafirperverlik gös
terildi. Sovyetler Birliğinin gittiğimiz yerlerdeki başarılarını görmekten mem
nunum. Bir tarafta insan yutan bir çölün bereket kaynağı haline getirildiğini, 
diğer tarafta denizin derinliklerinden petrol çıkartıldığını, öte tarafta büyük ne
hirlerin boşa akıp giden sularım enerji kaynağı haline getirecek büyük türbin
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lerin imal edildiğini gördük. Sanat eserlerinizden ve geliştirdiğiniz kültürden 
numuneler gördük. Her gittiğimiz yerde idarecilerinizin büyük ve ciddi bîr gay
ret içinde olduklarını tesbit ettik. Yepyeni bir şehri ve onun etrafındaki endüst
riyi gördük. İdarecilerinizin istikbal için hangi hedefleri göze aldığını müşa- 
hade fırsatını bulduk.

Bütün bunların güzel şeyler olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar bizim memle
ketimizde de aynı hedefler içerisinde sadece rakamlar değişik olmak üzere 
gayretle, azimle yapılmakta olan işlerdir. Bütün bunların sulhun eseri olduğunu 
bilmeliyiz. Aklıselim bizi bu gayretlerin devamına zorlamaktadır. Ve bunun 
bizi refaha götüreceğine inanmalıyız. Söylediklerimin hepsi müşahadelerimi- 
zin hepsi sulhun kaçınılmazlığını ifade ediyor.

Esasen bizim gayretlerimiz de sulhu teminat altına almaya matufdur. AAem- 
leketinizden güzel intibalarla ayrılacağız. Büyük memleketinizi ziyaret etmiş ol
maktan memnunuz. Gerek idarecilerimiz gerek halkınız tarafından bize göste
rilen ilgi ve büyük misafirperverliğe teşekkür ederim. Her iki memleketin dost
luğunun temadisini ve her iki memleketin refahını dilerim.»

Öte yandan, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan vekili Vladmir Semenov, 
Aleksi Kosigin tarafından Başbakan Demirel şerefine verilen yemekten sonra 
Türk heyetine mensup parlâmento üyeleri ile yaptığı konuşma esnasında «Tür
kiye ile iyi komşuluk münasebetleri kurup geliştirmenin dış politikamızın ana 
hedeflerinden en belli başlısını teşkil ettiğini söylersem, bir sır ifşa etmemiş 
olacağımı zannederim» demiştir.

«Hükümet olarak eskiden Türkiye'nin bazı Doğu vilâyetleri üzerindeki 
iddiaları tarihe gömmüş bulunuyoruz. Sovyetler Birliğinin bu yolda bir talebi 
yoktur. Ve olmıyacaktrr. Aramızdaki bir sınır uyuşmazlığı bulunmadığına ve 
herhangi bir münakaşa konusu olmadığına göre dost olmamız, sulh içinde 
bulunmamamız için hiç bir sebeb görmüyorum. Türkiye'nin diğer devletler ile 
olan münasebetlerine ve andlaşmalarına hiç bir şekilde itirazımız olamaz.

Sovyetler Birliği olarak bu konuda bir mütalâa yürütmemize imkân yok
tur. Ancak bu meyanda Türkiye'nin sınır komşusu Sovyetler Birliği ile de sıkı 
bir dostluk münasebeti İçerisinde olmasını arzuluyoruz. Bu hususun gerçekleş
tirilmiş olması her iki milletin de refahına ve huzuruna matuf neticeler hasıl 
edecektir. Buna mani yoktur.

İyi komşuluk ve dostluk içerisinde bulunma, en ucuz ve iktisadı bir mü
nasebet tarzıdır. İhtilâf ise milletleri zarara ve huzursuzluğa sürükliyen bir yol
dur. İhtilâf ve huzursuzluk içerisinde sınır muhafaza etmek için yapacağımız 
masrafları iyi komşuluk, dostluk ve müştereken sulh içinde yaşama gayretleri
nin takviyesinde kullanırsak her iki memleketin daha da hayrına hizmet etmiş 
oluruz. İşte Türkiye başbakanı Demirel'in Sovyetler Birliğine vaki ziyaretini bu 
yönden faydalı görüyorum.»
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B E L G E  28 29 Eylül 1967

TÜRK —  SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ

Türk - Sovyet Ortak bildirisi şöyledîr :

«S.S.C.B. hükümetinin daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Süleyman Demirel eşi ile beraber 19-29 Eylül 1967 tarihleri arasında Sovyet- 
ler Birliği’ne resmî bir ziyarette bulunmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin, Türkiye Cumhuriyetinin S.S.C.B.'deki Büyükelçisi Haşan 
Esat İşık, T.B.M.M’den 9 üye ve Dışişleri Bakanlığının yüksek derecedeki me
murları refakat etmişlerdir.

Başbakan Sülyeman Demirel ve refakatindeki heyet üyeleri, Sovyetler 
Birliği dahilinde Moskova'dan başka Leningrad, Kiev, Taşkent ve Baku şehir
lerini ziyaret etmişler ve muhtelif sınaî, ziraî, sosyal, kültürel crgüt ve müesse- 
seleri görmüşlerdir. Türkiye başbakanı gerek Moskova'da gerek ziyaret ettiği 
diğer şehirlerde kendisine ve refakatindeki hey’et üyelerine gösterilen yakın 
misafirperverlik ve ilgi için samimî teşekkürlerini bildirmiştir.

Türkye Cumhuriyeti başbakanı S.S.C.B. Yüksek Şûra prezidyumu Başkam 
N. V. Podgorni tarafından kabul edilmiştir.

Mümtaz Türk misafiri S.S.C.B. Bakanlar Kurulu Başkanı A. N. Kosigin ile 
muhtelif görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmelere Sovyet tarafından S.S.C.B. 
Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı N. K. Baybakov, S.S.C.B. Bakanlar Kurulu 
Dış İktisad Münasebetler Devlet Komitesi Başkanı S. A. Skackof, S.S.C.B. Dış Ti
caret Bakanı birinci yardımcısı M. R. Kuzmin, S.S.C.B. Dışişleri Bakan yardımcı
sı V. N. Vinogradof, S.S.C.B. Türkiye Büyükelçisi A. A. Smirnof, S.S.C.B. Dışiş
leri Bakanlığı Doğu Dairesi Genel Müdür yardımcısı A. V. Anisimof ve Türkiye 
tarafından Dışişleri Bakanı İ. S. Çağlayangil, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Refet Sezgin, Türkiye Cumhuriyetinin Sovyet
ler Birliği'ndeki Büyükelçisi Haşan Esat Işık, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter 
İktisadî İşleri yardımcısı Pertev Subaşı Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Siyasî 
İşleri yardımcısı İlter Türkmen ve Dışişleri Bakanlığının ilgili genel müdürleri 
katılmışlardır.

Karşılıklı anlayış ve samimiyet havası içinde geçen bu görüşmelerde iki 
başbakan, Türk - Sovyet münasebetlerinin halihazır durumu ve beynelmilel 
mes'eleler üzerinde geniş bir fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti başbakanı ve S.S.C.B. Bakanlar Kurulu başkanı İki 
memleket arasındaki dostane iyi komşuluk münasebetlerinin bağımsızlık, top
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rak bütünlüğü, hükümranlık, hak eşitliği ve içişlerine ademi müdahale pren
siplerine istinaden devamlı gelişme halinde olmasından dolayı memnuniyetle
rini ifade etmişlerdir.

Taraflar, hükümetlerinin ikili münasebetlerine müteallik problemleri ya
pıcı bir zihniyetle ele almış olduklarını ve böylece olumlu sonuçlar sağladıkları
nı müşahade etmişlerdir. Bu yıl iki memleket arasında Türk - Sovyet sınırının 
yeniden işaretlendirilmesi protokolü, Sovyetler Birliğinin yardımıyla Türkiye'de 
birkaç sınaî tesisin kurulmasına dair anlaşma ile direkt hava yolu ve veteriner 
anlaşmaları imzalanmıştır.

Taraflar, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde son 
yıllarda vuku bulan artışı memnuniyetle müşahade etmişlerdir. İki memleket 
arasındaki ticareti daha da geliştirmek maksadiyle karşılıklı olarak gerekli ted
birlerin alınmasını kararlaştırmışlardır.

iki başbakan Türkiye’de kurulacak bazı tesislerle ilgili olarak Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında girişilmiş olan işbirliğinin tatminkâr bir şekilde ge
lişmekte olduğunu tesbit etmişlerdir. Taraflar, tesislerin mukavelelerde derpiş 
edilen sürelerle ikmaline büyük önem verdiklerini belirtmişlerdir. Taraflar bu 
yoldaki gayretlerine devam ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri 
daha fazla takviye kararındadırlar.

Başbakanlar, değişik sosyal sistemlere sahip devletlerin çeşitli alanlarda 
aralarındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmelerinin milletlerarası gerginliğin 
ve dünya'da barışın takviyesine yol açabileceği kanaatini izhar etmişlerdir.

Milletlerarası durumun incelenmesi sırasında başbakanlar miüetleraarsı 
detente'in geliştirilmesi ve dünya barışının kuvvetlendirilmesi için çalışmaya 
devam hususundaki samimi arzularını teyid eylemişlerdir.

Taraflar müessir beynelmilel kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlan
manın tahakkukunun dünyada devamlı bir barışın temini için sağlam bir temel 
teşkil edeceği hususundaki kanaatlerini belirtmişlerdir.

iki taraf, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi konusunda bütün 
memleketlerin menfaatine uygun olarak ve müessir bir kontrol sistemini muhte
vi bulunan bir andlaşma aklinin silâhlanma yarışının yavaşlatılmasına önemli 
bir aa'ım teşkil eyleyeceğini belirtmişlerdir. İki taraf en kısa zamanda nükleer 
silâhların yayılmasının önlenmesine mütedair andiaşmanın hazırlanması ile il
gili çalışmaların ikmâl edileceğini ve andiaşmanın devletler tarafından imza
lanacağını ümit ettiklerini tebarüz ettirmişlerdir.

Taraflar Birleşmiş Milletler’in gaye ve prensiplerine bağlılıklarını ve mil
letlerarası güvenlik ve barışın korunması vasıtası olarak bu teşkilâtın takviye
sine katkıda bulunmak , hususundaki azimlerin; ifade etmişlerdir.
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Taraflar . Birleşmiş Milletler yasasında kaydedildiği üzere barışın korun
ması ve tarsini ile milletlerarası işbirliğinin gelişmesi için andlaşmaların ve dev
letler hukukunun diğer kaynaklarından doğan vecibelere hürmet ve riayetin ta 
şıdığı büyük ehemmiyeti bir kere daha belirtmişlerdir. Taraflar devletlerin içiş
lerini müdahaleye cevaz verilmemesine ve devletlerin bağımsızlık ve egemenliği
nin korunmasına müteallik olarak Birleşmiş Mîlletler Genel Kurulu’nun xx nci 
toplantısında kabul edilen deklarasyona bütün devletlerce ciddî suretle riayet 
edilmesinin büyük önemine işaret etmişler ve Birleşmiş Milletler prensiplerine 
uygun olarak bütün ihtilaflı mes'elelerîn ancak barışçı yollarla ve müzakere su
retiyle çözümlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Taraflar Orta - Doğu'daki halihazır durum üzerinde de fikir teatisinde bu
lunmuşlardır. Muhasamat ve İsrail tarafından Arcıp topraklarının işgal edilmesi 
neticesinde bu bölgedeki' problemlerin vahimleşmesi dolayısıyla duydukları en
dişeyi izhar etmişlerdir. Başbakanlar emrivakilerin şayanı kabul olamayacağı
nı, kuvvet istimalinin ise arazi ilhakını haldi kılamcıyacağını ve siyasî avantaj 
sağlayamayacağını beyan etmişlerdir. Başbakanlar İsrail kuvvetlerinin askeri 
harekât neticesinde işgal ettikleri araziden çekilmesinin lüzum ve müstaceliye
tini belirtmişlerdir.

Türkiye ve Sovyetler Birliği hükümetleri Yakın ve Orta Doğu'nun barış ve 
-güvenlik bölgesi olmasını istediklerini bir kere daha tebarüz ettirmişlerdir.

Taraflar dünya barışı için tehlike teşkil eden Vietnam’daki durum doiayı- 
siyle endişelerini izhar etmişlerdir. Vietnam mes’elesinin 1954 Cenevre cındlaş- 
rnaları ve Vietnam halkının kendi kaderini serbestçe tayin etmesi hakkına müs
teniden halledilmesi lüzumunu belirtmişlerdir.

Başbakanlar Kıbrıs mes'elesi hususunda fikir teatisinde bulunmuşlardır. 
Doğu Akdenizin bu bölgesindeki durumu gerginleştirmek ve Kıbrıs devletinin 
bağımsızlığına son vermek teşebbüslerinin arzettiği tehlikenin ciddiyetini belirt
mişlerdir. Hükümet başkanlar! Kıbrıs mes’elesinin, Kıbrıs devletinin bağımsızlı
ğı ve toprak bütünlüğünün muhafazası esasına istinaden, Türk ve Rum millî 
■cemaatlarının kanunî haklarını ve menfaatlerini ve güvenlik ve karşılıklı itimat 
içinde yaşamalarını sağlayacak şekilde barışçı yollarla halledilmesi gerektiğini 
beyan etmişlerdir. Taraflar 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararı gere
ğince, bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin Kıbrıs'da durumu kötüye götürecek 
hareketlerden sakınmalarının ciddî bir zaruret olduğunu bir kere daha belirt
mişlerdir.

Başbakanlar Avrupanın güvenliği ile ilgili rnes'eleler üzerinde de durmuş
lar ve Avrupa devletleri arasında muhtelif sahalarda temasların artmasını mem
nuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar Avrupada karşılıklı itimada müstenit müna
sebetlerin yaratılmasının ve bütün devletlerin menfaatlerine saygı gösterilme
sinin taşıdığı büyük önerni tebarüz ettirmişlerdir. Başbakanlar bu gelişmenin
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kıt’anın muallakta buluntan mes'elerinin hâilini kolaylaştırabileceğini ifade ey
lemişlerdir.

Hükümet başkanları, Türk - Sovyet ilişkilerinin tarsini ve milletlerarası iş
birliği için iki taraf arasında yapılmış olan temasların ve Türk - Sovyet ilişkile
rine müteallik mes'elefer ve milletlerarası problemler hususunda yer almış olan 
fikir teatisinin oynadığı önemli ve olumlu rolü belirtmişlerdir.

Başbakanlar Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında temel menfaatleri zıt- 
tıyet haline sokacak bir mes’elenin mevcut olmadığını kaydetmişlerdir. Buna 
mukabil halihazırda iki memleket arasındaki ilişkilerin Türkiye ve Sovyetler 
Birliği nin mütekabil menfaatlerine uygun olarak gelişmekte olduğu geniş ve 
olumlu bir alanın ortaya çıktığını müşahade etmişlerdir.

Başbakanlar yaptıkları görüşmelerden çok memnun olduklarını beyan et
mişlerdir. Taraflar Türkiye cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel'in Sovyet
ler Birliğine ziyaretinin SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı A. N. Kosigîn’in geçen 
sene Türkiye’ye yaptığı ziyaret gibi Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki dos
tane münasebetlerin inkişafına önemli bir katkı getireceği kanaatini izhar ey
lemişlerdir.»

B E L G E  29 29 Eylül 1967

BAŞBAKANIN SOVYETLER BİRLİĞİNE YAPTIĞI ZİYARET HAKK.INDAKİ DEMECİ

SSCB'ne yaptığı resmi ziyaretten dönen Başbakan Süleyman Demirel, Esen- 
boğa havaalanında basına şu demeci vermiştir :

«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Biri iğ i ’ ne yaptığım resmî ziyaretten yurda 
avdet etmiş bulunuyorum. Sovyetler Birliği liderleriyle görüşmelerin, bu ziyaret
ten edindiğim intibalar Türk - Sovyet münasebetlerinin bugünkü durumu ve 
geleceği hakkındaki kanaatlerim ve bu münasebetlerin umumi dış politikamız 
çerçevesindeki yeri hususundaki düşüncelerim hakkında kamu oyumuza izahat 
vermeyi bir görev addetmekteyim.

Kayseri ve Sivas'da vukua gelen üzücü olaylar dolayısıyla bir gün tehir 
edilerek başlayan gezi, Moskova’ya ayak bastığımız günün sabahında Sovyet
ler Birliği Başbakanı Sayın Kosigin ile mutabık kalınan programa uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Herşeyden evvel şunu belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başba
kanı olarak bana ve Türk milletinin temsilcileri olarak bütün heyetimize gitti
ğimiz her yerde yakın bir alaka ve samîmi bir misafirperverlik gösterilmiştir. 
Gördüğümüz bu ilgiyi Sovyetler Birliği Hükümetinin ve Halklarının Türk - Sov
yet münasebetlerine atfettikleri değerin bir nişanesi telakki ediyoruz.
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Diğer resmi ziyaretler gibi, Sovyetler Birliğine yaptığım ziyareti de umumi 
dış politika faaliyetlerimiz meyanında mütalâa etmemiz lâzımdır. Hükümet 
programı ile tesbit edilmiş olan siyasetimizin gayesi bölgemizde ve dünyada 
barışı, milletlerarası anlayışı, ahenk ve işbirliğini kuvvetlendirmek yolundaki 
■gayretlere faal şekilde katkıda bulunmak ve bugünkü dünya gerçekleri ışığın
da  Türkiye’nin menfaatlerine en geniş ölçüde hizmet edecek şekilde dış politi
kamıza yapıcı ve müessir bir veçhe vermektedir. Bunun yolu ise, milletlerarası 
temasları arttırmak, günümüzün önemli meşeleri hakkında yüksek seviyede fi
kir teatisinde bulunmak, ikili ilişkilerin karşılıklı menfaatlerin yararına gelişmesi 
için mevcut olan bütün imkânları tesbit etmek ve bunlardan istifadeyi mümkün 
kılacak şartları yaratmak, diğer memleketleri daha iyi tanımak ve onlara Tür
kiye'yi daha iyi tanıtmaktır. Bugünkü dünya şartlan ve gelişmeleri muvacehe
sinde yüksek seviyedeki .temasların kesifleşmesinin sebebi budur.

Hükümet Başkanı seviyesindeki ziyaretlerin muhtelif veçheleri olması da 
aynı ihtiyaçtan doğmaktadır. Bir Hükümet Başkanı'nın ziyareti bir yandan zi
yaret edilen memleketin liderleriyle yüksek seviyede direkt temas sağlar. Diğer 
yandan memleket içinde yapılan ziyaretler hem memleketi daha iyi tanıma ve 
.hem de ziyaretten beklenen ortamın yaratılmasına hizmet eder.

Bu ziyaretler dolayısıyla basınımızda çeşitli tefsirlerin yapıldığını, değişik 
iddiaların sera'olunduğunu gördük. Evvela şunu kaydedelim : Bu ziyaretlerin 
milletlerarasında cari protokol ve nezaket kaideleri içinde cereyan edeceği ta 
biidir. Şayet milletlerarası teamüle uyulması ve misafiri bulunulan memlekette 
ona göre hareket edilmesi terviç edilmiyorsa, o zaman böyle bir ziyareti yap
maya ve iyi münasebetleri geliştirmeye, dostlukları takviye etmeye teşebbüs 
etmemek lâzımdır. Bugün takip ettiğimiz dış politikanın patent hakkı iddialarına 
gelince; bunların cevabını Hükümet programında bulmak kabildir. Hükümet 
programında ne demiş isek, onu müessir ve verimli bir şekilde ifaya çalışıyo
ruz.

Bu ziyaretler neticesinde ilişkilerin, esasen beklenmekte olan maksada 
•uygun olarak gelişmesini yanlış intiba yaratacak şekilde tefsir etmek de doğ
ru değildir. Türkiye dış politikasında ananevi olarak haysiyet ve vakarla hare
ket etmiştir. Türkiye’nin dış politikası ipotekli değildir. Türk dış politikasının 
iipotek altına alınması da tabiatıyla söz konusu olamaz. Mili' menfaatlerimizin 
nerede başladığını ve nerede bittiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye açık ve dürüst 
bir dış politika takip etmektedir. Vecibelerine sadıktır. Vecibelerinin kendisini 
milli menfaatleri için başkaları ile temas etmesine herhangi bir şekilde mani 
olduğuna kani değildir. Türkiye ile dostluk kurmak isteyen her devletin de sa
dece kendi menfaatlerini değil, mütekabil menfaatleri samimi olarak düşün- 
mesi ve bunlara hizmet etmeyi istemesi lâzımdır.

Bu umumi mülahazalardan sonra şimdi Sovyetler Birliğine yaptığım ziya
retin intihalarına geçiyorum. Sovyetler Birliği liderleriyle yaptığım görüşmeler

87



hakkında fazla tafsilat vermeye lüzum görmüyorum. Zira bu konuda bir ortak 
bildiri yayınlanmıştır. Ancak yaptığımız görüş teatisinden memnun olduğumu 
ifade etmek isterim. Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz iki memleketin de 
menfaatlerine uygun prensipler çerçevesinde gelişmektedir. Bugün, uzun seneler 
Türk - Sovyet ilişkilerini gölgelemiş ve ağır surette haleldar etmiş olan itimat
sızlıklar, tereddütler ve peşin hükümler izale olunma yolundadır. Memleketle
rimiz arasındaki ticari mübadeleler artan bir tempo içine girmiştir. Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan projeler için Sovyetler Birliğinden 
alacağımız teçhizat ve hizmetlerin yekûnu 200 milyon doları aşacaktır. Bu meb
lağı Sovyetler Birliği'ne ihracatla ödeyeceğiz. Diğer memleketlerle olan müna
sebetlerimizde olduğu gibi İktisadi ilişkileri hiçbir veçhile siyasi ilişkilerle karış
tırmamak lâzımdır. İkili ilişkilerimizdeki bu gelişme yanında, milletlerarası me
selelerde görüşlerimiz her zaman birbirine yakın olmcısa bile mütekabil tutum
larımız anlayışla karşılanmaktadır. Hepsinden önemlisi, Türk - Sovyet münase
betlerinin mahiyet ve gayesi hakkında aramızda sarih bir anlayışa varmamız- 
dır. Bu münasebetler bağımsızlık, toprak bütünlüğü, hükümranlık, hak eşitliği 
ve içişlere ademi müdahale prensiplerine dayanmaktadır. Bütün memleketler 
arasında münasebetler için varit olan bu esasların tarihi ve coğrafi şartlar do
layısıyla Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler bakımından ayrı bir 
değer ve önem taşıdıklarına şüphe yoktur. Bu prensipler temel ittihaz edilerek 
Türk - Sovyet ilişkilerini iki memleketin de menfaatlerine uygun olacak şekilde 
geliştirmek İmkânı tabiatıyla mevcuttur.

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz konusunda takip ettiğimiz yol pren
siplerimize ve menfaatlerimize uygun olduğu gibi milletlerarası gelişmelerin 
icapları ile hemahenk bulunmaktadır. Gerçekten politikamızda milletlerarası du
rumun realitelerini daima gözonünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bugün 
ise milletlerarası durumun üzerinde dikkatle durmamız gereken bir safhadan 
geçtiğini görmemezlikten gelemeyiz. Halen bir yandan bcırış ağır bir tehdit al
tındadır, diğer yandan dünya barışını sağlam temellere oturtmak için yeni im
kânlar belirmektedir. Tehlikelerle fakat aynı zamanda fırsatlarla dolu bir dev
re içinde bulunuyoruz. Dünyanın harp değil fakat barış istikametine yönelmesi 
bütün dünya milletlerinin bu imkânları, bu fırsatları basiretle kullanmalarına 
bağlıdır, insanlığın ümidi milletlerarası anlayış ve İşbirliğinin gelişerek ihtilaflı 
meselelerin halline ve devamlı ve adil bîr barışın kurulmasına müsait bir orta
mın tedricen yaratılmasındadır. Özellikle Avrupa'da gerginliğin izalesi siya
setine bağlanan ümit budur. Bu gayeye hizmet etmek bütün memleketler İçin 
bîr vecibedir. Türkiye gibi önemli bir mevkide bulunan bir memleketin ise ev-' 
leviyetle bu konuda kendisinden beklenen rolü ifa etmesi gerekir.

Türk - Sovyet münasebetlerinin temel unsurlarını bu şekilde tahlil ettiği
miz zaman bu münasebetlerin inkişaflarının her iki memleketin de menfaatleri
ne cevap verdiğini görmek mümkün değildir. Türkiye ile Sovyetler Birliği ara
sında belirttiğim esaslar dairesinde ve zikrettiğim maksatlara matuf olarak iyi
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münasebetlerin mevcut olması bölgemizde barış ve ahengin kuvvetlenmesine 
yarayacak, dolayısıyla güvenliğimizi arttıracak bir unsur teşkil edecektir. Gerçi 
güvenliğin başlıca teminatı tabiatıyla her memleketin dayandığı münferit ve kol- 
lektif savunma gücüdür. Fakat, bunun yanında bir memleketi çevreleyen siyasi 
şartlar onun güvenliğine elbetteki tesir eder. Tıpkı bulunduğu bölgedeki istik
rarsızlık gibi, memleketlerle münasebetlerinin gergin olması bir memleketin gü
venlik problemini güçleştirir. Komşumuz Sovyetler Birliği ile karşılıklı itimada 
istinat eden ve daha evvel belirttiğim şartları yerine getiren iyi komşuluk mü
nasebetlerinin geliştirilmesi bölgemizde barış ve huzura hizmet edecektir.

Gerçek odur ki, bugün dünyada başlıca iki farklı ideolojik sistem mevcut
tur. Bunlardan herhangi birisi diğerini ortadan kaldırma durumunda değildir. 
Herkes kendi yolunu seçmiştir. Hal böyle olunca, bu iki sistem ile idare edilen 
memleketlerin sulh içinde beraber yaşamayı başarabilmeleri lâzımdır. Bunun yol
larını aramaları lâzımdır. Netice itibariyle değişik siyasi ve ekonomik sistemlere 
sahip memleketlerin birbiriyle karşılıklı saygı esasına göre iyi münasebetler ge
liştirmeleri kendi menfaatleri icabıdır.

Sistemlerin farklı olması bir işdir, bir arada yaşamanın yollarını aramak 
başka işdir .Şayet sistemleri farklı olan memleketler bir arada yaşamanın yol
larını bulamayacak olurlarsa, barış devamlı tehdit altında bulunur ve hatta bü
tün dünya için felaket mukadder hale gelebilir. Türkiye'nin bugünkü milletler
arası realiteler karşısında bu durumu takdir etmemesi mümkün değildir. Bu se
bepledir ki Türkiye Sovyetler Birliği ile iyi münasebetler geliştirmekte sakınca 
değil fakat fayda görmektedir. Türkiye, dış politikasını hislere ve husumetlere 
değil, milli menfaatlere göre ve akılcılık esaslarına müsteniden ayarlamak du
rumundadır. Böyle yapılmadığı takdirde Türkiye'nin faydalanabileceği imkân
lar engellenmiş ve beynelmilel sahada oynayacağı rol zayıflatılmış olur. Kaldı 
ki Türkiye'nin değişik sistemlere sahip memleketlerle münasebetlerden çekin
mesi için bir sebep de yoktur. Türkiye en sağlam demokratik bünyelerden biri
ne sahip olan bir devlettir. Türk milleti siyasi ve sosyal rejimini kendi hür ira
desi ile seçmiştir ve onu korumaya azimlidir. Türk milletinin hasletleri ve mem
leketimizin gücü ve potansiyeli muvacehesinde Türkiye'nin başka bir devletin ira
desine en ufak bir nisbette bile tabi olması kabili tasavvur değildir. Bu şartlar 
altında Türkiye devletten devlete münasebetlerini menfaatlerine uygun gördüğü 
tarzda yürütmekten hiçbir zarar görmez.

Türk - Sovyet münasebetlerinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği hu
susundaki fikirlerimi açıklamış bulunuyorum. Bu münasebetler hakkında tered
düde mahal bırakmayan salim bir kanaate sahip olmamız icap ettiğine inan
dığım içindir kİ bu İzahatı vermeyi lüzumlu buldum. Bugün Türkiye iç politika
sında olduğu gibi dış politikasında da dengeli ve basiretli bir yoldadır.
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B E L G E  30 22 Eylül 1967

BAKANLAR KURULUNUN SURİYE UYRUYLU ŞAHISLAR HAKKINDAKİ KARARI

Maliye Bakanlığının uygun mütalâası ve Dışişleri Bakanlığının yazısı üze
rine alınan üç maddeyi ihtiva eden eden Bakanlar Kurulu kararında şöyle de
nilmektedir : .

1 — a) Suriye uyruklu şahıslar aleyhine Türk mahkemelerinden sadır ol
muş ve olacak imkânlar muhtevası nafaka borçlarının

b) Suriye uyruklu şahıslar adına tahakkuk etmiş ve edecek olan her
çeşit vergi, resim ve harcamalarla bunların zam ve cezalarının

Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin yurdumuzda bulunan taşınır ve ta
şınmaz mallarının başkalarına geçmesini önlemek üzere alınmış bulunan 13.1. 
1939, 14.2.1942, 18.11.1957 tarihli ve 2/10250, 2/17317, 4/9697 sayılı ka
rarnameler gereğince, Hazîne adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında 
(Suriye - Lübnan) rumuzu altında bloke edilmiş gayrimenkul gelirlerinden hasıl 
olan (satış ve istimlâk bedelleri hariç) bloke paralarla, 1/10/1966 tarih ve 
6/7104 sayılı kararname île yürürlüğe konulan «Suriye uyrukluların mallarının 
tesbiti ve bu mallara el konulması hakkında yönetmelik» gereğince Hazine ema
netine alınan paralardan ödenmesi,

2 —  Suriye uyruklu şahısların Türkiye'de el konulmuş taşınır ve taşınmaz 
mallarının zaruri işletme masraflarının, bunların gelirlerinden hasıl olan bloke 
paralardan ödenmesi,

3 —  Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den geçen Suriye uyruklu turistlerin 
taşıtları ve yanlarında bulunan şahsi eşya ve paraları ile Türkiye'deki fuarlara 
iştirak eden Suriye uyruklu şahısların bu maksatla getirecekleri mallarına ve 
masraflarını karşılayacak paralarına el konulmaması.»

B E L G E 31 29 Eylül 1967

NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU BASIM TEBLİĞİ

Nato Nükleer Planlama Grubu çalışmaları sonunda yayınlanan basın teb
liğ söyledir:

«7 Nato memleketinin Savunma Bakanlarından müteşekkil bulunan Nato 
Nükleer Plânlama Grubunun 2 günlük toplantısı bugün nihayet bulmuştur. Top
lantıya Kanada'yı temsilen Leo Cadieux, Almanya'yı temsilen Gerhard Schröder'- 
in yerine Devlet Bakanı Kari Carstens, İtalya’yı temsilen Roberto Tremelloni, 
Hollanda’yı temsilen Willem den Toom, Türkiye’yi temsilen Ahmet Topaloğlu,
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İngiltere'yi temsilen Denİs Healey, Amerika Birleşik Devletlerini temsilen Robert 
S. AAcNamara katılmışlardır. Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio toplantıya baş
kanlık etmiştir.

Bakanlar, atom tahrip cephanesinin İttifak bölgesinin savunmasında 
muhtemelen istimali konusunda, Bakanların bu yılın Nisan ayında Washing- 
ton’da akdetmiş oldukları toplantıda başladıkları müzakerelere devam etmiş
lerdir. Bakanları ittifakın muhtelif bölgelerinde şartların değişebileceğini ka
bul etmekle beraber, bazı hallerde atom tahrip cephanesinin geniş bir savun
ma sistemi çerçevesinde manialar ihdas etmek gayesiyle kullanılmasının önemli 
askerî faideler sağlayabileceğini teslim etmişlerdir. Bakanlar, son toplantıların
dan bu yana yapılmış olan muhtelif teknik ve askerî çalışmaları gözden geçir
mişler ve Nükleer Plânlama Grubunun önümüzdeki toplantısında görüşülmek 
üzere bu çalışmalara devam olunarak daha da geliştirilmeleri hususunda gerek
li talimatı vermişlerdir.

Bakanlar, nükleer silâhların Avrupa Müttefik Kumandanlığının Merkez ve 
Güney - Doğu cephelerinde muhtemel istimalleri hususunu da müzakere et
mişlerdir. Bu konudaki ara raporlarını gözden geçirmişler ve bunlara devam 
hususunda talimat vermişlerdir.

Robert McNamara, Nükleer Plânlama Grubunun 1967 Nisan toplantısın
da stratejik kuvvetler hakkındaki izahatının bir devamı mahiyetinde olmak üze
re, Çin'in muhtemel füze tehdidine karşı bir füze - savar savunma tesisi ile il
gili son Amerikan karan konusunda tafsilâtlı bilgi vermiştir. McNamara, Nisan 
ayında da belirtmiş olduğu veçhile Sovyetler Birliğinin yahut Amerika Birleşik 
Devletlerinin elinde bulunan neviden büyük ölçüde ve çok mütekâmil tecavüzî 
füze kuvvetine karşı hiçbir füze - savar sisteminin Amerikan halkını koruyama
yacağına Amerika'nın inanmakta devam ettiğini tebarüz ettirmiştir. McNamara, 
ayrıca tecavüzî ve tedafûî stratejik nükleer silâhların muhtemel bir tahdide tâbi 
tutulması hakkında Amerika Birleşik Devletlerinin Sovyet Rusya ile müzakerele
re girişmek hususundaki gayretleri hakkında bakanlara bilgi vermiştir. Bakan
lar, nükleer silâh yarışmasını önlemek amacı ile Sovyetler Birliği ile yapılmakta 
olan müzakerelerde terâkki kaydetmesi hususundaki ümitlerini teyîd etmişler 
ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu sahalardaki yeni inkişaflar hak
kında müttefikleri ile tam istişare yapmak hususundaki beyanını memnuniyetle 
kaydetmişlerdir.

İngiliz Savunma Bakanı Deniş Healey, bir füze - savar sisteminin Nato 
Avrupasında muhtemel tesisinden doğacak mes'elelere bilhassa temas ederek, 
füze - savar savunması mes’elesi üzerindeki müzakereyi idare etmiştir. Bakan
lar, bu konuda halihazırda yapılan tetkikle ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş
lerdir. Bu mes'eleler ile, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi de dahil ol
mak üzere, Kuzey Atlan!ik Konseyi tarafından daimî şekilde tetkik edilen silâh
sızlanma konusu arasındaki yakın irtibatı kaydetmişlerdir.
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Roberto Tremelloni askerî nükleer plânlamaya millî iştirak konusundaki, 
müzakereyi idare etmiştir. Bakanlar, bilhassa Nato askerî komitesinin bu ko
nudaki rolü ile ilgili olarak telkin edilen tertiplere dair bir raporu kaydetmişler 
ve gelecek toplantılarında müzakere edilmek üzere daha etraflı bir inceleme 
yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Bakanlar, ilerisi için çalışma programı tesbit etmişler ve müteakip top
lantının 1968 ilkbaharında La Hey’de yapılması hususunda mutabık kalmış
lardır.»
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanm ış me
tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanm aktadır. Referans m ahiyetinde olup resmi 

bir belge değildir.
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A Y I N  O L A Y L A R I





BAŞBAKANIN IRAK’I ZİYARETİ

Başbakan Süleyman Dernirel ve beraberindeki Türk heyeti 20 - 24 Ekim 
Tarihleri arasında Irak Cumhuriyetini resmen ziyaret etmiştir.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han, memleketimize 26 - 31 Ekim 
tarihleri arasında resmi bir ziyarette bulunmuştur.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Hollanda Dışişleri Bakanı Joseph Luns, 15- 21  Ekim tarihleri arasında Tür
kiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNDA YAPTIĞI 
KONUŞMA

Dışişleri Bakam İhsan Sabrİ Çağlayangil, Birleşmiş Milletler 22. dönem 
Genel Kurulu toplantısında bir konuşma yapmış, dünya sulhünü etkileyen çeşit
li meseleler hakkında ve özellikle Orta - Doğu ve Kıbrıs konularında Türk hükü
metinin görüşünü izah etmiştir.



İ K T İ S A D İ  O L A Y L A R

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyinin Bakanlar se
viyesindeki altıncı toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü Büyük Millet Meclisi tören 
salonunda yapılmıştır.

Ortaklık Konseyi toplantısı çalışmalarının ağırlık noktasını Anlaşma uya
rınca yeni ihraç maddelerimiz İçin talep edilen sürüm kolaylıkları ile geçiş döne
minin esaslarını tesbit edecek olan katma protokol ile ilgili müzakerelerin ha
zırlığı mahiyetinde olan ön çalışmalar teşkil etmiştir.
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K Ü  L T Ü R E L  O L A Y L A R

BELÇİKALI ARKEOLOGLARIN SİVRİHİSAR’DAKİ ÇALIŞMALARI

Türkiye - AET Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Türkiye’de 
bulunan Belçika'nın Avrupa İşleri Bakanı van Elslande, 7 Ekim günü BalIıhisar 
köyü civarındaki tarihi Pessinus şehri kalıntılarını gezmiştir.

Belçika Avrupa İşleri Bakanı, Gand Üniversitesi tarafından Ballıhisar'da 
oıtaya çıkarılan kalıntılar hakkında Prof. Dr. Pierre Lambrechts'den bilgi almış 
ve kazı alanında incelemeler yapmış, ana tanrıça Kibele'nin tapınağını gez
miştir.

Belçika Avrupa İşleri Bakanı, gazetecilere verdiği demeçte, buradaki kazı
ların bilim dünyası için çok önemli olduğunu belirtmiş ve «ilim adamlarımızın 
Mısır’da yapacağı kazılara ait ödeneği Ballıhisar’a ayırdık» demiştir.

TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞUNUN AFGANİSTAN’DAKİ KONSERİ

Afgan Kralı Zahir Şah'ın doğum yıldönümü dolayısıyla, Kabil'in büyük 
tiyatrosunda Kültür Nezareti tarafından düzenlenen özel toplantıda, bir konser 
veren Ruşen Kam ve topluluğu, Zahir Şah tarafından tebrik edilmiştir.

Türk müziği topluluğu 18 Ekim akşamı Türkiye'de tahsil yapan Afgan- 
lılara, daha sonra da üniversiteli gençlere açık olan konserler vermiştir.

AYHAN BARAN MACARİSTAN’DAKİ TEMSİLLERİ

Misafir san’atçı olarak Macaristana davet edilen opera san’atçımız Ayhan 
Baran Budapeşte Devlet Operasında 20 Ekim tarihinde «Don Carlos» 25 Ekim 

■de ise «Faust» temsillerinde, baş rollerde büyük başarı ile takdir kazanmıştır.

Ayhan Baran, son temsilini 31 Ekim’de Szeged şehrinde oynadıktan sonra 
A\acaristan’dan ayrılmıştır.
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UNESCO’NUN MEVLÂNA PLAĞI

Unesco Türk müziği serisine ait ilk plâğı Mevlevî müziği üzerine piyasaya 
çıkarmıştır.

Doğu müziği ile ilgilenenler arasında büyük bir ilgi toplayan müzik, Kon
ya'da Celâlettini Rumi'nin yıldönümü dolayısıyla yapılan merasim sırasında 
plâğa alınmıştır. Plâkta Mevlevî müziğinin bütün fasılları bulunmaktadır.



EKİM 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



úirs>&

.



2 -8  Ekim 1967

2 Ekim 1967

3 Ekim 1967

3 Ekim 1967

İkinci Ordu Komutanlığının Nato Güney - Doğu Av
rupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte düzenlediği 
mutad yıllık Derin - İz (Deep - Furrow) tatbikatı, Merzifon 
ve Saros körfezinde yapılan iki ayrı harekât şeklinde ce
reyan etmiştir. Tatbikatı Orgeneral Cemal Tural izlemiştir. 
Nato Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Lemnit- 
zer ise tatbikatın son safhalarında hazır bulunmuştur.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ 
GUVERNÖRLER MECLİSİ ÜYELİĞİNE SEÇİLİŞİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı guvernörler mec
lisi seçimleri Viyana’da yapılmış ve Türkiye 65 oyla gu- 
vernörlüğe seçilmiştir.

Guvernörlüğe seçilen diğer ülkeler şunlardır : Peru, 
Bulgaristan, Filipinler, Seylan, Cezayir ve Madagaskar 
Seçimlerde en fazla oyu Türkiye almıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL 
KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleşmiş 
Milletler 22 inci Genel Kurul toplantısında Türk hükûmet- 
nin çeşitli dünya meseleleri hakkında görüşünü belirten bir 
konuşma yapmıştır (Bk. Belge 1).

RCD NÜFUS PLANLAMASI SEMİNERİ

Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği ;RCD) tarafından 
düzenlenen Nüfus Planlaması Semineri Ankara’da top
lanmıştır .

DERİN - İZ TATBİKATI
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4 Ekim 1967 İNCİRLİK, ÇİĞLİ VE KARAMÜRSEL TESİSLERİ İLE İLGİLİ 
HABERİN TEKZİBİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, bir açık
lama yaparak, «İncirlik, Çiğli ve Karamürsel tesislerinde 
ABD hükümetince 71 milyon lira sarfıyla yeni ilâve ve 
tâdiller yapılacağı» şeklinde yayımlanan haberleri ya
lanlamıştır.

Açıklama şöyledir :
«Adı geçen ilâve ve tâdiller hakkında hükümeti

mize, ABD hükümetinden bir müracaat vâki olmamıştır. 
Bilindiği gibi, Türkiye'deki müşterek savunma tesislerin
de ABD tarafından icra olunacak her türlü tevsi, tâdil 
veya tensik faaliyetleri hükümetimizin müsaadesi ve de
netimine tâbi bulunmaktadır. ABD hükümetinin bu ko
nudaki müracaatları, mevcut anlaşmalar ve mûtcıd usul
ler mucibince Dışişleri Bakanlığınca siyasî yönden, Ge
nel Kurmay Başkanlığınca askerî ve teknik yönden tet
kik edilerek karara bağlanmaktadır. Ancak, tamamı ile 
Türkiye’ye devri karalaştırılan Ankara'daki Gölbaşı Man
zaralı müşterek savunma tesisinden, bu devir dolayısıy
la tahliye olunacak Amerikan personeli ve ailelerinin 
ikametine mahsus olmak üzere, Karamürsel'de bazı loj
manlar inşa edilecektir. Bunun dışında müşterek savun
ma tesislerinde mevcut bazı malzeme ve teçhizat zaman 
zaman tamir ve tâdil edilmekte ve lüzum hasıl olduğu 
takdirde yenileri ile değiştirilmektedir. Bu da tabiî ki, 
hükümetimizin müsaadesine bağlı olmaktadır.»

4 Ekim 1967 ÇEKOSLOVAKYA TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel tarafından yurdumu
za davet edilen bir Çekoslovakya ticaret heyeti Ankara'ya 
gelmiştir.

5 Ekim 1967 TÜRKİYE İLE AVUSTRALYA ARASINDAKİ İŞÇİ
ANLAŞMASI

Türkiye ile Avustralya hükümetleri arasında varı~ 
lan işçi anlaşması Avustralya'nın başkenti Canberra’da 
imzalanmıştır (Bk. Belge 2).
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5 Ekim 1967 TÜRK - İRAN HUDUT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

Türk - İran Yüksek Hudut Komisyonunun 24 Eylül 
1967 günü başlayan xı’nci toplantısı sona ermiştir. İki 
ülkenin temsilcileri, hazırlanan protokolü imzalamışlar
dır. Protokol Türk ve İran hükümetleri tarafından onay
landıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Yüksek Hudut Komisyonunun protokola bağladığı 
başlıca konular aıasında, Türk - İran hududunda kaçak
çılığın önlenmesi, hudutların muhafazası, hudut taşları
nın yenilenmesi, hudut haritalarının daha büyük ölçek
teki yeni haritalarla değiştirilmesi, hudut karakolları ara
sında telsiz ve telefon irtibatlarının arttırılması ve hudut 
boyunca her iki devlete ait karakolların karşılıklı olarak 
ayni sayıya çıkarılması bulunmaktadır.

5 Ekim 1967 TÜRKİYE - BELÇİKA KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesi içinde, 
Türkiye ve Belçika’nın İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı daima temsilcileri arasında Paris’te bir yardım an
laşması imzalanmıştır. Anlaşmanın öngördüğü meblağ 
700 bin dolardır.

6 Ekim 1967 AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI İLE İLGİLİ
BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve Enformasyon Dairesi 
Genel Müdürü Oktay İşcen, basına yaptığı açıklamada 
Ortak Pazara tam üye olarak katılmamızı sağlıyacak 
olan intibak dönemine, 1969 yılında gireceğimizi söyle
miştir.

¡şcen’in verdiği bilgiye göre, bazı söylentilerin ak
sine olarak, intibak döneminden önceki beş yıllık hazır
lık devresinin uzatılması için hiçbir engel bulunmamak
tadır. Bu dönem zarfında, Türkiye’ye açılmış bulunan 
175 milyon dolarlık kredinin de, zaman zaman alındı
ğını sözlerine ekleyen Dışişleri sözcüsü, bazı önemli ih
raç maddelerimiz için, belirli kontenjanlara münhasır ol
mak üzere, Ortak Pazar ülkelerince gümrük indirimleri 
tanındığını, yakın gelecekte, bu indirimden, diğer bazı 
ihraç maddelerimizin de yararlanacağını açıklamıştır.
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6 Ekim 1967 BULGARİSTAN'DAKİ SOYDAŞLARIMIZIN GÖÇÜ 
KONUSU İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

6 Ekim 1967

7 Ekim 1967

Dışişleri Bakanlığından bu konuda yapıları aç ık la
mada,  şu bilgi verilmiştir :

«Bulgaristan'daki soydaşlarımızın evvelce Türkiye-’ 
ye göç etmiş bulunan ailelerin yakın akrabalarının göçü 
konusu, efkârı umumiyenin bu husustaki hassasiyeti do- 
layısiyle zaman zaman, basında muhtelit şekillerde yer 
almakta ve aksettirilmektedir.

Bu konu, evvelce de açıklandığı üzere, Bulgar hü
kümeti ile aramızda yapılan müzakere ve temaslarla 
olumlu bir yolda inkişaf eylemekte, bu arada,  ayrıntılı 
olan bazı noktaların giderilmesine çalışılmaktadır,

Mes'ele, mahiyet ve önemine binaen, muhtelif yön
lerden tetkike ihtiyaç göstermiş bulunmaktadır.

Bu hususta neticeye varıldığı zaman ayrıca açıkla
ma yapılacaktır.»

SOVYET KIZILAY VE KIZILHAÇ BİRLİĞİ HEYETİNİN 
ZİYARETİ

Rusya Kızılay ve Kızılhaç Birliğinden bir hey’et, Kı
zılay Genel Merkezinin davetlisi olarak Ankara’ya gel 
miştir .

Memleketimizde 10 gün kalan Rusya Kızılay ve Kı
zılhaç Birliği hey'eti, bazı illerimizi de ziyaret ederek, 
Kızılay’ın tesis ve müesseselerinde incelemelerde bulun
muşlardır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 22.
DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Birleşmiş Milletler 22 inci dönem Genel Kurul top
lantısına katıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı 
Ihsan Sabri Çağlayangi l ,  gazetecilere bir demeç vererek 
bu toplantı ile ilgili olarak bilgi vermiştir (Bk. Belge 3).
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7 Ekim 1967 MALİYE BAKANININ RİO TOPLANTILARI HAKKINDA 
VERDİĞİ BİLGİ

Rio de Janeiro’dcı yapılan Uluslararası Para Fonu 
ve Dünya Bankası Guvernörleri toplantısına katıldıktan 
sonra yurda dönen Maliye Bakanı Cihad Bilgehan, top
lantılarla ilgili olarak bir demeç vermiştir (Bk. Belge 4).

8 Ekim 1967 RCD AMME İDARESİ KURSU

Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han, La- 
hore'de düzenlenen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 
Âmme idaresi Kursunu açmıştır.

9 Ekim 1967 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık, 
Konseyi, ilk defa olarak Brüksel dışında bir başkentte, 
Ankara'da toplanmıştır. Toplantıdan evvel İstanbul’da 
teknisyenler seviyesinde yapılan komite çalışmalarında 
Konseye sunulacak rapor hazırlanmıştır Ortaklık Kon
seyi toplantısından sonra bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 5).

10 Ekim 1967 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDA
B. M.’DE YAPTIĞI KONUŞMA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun toplantısında 
bir konuşma yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şerİfüddin 
Pirzade, Kıbrıs konusunda özetle şönları söylemiştir :

«K'brıs mes’elesine bir çözüm yolu bulunması yo
lunda belirli bir gelişme kaydedilmemiş olmasından do
layı Genel Sekreterin 1967 yıllık raporunun girişinde ifa
de ettuği üzüntüyü paylaşıyoruz.

Bu mesele, bölgede barış ve istikrarı tehdide de
vam etmektedir. Hükümetim, Kıbrıs meselesi için, adil, 
barışçı ve devamlı bir çözümün ancak Türk ve Rum ce
maatlerinin meşru menfaat ve haklarının korunması ile 
uluslararası andlaşmalara tam riayet esasları üzerine 
kurulabileceğine inanmaktadır.»
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1 1 Ekim 1967 PATRİK ATHENAGORAS’IN DIŞ SEYAHATİ

Fener Rum Ortodoks Patriği Athenagoras Balkan
lardaki Ortodoks kiliselerin başlarını ziyaret etmek mak- 
sadiyle Belgrad, Bükreş ve Sofya'yı kapsayan bir geziye 
çıkmıştır. Daha sonra Vatikan'da VI. Paul’u da ziyaret 
eden Athenagoras, İngiltere’de Canterbury Başpisko- 
pos'une da ziyaret ettikten sonra İstanbul’a dönmüştür.

11 Ekim 1967 BATI ALMANYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

Batı Almanya’nın Birleşmiş Milletlerdeki daimi göz
lemcisi Bonn hükümetinin Kıbrıs barış gücüne bağışı o la
rak Genel Sekreter U Thant’a 500.00 dolarlık bir meblağ 
vermiştir.

12 Ekim 1967 İSVİÇRE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

İsviçre hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U Thant’a, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler barış gücü masraf
ları için 200 bin dolar yardımda bulunacağını bildir 
miştir.

12 Ekim 1967 DÜNYA GIDA PROGRAMININ YARDIMLARI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı tara
fından ortaklaşa yürütülen dünya gıda programı 10 ül
kedeki 1 1 kalkınma projesi için 25 milyon dolarlık gıda 
yardımı yapmıştır. Bu gıda yardımı işçilerin ücretlerinin 
bir kısmının gıda maddesi olarak verilmesini sağ lamakta
dır. Bu yardım çerçevesinde Türkiye’ye de 13 milyon li
ralık gıda yardımı yapılacaktır. Yardım alan diğer ülke
ler Güney Kore, Gana, Kıbrıs, Pakistan, Tunus, İrak, 
Milliyetçi Çin, Sudan ve Kolombiyadır.
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangi l ,  Milliyet 
Gazetesine özel bir beyanat vererek sorulan çeşitli sual 
leri cevaplandırmıştır. İkili anlaşmalar konusundaki so
ruya «Hükümetimizle ABD hükümeti arasında Kuzey At
lantik Andlaşması çerçevesinde yapılmış olan ikili an 
laşmaların gözden geçirilmesi için 1966 Nisan ayında 
prensip mutabakatına varılmıştır. Aynı yılın Eylül ayın
da bu konuda tarafımızdan hazırlanan tasarı ABD hükü
metine tevdi edilmiştir. İki hükümet arasında görüşmeler 
Ocak 1967 tarihinde başlamış, Şubat, Maıt, Mayıs ve 
Ağustos aylarında müzakerelere yoğun bir şekilde de
vam edilmiştir. Bu konuda yapılmakta olan çalışmaların 
artık nihcıi safhaya gelmekte olduğunu ifade etmek müm
kündür» demiştir. Nükleer mayınlarla ilgili bir soruya da,  
«Türk - Sovyet hududu üzerine atom tahrip mayınları dö
şenmesi hususunda herhangi bir tertip öngörülmediği g i 
bi, Türkiye de böyle bir talepte bulunmamıştır. Ankara'da 
yapılan son Nükleer Plânlama Grubu toplantısında da 
açıklandığı üzere mesele ittifakın pasif bir savunma vası 
tası üzerinde girişilmiş olduğu askeri ve teknik mahiyet
te bir tetkikten ibarettir. Ortada bir nükleer; mayın al ın
ması ve meselesi yoktur.

Bakan, ayrıca vaki soruya cevaben «Türkiye’ye, 
Vietnam'a asker gönderilmesi hususunda bir talep y a 
pılmamıştır.» demiştir.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARET!

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 'İn davet
lisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Dışişleri Ba
kanı Joseph Luns, 15 Ekim akşamı İstanbul'a gelmiş ve 
burada ziyareti ile İlgili kısa bir demeç vermiştir (Bk. 
Belge 6). Türkiye - Hollanda resmi görüşmeleri ertesi gü 
nü, Dışişleri Bakanlan seviyesinde Ankara’da başlamış
tır. Ayni akşam, Hollanda Dışişleri Bakanı şerefine Dışiş
leri Bakanımız tarafından bir akşam yemeği verilmiştir. 
Resmi görüşmelere 17 Ekim günü de devam edilmiş, 
Türkiye - Hollanda ortak bildirisi ise 18 Ekim'de yayın
lanmıştır. (Bk. Belge 7). Ayni gün, Ankara’dan Antalya'ya 
hareket eden konuk Bakan, burada iki gün kaldıktan 
sonra 21 Ekim’de İstanbul'dan memleketine dönmüştür 
(Bk. Belge 8).

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET GAZETESİNE BEYANATI



16 Ekim 1967 JAPON DIŞİŞLERİ BAKANININ ÖZEL TEMSİLCİSİNİN 
ZİYARETİ

16 Ekim 1967

16 Ekim 1967

16 Ekim 1967

17 Ekim 1967

Japonya Dışişleri Bakanının özel temsilcisi Tomi- 
saburo Hashimoto, Ankara’ya gelerek, 1970 yılında Ja 
ponya'da açılacak olan dünya sergisine Türkiye'yi da
vet etmiştir.

CENTO TARIM İSTATİSTİKLERİ SEMPOZYUMU

Cento teşkilâtınca düzenlenen Cento Tarım İstatis
tikleri Sempozyumu 1 6 - 2 8  Ekim tarihleri arasında An
kara’da yapılmıştır.

NATO’NUN BRÜKSEL’E TAŞINMASI

Belçika Başbakanı Paul Van Den Boeynants, Na- 
to’nun Brüksel’deki yeni merkezini Gene! Sekreter Man- 
lio Brosio’ya törenle teslim etmiştir.

MAKARİOS’UN BBC TELEVİSYONUNDA SÖZLERİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios İngiliz televizyo
nunda yaptığı bir konuşmada Kıbrıs’daki Türk mücahit
lerinin tutuklanmaktan korkmadan köylerine dönebile
ceklerine dair söz vermiştir. Makarios bu kimseler hak
kında silâh taşıdıkları için suçlamalar olsa bile bunların 
affa tâbi tutulacaklarını belirtmiştir.

Bu arada bir soruyu cevaplandıran Makarios du
rum kötüleşdiğî takdirde Türklerin adayı istilâ etmeleri 
ihtimaline inanmadığını belirtmiştir.

DR. KÜÇÜK’ÜN BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Kü
çük, Türk basınına verdiği bir demeçte, barış gücü konu
suna değinerek şöyle demiştir : «Kıbrıs konusunda ta
rafların herhangi bir anlaşmaya varmadan barış gücü
nün adadan çekilmesi, bu milletlerarası teşekkülün yük
lenmiş olduğu a d a ’da barışı koruma görevini inkâr olur.»
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Doktor Küçük, bundan sonra, barış gücü adadan 
çekildiği takdirde iki taraf arasında savaşın, eskisinden 
daha şiddetli ve kanlı olarak yeniden başlayacağını söy
lemiştir.

18 Ekim 1967 MİLLET PARTİSİ GENEL BAŞ KANININ KIBRIS’A
GİRMESİNE İZİN VERİLMEMESİ

Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Kıb
rıs’ı ziyareti için vize verilmemesi üzerine bir bildiri ya
yımlanarak, «Makarios’un bizi Kıbrıs’a sokmaması, Kıb
rıs konusunda izlenmesini istediğimiz kuvvete dayanan 
tedbirler politikasının isabetine yeni bir delil olmuştur» 
demiştir.

18 Ekim 1967 İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLRRINA YARDIMI

İsveç hükümeti, Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış gücü 
masraflarına 180.000 dolarlık bağışla katılmıştır.

19 Ekim 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN MENSUPLARIYLA
YAPTIĞI TOPLANTI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, basın men
supları ile dış politika konusunda özel bir toplantı yapa
rak geniş bilgi vermiştir.

Bakan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş olan ve 
bu göç sırasında, Bulgaristan’da kalmış bulunan bazı ak
rabalarının son yapılan müzakerelerde Türkiye’ye 
göçlerini temin edecek anlaşmanın imzalanma tarihinin 
henüz tesbit edilmediğini bir soru üzerine sözlerine ekle
miştir.

19 Ekim 1967 TÜRKİYE - ABD NÜKLEER MADDE KİRA TEMDİT
MUKAVELESİ

Türkiye cumhuriyeti hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri hükümeti arasındaki «özel nükleer madde kira 
temdit mukavelesinin 30.6.1967 tarihinde yürürlüğe gir
mek üzere onaylanmasıyla ilgili kararname resmî gaze
tede yayımlanmıştır.
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20 - 24 Ekim 1967 BAŞBAKANIN !RAK5I ZİYARETİ

Irak'a resmi bir ziyarette bulunmak üzere berabe
rindeki heyet ile birlikte 20 Ekim günü Bağdad’a varan 
Başbakan Süleyman Demirel, havaalanında şu demeci 
vermiştir :

«Kardeş ve dost Irak’a gelmiş bulunmaktan son 
derece bahtiyarım. Sayın Cumhurbaşkanınız ve Başba
kanınızla dünya mes’elelerini gözden geçirmek fırsatını 
bulmaktan ziyadesiyle memnunluk duyduğumu ifade 
etmek isterim. Değerli Irak halkına karşı beslediğimiz 
dostluk duygularının sizin aracılığınızla iletilmesini rica 
ederim.»

Başbakan Demirel daha sonra, Ortadoğu buhranı 
konusunda, bu gibi mes'elelerin silâh zoru ile halledil
mesinin mümkün olmıyacağını ifade etmiş, «Arapları 
haklı davalarında destekliyeceğiz» demiştir.

Demirel, öğleden sonra müteveffa Cumhurbaşkanı 
Arifin türbesine çelenk koymuş, oradan da meçhul as
ker anıtını ziyaret ettikten sonra Türk şehitliğine gitmiş
tir. Başbakan, daha sonra İrak Başbakanı Tahir Yahya'
nın şerefine verdiği akşam yemeğinde hazır bulunmuş
tur (Bk. Belge 8).

Türk - İrak resmi görüşmeleri 21 Ekim’de başla
mıştır. Başbakan, görüşmeleri takiben Irak cumhurbaş
kanı Abdurrahman Arifi ziyaret etmiştir. Ayni gün Ker- 
belayı da ziyafet eden Süleyman Demirel, ertesi günü, 
Musul ve Kerkük’e gitmiştir. 23 Ekim sabahı Basra'yı da 
ziyaret eden Başbakan Demirel, ayni akşam Bağdat’ta 
Irak Başbakanı şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge9). 
Türk - Irak ortak bildirisi 24 Ekim’de yayınlanmıştır. (Bk. 
Belge 10). Ayni gün Bağdat’tan ayrılan Başbakan Süley
man Demirel, Türkiye'ye geldiğinde ziyareti ile İlgili bir 
demeç vermiştir (Bk. Belge 11).
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20 Ekim 1967 BAŞBAKANIN MİLLİYET GAZETESİNE DEMECİ

Başbakan Süleyman Demire!, Milliyet gazetesi mu
habirinin dış politika konusundaki sorularını şu şekilde 
cevaplandırmıştır :

Soru —  «Hükümetim son zamanlarda uyguladığı 
dış politika, bilhassa Sovyet Rusya gezisinden sonra ge
rek iç basın ve gerekse dış basında «Tüıkîye’nİn politi
kasının değişmekte olduğu» şeklinde yorumlara yol aç
tı. Bu yorumlar doğru mudur? Türkiye’nin dış politikası 
değişmekte midir? Doğu memleketleriyle yakınlaşmanın 
nedenlerini İzah edermisiniz?»

Cevap —  «Hükümetimizin iktidarı devraldığı gün
den bu yana takip etmekte olduğu politika tamamen se
çim beyannamemizin ve hükümet programımızın tesbit 
ettiği esaslarla mutabıktır.

Beyannâmemizde ve programımızda ortaya koy
duğumuz politikayı icra etmekteyiz. Bunun dışında poli
tikanın değişmekte olduğu, şu ve bu şekilde yapılan yo
rumların hepsi bu gerçeği, yâni, politikanın beyanname
miz ve programımızla tesbit edilmiş olduğu gerçeğini 
görmemezlikten gelmekten doğuyor.

Türkiye, dış politikasını millî menfaatlerine ve me
deni icaplarına göre ayarlamıştır. Vecibelerine sâdıktır; 
Çünkü devletlerin vecibelerine sâdık olması mîllî men
faatlerinin icabıdır. Devletler güvenilir ve sözüne itimat 
edilir olmak mecburiyetindedir.

Türk dış politikasında en mühim esas mütekabil 
menfaatlere saygı, hak eşitliği, hükümranlık ve istiklâl, 
toprak bütünlüğüne saygı şeklinde özetlenir.

Her memleketin toprak bütünlüğünü, hükümranlı
ğını, istiklâlini koruması, bunun için tedbirler alması, o 
memleketin en tabiî hakkıdır.

Bunun yanında her memleketin Taahhütlerinin mü
saadesi nisbetinde komşuları ve diğer devletlerle iyi mü
nasebetler geliştirmesi içinde yaşanılan bölgenin em
niyeti ve dünya sulhü için elzem bîr husustur.

Komşularımızla geliştirmeye çalıştığımız müna
sebetlere bu açıdan bakmak lâzımdır.»
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20 Ekim 1967 ORGENERAL TURAL’A İTALYA’NIN GRAN GROCE
NİŞANE VERİMESİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural’a, 
İtalya Büyükelçiliğinde düzenlenen bir törenle İtalya’nın 
en büyük nişanı olan «Gron Groce» verilmiştir.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin resmi konuğu olarak An
kara’da bulunan İtalyan Genelkurmay Başkanı Giuseppe 
Alo[a da, törende hazır bulunmuştur.

20 Ekim 1967 YUNAN ELÇİLİĞİNİN YENİ YUNAN ANAYASASI İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Yunan Büyükelçiliğinin yaptığı açıklama şöyledir :
Ankara’daki Yunanistan krallığı büyükelçiliği hükü

metinden aldığı yetki ile Yunanistan'ın parlamenter de
mokrasi rejimine dönüşü konusunda aşağıdaki açıkla
mada bulunmakla şeref kazanır :

«1 —  Anayasa'yı hazırlamakla görevli, komisyon, 
15 Aralık 1967’de anayasa tasarısını hükümetine suna
ca ktır.

2 —  Hükümetçe seçmelerin oyuna sunulacar. 'Ke
sin anayasa tasarısının hazırlıkları altı ayı geçmiyecek 
bir süre içerisinde tamamlanacaktır.

3 —  Anayasa referandumunun yapılmasına gerek
li olan tenik hazırlıklar için iki aylık bir süre daha elzemdir 
ve bundan sonra referandum yapılacaktır.

4 —  Referandumdan sonra yeni anayasa’nın bu 
husustaki hükümlerine uygun olarak milletvekili seçim
leri yapılacaktır.

Yunanistan’ın parlamenter demokrasi rejimine 
dönüşü hakkındaki bu program, Yunanistan hükümetin
ce gayri kabili rucu addedilmektedir.»

21 Ekim 1967 CENTO HAVACIN ARAMA VE KURTARMA TATBİKATI

Merkezi Anlaşma Teşkilâtının «Nejat - 3» adındaki 
bu havadan arcma ve kurtarma tatbikatı bu yıl Türkiye’de 
16-21 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır.
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21 Ekim 1967 GENERAL SPANDİDAKİS’İM KIBRIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

23 Ekim 1967

ı

23-24 Ekim 1967

Kıbrıs'a üç günlük resmî bir ziyarette bulunmak 
üzere Lefkoşe’ye gelen Yunanistan Başbakan yardımcısı 
ve Savunma Bakanı General Spandidakis, «Kıbrıs mese
lesine, Kıbrıs'ın Yunanistan’la birleştirilmesinden başka 
bir çözüm yolu bulunamaz» demiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ YUNAN DEVLET ADAMLARININ 
KIBRIS İLE İLGİLİ DEMEÇLERİNE CEVABI

Yunan Başbakan yardımcısı Spandidakis'in Atina' 
dan Kıbrıs’a hareket ederken verdiği demeçte, «Güney 
Yunanistan'a gidiyorum» demesi ve Enosis hakkındaki 
malûm tezlerini tekrarlaması üzerine, Bağdat’ta bulunan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, şunları söyle
miştir :

«İnsan haklarını hiçe sayan, hunharca her çeşit bas
kılara rağmen bir süredir kendi iradesi altında yaşamak
ta olan Türk cemaatini, meriyette bulunan anlaşmaların 
devlet haline getirdiği Kıbrıs ada'sını Yunanistan saymak- 
ciddiyetten uzak ve mesuliyet duygularında mahrum bîr 
düşünce tarzı, daha doğrusu bir hülyadır.

Sorumlu Yunan devlet adamlarına atfedilen bu be
yanat eğer doğruysa, Türkiye’nin ne gibi bir zihniyetle 
karşı karşıya bulunduğu ve ihtilâfın ne derece uzayıp git
mesinin gerçek sebepleri bir kere daha ortaya çıkıyor de
mektedir.»

CENTO TOPLANTILARI

Cento istatikçileri Sempozyumu 23 Ekîm’de İzmir'de 
başlamıştır.

6. Cento Askeri Sağlık toplantısı 24 - 29 Ekim tarih
leri arasında Ankara’da yapılmıştır.
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TURİZM VE TANITMA BAKANININ BELÇİKA VE FEDERAL 
ALMANYA GEZİLERİ

Belçika ve Federal Almanya'nın çeşitli şehirlerinde 
Türk işçileri ile temaslarda bulunan ve bu arada Federal 
Almanya’nın haberleşme konusunda yapmakta olduğu 
teknik yardım görüşmelerine katılan Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nihat Kürşat, Ankara’ya dönmüştür.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 22. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
VERİLEN DEMEÇLER

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman 
Demirel, ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının 22 inci yılını idrak etmesi mü
nasebetiyle birer demeç vermişlerdir (Bk. Belge 12).

MISIRDA EMLÂK VE ARAZİSİ OLAN TÜRK 
VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümetiyle yapılan gö
rüşmeler sonucu, Mısır'da emlâki ve arazisi bulunan Türk 
vatandaşlarından beyanname istenmektedir. Dışişleri söz
cüsü Oktay işçen, hükümetin 14 Ekim'de bu konudaki ilk 
çağrısını yaptığım bildirmiş ve «ilgililer beyannamelerini 
vermeye başlamışlardır. Hükümetimiz, beyannamelerin 
tamamen alınmasından sonra, Birleşik Arap Cumhuriyeti 
hükümetiyle gerekli temaslara tekrar girişecektir» demiştir.

A.I.D. TEŞKİLATININ HAYVAN BESİCİLİĞİNE YARDIMI

A.l.D., Ziraat Bankası kanalı ile besicilere tahsis 
edilmek üzere 10 milyon liralık ilâve kredi vermiştir. Ye
ni miktar ile birlikte AID'nin besicilere tahsis ettiği kre
di 25 milyon lirayı bulmuştur. Bu krediler, Tarım Bakan
lığınca hazırlanan ve Mersin, Manisa, Denizli, Malatya, 
İzmir, Hatay, Gaziantep ile Ankara illerinde uygulana
cak hayvan besiciliği projesi çalışmalarında kullanıla
caktır .



25 Ekim 1967 SÜVEYŞ’TEKİ OLAYLAR İLE İLGİLİ OLARAK
DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN DEMECİ

26-31 Ekim 1967

26 Ekim 1967

İsrail uçaklarının Süveyş civarındaki Birleşik Arap 
Cumhuriyeti petrol tasfiyehanesinin bombalanması ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, ga 
zetecilerin bu konudaki sorularını şu şekilde karşıla
mıştır :

«Türkiye esasen Orta - 'Doğu'da durumun gergin
liğini muhafaza etmesini endişe verici bulmaktadır. Biz, 
barışın, biran önce teessüsü için gerekli siyasî ortamın 
ortaya çıkması yönünden B.AA. Ateş - Kes Kararına uyul
masının önemi üzerinde daima durmuşuzdur.

B.M. Gözlemcilerinin, Süveyş'teki dünkü bombardı
man hadisesinde mes’uliyetin İsrail'de olduğunu ifade 
ettikleri yolunda çıkan haberler doğru ise İsrail'in hare
ketini kınamamaya imkân yoktur.»

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI MAREŞAL EYÜP HAN’IN 
ZİYARETİ

Türkiye'yi resmen ziyaret etmek üzere 26 Ekim gü
nü Ankara'ya gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal 
Eyüp Han, havaalanında Türkiye - Pakistan dostluğu hak
kında kısa bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 13). Mare
şal Eyüp Han, ayni akşam Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay'ın şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur (Bk. 
Belge 14). Türkiye - Pakistan görüşmeleri 27 Ekim’de baş
lamıştır. Ayni gün, Başbakan Süleyman Demirel’in bir 
Öğle yemeği (Bk. Belge 15), Mareşal Eyüp Han'ın ise bir 
akşam ziyafeti olmuştur (Bk. Belge 16). Pakistan Cumhur
başkanı, 28 Ekim günü İzmir’i ziyaret ettikten sonra, An
kara'ya dönmüş ve 29 Ekim askeri geçit törenini Cum
hurbaşkanı Sunay ile beraber izlemiştir. Eyüp Han, İstan
bul'u da. ziyaret ettikten sonra 31 Ekim tarihinde Türki
ye'den ayrılmıştır. Türk - Pakistan ortak bildirisi de ayni 
gün yayınlanmıştır (Bk. Belge 17).

İRAN ŞAHININ TAÇ GİYMESİNİN KUTLANMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süley
man' Demirel, taç giyen İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'yi 
birer mesajla kutlamışlardır.
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27 Ekim 1967 PAPA - ATHENAGORAS GÖRÜŞMESİ

Papa VI. Paul, Ortodoks Patriği Athenagoras ile bir 
görüşme yapmıştır. Bu görüşme sonunda yayınlanan bil
diride, Papa ve Athenagoras, bütün ülkelerin yöneticile
rine ve bütün dünya milletlerine insanların kalplerinin 
barış ve adalete susamış olduğunu hatırlatmakta ve dün
yanın barışa ve adalete kavuşabilmesi için gerekli bütün 
imkânları aramalarını istemektedirler.

28 Ekim 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ İLE
İLGİLİ SÖZLERİ

Mareşal Eyüp Han ile beraber İzmir'de bulunan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gazetecilere, 
«Türk - Yunan ilişkilerinin müsbet bir yolda inkişafının, 
Yunan hükümetinin tutumuna ve davranışına bağlı oldu
ğunu» söylemiştir.

Bir soru üzerine Çağlayangil bu konuda daha sonra 
özetle demiştir ki :

«Ayni bölgede oturan iki memleketin bölgemizin 
bugünkü karışık durumunda iyi münasebetler kurması ne 
kadar lüzumlu ise Yunan hükümetinin bunu takdirle iliş
kilerimizin inkişafına engel olan mes’elelerde iyi niyetle 
hareket ederek, bu zemini hazırlaması şarttır. Fakat bil
hassa son zamanlarda Batı Trakya'da cereyan eden hâ
diseler, komşumuzun bu gerçeği lâyıkiyle takdir ettiği his
sini vermektedir.»

28 Ekim 1967 TASS AJANSININ CUMHURİYET BAYRAMI
DOLAYISİYLE YAYINLADIĞI YAZI

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak sSovyet 'Tass 
ajansı bir yazı yayınlamıştır (Bk. Belge 18).

28 Ekim 1967 AVUSTRALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

Avustralya, Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış barış gü
cü masrafları için 100.000 dolar vereceğini bildirmiştir.
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28 Ekim 1967 DEVLET BAKANI ATABEYLİ’MİN JAPONYA’YA
HAREKETİ

Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli, Japonya'nın 
eski başbakanlarından müteveffa Yoshida'nın 31 Ekim’de 
cenaze töreninde bulunmak üzere Tokyo’ya hareket
etmiştir.

28 Ekim 1967 MÂKARİOS’UN İKİLİ GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ DEMECİ

Başkiskopos Makarios, Türk - Yunan ikili görüş
melerine karşı olduğunu İlk defa açıkça ifade ederek, 
«Kıbrıs konusunda Türk - Yunan dialogunun bir sonuç 
vermediğini» söylemiş ve «Atina ile Ankara’nın mese
leyi görüşmeler yoluyla çözebileceğini sanmıyoruz» de
miştir.

28 Ekim 1967 FEDERAL ALMANYA ÇALIŞMA BAKANININ ZİYARETİ

Federal Almanya Çalışma Bakanı Hans Kantzler, hü
kümetimizin davetlisi olarak Ankara'ya gelmiştir. Baka
nın Ankara’da yaptığı görüşmelerde özellikle Federal Al
manya’daki Türk işçilerinin sorunları üzerinde durul
muştur.

31 Ekim 1967 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN BATİ TRAKYA TÜRKLERİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, Batı Trak
ya Türkleri'ne karşı Yunan makamlarının uyguladığı
baskı hareketleri ile ilgili bir soru üzerine, hükümetin
bu konudaki tutumu ile ilgili bir açıklama yapmıştır.

Ankara'ya gelen bir habere göre, Batı Trakya’da 
Gümülcine, iskeçe Dimetoka ve Dedecıgaç Türk cemcıat 
idare hey'etleri Yunan hükümetinin emriyle değiştiril
miştir. Bu arada, Dedeağaç’taki Türk cemaati idare hey’- 
eti lağvedilmiş ve yeniden kurulmasına izin verilmemiş
tir. İşçen, basın toplantısı sırasında, bu konudaki bir so- 
ruyu cevaplandırarak şunları söylemiştir :
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«Yunan idaresinin, son zamanlarda Batı Trakya 
Türklerinin kültürel gelişmesini engellemeyi ve Türk azın
lığını baskı altına almaya matuf tedbirleri şiddetlendir
miş olmasını, Türkiye büyük bir dikkatle izlemekte ve 
Yunan hükümeti nezdinde yaptığı teşebbüsler netice
sine intizar etmektedir.

Lozan andlaşmasına uygun olarak seçimle işbaşı
na gelmiş cemaat idare heyetlerinin azli ile yerlerine 
keyfî tayinler yapılmış olması da bu hareketlerin en va
himlerinden birisini teşkil etmektedir. Hükümetimiz bu 
mesele üzerinde büyük bir hassasiyetle durmakta, gere
ken teşebbüs ve tedbirlere tevessül etmektedir. Türkiye, 
Lozan anlaşması hükümleri çerçevesinde azınlığımızın 
baskılardan azade bir hayat sürmesinde ısrar edecektir.»

31 Ekim 1967 TÜRKİYE - AVUSTURYA SİVİL HAVACIÜK ANLAŞMASI!

Türkiye - Avusturya sivil havacılık anlaşması, Vi- 
yana'da imzalanmıştır. Anlaşmayı Avusturya adına Dı
şişleri Bakanı Sorin Tonciç, hükümetimiz adına da Viya
na Büyükelçimiz imzalamışlardır.

31 Ekim 1967 TÜRK - ROMEN İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Başbakan Süleyman Demirel'in Romanya gezisi 
esnasında mutabakata varılan ve ortak bildiride yer 
alan bazı konularda iki ülke arasındaki ilişkileri geliş
tirecek tetkik ve temaslarda bulunmak üzere Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir hey'et Romanya’ya 
gitmiştir. Hey'ette Devlet Su İşleri müdürü, Petrol Ofisi 
müdürü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu müdürü ve 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Direktörü bulunmaktadır.

31 Ekim 1967 RAUF DENKTAŞTN KIBRIS’TA TEVKİFİ

Kıbrıs Türk cemaat meclisinin 1964 yılından beri 
Türkiye’de bulunan eski başkanı Rauf Denktaş'ın, Kıb
rıs’a gizlice girdikten sonra Rum polisi tarafından tev
kif edildiği, Lefkoşe radyosu tarafından açıklanmıştır. 
Rauf Denktaş ve iki arkadaşının tevkif edilmeleri ile il
gili olarak Ankara siyasî çevreleri, Türk hükümetinin bu 
konuda herhangi bir bilgisi ve rızası olmadığını söylemiş
lerdir.
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fi E I. G E 1 3 Ekim 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
toplantısında bir konuşma yapmış, dünya sulhünü etkileyen çeşitli meseleler 
hakkındaki Türk görüşünü izah etmiştir.

Önce Orta Doğu’daki harp halini eleştiren Dışişleri Bakanı Çağlayangil, 
İsrail'in eski sınırlarına çekilmesi temennisinde bulunmuş, daha sonra Kıbrıs, 
Vietnam ve Keşmir anlaşmazlıkları üzerinde durmuştur .

Fransızca olarak irad ettiği nutkuna, Genel Kurul başkanlığına seçilmiş 
bulunan Romen Dışişleri Bakanı Manescu’yu tebrikle başlayan Türkiye Dışişleri 
Bakanı, Birleşmiş Milletler teşkilâtının, dünya sulhünün idamesindeki olumlu 
çalışmalarına değindikten sonra Arap - İsrail savaşını müteakip, Ortadoğu’da 
meydana gelen anlaşmazlığa temas etmiştir.

Savaş sonrası cereyan eden davranışlar muvacehesinde, İsrail'in seri- tu
tumunu tenkit eden İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye’nin kuvvet yolu ile men
faat temini politikasına karşı bulunduğunu bildirmiş, özetle demiştir ki :

«3u konuda sert bir tutum takınmakta devam eden İsrail, kuvvet kullan
mak yoluyla elde ettiği avantajları idame ettirmek isteyen bir memleket duru
munda kalacaktır. Bu tutumun sadece, barışı değil, aynı zamanda İsrail'in men
faatlerini de haleldar edeceğini sanıyorum. İsrail arzusunun, bağımsızlığa ve 
ülkesinin bütünlüğüne saygı içinde, komşularıyla barış içinde yaşamak oldu
ğunu daima öne süregelmiştir. İsrail şimdi, bu beyanını, işgal ettiği ülkelerden 
çekilmeyi reddetmesi, Kudüs'te tek taraflı olarak aldığı tedbirler, işgal altında 
bulundurduğu ülkelerdeki hareket tarzı, mülteciler konusundaki uyuşmaz tutu
mu ve yaptığı arazi talepleri ile nasıl bağdaştırabilir?

Bizim bakımımızdan, kuvvet kullanılması yolu ile arazi kazancı veya si
yasî menfaatler sağlanmasını kabul edemiyeceğimizi tekrari yalım. Emrivakile
rin, ihtilâfların hallinde hareket noktası teşkil ettiklerini kabul edemeyiz. Bu, 
dış siyasetimizin temelini teşkil eden esas prensiplere uygun bir görüştür. Bir 
bölge memleketi olarak, Orta Doğu’nun güvenlik ve barışı hakkında özel bir 
endişe duymamız tabiidir. Bölgedeki memleketlerin, bağımsızlık ve ülke bütün
lüğüne karşı vaki olabilecek tehditler ve ihtilâfın çözümlenmesinde kuvvete baş
vurulması, ne Ortadoğu’nun ne de dünya barışının hayrınadır.
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Arap memleketlerine gelince, bu memleketlerin, durumun ıslâhına kapıyı 
açık tutan yapıcı bir zihniyet içinde hareket ettiklerini görmekten memnuniyet 
duymaktayım. Arap memleketleri, Haziran ayındaki silâhlı çatışmanın doğur
duğu meselelerin siyasî bakımdan çözümlenmesinin kolaylaştırılması arzusun
da olduklarını izhar etmişlerdir. Bu memleketlerin, 5 Haziran 1967 tarihinden 
önceki mevcut duruma dönülmesini istemeleri, tenkit konusu yapılmaktadır. 
Halbuki esas mesele bu değildir. Hakikat şudur ki, Arap memleketleri, iyi niyet, 
gerçekçilik ve uysallıklarını isbat etmişlerdir. Bu zihniyet yankı bulduğu takdir
de, şüphesiz, barışçı çözüm imkânlarını şimdiye kadar kösteklemiş olan hali 
hazır siyasî durgunluğa- son verilmesine yardımcı olacaktır.

Şu halde bu zor ve mudil mesele üzerine eğilmenin ve bilhassa gerçekçi 
ve objektif bir şekilde hareket etmenin zamanı çoktan gelmiştir. Bu sahadaki 
gelişmenin ihtilâfa taraf olan devletlerin iradelerine olduğu kadar, şerefli bir 
çözüme yardımcı olmak üzere hepimiz tarafından sarfolunacak gayretlere de 
bağlı olduğunu itiraf etmemiz gerekir. Diğer taraftan Güvenlik Konseyi daimi 
üyelerinin, ve bunlardan özellikle konu ile doğrudan doğruya ilgili olanların 
önemli bir rol oynamaları gerektiği inkâr olunamaz. Bütün çözüm yol ve imkân
larının, Birleşmiş Milletler içinde araştırılması gerekir. Meselenin çözümlenme
sinde yasanın öngördüğü prensipler, yargı organları ve müesseseler muhakkak 
ki, yeterlidir. Bunları, sadece Ortadoğu’daki barışın yeniden tesisi için değil, 
aynı zamanda Birleşmiş Millefler’in prestijinin iadesi maksadile cesaret ve se
batla tatbik etmek bizlere düşer.

Bu arada, Ortadoğu'daki durumun bizi ciddî bir şekilde endişeye sevke- 
den iki veçhesini bîr defa daha tebarüz ettirmek isterim. Bunlardan birincisi 
Kudüs meselesidir. İsrail'in Genel Kurul kararlarına uymamasın
dan derin üzüntü duyuyoruz. Kudüs’ün durumu İsrail - Arap ihtilâfı çerçevesini 
aşan bir mesele olduğu hususunu yeniden tebarüz ettirmek istiyorum. Bu her 
halükârda, büyük sayıda memleketi, çok yakından ilgilendiren ve dünya efkâ
rı umumiyesî tarafından dikkatle İzlenen bir meseledih

İkinci olarak, savaş sonunda sayıları ziyadesiyle artmış bulunan Arap 
mültecilerinin sürüklendiği feci akıbete kayıtsız kalmarpız kabil değildir. Bu 
İnsanî davayı, Ortadoğu mes'elesinin siyasî veçhesinden ayırmak ve bu baht
sızların ıztıraplarını dindirmek İçin lüzumlu tedbirleri almak kat’i'surette gerekli
dir.

Türkiye daima Arap mültecilerine sempati duymuş ve imkânları nisbetin- 
de onların yardımına koşmak için elinden geleni yapmıştır.»

Bir çıkmaz halini alan Vietnam savaşına da değinen İhsan Sabrı Çağlayan- 
gil, dünya barışını tehdit altında futan bu meselenin barışçı yollarla halledile
bileceğini savunmuş, bu konudaki görüşlerini şöyle anlatmıştır :
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«Vietnam savaşı, dünya barış ve istikrarı üzerine ağır bir tehdit olarak 
çökmeye devam etmektedir. Müzakerelere başlamak için müşterek bîr hareket 
noktası bulmak gayesiyle girişilen çeşitli teşebbüsler, maalesef muvaffakiyetle 
neticelenmemiştir. Fakat bu vaziyet, uzun süren kanlı harbin bitmesini arzula
yanları ümitsizliğe düşürmemelidir. Unutmamalıyız ki, harp meselenin hallini 
kolaylaştırmaktan uzaktır. Bilâkis, harbin sonuçlarının tahmini güç, genel bir çar
pışmaya sebebiyet vermesi mümkündür. İnsanlığın böyle bir tehlikeden korun
ması isteniyorsa, alakalı taraflar bir konferans masası etrafında toplanmak 
için her türlü gayreti sarfetmelidir. Zira son senelerin tecrübesi de göstermiştir 
ki, Vietnam’da yaratılan fasit daireden çıkmanın yegâne hcıl şekli tıpkı 1954'de 
Cenevre'de olduğu gibi müzakere’ye girişmektir. Bu anlaşmazlığın barış yoluy
la hallini kolaylaştırıcı her teşebbüs Birleşmiş Milletler’in bütün üyeleri tarafın
dan teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Büyükelçi Goldberg’in demeci, bizi bu 
sebeple cesaretlendirmiştir.»

Yirmi yıldanberİ, Pakistan ve Hindistan’ı karşı karşıya getirmiş bulunan 
Keşmir anlaşmazlığı üzerinde de duran Çağlayangil, bu probleme, şimdiye ka
dar bir çözüm yolu bulunamamış olmasından duyduğu üzüntüyü belirtmiştir.

Bundan sonra, Kıbrıs meselesine temas eden Çağlayangil şunları söyle
miştir :

«Bir çözüm yolu bulunmadığı için dünya barışını tehdit eden meselelere, 
maalesef, 1963 yılından beri Akdeniz bölgesinde ciddî bir gerginlik ve ihtilâf 
konusu olan Kıbrıs meselesini ilâve etmek gerekmektedir, iki cemaat arasındaki 
çarpışmaları ve devam edegelmekte olan çatışmaları, mahdut imkân ve yetki
leri ile önlemeğe gayret sarfeden Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin varlığı saye
sinde, adada her an bozulması mümkün bir barış devresi hüküm sürmektedir. 
Böyle bir kuvvetin mevcudiyetinin ne kadar isabeti i olduğunu, Ortadoğu’da ce
reyan eden dramatik hadiseler ispat etmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 
kuvvetinin ademi mevcudiyeti, adada derhal bir boşluk doğmasına ve dolcıyı- 
siyle, gerginliğin artması ve daha ciddî hadiselerin meydana gelmesine sebep 
olaca ktır.

Kıbrıs’taki durumda geçen yıldanberi bir düzelme kaydedilmemiştir.

Adadaki durum tatminkâr olmaktan uzaktır. Bununla beraber bir çözüm 
yolunun ademi mevcudiyetine rağmen, ihtilâfların büyümesini önlemeyi arzu 
ediyorsak, adadaki durumun ıslâhı kaçınılmaz bir zaruret olcırak ortaya çık
maktadır. Bittabi, bu ıslah keyfiyeti halihazır durum çerçevesinde gerçekleşti
rilmeli ve hiçbir şekilde meselenin muhtemel hal tarzına tesir edecek bir veçhe 
kazanmamalıdır. Bu neviden siyasî maksatlara müteveccih tedbirler, normalı- 
zasyona yardım etmekten ziyade itimatsızlığı arttırmak tehlikesini doğuracaktır.

Anlaşmaya müstenit bir barışçı hal tcırzı bulunması hususuna gelince, 
Türkiye, bu sahada iyi niyet ve samimiyetini gayrı kabilî red bir şekilde ispat

33



etmiştir. Türkiye bir çözüm şekline varmak için kuvvet kullanılmasının aleyhin
de olduğunu daima ve sarahatle ifade etmiştir. Türkiye, bu tutumunu muhafaza 
etmekle beraber, adadaki Türk cemaatine karşı ahdî ve manevî vecibelerini ye
rine getirmeye devam edecektir.

Biz, daima müzakere yolunu terviç ve her fırsat zuhurunda en iyi niyetle 
bu yola tevessül ettik, bu zihniyet içinde bütün ilgili taraflarca kabul edilebile
cek bir hal tarzını kolaylaştırmak maksadiyle Yunanistan'la görüşmelere giriş
tik. Bu temaslarda, karşılıklı görüş ve tutumları daha geniş bir şekilde izah et
mek fırsatı elde edilmiş olmakla beraber, anlaşma için müşterek bîr zemin bul
mak kabil olamamıştır. Biz sulh yolu ile adil bir hal tarzı bulunması için elimiz
den geleni yapmaya amadeyiz. Bu istikamatteki tutumumuz, her zaman sarih 
olmuştur. Kıbrıs’ın statüsünü tayin eden anlaşmalardan hareketle, tarafların 
meşru menfaatlerini bağdaştırabilecek ve cemaatlere sulh ve emniyet, karşılıklı 
itimat ve tarihi hak ve ayrı şahsiyet ve varlıklarına hürmet esası içinde birlikte 
yaşama imkânı ve işbirliği yapmalarını sağlayacak bir çözüm yolu bulunması
nı temenni etmekteyiz.»

Dışişleri Bakanı, bundan sonra, Doğu - Batı ilişkilerine temas etmiş, 
son haftalarda olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtmiş, daha sonra da, Ce
nevre'de cereyan etmekte olan 18’ler silâhsızlanma komitesinde nükleer silâh
lar alanında elde edilen sonuçlardan duyduğu memnunluğu belirtmiştir.

Bundan sonra sömürgeciliğin tasfiyesi konusuna değinen Çağlayangil 
ezcümle şunları söylemiştir :

«Ancak sömürgeciliğin tasfiyesinden sonradır ki, Birleşmiş Milletlerin ger
çekten evrensel bir statü kazanacağına ve o zaman insanın teme! haklarına 
saygı duyulmasını sağlamak görevini yerine getirmiş olacağına inanıyorum ve 
bu inancımın herkes tarafından paylaşıldığından eminim. Bu alanda, uzun me
safe kateidiği bir gerçektir. Fakat ayni şekilde, önümüzde, çözüm bekleyen güç 
problemlerin mevcut olduğu da bir hakikattir. Yakın bir gelecekte sömürgecili
ğin tamamem tasfiyesinin gerçekleşeceğini ve idareci devletlerin vazifelerini 
müdrik olarak, idareleri altındaki halkları bağımsızlığa hazırlamak görevini en 
sür’atli bîr şekilde yerine getireceklerini ümid ediyoruz.

Sömürgelere ve sömürge halklarına bağımsızlık verilmesi beyannamesine 
dair karar tasarısının ortaklarından olan Türkiye söz konusu kararın tatbikatın
da Birleşmiş Mîlletlere yardımcı olmağa daima hazırdır.

Afrika kıt'ası bugün halâ ciddî meseleler île karşı karşıyadır. Delegasyo
numuzun görüşüne göre, bu meseleler, sadece Afrikalıları değil, bütün millet
lerarası camiayı alâkadar eder. Bu sebepledir ki, Afrika’nın meselelerine adil 
ve pratik hal çareleri bulmak için her türlü imkânımızla gayret göstermemiz 
lâzımdır. İleri sürülen hal tarzları bize ne kadar tatminkâr görünürse görünsün,
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tecrübe ile sabittir ki, bunlar milletlerarası camia tarafından tam bir şekilde des
teklenmedikçe tesirli olamamışlardır.

Bu meseleler arasında, Güney Batı Afrika’daki durum, delegasyonumun 
ciddî şekilde endişesini mucip olmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi, Genel 
Kurul mes’uliyetlerini müdrik olarak Güney Afrika hükümetine verilen görevi 
geri aldığına ve Güney Batı Afrika'nın bundan böyle doğruca teşkilâtımızın so
rumluluğu altında olduğuna dair iki karar kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler, 
Güney Batı Afrika Konseyi, bu ülkeyi, tam bağımsızlığına kavuşuncaya kadar 
idare etmek üzere kurulmuştur.

Güney Batı Afrika için Birleşmiş Milletler komser vekili tayin edilmiştir. 
Güney Afrika hükümetinin teşkilâtımızla işbirliği yapmak yerine konseyin tale
bine menfi cevap vermeyi tercih etmiş olması üzüntü vericidir. Sözkonusu hükü
met böylece ağır mesuliyetler yüklenmiştir.

Rodezya’da halen iktidarda bulunan azınlık rejiminin tek taraflı olarak 
bağımsızlığını ilân etmesiyle ağırlaşan Rodezya buhranı Birleşmiş Milletleri 
meşgul etmeye devam eylemektedir. Milletlerarası camia tarafından alınan ted
birlerin, bu ülkede hüküm süren gayrı meşru rejimin son bulmasını bugüne ka
dar sağlayamamasını görmek teessür vericidir. Türkiye'nin bu mesele karşısın
daki tutumu hepinizin malumudur. Türkiye, Rodezya’nın bütünüyle bağımsız
lık ve kendi kaderini serbestçe tayin etmek hakkını itirazsız desteklediğini, bir 
azınlık rejimine dayanan her siyasî sistemi ve ırk ayırımı tatbikatını reddettiğini 
defaatle beyan etmiştir .

Türkiye, isyanın en kısa zamanda son bulmasını ve bir anayasa hükü
metinin bu ülkede teessüsünü kuvvetle arzulamaktadır. Türkiye, bu gayenin 
gerçekleşmesini beklerken teşkilâtımızın mesele ile ilgili olarak kabul ettiği ka
rarları istisnasız uygulamaya devam edecektir.

Güney Afrika hükümetinin yürüttüğü ırk ayırımı politikasının Güney Af
rika'daki meselelerin müşterek amilini teşkil ettiği kanaatindeyiz. Güney Afrika 
hükümetinin, Birleşmiş AAilletler Yasa’sını imzalarken uymağı taahhüd eylediği 
prensip ve hükümlere rağmen böyle bir siyaseti uygulaması hayret vericidir. 
Yeryüzünde böyle bir durumun mevcudiyeti insanlık haysiyetine aykırı bir utanç 
vesilesidir.

Türkiye, apartheid dahil, her çeşit ırk ayırımı siyasetim reddetmekte, ve 
her zaman olduğu gibi bu tatbikatın son bulması için kendisine düşen vazifele
ri yerine getirmeğe amade bulunmaktadır.»

Bundan sonra İktisadî meselelere geçen Dışişleri Bakanı, iktisaden az 
gelişmiş ülkelerle, ileri sanayi memleketleri arasında her an daha dcı derinle
şen uçuruma iemas etmiş ve bunun giderilmesi için acil tedbirler alınması lü
zumunu belirterek sözlerini bitirmiştir.
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B E L G E  2 7 Ekim 1967

TÜRKİYE - AVUSTRALYA İŞÇİ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN 
BASIN AÇIKLAMASI

«Türk işçilerinin Avustralya’da ikamet ve çalışmaları hakkında Anlaşma, 
Canberra’da 5 Ekim tarihinde Hükümetimiz adına Canberra Büyükelçimiz Baha 
Vefa Karatay, Avustralya Hükümeti adına da Muhaceret Bakanı Mr. Snedden 
tarafından imzalanmıştır. Ayni gün Bakan Parlamento Umumî Heyetinin, Türk 
heyetinin de hazır bulunduğu bir oturumunda konuşarak anlaşmanın ana hat
larını izah etmiş ve milletimiz hakkında çok sitayişkâr ifadelerde bulunmuştur. 
Parlamento üyeleri heyetimizi samimiyetle selcımlıyarak sempati tez-ah hüründe 
bulunmuşlardır. Muhalefet adına İşçi Partisi İkinci Başkanı bir konuşma yaparak 
imzalanan Anlaşmadan dolayı Hükümetimizi tebrik etmiş, Türk işçilerini en iyi 
dileklerle beklediklerini belirterek Canberra’da açılmış olan Büyükelçiliğimizin 
çalışmalarını da övmüştür.

Canberra Büyükelçimiz Baha Fefa Karatay başkanlığında olmak üzere 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü Naki Tezel, Dışişleri Bakanlığı Sosyal 
İşler Dairesi Genel Müdür Vekili Zübeyir Bensan ve Büyükelçilik Müsteşarı Dün
dar İdiz'den kurulu heyetimizle Avustralya Muhaceret Bakanlığı Müsteşarı Peter 
Heydon Başkanlığındaki A\vustralya heyeti arasında yapılan müzakereler so
nunda varılan bu anlaşmanın ana hatları şunlardır :

Türk işçileri Avustralya’da müddetsiz olarak çalışabileceklerdir .
Avustralya’ya gidecek olan işçilerimizin ve ailelerinin ön seçimleri İş 

ve İşçi Bulma Kurumumuz tarafından, son seçimleri İse, memleketimizde bu 
maksatla açılacak olan Avustralya Bürosu tarafından yapılacaktır. Seçilen İşçi
lerin ve ailelerinin yol masrafları Avustralya Hükümetince karşılanacaktır. İşçi
lerimiz asgarî ücret, sosyal güvenlik sigortalan, çocuk zamları, çalışma iş em
niyeti, sağlık yardımları gibi bütün hususlarda AvustralyalI ve Avustralya'da 
çalışan diğer yabancı işçilerle eşit haklara sahip olacaklardır.

Avustralya’ya kendi imkânları ile giden vatandaşlarımız da keza Anlaşma
nın birçok hükümlerinden Avustralya’lı ve diğer yabancı işçiler gibi faydalana
caklardır.

Vatandaşlarımız için geniş imkânlar temin eden ve iki memleket ilişkile
rinde önemli bir gelişme olan bu Anlaşma, müddetsiz olup, imza tarihinde yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır.»
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B E L G E  3 7 Ekim 1967

DIŞİŞLERİ BAKANINIM B.M. 22. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA 
VERDİĞİ BİLGİ

Nevvyork’fc! Birleşmiş Milletler 22’incİ dönem Genel Kurul toplantısına ka
tıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İnsan Sabri Çağlayangil, Yeşilköy 
hava alanında gazetecilere bîr demeç vererek, Birleşmiş Milletlerdeki temasları 
hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Asamble toplantılarının ilk anında, teşkilâta bağlı devletlerin Dışişleri 
Bakanlarından bir çoğunun Nev/yoık’ta birleştiklerini ve durumun Dışişleri Ba
kanları arasında temas ve istişare imkânlarını ziyadesiyle kolaylaştırdığını be
lirten Çağlayangil, kendisinin de bu fırsattan faydalanarak İran, Pakistan, Tu
nus, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, 
İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Tayland, Belçika ve Yugoslavya Dışişleri Bakan
ları ile özel görüşmeler yaptığını söylemiş ve devamla demiştir ki :

«Belli başlı dünya meseleleri ile ikili münasebetlerimiz bu görüşmelerin 
konusunu teşkil etti. Bunların yanında toplantılar ve yemekler vesilesiyle bu
luştuğum meslekdaşlarımla da ayrıca fikir teatilerinde bulunduk. Bu meyanda 
Yunan Dışişleri Bakanı ile de müteaddid defa görüştük. Fakat Kıbrıs meselesi 
üzerinde yeni bir müzakeremiz olmadı. Birleşmiş Milletler toplantılarına katılan 
ve Cenio ile ilgili bulunan Dışişleri Bakanlarının Nevvyork’ta bir araya gelme
lerinden faydalanılarak istişareler yapılması da mutcıcldır. Esasen Adenauer’in 
ölümü ve Orta - Doğu savaşı clolayısiyle Cento toplantısını iki defa ertelediği
miz için bu yıl mutad istişarelerimizi gayrı resmî bir toplantı çerçevesinde yap
tık. .Teşkilâtla ilgili meseleleri gözden geçirdik. Önümüzdeki Konsey toplantısı
nın 1968 Nisan ayında Londra'da yapılmasına karar verdik.»

Dışişleri Bakanı daha sonra Birleşmiş Milletlerin bu dönemki toplantılarını 
en çok meşgul eden meselelerin başlicalarının Orta - Doğu ve Vietnam, silâh
sızlanma konuları olduğunu, Afrika ile ilgili meselelerin de müzakerelerin önem
li bir safhasını teşkil ettiğini belirterek şunları söylemiştir :

«Hükümetimizin bu konular üzerindeki görüşünü 3 Ekim tarihinde Genel 
Kurulda yaptığım konuşmada açıkça izah ettim. Ayrıca Kıbrıs ihtilâfı ile ilgili 
tutumumuzu bir kere dahcı, hiç bir iltibasa mahal vermeyecek bir şekilde açıkla
dım. Edindiğimiz intibaa göre, Orta - Doğu buhranına yakın bir zamanda bir 
hal çaresi bulunabileceğini iddia etmek fazla bir iyimserlik olacaktır. Yaz ayla
rında toplanan Genel Kurulun bu konuda bir karara varmaması İsrail'in 
tutumunu bariz bir şekilde sertleştirmiştir. İsrail İşgal ettiği topraklardan çekil
mek için barışa matuf ikili müzakerelerin başlamasında İsrar ediyor ve bunu 
şart olarak ileri sürüyor. Halbuki Arap devletlerinin tutumunda her ne kadar 
Hartum zirve konferansından sonra bariz bir yumuşama müşahade edilmekte
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ise de bu itidal muhtelif sebeplerle henüz İsrail ile ikili müzakerelere girişilebile
cek bir duruma gelmemiştir. Bu vaziyette Orta - Doğu krizine bir hal çaresi ancak 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde bulunabilir. Bunun için ele bütün üye devletlerin 
samimiyetle hareket ederek harbe sebebiyet veren unsurlarla birlikte harbin 
neticelerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaları içîn gayret sarfetmeleri 
gerektiğine kaniim. Nutkumda da izah ettiğim gibi, kısa vadeli olarak tavsif 
ettiğim bu meselelerin halli ihtilâfın top yekûn çözümlenmesi imkânlarını art
tıracaktır.»

Çağlayangil, Kıbrıs ihtilâfı konusuna da değinerek demecine şöyle devam 
etmiştir:

«Kıbrıs'daki Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin adada kalmaya devam etme
si nisbi sükûnetin idamesi yönünden genellikle müsbet karşılanmakta
dır. Kıbrıs ihtilâfının ancak barışçı yollarla hallinin mümkün olduğuna 
inanmakta devam ediyoruz. Bir çözüm yolunu kabul ettirmek için kuvvet kul
lanılmasının karşısındayız. Tabiatiyle müteadditkere hükümetimizce ifade edildi
ği gibi ada'daki cemaatimize karşı yüklendiğimiz maddi ve manevi vecibeleri 
yerine getirmeğe devam edilecektir.»

B E L G E  4 7 Ekim 1967

MALİYE BAKANININ RİO TOPLANTILARI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Rio de Janeiro’da yapılan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Gu- 
vernörleri toplantısına katıldıktan sonra yurda dönen Maliye Bakanı Cihad Bil- 
gehan, Yeşilköy hava alanında toplantılarla ilgili olarak bir demeç vererek şun
ları söylemiştir:

«Rio’da yapılan toplantı ve görüşmelerin sıklet merkezini 1944 yılında 
aktolunan «Bretton Woods» anlaşmasında şeklini bulan bugünkü uluslararası 
para sisteminde bir reform olarak değerlendirilen «hususi tiraj haklarının ihda
sına matuf karar tasarısı» üzerindeki görüşmeler teşkil etmiştir.

Toplantılarda genel kabule mazhar olan bu karar tasarısına göre, Fon 
üyesi memleketler, muhasebe ve idaresi, Para Fonu nezdinde tesis edilecek olan 
özel tiraj haklarından tediye muvazenesi sıkıntılarını karşılamak üzere Fon’daki 
kararlar oranında tesbit edilecek esaslar dairesinde istifade edeceklerdir.

Bu konudaki görüşümüzü toplantılar sırasında Guvenörler umumi heye
tine izah ettim ve kalkınma halindeki memleketlerin hususiyet arzeden durumla
rına bilhassa önem verilmesini belirttim.

Rio toplantılarında üzerinde hemen hemen bütün üye memleketler temsil
cilerinin İsrarla durduğu diğer bir konu da Dünya Bankası filyallerinden birisi
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olan Milletlerarası Kalkınma Birliğinin (¡DA) halen içinde bulunduğu mali müza
yakanın, daha doğru bir ifade ile finansman darlığını gidermesi gerektiği ko
nusu olmuştur. Kalkınma halindeki ve iktisaden geri kalmış memleketlere uzun 
vade ve gayet müsait faizle kredi açagelen bu teşkilatın, mali kaynaklarını bil
hassa sanayileri gelişmiş memleketler tarafından takviye edilmesi gerektiğini 
biz de yaptığımız diğer bir konuşmada önemle belirttik.

Bu arada Türkiye’nin gelecek yıl VVashington’da yapılacak olan Dünya 
Bankası Para Fonu Guvernörler Genel Kurulu Komitesi Başkan yardımcılığına 
seçilmiş olduğunu kaydetmek isterim.»

Maliye Bakanı Bilgehan daha sonra, Brezilya’dan yurda dönüş yolunda 
Paris'e uğradığını, burada OECD Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptığını söy
lemiştir.

B E L G E  5 9 Ekim 1967

AET - TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ 6. DÖNEM TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ

AET - Türkiye Ortaklık Konseyi Bakanlar seviyesindeki 6. toplantısını Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin daveti üzerine 9 Ekim 1967 Pazartesi günü An
kara’da TBMM Tören Salonunda akdetmiştir.

Toplantı, aynı zamanda Topluluk Delegasyonuna Başkanlık etmekte olan 
Federal Almanya Cumhuriyeti Eyaletler Bakanı ve Avrupa Toplulukları Konseyi 
dönem Başkanı Sayın Carlo Schmid’in Başkanlığında yapılmıştır.

Türkiye Delegasyonuna Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil 
Başkanlık etmiştir. AET - Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısına üye memleketler 
adına katılanlar şunlardır :

Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri tedvire memur Devlet Bakanı Sayın 
M. Lahr, Belçika Krallığı Avrupa işleri Bakanı Sayın M. Van Elslande, Fransa 
Cumhuriyeti Dışişlerini tedvire memur Devlet Bakanı Sayın M. Betfencourt, İtal
ya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın M. Fanfani, Lüksemburg Büyük Dükalığı 
Dışişleri Bakanı M. Gregoİre ve Hollanda Krallığı Dışişlerini Tedvire memur Dev
let Bakanı Sayın M. Coster.

Avrupa Toplulukları Komisyonu, Komisyon Başkanı M. Rey ile Komisyon 
Üyesi M. Martino tarafından temsil edilmiştir.

Toplantının açılışında M. Schmid bir nutuk irad etmiştir. Başkan, konuş
masında, Ortaklık Konseyinin ilk defa olarak Türkiye'de toplandığına işaret 
ederek, Topluluk Delegasyonuna gösterilen hüsnü kabulden dolayı Türk Ma
kamlarına teşekkürlerini ifade ettikten sonra, Atatürk’ten beri Türkiye’nin mo
dernleşme ve gelişme yolunda sarfeitiği gayretleri övmüştür. Başkan, daha
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sonra, Ankara Anlaşmasına Topluluğun atfettiği özel önemi belirtmiş ve üç 
seneden beri yürürlükte bulunan Anlaşmanın uygulama sonuçlarının kısa bir 
bilançosunu çizmiştir. Bilançonun esaslarına göre, şimdiye kadar gerçekleştiri
len hususlar hakkında olumlu bir hükme varmanın mümkün bulunduğunu söy
lemiştir. AA. Schmid, yakın bir gelecekte karşılaşılacak problemlere de işaret 
ederek, bunların Ortaklığın müstakbel gelişmesi yönünden taşıdığı önemi belirt
miştir. Başkan, sözlerinin sonunda, nihaî gayesi Türkiye'nin Topluluğa tam ilti
hakı olan Ortaklık Anlaşmasında tesbif edilen amaçların gerçekleştirileceğine 
inandığını ifade etmiştir.

AA. Rey Komisyon adına Konsey Başkanının beyanlarına katıldığını belirt
miş ve Ortaklığın geleceği konusunda Komisyonun taşıdığı inancı bildirmiştir.

Sayın Çağlayangil, Ortaklık Konseyi ve Komisyon üyelerine «hoş geldiniz,» 
dedikten sonra, Ortaklık Konseyinin 6. toplantısını Türkiye’de yapmak husu
sunda vâki daveti kcıbul ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür etmiş ve mü
teakiben, Hükümetinin, Türkiye’nin AET ile Ortaklığına ve bu Ortaklığın gelişici 
karakterine atfettiği önemi belirtmiştir. Bakan, Ortaklığın gelişmesile ilgili me
selelerin, Ortaklık Konseyinin çalışmalarına daima hâkim olan karşılıklı işbirli
ği ve anlayış havası içinde inceleneceği ümidini ifade etmiştir.

Ortaklık Konseyi, daha sonra, gündeminde kayıtlı konuların incelenmesi
ne geçmiştir.

İlk olarak geçici protokolün 6. maddesinin uygulanması üzerinde görüş 
teatisinde bulunulmuştur. Bu maddeye göre Anlaşmanın yürürlüğe girmesin
den itibaren üçüncü yılın sonunda (1 Aralık 1967) Ortaklık Konseyinin Türki
ye'ye, daha önce tarife kontenjanı açılmış olan ürünlerin dışında kalan yeni 
maddelerin Topluluk pazarında sürümünü kolaylaştıracak tedbirlerin kararlaştı- 
rılabileceğini öngörmektedir.

Bu hükümden yararlanarak Türkiye, 1967 senesi AAayıs’ında bir ürünler 
listesi için yeni ihracat kolaylıkları sağlanması hakkında talepte bulunmuştur. 
Bu talepleri Ortaklık Komitesi tarafından etraflı şekilde incelenmiş ve anılan 
Komite çalışmalarının sonucunu bir raporla Konseye sunmuştur.

Ortaklık Konseyi, rapor üzerindeki etraflı görüş teatisi sonucunda Türki
ye'nin taleplerine konu teşkil eden maddelerin çoğuna Topluluğun yeni ihraç ko
laylıkları tanıyabileceğini müşahade etmiştir. Belirli bazı maddeler hakkında 
şimdiden bir prensip anlaşmasına varılabilmiştir. Buna karşılık diğer bazı mad
delerde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini müşahade etmiştir.

Sonuç olarak, Ortaklık Konseyi, görüşmelerini de gözönünde bulundura- 
rark, Ortaklık Komitesini, çalışmalarına devam etmek ve en geç 1 Aralık 1967'- 
de bir karar alınmasını mümkün kılacak şekilde en kısa sürede kendisine ek bir 
rapor sunmakla görevlendirmiştir.
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Ortaklık Konseyi, bundan sonra Ortaklığın geçiş dönemine intikal ile ilgili 
hazırlık çalışmaları sorununu ele almıştır .

Bilindiği üzere, Ankara Anlaşması hazırlık dönemi için en az beş senelik 
bir süre öngörmektedir. Öte yandan Konsey, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren dördüncü yılın sonunda (yani 1 Aralık 1968'de) Türkiye’nin ikti
sadı durumunu da gözönünde bulundurarak geçiş dönemine intikal ile ilgili 
hükümleri tesbit imkânını inceleyebilecektir.

Türk Heyeti, Ortaklık Konseyinin 5. toplantısında katma protokol müza
kereleri için öngörülen 1 yıllık sürenin karşılaşılabilecek problemlerin çeşitliliği 
ve özellikle sözkonusu protokolün tasdiki İçin gerekli Anayasa usullerinin ala
cağı zaman muvacehesinde geçiş dönemi ile ilgili çalışmalara şimdiden baş
lanmasını talep etmişti. Bugünkü toplantısında Konsey, bu konu ile ilgili bir 
tavsiye kararını onaylamıştır. Kabul edilen tavsiye kararında Konsey, Ankara 
Anlaşması uyarınca Ortaklık Konseyine bu alanda düşen görevlerin yerine getiril
mesini sağlamak amacile geçiş dönemine intikalle ilgili sorunların incelenmesi 
için her iki Delegasyonun hazırlık çalışmalarına şimdiden başlamalarını öngör
mektedir.

Delegasyonlar, özellikle Ankara Anlaşmasına ek geçici protokolün 1. 
maddesinin öngördüğü inceleme zamanı geldiğinde bu hazırlık çalışmalarının 
yeterli derecede ilerlemiş olmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri ala
caklardır.

Bu itibarla, her iki Delegasyon, çalışmalarının başından itibaren mümkün 
olduğu kadar sıkı ve müessir bir işbirliğinin kurulmasını zorunlu görmüşlerdir. 
Bu maksatla, çalışmaları sırasında geniş bir bilgi teatisini gerçekleştirerek Or
taklık Konseyinde yapılacak görüşmeleri en iyi şekilde hazırlamak amacile bir- 
birlerile sıkı temaslar kuracaklardır.

Konsey toplantısının sonunda her iki taraf, müzakerelere hakim olan kar
şılıklı anlayış havasından ve gündemde kayıtlı olan ve Ortaklığın geleceği için 
önemi teyid edilen her iki sorun hakkında erişilebilen sonuçlar karşısında duy
dukları memnunluğu izhar etmişlerdir.

B E  L G  E  6 15 E k im  1967

H O L L A N D A  D IŞ İŞ L E R İ  B A K A N IN IN  T Ü R K İY E ’Y İ  Z İ Y A R E T İ  İL E  İ L G İL İ  D E M E C İ

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmak üzere İstanbul'aan geçen Hollan
da Dışişleri Bakanı Joseph Luns, havaalanında şu demeci vermiştir :

«Türkiye’ye bu üçüncü gelişim, *lk defa Nato Bakanlar Konseyi toplantısı 
münasebetiyle, daha sonra da AET - Türkiye ortaklığı anlaşmasının imzası sıra
sında Konsey Başkanı olarak geldim. Eşim ve ben bu gelişimizden dolayı büyük 
bir memnunluk içindeyiz
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Meslekdaşım Çağlayangil ile Türkiye - Hollanda'yı ilgilendiren ikili ko
nulardan başka, çok yönlü meseleleri de görüşeceğiz. Türkiye ile Hollanda Na- 
to andlaşması içinde müttefiktirler. Bundan başka, Türkiye, Nato'nun hayati bir 
bölgesini savunmaktadır.

Türk meslekdaşım Çağlayangil ile Nato’nun 1969 dan sonraki durumunu 
da ele alacağız. Bilindiği üzere bu tarih Nato için önem taşıyan bir tarihtir. Ne 
Türkiye, ne de Hollanda Nato'dan ayrılmak niyetini taşımaktadırlar. Aksine, 
biz, teşkilâtı takviye etmek istiyoruz. Nato'nun sadece askerî yönden değil, ba
rış örgütü olarak devamını ve geliştirilmesini arzuluyoruz.

Türkiye, Hollanda’nın İngiltere’nin Ortak Pazara girmesi konusundaki tu
tumunun ne olduğunu bilmek isteyecektir. Hollanda, Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun açık ve mümkün olduğu kadar gümrük duvarlarının azaltılmasını iste
mektedir.

Hollanda’da çalışan Türk vatandaşları, kendilerini bizim hayat şartlarına 
göre kısa zamanda, çok iyi bir şekilde uydurmuşlardır.

Türkiye - Hollanda arasında ikili ilişkiler, fevkalâde iyidir. Görüşmeleri
miz arasında Hollanda’nın Türkiye’ye yapacağı ekonomik yardım konusu da yer 
alacaktır. Büyük bir ekonomik gelişme çabaları içinde bulunan Türkiye'ye yapı
lacak yardımı tacil etmek istiyoruz.

Orta - Doğu buhranında Türkiye şimdiye kadar son derece bilinçli bir po
litika izlemiştir. Türk Dışişleri Bakanı meslekdaşım ile bu konuda olduğu gibi 
Birleşmiş Milletlerde izleyeceğimiz politika yönünden de görüş teatisinde bulu
nacağız.»

B E L G E  7 18 Ekim 1967

TÜRKİYE - HOLLANDA ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye - Hollanda ortak bildirisi şöyledir :
«Türkiye Dışişleri Bakanı sayın İhsan Sabri Çağlayangil’in daveti üzerine, 

Hollanda Dışişleri Bakanı sayın Joseph Luns, beraberinde eşi olduğu halde, 15 
ilâ 21 Ekim 1967 tarihleri arasında resmî bir ziyaret yapmak üzere Türkiye'ye 
gelmiştir.

M. Luns, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay ve Baş
bakan sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

İki Dışişleri Bakanı, milletlerarası siyasî mes’eleler ve birbirine sağlam dost
luk ve ittifak bağlarile bağlı bulunan iki memleket arasındaki münasebetler 
konusunda etraflı görüşmeler yapmışlardır.
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Bu görüşmeler sırasında, iki Bakan, milletlerarası barış ve işbirliğini geliş
tirme hususunda devamlı arzuyla hareket eden memleketlerinin, bu gaye için, 
içten bağlı bulundukları Birleşmiş Milletler yasasının prensiplerine uygun ola
rak aralıksız gayretler sarfettiklerini bir daha müşahade etmişlerdir.

Bu zihniyetledir ki, Bakanlar, milletlerarası durumu genel olarak gözden 
geçirmişler ve evvelemirde, Doğu - Batı münasebetleri alanında kaydedilen ge
lişmeleri incelemişlerdir. Bakanlar, bu alanda Türkiye ve Hollanda’nın da kat
kıda bulunduklarını memnuniyetle kaydetmiş ve karşılıklı anlayış havası yarat
mak suretile, dünya barışı dâvasına yararlı olacağı kanaatini izhar etmişlerdir. 
Gene bu zihniyetle, milletlerarası mes’elelerin, barışçı yollarla ve hak ve ada
lete saygı esası içinde, halledilmesi zaruretini tekrar teyit etmişlerdir.

iki Dışişleri Bakanı, iki millet arasındaki karşılıklı dostluk ve sempati his
lerine tekabül eden ve üyesi bulundukları çeşitli teşekküllerin mülhem olduğu 
prensiplerle hemâhenk olan her sahadaki, Türk - Hollanda İşbirliğinden duy
dukları memnuniyeti belirtmişlerdir. Bakanlar, özellikle, zarurî bir muvazene ve 
güvenlik unsuru bulunan Atlantik Anlaşmasına olan bağlılıklarını teyit etmiş
ler ve barışın kurulmasında Nato’nun oynaması gereken hayatî rol hakkındaki 
görüşlerinin mutabakatını yeniden müşahade etmişlerdir. Bakanlar, ayrıca, 
Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortaklığının tesanüt bağlarını arttır
mak suretile ikili münasebetlerini kuvvetlendirmeğe yarayacağını ifade etmiş
lerdir.

İki Bakan, silâhsızlanma mes'elesine de değinmişler ve nihaî gayenin, 
milletlerarası müessir kontrol altında tam ve genel bir silâhsızlanma olduğunu 
belirtmekle beraber, nükleer silâhların yayılmasını önleme anlaşmasile ilgili 
olarak kaydedilen terâkkiler konusunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Bakanlar, bütün ülkelerin meşrû menfaatlerine cevap veren bir nükleer 
silâhların yayılmasını önleme anlaşması akdinin, genel silâhsızlanmayı daha 
yakından ilgilendiren mes’elelerde memnuniyet verici tesirler icra etmekten geri 
kalmayacağı hususundaki inançlarını teyit etmişlerdir.

İki Dışişleri Bakanı, milletlerarası çeşitli ihtilâflar üzerinde de durmuşlar
dır. Orta - Doğu’nun bugünkü durumunun arzettiği tehlikeler karşısında endî
şelerini ifade etmişler ve bütün ülkelerin olduğu kadar Birleşmiş Milletler teşki
lâtının da, bu bölgede, adalet ve hakkaniyet prensiplerine uygun, sağlam ve 
devamlı bir barışın kurulması maksadile sürekli gayretler sarfetmeleri lüzumü- 
nu belirtmişlerdir.

Kıbrıs mes'elesile ilgili olarak Bakan Çağlayangil, Hollcındalı meslekda- 
şıncı son gelişmelerin teferruatlı bir izahını yapmıştır.

İki Bakan, daha fazla gecikmeksizin bütün ilgili tarafların hakları ve meş
ru menfaatlerinin muhafazasını temin eden âdil ve hakkaniyete uygun bir hal 
şekline varılması temennisinde bulunmuşlardır.
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İki Dışişleri Bakanı, görüşmelerinden pek memnun kaldıklarını beyan ve 
iki ülke arasındaki samimî ve dostâne münasebetleri daha ziyade takviye mak- 
sadile bu yakın temasları idame ettirme arzularını teyit etmişlerdir.

Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanını Hollanda'yı resmen 
ziyarete davet etmiştir. Bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaret tarihî 
bilâhare fesbit olunacaktır.»

B E L G E  8 21 Ekim 1967

H O L L A N D A  D U Ş İŞ LE R İ BAKANININ TÜRKİYE’DEN AYRILIRKEN VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretin sonunda İstanbul’dan memleketine dö
nen Hollanda D,şişleri Bakanı, avdetinden evvel şu konuşmayı yapmıştır :

«Türk hükümetine ve ilgili makamlara bana gösterdikleri samîmi misafir
perverlikten dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim.

İkinci dünya savaşından bu yana Türkiye - Hollanda arasındaki temaslar 
daha sık ve samimi bir hal almıştır, iki memleket arasındaki ticari ilişkiler ya
kın zamanlara kadar Hollanda lehine bir durum göstermekte idi. Bugün durum 
değişmiş, denge kurulmuştur. Yani Türkiye'nin Hollanda’ya yaptığı ihracat art
mıştır.

Şurasını memnunlukla kaydetmek isterim ki, sayın meslekdasım Çağlu- 
yangii ile yaptığımız görüşmelerde, Ncıto, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Orta - 
Doğu ve nükleer silâhların yasaklanması konusunda ayni görüş birliğine sahib 
olduğumuzu müşahade ettim.

Ekonomik alandaki işbirliğini takviye etmek kararındayız. Türkiye’de bazı 
projelerin finansmanı ile ilgili olarak Hollanda'nın vereceği 10 milyon doların 
kullanılması konusunda görüşmelerimize devam edeceğiz.

Sayın Cuınhurbcşkanınız Sunay tarafından kabul edilmiş olmaktan dola
yı duyduğum şerefi belirtmek isterim.

Ayrıca enerjik Başbakanınız sayın Demirel ile görüşmekten ve heyet arka
daşlarımla birlikte öğle yemeği yemiş bulunmaktan dolayı sevincimi ifade et
mek isterim.

Ziyaret programına Antalya'ya iki gün ayrılmış olmasından son derece 
memnun kaldım. Bu suretle Güney sahillerinin güzelliklerini ve zenginliklerini, 
ayrıca Türkiye’ye 1960 ve 1963 yıllarında yapmış olduğum ziyaretlerden beri 
kaydedilmiş büyük hamleleri görmek imkân ve fırsatını elde ettim.

Hollanda, Kıbrıs konusunda aktif bir politika izlemektedir. Faaliyetleri 
Birleşmiş Milletler teşkilâtı içinde cereyan etmektedir. Ankara görüşmelerinde, 
Türk - Yunan görüşmelerinden sonraki durum etraflı bilgi edinmiş bulunu
yorum.»
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B E I G E  8 20 Ekim 1967

İ R A K  B A Ş B A K A N I N I N  B A Ş B A K A N  D E M İR E L  Ş E R E F İN E  V E R D İ Ğ İ  Y E M E K T E  

Y A P I L A N  K O N U Ş M A L A R

İrak Başbakanı Tabir Ydhya, Başbakan Süleyman Demire! şerefine verdi
ği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın aziz misafirimiz,

Zatı devletlerini ve maiyetinizdeki heyet üyelerini yürekten selâmlamak
tan sevinç duymaktayım. Davetimizi kabul buyurmuş olmanıza teşekkürlerimi 
sunarım. Zatı devletlerini Bağdat'ta aramızda görmekle büyük bir sevinç duy
duğumuzu ifade etmek isterim. Aramızda iyi günler geçirmenizi dilerim. Bu 
ziyaretinizin Irak'ta cumhuriyet rejimi kurulalıdanberi komşu dost Türkiye'den 
bir Başbakanın irak’ı ilk ziyareti olması sevincimizi bir kat daha arttırmakta ve 
ziyarete hususî bir mana vermektedir.

Komşu iki dost memleketi birbirine bağlayan sıkı ilişkileri yeniden zîkrey- 
lemek ihtiyacında değilim. Bu ilişkiler herkesçe malûmdur. Dünya'da komşuluk 
müşterek tarih ve müsîümanhk inancına dayanan bağlardan daha kuvvetli bir 
bcığ var mıdır? Ayrıca bu ilişkiler tarih boyunca gevşememiş Allahın lütuf ve 
inayeti İle tavsam a rrnşfır. Bundan başka memleketlerimiz mazide ve haien ara
larında mevcut bağlara ilâveten gelecekteki amaçlarında müttefiktirler. İkisi de 
dünya barışını kuvvetlendirmek, bölgedeki güvenliği sağlamak milletlerinin se
viyesini yükseltmek için var kuvveti ile gayret sarfeimektedirler. Müşterek iti
katlarından İlham alarak barış ve adalet, karşılıklı menfaat prensiplerine ina
narak boyunduruk altındaki mazlum milletlerin bağımsızlığını müdafaa etmek
tedirler.

Bu ziyaretiniz her türlü İnsanî gelenek ve hukuk prensiplerine, Birleşmiş 
.M,illetlerin amaçlarına aykırı olarak sömürgeciliğin yardım ve desteği İle Arap 
memleketlerine karşı yapı'an namert Siyonist tecavüzünden sonra vuku bulmak
tadır. Sayın hükümetinizin ve dost Türk milletinin bu namert tecavüze karşı t a 
kip ettiği turumdan Arap milletinin Filistindeki meşru haklarını müdafaa eyle
mesinden dolayı Irak halkının ve bütün Arap milletinin duyduğu minnet ve şük
ranı bizzat müşahade buyuracaksınız. Filistin meselesine hükümet ve milletçe 
verdiğimiz ehemmiyetin derecesini göreceksiniz. Bu mes’ele Arap haklarını ve 
Arap haysiyetini koruyacak adil bir şekilde halledilmediği takdirde, beşeriyet 
tarihinde bir ar lekesi olarak kalacak ve daima bölgemizin emniyet ve selâme
tini tehdit eden ızdırap ve huzursuzluk kaynağını teşkil edecektir. Dünya mil
letlerinin Orta - Doğu’daki tehlikeli durumu, bu durumun kaynak ve sebebini 
topraklarımız üzerinde Arap mîlletinin haklarına karşı bir cinayet irtikap ederek 
İsrail'in zoraki bir şekilde kuruluşunun teşkil eylediği ve İsrail'in milletimizin 
amacı olan birlik İçin bir tehdit unsuru olduğunu ve memleketimizi imar etmek
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ve halkımızın hayat seviyesini yükseltmek ve bölgemizde ve bütün dünyada 
barışa hizmet eylemek çabalarına engel bulunduğunu birbiri ardı sıra anlama
ya başlaması memnuniyet vericidir.

Son felâket Arap milletini şiddetli bir surette sarsmış ve ona dost ve düş
manlarını tanıtmıştır. Milletimiz şeref ve hürriyet uğrunda mücadelesine devam 
edecek, Arap haklarını geri alarak gasiplerj hezimete uğratacak ve Siyonist 
sömürgeci tecavüzünü ve onun izlerini ortadan kaldıracaktır. Bu uğurda hertür- 
lü fedakârlığa katlanmaya milletimiz azmetmiştir.

Sayın aziz misafirimiz, zatı devletlerinin memleketimizin bazı bölgelerini, 
büyük şehirlerini ziyaret ederek, memleketimizin imarı ve halkımızın muhtelif 
alanlarda refahı uğrunda Cumhurbaşkanımız sayın Korgeneral Abdurrahman 
Muhammet Arifin direktifleri ile harcamakta olduğumuz çabaların bazı safha
larını müşahade etmek fırsatını bulacağınızdan dolayı saadet duymaktayım. 
Biz sanayi ve kültür alanlarında memleketinizde başarmış bulunduğunuz par
lak işleri ve memleketinizi imar etmek ve dost Türk milletine hizmet eylemek 
uğrunda sarf ettiğiniz çabaları büyük bir takdir ile izlemekteyiz. Cumhurbaş- 
kanınız sayın Cevdet Sunay’ın başkanlığında işlerinizde ve çabalarınızda sîzlere 
üstün başarılar dileriz.

Deruhte ettiğimiz işlerin daha kolay olmadığı şüphesizdir. Hedeflerimizi 
gerçekleştirmek, kalkınma plânlarımızı çizmek ve onları tatbik mevkiine koy
mak hususunda muhtelif zorluklar ve engeller ile karşılaşacağız. Asırlar boyun
ca geri ve cahil kalmış olmanın ortaya çıkardığı zorluklar milletlerimizin dün
ya mîlletleri arasında lâyik olduğu mevkie ulaşması hususundaki amaçlarının 
gerçekleşmesi ve kendilerine hür ve şerefli bir hayat sağlamaları için esaslı ted
birleri gerektirmektedir. Fakat biz durmadan, yorulmadan bu gayeye doğ
ru ilerliyeceğiz. Allahın yardımı ile ve devamlı bir surette çalışma sayesinde he
deflerimizi gerçekleştireceğiz.

Son olarak, memleketlerimiz arasındaki ilişkileri övmek benim İçin bir 
zevktir. Bu ilişkiler, Irak ve Türk halklarının birbirlerine karşı duydukları hissi
yatın ikamesinden başka birşey değildir. Olumlu çabalarımızın memleketleri
miz arasındaki yardımlaşmayı geliştirmekte olmasının ve bu yardımlaşmanın 
İktisadî, sosyal ve kültüre! alanlarda en iyi bir şekilde devam etmiş olmasının 
geniş ölçüde memnuniyetimize mucip bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu 
husus memleketlerimiz arasındaki yakınlığı sağlamakta, diğer bir vesile olacak 
ve milletlerimiz arasındaki tanışma ve karşılıklı ziyareti kolaylaştıracaktır. Ay
nı zamanda memleketlerimiz arasındaki iktisadi ve kültürel ilişkiler memnuni
yet verici bir durumdadır. Daimi surette gelişmektedir. Bu ilişkiler iki dost kom
şu memleket münasebetlerinde örnek teşkil edecek bir durumda olup, milletle
rimizin hayrı, bölgemizin gelişmesi ve dünya barışının sağlanmasında bîr amif 
olacaktır.
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Son olarak, şahsım, Irak hükümeti ve Irak halkı namına zatı devletlerine 
ve sayın arkadaşlarınıza tekrar hoş geldiniz der, milletlerimiz ve memleketleri
miz arasındaki dostluğu selamlarım.»

Irak Başbakanının yaptığı konuşmaya mukabelede bulunan Başbakan 
Süleyman Demirel, şunları söylemiştir :

«Sayın Başbakan,

Nazik davetiniz üzerine kardeş Irak’a yaptığım bu ziyaret çoktan beri 
beslemekte olduğum bir arzuyu gerçekleştirmektedir. Bana bu imkânı verdiği
niz için ve Irak’a ayak bastığımız andan itibaren bizlere karşı gösterilen sami
mi ve yakın misafirperverlik için şükranlarımı sunarım. Sayın Cumhurbaşkanı- 
nız General Arifin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin değerli hatırasını muhafaza 
ediyoruz. Bu ziyaretin Türk - Irak münasebetlerinde ne kadar önemli bir mer
hale teşkil ettiğini gayet iyi bilmekteyiz. Burada zat - ı devletinizle yaptığım te
mas ve görüşmelerin, memleketlerimiz arasındaki ilişkilerin takviyesine yeni bir 
katkıda bulunmasını canı gönülden temenni ederim.

İki memleket arasındaki münasebetlerin en güzel bir şekilde tasvir etti
niz. Tarihîn, müşterek geleneklerin, kültürel ve dinî bağların yaklaştırdığı mil
letlerimiz arasında mevcut kardeşlik hislerinin bu vesile ile bir defa daha teza
hürüne şahit olmak hakikaten kivanç vericidir. Türkiye, bütün ülkelerle müna
sebetlerini, karşılıklı itimat, saygı ve anlayış içinde geliştirmek, hususunda 
daîmi bir gayret sarfetmektedir. Fakat Arap memleketlerile olan münasebetle
rimiz, bunun da ötesinde aramızdaki özel bağları aksettirecek bir dostluğun 
inkişaf ettirilmesine ayrı bir manâ ve ehemmiyet veriyoruz. Bu vadideki gay
retlerimize, Arap memleketlerinin de katılmasından ve Türk - Arap münasebet
lerinin son yıllarda özlediğimiz br itimat ve samimiyet havasına bürünmesinden 
dolayı duyduğumuz memnuniyet büyüktür.

Irak ile komşu bulunmamız ve çeşitli alanlarda menfaat ortaklığı ve ve
rimli işbirliği imkânlarının mevcudiyetinse, Türk - Irak ilişkilerinin sür’afle inkişa
fını sağlayan ilâve bir unsurdur

Türk ve Irak milletlerinin birbirlerine karşı derin bir sevgi ve hürmet bes
lem eleri sayesinde kuvvetli bir zeminden hareketle dostluğumuzu ve işbirliği
mizi takviye etmek imkânlarına sahibiz. Bu sağlam temellere dayanan çeşitli 
alanlardaki işbirliğimiz, müşahhas ve semereli bir mahiyet iktisap etmektedir. 
Memleketlerimizin ekonomik güçleri ve refah seviyeleri arttıkça, bu işbirliğinin 
şümulünün de aynı nisbette genişleyeceğine ve bundan Türkiye ve Irak’ın müş
tereken büyük faydalar sağlayacaklarına itimadım tamdır.

Demecinizde, Ortadoğu bölgesini son zamanlarda sarsan buhrana atıfta 
bulundunuz ve Türkiye’nin bu buhrandaki tutumu hakkında bizleri çok mü
tehassis eden ifadeler kullandınız Sizi temin edebilirim ki, güç bir anda Arap
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kardeşlerine karşı destek ve anlayış göstermesi bütün milletimizin samimi his
lerine uygun bir davranış olmuştur. Türk milletinin asırlardan beri beraber ya
şadığı Arap kardeşlerinin üzüntülerini paylaşmasından ve onların refah ve sa
adetini sağlayacak şartların yaratılmasını dilemesinden dahcı tabii bir şey ola
bilir mi?

Bildiğiniz gibi, Türk hükümeti, Ortadoğu bölgesinde bulunan ve Ortado
ğu'da barış ve sükunun muhafazasında hayatî menfaati bulunan bir memleket 
olarak, İsrail ile Arap memleketleri arasında huzur eden savaşı ve bunun neti
cesinde ortaya çıkan durumu yakından ve kaygu ile izlemiştir. Savaşa son ve
rilmiş olmakla beraber, istikbale güvenle bakmayı mümkün kılacak gelişmeler 
henüz maalesef mevcut değildir. Bölgemizin hakikaten adalet ve hakkaniyete 
müstenit bir barış ve istikrar düzenine ihtiyacı vardır. Böyle bir düzenin ger
çekleştirilmesinde kardeş Arap memleketlerinin meşru hak ve menfaatlerinin 
vikayesinin bir zaruret olduğuna kaniyiz.

Türkiye, kuvvet kullanılması yolile arazi kazancı veya siyasî menfaatler 
sağlanmasını kabul edemeyeceğini, buhranın başından beri tekrarlamıştır. Em
rivakilerin, ihtilâfların hallinde hareket noktası teşkil etmelerini keza tasvip ede
meyiz. Bu bizim dış siyasetimizin temelini teşkil eden prensiplere uygun bir 
görüştür ve bu görüşte ısrar etmek kararındayız. Bu düşünce iledir ki, Türkiye, 
son savaşta işgal edilen Arap topraklarının tahliyesi lüzumu üzerinde her ve
sileyle durmuş ve Kudüs’te emrivaki yaratılması teşebbüsüne muhalefetini 
açıkça ortaya koymuştur. Türkiye’nin Ortadoğu buhranı karşısında takip etti
ği hattı hareket, bu esaslardan mülhem olmuştur. Türkiye, meseleye şerefli bir 
çözüm şekli bulmak istikametinde kendine terettüp eden gayretlere şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan böyle de devam azmindedir.

Irak’ın Türkiye'yi ilgilendiren meselelerde takındığı tutum, memleketleri
miz arasındaki dostluluğu ve tesanüt hissini teyit etmektedir. Millî davamız 
olan Kıbrıs konusunda Irak’ın gösterdiği yakın ilgi, anlayış ve destek için şük
ranlarımızı tekrar etmeyi bir borç bilirim. Kıbrıs ihtilâfı maalesef, bölgemizin 
barış ve sükûnunu tehdit etmekte berdevamdır. Hükümetimiz, Türkiye'nin ve 
Türk cemaatinin meşru hak ve menfaatlerini titizlikle koruma azmi içinde, bu 
meseleye barışçı bir çözüm yolu bulma gayretindedir.

Türk - Irak ilişkilerinin geleceğine olan güven hislerimle birlikte, zat-ı dev
letinizin sıhhat ve esenliği, kardeş Irak milletinin refah ve saadeti ve Türk - 
Irak dostluğunun kuvvetlenmesi için en candan temennilerimi arzederim.»

B E L G E 9 23 Ekim 1967

BAŞBAKANIN IRAK BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Süleyman Demirel Irak Başbakanı Tahir Yahya şerefine verdiği 
yemekte, aşağıdaki konuşmayı yapmıştır.- 
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«Sayın ve aziz Başbakan,

Zat'ı âlinizi ve değerli mesaî arkadaşlarınınzı selâmlamaktan büyük şe
ref ve bahtiyarlığımızı belirtmekle söze başlamak istiyorum.

Komşu dost ve kardeş Irak'ı ziyaretimizin son gününe geldik. Güzel mem
leketinizde bizi her yerde çevreleyip saran bir sevgi ve ilgi çemberi içinde ge
çirdiğimiz günlerin her anı unutulmaz hatıralar halesi halinde gönüllerimize 
yerleşmiştir.

Sîzlerin kardeş milletine güzel Irak'dan bir aile yadigârı gibi götüreceği
miz bu hatıralar en kıymetli hediyemiz olacaktır. Kendimizi hiçbir yerde yaban
cı hissetmemek bizim için bu ziyaretin başlıca özelliğini teşkil ediyor. Bu saade
tin verdiği rahatlık ve cesaretledir ki konuşmalarımız gayet açık ve samimi bir 
hava içinde cerayan etmiş ve son yıllarda büyük bir inkişaf gösteren münase
betlerimiz yeni ve önemli bir hız kazanmıştır.

Güzel yurdunuzdaki ikametimiz zaman itibariyle kısa, fakat muhteva 
itibariyle çok renkli ve dolu geçmiştir. Bize sağlamak lûtfunda bulunduğunuz 
imkânlardan azami şekilde faydalanmaya gayret ederek kareleş rriemletin çe 
şitli köşelerinde dolaştık, saadet ve efsane olan tarih ve kültür hâzinesi Bağ
dat’ı hayatları ve ölümleri ile birer kahramanlık destanı yaratmış olan din adam
larımızı sinesinde barındıran mukaddes topraklar diyarı Kerbela'yı, bize çok 
tatlı hatıralar bırakan Musul ve Kerkük’ü, imar ve refahın bereketli kaynağı olan 
Basra ve dolaylarını gördük.

İnsanlar gibi milletler de birbirlerini yakından tanıdıkça çok yaklaşıyor
lar. Asırlarca beraber yaşamış milletlerimizin tarihlerinde, adetlerinde, kültürle
rinde, dininde müşterek olan bu zengin bağlara malik milletlerin sayısı pek çok 
değildir. Manevî bağlara komşuluğumuzu memleketimizin emniyet ve süku
nunun birbirlerine sımsıkı bağlı olduğunu da ekleyince Türkiye ile Irak arasın
daki dostluk ve kardeşliğin sebebi ve önemi apaçık ortaya çıkar.

Memleketim ve milletim bu desteklere daima inanmış ve aramızdaki dost
luklara daima büyük değer vermiştir.

Bu düşünceler içinde olan bizler dost ve kardeş Irak ile eski ve tarihi olan 
ilişkilerimizi daima idame etmek isteriz.

Aramızdaki her türlü münakâle imkanlarını tamğmlamck kültürel İktisadî 
ve ticarî ilişkilerimizi arttırmak gayreti içerisindeyiz. Irak’taki ziyaretimiz sîzlerin 
de bu fikir ve arzuları paylaşmış olduğunuz kanaatini bizde şiddetle uyanma
sına imkân ve fırsat verdiği için büyük memnuniyet duymaktayız.

Sayın Başbakan, bu duygular içinde kardeş Irak'ın refah ve saadeti ile 
zatı aliniz ve arkadaşlarınızın sıhhat ve afiyetleri için bütün halisane dileklerimi 
sunarım.»
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B E L G E  10 24 Ekim 1967

İrak Başbakanı General Tahir Yahya’nın daveti üzerine, Türkiye Başbaka
nı Süleyman Demirei, 20 - 24 Ekim 1967 tarihleri arasında Irak’a resmî bir ziya
rette bulunmuştur.

Sayın Süleyman Demirei'e Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Senatör Şeref Kayalar, Senatör İhsan 
Topaloğlu, Senatör Mustafa Gülcügil, Milletvekili Ömer Öztürkmen, Milletvekili 
Hamii Fendoğlu ve Dışişleri Bakanlığının yüksek dereceli memurlarının dahil 
bulunduğu bir heyet refakat etmiştir.

Sayın Süleyman Demirei, Irak Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Mu- 
hammed Arif tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye Başbakanı Irak’taki ikameti esnasında Kerbela, -Musul, Kerkük ve 
Basra’yı ziyaret etmiş ve çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmeler hususunda tak
dirlerini ifade eylemiştir.

Ziyareti niteleyen karşılıklı anlayış, dostluk ve kardeşlik havası içinde iki 
Başbakan Orta Doğu'da halen hüküm süren durumun muhtelif veçheleri üzerinde 
etraflı bir görüşme yapmışlar ve iki memleket arasında devamlı olarak gelişen 
ilişkilerin daha da takviyesi maksadile ikili konuları teferruatlı şekilde incele
mişlerdir.

Görüşmelere, Türkiye tarafından, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan
gii, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Türkiye Cumhuriyetinin Irak
taki Büyükelçisi Âli Binkaya, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Siyasî İşler Yar
dımcısı İİter Türkmen, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Dairesi Genel Mü
dürü Sait Sahiboğlu ve Irak tarafından Cumhurbaşkanlığı İşleri İle görevli Dev
let Veziri ve Hariciye Vezir Vekili İsmail Hayrullah, Petrol Veziri Abdul Settar 
Ali Al Hussain, iktisad Veziri Muhammed Cevad Al Abboosi, Zirai İslâhat Veziri ve 
Ziraat Vezir Vekili Abcluî Kerim Farhan, Hariciye Vezareti Genel Sekreteri Kazım 
Al Halef ve Siyasî Daire Genel Müdürü Necdet Fethi Saffet katılmışlardır.

Irak Başbakanı memleketinin Filistin ve Filistin ahalisinin acıklı durumu 
hakkmdaki tutumunu tekrarlamış ve Orta Doğu’daki buhran süresince Türkiye 
tarafından Arap memleketlerine karşı gösterilen kıymetli destek ve silâhlı çatış
madan zarar gören Arap ahalisine yapılan yardım hususunda Irak Hükümeti 
ve milletinin takdir ve şükranlarını ifade eylemiştir. Türkiye Başbakanı, memle
ketinin Arap milletlerine karşı duyduğu yakın ve dostâne hisleri ve bu milletle
rin meşru davâlarına gösterdiği desteği teyit etmiştir.

Sayın Süleyman Demirei, İsrail’in Kudüs'teki tek taraflı tedbirleri, işgal 
ettiği bölgelerdeki hareketleri ve mülteciler meselesi ile ilgili uyuşmaz tutumu 
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hususunda Türk Hükümetinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda izhar edilmiş 
olan ciddî kaygusunu yeniden ifade eylemiştir. Türkiye Başbakanı kuvvet isti
mali ile askerî işgalin beynelmilel münasebetlerde siyasî avantaj ve toprak ka
zancı sağlamak için vasıta olarak kullanılmasına Türkiye'nin muhalefetini tek
rarlamıştır.

Sayın Demire!, İsrail kuvvetlerinin 5 Haziran 1967 tarihinden itibaren iş
gal edilen Arap topraklarından geri çekilmesi ve Kudüs ve Arap mültecilerine 
müteallik Birleşmiş Milletler kararlarının hcırfiyyen tatbiki lâzım geldiğini teba
rüz ettirmiştir.

İki Başbakan, Kıbrıs meselesini incelemişlerdir. Sayın Sülyeman Demire! 
Irak’ın bu konudaki tutumu hakkında Türkiye’nin teşekkülerini ifade etmiş ve 
hali hazır gelişmeler ile meselenin halli hususunda terakki kaydedilememesi 
sebeplerini etraflı bir şekilde izah etmiştir.

Andlcışmaların bağlayıcı etkisini tebarüz ettiren Başbakanlar, Ada’daki iki Ce
maatin barış ve tam güvenlik içinde yaşayabilmeleri için meşrû hak ve menfaat
lerini koruyacak şekilde âcil ve anlaşmaya müstenid bir hal çaresi zaruretini yeni
den ifade eylemişlerdir.

İkili münasebetler alanında, taraflar bu münasebetleri daha da geliştirme 
hususundaki kuvvetli arzularını tekrarlamışlar ve iki memleket arasındaki derin 
tarihî ve kültürel yakınlıkların bu bakımdan en sağlam zemini teşkil ettiği yo
lundaki samimi inançlarını tebarüz ettirmişlerdir.

Bu zihniyet dahilinde iki Başbakan, şimdiye kadar sağlanan neticeleri mem
nuniyetle kaydetmişler ve Irak Cumhurbaşkanı Ekselâns Gen. Abdul Rahman Mu- 
hcımmed Arifin geçen Şubat ayında Türkiye'ye yaptıkları ve iki memleket arasın
daki karşılıklı anlayış ve dostluğun takviyesine büyük katkı sağlayan ziyaretin 
unutulmaz hâtırasını derin hazla anmışlardır.

Türkiye ile Irak arasındaki İktisadî ve ticarî münasebetleri gözden geçi
ren Başbakanlar, işbu alanlarda şimdiye kadar sağlanan terakkiyi 
memnuniyetle kaydetmişlerdir. Bu münasebetlerin daha da geliştirilmesi için 
imkânların mevcut olduğunu kabul eden Başbakanlar, Türk-Irak ortcık ko
misyonunun en kısa zamanda toplanması hususunda mutabık kalmışlardır.

Başbakanlar, Türkiye ile Irak'ı birleştiren yol inşaatının zamanında bi- 
tirilmesi'nin önemini tebarüz ettirmişlerdir. İki memleketin demiryolları ida
releri arasında işbirliğinin çeşitli sahalarda geliştirilmesi gayesi ile eksperle
rin mümkün olan en kısa zamanda toplanması da kararlaştırılmıştır.

Taraflar, Türk ve Irak millî petrol şirketleri arasında petrol arama ve iş
letme sahalarında geniş işbirliği imkânlarının mevcudiyetini kaydederek, bu 
konuda eksperler seviyesinde başlamış olan görüşmelere devcım etmek üzere
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bir Irak heyetinin kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır.

Başbakanlar, Irak'tan Türkiye’ye tabiî gaz verilmesi konusuna atfettik
leri önemi tebarüz ettirerek bu projenin gerçekleştirilmesinin her iki memle
ketin menfaat ne oiacağı görüşünü beyan ve bu konu üzerinde teknisyenler 
seviyesinde başlayan etüdlerin daha da hızlandırılması hususundaki arzula
rını izhar eylemişlerdir.

Başbakanlar, iki memleket arasında yük ve yolcu nakliyatı ile ilgili ola
rak trafiği kolaylaştırma konusunda bir anlaşma mevcudiyetinin hem ticarî 
menfaatlere yararlı hem de İktisadî münasebetleri takviye edici bir unsur ola
bileceği kanaatine varmışlardır.

Taraflar, en yakın istikbalde böyle bir anlaşma akdi ümidini izhar et
mişlerdir.

Başbakanlar, memleketleri arasında turizmin geliştirilmesine ve bu ko
nuda daha sıkı işbirliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin ittihazına atfettikleri
önemi tebarüz ettirmişlerdir.

Türkiye Başbakanı, şahsına ve refakatindeki heyete ziyaret süresince gös
terilen sıcak hüsnü kabul ve misafirperverlikten dolayı derin şükranlarını ifade et
miştir.

B E L G E  i l  24 Ekim 1967

BAŞ BAK AN’İN IRAK’DAN DÖNÜŞTE VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Irak'a yaptığı resmî ziyaret ile ilgili olarak 
şu demeci yermiştir :

«Komşu dost ve kardeş İrak'a yaptığım resmî ziyaretten avdet ediyorum. 
BÜdığiniz gibi, son yıllarda Irakla aramızda ilişkiler gelişmiş ve yüksek seviyede 
temaslar sıklaşmıştır. Dışişleri Bakanları seviyesindeki karşılıklı ziyaretlerden 
sonra İrak Başbakanı ve Sayın !rc.k Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammet 
Arif de memleketimizi şerefiendirmiştir. Benim ziyaretim, Türk - Irak münase
betlerini İnkişaf ettirmek için sarfetiiğiıniz gayretlerde yeni ve çok tatminkâr bir 
merhale teşkil etmiştir.

Irak ile münasebetlerimizi, hem komşu bir devletle İlişkilerimiz ve hem 
de, daha geniş bir çerçeve içinde, bütün Arap memiekeflerüe geliştirdiğimiz 
dostluk ve kardeşlik münasebetleri açısından değerlendirmek doğru olur.
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Daha evvel başka vesilelerle kaydettiğim gibi, Hükümetimiz, Türkiye'nin 
çevresi boyunca bütün komşuları ile münasebetlerini, siyasetimizin temeli olan 
karşılıklı anlayış ve İtimada dayandırmağa özel bir önem atfetmektedir. Bu 
konuda bize rehber olan düşünce şudur : Bir memleketin komşularını seçmek 
elinde değildir. Bu komşuları tarih ve çoğrafya tâyin eder. Ancak, bu komşu
larla barış ve ahenk içinde veya husumet halinde yaşamaya çalışmak o mem- 
I e ketin elindedir. Husumet yaratmak kolay, fakat dostluklar kurmak ve idame 
etmek zordur. Tabiatile, iyi komşuluk, münasebetleri kurmak karşılıklı bir iştir. 
Egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine ademi müda
hale, milletlerarası vecibelere ve hak ve menfaat eşitliğine riayet gibi prensip
leri gözetmeyen devletlerle arzu olsa bile, iyi komşuluk münasebetleri tesis ede
meyiz. Fakat dostluğun ve iyi komşuluğun husumete şayanı tercih olduğuna kani 
bulunuyoruz. Ve gayemiz, daima Türkiye’nin etrafında, ikili münasebetler yoliyle 
bir barış çemberi vücuda getirmek ve bu atmosfer içinde mücavir memleketler
le çeşitli alanlarda yapıcı ve mütekabil menfaatlere yararlı işbirliği imkânları 
yaratmak, bu suretle gerek bölgede, gerek dünyada sulh davasına, güvenliğe 
ve milletlerarası ahenge katkıda bulunmak ve millî menfaatlerimize daha iyi 
hizmet edebilmektir. Bu arzumuza Irak'dan iyi niyetle anlayış ve mukabele 
görmek bizi daima memnun etmiştir.

Konunun, bütün Arap memleketleri ile münasebetlerimiz veçhesi üzerin
de özellikle durmcık isterim. Arap memleketlerinin hepsi ile yakın, samimi ve ve
rimli ilişikler geliştirmeye Hükümetimiz başından itibaren büyük önem vermiş
tir Bu .memleketlerle aramızda tarih, gelenekler ve kültür aşınmaz bağlar ol
muştur. Karşılıklı itimat mevcut oldukça Türk ve Arap milletleri bu bağların 
tesirini hissederek, kardeşlik ve tesanüt duygularını, münasebetlerine temel 
yapmışlardır. Fakat, sui tefehhümler ve şüpheler ortaya çıktığı zaman Türkiye’ 
nin ve Arap memleketlerinin menfaatlerine olduğu kadar, bölgenin barış ve 
istikrarına zararlı bir ortam zuhur etmiştir. Biz, daima, Türkiye ile Arap mem
leketleri arasında, bir menfaat zıddiyeti mevcut olmadığı, bilâkis karşılıklı 
menfaatlerimizin icaplarının ve bölgemiz barış ve huzur ihtiyacının ancak sa
mimi dostluk ve sıkı bir işbirliği ile karşılanabileceği kanaatini besledik.. Bu 
zihniyetle Türk - Arap dostluğunu ve işbirliğini geliştirmek için çabalar saffet
tik. Bugün, Türk - Arap memleketlerinde değişen şey sadece Hükûmetlerarcısı 
münasebetler değildir. Irak’ta en canlı misalini gördüğümüz gibi, halkta Tür
kiye'ye karşı derin bir sevgi ve sempati, hakiki bir kardeşlik hissi mevcuttur. 
Bu bağları, siyasî, İktisadî ve kültürel İlişkileri genişleterek takviye etmek hu
susundaki gayretlerimize, hiç şüphesiz, daha büyük bir tehalükle devam ede
ceğiz. Bugün Türk - Arap münasebetlerindeki inkişaf ümitli bir başlangiç saf
hasındadır. Temaslarımız sıklaştıkça, karşılıklı menfaatlerimiz her geçen gün 
daha iyi feşhis edildikçe ve memleketlerimizin ekonomik güç ve potansiyelleri 
■arttıkça işbirliği imkanlarımızın genişleyeceği tabiîdir.
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Orta Doğu’yu saran buhranı takip eden devrede Irak’a yaptığım ziyaret, 
bölgemizin bu iki memleketi de yakından ilgilendiren barışı mevzuunda Irak 
devlet adamları ile faydalı görüşmeler yapmamıza imkân vermiştir. Bu husus
taki görüşmelerimizin neticeleri Ortak Bildiride mevcuttur. Türkiye, buhranın 
bidayetinden beri açıkladığı gibi siyasî ihtilâflarda kuvvet kullanılmasına ve 
emrivâkilere karşıdır, ve Arap memleketlerinin meşru haklarının korunması ge
rektiği kanaatindedir. Orta Doğu buhranında takip ettiğimiz siyasetin olumlu 
bir şekilde akisler bulduğunu bu ziyaret sırasında bir kere daha müşahade ey
ledim.

Sözlerimi bitirirken, Irak’ta Sayın Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif, 
Başbakan Tahir Yahya ve diğer Hükümet ricalinden gördüğümüz alâka ve yakın
lık yanında, ziyaret ettiğimiz Bağdat, Kerbela, Musul, Kerkük ve Basra şehirle
rinde halkın bize ve bizler vasıtasile Türkiye'ye ve Türk milletine canı gönül
den ve cömertçe sevgi ve kardeşlik izhar ettiğini bilhassa belirtmek isterim.»

B E L G E  12 24 Ekim 1967

CUMHURBAŞKANININ 
BORLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE 

VERDİĞİ DEMEÇ

«Sevgili Vatandaşlarım,

Varlığını ve etkisini dünyanın bütün memleketlerine kabul ettirmiş olan 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, XXII nci yıldönümüne ermiş bulunuyor. Yirmi İki 
yıl evvel, insanlık için maddi ve mânevi kayıp ve acılara sebep olmuş bir har
bin bitiminde, milletlerarası barışın teessüsü ve muhafazası gibi, bir ulvi ga
yenin tahakkuku maksadıyla kurulan bu Teşkilât, hâlen 122 üyesi ile, siyasî 
alanda olduğu gibi İktisadî ve sosyal alanlarda da faideli çalışmalar yapmak
tadır.

Memleketimiz, bu Teşkilâtın kurucu üyelerindendir. TÜRKİYE, Birleşmiş 
AAilletler Anayasasına bağlılığını, Teşkilâtın çalışmalarını yakından izlemek ve 
her fırsatta, bütün imkânları ile desteklemek suretiyle fiilen göstermektedir.

Milletlerin hayatında kısa denebilecek bir maziye sahip olan Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı, devamlı bir gelişme halinde bulunmaktadır. Bununla bera
ber, Birleşmiş Milletler, milletlerarası ihtilâfların çözümlenmesinde ve barışın 
korunmasında önemi azımsanmıyacak başarılar elde etmiştir. Bunda, Teşkilâ
tın barışı koruma harekâtı şeklinde İsimlendirilen faaliyetlerinin önemli rolü 
olmuştur. Bilfarz, KIBRIS ve KEŞMİR olayları eğer bugüne kadar dünya çapında 
geniş bir ihtilâfa yol açmamış ise, bu Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin o bölge
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lerde mevcudiyeti sayesinde mümkün olabilmiştir . Bu b ak ım dan , mevzîi ihti
lâf lara  devamlı ve barışçı çözüm yolları aranırken Birleşmiş Milletlerin bu ihti
lâfların yatıştırılmasın! sa ğ la y a c a k  bir d a im î m e ka n izm ay a  sahip  kılınması d ü n 
y a  barışının takviyesi yönünden m uhakkak  ki büyük fa ideler sağiıyacaktır

Henüz böyle bir da im î m ekan izm a kurulmamış o lm asına  rağm en, Bir
leşmiş Milletler b iraz önce de belirttiğim gibi ihtilâfların barışçı yollarla  çözüm 
lenmesine yardımcı milletlerarası bir merci o lm ak vasfını d evam  ettirmektedir.  
Nitekim, Orta Doğu’da son defa çıkan harbin durdurulması, Birleşmiş Milletler 
saye s in d e  mümkün olabilmiştir . Keza dünya kamu oyu bu ihtilâfa bir s iyas î  çö
züm  yolu bulunmasını Birleşmiş Milletlerden beklemektedir.

Z a m a n ,  m esafe engel faktörlerini aşmış ve hızlı gelişmekte bulunan  
teknoloji dünyayı âdeta  küçültmektedir. Dolayısiyle yeryüzündeki insanların  
ve milletlerin münasebetleri de genişlemekte ve sıklaşmaktadır .  Bu durum, Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının önemini arttırmaktadır. Bu sebeple; insanlık, m il
letlerarası münasebetlerde karşılıklı yardım ve işbirliğine öncelik vererek millet
lerin h ayat  seviyelerini ve y a şa m a  şartlarını geliştirme imkânını temin etmek  
durumundadır.  Bu işbirliği, milletlerarası barışın teessüsünde olduğu gibi id a 
mesinde, insanlar  ve memleketler arasındaki farkların azalt ı lm asında da büyük  
bir teşvik unsurudur.

İktisadî ve sosyal a lan la rd ak i  temel konularda uzun vâdeli  müsmir ça l ış 
m a lard a  bulunan Teşkilâtın bu, yirmi ikinci yılı «Milletlerarası Turizm»e ithaf 
bir teşvik unsurudur.

Milletlerarası Turizmin memleketimiz bakım ından önemi hepimizce bilin
mektedir. Çok taraflı o la rak  düşünüldüğü takdirde turizm,yalnız İktisadî a la n 
d a  deail milletlerin birbirlerini doğrudan doğruya tan ım alarına  imkân vermesi,  
fertler a ras ınd a  sıkı ve yakın tem aslar  kurulmasına yol açm ası  dolay ıs iy le  s iy a 
sî ve sosyal a la n la rd a  d a  müsbet etkiler yapm aktadır .

Memleketimizin turizm a lan ın d a  sarfettiği gayretler gözönünde tutu la
cak olursa bu yıldönümünün milletlerarası turizm’e ithafının bizim b ak ım ım ız
dan  ne kadar  isabetli olduğu kolayca takdir edilir. Bu sa h a d a  y ı lm ad an  ça l ı
şa ra k  memleketimizi bîr turizm merkezi haline getirmekle, Birleşmiş Milletlerin  
ideallerinin tahakkukuna  da  yardım etmiş olacağız.

Birleşmiş Milletlerin ulvî gayelerinin birer hak ikat haline gelmesi, insan
lığın en büyük ümididir. Z ira ; an ca k  bu sayededir  ki, d ü n y a c a  devam lı ve âdil  
bir barış devresi mümkün olabilecektir .

24 Ekim 1967 tarihînin milletimize ve bütün insanlık  â lem ine kutlu o lm a 
sını temenni ederim.»
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BAŞBAKANIN VERDİĞİ DEMEÇ

«Değerli  ve Sevgili  Yurttaşlarım,
Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kuruluşunun yirmi ikinci y ıld ön ü m ü 

dür. Dünyamızı harb tehlikesinden korumayı, bütün devletlere hak  eşitliği t a 
nımayı, milletler a ras ınd a  d a y a n ışm a  ve işbirliği sa ğ la m a y ı ,  devletler a ra s ın 
daki m ünasebetlerde hukuk düzenini hakim kılmayı v e  bütün insanlığın h ayat  
şartlarının yüksetilmesini kendisine ilke edinmiş o lan  bu Teşkilât bir y aş  d a h a  
idrak  etmektedir.

Geçen yıl bugün, dünyam ızın  karşı karşıya bulunduğu birçok ihtilaflı  m e
selelerin barışçı yo llar la  çözüm lenm esinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtının g ö s
termiş olduğu başarıyı memnuniyetle  kaydetmiştim. O  z a m a n d a n  bu y a n a ,  ese f
le söylem ek mecburiyetindeyim ki, dünyam ızın  sorunlar ına yenileri eklenmiş  
bulunm aktadır .  Bu yıl zarf ında  içinde b u lunduğum uz bö lgede  silâhlı bir çatış
m a vuku bulmuştur. Birleşmiş AAilletlerin d a h a  büyük  bir b u hrana  ink ilap et
meksizin bu silâhlı çatışmayı d u rd u rm ad a  oynadığı müsbet ve  müessir  rol hiç  
şüphesiz  pek önemli olmuştur. Birleşmiş Milletlerin âdi! ve devam lı  bîr barışın  
temellerini a tm a k  hususunda gittikçe d a h a  müessir  bir rol oynam asın ı  bütün  
kalb im iz le  temenni ediyoruz.

Büyük küçük, sayıları  122’ye varm ış  bu lunan üyeleri ile barışı korumak  
ve insanlığın  refah ve saadetin i  temin etmek yo lunda  Birleşmiş MÜlellerce sar-  
fedilen gayretlerin desteklenmesi en önde gelen ödevlerim izden  birini teşkil et
mektedir.

Bu yıl ki Birleşmiş Milletler günü «Milletlerarası Turİzm»de işbirliğine ithaf 
olunmuştur. Turizmin m em leketim iz bak ım ın d an  taşıdığı ehemmiyeti ve  H ükü
metimiz taraf ından  bu konuya verilen önceliği bu m ünasebetle  bir kere d a h a  
belirtmek isterim. Son seneler içinde bu s a h a d a  eriştiğimiz ka lk ınm a, ha l ih az ır 
daki ça l ışm alar ım ız la  ve  ilerisi İçin hazır lam ış b u lund uğum uz projelerin ta 
hakkuk  etmesile memleketimizi yakın  bir istikbalde turistlerin her b ak ım d an  a r 
zu layacağ ı  bir yer haline getirecektir.

AAilletlerin birbirlerini y ak ın d an  tan ım alar ı  ve  a ra lar ın da  fertler sev iyes in 
de ilişkiler kurabilmeleri milletlerarası turizmin gelişm esine bağlıdır . Üye m em 
leketlerin bu a la n d a  tan ıyacaklar ı  İm kân la r  ve gösterecekleri ko lay lık lar  millet
ler a ra s ın d a  münasebetlerin  a rtm as ına ,  insanların  birbirlerini d a h a  iyi a n la m a 
larına ve do lay ıs iy le  dü nya  barış ve güvenliğ inin  korunm asına büyük ölçüde  
yardımcı olacaktır.

Bu yo lda  memleketimizin  kendine düşen görevi lay ık iy le  yerine getirmek
te o lduğunu iftiharla kaydedebil ir im .

Türkiye, s iyas î  a la n d ak i  faa l iyetlere  olduğu gibi Teşk ilâta  bağlı çeşitli 
ihtisas teşekküllerinin faa l iye t  gösterdiği teknik, ekonom ik ve  sosya l a lan lar-  
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daki ça lışm a lara  da aktif bir şekilde katılmaktadır. Bu katkı ve gayretlerimizin  
olumlu sonuçlarını elde etmeye başlad ığ ım ıza  işaret etmek isterim.

Birleşmiş Milletler üyelerinin her fırsatta mensubu bulundukları Teşkilâtın  
yüksek ilkelerine bağlı o larak  hareket etmeleri ve gayelerinin gerçekleşmesine  
yardımcı olmaları en Halİsâne arzumuzdur.

Birleşmiş Milletler gününün milletimize ve  insanlığa mutlu olmasını ca n 
dan  temennî eder, Teşkilâtın ça lışm alarında başar ıya  u laşmasını yürekten d i 
lerim.»

DIŞİŞLERİ BAKANIMIN DEMECİ

«Bundan 22 yıl evvel bugün, Türkiye’nin de dahil bulunduğu 51 m em le
ket, d ünya  tarihinin şahit olduğu en büyük bir harbin sonunda, yeni bir silâhlı  
çatışmanın vukuunu önlem ek gayesiie ,  devletlerin egemenliği ve eşitliği, karşı
lıklı münasebetlerde hukuk düzeninin hâkimiyeti prensiplerine d a y a n a n  Birleş
miş Milletler Teşkilâtını kurmuşlardır.

22 yıl gibi kısa bir z a m a n  içinde bu Teşkilât, maruz kaldığı güçlüklere ve  
m uayyen bir ölçüde de olsa bazı başarısız l ıklarına rağmen barışsever milletler  
camiasının y eg ân e  ümit ışığı o lmakta devam  etmektedir.

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan bu y an a  modern harb teknolojisinin  
kazandığı,  eskisine n azaran  çok yüksek olan, tahrip etme gücü Teşkilâtın seb e
bi mevcudiyetini haklı ve bugün d a h a  da müessir ve kuvvetli olmasını zorunlu  
kılmaktadır.

İnsanlığın harp tehlikesinden uzak, halihazır  medeniyet icaplarına uygun  
barış ve sükûn içinde yaşam as ı  hepimizin arzuladığı bir husustur.

Geçen yıl dünya mültecilerine ithaf edilmiş bulunan Birleşmiş Milletler 
Günü bu defa «Milletlerarası Turizm»de işbirliği günü o larak  ilân edilmiştir. 
Milletlerarası turizmin memleketimiz bakım ından taşıdığı m anâ  ve ehemmiyet
büyüktür. Bu a la n d a  yap m akta  o lduğumuz çalışmaların  ve elde ettiğimiz so 
nuçların, yaln ız  memleketimiz bakım ından bir kazanç  o lm akla  kalm adığı,  aynı 
z a m a n d a  Birleşmiş Milletler Teşkilâtının gayelerinin tahakkukunda  da müsbe! 
bir rol oynadığını memnuniyetle belirtmek isterim.

Modern seyahat vasıtaları sayes inde  mesafelerin kısaldığı devrimizde
milletlerin ve fertlerin yak ından  birbirlerini tanımalarının  ve devam lı tem aslar
kurmalarının milletlerarası münasebetlerin inscın hak  ve eşitliği, işbirliği d a y a 
nışma yönlerinden ne kadar  yapıcı bir rol o ynam akta  olduğu izahtan va re s
tedir.



M emleketimiz Birleşmiş AAilletler Teşkilâtının ve ihtisas teşekküllerinin her 
a lan d ak i  ça l ışm a lar ınd a  aktif bir tutum tak ınarak  diğer üye devletler n azar ınd a  
haklı o la rak  te m ayü z  etmiştir.

Birleşmiş Milletlerin İktisadî ve sosyal a lan la rd ak i  ça lışm a lar ınd a  m e m le
ketimize düşen görevlerde bütün gayretimizi tüm o la rak  insanlığın hali hazır  
şartların ve  imkânların ın  gerektirdiği bir y a ş a m a  standard ına  yükseltilmesi için 
sarf  etmekteyiz. İktisaderı az  gelişmiş bölgelerdeki memleketlerin kalkınması  
yolunda sarfedîlen çabalar ı  destekliyor ve  y ak ın d an  izliyoruz. İktisadî refahın  
ve sosyal kalk ınm anın  dünya  barış ve güvenliğ inin  tessüsünde önde gelen şart
lardan  biri o lduğuna  inanmış bulunuyoruz.

Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilâtı gaye ler ine  henüz u la şa m a m ış  ve  bazen  
güçlüklerle karş ı laşm ışsa  da  bu durum cesaretimizi k ırm am ak, b i lak is  bizi, geç
mişteki tecrübelerden örnek a la ra k  yeni gayret lerde bu lu n m aya  ve kararlı  o l
m a y a  sevketmelidir.

Birleşmiş AAilletler Teşkilâtının yirmi ikinci kuruluş y ıldönüm ünün sevgili  
mîlletimize ve  insanlık  cam ias ın a  hayırlı ve  uğurlu olmasını cand an  dilerim.»

B E L G E  1 3  2 6  E k im  1 9 6 7

M A R E Ş A L  E Y Ü P  H A N ’ IN  A N K A R A ’ Y A  V A R I Ş I N D A  V E R D İ Ğ İ  D E M E Ç

Memleketimizi resmen z iyaret etmekte olan Pakistan cum hurbaşkan ı M a 
reşal Eyüp Han, Esenboğa h a va  a la n ın d a  yaptığı ko nu şm ad a  şunları sö y le 
miştir :

«Türkiye cum hurbaşkanı ve Bayan  Sunay'ın  davetlis i  o la rak  güzel ve m i
safirperver memleketinizi z iyaret  etmek, benim için d a im a  m em nuniyet verici 
olmuştur. Türkiye halkı ve hükümetine, Pakistan halkının iyi niyet ve dilekleriy
le selâm larını getirmiş bulunuyorum. O nlar ,  d a im î surette a rkad aş l ık ,  dostluk  
ve  kardeşlik  hiçleriyle dolu o larak ,  y a n m ız d fp ı r la r  ve sizin refah, sulh ve ad alet  
içinde y aşa m an ız ı  temenni etmektedirler.

Bağlar ım ız  çok eskid ir  ve bu iki ü lkede y a ş a y a n  milletler müşterek mazi  
ve kadere sahiptirler. Türkiye ve  Pakistan halklarını birleştiren sadece  bu b a ğ 
lar değildir. Biz, büyük Atatürk'ün m ücadele  ve başar ı la r ın d an  ilham a lm a k ta 
yız. Şunu m em nuniyetle  söylem ek isterim ki, kardeşlik  İlişkilerimiz gün geçtikçe 
kuvveti erimektedir. Çünki, ça l ışm alar ım ız  ha lk lar ım ız  için karşılıklı an lay ış ,  dost
luk ve  iyi netice veren İşbirliğine istinat etmektedir.

Bu z iyaretim , bir kere d a h a  güzel memleketinizi  ve  cesur halkını görmek,  
memleketiniz in  liderleriyle olan dostluğum u tazelem ek ve yeni a rk a d a ş la r  k a 
z a n m a k  fırsatını sağlamıştır .»
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B E L G E  14 26 Ekim 1967

C U M H U R B A Ş K A N I  S U N A Y ’ İN  M A R E Ş A L  E Y Ü P  H A N  Ş E R E F İN E  V E R D İĞ İ  

Y E M E K T E  Y A P Î L A N  K O N U Ş M A L A R

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay, Pakistan Cum hurbaşkan ı Eyüp Han şerefi
ne verdiği ak şam  yem eğinde şu konuşmayı yapmıştır  :

«Sayın Cum hurbaşkanı,
Begüm Avranzep,

Dost ve kardeş Pakistan'ın müm taz önderini resmî davetlim iz o larak  m em 
leketimizde tekrar görmenin büyük sevinci içindeyiz.

Milletlerimiz a ras ında , kökleri tarihin derinliğinden gelen çok yakın b a ğ 
ların takviyesi mahiyetindeki bu ziyaretiniz, memleketimizin her köşesine yay ılan  
bir bahtiyarl ığa  vesile olmuştur.

Türkiye - Pakistan dostluğu gerek bölgemiz, gerek dünya barışı ve istikra
rı yarar ına  o larak  her geçen gün d a h a  da  gelişmek suretile d evam  etmektedir. 
Milletlerimize şumullü bir şekilde mal olmuş bulunan bu dostluğun m em 
leketlerimiz a ras ındak i münasebetleri en ileri seviyeye ulaştırmış bu
lunduğunu m emnunlukla  m ü şahad e  etmekteyiz.

Dünya barışını tehdit edici bir mahiyet arzeden çeşitli anlaşm azlık lar ın  var  
olduğu bir za m a n d a ,  milletlerarası dostluk ve iyi münasebetlerin, müessir bir 
istikrar unsuru oldukları aşikârdır. Bu itibarladır ki, memleketlerimiz a ras ında  
mevcut örnek seviyesindeki dostane münasebetler bölge ve dünya barışına o lum 
lu katkılar sağ lam aktad ır .

Pakistan'ın zatıdevletlerinin ve hükümetinin vukuflu önderliği a lt ında,  
sağ lad ığ ı  başarıların  biz kardeşlerinize her zam an  iftihar vesilesi o lduğunu te- 
yid etmek isterim. Ö nderliğ in iz  a ltında, yap ı laca k  olan yeni ve hamleli ç a l ı şm a 
larla kardeş Pakistan'ın refah ve saadetin in  gittikçe artacağ ından  emin bu lun
maktayız.

Türkiye’nin milletlerarası d ava la r ın d a  her zam an  yan ında  yer a lm a k  su 
retile izhar eylemiş o lduğunuz kardeşlik duyguları kalplerim izde derin şükran  
hisleri yaratmıştır.

Türkiye'nin aralıksız bir şekilde sarfettiği barışçı gayretlere rağmen he
nüz adil bir çözüme b a ğ la n a m a y a n  Kıbrıs mes'elesi, her an iştiale müsait h a s 
sasiyetini m u h a faza  etmekte ve bu mahiyeti ile bölgem izde sulh ve  sükûnu  
tehdit etmeğe devam  eylemektedir. A d a d a k i  topluluğum uz 4 yıla yakın  bir sü
reden beri, son derece güç şartlar içinde bu lunm asına  rağm en, her türlü fe d a 
kârlığa katlanarak ,  haklı mücadelesini mîllî karakterine has bir azîm ve karar
lılıkla yürütmektedir. Türk milleti ve, Kıbrıs’ iı soydaşlar ım ız , bu d a v a d a  şahsen
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zatıdevletlerini, büyük dostum uz ve kardeşim iz  Pakistan milletini yan ın d a  gör
mekten engin bir gurur duym aktadır .

Bu vesile  ile, zatıdevletlerine, gerek şahsım gerek milletim ad ın a  şü k ra n 
larımı bir kere d a h a  ifade etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç bilirim.

Kıbrıs'ta ve Keşmir'de, pek yakın  bir istikbalde, hak ve  ad a le t  güneşinin  
doğm asın ı bütün kalb im le temenni ediyorum.

Türkiye, Keşmir m es'e lesinde, hiç tereddüt etmeden ad a le t  ve meşruiyet  
saf ında  yer aimıştır. Bu itibarla, derin acı ve ızd ırap larla  bu güne ka d a r  süre
gelmiş bu d a v a n ın ,  Keşmirlilerin meşru haklarını gözönünde tutacak bir şek i l
de ve Birleşmiş Milletler karar la r ına  uygun o la rak  çözüm lenm esi en sam im i d i 
leğimizdir.

O rtad o ğ u 'd a  m e yd a n a  gelen o lay lar ,  bizi, hükümet ve  millet o la rak  bü
yük üzüntü içerisinde bırakmıştır.

Barış d a v a s ın a  sam im iyetle  bağlı bir devlet o la rak  Türkiye, buhranın s i
lâhlı bir ça t ışm aya  va rm a m a s ı  için elindeki bütün imkânları ku llanm aktan  hiç
bir şekilde kaçınmamıştır.

O rtado ğ u 'd ak i  durum la  ilgili o la rak  beyan  etmek isterim ki, Türkiye, kuv
vet ku llanm ak  suıetile a razi  kazancı sa ğ la n m a s ı  ve s iyas î  m e nfaat  elde ed il
mesi yoluna g id ilm esine m u h a l if  o lduğunu, o laylar ın  b aş lang ıc ından  bu y a n a  
birçok kereler açıklamıştır.

Bu itibarla, İsra il ’ in işgal ettiği toprak lardan  geri çekilmesi gerektiğini ve  
Kudüs'te bir em rivaki y ap ı iam ıyacağ ım  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda da  
açıkça belirtmiş bulunuyoruz.

Bundan sonra da  O rtadoğu olayları  ile ilgili memleketler a ras ınd ak i  sü
rekli bir barışın, s iyas î  çıkar ve hesa p la r  d ış ında, Birleşmiş Milletler y asas ı  a d a 
let ve  h akkan iyet  prensipleri çerçevesinde kurulabileceği hususundak i inancı
mızda ısrarla  duracağ ız .

Gittikçe arttığını m em nunlukla  m ü şa h a d e  ettiğimiz kültürel temaslarımızı  
d a h a  geniş ve  verimli bir ha le  getirmek hususunda  mevcut im kân la rd an  a zam î  
derecede istifade etmek gerektiğine inanıyoruz.

Ülkelerimiz a ra s ın d a  ekonom ik ve  teknik ilişkilerin de en ileri seviyeye  
getirilmesini temin için her türlü imkânın a ra şt ı r lm a s ı  lüzum una kaan i bu lunu
yoruz.

H atır layacağ ın ız  gib i,  21 Tem m uz 1964 tarihi,  memleketlerim iz a ras ınd a ,  
özell ikle,  ticarî ve İktisadî işbirliği a la n ın d a  bir dönüm  noktası teşkil etmek
tedir.

Kardeş İran'ın da İşti ra kî ile bu tarihte, milletlerimiz a ras ınd ak i  sarsı lm az  
b a ğ la r  ve  müşterek menfaat ler  üzerine kurulan Ka lk ınm a için Bölgesel işbirliği,  
İkt isadî gel işm em izin  h ızlandır ı lm asına  ve bu suretle halk larım ızın lâyık  olduğu  
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d a n a  yüksek bir refah seviyesine bir an evvel u laşm a la rın a  atfeylediğ im iz bü 
yük ehemmiyetin m üşahhas bir delil ini teşkil etmektedir. Üç sene gibi kısa bir  
z a m a n d a ,  bu yolda  kaydettiğimiz ilerlemeler, günüm üzde, kalkınan memleket
ler için bölgese! işbirliğinin en yapıcı örneğini vermektedir.

Zat-ı devletlerinin ziyaretlerinin başlangıcı güzel bir tesadüf eseri o larak ,  
dost ve kardeş İran'ın müstesna bir günü ile ayni tarihe rastlamış b u lu n m ak 
tadır. Bu vesile ile, İran'ın m üm taz devlet başkan ı Şehinşah ve Şahb an u  h a z 
retlerini Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım ad ına  candan kutlam ak isterim. Bu 
tarihî günün büyük Iran milletini d a h a  mutlu ve müreffeh bir geleceğe götüren  
yoldan  önemli bir merhale teşkil edeceği huşundaki inancımı ifade eylerken,  
zat-ı devletlerinin ve Pakistan milletinin de hislerine tercüman o lduğum a  
kaniim.

Zat-ı devletlerinin ve muhterem kerimelerinin memleketimize yap m akta  
oldukları bu ziyaretin mutlu bir şekilde geçmesini temenni ederken, kadehimi  
şahs î  sıhhat ve saadetlerine, asil  ve kahram an Pakistan milletinin d a im î refah 
ve esenliğine, Türkiye - Pakistan dostluğunun ilelebed devam ına  kaldırıyorum.  
Z in d a b a t  Pakistan Z in d a b a t  Türk - Pakistan dostluğu.»

Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekselans Cum hurbaşkanı,  Bayan  Sunay,
Kıymetli misafirler,

Bize gösterdiğiniz yakın ve  sam îm i hisler için a rkadaşlar ım  ve kendim  
ad ım a  çok müteşekkirim. C an d a n  karşılam anız la , gösterdiğiniz samimiyetle  
aram ızdaki unutulm ayan bağları  bir kere d a h a  hissetmiş olduk.

Sizirı büyük millî  bayram ın ıza  iştirak etmek bugün a ran ızda  bulunm ak  
bize büyük bir şeref kazandırmaktadır.

Sayın Cum hurbaşkanı,  bu vesileyle hükümetim ve Pakistan halkı nam ına  
Türk kardeşlerimizi kalpten tebrik ederim .

Sayın Cum hurbaşkan ı,  Hint yarım ad as ın d ak i  Müslürnanlar, hürriyet m ü
cadelesinden bu y a n a ,  İslâm dünyasının kaydettiği i lerlemelerle yak ın d an  İlg i
lenmektedirler.

Türkiye'nin istiklâl için yaptığı m ücadele bize çok tesir etmiştir. Birinci ci
han  harbinden hemen sonra, m ücadelenizde sizin m uzaffet ç ıkm anız ha lk  d e s 
tan lar ım ızda yer a lm aktadır .  Halkımız, sizin modern bir ülkeyi yara tm an ızdak i  
başarıyı ve bunun büyük Atatürk’ün liderliği a ltında toplanm asın ı büyük bir  
iştiyakla izlemektedir. Bu, kendini bir işe vakfetm e şuuru ve devam lı ça lışm a ile ne
ler elde edilebileceğinin p ar lak  bir örneğini teşkil etmektedir. Her iki ülkenin yakın  
anlayışı ve sıkı bir işbirliği y ap m a s ı  münasebetlerimizin  temeli olmuştur. Bu 
hiçbir z a m a n  tek taraflı olmamıştır . 1965 yıl ında geçird iğ im iz  zor günlerde, s i
zin değerli  desteğin iz  Pakistan'da herkesin h af ızas ında  u nutu lm ayacak  bir hâtı
ra  bırakmıştır.
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Sayın C um hu rb aşkan ı,  Ka lk ınm a için Bölgesel İşbirliği teşkilât ı’nın (RCD) 
kurulması yeni bir devir  açan  bîr o laydır. Bu kuruluş, bizim halklarımızın y a k ın 
laşm ası  ve  isteklerinin hakikate  çevrilmesi için büyük bir gayrettir.  K a z a b la n k a  
ve C akarta  a ras ınd ak i  sahayı k a p say a n  büyük Islâm devletlerinin mevcudiyeti 
m alum unuzdur ve benim inancım a göre, bunların İşbirliği y ap m a s ı  tarihî bir 
zaruret ha line  gelmiştir. Eğer seslerimizi d ü n y a y a  d u yu rm ak  istiyorsak o z a m a n  
küçük devletlerin kendi menfaatleri için birleşmeleri gerekir. Yo ksa  bunlar t a 
m am en ihmale uğrarlar. Dünyanın bu mıntıkasında bu lunan  d iğer devletlere,  
İktisadî ve kültürel topluluklar için b izim bölgesel işbirliği teşkilâtı bir örnek  
teşkil edebilir .

Say ın  C um hurbaşkan ı,  bugün beynelm ile l sahne  karanlık  bir görünüş ar-  
zetmektedir. A n la şm a z lık la r  yüzünden birçok bölgeler kendi çevre ve d ü n y a  
barışı için tehlike yaratm aktad ır la r .  O rtadoğu durumu bizi devam lı o la rak  d ü 
şündüren mühim bir meseledir. Kudüs ve  diğer işgal a ltındaki A ra p  to p rak la 
rından İsrail kuvvetleri bîr an evvel geriye çekilmedikçe, bu bö lgede, sulh ve  
barışın kurulmasına imkân yoktur. Arap lar ın  şerefli y a ş a m a s ı  ve  meselenin h a l 
ledilmesi için, biz bütün olumlu ça lışm aları  destekledik. Devletlerimizin bu hu
susta aynı düşünceye sah ip  olması bizi memnun etmektedir.

Sayın C um hu rb aşkan ı,  Pakistan ile Hindistan aras ınd ak i  temel sorunun
çözülmesi için P ak is tan ’ın sam im i gayretlerine karşı H ind istan ’ın ciddî bir ş e 
kilde isteksizlik göstermesi bize üzüntü vermektedir. Biz şuna  kat’i şek ilde in a 
nıyoruz ki, eğer m ahd ut im kânlarım ız la  lüzum suz s ilâh yarış ına son verilip  H in
d istan ’ın s i lâ h la n m as i le  ortaya çıkan dengesiz l ik  durdurulursa ve Pakistan ile 
Hindistan a ras ınd ak i  iyi kom şuluk münasebetlerini engelleyen Keşmir a n la ş 
mazlığı halledilirse, barış sağ lan ab i l ir .  Şerefli ve  adil bir şekilde H indistan 'la  
a n la ş m a y a  her z a m a n  hazırız.

Sayın C um hu rb aşkan ı,  bilindiği gib i, Kıbrıs meselesinin halli  için hükü
metiniz ile Y u n a n  hükümeti a ra s ın d a  bir görüşm e yapılmıştır. Kıbrıs m es’elesi
üzerinde bizim tutum um uz k a f i  ve  bellidir. Haklı d a v a n ız d a  her z a m a n  y a n ı
n ızdayız. İki ayrı cem aatin  mevcudiyetini kabul eden ve  beynelm ile l a n la ş m a 
ları gözönünde tutan her türlü hal çaresini destekleriz. A d a ’da  y a ş a y a n  ¡kİ ce 
m aatin  yakın  bir z a m a n d a  a n la ş m a y a  varm asın ı  ümit etmekteyiz.

Sayın C um hu rb aşkan ı,  P ak istan ’ın kurulması ile birlikte, bizi Türk ve iran ’lı 
kardeşlerim izden ayıran engeller  ortadan kalkmış, birlikte müşterek g a y e  ve  
hedeflere u laşılm ası sağlanmıştır.  İki m em leket a ras ınd ak i  mevcut b ağ lar ,  sizin 
ve bunu takiben sayın  Başb akan ın  Pakistan'a  yaptığı ziyaretler ile d a h a  d a  
kuvvetlenmiştir. Şahsi inancım istikbalde bölgesel işbirliği ve a ram ızd ak i  a n 
la şm a la r  ile müşterek sa h a la rd a  işbirl iğ imiz d a h a  da  genişletilecektir.

Ekse lanslar ,  B a y an la r  ve Baylar,  ş imdi, Sayın Cum hu rb aşkan ı  Bayan  Su- 
nay , Say ın  B a şb a ka n ,  Bayan  D em ire l’in sıhhatine, kardeş Türk mîlletinin refah 
ve ilerlemesine ve Türk - Pakistan dostluğunun şerefine kadehim izi kald ıra lım .»
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B E L G E  15 27 Ekim 1967

BAŞBAKANIN MAREŞAL E Y Ü P  HAN ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

B aşb akan  Süleym an Demire!, Pakistan Cum hurbaşkan ı M areşa l Eyüp Han  
şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Zatıdevletinizi ve sayın Dışişleri Bakanınızı ve hey'eiinizin değerli  üye
lerini Türk iye’de görmek bizleri çok bahtiyar  etmektedir.

Muhterem kızınızın bu ziyarete katılmış o lm asından ben ve refikam ayrş-
ca sevinç duyuyoruz.

Kardeş Pakistan ’ın değerli  başkanının memleketimizi ziyareti bizim için 
birçok bak ım lardan  önem taşımaktadır. Her şeyden evvel, biz sizi askerî h a y a t
ta olduğu kadar  s iyas î  hayatta d a  başarı kazanmış ve  bugün görüşlerine, k a 
naatlerine bütün d ü n y a d a  hürmet ve itibar gösterilen bir devlet adam ı o larak  
tanıyor ve  bu hüvviyetinizle de size karşı saygı besliyoruz.

Diğer taraftan zatıdevletiniz Türk milletinin kardeş saydığı Pakistan m il
letini temsil ediyorsunuz. Bu ziyaretiniz Türkiye İle Pakistan a ras ınd a , mevcu
diyetinden iftihar duyduğum uz ve idâmesi üzerinde titizlikle durduğum uz sa r 
sı lm az tesanüt ve muhabbetin yeni bir sembolü olmaktadır. P ak istan ’a 
y a p m a k  fırsatını bulduğum resmi ziyaret sırasında bu bağların  ne derece
de milletlerimize mal olduğunu b izzat m ü şahad e  ettim. O  z a m a n  başta  zatıdev-  
letiniz o lm ak üzere Pakistan'ın değerli  idarecilerinden ve Pakistan milletinden  
gördüğüm  ilgi ve sevginin hatırasını canlı o la rak  m u hafaza  ediyorum. Bu z i 
yaretin iz  de Türk milletinin şahsen zatıdevletinize ve Pakistan milletine ne d e 
rece sevgi beslediğinin tecellisine yeni bir vesile teşkil edecektir .

Türkiye ve Pakistan'ı sadece tarih, kültür ve  ortak gelenekler değil,  fakat  
gelecek nesiller için d a h a  iyi hayat  şartları y ara tm ak  hususunda taşıdıkları m ü ş
terek azim de birbirlerine yak ından  bağ lam aktad ır .  Her iki memleket ele barış ve  
ad alet  d avas ın a  ne kadar  sad ık  olduklarını ya ln ız  sözleriyle değil fakat  fi i lleriy
le ' isb at  etmişlerdir. Bugün d ü n y a d a  barışın tüm o larak  dünyanın  ve münferiden  
her memleketin yararına  olacağını tam m an as ıy la  idrak etmekteyiz. A n ca k  b a 
rışın adaletten ayrı lm asına  imkân o lam ıyacağını da gayet iyi biliyoruz. H akk ı
mıza razıyız fakat haksızlık  karşısında adcılet ve şeref yo lunda , göz k ırpm adan  
can kaygusuna düşm eden hakkımızı korumak milletlerimizin tarihe geçmiş h a s 
letidir. Dünyamızı sık sık buhrana sürükleyen çeşitli ihti lâf larda tutumumuz, d a 
ima bu a n a  düşünceden ilham alm aktad ır .  Adil bir barış düzeni içinde 
ülkelerimizin ekonom ik güçlerini ve halklarımızın refah sev iye le
rini yükseltmek, başlıca hedefimizdir. Ekonomik a la n la rd a  asır lardanberi d e 
vam  eden bir durgunluktan kurtularak, en ileri seviyeye en kısa z a m a n d a  v a r 
manın çabası içinde bulunuyoruz. Bu gayretin içinde bulunan memleketlerin
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dış po litikalar ında basiretle ve barışa  hizmet edecek şekilde hareket etmelerin
den d a h a  tabii ne olabilir.

Bugün d ü n y a d a  ayni hedefleri p a y la şa n  memleketlerin kendi bölgelerin
de ara lar ın da  yakın  bir işbirliği kurmak ihtiyacını her gün artan bir şiddetle  
duyduklar ına  şahit oluyoruz. Türkiye, Pakistan ve  İran ’ın 1964'ten beri örnek  
bir işbirliği y ap m a k ta  o lm aları  iftihar vericidir. Gerçekten her üç memleket b u 
gün bölge ve dü nya  barış ına katkıda bulunan  verimli bir tesanüt ve müşterek  
çalışma içindedirler. İktisadî gelişm e a lan ın d ak i  başar ı la r ım ız  arttıkça bu iş
birliğinin kuvvetleneceği muhakkaktır .  Bugün memleketlerimizin kalk ınm a h a m 
lelerinde olumlu neticeler aldıklarını memnuniyetle  m ü şa h e d e  etmekteyiz. Üçün
cü 5 yıll ık plânın u yg u lam a  safhas ı  içinde olan P ak istan ’ın, bu a la n d a  gerçek
leştirdiği İlerlemeler Türkiye taraf ından  ilgi ve sevinçle takip  edilmektedir. Son 
yıllar İçinde Türkiye de sür'atli bir ekonom ik gelişm e temposu içindedir. Birinci 
5 yıllık p lân  devres inde gayri safî  millî hasılatımız sabit  f¡atlarla  ‘1966 yıl ına  
kadar  yılda orta lam a % ,  5 oran la  artmış, 1966'dcı ise bu oran % 9 .1 'e v a r 
mıştır. Bu kalk ınm a gayreti içinde RCD çerçevesindeki işbirliğimizin hepim ize  
yeni tecrübeler ve  yeni imkânlar sa ğ la y a c a ğ ın a  itimat etmekteyiz,

Türkiye, İran ve  Pakistan a ra s ın d a ,  dış politika ve güvenlik  konusunda  
da çeşitli çerçevelerde ve şekillerde işbirliği mevcuttur. Bu işbirliğinin lüzum ve  
zaruretine her za m a n k i  gibi inanm aktay ız .  Son defa  devlet ve  hükümet başkan-  
ları sev iyes inde İranda, R a m sa r ’da  yaptığ ım ız  toplantıda bu teşriki mesainin  
fa y d a s ın a  tekrar müştereken işaret etmemiz bizce m em nuniyet verici olmuştur.  
Milletlerarası durumun bugün tehlikelerle o lduğu k a d a r  fırsatlarla  da  dolu olan  
nazik  bir sa fh a d a n  geçtiği a n d a  a ra m ızd a  her konuda ve  sık sık istişareler y a 
pılması büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır .

Bu z iyaretiniz  memleketlerim iz a rosındaki ikili ilişkileri o lduğu kadar,  Tür
kiye ve Pakistan'ı İlgilendiren bölgelerde son z a m a n la rd a  vuku bu lan  ge l işm e
leri gözden  geçirm ek fırsatını vermektedir. Üzerinde eğ ild iğ im iz  önemli bir ko
nu tab iat ıy la  Orta Doğu'daki tehlikeli durumdur. Bu bö lgede barış yo lunda  a y 
lardan  beri bir inkişaf vuku bu lm am asın ı  endişe  ve  üzüntü ile karşılıyoruz. Gerek  
Türkiye gerek Pakistan'ın Orta Doğu hacJiselesi m uvacehesindeki siyasetleri a y 
nı kayg u lara  d a ya n m a k ta d ır .  Her İkimiz de kuvvet kullanılması ve  emrivakiler  
yara t ı la ra k  meselelerin halline çalış ı lm ası,  askerî  işgalin  devam  ettirilmesi, ateş
kes a nd laşm as ın ın  ih lâline karşıyız. Orta - Doğu'da  sürekli bir barış düzeninin  
kurulmasını canı gönülden temenni etmekteyiz ve bu yo lda  gayretlerimizi esir
gem e m ek  kararındayız .

Türkiye ile Pakistan a ra lar ın dak i  d a ya n ışm an ın  bir icabı o la rak  birbirleri
ni meşru ve  haklı d a v a la r ın d a  elden gelen a zam i  nisbette desteklem eye devam  
ed iyor la r  .Biz kendi b ak ım ım ızdan  bölgem izin  barış ve  istikrarını tehlikeli bir  
şek ilde  zedelem ekte  o lan Kıbrıs ihtilâfının bir an evvel barışçı bir çözüm şekli
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ne u laşab ilm esi  için her türlü gayreti sarfettik. Bu a la n d a  bugüne ka d a r  o lum 
lu bir gelişme vuku bu lm adıysa  bunun müsebbibi herhalde Türkiye değildir.  
İhtilâfa kolaylıkla bir çözüm yolu bu lunam ıyacağı belli o lunca, barışı korumak  
hususi bir d ikkat ve itinaya lüzum gösterir. Türkiye bu bak ım dan  kendisine d ü 
şen görevi hiç şüphesiz  yerine getirecektir. Bununla beraber, Türkiye’nin teenni
sine rağmen emrivakiler yaratılarak, tahrik edici durum lar vücuda getirilerek  
gerginlik arttırılırsa bunun mesuliyeti Türkiye'ye elbetteki yükletilerniyecektir.

Sözlerimi bitirmeden evvel ziyatetinizin bizleri ne kadar  mesut ettiğini bir 
kere d a h a  belirtmeme m ü saade  buyurmanızı riccı ediyorum. Biz nasıl Pakistan-' 
d a  kendimizi evimizde hissediyorsak, zatıdevletlerinin çok iyi tanıdığı ve size 
çok bağlı  olan yurdum uzdaki ikâmetinizin güzel hatıralarla  dolu o larak  geç
mesini candan  diliyoruz.

Türk ve Pakistan milletlerinin kardeşlik ve tesanüt hislerini en güzel şekil
de aksettiren bu tarihî a n d a ,  kadehimi zatıdevletlerinin şahsî  sıhhat ve sa ad e t
leri, asîl  Pakistan milletinin refah ve tealisi ve  ebedî Türk - Pakistan dostluğu  
için kaldırıyorum.»

Pakistan cumhurbaşkanı Eyüp Han, şu konuşmayı yapmıştır :

«Başkentinizdeki iki günlük ikâmetimiz sırasında her yerde bizlere g ös
terilen a lâkan ın  içten geliş ve s ıcaklığından z iyadesiy le  mütehassis olduk. Biz
lere gösterilen hüsnü kabul memleketlerimizi birbirine b a ğ la y an  yakın ve kar- 
deşâne  bağların  bir nişanesidir.

M üm taz Cum hurbaşkan ın ız  ve zatıâlinizin  d inam ik  liderliği a ltında Tür
kiye’nin İktisadî a la n d a  sür’ctie katettiği mesafeleri müşahacle etmek bizleri 
büyük bir hayran lık  içinde bırakmıştır. Türkiye'nin geçen yıl zarfında ziraatte  
% 8.5 ve sınaî istihsalde % 9.5 oranında sağ lad ığ ı  gelişme hızı, memleketiniz  
iktisadiyatına şekil veren realist ve ileri görür siyasetin bir delil idir.

Bizler de memleketimiz kaynakların ı geliştirmek ve iktisadiyatımızı s a ğ 
lam ve kendi kendine yeterli temellere istinad ettirme gayretleri içerisindeyiz.

Eylül 1965 harbinin tesirlerine rağmen, üçüncü 5 yıllık plânımız tatm in
kâr bir şekilde ilerlemektedir. Bu yıl % 7 oranında bir gelişm e hızına erişmeyi 
umm aktayız.  Yürürlükte bulunan p lânda  öncelik arzeden hususlar tarıma d aha  
büyük ağırlık verilecek şekilde yeniden tanzim edilmiştir. Bu, bizim, g ıda  m a d 
delerinin üretimi konusunda en kısa z a m a n d a  kendi ken d ire  yeterli bir hale  
gelme arzumuzu aksettirmektedir.

Sayın B aşb akan , büyük Kuzey komşunuzla münasebetlerinizi norm alleş
tirmek hususunda takip ettiğiniz politikayı büyük bir ilgi ile izlemekteyiz. Biz 
de ikili bir e sa sa  müsteniden münasebetlerimizi geliştirmekte ayn i yolu takip  
etmekteyiz. Ülkemizin coğrafi mevkii dolayısiyle, dış politikamız bütün büyük
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devletlerle dostane m ünasebetler  idam e ettirmek esas ına  d ayan m ak tad ır .  M il
letlerarası durum değiştikçe bizim vaz iyet im izde  olan bütün ülkeler için bu po
litika en realist tutum olm aktadır .  Fakat bu, m e nfaat  üzerine kurulmuş bir po
litika değildir. Kom şularım ız la  dostane ve sam im i m ünasebetler  kurm ak sure
tiyle sulhun tesisine müsber katkıda bu lunabileceğ im ize  kuvvetle inanıyoruz.

Kalk ınm akta  olan ülkeler güm rük tarife duvarları  ve miktar tahditlerinin  
sebep olduğu meseleler karşısında bulunm aktadır lar .  Bölge esas ına  müstenit  
yakın  İktisadî b a ğ la r  kurulması bu ülkelerin karşılıklı m üzaheret ve  işbirliği y o 
luyla kaynaklar ın ı geliştirmelerine yardım edecektir.

Bu kabil ça l ı şm a la r  ka lk ınm akta  olan ülkelere, dünyanın  zengin  ve e n 
düstri a la n ın d a  ileri ülkeleri ile alış veriş lerinde d a h a  büyük müesseriyet k a z a n 
dıracaktır.

Son üç yıl içinde Ka lk ınm a için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı çerçevesinde  
giriştiğimiz teşebbüslerde bazı i lerlemeler kaydettik. Bu teşkilâtın ödem e bir
liği, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bunu, bölge içi ticaretin l iberalleş
tirilmesine yöneltilmiş diğer tedbirlerin tak ip  ettiğini görmekten memnuniyet  
duyuyorum . Diğer a la n la rd a  da te rak k ; hızı tatm inkâr olmuştur. R am sar  kon
feransını tak iben , üç ülke p lâ n la m a  teşkilâtlarının yüksek  dereceli memurlarını  
içine a lan  bîr ça lışm a grubu kısa bîr süre sonra Tcınran'da to p lan arak  karşılıklı  
işbirliği a lanını genişletmek ve üç ülke p lân lam a  teşkilâtlarının koordinasyonu  
için tedbir a lm a k  imkânların ı inceleyecektir. Biz, bölge içi ticaretin, sonunda,  
Iran Türkiye ve Pakistan ile muhtemelen bölgenin d iğer  ülkelerini içine a la ca k  
bir müşterek pazar ın  kuru lm asına  yol a ç a c a k  şekilde d a h a  da  genişletilmesine  
hazırız.

Ekse lanslar ,  B a y an la r  ve  Baylar,  s îzden Türkiye cum hurbaşkan ı ekse lans  
Cevdet S unay  ve Türkiye B aşb akan ı  ekse lans Sü leym an  Dernirel’ in sıhhatine,  
Türk milletinin ilerlemesi ve  refahı ile Türkiye ve  Pakistan a ras ınd ak i  dostlu
ğun kuvvetlendirilmesi şerefine benimle birlikte kadehleriniz i  kaldırmanızı rica 
ed er im .»-

B E L G E  1 6  2 7  E k im  Î 9 6 7

P A K İ S T A N  C U M H U R B A Ş K A N IN IN  C U M H U R B A Ş K A N I  S U N A Y ’ İN  Ş E R E F İN E  

V E R D İ Ğ İ  Y E M E K T E  Y A P I  İLA N  K O N U Ş M A L A R

Pakistan C u m h u rb aşkan ı  M areşa l  Eyüp Han, Cum hu rb aşkan ı  Cevdet Su
nay şerefine verdiğ i yem ekte şu konuşmayı yapm ışt ır  :

«Ekseiâns C um h u rb aşk an ı  C evd et Sunay, Bayan  S u n ay ,  ekse lans Sü ley
m an, Demire!, m üm taz  misafir ler,  B a y an la r  ve Baylar ,
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Bu akşam  sîzleri a ram ızda  se lâm lam ak  b ana  büyük bir zevk  vermektedir. 
Büyük ülkenize yapm ış o lduğumuz bu ziyaret, temaslarımızın  yenilenmesi ve  
genellikle bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda, görüş teatisi hususunda  
mükemmel bir vesile teşkil etmiştir.

Memleketlerimiz Afrika - A sy a  milletleri cam iasına  mensuptur. Bu d aha  
iyi bir tabirle üçüncü dünya o larak  v a s ı f la n d ırm a k ta d ır .  Bu mefhum, her ne 
kadar  bugün için, müphem ise de, geniş A sya  ve Afrika kıt’a la r ında ,  muhtelif 
kalkınm a seviyeleri arzeden milletlerin, kollektif şuurlarını aksettirmektedir. Bu 
kuvvet, şimdilik, arka p landa  kalmış olabilir. Fakat, bunun İnsanlığın geleceği 
için pek şumullü m an a  ifade eden bir kollektif kuvvet o larak  birgün ortaya çık
ması gayrı kabili içtinaptır.

Müşterek tecrübeler, ideal ve hedefler üzerinde bir a ra y a  gelmiş bir mil
letler topluluğunun varlığını şimdiden görebiliyorum.

Türkiye ve Pakistan, dünya  jeo - politik haritasındaki yerleri ile, A sy a  ve  
Afrika aras ınd a  son derece kıymetli bir bağlantı teşkil etmekteler ve bu b ö lg e
lerde bir anahtar  rolü oynam aları  m ukadder bulunmaktadır.

Birbirlerine esasen birçok sağ lam  ilişkilerle bağlı bulunan memleketleri
miz ve İran’ın, birbirlerine dcıha çok yak laşm alar ı  ve mümkün olduğu kadar  
d a h a  çok sa h a d a  teşriki m esaide bu lunm alarına  bölgede ve diğer yerlerde hu 
sule gelen son gelişmeler karşısında gittikçe artan büyük bir ihtiyaç duyulduğu  
hususunu kabul buyuracaksınız. Bu gelişmelerden öğrenebileceğimiz önemli  
bir husus, karşılıklı yardım ve kendine güvenç, d a im a  pcırolomız olmalıdır. Bir- 
leşmedikçe ve birbirimizle işbirliği yap m adıkça  d a im a  zayıf kalabilir iz  ve bizle- 
re muhasım kuvvetlerin tahribatına karşı mukavem et edemeyiz.

1965 yılında ihtiyaç anım ızda bizlere kendiliğinizden yapm ış  o lduğunuz
âlicenap destek ile, siz bu ideali,  şimdiden realiteye intikal ettirmiş bulunuyor
sunuz. Biz, bu yardım için size minnettarız. A llah  esirgesin, bu neviden bir d u 
rumla karşılaşırsanız bizieri yan ın ızda  bulacaksınız.

Konuksever başkentinizden ayr ı lm adan  önce, size ve b a şb a k a n a  bir ke
re d a h a ,  kısa ziyaretimiz sırasında bizlere gösterilen sıcak ve büyük m isafirper
verlikten dolayı teşekkür etmek isterim .

Ekselânslar,  b a y a n la r  ve baylar,  kadehimi Türkiye cumhuriyeti cumhur

başkanı ekselans Cevdet Sunay ve  Bayan Sunay, ekselans Sü leym an Demirel 

ve Bayan Demirel’ in sıhhatleri,  bu memleketteki kardeşlerimizin refah ve  s a a 
deti ve  gittikçe gelişen Türk - Pakistan dostluğu için kaldırırken, b ana  iştirakini

zi rica ederim.»
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C um hurbaşkan ı Cevdet Su n ay  ise şu konuşmayı yapm ıştır  :

«Sayın C um hurb aşkan ı,

Memleketim ve şahsım  hakk ında  izhar b uyurduğunuz sam im î ve  asil  his
lerini;: ve a n ’a ne v î  Pakistan misafirperverliğ inin p ar lak  bir örneğini teşkil eden  
bu akşam ki davetin iz  için şükranlarım ı ifade etmek isterim.

Ziyaretin iz in , memleketlerim iz a ras ınd a  mevcut karşılıklı dostluk, d a y a n ış 
ma ve verimli işbirliğini yeniden teyid ve takv iyeye  imkan vermiş o lm asından  
son derece m em nuniyet duyuyoruz.Türk iye'ye yap m ış  o lduğunuz bu kısa z iy a 
retin, zatıdevletleri ve Pakistan halkı için besled iğ im iz  sam im i ve  gittikçe artan  
dostluk hislerini tekrar m ü şa h e d e  imkânını vermiş o lduğuna  em inim. Bölgemiz  
ve genellik le  d ü nya  m e s’eleleri hususunda, derin vukuf ve m â n a  taş ıyan  ileri 
görüşlerinizi öğrenmek, ilişkilerimizin âtisi yönündeki inançlarımızı takv iye  ey
lem işlir.

A sy a  - Afr ika  memleketleri cam iasın ın , d ü nya  barışı ve milletlerarası  
ahenk  ve işbirliğine, büyük bir katkıda bulundukları hususundaki fikirlerinizi  
tam am en  p ay laşm ak tay ız .

Bilindiği gibi : Türkiye, tarihî ve coğrafî  mevkii do lay ıs iy le  çok veçheli bîr 
s iyaset gütm ek zorunluğurıdadır . Türkiye, bugün, A v ru p a  cam iasın ın  bir üyesi 
olduğu kadar, A sy a  - Afr ika  cam iası  içinde rol o yn a m a k la  müftehirdir. Türkiye, 
bu suretle, birçok milletlerarası ınes'e lelerde ve  memleketlerarası y a k ın la şm a d a  
olumlu ç a b a la r  sarfedebileceği kanaatindedir .

Millî  tarih im izin , geniş ve  zengin tecrübelerini d a im a  kendisine rehber 
edinen Türkiye, Afr ika A sy a  memleketlerinin ikinci dü nya  harbini takip  eden  
devrelerde, karşılaştıkları sorunların önem ine tam am en  m üdrik  o larak ,  bu m il
letlerin bağım sız l ık larına  kavuşm ası  ve  müstemlekeciliğ in tasfiyesi yolunda  
mevcut im kânlar  ö lçüsünde, yard ım  ve müzahureti bir vecibe addetmiştir.

K a lk ınm a ha linde  bu lunan  Türkiye, Pakistan ve İran ’ın, e! ve gönül birli
ğ iy le  gir işmiş o ldukları faa l iyetler ,  aynı yo lda  bulunan  A s y a  - Afr ika  mîlletleri 
için de m üsbet bir bölgesel işbirliği örneğini ortaya  koymaktadır.

Milletlerimiz a ras ınd ak i  İlişkilerin, ittifakların dahi fevkinde bir seviyeye  
ulaştığını görm ek, bize sonsuz bir bahtiyarlık  bahşetmektedir .

Memleketlerimizi birbirine b a ğ la y a n  bu en yakın  ilişkilerin milletlerimizin  
y arar ına  o la rak  d a h a  da  İleri sev iyeye u la şa ca ğ ın a  olan inancımız tamdır. Bu 
inançla  kadeh im i,  zatıdevletlerin în ve Begüm A v ran zep 'in  şa h s î  s ıhhat ve s a a 
detine, Pakistanlı kardeşler im iz in  refah ve terâkki yo lundaki başarıların ın  d e v a 
mına k a ld ırm am a m ü saade ler in iz i  rica ederim .»
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B E L G E  17 31 Ekim 1967

1. Pakistan Cum hurbaşkanı Sayın M areşa l M uham m ed Eyüp Han Türkiye  
Cum hurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'ın davetine icabetle 26 - 31 Ekim 1967  
tarihlerinde Türkiye'yi resmen ziyaret etmiştir. Pakistan C um hu rb aşk an ı ’na bu 
ziyaretinde kızları Begüm A urangzeb , Dışişleri Bakanı Sayın Syed Sharifuddin  
Pirzade ve  Begüm Pirzade, Prens A urangzeb , Cum hurbaşkan ı Özel Kalem M ü 
dürü Sayın Fida H assan  ve Begüm Fida H assan , Enformsyon Sekreteri Aftaf
G a u h a r  ve diğer yüksek dereceli memurlar refakat etmişlerdir.

2. Pakistan Cum hurbaşkan ı,  A n k a ra ’daki ikameti sırasında Türkiye Cum-  
huriyeti'nîn kuruluşunun 44. yıldönümü törenlerine katılmaktan müstesna bir 
memnuniyet duymuştur. Pakistan Cum hurbaşkan ı bu münasebetle  Hükümeti  
ve Pakistan halkı ad ına  en sıcak tebriklerini ve Türkiye'nin refah ve  ge lişm esi
nin devam ı için en İyi dileklerini sunmuştur.

3. Cum hurbaşkanı M uham m ed Eyüp H a n ’a A nkara  Belediyesi taraf ından  
şehrinin anahtarı ve  fahri hemşehriliği verilmiş ve kendileri bu jestten pek m ü
teşekkir kalmışlardır. Pakistan Cum hurbaşkanı İzmir ve İstanbul şehirlerini de 
ziyaret etmiştir.

4. Cum hurbaşkan ı ve beraberlerindekiler gittikleri her yerde büyük mu
habbetle  ve kardeşçe karş lanmıştır. Bu sıcak kabul, kardeş Türk ve Pakistan  
ha lk  ve hükümetlerini birbirine b a ğ la y an  tarihî ve anan ev î  rabıtaların bir i fade
si olmuştur. Cum hurbaşkanı,  Türkiye’de son za m a n la rd a  muhtelif a la n la rd a  
kaydedilen  m uazzam  ilerlemeyi derin takdirle müşcıhade etmiştir.

5. Pakistan Cum hurbaşkanı,  Türkiye Cum hurbaşkanı ve Başbakanı ile g ö 
rüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelere Pakistan Dışişleri Bakanı Syed S h a 
rifuddin Pirzade ve Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ îa ya n g il  ve Y a rd ım 
cıları katılmışlardır,

6. Görüşmeler çok çeşitli konuları kapsam ış ve tam bir çınlayış, iyi niyet 
ve işbirliği havası  içinde cereyan etmiştir. Görüşmelerde genel o larak  milletler
aras ı  durum, Orta Doğu'daki son buhran, Hint - Pakistan ilişkileri, Kıbrıs m ese
lesi, RCD'de kaydedilen  ilerleme ve ikili ilişkiler gözden geçirilmiştir.

7. İki tarak, milletlerarası durumu gözeleri geçirirken, barışın ve g üven li
ğin korunması, gerginliğin izale edilmesinin, insanlığın karşılaştığı en önemli  
sorunlar olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Barışın, devam lı o labilmesi  
için adalete  istinad etmesi gerektiği hususundaki kesin kanaatlerini tekrarla
mışlardır.

TÜRK - PAKİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ
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8. İki ta raf  Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüşürken ha lihaz ır  durumun  
tazaımmun ettiği tehlikeler karşıs ında duydukları endişeyi tekrarlamışlardır .  Buh
ranın, ad a lete  müstenit barışçı bir çözüm e varm ası  ve  bö lgede devam lı  bir b a 
rışın tesisi için hiçbir gayretin esirgerımemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. M il
letlerarası m ünasebetlerde toprak ilhakı ve s iyas î  avanta j  temini için kuvvete  
m ü racaat  o lunm asına  karşı olduklarını bîr  kere d a h a  beyan  etmişlerdir. İsrail 
kuvvetlerinin A ra p  topraklarını tahliye ederek 4  H aziran  1967 tarihindeki m e v
kilerine geri çekilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İsrail' in Kudüs'ün statüsünü  
değiştirm ek yönünde aldığı tedbirlere karşı kesin muhalefetlerini ifade ederek,  
bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun O lağ anü stü  Toplantıs ında kabul  
edilm iş o lan  kararların uygu lan m ası  gerektiğini tebarüz ettirmişlerdir.

9. Pakistan C um hu rb aşkan ı,  P ak istan ’ın H indisfan ia  h a l ih az ır  ilişkilerinin  
durumunu ve iki memleket a ras ınd ak i  ilişkilerin norm alleşm esine engel o lan  
faktörleri izah etmiştir.

10. Pakistan C um hurb aşkan ı Ja m m u  ve Keşmir ihtilâfının, H ind isfan ia  
Pakistan a ra s ın d a  barış ve iyi komşuluk ilişkileri bak ım ından  olduğu ka d a r  ih
tilaflı Ja m m u  ve Keşmir eyaletindeki halkın iyiliği bak ım ından  d a  âcil ve  b arış
çı çözüm e varm asın ın  önemini izah etmiştir.

11. İki taraf Ja m m u  ve Keşmir meselesinin, milletlerin kendi m u k a d d e ra t
larını kendilerinin tayin etmesi prensibine ve  Birleşmiş AAilletler kararlar ına  u y 
gun o la rak  bir an önce çözüm ünün, G ün e y  A s y a  Y a r ım a d a s ın d a  ve  bö lgede b a 
rış için lüzumlu olduğu hususunda  m utabık kalmışlardır. Pakistan C u m h u rb a ş
kanı, Türk iye’nin, meselenin bu prensiplere uygun o la rak  âdil ve  barışçı bir çö
zü m e varm ası  için gösterdiği devam lı  destekten dolayı derîn şükranların ı ifade  
etmiştir.

12. İki ta raf  Kıbrıs meselesini incelemişlerdir. Türk tarafı,  Türkiye'nin bu 
haklı d â v a s ın d a  Pakistan 'dan  gördüğü sürekli destekten ötürü memleketinin  
sam im i şükranlarını tekrarlamış ve  son gelişmeleri ve barışçı çözüm yo lunda  
terakki kayded ilm em esi sebeplerin i etraflı bir şekilde izah etmiştir. A n d laşm a -  
ların bağlay ıc ı  mahiyetini teyid eden taraf lar ,  A d a ’da  iki ayrı millî  cem aatin  
mevcudiyetini kaa le  a la ca k ,  bunların meşru hak  ve menfaatlerini koi'uyacak  
ve barış ve tanrı güven lik  içinde yaşa y a b ilm e le r in i  s a ğ la y a c a k  şekilde a n la ş m a 
y a  müstenid bir ha! çaresi bulunm ası gerektiğini yeniden ifade etmişlerdir.

13. Taraf lar ,  Pakistan ile Türkiye a ra s ın d a  her istikamette artan ilişkileri 
m em nuniyetle  kaydetmişlerdir.  Bu ilişkilerin özell ikle İktisadî ve  kültürel a la n 
larda  genişletilmesini öngören tedbirlerin a lınm ası  hususunda  m u tab a k a ta  v a r 
mışlardır. İki m emleket a ras ınd ak i  ticarî ilişkileri gelişt irmek için Ticaret Heyet
lerinin karşılıklı ziyaretler y ap m a s ı  h ususund a  da a n la ş m a y a  varılmıştır. Bu k a 
rarın tatbiki için Türkiye'den bir heyet kısa z a m a n d a  P ak is tan ’ı z iyaret e d e 
cektir.



14. Türk tarafı, P ak istan ’ın Karaşi ve  D akka şehirlerinde Türkiye'nin iki 
Başkonsolosluk açması hususundaki mutabakatını Pakistanla  hergün gelişen  
ilişkileri gözönüne a larak ,  memnuniyetle kaydetmiştir.

15. İki ta raf  Kalkınma iç:n Bölgesel İşbirliği’nin kaydettiği terakkiyi g ö z 
den geçirmişlerdir. Taraflar,  PCD çerçevesinde Türkiye, İran ve Pakistan a ra s ın 
dak i karşılıklı işbirliğinin artmakta olmasını Rarnsar Zirve Konferansında  
teşkiline karar verilen Çalışm a Gurubunun kurulduğunu ve ilk toplantısını g e le 
cek hafta akdedeceğini memnuniyetle kaydetmişlerdir. Bu toplantıyı ö nü m üz
deki yılın başlar ında akdedilecek olan B akan lar  Konseyi toplantısı takip  e d e 
cektir. iki taraf, RCD'nin çeşitli a lan la rd ak i  faaliyetlerinin hızlandırılması için 
gerekli tedbirleri görüşmüşlerdir. RCD'nin ortak teşebbüslerle üye devletlerin  
İktisadî kalk ınma d avas ın a  hizmet etliği hususundaki kesin inançlarını ifade  
etmişlerdir.

16. Pakistan Cum hurbaşkanı şahsına  ve refakatirıdekilere z iyaret süresin
ce gösterilen candan kabul ve sıcak misafirperverlikten dolayı derin şükran ve  
minnetlerini ifade etmiştir.

B E L G E  1 8  28 E k im  1 9 6 7

TASS AJANSININ CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE 
YAYINLADIĞI YAZI

Cumhuriyet Bayram ıy la  ilgili o la rak  Sovyet Tass a jansı yorumcusu V la d i 
mir Kuclelin a şağ ıd ak i  yazıyı yayınlamıştır.

«Türkler yarın cumhuriyet ilânının 44, yıldönümünü kutlayacaklardır. Türki
ye  cumhuriyetinin tarihi,  ulusal kurtuluş mücadelesinin lideri ve cumhuriyetin  
birinci cumhurbaşkanı M ustafa  Kemal Atatürk'ün ad ıy la  yak ından  ilgilidir A t a 
türk So vy  eti er Birliği ile dostane ilişkileri geliştirmeye büyük önem vermişti.

Bağımsızlığı için sa v a şa n  Türkiye, Lenin devrinde yap ılan  yard ım a son d ere
ce müteşekkir kalmıştır. 1920 Kasım ında M o sk o v a ’ya gönderdiği bir telgrafta  
Mustafa  Kemcıl Atatürk şunları yazm aktay ıd ı.

«Türk halkının Sovyet halk ına duyduğu hayranlığı İfade etmek benim İçin 
bir zevktir.»

16 Mart 1921'de M oskova 'da  Türkiye ile Rusya Federasyonu aras ında  
im za lan an  dostluk ve kardeşlik ant laşm ası  da Tüı k - Sovyet ilişkilerinin ge liş
mesinde önemli bir adım teşkii etmiştir. Egemenliğe saygı,  birbirlerinin işlerine  
karışm am a, ortak işbirliği ve yardım esas lar ına  d a y a n a n  bu belge, yeni Türkiye’ 
nin uluslararası kuvvetli durumunu k azanm asınd ak i önemli etkenlerden o lm uş
tur.
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T ü rk -S o v y e t  ilişkileri d a h a  sonraki y ıl larda  da olumlu bir şekilde gelişm iş,  
1930 yıl larında Sovyet İktisadî ve teknik yard ım ıyla  kurulan Kayseri ve  Nazill i  
tekstil fabr ika lar ı ,  Türkiye'de hafif  endüstrinin gelişm esinde  önemli rol o y n a 
mıştır.

Fakat  m aa le se f  Türk - Sovyet ilişkileri her z a m a n  iyi olmamıştır. Z a m a n  
z a m a n  bu ilişkileri karşılıklı güvensiz l ik  ve  şüphe sarsmıştır .

Lenin'in öğütlerine sad ık  kalan Sovyet hükümeti, Sovyetler Birliği ile Tür
kiye a ra s ın d a  birbirine inan m a ve iyi komşuluk ilişkilerini yeniden tesis için b ü 
yük ça b a  harcamıştır. Sovyetler Birliği nin bu a m a c a  m atuf çab a la r ı ,  A n k a ra  
iktidar çevrelerinde a n lay ış la  karşılanmış ve  bir Türk politikacısının dediği gibi  
« K aradeniz i  b a ğ la y a n  buzlar  süratle çözülm eye başlamıştır .»

Sovyet ve Türk liderlerin ziyaretleri de karşılıklı anlay ış ın  yara t ı lm as ın a  ve iki 
ülke aras ınd ak i  işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olmuştur.

Türk ulusu, Sovyetler Birliği B aşb akan ı  Kosİg in ’in A ra l ık  19 6 6 ’d a  Türk iye'
yi resmî ziyareti s ırasında kendisine sıcak bir hüsnükabu! göstermiştir.

Sovyetler Birliği B aşb akan ı  ile Türkiye Cumhuriyeti B aşb akan ı  ziyaretin
sonunda yay ım lad ık lar ı  ortak bildiride, Sovyet ve Türk hüküm et
lerinin Lenîn ile Atatürk ’ün kurduğu gelenekleri tak ip  ederek karşılıklı dostluk  
ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirme ve karşılıklı güveni kuvvetlendirme yo lun
daki arzularını teyit etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti  B aşb akan ı  Sü leym an  Demirel'in geçen Eylülde So v
yetler Birliğine yaptığı iadei ziyarette, Sovyet halkı bu seçkin Türk ziyaretçiyi  
sam im i bîr şek ilde karşılamıştır . Sovyet halkı Demirel'in ziyaretini, iki ülkenin  
halkları a ra s ın d a  iyi komşuluk ilişkilerinin gelişm esine doğru yeni ve  önemli  
bir ad ım  o la rak  görmektedir. S ü leym an  Demire! de, Sovyetler Birliği’nde kendisine  
gösterilen sıcak hüsnükabulü  övmüştür. Sovyet hükümetinin şerefine verdiği bir  
öğle yem eğinde , Türk B aşb akan ı  şunları söylemiştir  :

«Türk ulusunun temsicileri o lan  bizler, Sovyet toprağ ına  a y a k  bastığımız  
a n d a n  itibaren can d a n  bir hüsnükabul ve  dostça duyg u lar la  sarıldık. G ö rd ü ğ ü 
müz bu yak ın lığa  gerçekten müteşekkiriz. Ncızik d avetin iz  üzerine yaptığ ımız  
bu ziyaret,  ilişkilerimizin yapıcı yönde gelişm ekte olduğu bir z a m a n a  ras lam ak-  
tadır

Türk halkını bu ulusal b a yra m la r ın d a  tebrik ederken Sovyet halkı, d a h a  
çok başarı  d iler ve  Sovyetler Birliği iie Türkiye a ras ınd a  dostane ilişkilerin kuv
vetleneceği ve gelişeceğine olan İnancını ifade eder.»
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

KIBRIS BUHRANI

' Türkiye İle Yunanistanı harbin eşiğine kadar götüren Kıbrıs buhranı, 
adada 15 Kasım akşamı iki Türk köyüne karşı girişilen saldırı ile  başlamış 
ve' 3 Aralık gününe kadar devam etmiştir. Hükümet, 16 Kasım günü Türki
ye Büyük M illet Meclisini toplantıya çağırarak, ertesi günü andlaşmalar gere
ğince müdahale hakkının kullanılması hususunda Meclisin kararım almıştır. 
17 Kasım akşaıiıı Yunan hükümetine bir nota tevdi edilmiştir. Ayni zamanda 
da, meydana gelen buhranın sebepleri ile muhtemel neticeleri, komşu, dost 
ve müttefik ülkelere izah edilmiştir. Bütün askeri hazırlık]arını tamamlayan 
hükümet, barışçı yolların sonuna kadar denenmesi inancına sadık kalarak, 
bu maksatla yapılan dostane teşebbüs tekliflerini kabul etmiştir. Bunun üze
rine başlayan kesin diplomatik faaliyetin hareket noktası Türk hükümetinin 
görüşlerine dayanmaktaydı. Bu görüşler, Kıbrıs’taki gayri meşru Yunan kuv
vetlerinin adayı süratle terki, Kıbrıs Rum M illi Muhafız Kuvvetlerinin dağı
tılması ve böylece Türk cemaati üzerindeki baskının kaldırılması idi. Başkan 
Johnson un özel temsilcisi, Nato Genel Sekreteri ve TJ Thant’ın özel temsil
cisinin katıldıkları bu çalışmalar sonunda Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir mütabakat hasıl olmuştur.

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUN AY’IN İNGİLTERE’Yİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m 1 - 8 Kasım tarihleri arasında İngilte
re’ye yaptığı resmi ziyaret, iki müttefik ülke arasında dostluk münasebetlerini 
claha da kuvvetlendirmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

RCD’N İN  «ATATÜRK VE İNKILAP» KONULU-SEMİNERİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı tarafından düzenlenen 
«Atatürk ve înk ilâp» konulu seminer 9 - 1 1  Kasım tarihleri arasında Ankara" 
da yapılmıştır. Seminere Türk înkilâp Tarihi Enstitüsü öğrenim üyeleri ile  İran 
ve Pakistan’ın tarih profesörleri ve fikir adamları katılm ışlardır.

AVUSTURYA’DA «TÜ R K  HAFTASI»

Avusturya ile  Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin yeni bir belirtisi ol
mak ve Türkiye’yi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla Dışişleri, Turizm - 
Tanıtma ve M illi Eğitim Bakanlıkları ile  Avusturya ilg ili makamlarının iş- 
b irliğiyle düzenlenen «Linz ve Viyana Türk haftaları» 3 -2 0  Kasım tarihleri 
arasında yer almış ve çeşitli sanat, folklor, moda gösterilerine imkân vermiş
tir. Bu arada Linz’de, Cemal Reşit Rey’in idare ettiği ve Suna Kan’ın solist 
olarak çaldığı iki senfonik konser verilmiştir.

LONDRA’DA TÜRK SANATLARI SERGİSİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Ingiltere’ye yapmakta olduğu resmî 
ziyaret münasebetiyle Victoria and Albert müzesinde düzenlenen Türk Sanat
lar Sergisi Cumhurbaşkanı tarafından 6 Kasım günü açılmıştır.

DR. GOPAL SİNGH’İN ZİYARETİ

Türkiye - Elindistan kültürel mübadale programı çerçevesinde tanın
mış şair ve filozof Senatör Dr. Gopal Singh, memleketimizi ziyaret etmek ve- 
çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya 8 Kasım’da gelmiştir.
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TÜRKİYE - BELÇİKA KARMA KÜLTÜR KOMİSYONU  
TOPLANTISI

Türkiye - Belçika Karma Komisyonunun 5. devre toplantısı 1 5 -2 0  
Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Bu münasebetle, programın
da bilim ve san’at gösterileri bulunan bir Belçika haftası tertiplenmiştir.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 29. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
TERTİPLENEN ANMALAR

Pakistan - Türkiye Kültür Cemiyeti bu miinasebtle bir anma günü ter
tiplemiştir.

İngiliz Basın Bürosu «Atatürk ve Başarısı» adı altında bir bülten ya
yınlamıştır. Bültende, tanınmış yazar Lord Kinross’un Kraliyet Orta - Asya 
derneğine 1963 yılında yaptığı konuşmadan pasajlar nakledilmiştir.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Goburdhun, Hindistan açısından Ata
türk ’ün ve eserlerinin önemi hakkında bir konuşma yapmıştır.
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KASIM 1967'DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





8 Kasım 1967 CUMHURBAŞKANININ İNGİLTERE’Yİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 1 - 8 Kasım 
tarihleri arasında İngiltere’yi resmen ziyaret etmiştir. 
Bu münasebetle, İngiltere Dışişlerini yürütmekle görevli 
Devlet Bakanı Frederic M ulley tarafından Türk m illeti
ne bir mesaj yayınlanmıştır (Bk. Belge 1)- Ayrıca İngi
liz basınında bu ziyaretle ilg ili olarak Türkiye hakkında 
birçok yazılar yeralmıştır (Belge 2).

Başkan Sunay, eşi ve beraberindeki Türk heyeti, 
1 Kasım sabahı indikleri Gahvick hava alanında Kraliçe 
Elizabeth’in kuzini olan Prenses Alexandra ve eşi tara
fından karşılanmışlar, oradan da Victoria garına hare
ket etmişlerdir. Victoria garında ise Cumhurbaşkanı Su- 
nay’ı Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip karşılamış
lardır. Daha sonra, Cevdet Sunay ile ikinci Elizabeth, 
caddelerde toplanan halk tarafından selâmlanarak 
Cumhurbaşkanının ikâmetine bir dairesi tahsis olunan 
Buckingham sarayına varmışlardır. Başkan Sunay, öğ
leden sonra da Westminster katedralindeki meçhul as
ker anıtına çelenk koymuş, daha sonra da St. James sa
rayında sırasiyle Büyük Londra Konseyi Başkamın ve 
Westminster şehri Belediye Başkamın kabul etmiştir 
(Belge 3). Ayni akşam Kraliçe Elizabeth tarafından 
Cumhurbaşkanı Sunay ve Türk heyeti şerefine bir ye
mek verilmiştir (Belge 4 ). Kraliçe, Cevdet Sunay’a şö
valyelik nişanım vermiştir.

Ziyaretinin ikinci günü, Cumhurbaşkanı Sunay, 
Türkiye Büyükelçiliğinde Türk kolonisini kabul ettik
ten sonra Büyük Londra Konseyinin County H all’da şe
refine verdiği yemekte hazır bulunmuştur. (Bk. Belge 
5). Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Avam Kamarasında 
dışişleri ile  ilg ili müzakereleri dinlemiş, daha sonra İn
giliz - Türk parlamento grubu ile çay içmiştir. Sunay 
akşam yemeğini İngiliz Silâhlı Kuvvetlerinin davetlisi 
olarak Woolwich’deki Kraliyet Topçu Kuvvetleri Men 
kezİnde yemiştir.
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3 Kasım günü, İngiltere Başbakanı Harold W il- 
son’u kabul ettikten sonra Buckingham sarayından ay
rılan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay St. James sarayına 
gitmiş ve orada yabancı misyon şeflerini kabul etmiştir. 
Cumhurbaşkanı daha sonra Türkiye büyükelçiliğinde 
Kraliçe Elizabeth şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 
Ayni akşam da Londra Belediye Başkanı Cevdet Sunay 
şerefine G uildhall’da bir akşam yemeği tertip etmiştir 
(Bk. Belge 6).

İngiltere ziyaretinin dördüncü günü İskoçya’da 
incelemelerde bulunan Başkan Sunay, ilk  evvelâ Glas
gow şehrini ve tesislerini ziyaret etmiş, oradan da Edin
burgh şehrine geçerek geceyi ikametine tahsis olunan 
Holyrood House sarayında geçirmiştir. Daha evvel 
Edinburgh şatosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı, bura
da İskoçya işlerini tedvire memur Devlet Bakanı W illi
am Ross’ın şerefine tertip ettiği akşam ziyafetinde ha
zır bulunmuştur (Bk. Belge 7).

5 Kasım akşamı Lonrda’ya dönen Cumhurbaşka
nı Sunay, Londra’daki Kıbrıs Türk cemiyeti tarafından 
şerefine verilen bir resmi kabulde hazır bulunmuştur. 
Bu münasebetle bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı 
«32 milyon Türk yavruvataıı Kıbrıs işini asla bırakma
yacaktır. Kıbrıs meselesi en büyük meselemizdir. Dava
nın sulh yoluyla halli için uğraşmaktayız. Zamanın Kıb- 
rıs’daki vatandaşlarımıza ızdırap çektirdiğini biliyoruz. 
Temennimiz son çareye başvurmak mecburiyetinde ka- 
lınmamasıdır» demiştir. Cumhurbaşkanı ertesi günü 
British Museum’u gezmiş, daha sonra İngiltere Başba
kanı Harold W ilson’u 10 Downing Street’de ziyaret 
etmiş ve öğle yemeğini birlikte yemiştir. Sunay ve W il
son, bu görüşmelerinde Doğu - Batı ilişkilerini düzel
tecek davranışlara devam etmekle birlikte Nato’nun 
güçlü olarak muhafazası gerektiği hususunda mutabık 
kalm ışlardır. Başkan Sunay ve Başbakan W ilson, kısa
ca Kıbrıs meselesine de değinmişlerdir. Cumhurbaşkanı 
öğleden sonra Victoria and Albert müzesinde düzenle
nen Türk Sanatlar Sergisini açmış, daha sonra BBC te
levizyon merkezini gezmiş, müteakiben de İngiliz - Türk 
cemiyetinin şerefine verdiği baloda hazır bulunmuştur.



7 Kasım günü İngiltere’nin atom enerjisi elektrik 
santralini gezen Cumhurbaşkanı, daha sonra Londra’da 
bir basın konferansı yapmış (Bk. Belge 8) ve bilâhare 
İngiliz Dışişleri Bakanı George Brown’ın şerefine 
verdiği akşam yemeğinde hazır bulunmuştur (Bk. Bel- 
ge 9).

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, İngiltere’den 8 
Kasım günü ayrılırken Kraliçe Elizabeth’e bir mesaj 
göndermiştir (Bk. BelgelO). Cumhurbaşkanı, yurda 
dönüşünde de ziyareti ile ilg ili izlenimlerini basma 
açıklamıştır (Bk. B e lg e li) .

1 Kasım 1967 RAUF DENKTAŞ’IN TEVKİFİ İLE İLGİLİ 
BAŞBAKANIN DEMECİ

Demirel bu konuda özetle, «Denktaş hükümetimi
zin bilgisi dışında Kıbrıs’a gitme teşebbüsünde bulun
muştur. Kıbrıs’da ada’ya çıkarken Rum makamlarınca 
yakanlanmıştır. Denktaş’ın hayatının emniyet altında 
bulunması ve iyi muamele görmesi için her türlü diplo
matik teşebbüs yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’ye iadesi 
talep olunmuştur» demiştir..

1 Kasım 1967 BULGARİSTAN ULAŞTIRMA BAKANININ
ZİYARETİ

Bulgaristan Ulaştırma Bakam Marin Vaçkov, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında direkt bir demiryolu 
bağlantısının kurulması ile ilg ili görüşmelerde bulun
mak üzere Türkiye’yi 1 - 6 Kasım tarihleri arasında zi
yaret etmiştir. Türkiye - Bulgaristan demiryolu anlaş
ması Bulgar Ulaştırma Bakanı ile Ulaştırma Bakanımız 
Sadettin Bilgiç arasında 3 Kasım günü imzalanmıştır. 
Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Sofya’ya hareketinden 
evvel verdiği demeçte «Türkiye - Bulgaristan arasındaki 
yakın ve dostane münasebetlerin inkişafı bir ihtiyaçtır» 
demiştir.
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Kasım 1967 TÜRKİYE - EIOLLANDA KREDİ ANLAŞMA,Sİ

Türkiye ile  Hollanda hükümetleri arasında, La- 
hey’de Hollanda’nın İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı çerçevesinde Türkiye’ye 3,6 milyon florin (9 m il
yon t. 1.) vermesiyle ilg ili prensip anlaşmasına varıl
mıştır. Bu yıl içinde verilecek olan bu para 25 yılda 
ödenecek ve yılda % 3 faizle, Gelişme Yolundaki Ü lke
ler için Hollanda Yatırım  Bankası emrine verilecektir.

Kasım 1967 DENKTAŞ İLE İLGİLİ TEŞEBBÜSLER

Bu konuda, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan 
vekili Dr. Faruk Siikan, şunları söylemiştir : «Denktaş 
ile  ilg ili olarak her türlü teşebbüste bulunulmuştııı. Y e
ni bir gelişme yoktur». Bu arada Birleşmiş M illetler’ 
deki daimi temsilcimiz, Genel Sekreter U T lıant’dan 
Denktaş’ın serbest bırakılmasının sağlanması istemiş ak
si halde gerginliğin artabileceğini, bunun da olumsuz 
gelişmelere yol açabileceğini belirtmiştir.

Öte yandan, Dr. Fazıl Küçük’ün teşebbüsleri ile  
ilg ili olarak D ışişleri Bakanlığından şu açıklama ya
pılm ıştır :

«31 Ekim akşamı Lefkoşe Rum radyosu Rauf 
Denktaş’ın tutuklandığını haber verir vermez Cumhur
başkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, derhal Barış Gücü 
Komutanı General M artola ile  Barış Gücü hukuk mü
şaviri ve Barış Gücü Kurmaybaşkanı Tuğgeneral Har- 
botteü. nezdİne davet ederek, Rauf Denktaş’m hayatı
nın emniyet altına alınmasını ve serbest bırakılmasının 
teminini talep etmiştir.

Aynı gece, Dr. Fazıl Küçük, bakan arkadaşları ile  
olağanüstü bir toplantı yaparak, durumu müzakere et
miş, 1 Kasım tarihinde Dr. Küçük, İngiltere’nin Lef
koşe yüksek komiserini de nezdine davet ederek, Rauf 
Denktaş’ın tutuklanmasının yaratacağı gergin liğ i ken
disine izah etmiş ve Kıbrıs antlaşmalarına taraf olan 
bir memleketin temsilcisi sıfatıyla, Denktaş’ın biran ön
ce serbest bırakılması hususunda yardım ve alâkasını 
talep etmiştir.»



2 Kasım 1967 TÜRKİYE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAF
LARINA YARDIMI

3 K as ım  1967

4 K asım  1967

3 K as ım  1967

Türkiye, Kıbrıs’daki B.M. barış gücünün masraf
larına 293.839 dolarlık yeni bir yardımla katılacağını 
Genel Sekreterliğe bildirmiştir.

CENTO’NUN ONUNCU DENİZ TATBİKATI

İran, İngiltere ve Birleşik Amerika donanmalarına 
bağlı ünitelerin katıldığı Çento’nun yıllık  onuncu deniz 
tatbikatı Basra ve Umman körfezlerinde başlamıştır.

RCD ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Türkiye, Pakistan ve İran’ın iştirakiyle düzenlenen 
yüksek seviyedeki toplantıda kurulması kararlaştırılan 
ve her üç Ramsar ülkenin plânlama teşkilâtları başkan- 
1 arından teşekkül eden özel çalışma grubu ilk toplan
tısını Tahran’da yapmıştır.

MERSİN AZOT SANAYİ TESİSLERİ KONUSUNDA  
TÜRK - KUVEYT İŞBİRLİĞİ

Başbakan Süleyman Demirel, 1 milyar 100 m il
yon liraya malolacak Mersin Azot Sanayi tesislerinin te
melini atmıştır. Temel atma töreninde bir konuşma ya
pan Kuveyt Petrol Kimya şirketi mümessili şunları söy
lemiştir :

«Bu işbirliğini tesis ederken, se maye ile iyi niye
timizi de getirmekteyiz ve bu projenin Türkiye’nin iler
lemesinde ve hepimizin arzuladığı müsbet ve faydalı 
münasebetlerin kurulmasında rol oynayacağına inan
maktayız.

15



5 Kasım 1967 YEMEN’DE DARBE

Mareşal Salial rejimi Yemen Silâhlı Kuvvetleri 
Yüksek Komutanlığı tarafından devrilerek, Sanaa’da 
yeni bir hükümet kurulmuştur.

6 K asım  1967 ULAŞTIRMA BAKANININ ROMANYA’YI
ZİYARETİ

Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç, Romanya U laş
tırma Bakanının davetlisi olarak üç gün için Roman
ya’ya gitmiştir.

6 K asım  1967 SURİYE UYRUKLULARI İLE İLGİLİ YÖNETME
LİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan «Suriye uyruk
lu özel ve tüzel kişilerin hâzinece el konulan m alları
nın idaresi lıakkındaki yönetmelik» yürürlüğe girm iş
tir (Bk. Belge 12).

6 K as ım  1967 DENKTAŞTN İADESİ KONUSUNDA U T HANT
NEZDİNDE YENİ BİR TEŞEBBÜS

Hükümetimiz Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri 
U Thant nezdinde Rauf Denktaş’ın Türkiye’ye iadesi 
ile ilg ili olarak yeniden teşebbüse geçmiştir. B .M .’ deki 
Tiirkİye daimi delegesi Orhan Eralp U Thant’ı ziyaret 
ederek, Türk hükümetinin bu konudaki görüşünü 
tekrarlamıştır.

7 K asım  1967 SOVYETLER BİRLİĞİ ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE GÖNDERİLEN KUTLAMA 
MESAJLARI

Sovyetler Birliğinin kuruluşunun 50. yıldönümü 
münasebetiyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Sovyet
ler B irliği devlet başkanı Podgorni’ye, Başbakan Sü
leyman Demirel de, Sovyetler B irliği Başbakanı Koşi- 
g in ’e birer kutlama telgrafı göndermişlerdir (Bk. Belge 
13).
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7 Kasım 1967 NATO ÖZEL GRUBU TOPLANTISI

7 K asım  1967

9 K asım  1967

10 Kasım  1967

i

10 Kasım 1967

«Atlantik İttifakının gelecekteki görevleri» ni in
celemekle görevli Nato özel grubu, Brüksel’de teşkilât 
Genel Sekreteri Manlio Brosio’nun başkanlığında top
lanmıştır.
Nato özel grubu, Doğu - Batı ilişkileri, müttefikler ara
sı ilişkiler, ittifakın genel siyaseti ve ittifak dışındaki 
bölgelerin durumu konusunda bir sentez raporu hazır
lamakla görevlidir. B11 rapor, Aralık ayındaki Bakanlar 
toplantısına sunulacaktır.

CENTO TARIM ALT KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Cento Tarım, Hayvan Üretimi ve Sağlığı A lt Komitesi 
çalışmalarına Ankara’da başlamıştır.

YUNAN SEMALARININ İHLÂLİ ÎLE İLGİLİ BİR 
İDDİA

Genel Sekreter U Thant’a gönderdiği mektubun 
Güvenlik Konseyince belge olarak üyelere dağıtılmasını 
isteyen Yunan delegesi Bitsiyos, «Yunan hükümeti, Yu
nan semalarının yeniden ve çok ciddî bir şekilde ihlâlini 
Türk hükümeti ııezdinde resmen protesto etmiştir» de
mektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS VE SON GELİŞ
MELER HAKKINDA MECLİSE VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağiayangil, M illet 
Meclisinde bir konuşma yaparak Kıbrıs Türk cemaat 
meclisi başkam Rauf Denktaş’m tutuklanması ve onu 
İzleyen olaylar hakkında bilgi vermiştir (Bk. Belge 14).

İSRAİL’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARIN 4 
YARDIMI

Birleşmiş M illetler’den açıklandığına göre, İsrail 
Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler barış gücünün masraf
larına 1.500 dolarlık bir katkıda bulunmuştur.



12 Kasım  1%7 KUNERALP - DELİVANİS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, 
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi M. Delivanis i kabul 
ederek Türk uçaklarının tamamen beynelmilel sular 
üzerinden ve Yunan semalarının ihlâl etmeksizin yap
tıkları mutad talim uçuşları konusunda, Yunanistan’ın 
son zamanlarda takındığı tecviz edilemiyecek davranışa 
nazarı dikkatini çekmiş ve 10 Kasım Cuma günü Y u
nan. uçaklarının Türk semalarını ih lâl etiğini bildire
rek gerekli teşebbüste bulunmuştur.

12 K as ım  1967 RAUF D EN KTAŞAN SERBEST BIRAKILMASI

Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk cemaat mecli
si başkam Rauf Denktaş’m ve beraberindeki, iki Kıbrıs- 
b Türk arkadaşının Türkiye’ye iade edildiklerini bildir
miştir. D ışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdü
rü, Denktaş'ın serbest bırakılması ile  ilg ili olarak ba
sma şunları söylemiştir : «Kıbrıs Türk cemaati meclisi 
başkanı Rauf Denktaş’ın serbest bırakılmasını, gergin
liğin artmasını önleyen olumlu ve memnuniyet verici bir 
unsur olarak müteiâa etmekteyiz.»

13 K a s ım  1967 DR. ŞEMSİ KAZIMAN BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ
BAKANINA GÖNDERDİĞİ MESAJLAR

Kıbrıs Türk cemaat meclisi başkanvekili Dr. Şem
si Kâzım, Başbakan Süleyman Demire! ve Dışişleri ba
kanı İhsan Sabri Ç ağlayangii’e birer mesaj göndererek, 
«Denktaş’ın serbest bırakılması konusunda, Türk m il
leti ve hükümetinin gösterdiği yakın ilg i ve sert tutum
dan» dolayı teşekkür etmiş, Kıbrıs Türklerinin anava
tana olan güvenini bir kere daha belirtmiştir.

13 K a s ım  1967 YIJNAN SEMALARININ İHLÂLİ İLE İLGİLİ
İDDİALAR

Yunanistan Başbakanı, Türkiye Büyükelçisi Tu
ran Tuiuy’u kabul ederek, Türk jetlerinin Yunan se
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malarını ihlâl ettiğine dair haberler üzerinde görüş
müştür.

Turan Tuluy sözkonusn ithamları reddederek, 
Türk uçaklarının Ege denizi üzerinden uçuşlarının, Yu
nan hükümetinin deyimi ile «Yunan semalarının şiddet
le ih lâ l» sayılamayacağını Kolyas’a bildirmiştir. Tuluy, 
aynı zamanda Dışişleri Bakam olan Kolyas’a Ege deni
zinin bir Yunan gölü değil, uluslararası bir deniz oldu
ğunu hatırlatmıştır.

Yunanistan, ilk  kez 2 ve 4 Kasım günlerinde Y u
nan semalarının ih lâl edildiğini ileri sürmüş, daha son
ra 9 Kasım’da on Türk uçağının Eğribaz ve M idilli 
adalarının üzerinden uçuşu üzerine Türkiye’yi yeniden 
şikâyet etmiştir.

13 K as ım  1967 RCD ÜST KADEME İDARECİLER SEMİNERİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) 
tarafından düzenlenen Üst Kademe İdareciler Semineri 
Ankara’da toplanmıştır. Seminere katılan Pakistan hey’ 
eti başkanı Tuğgeneral Gülzar Ahmet, bu münasebetle 
düzenlediği basın toplantısında Atatürk hakkında Ur
duca yeni bir kitap hazırladığını bildirmiştir.

/  '

13 K as ım  1967 TÜRKİYE'YE YARDIM KONSORSİYUMUNUN
YENİ BAŞKANI

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu başkanlığına 
getirilen Dr. Keiser, bu görevine başladıktan sonra 
ilg ililerle temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gel
miştir.

13 K asım  1967 İKTİSAT DAİRESİ GENEL SEKRETER YARDIM-
CISTNIN ROMA'DAKİ TEMASLARI

Dışişleri Bakanlığı İktisat Dairesi Genel Sekreter 
yardımcısı Pertev Subaşı, bir iktisat heyeti başında Ro- 
ma’ya gelmiştir- 2.3 Kasım’a kadar İtalya’da kalan 
heyet, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İtalya ticaret Ban
kası idarecileri ve önemli sanayi gruplarıyla görüşmeler 
yapmıştır.
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14 K as ım  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ DENKTAŞ OLAYI 
KONUSUNDA SENOTA’DAKİ KONUŞMASI

14 K a s ım  1967

14 K a s ım  1967

Çağlayanğil konuşmasında, cemaat lideri Rauf 
Denktaş’ın adaya tamamen hükümetin bilgisi dışında 
çıkmak istediğini bildirmiş ve bu arada tutuklandığını 
söylemiştir. Bakan, Rauf Denktaş’ın adaya girmesinin 
haksız olarak yasaklandığını da ifade etmiş, o zaman
dan bu yana Denktaş’m tekrar adaya dönebilmesi için 
yapılan çalışmaları tekrarlamıştır.

Rauf Denktaş’ın ve iki arkadaşının tutuklanma
sından sonra serbest bırakılm aları için yapılan teşebbüs
leri de anlatan Çağlayangil, «mes’ele, 12 Kasım’da olum
lu bir şekilde sona ermiştir ve hükümetimiz neticeden 
memnundur» demiştir.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’IN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLERDE BİRBİRLERİNİ ŞİKAYETİ

Her ikisi de Nato üyesi olan Türkiye ve Yunanis
tan, karşılıklı olarak birbirlerini semalarını ih lâlle suç
lam ışlar ve bu ih lâller devam ettiği takdirde «ciddi so
nuçlar» doğuracağım söylemişlerdir. Genel Sekreter 
U Thant’a sunulan şikâyet mektupları, Güvenlik Kon
seyi belgeleri olarak açıklanmıştır.

Yunanistan Güvenlik Konseyine bu konuda dört 
şikâyet sunmuştur.

Türkiye’nin Birleşmiş M illetlerdeki daimi temsil
cisi Büyükelçi Orhan Eralp ise şikâyet mektubunda, Yu
nan kraliyet hava kuvvetlerine ait iki jet uçağının 10 
Kasım 1967 tarihinde Türk semalarına ih lâl ederek İz
mir üzerinde uçtuklarını bildirmiştir.

ÜRDÜN MÜLTECİLERİNE YARDIM

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklaması 
şöyledir :

«Ürdün Hükümetinin vaki talebi üzerine, son Or
ta Doğu olayları neticesinde yurtsuz kalan ve yaklaşan
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kış mevsimi dolayısile de çok güç şartlar altında yaşa
yan Ürdün mültecilerine Hükümetimizce yapılan yar
dımlara ilâveten munzam bir çadır yardımında bulunul
ması kararlaştırılmış ve Türkiye Kızılay Derneğince 
bu iş için beheri 10-12 kişiyi barmdırabilen 200 adet 
çadır tahsis edilmiştir.

Bir süre önce Ürdün’de vukua gelen çöl fırtınası 
yüzünden çok sayıda mültecinin barındığı çadırların bü
yük kısmının hasara uğraması ve böylece yapılacak yar
dımın daha da acil bir ha] alması karşısında, Kızılay 
Derneğince tahsis olunan çadırların bir askeri uçağımız
la sevkİ uygun görülmüştür. Çadırlar önümüzdeki gün
lerde Amman’a sevk edilecektir.»

14 K asım  1967 KUVEYT ENFORMASYON BAKANININ  
ZİYARETİ

Kuveyt Enformasyon Bakanı Cabir A li Salim El- 
Sabah, hükümetimizin davetlisi olarak Türkiye’ye üç 
günlük bir ziyarette bulunmuştur.

13 Kasım  1967 BOĞAZİÇİ VE GEÇİT KALE OLAYLARI

Dışişleri Bakanlığının olaylar ile ilg ili açıklaması 
şöyled.ir :

«20 Temmuz 1967’de Rum kuvvetlerinin Boğaziçi 
Köyü ve civarında giriştikleri ve Barış Gücünün miida- 
lıalesile önlenen tecavüzden sonra hasıl olan gerginlik 
muvacehesinde Rum devriyelerinin hadiselerden evvel 
olduğu gibi Köyün Türk kesiminden geçmeleri meselesi 
halledilememişti. Türk Cemaati sadece Boğaziçi Kö
yünde değil bütün bölgede gerginliği azaltacak şekilde 
ve diğer ihtilaflı konularla birlikte bu meselenin halli 
gerektiğini savunuyordu. Rumların eski vaziyetin ihyası 
yolunda vâki olan İsrarı karşısında Barış Gücünün uz
laşma istikâmetinde teklif ettiği plânın Türk Cemaati 
tarafından kabul edildiğinin Barış Gücüne bildirilme
sine rağmen bir mutabakat tesisine vakit kalmadan 
Rumlar 15 Kasını günü devriyeleri zorla geçirmek mak
sadıyla bu bölgeye yığdıkları kuvvetlerle Türk kesimi
ne saldırmışlardır. Türkler kendilerini savunmuşlardır.
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Rum tecavüzü Geçitkale istikametinde genişletilmiştir.

Barış Gücünün ateş - kes çalışmaları ve yapılan 
diplomatik teşebbüs ve ihtarlar bir semere vermemiş 
ve havan topları, toplar, zırhlı araçlarla girişilen ta a r
ruzların neticesinde akşam saat 20’den sonra Boğaziçi 
ve Geçitkale Köyleri Rumlar tarafından işgal edilmiş
tir. Hükümet saat 21.30’da toplanarak durumu incele
meye başlamıştır. Toplantı devam etmektedir.»

1.5 - 16 K a s ım  1967 BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLARI. 
KONUSUNDA BAKANLAR KURULU  
TOPLANTISI

Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerinin işga
li üzerine 15 Kasım gecesi saat 21.30’da Süleyman De- 
m irel’in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ça
lışm alarına aralıksız olarak 16 Kasım sabahı saat 9-55’- 
e kadar devam etmiştir. Toplantı sırasında Genelkur
may Başkanı ve kuvvet kumandanları da hazır bulun
muşlardır.

Başbakan Süleyman Demirci, toplantıdan çıktıktan son
ra şunları söylemiştir : «K ıbrıs’da Rumlar tarafından 
dün saat 20'de işgal edilen Türk köyleri bugün sabahın 
erken saatlerinde tahliye ettirilmiştir. Bu gibi tasallut
ların tekerrür etmemesini ümit ederim.»

Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Devler. Ba
kanı ve hükümet sözcüsü Seyfi Öztürk ise şu açıklamayı 
yapmıştır : «K ıbrıs’ta vuku bulan müessif olaylar üze
rine Bakanlar Kurulu, meclislerin acilen toplanmasına 
karar vermiştir. Bugün saat 15’te toplanacak olan Tür
kiye Büyük M illet Meclisinde önce hükümetin verece
ğ i izahat dinlenecek daha sonra bu konu müzakere edi
lecektir. Toplantının giz li olacağını söyleyebilirim.»

1.5 K a s ım  1967 BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLARI İLE 
İLGİLİ OLARAK B. M. KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN  
YAYINLADIĞI BİLDİRİ

Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçitkale köyleri bölgesinde 
meydana gelen olaylar hakkında B. M. Kıbrıs Barış Gü
cü tarafından bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 15).



Öte yandan Barış gücünün, ertesi günü yaptığı bir açık
lamaya göre, saldırı sırasında 24 Kıbrıs’lı Türk ile 2 
B.um muhafızının öldüğünü öğrenilmiştir.

16 Kasım 1967

16 K asım  1967

16 - 17 K as ım  196 7

CUMHURBAŞKANININ KATILDIĞI TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, yurt gezisini iptal 
ederek başkente döndükten sonra, Başbakan Süleyman 
Demirel ile doğruca Başbakanlığıa gelmiş ve hemen 
bazı Bakanların da katıldıkları bir toplantı yapmıştır. 
Bıı toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal 
Tural ile Dışişleri ve M illî Savunma Bakanlan da ka
tılmışlardır.

BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLARIN U 
THANT NEZDİNDE PROTESTO EDİLMESİ

Türkiye’nin Birleşmiş M illetler nezdindeki tem
silcisi Orhan Eralp’ın öğleden sonra U Thant ile görü
şerek, Kıbrıs Rum polisinin Boğaziçi ve Geçitkaie köy
lerine karşı giriştiği saldırıyı Genel Sekreter ııezdinde 
protesto ettiği bildirilmektedir.

KIBRIS İLE İLGİLİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNİN BİRLEŞİK TOPLANTISI

T.B.M.M. Kıbrıs’taki son olayları müzakere et
mek üzere 16 ve 17 Kasım günleri toplanmıştır.

18 saat 20 dakika gizli olarak cereyan eden mü
zakerelerden sonra anayasamıım 66’ncı maddesi uya
rınca hükümete gerektiğinde silâhlı kuvvet kullanma 
yetkisi verilmiştir.

T.B.M.M. müzakerelerine mesnet teşkil eden 
Başbakan Süleyman Demircim  17. 11. 1967 tarihli 
tezkeresi şöyiedir :

«T.B.M .M. Sayın Başkanlığına

Kıbrıs’ta cereyan eden vahim hadiseler dolayısıy- 
le hükümetçe alman ve mer’i andlaşmalardan doğan 
silâhlı müdahale kararı yüksek meclise arzedilrniş, ge-
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rekli izahat verilmiş ve sayın grup sözcüleriyle sayın 
üyeler görüşlerini açıklamışlardır.

M er’İ m illetlerarası andlaşmaların verdiği hak
ka istinaden Kıbrıs’a Türk silâhlı kuvvetleri gönderil- 
meşine dair evvelce T .B .M .M .’ce alınan 16.3.1964 ta
rih ve 93 sayılı karar muvacehesinde devletin, dolayısiy- 
le, meclis ve hükümetlerin temadiyeti esasına binaen bu 
mevzuda yeniden bir karar ittihazına mahal olmamakla 
beraber, bu hakkın istimalinden doğacak muhtemel 
inkişaf ve ihtilâtlar karşısında, lüzum, hudut ve şümu
lü hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Si
lâh lı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve 
anayasanın 66’ncı maddesi gereğince izin verilmesine 
karar ittihazını arz ve teklif ederim.»

Türkiye Büyük M illet Meclisinin hükümete yet
ki vermesinden sonra kısa bir teşekkür konuşması ya
pan Başbakan Süleyman Demirel, «Kıbrıs davası gibi 
bütün milletimizin üstünde titrediği bir mevzuda Kıb- 
rıs’daki soydaşlarımızın haklarının korunması ve Tür
kiye’nin haklarının korunmasını içine alan bu mevzu
da Türkiye Büyük M illet Meclisi ittihat içinde hareket 
etmiş olmakla, böyle bir karar almış olmakla bize giiç 
verdiniz» demiştir.

17 K as ım  1967 TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’A NOTASI

Dışişleri Enformasyon Dairesinin bu hususta yap
tığı açıklama şöyledir :

«D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bu ge
ce saat 23’te Yunan Büyükelçisi Delivanis’i nezdi- 
ne dâvet ederek kendisine bir nota tevdi etmiştir. Bu 
notada Yunanistan’ın son zamanlarda sistematik bir 
şekilde Türk - Yunan münasebetlerinde gerginlik ya
ratan bir tutum içinde olduğu belirtilmekte ve Kıbrıs’ 
taki son elim ve ciddî hadiselerde Yunanistan’ın mes’ 
uliyeti tebarüz ettirilmektedir. Notada, Yunanistan’a 
A da’da gergin liğ i azaltmak için düşen görevler üzerin
de de durulmaktadır. Ayrıca Bakanımız, Türk Hükü
metinin, Kıbrıs’taki durumla ilg ili olarak, Yunanistan’ 
dan, derhal alınması icap eden, ne gibi tedbirler bek
lediğini izah etmiştir.»
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2 7 K asım  1967 CUMHURBAŞKANININ DIŞ GEZİLERİNİN ER
TELENMESİ

Kıbrıstaki durum dolayısiyle Cumhurbaşkanı Su- 
nay’ın 20 - 25 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan’a 
ve 25 - 30 Kasım tarihleri arasında da Libya’ya yapa
cakları resmî ziyaretler ertelenmiştir.

2 7 K asım  1967 SOVYET BÜYÜKELÇİSİNİN DIŞİŞLERİ BAKANINI 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yap
tığı görüşmeden sonra Bakanlıktan ayrılan Sovyet Bü
yükelçisi basın mensuplarına şunları söylemiştir :

«Kendi isteğimle Sayın Bakan ile konuştum. K ıb
rıs’taki son olaylar üzerinde durduk. Fikirlerimizi sa
yın Bakan’a söyledik. Biz diyoruz ki, halledilmemiş 
meselelerden faydalanmak isteyenler çoktur, Bunlar, 
bir harbin ocağını ateşlemek için çalışıyorlar. Bizce en 
iyi çare, barışın yolunu bulmaktır.»

Sovyet Büyükelçisi, «Sovyet hukûmeti’nin bu ko
nudaki kararı nedir?» sorusunu ise «durumun gelişme 
sine göre karar vermek lâzımdır» şeklinde cevaplandır
mıştır.

Başka bir soruya da cevaplandıran Smirnov, şöyle 
demiştir :

«Kralcılar, faşistler mütecaviz olarak ortaya çıkar
sa, dünya ülkeleri tutumlarını ona göre tayin etmek du
rumundadır.»

Smirnov daha sonra, şunları eklemiştir :
«Grivas çekilmiştir. Birleşmiş M illetler barış g ü 

c ü n ü n  silâhlarım geri vermiş. . . her yaptığından vaz
geçmiş. . .»

Bunun üzerine bir gazeteci, Öyleyse Enosis te 
şebbüsünden vazgeçmiş mi oluyor?» Üye sorunca, Sov
yet Büyükelçisi Simirnov, şöyle konuşmuştur :

«Mesele şimdilik bitmiş demiyorum. Enosis fik
rinden vazgeçilmiş demiyorum. Mesele şimdilik bitme
miştir. Biz de şu sıralardaki gelişmelerin sonucunu bek
liyoruz.»
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17 Kasın ı 1967 TH A N TIN  BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLA
RI İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 15 
Kasım’da meydana gelen olaylar hakkında Güvenlik 
Konseyine bir rapor sunmuştur (Bk. Belge 16).

17 K a s ım  1967 B.A.C. HÜKÜMET SÖZCÜSÜNÜN TÜRK - MISIR  
İLİŞKİLERİ ÜZERİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, 
Enformasyon Kurulu Başkanı Dr. Muhammed Elasan 
El Zeyyat, Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti ara
sındaki ilişkiler hakkında TRT muhabirine bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 17).

18 K a s ım  1967 GRİVASTN GÖREVİNDEN ALINMASI

Lefkoşe’den Ankara’ya gelen haberlere göre, Kıb
rıs Rum m illi muhafız kuvvetleri başkomutanı General 
Grivas görevinden alınmıştır.O ->

Gelen haberlerde ayrıca, Grivas’ın «derhal adayı 
terkinin» de istendiği hususu yer almaktadır.

18 K a s ım  1967 YUNAN HÜKÜMETİNİN BİLDİRİSİ

Bildiride, Yunan hükümetinin Kıbrıs’daki olayla
rı dikkatle izlediği adada durumun yeniden gerginleş
mesinin Yunan hükümetini gerekli tedbirleri almak 
zorunda bıraktığı ve silâhlı kuvvetlerin alarm durumu
na geçirild iği ifade edilmektedir.

Yunan hükümeti ilk  defa Kıbrıs’daki son çarpış
m alarla ilg ili olarak bir açıklama yapmaktadır. Çarpış
malar hakkında ne Yunan basınında ne de Atina rad
yosunda bir haber yer almamıştır. Basın ve radyo, Türk 
parlâmentosunun hükümete, adada başka olaylar çık
tığı takdirde Yunanistan dahil herhangi bir yabancı 
ülkeye kuvvet şevketine yetkisi vermesinden de bah
setmemiştir.
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18 Kasım 1967 AMERİKA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN ALTINCI FİLO 
İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

9

Amerikan Büyükelçiliği’nin bildirisi şöyledir :

«Birleşik Amerika altıncı filosuna bağlı gemilerin 
Kıbrıs yakınlarındaki sularda devriye gezdikleri şeklin
de çıkan haberlerin hakikatlerle ilgisi yoktur.

Birleşik Amerika 6. filosuna mensup birliklerden 
hiçbiri bu sırada Kıbrıs yakınlarında veya buraya yakın 
Doğu Akdeniz sularında seyretmemektedir.»

18 K as ım  1967 PAKİSTAN HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE’Yİ DES
TEKLEYEN AÇIKLAMASI

Pakistan hükümetinin açıklaması şöyledir r

«Pakistan hükümeti, Kıbrıs’taki Türk cemaatinin 
emniyetini tehlikeye düşüren üzücü olayları büyük bir 
endişe ile izlemekte ve Rum kuvvetlerinin işgal etmiş 
bulundukları Türk köylerinde giriştikleri yakıp - yıkma 
hareketini öğrenmekle son derece üzülmüştür.

Bu çatışmalarda 23 Kıbrıs’lı Türk’ün hayatlarını 
kaybetmiş olmasını, bütün Pakistan halkı üzüntü ile 
karşılamıştır.

Pakistan hükümeti, Kıbrıs’taki Türk cemaatine 
karşı girişilmiş bulunan bu saldırı ve şiddet hareketle- • 
rini tereddütsüz takbih eder.

Pakistan’ın hak ve adaletin Türk cemaatinden ya
na olduğu hususundaki inancı devam etmektedir. Pakis
tan, kuvvet kullanılması ve saldırılara girişmenin ulus
lararası barışa yapıcı bir katkı sayılmayacağı inancmda-

, ... . d ir, \  .p

Pakistan hükümeti ve halk., Kıbrıs’lı Türklerin 
barış ve güvenlik içinde yaşamaları için, haklı dâvala
rını ve çıkarlarını korumak üzere, Türk hükümetinin 
girişeceği her harekette, bütün kalbi ile Türk hükümeti 
ve halkının yanındadır.»
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BAŞBAKANIN DR. KÜÇÜK’E MESAJI

Başbakan Süleyman Demirel, Kıbrıs Cumhurbaş
kanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e Kıbrıs Türklerinin 
uğradığı son tecavüz konusunda cevabi bir mesaj gön
dermiştir (Bk. Belge 18).

BM. GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATI
LAN MECLİS HEYETİ

M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı M a
nisa m illetvekili Ertuğrul Akça başbakanlığında bir he
yet, Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantılarına ka
tılmak üzere Amerika’ya hareket etmiştir. Akça hare
ketinden evvel Kıbrıs konusunda şunları söylemiştir : 
«H ava, Deniz ve Kara olmak üzere bütün Silahlı Kuv
vetlerimiz her an vazifeye hazırdır. Türkiye şimdiye ka
dar bütün dünyanın gözü önünde sulh yollarını dene
miştir. Çıkaçak bir silâhlı çatışmada hiç kimse artık 
Türkiye’yi sorumlu tutamaz».

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDAKİ 
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, son Kıb
rıs olayları ile  ilg ili olarak düzenlediği basın toplantı
sında şu demeci vermiştir :

«K ıbrıs’taki gerginlik bütün şiddeti ile hüküm 
sürmektedir. 15 Kasım’da iki Türk köyüne vuku bulan 
plânlı tecavüzlerden sonra Boğaziçi köyüne tahrikkâr 
bir şekilde devriyeler gönderilmesine devam edilmiş, 
ayrıca bu köyde bir de sabit karakol kurulmuştur. A da’ 
ya geniş çapta askerî malzeme sokulmuştur. Barış Gü- 
cun iin  teftişine tâbi olduğu hususunda teminât veril
miş bulunan Çek silâhlarının dağıtıld ığı anlaşılmakta
dır. A da’daki Türk Cemaatine karşı muhtelif bölgeler
de ateş açılması devam etmekte ve terör havası estiril
mektedir.



Türk Cematine müteveccih devamlı tehdidin kald ı
rılması ve cemaatimizin güvenlik içinde yaşamasını sağ
layacak şartların tam olarak sür’atle ve behemehal 
yaratılmasından başka çare yoktur. Hükümetimiz 
buna kesin kararlıdır. Görüşmelerimiz ve tutumu
muz açıkça bildirilmiştir. Her alanda icap eden bütün 
tedbirler de alınmıştır.»

Öte yandan, A.B.D. Cumhurbaşkanı Johnson un 
Ankara, Atina ve Lefkoşe’ye birer mesaj göndermiş ol
duğu haberi ile ilg ili olarak, Dışişleri Bakanı, mesajın 
Başbakana değil, üç gün önce Cumhurbaşkanı Sunay’a 
gönderildiğini ve birçok devletlerden buna benzer me
sajlar alındığını söylemiştir.

20 Kasım  1967 PİPİNELLİS’İN YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
NA TAYİNİ

Bir müddetten beri Başbakan Konstantin Kolias’ın 
deruhde etmekte olduğu Dışişleri Bakanlığına ERE par
tisi ileri gelenlerinden Panayot Pİpinellis tayin olmuştur. 
Yeni Dışişleri Bakanı eskiden beri Türk - Yunan görüş
melerine taraftar bir kimse olarak bilinmektedir.

20 K asım  1967 MALİYE BAKANININ İNGİLİZ DEVALÜASYONU
İLE İLGİLİ DEMECİ

M aliye Bakanı Cihat Bilgehaıı, İngiliz Lirasının 
devalüsyonu hakkında yaptığı açıklamada, «halen için
de bulunduğumuz şartlar paramız üzerinde her hangi 
bir ameliyeye girişmemizi gerektirecek mahiyette değil
dir. Devalüasyonu düşünmemekteyiz» demiştir.

20 K asım  1967 IRAK PETROL HEYETİNİN TEMASLARI

Temmuz ayında Bağdat’ı ziyaret etmiş olan Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı Kemal No- 
yan’ın başkanlığındaki petrol heyetimizin vaki dave
tini kabul eden bİı Irak petrol heyeti memleketimize 
gelmiştir.
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Gaz Tevzi İdaresi Genel Müdürü ve Devlet Tas
fiyehaneleri Genel M üdürü’ndeıı kurulu Irak petrol 
heyeti Ankara’da yetkili makamlarla yaptığı temaslar
dan sonra muhtelif rafinerileri ile petrol bölgelerinde 
incelemelerde bulunmuşlardır.

20 K a s ım  1967 BAC TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti İktisat ve Dış Ticaret 
Bakanlığından bir heyet, iki memleket arasındaki tica
ri meseleleri gözden geçirmek ve gelecek devre için 
bir mübadele programı hazırlamak üzere memleketimi
ze gelmiştir.

21 K a s ım  1967 HÜKÜMETİN KIBRIS BUHRANI İLE İLGİLİ ÇA
LIŞMALARININ DEVAMI

Başbakan Süleyman Demirel, başbakanlıkta M il
li Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 
ile  görüşmeler yapmıştır. Bu arada Genel Kurmay Baş
kanı ile de görüşmüştür. Daha sonra Cumhurbaşkanı 
tarafından kabul edilen Başbakan, kendisine bilgi ar- 
zettikten sonra geç vakte kadar Başbakanlıkta çalışma
larına devam etmiştir.

Dışişleri Bakanlığından da öğrenildiğine göre 
Türkiye’nin Yunanistan’a 17 Kasım günü verdiği no
taya henüz bir cevap gelmemiştir. Türkiye, Yunanistan’ 
dan Kıbrıs için sözlü garanti değil fiilî tedbir istemek
tedir. Dışişleri Bakanı Ç ağlayangil’in tutumumuzu net 
bir şekilde açıkladığım  belirten Ankara siyasî çevreleri 
«Türkiye, Kıbrıs’ta gergin liğ i giderecek fiilî tedbirle
rin alınmasının peşindedir» demişlerdir.

Kıbrıs’taki son olayların dünyadaki yankılarına de
ğinen aynı çevreler, ciddî dünya basının* devam eden 
gerginlikten doğrudan doğruya Yunan ve Rum yönetim
lerini sorumlu tuttuğunu da bildirmişlerdir.

Ankara’ya gelen son haberlere göre, Kıbrıs'ta Y u
nan. ve Rum yönetimlerinin yarattığı gerginlik devam 
etmektedir. Rumlar tahrik edici yeni hareketlere girişmek' 
tedir. Ü
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21 Kas mı 1967

22-23 K as ım  1967

\

Yunanistan Dışişleri Bakanı Panayot Pipinellis, 
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy ile  yaptığı 
görüşmeden sonra, «durum gergin olmaya devam edi
yor. Olaylara karşı koyma imkânlarını inceledik» de
miştir.

KIBRIS KONUSUNDA BAKANLAR KURULUNUN 
AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu 22 Kasım günü saat 21.00 de 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel’in Başkanlığında 
toplanmış ve toplantı 23 Kasım sabahı saat 03.30 da 
sona ermiştir.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Devlet Ba
kanı ve Hükümet Sözcüsü Seyfi Öztiirk, aşağıdaki be
yanatı vermiştir :

«Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, cn son 
inkişâflar muvacehesinde Kıbrıs mevzuunu bütünü ile 
tekrar gözden geçirmiştir. Bu arada, Yunan Hükümeti
nin 17 Kasım 1967 tarihli notamıza verdiği cevap tet
kik olunmuştur. Yunan Hükümeti, bu cevabî notasın
da, Türk Yunan münasebetlerine atfettiği önemden 
bahsetmekte, mevcut gergin havanın izalesi için karşı
lık lı olarak gerekli tedbirlerin alınmasını ve bunu ta
kiben Kıbrıs’ta beraberce yaşıyan iki unsurun güven
liklerinin korunması için alınacak müessir tedbirleri ve 
buhrana sebebiyet veren meseleleri, Türk Hükümeti ile 
incelemeye amade olduğunu beyan etmektedir.

Yunan Hükümetinin, bu cevabî notası, Hüküme
timizce tatminkâr bulunmamıştır. Herşeyden evvel, 
Kıbrıs’ta Türk soydaşlarımızın emniyetine karşı mevcut 
olan başlıca tehdidin kalkması lâzımdır. Bu tehdidin 
kalktığı açıkça belli olmadıkça; üzerinde görüşülecek 
bir konumuz yoktur. Zira, cereyan eden feci hadiseler
den doğan buhranın vardığı nokta, müzakerelere taham
mülü olmayan acil bir durum yaratmıştır.

Bu sebeple, notada kararlı tutumumuza teşri cc le ; 
cek hiçbir husus görülmemiştir. T ü r k i y e  C u m h u r / y e n

Hükümeti, Kıbrıs’taki s o y d a ş l a r ı m ı z ı n ,  e m n i y e t i m '  b e b e
mahal sağlamak hususundaki kararında nluSJ;T u >> , L

PİPİNELLİS - TULUY GÖRÜŞMESİ



22 Kasım 1967 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN KIBRIS BUHRANI ÎLE İL
GİLİ DEMECİ

Son Kıbrıs olayları ile  ilg ili bir demeç veren 
Dr. Fazıl Küçük, adadaki Yunan birlikleri çekilmedik
çe Makarios ile herhangi bir görüşmenin faydasız ola
cağını söyledi (Bk. Belge 19).

22 K asım  1967 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN 
TOPLANTISI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Pİpİnelis, basın top
lantısında şunları söylemiştir :

«Durum çok nazik ve kritiktir. Yunan hükümeti 
son olarak Kıbrıs’ta cereyan eden olaylar sonucunda 
ortaya çıkan meselelerin halli için çok kesif çalışmalar 
yapmaktadır. Hükümet olarak bu çalışmalarımıza de
vam edeceğiz. İyimserliğimizi kaybetmek istemiyoruz. 
Herkes için memnunluk verici olacak bir çözüm bulun
ması yolundaki iyimserliğim izi heba etmek istememek
teyiz. Bu ana kadar böyle bir çözüm yolu bulunamamış
tır. Yetkililer, ihtiyat ve itidal içinde hareket etmelidir
ler. Yunan m illeti, hükümetin göstermekte olduğu it i
dal ve sükünete güvenebilir.»

Türk notasına cevap verilip verilmediği hakkın- 
daki bir soruya Yunan cevabının bu akşam Türk hükü
metine tevdi edildiğini söyliyen Pİpİnelis, Türkiye’nin 
Yunanistan’a bir ültimatom verdiği yolundaki haberle
ri yalanlamıştır. Sözlerine devam eden Bakan, iki hükü
metin görüşleri arasında büyük bir ayrılık olduğunu 
belirtmiştir.

22 K asım  1967 S OV Y ETLER BİRLİĞİNİN KIBRIS KONUSUNDA
K İ  BİLDİRİSİ

Tass ajansının yayım ladığı Sovyetler B irliği hü
kümeti bildirisinde, Kıbrıs sorununun «Kıbrıs cumhu
riyetinin egemenlik bağımsızlık ve toprak bütünlüğü 
esasına göre» çözümlenmesi gerektiği İfade olunmaktadır.

B ildiri şöyle devam etmektedir :
«K ıbrıs buhranı, adayı N ato’nun bir savaş üssü 

haline çevirmek istiyen gerici Yunan çevrelerinin gerici 
politikasıyla yakından ilg ilid ir.
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«Türk hükümeti, bu durum karşısında, belirli çı
karları için bazı tedbirler alm ıştır.»

Hükümet bildirisinde, Türk silâhlı kuvvetlerinin 
alarm durumuna geçirildiği ve Türk donanmasının se
yir halinde olduğu kaydedilmektedir.

Bildiride daha sonra, her hangi bir savaşın «şim
diden kestirilemiyeceği sonuçlara yol açacağı» belirtil
miş, fakat Kremlin’in böyle bir durumda ne yapacağı 
tasris edilmemiştir.

Sovyet hükümetinin bildirisi, Kıbrıs’taki son ger
ginlikten Amerika ve Nato’nun baskısını sorumlu tuta
rak sona ermektedir.

22 Kasım  1967 U T HANT’IN ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Thanc, Kıb
rıs’ta bir savaşın patlak vermesini önlemek üzere Tür
kiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetlerine âcil çağrıda 
bulunarak Ankara, Lefkoşe ve Atina’ya özel bir temsil
ci göndereceğini bildirmiştir.

Thant, üç hükümet başkanma gönderdiği birbiri
ne benzer mesajlarda kendilerini «itidal içinde haraket 
etmeye ve şimdiki gerginliği azaltmak için her çareye 
baş vurmaya» çağırmaktadır.

22 K asım  1967 A.B.D. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN
KIBRIS KONUSUNDAKİ DEMECİ

Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ro
bert McCloskey verdiği bir demeçte, Kıbrıs’taki duru
mun çok gergin olduğunu Birleşik Amerika’nın Birleş
miş M illetler, Nato, Londra ve Washington da birçok 
ülkeyle giriştiği bir dizi teşebbüste, her çareye başvu
rarak durumun yeniden düzelmesine yardıma çalıştığım 
bir daha söylemiştir. Sözcü şöyle demiştir :

«Kıbrıs’taki genel durum, münferit olaylara ve 
Türk askerî uçaklarının ada üzerinde uçuşlarına rağ
men, henüz ateş-kesin muhafazası ile nitelenmektedir»
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22 Kasım 1967 KAN ADA'NIN KIBRIS İLE İLGİLİ BARIŞ PLÂNI

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada, 
müştereken, Türkiye ile  Yunanistan’a, iki Nato üyesi 
arasında ve ittifakın Doğu Akdeniz kanadında bir sa
vaş tehlikesini önlemek için, Kıbrıs konusunda ellerin
den gelen, itidali göstermeleri çağrısında bulunmuşlar
dır.

Londra’da bulunan Kanada başbakanı Lester Pe
arson. ile  İngiltere başbakanı Harold W ilson, Kanada’ 
nın Kıbrıs konusundaki barış plânını görüşmüşlerdir. 
Belirtildiğine göre, bu barış plânı, ilk  adım olarak, Kıb
rıs’taki Birleşmiş M illetler barış kuvvetinin takviye edil
mesini öngörmektedir.

22 K asım  1967 DEVLET BAKANI ÖZTÜRK’ÜN KIBRIS KONU
SUNDA SEN ATO1 DA YAPTIĞI KONUŞMA

Hükümet adına Cumhuriyet Senatosunda bir ko
nuşma yapan Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Kıbrıs konu
sunda yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermiş 
ve özetle şunları söylemiştir :

«Muhterem arkadaşlarımızın endişelerinin sebe
bini bilmiyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, 
hükümetçe diplomasi alanında kesif bir çalışma yapıl
mış ve bir takını demarşlarda bulunulmuştur. Bu çalış
maların mahiyeti, bu temasların mahiyeti nedir? bun
lar hakkında bugün bir açıklama yapmamızın mahzur
lu olduğu kanaatindeyim. Gayretlerimizin faaliyetleri
mizin resmî mahiyetine agâh olmadıkça bir takım müta
laalar serdi her türlü sıhhatten mahrumdur.

Muhterem arkadaşlarıma şunu ifade etmek iste
rim ki, Türk hükümeti m illetlerarası andlaşmaların ica
bı olan görüş ve anlayış içersinde barışın korunması 
için elinden gelen bütün gayreti sarf etmiş ve şu anda 
bundan netice istihsal edememiştir.

Eğer ortada bir sorumluluk varsa, bu sorumluluk 
mazurlara ve mazlumlara ait değildir, mütecavizlere ve 
zalim lere aittir».
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23 Kasım  1967 BAŞKAN JOHNSON’UN ANKARA’YA BÎR ÖZEL 
TEMSİLCİSİ GÖNDERMESİYLE İLGİLİ AÇIKLA
MA

Başkan Johnson’un eski Savunma Bakanı yardım
cılarından Cyrus Vance’i, Kıbrıs sorunu üzerinde Türk 
hükümeti liderleriyle temaslarda bulunması için Anka
ra’ya gönderdiği resmen açıklanmıştır.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Cyrus 
Vance, 23 Kasım sabahı Ankara’da olacak ve Türk li
derleriyle görüştükten sonra, Yunan hükümetiyle te
masa geçmek için Atina’ya gidecektir.

Açıklamada, Kıbrıs hükümeti ile  de, buna benzer 
bir şekilde temasa geçilebileceği ifade olunmuştur.

Beyaz Saray, Cyrus Vance’e tevdi edilen görevin 
şu olduğunu ifade etmiştir :

«Mevcut gerginliğin barışçı yollardan giderilmesi 
ve Doğu Akdeniz’deki savaş tehlikesinin uzaklaştırıl
masında Türk - Yunan ve Kıbrıs hükûmetilerİne yar
dımcı olmak.»

Özel temsilcinin Ankara ve Atina’da, Nato üyesi 
iki devlet arasında vukua gelen gerginliğin giderilmesi 
hususunda temaslarda bulunacağı, bu temasların, ta
raflara herhangi bir telkin mahiyeti taşımayıp sadece 
istişari mahiyet arzedeceği ve arabuluculuk rolü oyna
yacağı ifade edilmektedir.

23 K asım  1967 U THANTTN ÖZEL TEMSİLCİSİNİN ANKARA’ 
YA GELİŞİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U  Thant’ın 
özel temsilcisi Jose Rolz - Bennet, Türkiye’deki temas
ları ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«B ildiğiniz gİbİ Genel Sekreter, Türkiye, Yuna
nistan ve Kıbrıs hükümet başkanlarrpa birer mesaj gön
derdi. Aynı zamanda kendisini temsilen, endişesini be
lirtmek üzere bir mümessil gönderdi. Üç memleket ara
sındaki uyuşmazlığa bir çare bulmak üzere de beni gö-
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revlendirdi. U Thant ve ben üç hükümetin ziyaretimi 
kabul etmelerinden dolayı müteşekkiriz- New-York’tan 
doğruca Türkiy’ye geldim. Ankara’dan sonra Atina ve 
Lefkoşe’yi ziyaret edeceğim».

BAŞKAN JOHNSON VE U TH A N TIN  ÖZEL TEM
SİLCİLERİNİN ANKARA’DAKİ TEMASLARI

Başkan Johnson ve U Thant’ın Ankara’ya gön
derdikleri özel temsilcileri, Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve Dışişleri Bakanı ile  birer görüşme yapmışlardır. Baş
kan Johnson’un temsilcisi Cyrus Vance, ayni gece A ti
na’ya gitmiştir. Görüşmeler hakkında Başbakan, «ik i 
temsilci de herhangi bir teklif veya telkinle gelmiş de
ğildir. Ortaya çıkan vahim durum ve kamu oyunda g a 
yet iyi bilinen tutumumuz kendilerine izah edilm iştir» 
demiştir.

DEMİREL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Sovyetler B irliği Ankara Büyükelçisi Andrei Smir- 
nov, Başbakan Süleyman Demirel ile  yaptığı görüşme
den sonra gazetecilere şu demeci vermiştir :

«Başbakanı ziyaret ettim. Sovyet Hükümetinin me
sajını kendisine takdim ettim. Mesaj bugün gazeteler
de yayınlanan mesajdan değişiktir. Bunun muhtevasını 
ilg ili makamlardan öğrenebilirsiniz. Bunun dışında çok 
şeyler konuştuk. Yunanlı monarşist ve faşistlerin suç 
teşkil eden politikası hakkında konuştuk. Yunan Cun
tasının Kıbrıs’taki masum Türkieri, zavallı köylüleri 
kayba uğratan sebepleri konuştuk. Bu durum Sovyet 
kamu oyunda da memnuniyetsizlik ve takbih yaratmış
tır.»

KIBRIS BUHRANI KONUSUNDA NATO ÇERÇE
VESİNDE TEMASLAR

Nato Genel Sekreteri Maıılİo Brosİo, Kıbrıs buh
ranı konusunda Türkiye ve Yunanistan’ın Nato nezdin- 
deki temsilcileriyle temasa geçmiştir. Brosio’niıı son gün
ler içinde Türk ve Yunan hükümetlerine itidal tavsiye



eden mesajlar gönderdiği de öğrenilmiştir. Öte yan
dan, Genel Sekreter, ayni konuda, Amerika’nın Nato 
Büyükelçisi, Birleşik K rallık, İtalya, Kanada ve Da
nimarka temsilcileriyle de görüşmüştür.

Batı Almanya hükümeti ise, Kıbrıs’taki durumun 
bir savaşa yol açmaması için bir yandan Türk ve Yunan 
hükümetleri nezdinde, diğer yandan da Nato ittifakı 
çerçevesinde harekete geçmiştir.

23 K asım  1967 SUUDÎ ARABİSTAN’IN KIBRIS KONUSUNDAKİ  
DEMECİ

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Samir Si- 
habî, cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Suudi Arabistan’ 
a yapacağı gezinin Kıbrıs olayları sebebiyle ertelenmesi 
üzerine verdiği demeçte, şunları söylemiştir :

«Sayın Türkiye Cumhurbaşkanının bugünlerde 
Türkiye’de bulunmasını gerektiren güç şartları gerçek
ten takdir etmekteyiz. Bununla beraber, sayın Başkanın 
Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceği günü beklemek
teyiz. Zira ekselanslarına, Türk hükümetine ve aziz Tür
kiye halkına karşı beslediği duyguları belirtmek gayesi 
ile sayın Cumhurbaşkanının ziyaretini büyük bir sevgi 
ile  bekleyen Suudi Arabistan, Kıbrıs cemaatının hak
larının korunmasını devamlı olarak desteklemiş bulun
makta, kardeşi Türkiye’nin bütün duygularını ve özel
lik le bu kritik günlerdeki hislerini paylaşmakta, vefa
kâr, dost ve büyük Türk m illetini korunmasını ve emel
lerinin gerçekleşmesini A llah ’tan dilemektedir.»

23 K asım  1967 YUGOSLAVYA’NIN KIBRIS KONUSUNDAKİ  
DEMECİ

Yugoslavya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, düzenle
diği haftalık basın toplantısında,«zaten gergin bir bölge
de bulunan Kıbrıs ile ilg ili olaylarda ve durumda meyda
na gelen gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. İlg ili bütün ta
rafların, bugünkü bunalımın barışçı bir şekilde üstesin
den gelme konusunda yeteri kadar kararlı olduğunu 
umarız» demiştir.
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23 Kasım 1967

24 K a s ım  1967

24 K as ım  1967

GÖÇ KONUSUNDA TÜRK - BULGAR 
GÖRÜŞMELERİ

Yakın akraba göçü konusundaki, Türkiye ile  Bulga
ristan arasında müzakereler Dışişleri Bakanlığında başla
mıştır. Görüşmeler, Menko Çendof başkanlığında Bul
gar heyeti ile  Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile muhtelif 
diğer Bakanlıkların görevlilerinden kurulu Türk heyeti 
arasında yapılmıştır.

CUMHURBAŞKANININ BAZI DEVLET 
BAŞTANLARINA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın bazı Devlet Başkatı- 
larma Kıbrıs konusunda bir mesaj gönderdiği açıklan
mıştır. İngiltere, Birleşik Amerika, Fransa, Sovyetler 
B irliği ve Müslüman ülkelerinin Devlet Başkanlarma 
tevdi edilen bu mesajda Cevdet Sunay, Türkiye’nin ka
rarlı tutumunu belirtmiş ve mevcut durumdan doğacak 
herhangi bir mesuliyetin Türkiye’ye ait olamayacağını 
söylemiştir.

NATO GENEL SEKRETERLİĞİNİN KIBRIS  
BUHRANI İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Nato Genel Sekreterliğinden yayınlanan bildiride 
şöyle denilmektedir :

«Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, bugün ya
pılan Nato Konseyi toplantısında, Türk ve Yunan hü
kümetlerinin, aralarındaki ilişkileri ciddî bir şekilde 
tehdit eden şimdiki buhranda dostane teşebbüste bulun
masını kabul ettiklerini Konsey üyelerine bildirmiştir.

Nato Genel Sekreteri, iki müttefik ülke arasında
ki gerginliği azaltmak amacını güden böyle bir göre
vin İmkânlarını araştırmak üzere mümkün olur olmaz iki 
başkente gitmeğe hazır olduğunu Konseye bildirmiştir.

Konsey, Brosio’yu tamamiyle desteklediğini oybir
liğ i ile belirtmiştir. Nato Genel Sekreterinin hareke
tinin kesin tarihi ilg ili iki hükümetle bu konuda yapı
lacak istişarelere bağlıdır.»
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24 Kasım 1967 U THANTTN İKÎNCİ BARIŞ ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant 48 
saat içinde ikinci defa olmak üzere Türkiye, Yunanis
tan ve Kıbrıs hükümetlerine Doğu Akdeniz’de barışı 
korumaları çağrısında bulunmuştur (Bk. Belge 20).

24 K as ım  1967 AMERİKAN DIŞİŞLERİNİN NATO SİLAHLARI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Amerika Birleşik Ûevletleri Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü yaptığı bir açıklamada «Nato silâhlarının Kıb
rıs’a karşı kullanılmayacağına dair Amerikan hüküme
tinden Türkiye’ye herhangi bir iş’ar vaki olmuş değil
d ir» demiştir.

24 K asım  1967 PAKİSTAN DEVLET BALKANININ TÜRKİYE’YE
TEMİNATI

Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp Han, 
Rawalpindi’de halka hitaben yaptığı bir konuşmada bir 
savaş halinde Pakistan’ın Türkiye’nin yanında olacağı
nı bildirmiştir.

M a reşal Eyüp Han Kıbrıs T ürklerin in  Rum
ların mezalimi altında bulunmalarından dolayı bü
yük üzüntü duyduklarım belirterek şöyle demiştir : 
«B ir Türkiye - Yunanistan savaşında Türk kar
deşlerimizin yanında olacak ve sonuna kadarda 
yanında kalacağız. Zaten bunu Türk kardeşlerimiz de 
bilmektedirler.»

24 K asım  1967 IRAKTN KIBRIS BUHRANI KONUSUNDAKİ
TUTUMU

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irak haberler 
ajansı’na verdiği demeçte, şunları söylemiştir :

«Irak Cumhuriyeti hükümeti, ada’da Türk cema
atinin sakin olduğu bazı bölgelerde karşıklık yaratılma 
ve zor kullanılm a neticesi can ve mal kaybının vukua 
geldiğine dair son haberleri, büyük bir ilg i ve endişe ile
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karşıladığını ifade eder, Bu olaylar, barışa geniş ölçüde 
tesir edeceği gibi, netice itibariyle bölgede daha ziyade 
kargaşalığa sebep olacaktır.

Irak hükümeti, ada’da emniyet ve istikrarın sağ
lanmasına ve bu hususta devletlerarası andlaşmalara 
hürmet edilmesine, Türkiye hükümeti ve diğer taraflar
la  olan dostluk münasebetlerine büyük bir ehemmiyet 
atfetmekte olmasına binaen, Kıbrıs meselesine karşı 
olan tutumunu burada bir kere daha tekrar eylemek is
ter :

*
Bu siyaset, yürürlükte olan andlaşmalara hürmet 

eylemek hususlarına dayanarak, ada’nın bağımsızlığı
na ve ada halkını teşkil eden iki cemaatin barış ve em
niyet içinde yaşamalarına riayet edilmesini gerektirir. 
Hükümet, vuku bulan hadiselerden dolayı esefleıini ve 
son hadiselerde vaki can kaybına karşı ilgisini kayde
derken, ilg ili taraflarca ittihaz edilecek icraatta adalet 
ve barış prensiplerinin hakim olmasını diler.»

24 K asım  1967 MAKARİOS’UN KIBRISLI RUMLARA HİTABI

Başpiskopos Makarios, Kıbrıs radyosunda Kıbrıs- 
lı Rumlara hitaben yaptığı bir konuşmada, Türk kuv
vetlerinin adayı istilâ etmeleri halinde Kıbrıs halkının 
buna karşı koyacaklarını ileri sürmüştür.

Makarios, Kıbrıs meselesinin barışçı metodlarla 
çözüldüğünü görmekten memnunluk duyacağını belirt
miş ve Kıbrıs halkından durumun çok ciddi olduğunu 
saklamaya çalışmıyacağım söylemiştir.

24 Kasrn 1967 DR. FAZIL KÜ ÇÜ K’ÜN TÜRKLERE DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Türkiye’nin adaya asker çıkarmasını memnunluk
la  karşılayacağım ve bir Rum saldırısı halinde, kürk le
rin kendilerini sonuna kadar savunmaya kararlı olduk
ların ı ilân etmiştir.
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23 K asım  1967 CYRUS VANCE TARAFINDAN ATİNA’DAN  
GETİRİLEN GÖRÜŞLERİN HÜKÜMETÇE 
TETKİKİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, sabahın 
erken saatlerinde Atina’dan Ankara’ya gelen Başkan 
Johnson’un özel temsilcisi Cyrus Vance’ı kabul etmiştir.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı köşkünde kabul 
edilen özel temsilcisi Vance, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı 
ile de görüşmüştür. Görüşmeden sonra Başbakan şun
ları söylemiştir :

«Amerika Birleşik Devletleri Başkam temsilcisi 
Yunan hükümeti ile vâki görüşmelerini nakletti. Bazı 
teklifler getirdi. Bakanlar kurulu bu teklifleri gözden 
geçirecektir.

Demirel, Bakanlar Kurulunun hemen toplanaca
ğını M illî Güvenlik Kurulunun da tekrar toplanacağını 
bildirmiştir.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra ise su açık
lama yapılm ıştır :

«Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında Kıb
rıs’da vukubulan son hâdiseler üzerine, Amerika Bir
leşik Devletleri reisicumhurunun özel temsilcisi tarafın
dan Atina’dan getirilen görüşler tetkik edilmiş ve hükü
metimizin mütekabil görüşleri b ildirilm iştir.»

Diğer taraftan Başbakan Demirel gazetecilere 
şunları söylemiştir :

«M illetim iz ve memleketimiz için en iyi neticeyi 
istihsal etmeye çalışıyoruz. Bunu, aklın ve soğukkanlı
lığ ın  ve m illî menfaatlerin icapları içerisinde yaptığım ı
za kaaniiz. Bugünkü şartlar dahilinde bundan daha i le 
ri bir beyanda bulunmam doğru, münasip ve menfaat
lerimizin icabına uygun değildir. Y ine tekrarlıyorum : 
bütün vatandaşlarımızın güven içinde sükûnet içinde 
işlerine güçlerine devam etmelerini rica ediyorum.»
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2j> K as ım  1967 KIBRIS KONUSUNDAKİ GÜVENLİK KONSEYİ 
KARARI

B. M. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Rum yönetimi
nin isteği üzerine Kıbrıs buhranım müzakere etmek üze
re toplanmıştır (Bk. Belge 21). Müzakereler oybirliği 
ile  alman şu karar ile sona ermiştir :

«Güvenlik Konseyi, Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri U  Thant’ın barış çabalarını destekler. Türki
ye, Kıbrıs ve Yunanistan’a barışı tehdit teşkil edecek 
ve durumu vahimleştirecek her türlü hareketten kaçın
malarını ve itidalli hareket etmelerini tavsiye eder.

Güvenlik Konseyi ayrıca, bütün ilg ililerin  de
vamlı bir anlaşmaya varmak için barışı koruyacaklarını 
ve işbirliğinde bulunacaklarını ümid eder.»

25 K a s ım  1967 PARİS’TEKİ TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KIBRIS  
KONUSUNDA BİLDİRİSİ

Paris’deki Türk Büyükelçiliği bir bildiri yayım- 
lıyarak, Yunanistan’ın Paris Büyükelçiliği tarafından 
neşredilen bir yazıyı cevaplandırmıştır. Paris Büyükel
çiliğimiz bildirisinde, Kıbrıs’taki Yunan askerlerini Kıb- 
rıs’lı Türkleri öldürmek, onlara işkence etmek, Birleş
miş M illetler askerlerinin faaliyetlerini önlemek, silâh 
çalmak ve uluslararası anlaşmaları dikkate almamakla 
suçlamıştır.

Bildiride, devamla şöyle denmiştir :
ı

«Yunan askerleri bundan birkaç ay önce Çekos
lovakya’dan ithal edilen silâhları muhafaza eden Bir
leşmiş M illetler askerlerini zararsız hale getirerek silâh
ları almışlardır. 15 Kasım saldırısında kullanılan lar bu 
silâhlardır.

Bu yılın 19 Ekim, 5 Kasım ve 14 Kasım günleri 
Yunanistan’dan ağır silâhlar ithal edilmiş ve Atina’daki 
askerî hükümetin yaptırdığı son katliamda kullanılm ış
tır.

Daha bundan iki ay önce Yunan başbakanı Kollİas 
tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası anlaş
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malara göre, Yunanistanm subaylar da dahil olmak üze
re, 950’den fazla asker bulundurma hakkı yoktur. Fa
kat Atina hükümetinin kendisi halen Kıbrıs’da 15 bin
den fazla askeri bulunduğunu belirtmiştir.

Yunanistan’ın da imzalamış olduğu uluslararası 
anlaşmaların maddelerini titizlikle yerine getirerek ger
g inliği sona erdirmek Atina hükümetine düşmektedir.»

2,5 K asım  1967 NATO GENEL SEKRETERİNİN ATİNA’DA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosİo, arabulucu
luk- görevinin ilk  aşaması olarak Atina’ya gelmiş ve bu
rada verdiği demecinde Türkiye ile  Yunanistan arasın
da silâhlı bir çatışmanın feci ve düşünülemeyecek bir 
şey olduğunu ifadeyle «üm it ederim ki her İki ülkenin 
sorumlu liderleri de durumu İdrak etmektedirler» de
miştir.

Brosio Atina’ya Türkiye ile Yunanistan arasında 
barışın muhafazası ve iki ülke arasında yeniden iyi iliş
kiler tesisine yardımcı olmak üzere Nato adına geld iğ i
ni belirtmiş ve durumu daha kötüye gitmesini önlemek 
için bütün yolları ve imkânları araştıracağım eklemiş
tir.

25 Kasım  1967 DOĞU ALMANYA’NIN KIBRIS KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞÜ

Doğu almanya Dışişleri Bakanlığı, sön Kıbrıs buh
ranından tamamen Nato’yu sorumlu tutan bir b ildiri
yayımlamıştır. Doğu Almanya haber ajansı’nın açıkla
dığı bildiride Nato’nun Kıbrıs’ta çeşitli entrikalar çe
virdiği ve Atina’daki faşist cuntanın, bu entrikalara 
âlet edildiği bildirilmektedir.

25 K asım  1967 KIBRIS BUHRANI İLE İLGİLİ TUNUS’UN
TUTUMU

Tunus haber ajansının bildirdiğine göre, Türk ve 
Yunan büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek kendile
ri ile  Kıbrıs sorununu görüşen Tunus D ışişleri Bakanı
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Habib Burgiba Junior, her iki büyükelçiye de, Tunus 
hükümetinin adadaki gelişmelerden duyduğu endişe
yi efade ettikten sonra şunu söylemiştir :

«Tunus hükümeti, Kıbrıs problemine müzakere
ler yoluyla bir çözüm bulunmadığı takdirde, adanın tak
sim edilmesi gerektiğine inanmaktadır.»

2j> K asım  1967 TÜRK - KUVEYT İKTİSADÎ İLİŞKİLERİ

Ticaret Bakanı Türkel başkanlığındaki Türk heye
tinin Türk- Kuveyt iktisadı ilişkilerinin sıkılaştırılması 
konusunda Kuveyt’te giriştiği görüşmeler sona ermiş
tir.

Kuveyt'te yayınlanan bildiride, tarafların ticarî, 
sınaî ve İktisadî alanlarda daha geniş bir işbirliğinde 
bulunmayı kararlaştırdıkları açıklanmaktadır (Bk. Bel
ge 22). •

26 K asım  1967 NATO GENEL SEKRETERİNİN ANKARA’DAKİ
TEMASLERI

Atina’daki temaslarından sonra Ankara’ya gelen 
Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, havaalanından doğ
ru Hariciye köşküne gitmiş ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil ile  görüşmüştür. Brosio daha sonra 
Başbakanlığa giderek, Başbakan Süleyman Demirel ta
rafından kabul edilmiştir.

26 K asım  1967 MISIR’IN KIBRIS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

«El Ahram» gazetesine göre, M ısır hükümeti, Tür
kiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs halkının güvenliğini sağ
lamak ve Orta Doğuda barışı korumak için, Kıbrıs me
selesine barışçı bir çözüm yolu bulacaklarına inanmak
tadır.

M ısır Dışişleri Bakan vekilinin Türk ve Yunan 
büyükelçileri ile yaptığı görüşmeye değinen gazete, Türk 
hükümetinin, buhranın yatışması için adadaki Yunan 
birliklerinin çekilmesini şart koştuğunu belirtmektedir. 
Yunan büyükelçisi ise, Türkiye ile bir silâhlı çatışma
dan kaçınmak amacıyla hükümetinin itidalli bir yol tut
tuğunu ifade etmiştir.
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27 Kasım 1967 VANCE - ÇAĞLAYANGİL GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, sabahın 
erken saatlerinde Atina’dan dönen özel temsilci Cyrus 
Yaııce’ı kabul ederek kendisiyle görüşmüşdür.

27 K as ım  1967 KIBRIS DURUMU İLE İLGİLİ HÜKÜMET  
ÇALIŞMALARI

Başbakan Süleyman Demirel Başkan Johson’un 
özel temsilcisi Cyrus Vance ile görüşen D işileri Bakanı 
Çağlayangil’i kabul ettikten sonra kendisiyle beraber 
Çankaya köşkünde Cumhurbaşkanı Cevdet Surıay ile  
bir görüşme yapmıştır. Başbakan daha sonra Bakanlar 
Kurulunu toplantıya çağırmış ve bunu müteakip de 
Kıbrıs ile ilg ili son durum hakkında kendilerine bilgi 
vermek üzere, siyasî parti liderleri ile  ayrı ayrı görüş
müştür.

Başbakan daha sonra Bakanlar Kurulunu tekrar 
toplamıştır. Saat 18.00’de başlayan toplantı ertesi saba
hı 06.00’da sona ermiştir. Toplantıdan sonra Devlet 
Bakanı ve hükümet sözcüsü Seyfi Oztürk şu açıklama

yı yapmıştır :

«Bakanlar Kurulu, Kıbrıs mes’elesi ile  ilg ili ola
rak muhalefet partileri Genel Başkanlar! ile  yapılan 
görüşmeler hakkında verilen izahatı dinlemiştir.

Son gelişmeler karşısında, Kıbrıs buhranı’nııı hal
li için hükümetçe ileri sürülen nokta’i nazarın muha
fazasına karar verilm işir.»

27 K as ım  1967 SUNAY - BROSİO GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Suııay Nato Genel Sekreteri 
Manlio Brosio ile  bir görüşme yapmıştır. Ankara’daki 
temasları hakkında bir demeç veren Manlio Brosio, 
«Ankara’da genel görüşlerimi anlattım. Ben, hiçbir tek
lifte bulunmadım demiştir». Genel Sekreter bir gün son
ra Atina’ya hareket etmiştir.
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27 Kasım 1967 ROLZ BENNETT’İN LEFKOŞE'DEKİ 
TEMASLARI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın özel tem
silcisi Jose Rolz Bennett, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardım
cısı Dr. Fazıl Küçük ile görüşmüştür. Atina’dan bir gün 
evvel gelen ve Makarios ile  görüşen Rolz Bennett, Dr. 
Küçük ile yaptığı görüşmeden sonra tekrar Başpisko
pos ile görüşmüştür.

27 K as ım  1967 ÇAĞLAYANGİL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, saat 21’de 
Sovyetler B irliğ i’nin Ankara Büyükelçisi Andrei Smir- 
nov’u kabul ederek bir süre görüşmüştür.

Smirnov, görüşmeden ayrılırken basın mensupla
rına şunları söylemiştir :

«Sayın Çağlayangil’i ziyaret ettim. Kıbrıs’taki olay
ların inkişafını teferruatı ile  konuştuk.»

Büyükelçi, gazetecilerin sorunlarını şöyle ce
vaplandırmıştır : «Başarılı ve sulh içinde meselelerin 
halledilmesini diliyoruz. Kıbrıs’ın bağımsızlığının muha
fazasını, yabancı askerlerin çıkarılmasını ve hakların 
teminatını istiyoruz.»

27 K a s ım  1967 SUUDİ ARABİSTAN’IN KIBRIS  
BUHRANINDAKİ TUTUMU

i ' . i , -. '  M.  •

Suudî Arabistan Hükümeti R iad’da yaptığı bir açık
lamada, Suudî Arabistan’ın Kıbrıs buhranında Türkiye’
nin yanında bulunduğunu, Kıbrıs’ta Türk Cemaatine 
karşı girişilen vahşiyâne tecavüz karşısında Türkiye’nin 
taleplerini tamamen desteklediğini ve Kıbrıs’ta adil bir 
barışın kurulması için Birleşmiş M illetler Genel Sekre
teri U Thant’a çağrıda bulunduğunu bildirmiştir.
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28 Kasım 1967 ÇAĞLAYANGÎL - VANCE GÖRÜŞMESİ

28 K asım  1967

28 K asım  1967

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, saat 02. 
00’de Başkan Johnson’un özel temsilcisini kabul ede
rek saat 07.20’ye kadar kendisiyle görüşmüştür. Özel 
temsilci Cyrus Vance, görüşmeden sonra basın mensup
larına şunları söylemiştir : «Sayın Çağlayangil ile saba
ha kadar görüştük. Derhal Atina’ya gidiyorum. Şimdi
lik  bundan başka bir şey söyleyemem.»

VANCE - PİPİNELİS GÖRÜŞMESİ

Başkan Johnson’un özel temsilcisi Cyrus Vance, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Panayotis Pipinelis ile yaptı
ğ ı görüşmeden çıkarken gazetecilere şunları söylemiş
tir «Dışişleri Bakam Pipinelis’e dün Ankara’da Türk 
yöneticileriyle yaptığım görüşmeler konusunda bilg i ver
dim. Pipinelis, bugün yeni bir görüşme için tekrar buluş
mamızı istedi.»

/
Cyrus Vance Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yap

tığı ikinci görüşme sonunda, gazetecilere, aynı gece ve
ya en geç ertesi sabah erkenden Lefkoşe’ye gideceğini 
açıklamıştır.

BROSİO  - PİPİNELİS GÖRÜŞMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri Man- 
lio Brosio ile  akşam saatlerinde yaptığı görüşmeden son, 
ra toplantı halinde bulunan Yunanistan M illi Güven
lik  Kurulu çalışmalarına yeniden katılmıştır. Manlio 
Brosio ayni akşam geç vakit yaptığı bir açıklamada şun
ları söylemiştir :

«İyi niyetle çalışıyoruz ve dummda iyiye doğru 
bir gidiş olacağım sanıyorum- Bu gece veya yarın sabah 
erkenden Ankara’ya gideceğim .» Öte yandan Pipinelis 
de bir açıklama yapmış ve «Hükümet tutumunu tesbit 
etti, fakat bunu diğerlerinin de kabul etmesi lazım » de
miştir. Pipinelis sözlerine şöyle devam etmiştir ;

«Durum hassasiyetini ve vahametini muhafaza edi
yor. Fazladan söylenecek bir tek kelime büyük bir teh-
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28 Kasım 1967

28 K asım  1967

like yaratmağa yeter. Vance ve Brosio tarafından çok 
faydalı çalışmalar yapılmaktadır. Hepimizin bu gayret
lerinde onlara yardımcı olmamız gerekir. Savaş bir ih
timâl olma niteliğini hâlâ muhafaza ediyor, fakat bu
nun mümkün olacağını sanmıyorum.»

DR. KÜ ÇÜ K’ÜN U T H A N T  A 
PROTESTO NOTASI

Kıbrıslı Türkler, bir süre önce Kıbrısa sokulan 
Çekoslovak silâhlarının, varılan anlaşmanın aksine Rum 
güvenlik kuvvetlerine dağıtıldığını açıklamışlardır. Bi
lindiği gibi bu silâhların Birleşmiş M illetlerin denetimi 
altında bir depoda saklanmasına karar verilmişti.

Türkiye’nin Birleşmiş M illetlerdeki temsilcisi Or 
han Eralp, Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük’ün Y u
nan askerlerinin adadan çekilmesini ve Yunan polisleri
nin sayısının anayasada belirtilen sayıya indirilmesine 
ilişkin bir protesto notasını Genel Sekreter U Thant’a 
iletmiştir,

Çekoslovak malı silahlar, bir yıl kadar önce Kıb
rıs’a sevkedilmiş ve Kıbrıs Rum hükümeti bu silâhla
rın Kıbrıs Rum polis kuvvetlerinin donatımında kullanı
lacağını açıklamıştı.

Türkiyenin itirazı üzerine silâhlar Birleşmiş M il
ler barış gücü yetkililerinin belirli aralıklarla denetle
meleri şartıyla bir depoda yerleştirilmişti.

TÜRKİYE’NİN B.M .’DEKİ DAİMİ TEMSİLCİSİNİN 
BİR AÇIKLAMASI

Türkiye’nin Birleşmiş M illetler’deki daimî temsil
cisi Orhan Eralp Kıbrıs konusunda bir açıklama yap
mıştır.

Birleşmiş M illetler’deki Kıbrıs Rum hükümeti tem
silcisi Zenon Rossid.es, buhranın çözümlenmesi için ile
ri sürülen bütün «M antıki teklifleri reddedenin» Türki 
ye olduğunu iddia etmesi üzerine Türk Büyükelçisi Or 
han Eralp gazetecilere, Türkiye’nin hiç bir teklifi red
detmemiş olduğunu ve durumun bir çözüme doğru olum
lu geliştiğine dair belirtiler görüldüğünü bildirmiştir.
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28 Kasım  1967 ÎT  ALYA BAŞBAKANININ ZİYARETİNİN
ERTELENMESİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi bu konu
da şu açıklamayı yayınlamıştır :

«Türkiye ve İtalya hükümetleri, İtalya Başbaka
nı M. Aldo Moro ile Dışişleri Bakanı M. Amintore Fan- 
fan i’nin Türkiye’ye, 2 -8  A ralık 1967 günlerinde yapa
cakları ziyareti, müştereken tesbit olunacak, ilerdeki 
yakın bir tarihe tehir etmeği kararlaştırm ışlardır.»

28 Kasım  1967 AVRUPA PARLAMENTOSUNDA ORTAK PAZAR - 
TÜRKİYE ORTAKLIĞI KONUSU

Avrupa Parlâmentosu Asamblesi Türkiye ile  Or
tak Pazar arasındaki ortaklığın gelişmesi ve iyi İşleme
sine ilişkin bir karar suretini kabul etmiştir.

Bu arada, a ltı’lar, 13 Eylül’de İzmir’de toplanmış 
bulunan Parlâmentolar Karma Komisyonu’nun kabul 
ettiği tavsiyeler üzerinde durarak, Türkiye’den Ortak 
Pazar camiasına yapılacak ihracatın, ihraç mallarının 
cinslerini de artırmak suretiyle geliştirilmesinin lehinde 
bulunmuşlardır.

Ortak Pazar üyeleri ayrıca* Ortak Pazar Komisyo- 
nu’ndan, Türk işçilerini, kendi ülkelerinde olduğu ka
dar,. Ortak Pazar ülkeleri bünyesi içinde de, yetiştiril
meleri İçin gerekli teşebbüslerde bulunmasını istemiş
lerdir. Bundan başka a lt ıla r ın  İzmir uluslararası fuarı’ 
na katılmalarının sağlanması da talep edilmiştir.

28 K asım  1967 TÜRKİYE - IRAK PETROL ANLAŞMASI

Bağdat radyosunun bildirdiğine göre, Irak yeni 
bir anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye yılda dört milyon 
dolar değerinde petrol ürünleri satacaktır. Radyo, an 
'taşmanın, Türkiye’den Bağdat’a dönen bir Irak heye
tiyle Türk yetkililer arasında imzalandığını bildirm iş
tir. Görüşmelerinde Irak ulusal petrol şirketiyle Türk 
ulusal petrol şirketinin işbirliği yapmaları hususunun 
da ele alındığı açıklanmıştır.
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28 K astm  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS BUHRANI İLE 
İLGİLİ SON GELİŞMELER HAKKINDA MECLİSE 
YAPTIĞI AÇIKLAMA

T.B.M .M .’inde bir konuşma yapan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangİl, Kıbrıs buhranındaki son 
gelişmeler ile  ilg ili olarak kısa bir açıklama yaparak 
şunları söylemiştir :

«Kıbrıs meselesinden doğan buhran dolayısile 
içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini takdir buyu
racağınıza tamamile kaaniim.

Evvelce Yüce Hey’etinize arzedilen tutumumuz, 
Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını 
dikkat ve itina ile  koruyacak şekilde devam eylemekte
dir. Hükümetimiz, çok kısa bir zamanda Yüce Meclise 
daha sarih bilgi verebileceğini ümit etmektedir. Şu anda 
daha fazla konuşmamamın sebeplerini arkadaşlarımın 
anlayışla karşılayacağına inanıyorum.

Bu vesile ile, yaşadığımız nâzik durum içinde, bü- 
tüniie Yüce M illetim izin, Türkiye Büyük M illet M ecli
si muhterem üyelerinin ve istisnasız olarak siyasî par
tilerimizin gösterdikleri itidal, basiret ve tesanüdden ve 
Hükümetimize kuvvet veren tutumlarından dolayı şük
ranlarımızı arzeylemeyi şerefli bir görev sayıyorum.

Büyük Türk M illetinin ve Yüce Meclisin taşıdı
ğ ı hislerin Hükümetimizde de aynen mevcut olduğuna 
ve davamızı büyük bir azimle izlemekte bulunduğumu
za yüksek itimadınızı saygılarım la rica ediyorum. »

28 K as ım  1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ YABANCI TELEVİZYON 
YAYINLARINDAKİ MÜLAKATLARI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Ame
rikan, Alman ve İngiliz televizyonlarına Kıbrıs buhra
nında Türkiye’nin tutumunu belirten m ülakatlar ver
miştir (Bk. Belge 23).
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NATO GENEL SEKRETERİNİN İKİNCİ ANKARA 
TEMASLARI

Atina’dan tekrar Ankara’ya gelen Nato Genel 
Sekreteri Manlio Brosio, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağİayangil ve öteki Bakanlık ilg ilileriy le Hariciye 
Köşkünde beş saat kadar siiren bir görüşme yapmıştır.

Saat 13.50’de Atina’ya gitmek üzere Hariciye köş- 
kündan ayrılan Nato Genel Sekreteri gazetecilere şun
ları söylemiştir :

S — Türk ve Yunan hükümetleri arasında her 
hangi bir anlaşma var mı?

C — Henüz yok. Şimdi Atina’ya gidiyorum. Pi- 
pinellis ile görüşeceğim. Fakat ümit ediyorum ki, iyiye 
doğru bir gidiş var. Böylece, esas gayemiz olan başarıya 
ulaşacağız. Anlaşma zamanla olacak. Çünki bu işe Bir
leşmiş Milletler de karışmış durumdadır.

CYRUS VANCE-IN LEKOŞE’DEKİ TEMASLARI

Sabahın erken saatlerinde Atina’dan Lefkoşe’ye 
gelen Başkan Johnson’un özel temsilcisi Cyrus Vance, 
Başpiskopos Makarios ile görüşmüştür.

Vance, Lefkoşe’nin Türk kesimine geçerek 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile 
d e, görüşmüştür.

Özel temsilci, Makarios İle gece vakti yaptığı ikin
ci toplantısından sonra Lefkoşe’den Atina’ya dönmüş
tür, ;

FRANSIZ BAKANLAR KURULUNUN KIBRIS ÎLE 
İLGİLİ DEMECİ '

’ Fransız Bakanlar Kurulunun yaptığı toplantıdan 
sonra, bir demeç Veren hükümet »sözcüsü demiştirki :

«Fransız hükümeti, Kıbrıs mes’elesiyle ilgili olan 
taraflarla temaslarını muhafaza etmektedir. Fransız hü
kümeti, Kıbrıs’ın şimdiki statüsünün ani bir şekilde tar
tışma konusu haline gelmemesi için ihtiyat ve itidal ile 
hareket edilmesi yolundaki tavsiyelerini tekrarlamıştır. 
Ancak, Kıbrıs mes’elesİnin yeriİ baştan ve büyük bir 
dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.»
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30 jKasım 1967 BAŞBAKANIN KIBRIS BUHRANI ÎLE İLGİLİ
SÖZLERİ

Başbakan Süleyman Demİrel, 29 Kasım gecesi 
sırasiyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları 
ile, bundan sonra da bazı bakanlarla yaptığı görüşme
lerden sonra saat 00.30’da Başbakanlıktan ayrılırken 
gazetecilere, «durumun salâha doğru gitmesi ümidi gö
rülüyor» demiştir.

30 K as ım  1967 YUNAN HÜKÜMETİNİN KIBRIS KONUSUNDA
BİLDİRİSİ

Yunan hükümeti akşam vakti aşağıdaki bildiriyi 
yayınlamıştır :

«Buhranın çözümlenmesi için girişilen diploma
tik çalışmalar son saatler içinde önemli gelişmeler kay
detmiş ve meseleye yakın zamanda bir çözüm yolu bu
lunması umudu doğmuştur.»

30 K asım  1967 KIBRIS KONUSUNDA ARABULUCULUK YAPAN
ŞAHISLARIN GÖREV SONU DEMEÇLERİ

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, Brüksel’e 
dönmek üzere Atina’dan ayrılırken Kıbrıs buhranı ile 
ilgili olarak şunları söylemiştir : «Görevim sona erdi. 
Müttefik hükümetler esaslı bir anlaşmaya varmışlar
dır, bir çatışma tehlikesi önlenmiştir. Nİhaİ anlaşma 
öbür ülkeleri ve Birleşmiş Milletleri ilgilendirir-»

Öte yandan, B.M. Genel Sekreteri Thant’ın özel 
temsilcisi Rolz - Bennett de Atina’dan New York’s 
hareketinden önce verdiği demeçte özetle şunları söyle
miştir : «Son altı gün içinde Ankara, Atina ve Lefkoşe’ 
yi, sonra yeniden Atina’yı ziyaret ettim. Müzakere et
miş olduğum teklifler, Genel Sekreterin özellikle 24 
Kasım tarihli çağrısında yer alan tekliflerdir. Yani bu
gün Kıbrıs’ta karşı karşıya gelen ve Kıbrıs’lı olmayan 
birliklerin yavaş yavaş geri çekilmesidir ki bu d i B.M. 
barış gücü hariç, Kıbrıs’lı olmayan kuvvetlerin tama- 
miyle çekilmesine bir başlangıç olmalıdır. Benim göre
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vimin, bu bölgede girişilm iş olan öbür teşebbüslerle 
hiçbir ilişkisi yoktur.»

N ihayet A.B.D. Cumhurbaşkanının özel temsil
cisi Cyrus Vance, Yunan Dışişleri Bakanı Pipinelis ile 
bir konuşma yaptıktan sonra «Türkiye ile Yunanistan 
arasında barışın sağlandığını» söylemiştir.

30 K asım  1967 GÜNEY YEMEN CUMHURİYETİNİN İLÂNI

Güney Yemen cumhuriyeti 30 Kasım günü saat 
00.00’da bağımsızlığına kavuşmuştur. Arap B irliğ i teş
kilâtının 14’üncü devleti olan Güney Yemen H alk Cum
huriyetinin başkanlığım Kahtan El Şaabi deruhte et
miştir.
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B E L G E  1 1 Kasım  1967

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK İNGİLTERE 
DIŞİŞLERİNİN YAYINLADIĞI MESAJ

İngiltere Dışişlerini yürütmekle görevli Devlet Bakanı Frederic Muî 
ley, Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunun 44. yıldönümü ve Cumhurbaşkanı 
Sunay’ın İngiltere ziyareti dolayısıyla Türk m illetine şu mesajı iletmiştir :

«Türk milletinin kalkınmasını, hem yurt içinde, hem de dışarıda güç
lenmesini İngiltere’de takdirle izlemekteyiz. Ben buna bizzat şahit oldum di
yebilirim. Çünkü geçen Temmuz ayında Türkiye hükümetinin davetlisi o la
rak Türkiye’de birkaç gün geçirmek mutluluğuna kavuşmuştum. Ekonomik ve 
sosyal alanda yaptığınız büyük hamleleri kendi gözümle gördüm. Gittiğim 
her yerde Türk halkının sevgi ve yakınlığına mazhar oldum. Bu arada Baş
bakanınız ve Dışişleri Bakanınızla görüşme fırsatını da elde ettim. Bu ko
nuşmalarda, dünya rnes’delerin in birçoğu üzerinde ülkelerimiz arasında gö 
rüş birliği bir kere daha belirdi. Buna hayret etmemek gerekir. Çünkü birçok 
noktalarda çıkarlarımız aynıdır. Nato ve Cento İçinde müttefikiz. Ama dost
luğumuz müttefik olmanın da üstündedir. Demokrasi kurullarına ve kanun 
devleti ilkesine karşı aynı saygıyı besliyoruz. Ülkelerimiz arasında uzun y ıl
lardır süregelen dostluk bağları, sayın Cumhurbaşkanı Sunay’ın Ingiltere’ye 
yapacağı resmi ziyaretle büsbütün kuvvetlenecektir. Cumhurbaşkanı Sunay’ııı 
İngiltere’yi ziyareti tesadüf eseri olarak, bir Türk devlet başkamnın Ingiltere’ 
ye yaptığı son resmi ziyaretin tam yüzüncü yıldönümüne raslıyor. Bu yüzyıl 
İçinde dünyada birçok değişiklikler olmuştur. Resmî ziyaretlerin niteliği de 
değişmiştir. Eski günlerde devlet Başkaııları Londra’dan pek öteye gitmez
lerdi ve ziyaret programları çok resmî olurdu. Oysa Cumhurbaşkanı Sunay’m 
ziyaret programı çok daha şumullü olacak, îskoçya’da, Edinburg ve Glasgow 
şehirlerini de ziyaret edecektir. Kraliçe ikinci Elizabeth adı verilmiş olan en 
yeni İngiliz transatlantiğini ve bir nükleer elektrik santralini gezeceklerdir. 
Program, sayın Cumlıurmbaşkanınm Ingiltere’yi yakından tanımasını sağ- 
lıyacak şekilde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanının, g ittiği her yerde, Ingiliz 
halkından Türkiye’ye karşı besledikleri candan duyguları belirten bir yakın
lık  göreceğine hepimiz inanıyoruz. Türkiye ile Ingiltere müttefiktirler. Bu 
ittifakın candamarı ise, Türk ve Ingiliz m illetleri arasındaki sıkı dostluk bağ
larıdır. Bu mutlu gününüzde bütün İngiliz halkı adına çok selâmlar gönde
ririm .»



B E L G E  2 1 - 8 Kast m 1967

CUMHURBAŞKANI SU K A Y 1 İN ZİYARETİ D0LAY1SİYLE 
İNGİLİZ BASININDA ÇIKAN YAZILAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Suııay’ın İngiltere'ye yapacağı resmi zi
yaretin arifesinde 31 Ekim 1967 tarihli D aily  T e l e g r a p h  gazetesinde, «T ür
kiye Batılılaşırken» başlıklı bir makale yayınlanmıştır.

Muhabir, Sultan A bdülazİzin Kraliçe Vıktorya zamanında İngiltere’ye 
yaptığı .resmi ziyaretten bu yana tam yüz sene geçtiğini, artık ücra, yabancı 
bir Doğu ülkesi olmaktan çıkan bugünkü Türkiye’nin Batı demokrasisi anla
yışı içinde, sanayileşmeye çalıştığını belirtmekte ve bu bakımdan iki ziyaret 
arasındaki farka işaret etmektedir.

Muhabir, birçok bakımlardan Türkleriıı an’aocvî hasletlerini semboli
ze eden sayıp Cumhurbaşkanının, sağlam yapılı, baba hüviyetini haiz güveni
lir  ve muhterem bir devlet adamı olduğunu yazmakta, orduda e lli yıl hizmet 
ettiğini ve Filistin cephesinde savaştığını hatırlattıktan sonra, ih tilali mütea
kip iktidarın sivillere devrinde ordunun tesanüt halinde hareket etmesinde. 
Genelkurmay Başkanı olarak, sayın Sunay’ın çok değerli hizmetleri geçtiğini 
belirtmektedir.

Yazı özede şöyle devam etmektedir : «Askerî hükümet darbesi :1e ikti
dardan uzaklaştırılan bir siyasî partinin, yecii sene geçmeden ordunun muha
lefeti olmaksızın, demokratik seçimlerle iktidara gelmiş olması Türkiye İçin 
övünülecek bir başarıdır. Bununla beraber, ihtilâlin ve Menderes’in İdamı
nın yarattığı yaranın izleri henüz kaybolmamıştır Menderes'in naaş irim Yas- 
sıada’dan alınarak İstanbul’a naklinin eski husumeti tekrar canlandırılacağın
dan endişe edilmektedir. Türkiye, şimdi eski yıllara nazaran çok daha kuv
vetli bir siyasî istikrara sahiptir. Yeni askeri darbelerden söz edilmemektedir. 
İktidardaki Adalet Partisi kuvvetli bir ekseriyete sahiptir. Ve Başkan Sunay, 
ordu ile politikacılar arasında ideal bir arabulucudur. Gerek Başkan Sunay, 
gerekse çok faal bir başbakan olan Süleyman Demirel, — her ikisi de orta 
sınıf aile ve küçük kasabadan gelmektedir — modern Türkiye’nin yaratılm a
sında ahenkli bir işbirliği yapmaktadırlar. Menderes’in Demokrat Partisinin 
halefi olan sağcı Adalet Partisi memleketin nüfusunun üçte ikisini teşkil eden 
muhafazakâr köylüler tarafından desteklenmektedir.

Adalet Partisi özel sektörün, memleket kalkınmasına daha geniş ölçü
de iştirake teşvik edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Geçen yıl içinde, Türk 
ekonomisinde, yüzde sekiz gibi fevkalâde bir gelişme hızı kaydedilmiştir. Ba
zı kimseler, hükümetin giriştiği beş y ıllık  kalkınma plânını fazla ihtiraslı bul
maktadırlar. Türkiye’nin en büyük problemi olan kronik döviz sıkması daha 
ziyade Amerikanın yardımı ile giderilmektedir. Ekonominin fazla bir süratle
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gelişmesinin vaktile Menderes rejimi zamanında olduğu gibi, enflasyona 
yol açmasından korkulmaktadır.»

Yazıda devamla, memleketimizin tediye muvazesinde süratle gelişmek
te olan turizmden sağlanacak gelirin çok önemli bir rol oymyabiieceğine işa
retle Ankara’nın büyük bir hızla genişlemesine ve modernleşmesine rağmen, 
köylerin halâ iptidaî bir Hayat yaşadığı ve bu durumun marksist Türkiye İş
çi Partisi tarafından istismar edildiği ifade edilmekte, fakat Kuzeydeki bü
yük komşularına karşı besledikleri tarihi şüphe ve itimatsızlık dolayısıyla 
Türklerio komünizme rağbet göstermedikleri belirtilmektedir.

Türk - Rus münasebetlerinde son zamanlarda kaydedilen gelişmeye ve 
Sovyetler Birliğinden temin edilen İktisadî yardımla Kıbrıs konusundaki des
teğe rağmen, Türk ordusunda komünizme karşı mevcut kuvvetli aleyhtarlı
ğın devam ettiğini kaydeden muhabir, Türkiye’nin Nato emrine en fazla as
ker veren, ayrıca onbin’den fazla Amerikan askeri için de topraklarında ra
dar ve komünikasyon üsleri sağlayan başlangıçtan beri en güvenilir Nato 
taraftan olduğunu belirtmekte, bu arada solcuların körüklediği Amerikan 
aleyhtarlığının Türkiye’de zamanla artmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Yazı şöyle sona ermektedir : «Türkiye’de İngiltere’ye karşı geniş ölçü
de iyi niyet ve saygı mevcuttur. Commonwealth memleketleri dışında, İngil
tere’den en fazla yardım gören memleket Türkiye’dir. Türkiye’nin İngiltere' 
yi başlıca tenkidi, Kıbrıs antlaşmalarını teminat altına alan garantör bir dev
let olarak, İngiltere’nin taahhütlerini yerine getirmediği hususudur. Resmî 
ziyaret esnasında, Mr. W ilson ile yapılacak görüşmelerde, Türkler, Kıbrıs 
problemine temas etmek niyetindedirler. Dış politika ile  ilg ili diğer mesele
lerde ise, Türkiye ile İngiltere arasında, geniş ölçüde görüş b irliği mevcut
tur ve her iki memleketin de bugünkİ Ortadoğu buhranı ile müşterek alâka
ları dolayısıvla resmi ziyaretin zamanı büyük bir isabetle seçilmiştir.

L ondon  T im e s , Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m ziyareti dolayısıyla 
«Batının dostu ve müttefiki» diye nitelediği Türkiye ile ilg ili 12 sayfalık bir 
ilâve yayınlamıştır.

Yazarının adı açıklanmayan Türkiye ile  ilg ili yazıda, «Türkiye, Orta
doğu dahil dünya sorunları ve kendi İktisadî meseleleri karşısında Avrupai 
bir tutum alm ıştır» denmektedir. Gazete, şöyle devam etmektedir : «b ir ta
rım ülkesi olan Türkiye'nin günümüzün gerektirdiği seviyeye ulaşması İçin 
katedilecek muazzam bir mesafe vardır. Ancak, Türkiye’de sağlam ve istik
rarlı hükümetler kurmak gelenek halini almıştır ki, bu da savaşın yarısının 
kazanılması demektir.»

Gazeteye göre, ikinci dünya savaşından bu yana İngiliz - Türk ilişk ile
rine gölge düşüren tek olay, Kıbrıs anlaşmazlığı olmuştur. London Times’a 
göre, Ingiltere’nin Türkiye konusundaki en büyük endişesi, ada’dakİ Rum lar
la Türk’lerin anlaşmasını sağlamaya çalışmak olmalıdır.
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Kıbrıs meselesi dışında, günümüzde İngiltere ile Türkiye’yi eşit bir şe
kilde etkileyen en önemli gelişme, gazeteye göre Doğu - Batı gerginliğinin 
hafifletimesidir. Birbiri arkasına çeşitli Türk hükümetleri bu durum karşısın
da ihtiyatlı da olsa olumlu bir tutum almışlardır. D iğer gazeteler, bu arada 
Financia l T im es  v e  D aily  Express Türkiye ile  ilg ili yazılar yayınlamışlar, 
D aily  N eıv s  ülkemizle ilg ili makalesine «1967 yılında Türkiye hızla kalkman 
bir ülkenin durumu» başlığını atmıştır.

Guard ian ’da ise, İstanbul muhabiri Sami Cohen ziyaret münasebetiyle 
özetle şöyle demektedir : «Başkan Sunay’ın İngiltere’ye resmî ziyareti Türk- 
İngiliz münasebetlerini daha da kuvvetlendirecektir. Türkiye D ışişleri Bakan
lığının bir sözcüsü, ziyaretin, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin çe
şitli sahalara intikal ettiği mesut bir zamana tesadüf etmiş olmasının büyük 
önem taşıdığını belirtmiştir.

Türk - İngiliz münasebetleri 1956 - 1959 yılları arasında ve daha sonra
ları 1963’de Kıbrıs problemi yüzünden buhran geçirmiştir. Bu problem he
nüz halledilmemişse de, İngiltere, Kıbrıs meselesi ile direkt olarak ilg ili değil
dir. Bir garantör devlet olarak, Kıbrıs antlaşmaları ile ilg ili taahhütlerini ye
rine getirmediği için İngiltere'ye karşı Türkiye’de duyulan kırgınlık eski şid
detini kaybetmiştir.

Nato ve Cento ittifakları içindeki ortaklıklarının da yardımı ile  sıkı 
diplomatik bağlar kuran iki memleket, son yıllarda ticarî münasebetlerini de 
artırmışlardır. Ayrıca, İngiltere, Türkiye’ye Cento ve sair kuruluşlar kanalı 
ile  geniş ölçüde iktisadı ve teknik yardımlarda bulunmaktadır. Türkiye’deki 
müşahitlerin kanaatine göre, Başkan Sunay’ın İngiltere ziyareti Türk ve İn
giliz m illetlerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardım edecektir.»

Londra radyosunun 1 Kasım gecesi programındaki bir mülakatında 
Oxford üniversitesi profesörlerinden Dr. Jeffrey Lewis, bugünkü Türkiye’
de demokratik ve istikrarlı bir rejim bulunduğunu, demokratik seçimlerle ik 
tidara gelen hükümetin halkın ekseriyetinin iradesine dayanan programlarını 
tatbik için her türlü gayreti sarfettiğini, komünist ve anarşist gibi terimlerin 
Türk zihinlerinde birbirleri ile karıştırılması mümkün olmakla beraber, ada
leti ile maruf Türk mahkemeleri sayesinde, suçsuz olarak herhangi bir kimse
nin cezalandırılmasına fırsat verilmediğini belirtmiştir.

Profesör Lewis, Türk - Yunan münasebetleri konusunda, Türk hükü
meti gibi Yunan hükümetinin de, Kıbrıs probleminin bir huzursuzluk kayna
ğ ı olduğunu kabul etmesi bakımından, iki memleket arasındaki münasebet
lerin kötü sayılmayacağını, Kıbrıs problemini halletmek hususunda hugiinkü 
Yunan rejiminin, seleflerinden daha arzulu olduğunu, Rum. hükümetinin, 
Türkiye ile  Yunanistan arasında yapılacak bir anlaşmayı kabul etmiyeceğine 
dair açıklamasına rağmen, Eylül’de- Türk - Yunan zirve konferansının ya
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pıldığım  kaydetmekte ve bir netice alınmamış olmakla beraber, dostane bir ha
va içinde cereyan eden bu konferans sonunda yayınlanan bildiride, «T iirk  - 
Yunan işbirliği lüzumuna işaret edilmesinin, cesaret verici bir gelişme- sayıl
d ığın ı» ifade etmiştir.

Profesör Lewis, Türk - Rus münasebetleri konusunda ise, Türklerin 
komünizm aleyhdarı olduklarını söylemenin kâfi olmadığını, coğrafî duru
munu gözönünde bulunduran Türkiye’nin Yugoslavya ile olduğu gibi, Rus
ya ile de iyi münasebetler teminine çalışmasının tabii karşılanması gerekti
ğini belirtmiş, Türkiye'nin Nato ittifakına büyük Önem verdiğini hatırlata
rak bu üyeliğin, Atatürk’ün Türkiye için seçtiği batılaşma prensibi ile  pek ala 
bağdaşmakta olduğunu bildirmiştir.

B E L G E 3 1 K a s m  1967

CUMHURBAŞKANININ ST. JAMES SARAYINDA YAPTIĞI KABULLER

İngiltere’yi resmen ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, fit. Ja
mes sarayında Büyük Londra Konseyi Başkan ve üyelerini kabul etmiştir. Bu 
kabul sırasında, Konsey Başkanı bir konuşma yaparak Cumhurbaşkanı Sunay’ 
a «hoş geldiniz» demiştir. Cumhurbaşkanı da yaptığı konuşmada, şunları söy
lemiştir :

«Sayın Konsey Başkam,
Majestelerinin pek nâzik daveti üzerine, güzel ve tarihî şehrinizi res

men ziyaret eden ilk  Türk Cumhurbaşkanı olarak burada bulunmaktan bü
yük bir memnuniyet duymaktayım. Eşim de bu hissiyatı benimle paylaşmak
tadır.

Her şeyden evvel Londra gibi, tarihte kendisine müstesna bir yer yap
mış olan haşmetli bir şehri temsil etmekte olmanızdan dolayı sizi tebrik er
mek isterim. Londra, bütün dünyanın her konuda nazarlarını üzerinde top
layan bir merkez ve îngiüz topluluğunun kalbi, dimağı ve büyük bir kültür 
yuvasıdır. Yer yüzünde adı Londra kadar duyulmuş ve yazılmış pek az şehir 
vardır. Fakat, Londra’nın haklı bir şöhrete sahip olmasının sebepleri, sade
ce yukarıda saydığım vasıflarından ibaret değildir. Tabiî güzellikleri, urnran 
eserleri, tarihî zenginlikleri yanında ve onlardan daha çok, bu şehri değer
lendiren insanlardır. Londra’ya ilk  ayak basan herkesin, büyük bir m illetle ve 
ayrı bir meziyetle karşı karşıya bulunduğunu hissetmemesi bunun etkisi altın
da kalmaması mümkün değildir. Londra’nın sihri, kanaatımca bu vasıflarında 
toplanıyor.

İngiltereyi ziyaretimin bu ilk gününde, Londra gibi, her zaman demok
rasinin kaynağı, meleei ve hürriyetin cesur savunucusu olarak tanınan bir
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şehrin halkına karşı Türk m illetinin taşıdığı dostâne duyguları ifade etmek 
isterim. İkinci dünya harbi sırasında, devamlı ve amansız hava hücumları a l
tında, Londra halkının hürriyetini koruma uğruna gösterdiği mukavemet, 
azim ve cesaret, hayranlığı mucip olmuştur.

Aynı ideallerle meşbu olan milletlerimiz arasındaki sıkı ik ili rabıtala
rın ve memleketlerimizin, çeşitli m illetlerarası teşekküllerde, refah ve barış 
için uzun zamandanberi yapagelmekte oldukları verimli işbirliğinin daha 
gelişmesi için hükümetlerimiz hiçbir gayreti esirgememektedirler. Bu bakım
dan, Türkiye ile  Birleşik K rallık arasındaki karşılık lı anlayışın, dostluğun 
ve ittifak bağlarının bu gayretler neticesinde daha da kuvvetleneceğine inanı
yorum.

Sözlerimi bitirir, bütün Londralıların  daimî bahtiyarlık içinde esenlik
lerini dilerim .»

Daha sonra Westminster şehri Belediye Başkam ve Belediye Meclisi 
üyelerini kabul eden Başkan Suııay, Belediye Başkanının yaptığı «hoş ge ld i
niz» konuşmasına cevaben şunları söylemiştir :

«İngiltere tarihinde pek müstesna bir mevki işgal eden büyük şehrini
zi ziyaret etmekten, eşim ve ben, büyük bir haz duymaktayız.

Bu güzel şehri süsleyen âbideleri, ilk  defa görmüyorum. Daha önceki 
ziyaretlerimde, bunları hayranlıkla seyretmek fırsatını bulmuştum. Fakat, her 
defasında, hayranlığım  daha da artmaktadır.

Yer yüzünde, tarihî değerleri bu derece büyük ve bu derece zengin çe
şitli şaheserleri nefsinde toplayan şehirlerin adedi çok azdır. Bu şehirde, ta
rih ve san’at dolu olan Idu şehri ziyaret etmek, herkes için hakikaten zevkli 
ve İstifadeli olmaktadır.

Londra, bir milletin, medeniyet hâzinelerini nasıl muhafaza etmesi ge
rektiğinin çok iyi bir m isalini vermektedir.

Demokratik hükümet idaresinin beşiği olan bu şehir, hürriyet ve de
mokrasi prensiplerine bağlı m illetler için daima bir ilham kaynağıdır.

Aynı hürriyet ve demokrasi ideallerinden mülhem, olan milletlerimizin, 
gerek kendilerinin, gerekse bütün barışsever memleketlerin menfaatine hadim 
olan sıkı ve daimî bir dostluk kurmağa nasıl muktedir olduklarını haz ile  
müşahade etmekteyiz.

Bugünün, ben ve eşim için, kıymetli ve unutulmayacak bir hâtıra oldu
ğunu belirtir, hepinize teşekkürlerimi ve en iyi temennilerimi sunarım.»
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B E L G E  4 1 Kas t m 1967

KRALİÇE ÎELIZABETHAN CUMHURBAŞKANI SUNAY 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Kraliçe ikinci Elizabeth Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay şerefine ver
diği akşam ziyafetinde şu konuşmayı yapmıştır :

«Atatürk tarafından kumlan anâne çerçevesi içinde Türkiye’nin m illî 
hayatına yeni bir şekil vermekte büyük rol oynadınız. Bu bakımdan size hür
met ediyor ve başarılar diliyoruz.

Modern Türkiye, kudretli Osman.iı imparatorluğunun yerini almıştır. 
Biz de birçok istihaleler geçirdik ve bildiğiniz gibi, maziden ilham almaya 
devam ederken nazarlarımızı öncelikle istikbale yöneltmiş bulunuyoruz. İn
giliz halkı, Türkiye’nin muhtelif hükümetlerin basiretli idaresi altında eko
nomik ve sosyal alanlarda kaydetmiş olduğu gelişmeleri hayranlıkla, karşıla
maktadır. Muhakkak ki Türkiye, tam. manası ile ileri görüşlü modern demok
rasinin bütün icaplarını yerine getirmekte olduğunu ispat etmektedir. Bu şe
kilde hareket etmekle, Türkiye, kalkınma halinde bulunan diğer memleket
lere mükemmel bir misal teşkil etmektedir. Eler şeyden önce sizi, çok eskiye 
dayanan yakın bağlarımız ve bugün kudretli ve kıymetli bir m üttefik in  tem
silcisi olarak da selamlamaktayım.

Memleketlerimiz arasındaki bağlantıların eskiliğine kendi ailem içinde 
şalıid olmaktayız. Nitekim, 1582 senesinde, Babıaliye ilk İngiliz Büyükelçisini 
gönderen Kraliçe birinci Elizabeth olmuştur. Birçok savaşta müttefik olarak çar
pıştık. Kırım harbi sırasında Florence Night ingale’in Türkiye’deki faaliyet
leri Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de hacir]anmaktadır. Her ne kadar 
birinci dünya harbinde ordularımız ayrı saflarda çarpışmışsa da her iki taraf 
birbirini şerefli bir düşman olarak kabul etmişti.

Commonwealth memleketlerine mensup eski muhariplerin, 1.965 sene
sinde, yani Çanakkale savaşlarından 50 sene sonra Gelibolu'yu ziyaret ettik
leri zaman aynı savaşa iştirak eden Türk esiri muharipleri tarafından misa
firperverlik ve dostluk içinde karşılandıklarına şahid olduk. Aynı şekilde, 
Commonwealth orduları ile birlikte Kore’ye gönderilen Türk askerlerinin 
kahramanlıklarım da biliyorum. Bugün, Nato ve Cento içinde müttefik ola
rak bulunuyoruz. Bu ittifaklar, hür dünyanın, savunmasındı, ne derece raide!! 
olduklarını ispat ettikleri gibi değişen şartlar ve ihtiyaçlara intibak kabiliyeti
ni ortaya koymuş bulunmaktadır.

Malumunuz veçhile, Türkiye devler reisi olarak Sultan Abdülaziz in 
İngiltere’yi ziyaretinden, bu yana tam yüz sene geçmiş bulunuyor. Sultan Ab
dülaziz, sizin geldiğiniz Türkiye’ye nazaran bambaşka bir Türkiye’den gel
mişti. Sizin de bugün gördüğünüz İngiltere, bambaşka bir Ingiltere’dir. An
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cak, zij'aretiııizin uzun ve m esut bir an’anenin devamı olduğunu belirterek 
sizi, uzun seneler boyunca en iyi münasebetler idame ettirdiğimiz yeni, mo
dern, kudretli ve cumhuriyetçi Türkiye’nin başkam olarak selâmlarım.

Ziyaretiniz, bizi son derece gururlandıran bir husustur. İki memleket 
arasındaki dostluğun sembolü olarak büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebep
ten dolayıdir ki, gerek şahsım, gerek eşim ve İngiltere halkı sizi ve Bayan 
Suııay'ı misafirlerimiz olarak ağırlıyoruz.»

Cumhurbaşkanı Sunay ise şu konuşmayı yapmıştır :
«Sayın Kraliçe hazretleri, sayın Dük hazretleri,

Sözlerime başlarken, Birleşik K rallık topraklarına ayak bastığımız an
dan itibaren, bize karşı gösterilen sıcak hüsnü kabul ve pek nâzik m isafirper
verlikten ötürü şahsım ve refikam adına, samimî teşekkürlerimizi sunarım- 
Keza, biraz önce, şahsım ve memleketim hakkında. Majestelerinin izhar eyledi
ğ i nâzik hisiyattan fevkalâde mütehassısım. Bugünün hâtırasının hafızaları
mızda daima canlı kalacağım Majestelerine temin etmek isterim.

Bu güzel memlekete resmî bir ziyarette bulunan ilk Türk cumhurbaş
kanı ve tam 100 yıldanberi, Birleşik K rallıkta misafir edilen ilk Türk devlet 
başkanı olmak benim için cidden bir mazhariyettir. Eşİm de bu hislerimi pay
laşmaktadır.

Şerefli ve parlak birer tarihe sahip olan memleketlerimiz arasındaki mü
nasebetler, pek eski devirlere kadar gitmektdir. Asırlar boyunca aralarında 
-vukubulan geniş temaslar, Türk ve İngiliz m illetlerinin, birbirlerinin karakter- 
ve meziyetlerini çok yakından tanımalarını sağlamıştır. İki memleket arasın
daki münasebetlerin tarihî değerini belirtmek için, İngiltere’nin Türkiye’deki 
ilk  devamlı Büyükelçisinin 1583 yılında İstanbul’a geldiğini zikretmek dahi 
kâfi olsa gerektir.

Tarihin seyri içinde, pek tabii, birbirimizin yanında olduğu kadar bir
birimizin karşısında bulunduğumuz devreler de olmuştur. Kanaatimce, m il
letlerimizin birbirini daha iyi anlamasında ve m illî hislerini karşılıklı olarak 
tam rnânasiyle ve devamlı surette takdir etmeğe başlamasında savaş meydan
larının da rolü vardır. Filhakika, birinci dünya savaşı sırasında Türk ve Ingi
liz askerleri arasında doğmuş olan karşılıklı saygı, iki m illet arasında gittik
çe sağlamlaşan dostluğu büyük çapta etkilemiştir. O tarihten bu yana, müna
sebetlerimiz çok m esüt ve dostâne olmuştur.

İngiltere, sağlam bir şekilde yerleşmiş demokratik miiesseselerİyle, bi
zim için daima bir ilham kaynağı teşkil etmiştir. Türk m illeti köklü demok
ratik an’aneierinize derin bir hayranlık duymaktadır. Bu hayranlık sebepsiz 
değildir. Çünkİ, Türk m illeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün de be
lirtmiş olduğu gibi, daima demokratik bir ruha sahip olagelmiştr.
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Hâlen İktisadî ve sosyal kalkınmasını sağlamak için, ilme ve ihtisasa 
müstenit p lânlı bir çaba içinde bulunan Türkiye, dost ve müttefiklerinin hür
riyet içinde kalkınma dâvasına karşı gösterdikleri anlayışı memnuniyetle kar
şılamaktadır. Avrupa’nın müşterek mirasının korunması için ağır bir savun
ma yükünü paylaşmış olan Türkiye’nin kalkınma gayretlerine Birleşik Kral
lığın da katılmış olmasını burada hususi bir zevkle zikretmek isterim. Hür 
dünyanın, iktisaden gelişmiş ve kudretli bir Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Bu 
hususta benimle hemfikir olduğunuza eminim.

Türkiye’nin kalkınması için, bütün İç ve dış kaynaklarını en müessir 
şekilde kullanması gerektiği cihetle, bir barış ve güvenlik atmosferinin mev
cudiyeti bizim için önemlidir. Bu sebeple, Türkiye m illetlerarası ilişkilerde 
gerginlik yaratan mes’elelere âdil çözüm şekilleri bulunması hususundaki gay
retleri, samimiyetle desteklemektedir. Bütün İnsanlık âlemine mutlu bir ha
yat verebilecek teknolojik ve İlmî imkânlara, dünyamız hiçbir zaman şimdiki 
kadar sahip olmamıştır. Bütün insanlığın, ötedenberİ özlediği devamlı bir 
barış tesis ve idame edilebildiği takdirde, bütün m illetlerin bu imkânlardan 
faydalanacağına kaniyiz.

1939 Türkiye - Ingiltere ittifakı, Avrupa’nın ve binnetice dünyanın teh
likelerle dolu olduğu bir devirde, hürriyet dâvasına pek kıymetli hizmetler 
ifa etmiştir. İkinci dünya harbinden sonra, Nato ve Cento çerçevesindeki iş 
birliğimiz de, şüphe yok ki barışa hizmet etmektedir. İktisadî kalkın saa ça
balarını ciddî surette etkilemesine rağmen milletlerimizin yüklendikleri ağır 
külfetler barış ve güvenliğin muhafazası için pek faydalı olmuştur. Türkiye 
ve İngiltere arasında siyasî alanda esasen mevcut kuvvetli rabıtalara ilâveten 
ticaret, kültür, turizm, teknoloji, ilim ve saire gibi alanlarda da memleketle
rimiz arasında daha geniş ikili mübadele ve işbirliği imkânları mevcut oldu
ğuna inanıyoruz. Hükümetlerimizin bu imkânlardan istifadeye devam ede
ceklerinden eminim. Sözlerime son verirken, Majestelerini ve Prens hazretlerini 
pek yakın bir gelecekte memleketimizde misafir edebilmek ümidimizi ifade 
etmek isterim.»

B E L G E  3 2 Kas  m ı  1967

BÜYÜK LONDRA KONSEYİNİN CUMHURBAŞKANI  
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEK

İngiltere’yi resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine Büyük Londra Konseyi Başkanı tarafından bir yemek verilmiştir. 
Büyük Londra Konseyi Başkanı Sir Percy Rugg yemeğin sonunda yaptığı ko
nuşmada özetle şunları söylemiştir :

«Tİpİk Londralıları görmekten ve tipik Londra yemeği yemekten mem
nun kalmış olmanızı temenni ederim.
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Ekselans, memleketiniz, kadim tarihi ile şöhret bulmuştur. M illetiniz 
büyük denizci, ticaret adamı kültür, edebiyat ve san’at kolları mensupları o la
rak, bu nimetler Ingiltere adalarına ulaşmadan çok evvel büyük başarılar kay
detmişlerdir.

Sür’atie gelişen bu modern çağda, milletiniz Türkiye’ye modern bir veç
he vermiştir. Türkiye’ye sağlam bir hükümet ve İktisadî gelişme temini yolunda 
önderlik etmekte sarfettiğiniz büyük mesaiyi saygı ve hayranlıkla alkışlıyoruz. 
Sizi ayrıca, Nato’daki bir müttefikimiz ve dünyada milyonlarca erkek ve kadının 
suihcu ve müstakâr bir istikbale kavuşmak için bel bağladığı böyle bir ittifa
ka dahil olduğunuz için de selâmlamaktayız. Bu ziyareti yapmakla memle
ketinizin memleketimize olan dostluk hislerini ifade etmeye çalışmanız he
pimiz için itimat telkin edici bir mahiyet arzetmektedr.

Sizi temin etmek isterim ki, Bay Başkan, Londra’da Cou.nty H ail’e yap
mış olduğunuz bu ziyareti, biz gurur ve minnetle hafızamızda yaşatacağız, istik
balin size ve bütün Türk m illetine her türlü başarı, terakki ve refah sağla
masını temenni etmekteyim.»

Bu konuşmaya mukabelede bulunan Cumhurbaşkanı Sunay, sekiz m il
yon gibi büyük bir kalabalığı sinesinde barındıran şehrin idaresinde göster
diği çalışmalardan dolayı Büyük Londra Konseyini övmüş ve daha sonra 
«Londra’da uygulanan demokratik mahalli hükümet .idaresinin tevlit ettiği 
muazzam reformlardan anlaşıldığına göre, sîzler Büyük Londra Konseyi bu 
m esuliyetleri İngiliz m illetine son derece has olan yüksek şecerede zeka, ve 
maharetle yüklenmektesiniz» demiştir.

B E L G E 6 3 Ka s ım  1967

LONDRA BELEDİYE BAŞ KANININ CUMHURBAŞKANI SUNAY 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEK

İngiltere’yi resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Suııay 
şerefine G uildhall’da verdiği ziyafette bir konuşma yapan Belediye Başkanı 
Sit Robert Bellinger Guildhall binasında Londra Korporasiyonu’nıın daha 
önce de bir Türk devlet başkanını ağırlamak şerefine nail bulunduğunu ve 
bunun da Sultan Abdal aziz olduğuna işaret ederek şunları söylemiştir :

«Belediye başkanlığına seçildiğim günden bu yana ikinci defa mesleki 
hizmetlerinden ötürü devlet başkanlığına getirilen mümtaz bir askeri ağ ırla
mak şerefine nail oluyorum. Daha cııce, gerek sizin, gerek bizim samimi bir 
dostumuz bulunan Pakistan devlet başkanı M areşal Eyüp Han, misafirimiz 
olmuştu. Her ikiniz de dünyaya, kıymetleri denenmiş, askeri liderliğin, kötü 
anlamda m illetleri k ılıçla idaıe etmek demek olmadığını ispat ettiniz. Aksine,
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büyük Atatürk’ün Türkiye’yi modernleştirme £alivetlerini devam ettirmek 
suretiyle, 1961 yılında hür seçimlerin yapılıp idarenin sivil bir hükümete dev
redilmesinde büyük bir rol oynadınız.

Ekselans burada G uildhall’da özel bir anlamda, dostlar arasında 
bulunmaktasınız, çünkü Londra şehri Türklerle iyi münasebetleri devam et
tirmekte ve bu konuda İngiliz hükümetinden asırlarca ilerde bulunmaktadır. 
Bundan 500 yıl önce ahfadınız Avrupaya ilerledikleri zaman, birbiri hakkın
da hemen hemen hiç bir bilgi sahibi bulunmıyan iki rakip .medeniyet temsil
cileri arasında derin bir itimatsızlık bulunuyordu. Buzların ticaret yolu ile eri
tilmesi mümkün olmuş ve bunu Londra sağlamıştı. Esasen İngiltere demek 
ise «C ity» demektir.

Bu büyük ödevde birçok memleket Türkiye ile işbirliği yapmaktan 
memnuniyet duymuş ve İngiltere muhakkak kİ bunlardan sonuncusu değildir. 
İngiltere gerek hükümet kanalı ile gerekse özel yatırım larla, her iki memle
ketin menfaatine uygun yardımlarda bulundu. Bu suretle sanayi ve ticarete yar
dımcı oldu. Bu yatırım lar hâlen yılda 30 milyon İngiliz lirasına yakın bir 
yekûn tutmakta ve İngiltere ise Türkiye’den takriben yılda 20 milyon sterling 
tutarında İthalât yapmaktadır. Birçok Türk zirai mamulleri İngiltere de iyi 
tanınmaktadır. Pazarlama tekniğinden daha fazla istifade sureti ile, bilhassa 
şeftali başta olmak üzere birçok Türk meyvesi İngiltere’de günden güne ar
tan bir pazar bulbilecektir. Bizler, İngiltere’de istikbalin en iyi imkânlarının 
Türkiye - İngiltere arasında müşterek teşebbüslere girişilmesi suretiyle sağ
lanacağı kanısındayız. Bu da Türkiye’nin ithalâtında azalma ve ihracatında 
çoğalmaya yol açacaktır.»

İki memleket arasındaki ortak teşebbüs sahalarında da değinen beledi
ye başkanı lokomotif, otobüs, tarım aletleri, nükleer enerji, petro - kimya m a
mulleri ve inşaat malzemelerini misal olarak göstermiş, mali müşküller çık
tığı zaman bunun müşterek gayretlerle halledilebileceğini söylemiş ve Tür
kiye’nin, kalkınma hızı arttıkça, karşılaşmakta olduğu zorluklar daha hafif- 
liyeceğinden emin bulunmaktayım demiştir.

Belediye Başkanı konuşmasını «Bu toplantıda, İngiltere ile Türkiye’nin 
gerek siyasi gerek askerî alanda sıkı iki müttefik olduğunu söylememe ih ti
yaç yoktur. Belirtmek istediğim nokta şudur, memleketlerimiz arasında, ti
caret, sanayi ve m alî sahalardaki bağlantılarım ızın da ayni şekilde sağlam o l
masıdır. Bunda Londra şehrinin kıymetli bir rol oynamasından dolayı hepi
miz gurur duymaktayız.

İşte bu devamlı ve derin dostluk ruhu altında kadehimi Türkiye Cum
hurbaşkanının sıhhatine, Türk milletinin refahına kaldırıyorum» diyerek ta
mamlamıştır.
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Cumhurbaşkanı Sunay şu mukabelede bulunmuştur :

«İngiltere’ye yapmakta olduğum ziyaretin müstesna anlarından birini 
yaşıyorum.

Türkiye, ferdi hürriyete rüçhan hakkı tanıyarak, hürriyete dayanan sos
yal adalet ve güvenlik sistemi gütmektedir. Türkiye bugün, ekonomik ve sos
yal terakkisini bu sistem altında geliştirm iye çalışmaktadır. Son yıllarda Tür
kiye, birbirini izleyen beş yıllık  kalkınma programları uygulamaktadır. Bu 
plânlar gereğince gerek memleket içinde gerek dışındadaki iş gücümüz eko
nomimiz için arzuladığımız süratli kalkınma için seferber edilmiş bulunmak
tadır. Önümüzdeki beş yıl içinde yapacağımız yatırım lar 12 milyar dolara 
baliğ olacaktır. Yalnız 1968 yılında devlet ve özel teşebbüsler yatırım ları iki 
milyar dolar olacaktır.

Hedefimiz, sağlam ve müstakar bir tediye müvazenesinin ve kalkınma 
hızının sağlanması için gerekli miktarda yatırım artışı ve bu yatırmların teme
lini teşkil edecek bir çalışma ve gelir bünyesinin teminidir. Öte yandan, de
mokratik prensipler ve hürriyeler bu gayretlerimizin hukukî ve sosyal temel
lerini teşkil etmektedir.»

Cumhurbaşkanı Sunay, birinci beş y ılılk  plân dönemi hakkında konuş
muş, öngörülen yüzde elli kalkınma hızının aşılarak yüzde 8,2’ye ulaşacağını, 
gelecek yıllarda da kalkınma hızının ardında kalkınmayacağını, uzun vadeli 
kalkınma hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin daha birkaç yıl dış yardıma 
ihtiyacı olacağını söylemiş ve «iş ve sanayi adamlarının, Türkiye’nin bugünkü 
şatlarını inceledikleri takdirde son gelişmelere dikkatle eğileceklerinden emin 
bulunuyorum. Bu şahıslar Türkiye’nin her türlü mantıkî ve verimli yatırımlara 
sağladığı imkânları İdrak edeceklerdir. Türkiye, diğer bütün sahalarda olduğu 
gibi, ekonomik ve sosyal alanlarda da İngiltere ile daha geniş ve daha sıkı mü
nasebetlerin idamesine büyük bir önem vermektedir» demiştir’

Cumhurbaşkanı, Türkiye ile  İngiltere arasındaki diplomatik münase
betlerin asırlara dayandığını, bu münasebetlerde Londra şehrinin oynadığı 
rolün iyi bilindiğini, bugün son derece yüksek bir dostluk seviyesinde olan 
İlişkiler konusunda «T ürk-İng iliz  ilişkileri yalnız iki ülkenin yararına değil, 
dünya barışının güvenliği için de gelişmeye devam edecektir» demiştir.

B E L G E  7 4 Ka s ım  1967

ÎSKOÇYA İŞLERİNİ TEDVİRE MEMUR DEVLET BAKANININ 
CUMHURBAŞKANI SUNAY ŞEREFİNE VERDİĞİ 

YEMEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşi Edinburg şatosunda, Iskoçya 
işlerini tedvirle görevli Devlet Bakanı tarafından şereflerine verilen ziyafet
te hazır bulunmuşlardır.
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Bakan W illiam  Ross «hoş geldiniz» demecinde «Tepeler, vadiler ve 
kahramanlar ülkesi şerefine kadeh kaldırmaktan daha yerinde bir hareket 
olamaz» demiş, bu deyimle yalnız îskoçya’yı değil, Türkiyeyi de kapsadığını 
sözlerine eklemiştir.

Türkiye cumhuriyetinin beş gün önce 45 y ıllık  kuruluşunu kutladığına 
işaret eden Ross, Türkiye’nin, iki kere kargalaşılığa uğramış bulunan Orta- 
doğuda bir istikrar ve liberal demokrasiye sahip bir ülke olduğunu belirtmiş
tir.

Devlet Bakanı sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Türkiye’de bir değil, üç ih tilâl vukubulmuştur : siyasi, sosyal ve kül
türel Beş gün sonra 10 Kasım tarihinde ikinci bir yıldönümü idrâk edecek
siniz: Türk cumhuriyetinin bânisi Atatürkün ölümyıldönümü. . . kendisini 
saygı ile  anar ve Başkan Sunay’ı bu büyük devletin başkanı olarak selâm la
rız. Kendisine en iyi temennilerimizi sunarken, Türk milletine, bugün giriş
miş olduğu refah seviyesini yükseltme amacını güden ekonomik çabasında 
başarılar dileriz. Size karşı daima saygı hissi duymuşuzdur. S ize . düşman ola
rak saygı duyduk. Buna mecburduk. Sİze bir müttefik olarak saygı duyduk, 
aramızdan bir çoğumuz Koredeki Türk birliğinin, Gloucester alayı ile omu- 
zomuza çarpıştığını gururla hatırlamaktayız. Orada îskoçyalıların da bulun
muş olması muhtemeldir.

Kuvvetli ve birlikte bulunduğumuz müddetçe arzuladığımız amaç ba
rıştır. Hedefin yalnız bu olmadığını, bilgi ve ticaret sahasında görüş teatisi
nin milletlerimizin kalkınmasında rol oynayacağını müdrik bulunuyoruz.»

Bu arada Ross, Kemal Atatür’kün bazı sözlerinin etkisi altında kald ığ ı
na işaret etmiş ve örneği aşağıdaki cümleyi okumuştur :

«K ılıcı kaldıran kol yorulur. Sonunda kınına sokar, ancak sabanı tutan 
kol günden güne daha kuvvetlenir ve kuvvetlendikçe toprağın daha emin ve 
kudretli efendisi olur.»

Bakan sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Dünyadaki bütün devlet adamlarının bu cümleleri benimsemeleri ge 
rekmektedir. »

Demecinin sonunda Devlet Bakanı, Başkan Sunay’a geleneksel İskoçya 
içki kadehini takdim ederek«bu kadehle içerken bizleri, îskoçyalı dostlarınızı 
hatırlayınız» demiştir.

Cumhurbaşkanı şu mukabelede bulunmuştur :

«Sayın Bakan,
İskoçya’da yaptığım bu seyahat, Birleşik K rallığ ı ziyaretimin zevkli di

ğer bir veçhesi olmuştur. Başından beri her bakımdan unutulmaz bir şekilde 
geçen seyahatime bugün yeni ve renkli bir safha daha eklenmiş oldu. Mem
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leketinizin sahip olduğu tabiat güzelliği halkınızın takdire şayan karakteri 
bizi teshir etti. Büyük sanayi merkezlerinizden biri olan Glasgow ile tarihi ve 
güzel Edinburgh şehrini görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti de bu ve
sile ile ifade etmek isterim.

Birleşik Krallığın, medeniyet alemindeki ileri ve mümtaz mevkiini ih
raz etmesinde katkısı olan bu yerlerde, bize gösterilmiş olan hüsnü kabul için 
kalbi teşekkürlerimizi tekrarlamak isterim. Bize gösterilen misafirperverlik o 
derece sıcak ki, kendimizi adeta kendi memleketimizde ve fkendi milletimiz 
arasında hissediyoruz. Türklerle İskoçyalıların meziyetleri arasındaki benzer

lik leri önceden duymuştum. Bu ziyaretim esnasında bunları yakından mü- 
sahade etmek imkânım elde etmiş bulunuyorum.

Memleketlerimizin kalkınma gayretleri arasında da bir benzerlik mev
cuttur. Birleşik K rallık iktisadiyatının bütünü içinde İskoçya’nm tarım ve sa
nayi alanındaki gayretleri, bana Türkiye’de iktisadi kalkınma için yapılan 
hamleleri hatırlatmaktadır.

Bugün biz de, yakın zamana kadar tarıma dayanan ekonomimizde önem
li derecede bir sanayileşmeyi tahakkuk ettirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple de, 
memleketlerimizin İktisadî meselelerini karşılıklı olarak daha iyi anlıyacak 
ve takdir edebilecek durumda olduğumuza kaniyim.

Türkiye ile Birleşir K rallık arasında mevcut münasebetlerin tarihi, Türk 
milletinin Birleşik K rallık halkının meziyetlerini anlamasına ve takdir etmesi
ne yardım etmiştir. Birleşik Krallık, demokratik müesseselerin bir sembolü 
olarak, düşüncelerimizde pek özel bir yer işgal etmektedir. M illetlerim izin ara
sındaki karşılık lı anlayış ve saygı işbirliğim izi sağlam ve sıkı temellere İsti
nat ettirmeği mümkün kılmıştır.

Iskoçya’daıı güzel ve unutulmaz hatıralarla ayrılacağız. Size ve sayııı eşi
nize misafirperverliğiniz içnn şahsım ve eşim adına kalpten teşekkürler ederim. 
Bu güzel ülkenin asil ve sıcak kalp li insanlarım yakından tanımış olmak 
bizim için bir bahtiyarlık vesilesi olmuştur.

Kadehimi şerefinize kaldırıyorum.»

B E L G E 8 7 Kas  m  1967

CUMHURBAŞKANININ LONDRA’DAKİ BASIN KONFERANSI

İngiltere’yi resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Claridge otelinde yaptığı basın toplantısında şu giriş konuşmasını yapmıştır :

«M ajeste Kraliçenin nazik davetine icabetle Büyük Britanya’ya gelmiş 
olmaktan çok memnunum. Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluk çok eski 
tarihlere dayanır. Fakat her dostluğun zaman zaman karşılıklı ziyaretlere, 
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yenilenmeye ihtiyacı vardır. İngiltere'ye bir Türk Devlet başkanı tarafından ya
pılan en son ziyaret tam yüz yıl evvel olmuştu. Umut ederim ki, yeni bir ziyaret 
için yüz yıl daha beklemek icap etmiyecektiı*. Majeste Kraliçe ve Kraliyet a i
lesiyle tanışmak benim için büyük bir bahtiyarlık vesilesi oldu. Majestelerini 
memleketimize davet ettim. Kendilerini Türkiye’de karşılamak benim için 
çok zevkli olacaktır.

Ziyaretim vesiyesiyle mümtaz basın mensuplarıyla karşılaşmaktan ve 
tanışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Demokratik rejimin tam ola
rak yerleştiği memleketlerde basının müstesna mevkii vardır. Hür bir basının 
ve hür bir toplumun meziyetlerine biz de sizin gibi samimiyetle inanıyoruz. 
Ankara’da iken bana seçkin basın mensuplarının sormak istedikleri sualle
rin listesini verdiler. Bu listede pekçok sual vardı. Bunların hepsine ayrı ayrı 
cevap vermek benim için bir zevk olurdu. Fakat vaktin darlığ ı dolayısıyla 
suallerinize mümkün oduğu kadar çoğunu kapsıyacak şekilde topluca cevap 
vermiye çalışacağım.

Biliyorsunuz Türkiye’de demokrasinin iki. yüz seneye yaklaşan bir tari
hi vardır. Bu iki yüz senelik mücadeleden Türk millenin galip  çıktığın ı if 
tiharla söyleyebilirim. Bugün Türkiye’de demokratik müesseseler tam mana- 
slyle yerleşmiş ve halk arasında, kökleşmiştir. Artık eski rejimlere a’vdet mev
zubahis değildir Halkımız hükümetle elele vererek bu demokratik ve müs
takar düzen içinde kalkınma hamlesine girişmiş bulunmaktadır. Bugün Türk 
milletinin ve Türk hükümetinin başlıca hedefi İktisadî kalkınmayı hızlandırma 
ve memlekette bütün halk tabakaları arasında hürriyet içinde refahı tesis et
mektir. Bu hedeflerin tahakkuku için memleketimiz plânlı bir kalkınma devre
sine girmiş bulunmaktadır. Halen son yılını tamamlamakta olan birinci beş 
yılılk  plân sonunda İktisadî kalkınma yolunda şimdiden kayda değer başa
rılar sağlanmıştır.

Bildiğiniz gibi, Türk ekonomisinin bünyesi genel olarak tarımsal ka
rakterdedir. Bu böyle olmakla beraber ilk  plân döneminde sanayi sektörü 
hızlı bir gelişme kaydetmiş ve dört yıl zarfında yüzde 40 nisbetinde artış gös
termiştir.. M illî ekonominin yapısında beliren bu önemli oluşum dış ticaret
te de kendisini göstermektedir. Şöyle ki, 1966 plân hedefi ihtalâtta yüzde 
8 oranında noksan olarak gerçekleşirken, ihracatta hedef yiizde 9 nisbetinde 
aşılmıştır. Bu Türkiye’nin dikkate değer bir İktisadî gelişme içinde bulundu
ğunun veciz alametleridir.

İkinci beş y ıllık  plân 1968 yılında yürürlüğe girecektir. H azırlıkları ta
mamlanmış olan bu plânın hedefleri şu şekilde özetlenebilir : 1968 - 1972 plân 
döneminde gayri safi hasılada aşağı yukarı yüzde 40 nisbetinde bir artış der
piş olunmaktadır. Bu yılda yaklaşık olarak yüzde 7 oranında bir artışa teka
bül etmektedir. Ferd başına isabet eden gelirde görülen artış ise 1962 yılına
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kıyasla yüzde 4,5’dir. Bu artışı gerçekleştirebilmek için 12,4 milyar dolar tu
tarında sabit sermaye yatırımına ihtiyaç görülmektedir.

Yeni plâna göre sanayi sektöründe hızlı gelişme devam edecek ve gay
ri safi m illî hasıla içindeki payı tarım sektörüne kıyasla yüzde 4 fazla olacak
tır. Tarım sektöründeki gelişme gıda talebini yurt içindeki üretimle karşıla
yacak oranda tesbit edilmiştir.

Plânın hedeflerinden biri de dış ticaret hacminin artmıya devam etme
sidir. Bu hesaba göre ithalât 1 m ilyar doları geçerken ihracat da 720 milyon 
dolarla en yüksek seviyesine erişecektir.

İkinci beş y ıllık  plânın en ilg i çekici amaçlarından biri de Türk ekono
misinin dış kaynaklarına bağlılığının azalmasıdır. Bunu sağlamak için dış 
tasarrufların gayri safi m illî hasıla içindeki payı plân dönemi sonunda yüzde 
1,7 ye indirilecek kalkınma kredisi mahiyetindeki dış yardımların nisbetinde 
de ayni azalmanın sağlanmasına çalışılacaktır.

Şimdİ de size Türkiye’nin dış politikası hakkında bir kaç söz söylemek 
istiyorum : Türkiye Birleşmiş M illetler ideallerine samimiyetle bağlıdır- Ve 
insanlığın barış ve refahına hizmet için elinden geleni yapmaktadır. Zümre
ci bir siyasetimiz yoktur. Emelimiz iyi niyet sahibi bütün memleketlerle iyi 
ilişkiler kurmak ve içinde bulunduğumuz bölgede bir sulh ve istikrar unsuru 
olmaya çalışmaktadır. Bu vesileyle şurasını da belirteyim ki, Türkiye kuvvet 
yoluyla toprak ilhakına veya avantaj teminine tamamen muhalifdir.

Türkiye iyi niyeti itibariyle Batılı bir memlekettir. İkinci dünya savaşı 
sonunda Avrupa’da gelişen birleşme cereyanlarına karşı büyük ilg i göstermiş 
ve kuruluşu ile birlikte Avrupa Konseyine üye olmuştur. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içindeki yerimize de bu bakımdan büyük önem veriyoruz.

Türkiye’nin dış politikasında Nato’nun özel bir yeri vardır. Biz Nato’vu 
barışa ve üyelerinin güvenliğine hizmet eden bir savunma ittifakı olarak gör
mekteyiz ve bu teşekkülün müessir bir şekilde idame ettirilmesinin gerektiği 
kanaatindeyiz.

Cento’ya gelince biz bu teşekkülün bugün de bir barış işbirliği ve mu
vazene unsuru olarak faydalı bir rol oynadığı düşüncesindeyiz. Türkiye yuka
rıda da ifade ettiğim gibi dış politikada zümreci bir yol takip etmemektedir. 
Bu bakımdan müttefikleri ile olan bağlarını takviye etmesi diğer devletlerle 
iyi münasebetler kurmasına mani teşkil etmemektedir. Bu cümleden olarak Tür
kiye «detente»a müessir bir şekilde hizmet etmek maksadiyle gayret sarfetmek 
tedir. Farklı sosyal sistemlere sahip devletler arasında normal ve dostane iliş
kiler tesisinin büyük önemi vardır. Türkiye bu gerçeğe inandığı içindir ki, bu 
memleketlerle iyi komşuluk münasebetlerini geliştirme yolunda başarılar 
kaydetmiştir. Bu suretle bölgemizde ve dünyada barış davasına hizmet ede
ceğimize inanıyor ve bunu ümit ediyoruz.
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Biz bu ilişkileri bağımsızlığa saygı toprak bütünlüğü, eşitlik ve birbiri- 
rinİn işlerine karışmamak prensiplerine istinad ettirmekteyiz. Devletler ara
sında sağlam münasebetler kurulmasının ve geliştirilmesinin ancak bütün 
dünyaca kabul edilmiş bu prensiplere riayet etmek suretiyle mümkün olaca
ğına kaniiyiz.

Şimdi size Orta - Doğu durumundan bahsedeceğim : Türkiye Orta - Do
ğunun barış ve istikrarı ile  tahmin edeceğiniz gibi çok yakından ilg ilid ir. Bu 
bakımdan İsrail ile  Arap memleketleri arasında vuku bulan son silâhlı ça
tışmayı endişe ile izlemiştir.

Türkiye Birleşmiş M illetler anayasasında İfadesini bulan prensiplere 
bağlı ve uyuşmazlıkların barış yoluyla çözülmesine inanmış bir memleket 
olarak kuvvet kullanılması sureti ile  arazi ilhakına ve siyasi avantaj sağlam a
sına karşı olduğunu çeşitli vesilelerle açık bir şekilde belirtmiş bulunmakta
dır. Bu anlayış içinde Türkiye, Orta - Doğuda barışı adalet ve nisfet esasla
rı dairesinde yeniden tesise matuf teşebbüsleri kuvvetle desteklemiştir. Te
menni ve gayretlerimiz bu istikamete matuftur.

Son olarak üzerinde durmak istediğim konu ise Kıbrıs meselesidir. Bu 
konudaki son gelişme Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında hudutta 
yapılan görüşmedir.

Bu mülakat gerçi bir anlaşma zemininin ortaya çıkmasına imkân ver
memiştir. Bununla beraber, tarafların tutumlarım en yüksek seviyede ifade 
etmelerine ve yekdiğerinin fikirlerini öğrenmelerine imkân vermesi bakım
larından faydalı olmuştur denilebilir.

Kıbrıs’da bugün için en önemli olan husus sükûnetin avdet etmesi, ada
da çok zor şartlar altında yaşayan Türk cemaatine andlaşmalarla tanınan hak
larından istifade imkânının verilmesidir.

Dileğim Yunanistan’ın tek hal şekli üzerinde ısrardan vazgeçmesi ve 
müzakere yolu ile bütün tarafların meşru haklarını teminat altına alacak 
müşterek bir zemin üzerinde anlaşma imkânı bulunmasıdır.

Hepinize teşekkür eder, selâmlarımı sunarım.»

B E L G E 9 7 Kas/m 1967
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANININ CUMHURBAŞKANI  

SUNAY ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEK

İngiltere Dışişleri Bakanı George Brown, Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay şerefine Hampton Court’ta verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«İngiltere’deki ikâmetiniz m esut hatıralar bırakmaktadır. İngiliz hal
kının, şahsınızda büyük Türk milletine karşı nasıl bir saygı göstermiş olduğunu 
müşahede etmiş bulunuyorsunuz. Bunun için, Türkiye’ye iyi hatıralarla döne
ceğinizi umarım.

73



Türkiye, bugün büyük m illi lideriniz Kemal Atatürk’ün canlı abidesini 
teşkil etmektedir. Atatürk, bütün dünyada, bugün siyasi yönden müstakar, 
demokratik ve sağlam temellere dayanan Türkkiye’nin kurucusu olarak ta
nınmaktadır.

Topraklarımız birbirinden uzak ve coğrafi durumumuz farklı olmakla 
beraber, bir çok müşterek hususlarımız bulunmaktadır. Demokratik mües
sesçi ere, ferdi adalet ve hürriyete karşı derin hürmet beslemekteyiz. İş re bu 
ruh çerçevesinde Nato ve Cento teşkilâtlarında müttefik bulunuyoruz. Muhak
kak ki, bu ittifakların meydana gelmesine yol açan şartlar bugün değişmiş 
bulunuyor. İngiltere de sizin gibi, O rta-D oğu memleketleri ile münasebet
lerini geliştirmeğe çalışmaktadır. Bu da, ittifakımızın hepimizin üzerinde uzun 
uzun düşündüğümüz bir veçhesini teşkil etmektedir.

Bölgede sulhun korunması için Türk hükümetinin tecrübe ve tavsiye
lerinin büyük yardım ları ve bu bölgede sıkı bir işbirliği yapmakta bulundu
ğunu belirtmek isterim.

M illetlerarası bu büyük konularda, hırçın Kıbrıs meselesinin zillinizde 
büyük bir yer işgal ettiğini biliyorum. Bu kadar ciddi bir meseleye bu an için 
eğlenceli bir şekilde temas etmeme müsaadenizi rica ederim. Bu meselede 
durumun Türkiye’nin meşhur Nasrttin Hocasının bir hikâyesine benzediğini 
söylemek isterim. İhtilâfa düşen iki kişi Nasrettin Hocaya müracat etmişler. 
Davacılardan biri durumu kendi yönünden izah etmiş, hoca kendisini dikkat
le dinledikten sonra «haklısın» cevabını vermiş. Diğer davalıyı da aynı dikkatle 
dinleyen hoca ona da «haklısın» diyerek aynı cevabı vermiş. Durumu dikkat
le izleyen Nasrettin Hocanın karısı lafa karışarak «Hoca, demiş, ikisi birden 
haklı olamaz». Bunun üzerine hoca karışma dönerek «sen de haklısın karıcı
ğım » cevabını vermiş.

Ancak ciddi olarak konuşmak gerekirse, bu bahtsız davanın elan asap 
bozucu mahiyet arzedip, ilg ili dost ve müttefiklerimiz arasında daha sami
mi münasebetlerin kurulmasına engel teşkil ermekte olmasından büyük üzün
tü duymaktayım. Sullıcu müzakereler yolu ile  meselenin halli için sarfedilen ça
balan memnuniyetle karşılamaktayız. Bu çabaların devamını ve neticede her- 
ilg ili tarafı tatmin edici bir neticeye müncer olmasını temenni ederiz

Bahsetmiş olduğum dünya çapındaki meselelerde an’an evi dostluk ve 
işbirliği bağlantılarım ızın önemi aşikârdır. Bu bilhassa Avrupa m illetler a ile
sine şamil bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler 
kurmuş bulunmaktadır. İngiltere ise asil üyeIil: için müracaatta bulunmuş
tur. Bu yeni ve cesur bir adımdır. Ancak bunun, yalnız bizim için değil fakat 
topyekün Avrupa için son derece önemli bir adım olduğuna inanıyor ve ba
şarıya ulaşmak için azmetmiş bulunuyoruz,

İngiltere ile  Türkiye’nin menfa atlarının birleştiği m illetlerarası mese
lelerin cereyan ettiği bölgelere kısaca temas etmiş bulunuyorum.
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Bu mütaaladan edindiğim sonuç şudur. Binler günden-güne yayılan 
ve gelişmekte olan bir dünyada ortak bulunuyoruz. Birleşmiş M illetler ve Av
rupa Konseyi’nin kurucu üyeleri olarak m illetlerarası işbirliği prensiplerine 
sadık kalacağımızı vaadettik, her ikimiz de, sulh ve istikrarın en önemli ih
tiyaçları teşkil eden ticaretle iştigal eden milletleriz.

Bu sonuçlara ulaşmak için müştereken çalışmakta oluşumuzdan büyük 
bir memnuniyet duymaktayım. Türkiye’nin tayin ettiği sosyal ve ekonomik 
hedefler yolunda elde ettiği ve etmekte olduğu başarıları alkışlarım. Bu he
deflere ulaşılmasında İngiltere’nin Türkiye ile yakın işbirliği yapmasından 
gurur duymaktayım. Bay Başkan, bizi son derece memnun eden ziyaretinizin 
neticesi olarak, her iki milletimizin istikbalde bizler.i bekliyeıı müşterek vazi
felerin ifasında yeni ilhamlar elde edeceğimizi ümid ederim. Dolayısı ile  bu
rada toplanan herkesi İngiliz - Türk dostluğu şerefine kadeh kaldırmaya da
vet ederim».

B E L G E 10 8 Kas ım  1967

CUMHURBAŞKANININ İNGİLTERE KRALİÇESİNE VEDA MESAJI

İngiltere’ye sekiz günlük resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı 
Sunay’ın, İngiltere semalarından ayrılırken uçaktan Kraliçe ikinci Elizabeth’e 
gönderdiği mesaj şöyledir :

«Güzel memleketinizden ayrılmak üzere olduğum şu sırada, size ve 
Edinburgh Dükü prens hazretlerine, göstermiş olduğunuz asil m isafirperver
likten dolayı şahsım ve eşim adına şükran duygularımı teyideıı arzederim.

Ayrıca tanışmak zevkine nail olduğumuz bütün kraliyet ailesi mensup
larından, Birleşik K rallık hükümeti ile diğer resmî zevattan ve Birleşik K ral
lık halkından, ziyaretimiz sırasında gördüğümüz sıcak alâka ve hiisnükabu- 
lün etkisini zevkle yaşamakta olduğumuzu bilhassa ifade etmek isterim.

Güzel memleketinizde, Birleşik K rallık halkının asil karakterine uy
gun şekilde tam bir sevgi hâlesi içinde geçen ziyaretimizin unutulmaz tatlı 
hâtıraları ile Türkiye’ye dönmekte olan bütün maiyetim erkânı adına da, ka l
bı teşekkürlerimi sunarım.

Memleketlerimiz arasındaki münasebetlerde yeni ve m esut bir merha
le olan bu ziyaretimin ilerisi için yapacağı hayırlı tesirlerine olan inancımı 
teyid eder, Majesteleri ve ailelerinin sıhhat ve saadetini dilerken, Türk m il
leti adına Birleşik K rallık halkının daimî refah ve bahtiyarlık içinde olması
nı temenni ederim.

Majestelerini ve Dük hazretlerini yakın bir gelecekte karşılamak ve m i
safir etmekten şeref duyacağımızı bu vesile ile teyid etmekten zevk duyarım .»
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İngiltere Kraliçesi Cumhurbaşkanı Sunay’m mesajına şu cevabı vermiş
tir :

«Londra’dan ayrılışınız münasebetiyle göndermiş bulunduğunuz nâzik 
mesaj için samimî teşekkürlerimi sunarım, eşim ve ailemin bütün mensupla
rı da nâzik mesajınızdan Ötürü pek mütehassis kaldılar.

Zatı devletlerini ve Bayan Sunay’ı Buckingham sarayında misafir ede
bilmekten büyük kıvanç duyduk.

Ziyaretinizden memnun kalmış olduğunuzu öğrenmekten de bahtiyarız. 
Türkiye’yi ziyaretim İçin yapmış olduğunuz nâzik davete ileri bir tarihte ica
bet edebilmeyi kuvvetle arzu etmekteyim. Zatı devletlerinin İngiltere’ye yap
mış oldukları resmî ziyaret, sizi büyük memnuniytle misafir eden bana, hü
kümetime ve halkıma derin bir zevk vermiş bulunmaktadır.

Ziyaretiniz, hâlen Türkiye ile Büyük Britanya’yı birbirine bağlayan bağ
ları daha da kuvvetlendirmiş bulunmaktadır. M illetlerim iz arasındaki dost
luk ve arkadaşlığın gelişmeye devam etmesi ve zatı devletlerinin ve kahra
man milletinizin saadet ve refahının devamlı olarak artması kalbî dileğim- 
dir.»

B E L G E  11 8 Kas ım  1967

CUMHURBAŞKANININ İNGİLTERE ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

İngiltere’ye yapmış olduğu resmi ziyaretten yurda dönen Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, bu münasebetle aşağıdaki demeci vermiştir :

«Sevgili vatandaşlarım ,

Yurduma ve sîzlere kavuşmanın sevinci içindeyim. Ziyaretim intihala
rımı kısaca açıklamayı bir vazife sayıyorum. 1867 Temmuzunda İngiltere’ye 
vâki olan ilk  devlet ziyaretimden tam 100 yıl sonra, Cumhurbaşkanı sıfatıy
la yaptığım bu ikinci ziyaret, her ortamda sıcak bir ilg i ile  karşılanmış ve öne
mini her konuda göstererek her yönden faydalı olmuştur.

Türkiye ve İngiltere arasında asırlardanberi süregelen tarihî ve dostane 
münasebetlerde yeni ve mes’ut bir merhale olan bu ziyaret, giderken de be- 
lirtltiğim  gibi ik ili ve çok taraflı münasebetlerle dünyayı ve bölgemizi ilg i
lendiren başlıca sorunlar üzerinde fikir teatisine imkân vermiş ve müsbet so 
nuçiar elde edileceği hakkındaki inancımı teyid ve takviye etmiştir.

İngiltere’de yüce rnillletimizİn temsilcisi olarak başta nâzik kraliçe haz
retleri ve sayın eşi ve kraliyet ailesi olmak üzere, devlet ve hükümet erkanı 
ile  m ahallî resmî çevrelerin ve çok hareketli bir durumda görülen iş, fikir, san’- 
at ve basın âlemi mensuplarının, nihayet hepsini tamamlayan Büyük Britan
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ya halkının samimî misafirperverliği ve dostluk hisleri ile karşılandık, ağ ır
landık ve uğurlandık.

İngiltere’de memleketimize ve kalkınma gayretlerimize karşı yakın bir 
ilg i duyulduğunu, her alanda sağlanan gelişmelerin dikkatle izlendiğini ve 
takdir edildiğini mtişahade eylemekle memnun oldum. Devlet ve hükümet 
erkânı ile yaptığım görüşmeler insanlığın saadeti, halklarım ızın refahı ve 
dünya barışının korunması için Türk ve İngiliz m illetleri ve hükümetleri ara
sında mevcut karşılıklı anlayışı ve saygıyı ve işbirliğini arttıracak bir hava 
içinde geçmiştir.

Bu münasebetle dost ve müttefik Ingiltere’nin sayın Kraliçesi 2. Eliza- 
beth’e ve sevimli halkına gösterdikleri hüsnii.kabulden dolayı şükranlarımı 
tekrarlarım. Türk m illeti adına yaptığım daveti kabul ve bu ziyareti iadede 
gecikmeyeceğini vaad buyuran sayın kraliçe hazretleri ile sayın eşini memle
ketimizde görmekle bahtiyar olacağız. Sözlerimi bitirirken İngiltere’de bulu
nan görevlilerimiz ile  vatandaşlarımızın ve Kıbrıs'tı soydaşlarımızın bu ziya
ret sırasında göstermiş oldukları sevgi tezahürlerinden ve itinalarından duy
duğum heyecanı burada bir kere daha belirtir ve kendilerine teşkkür ederim.»

B E L G E 12 6 Ka s ım  1967

SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZÎNECE 
EL KONULAN MALLARIN İDARESİ HARKINDAKİ YÖNETMELİK

Dışişleri Bakaıılığı’nca hazırlanan «Suriye uyruklu özel ve tüzel kişile
rin hâzinece el konulan mallarının idaresi hakkındaki yönetmelik» Bakanlar 
Kurulunca da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte belirtildiğine 
göre «e l koyma işlemi Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulu
nan zatî ve ev eşyaları dışında kalan bütün mal, hak ve menfaatlerini» kap
samaktadır.

Suriye uyrukluların m allarını illerde defterdarın, ilçelerde ise mal mü
dürlünün başkanlığında, tapu, özel idare ve tarım teşkilâtından birer görevli
nin katılacağı komisyonlar tesbit edecektir. Gayrimenkuller tapu kayıtları 
esas alınarak tesbit olunacaktır. Tapuda kayıtları olmayan m alların ise, ha
rita ve krokileri yapılarak durumları hakkında bir tutanak düzenlenecektir.

Suriyelilere ait olduğu bildirilen mallardan motorlu ve motorsuz araç
lar, hayvanlar, her çeşit toprak ve hayvan ürünleri, tarım âlet ve araçları ile 
diğer eşyalar bütün nitelikleri belirtilmek, sayılmak, tartılmak ve ölçülmek 
suretiyle tesbit edilecektir. Bankalarca mahallin en büyük mal memuruna b il
dirilen ve hazine adına, özel bir hesapta toplanan paralar komisyonlarca ay
rıca tesbit edilmeyecektir.
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Yönetmelikte, el koyma işlemine tâbi olmayan m allar da belirtilmek
tedir. Bu m allar şunlardır :

— Suriye devletinin, Türkiye’deki elçilik ve konsolosluklarına ait bina, 
arsa, taşınır m allar ve paralar.

— Elçilik ve konsolosluk mensupları ile  ailelerinin m alları ve paraları..

— Turist olarak yurdumuza gelen Suriyelilerin getirdikleri ve Türki
ye'ye sokulmasında kanunen sakınca bulunmayan para, eşya ve araçlar.

— Transit olarak Türkiye’den geçen mal ve araçlar.

— Türkiye’de açılan uluslararası fuarlara getirilen mallar.

— Hükümetimizle, Suriye hükümeti arasında akdedilen ticaret anlaş
maları gereğince, Suriyelilerin Türkiye’ye ihraç ettikleri ticarî m allar ve yur
dumuzdan aynı şekilde satın aldıkları m allar, bu amaçla getirecekleri döviz
ler.

— Yurdumuzdaki her derecedeki öğretim kuruluşlarında okuyan Su
riye uyruklu öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar.

Suriye uyrukluların el konulan m alları tasfiyelerine kadar iyi halde mu
hafaza edilecektir. Bu arada, Merkez Bankası ile  diğer m illî ve yabancı ban
kalar muhafaza ettikleri para ve diğer kıymetleri M aliye B akanlığ ın ın  iste
ğ i üzerine başka bir banka veya malsandıklarına teslime zorunlu tutulmuştur.

El konulan mallar, hâzineye ait m allar gibi kiraya verebilecektir. Aynı 
şekilde, tarım âlet ve araçları istekleri üzerine devlet üretme çiftlikleri veya. 
Tarım Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlara kiralanabilecektir. K iraya verile
cek m alların kira süresi bir aydan az ve bir yıldan fazla olamayacaktır. An
cak bu mallar, M aliye Bakanlığ ı’ııdan izin alınmak şartıyla bir yıldan fazla 
bîr süre ile kiraya verilebilecektir.

M allarına el konulan her Suriyeli için ayrı ayrı birer dosya tutulacaktır.

B E L G E 13 7 Kas ım  1%7

SOVYETLER BİRLİĞİ ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
GÖNDERİLEN KUTLAMA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m Podgorni’ye gönderdiği kutlama me
sajı şöyledir :

«Ekselans N ikolay Viktoroviç Podgorni,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler B irliği Sovyet Prezidyumu Başkanı
Moskova
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Ekselans
Sovyetler Birliğinin kuruluşunun 50. yıldönümü münasebetiyle zatıâli- 

nize ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliği m illetine şahsım ve Türk m illeti 
adına en samimî tebriklerimi sunarım.

Bu fırsattan istifade ederek memleketlerimiz arasındaki ilişkilerin olum
lu şekilde gelişmekte olduğunu görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti 
teyid ve ekselanslarının şahsî sağlık ve saadetleri ile  Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri B irliği halklarının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerim i tak
dim ederim.,,

Başbakan Süleyman Demirel’in ise, Aleksi Kosigiıı’e gönderdiği mesaj 
şudur :

«Ekselans Aleksi Nikolayeviç Kosigiıı,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliği Bakanlar Konseyi Başkanı
Moskova

Sovyetler Birliğnin kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle ekselansları 
ve Sovyet hükümeti şahsım ve kabine arkadaşlarım adına en samimî tebrik
lerimi takdim eder. Sovyetler B irliği halklarına başarılarının devamını ve ba
rış ve huzur içinde refah ve saadet dilerim.

Türkiye ile  Sovyetler B irliği arasında olumlu bit şekilde gelişen iyi kom
şuluk ilişkilerinin aynı zamanda bölgemizin ve dünyamızın barışma yararlı 
olduğuna dair inancımı teyid eder, saygılarım ı sunarım..,

B E L G E 14 10 K a s ım  1967

D ÎNLERİ BAKANININ KIBRIS VE SON GELİŞMELER 
HAKKINDA MECLİSE VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağiayangil, M illet Meclisinde gündem 
dışı bir konuşma yaparak, Rauf Denktas m tutuklanması ve onu izleyen olay
lar hakkında bilgi vermiş ve şunları söylemiştir :

«Değeri i Arkadaşlarım,
Sayın Denk taş’m tutuklanması hakkında Hükümetçe açıklama yap ıl

ması isteğiile Çankırı Bağımsız M illetvekili Sayın M. A li A rsan ın  Yüksek 
Meclise sunduğu Önerge üzerine izalıet vermek maksadile .huzurlarınıza ge l
miş bulunuyorum.

Hadiseden haberdar olur olmaz Hükümetimizce girişilen ve el’an de
vam eylemekte olan teşebbüsler hakkında malûmat arztmeden önce, Sayın 
Denktaş’ın resmî görevleri ve durumu üzerinde Yüksek Meclis e kısaca, b il
g i vermekliğimize müsaade buyurulmasın! rica edeceğim.
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Sayın Denktaş; Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşuna imkân veren aııdlaş* 
maların hazırlanmasında verimli hizmetler görmüş, gerek Kıbrıs’da gerek 
m illetlerarası alanda, Cemaatimizin varlığın ı ve haklarım savunmak hususun-7 O
da Sayın Fazıl Küçük ve diğer arkadaşları ile birlikte büyük gayretler sarfet- 
rniştir.

19 Ağustos 1960 tarihinde mer'iyete giren Anayasa gereğince teşek
kül eden iki Cemaata ait iki ayrı kuruluştan, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Baş
kanlığına getirilen Sayın Denktaş; o tarihten beri Başkanlık sıfatını muha
faza etmektedir.

1963 yılı A ralık ayında Cemaatimizin maruz kaldığı saldırılardan son
ra Kıbrıs buhranına bir çare bulunması amacile, bütün ilg ili tarafların, yatıi 
Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri temsilci
lerinin katıldıkları Londra Konferansında Türk Cemaatini; Sayın Denktaş 
temsil etmiştir.

Bu toplantıyı müteakip Kıbrıs’a dönmek üzere Ankara’ya gelen Sayın 
Denktaş’ııı Ada’ya avdetinde müsaade olunmayacağı Kıbrıs Rum yönetimi ta
rafından ilân olunmuştur. Bu itibarla 1964 y ılı Ocak ayından itibaren Sayın 
Denktaş Ada’ya dönmek imkânından mahrum kılınmış ve Ankara’da ikamete 
başlamıştır. Kıbrıs Rum yönetiminin bu haksız tutumu karşısında, gerek H ü
kümetimiz gerekse Kıbrıs Türk Cemaati yetkililerinin o tarihlerden beri baş
layan teşebbüslerinden bir netice alınamamıştır. Halen İçendi iradeleri ile ken
dilerini yöneten Kıbrıslı soydaşlarımızın siyasî lideri Sayın Küçük’ün ve Gü
venlik Konseyi toplantılarına New York’a giden Sayın Denktaş’ın bizzat Bir
leşmiş M illetler Genel Sekreterliği nezdinde yapmış olduğu teşebbüsler de
senlere vermemiştir. Bu suretle Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanının A da’ya 
dönebilmesi siyasî bir mesele halini iktisap etmiş ve bu hususu teminen .mü
teaddit temaslar ve görüşmeler yapılmıştır.

Kısa bir süre önce Hükümetimizce bu mesele tekrar ele alınmış ve yeni 
bir teşebbüse geçilmişti. Bu son temasların neticesi hakkında malûmat bek
lendiği bir sırada ve Hükümetimizin bilgisi dışında Sayın Denktaş’m A da’ya 
girme teşebbüsü vâki olmuştur.

Elde edlinen bilgilere göre Sayın Denkta; yanında Nejat Konuk ve Erol 
İbrahim adlı iki arkadaşı ile  birlikte, 31 Ekim sabahı Karpas yarımadası sa
hillerinde karaya çıkmış ve3 m il içeride Aytotro köyü civarında Kıbrıs Rum 
yönetimi zabıtası tarafından yakalanmıştır. Sayın Denktaş ve beraberindekiler 
aynı gün ve mahfuzen Lefkoşe’ye sevkedilmişlerdir.

Bu olay ilk  olarak, 31 Ekim akşamı, Kıbrıs Rum Radyosu ve televizyo
nu tarafından yayınlara ara verilmek suretile açıklanmıştır,

Lefkoşe Büyükelçiliğimizin iş ’arı ile durumu teeyyüt etmesi üzerine ge
rek Hükümetimiz, gerek Türk Cemaat Liderliği adına Cumhurbaşkanı Yardım- 
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cısı Sayın Küçük tarafından çeşitli seviyelerde seri ve enerjik teşebbüslere g i
rişilmiştir.

1963 yılı sonundan beri devam etmekte olan siyasî ortam dolayısİle H ü
kümetimiz, Kıbrıs’ta cemaatlerarası sürtüşmeleri önlemekle görevli Birleş
miş M illetler yetkililerini muhatap tutarak, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Baş- 
kanının tutuklanmasının Ada’da cemaatlerarası münasebetler yönünden yeni 
ve çok vahim bir gerginlik unsuru teşkil edeceğini belirtmiştir. Ayrıca, Sayın 
Denktaş ve Arkadaşlarının şahsî güvenliklerinin sağlanmasını ve ihtilaflara 
sebebiyet verilmeden serbest bırakılmasını istedik. Bu şekilde bir taraftan biz
zat Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri nezdinde teşebbüste bulunarak A da’- 
dakİ Özel Temsilcisi vasıtasile duruma siir’atle müdahale edilmesi talep olu
nurken, diğer taraftan Kıbrıs’ta gerginlik yaratılmamasına bizimle birlikte 
önem veren diğer dost ve müttefik devletleri de gelişmelerden muntazaman 
ve anında haberdar ederek Sayın Denktaş ve arkadaşlarının salimen tahliyeleri
nin geciktirilmesinin ihtilâtlarına dikkatlerini çektik.

Sayın Başbakınımız 1 Kasım günü yaptıkları beyanatla Türk m illeti ve 
Hükümetinin bu konudaki hassasiyetini kamu oyuna açıkladı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesile bulunduğum Londra’da 
bu konuyu İngiliz Hükümeti ricali ile de bizzat görüştüm.

Şu hususu sarahatle belirtmek isterim ki, Ada’da yeni ve kötü sonuç
lara yol açacak gerginliklere meydan vermeden ve cemaatlerarası ilişkilerin 
daha fazla bozulmasına yol açaçak yerde imkân nisbetinde düzeltilmesini te- 
minen, Sayın Denktaş ve arkadaşlarının sür’atle ve salimen tahliyesinin bir 
zaruret olduğu bütün ilg ililere hadisenin önemine uygun bir şekilde an latıl
mış bulunmaktadır.

Bu teşebbüsler sonucunda Denktaş ve arkaşlarınm şahsî güvenlikleri 
ve iyi muamele gördükleri hususunda Genel Sekreterin Kıbrıs’taki Özel Tem
silcisi aracılığile bize en yetkili seviyeden teminat verildi. Bu teminat, mese
lenin sür’atle halli yolunda bir adım telâkki edilmekle beraber, şüphesiz ki 
tatminkâr olmaktan uzaktır.

Denktaş ve arkadaşları 3 Kasım günü avukatile görüştürülmüş ve bu gö 
rüşmenin ihtiyaç oldukça tekrarlanabileceği ilgililerce sağlanmıştır.

Savcı aynı gün Rauf Denktaş ve arkadaşlarının hâk '111 huzurunda dos
yasının ikmali için 8 günlük mevkufiyet kararı verilmesin1 İstemiş, bu karar 
istihsal olunmuştur. Bu müddettin hitamında mevkufiyet kararı S gün daha 
uzatılmıştır- Cemaatimiz Avukatı bu kararlar karşısında hukukî yönden 
itiraz haklarını mahfuz tuttuğunu bildirmiştir.

Rauf Denktaş’ın tutuklanması olayı yukarıda arzolunduğu veçhile Hü
kümetimizce siyasî çerçevesi içinde mütalâa ve takip edilmektedir. Rauf Denk- 
taş’ın Ada’ya avdeti siyasî mülâhazalarla önlendiğine göre tutuklanmasının da
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siyası bir mesele teşkil edeceği tabiîdir. Esasen tutuklanma keyfiyeti Ada’da 
mevcut siyasî gerginliği daha da arttıracak niteliktedir. Biz işin bu vasfı üze
rinde önemle durmaktayız ve gerginliğin bir an evvel izalesi huşunda yaptı
ğımız siyasî teşebbüslere devam etmekteyiz. Mesele halen m illetlerarası si
yasî platform içinde mütalâa edilen bir mahiyet iktisap etmiş olduğundan ve 
teşebbüsler devamlı ve kesif bir surette yürütüldüğünden, bu safhada konu 
hakkında daha fazla bilgi vermenin uygun, düşmeyeceğini takd ir' buyuraca
ğınızdan eminim».

B E L G E  13 13 K a s  m  1967

BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLARI HAKKINDA B. M.  
KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN YAYINLADIĞI BİLDİRİ

Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçitkale köyleri bölgesinde meydana gelen olaylar 
hakkında, Birleşmiş M illetler Kıbrıs barış gücü gece şu bildiriyi yayınlamıştır :

«Takriben saat 14.10’da zırhlı araçlarla desteklenen bir karma Kıbrıs 
polis ve m illî muhafız devriyesi Boğaziçi civarında (Larnaka bölgesi) nöbet
çi bulunmayan bir barikatta durdurulmuştur.

Kısa bir süre sonra bir başka m illî muhafız zırhlı devriyesi köyün Rum 
kesiminden hadise mahalline gelmiştir. Bunlar yol barikatını yarıp geçtikleri 
sırada üç silâh sesi ve dörder atım lık makineli tüfek sesleri duyulmuştur. Bu 
sırada da zırhlı vasıtalar ateş açmışlar ve Boğaziçi ile çevresinde karşılık lı ateş
ler başlamıştır. MİİİÎ muhafız takviyeleri bundan.soma Geçitkale ve Boğaziçi 
yönünden ateş desteği altında harekete geçmişlerdir. Geçitkale bölgesinde 
ateşler takriben saat 14.40’ta başlamıştır.

Hemen sonra ateş daha geniş bir iıa le gelmiştir. Barış gücü karargâhı 
Lefkoşe’de ateş kesin sağlanması için faaliyete girişmiştir. Fakat bunu sağ
layamamıştır. Ateş kesafeti değişerek bütün öğleden sonra ve akşam devam 
etmiştir. Karanlık bastığında m illî muhafızların Boğaziçi’nin Türk kesimi ile 
Geçitkale’nin bazı kısımlarım kontrolleri altına aldıkları bildirilmiştir.

Barış gücü zayiatın miktarı hakkında tahmin yapacak durumda de
ğild ir. Barış gücü, Rum makamlarına, barış gücü sağlık ekiplerini iki köye 
göndererek çarpışmalarda yaralanan her kim olursa olsun sılıhî yardımda bu
lunmak üzere ve durumu ağır olanları tahliye etmek maksadıyla müracaat 
etmiştir.

Barış gücü karargâhı, barış gücü gözetleme postaları çevresinde m illî 
muhafızların atış mevzileri kurmalarını ve özellikle barış gücü askerlerinin zor 
kullanılarak silâhtan tecrit edilmelerini, barış gücü silah ve malzemesine si
lâh tehditi altında el konulmasını ve kasdî şekilde barış gücü radyo malze
mesinin kullanılmaz hale getirilmesini, m illî muhafız karargâhı nezdinde şid
detle protesto etmiştir».
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T H A N T  İN BOĞAZİÇİ VE GEÇİTKALE OLAYLARI İLE İLGİLİ
RAPORU

Güvenlik Konseyine Boğaziçi ve Geçitkale köylerindeki son çatışma 
konusundaki raporunda Thant, bu gibi olayların, son gelişmelerin yarattığı 
atmosfer üzerinde aksi tesir yapmaktan başka bir işe yaramayacağını belirt
miştir.

Thant, ayrıca, Birleşmiş M illetler barış gücüne karşı davranışları şikâ
yet etmiş, askerlerin hayatlarının tehlikeye girdiğini söyleyerek, 15 Kasım 
çarşamba günkü çatışmada Kıbrıs m illî muhafız kuvvetinin Birleşmiş M illet
ler askerlerini ateş altında tuttuklarını bu arada çadırlarına kurşunların isabet 
ettiğini, bir Birleşmiş M illetler askerleri aşevinin havan ateşi ile  tahrip ed il
diğini, bir çok havan ve top mermisinin Geçitkale’deki Birleşmiş M illetler 
karargâhının son derece yakınma düştüğünü belirtmiştir.

Thant gerginliğin son haftalarda, bilhassa Boğaziçi köyü bölgesinde 
çok arttığım, buna sebebin Rum’larla Tiırklerin karışık oturdukları bu köyde 
Kıbrıs polisinin yeniden devriye gezmeye başlaması olduğunu ifade etmiştir. 
Bu köy Kuzeyden gelen ana yol üzerindedir.

1963 - 64 den beri devriyeler burada muntazaman nöbet tutmakta idi, 
fakat Temmuz ayındaki bazı ateş etme olayları üzerine Kıbrıs polisi kendi
liğinden devriye gezdirmekten vazgeçmişti. 16 Eylûl’de Birleşmiş M illetle ı 
kuvvetlerinin beraberinde bir devriye kolu daha gönderilmiş, devriyeler köye 
varıncaya kadar önemli bir olay çıkmamış, yalnız bölgedeki Türk mücahitleri 
devriyeııin aynı yoldan dönmesine izin vermemiş, Birleşmiş M illetler kuvveti 
tehdit edilmiş ve tartaklanmış, mücahitler Lefkoşe’deki liderlerinin emirleri 
üzerine devrlyenin ve yanındaki Birleşmiş M illetler askerlerinin geçmesine izin 
vermişlerdi.

Thant’ın raporuna göre, 15 Kasımda bir başka devriye kolunun köye 
girmesi, bir traktör ve sapanla yolu kapatılması sonucu önlenmiştir. Kıbrıslı 
Rum devriyeleri daha sonra yanlarında bir manga piyade askeri ile gelmiş, 
üç el ateş edilmiş, arkasından otamatik silah sesi gelmiştir, Eldeki deliller bu 
ateşi Kıbrıslı Tiırklerin açtığını göstermektedir. M illî muhafızlar ve Kıbrıs 
polisi derhal ateş açmış ve bu, bütün köyde çarpışmaların başlaması için bir 
işaret olmuştur. Çatışmada ağır makinalı tüfekler, m illî muhafızların zırhlı 
araçlarındaki topçu silâhları kullanılmıştır.

U Thant’m raporunda devamla şöyle denmektedir : «Türk hükümetine 
göre, çarpışma General Grivas’ın önceden plânladığı, ağır silâhların, zırhlı 
araçların kullanıldığı büyük cepheli bir saldırının sonucudur, Türkiye, Bir

B E L G E 16 17 Kasım 1967
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leşmiş M illetler kuvvetleri tarafların arasına girerek saldırıları sona erdir
mediği takdirde muhasematın bütün adada birden başlaması tehlikesini belirt
miştir.»

Thant raporunda daha sonra, New York’ta Türkiye, Kıbrıs ve Yuna
nistan temsilcileri ile  çatışmayı durdurmak için yaptığı görüşmeleri anlatmış
tır.

Genel Sekretere göre, Boğaziçi harekâtının çapı, harekâtın yürütülüş 
hızı m illî muhafızların bunu önceden plânladıklarını açıkça ortaya koymak
tadır. Kısa aralık larla bir çok devriyenin gönderilmesi adet değildir ve son
raki gelişmeler için de bu şüphesiz önemli bir faktördür.

Thant raporuna şöyle sona erdirmektedir: «Barışın ve sükûnetin yeni
den kuruluşuna yardım etmek, Birleşmiş M illetler Kıbrıs barışgücü ile tam 
bir işbirliği içinde bulunmak ve böyle saçma ve teessüre şayan olayların tek
rarlanmamasını sağlamak taraflara düşmektedir.»

B E L G E 17 17 K a s ım  1%7

B.A.C. HÜKÜMET SÖZCÜSÜNÜN TÜRK  — MISIR İLİŞKİLERİ 
ÜZERİNDEKİ DEMECİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, Enformasyon Kurulu 
Başkanı, Dr. Muhammed Haşan El Zeyyat, Türkiye ile Birleşik Arap Cum
huriyeti arasındaki ilişkilerin yeniden aile ilişkileri şekline döndüğünü söyle
miştir.

TRT Kahire Muhabirine verdiği özel demecinde «Türkiye ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti tarih boyunca kimsenin koparamadığı sağlam, bükülmez 
zincirlerle birbirine bağlıd ır» diyen Dr. Muhammed Haşan El Zeyyat, deme
cine şöyle devam etmiştir :

«K arşılık lı olarak birbirine benzeyen ortak konu ve bölgesel yararları
mızın bulunduğuna inanıyoruz. Hepimizin de bildiği gibi, Türkiye büyük 
M ustafa Kemal Atatürk devrimlerini yaptı. Türkiye, Atatürk devrimleriyle 
Yirminci Yüzyıl kavramı içinde hür bir şekilde, toplumunun ve yurdunun 
kalkınması, daha iyi yaşaması ilkelerine yöneldi. Bugün muzaffer Türkiye, 
büyük devlet, büyük m illet olarak mevcut. Atatürk devrimlerinin ilk günle
rinden beri bağımsızlığın tadını tattınız. Bağımsızlığınızı bir savaş sonucu e l
de ettiniz. Bu bir varolma savaşıydı. Bağımsızlığınızı bütiinlemek amacıyla 
yabancı ellere karşı savaşınız devam etti, bu savaş ülkeniz için yapıcı oldu. 
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin bölge toplumlarına ışık tuttuğuna 
kaniiyiz.»
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Dr. Muhammed Haşan El Zeyyat, bir ülkenin kalkınmasında karşıla
şılan güçlüklere değinmiş, topyekûn kalkınma için bütün güçleri harekete 
geçirmenin zorunluğu üzerinde durmuş, kalkınmayı başaran ülkelerin başka 
ülkelere yardımcı olduğunu belirtmiş, «Atatürk Türkiye’si bunun en güzel 
örneğidir. 1952 yılından beri biz de aynı şeyi yapıyoruz. Gayemiz aynıdır. 
Birleşik Arap Cumhuriyeti, Türkiye gibi başarıya ulaşmak azmindedir,» de
miştir. Dr. Muhammed Haşan El Zeyyat sözlerine şöyle deva metmiştir :

«Şimdi ülkelerimize bakalım. Ne siz ne de biz, her türlü engele rağ
men ortak bağlarımızı, m illi onurumuzu, tarihimizi unutmadık. Türkiye bu
gün uluslararası plânda, günün büyük devletlerine göre, arazi bakımından 
küçük, fakat geçmişi, tarihi, medeniyete hizmeti bakımından çok büyük bir 
memleket. Türk halkı büyük bir millettir. Biz de medeniyete hizmetimiz, geç
miş medeniyetlerimizle aynı şekilde büyük milletiz. Coğrafi bakımdan, siz 
Asya ile  Avrupayı, biz de Asya ile  Afrikayı bağlayan köprüleriz. Toplumları- 
mız daima birbirlerine iyi niyet beslemişlerdir. Bütün dünya edebiyatını ince
leyiniz, hiç bir ülke edebiyatında M ısır şairleri kadar Türkiye üzerine şiir ya
zan, Mısır kadar Türkiye türküsü söyleyen m illet yoktur. Biz ve siz, yani Tür
kiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti, bize düşen rolü, kimsenin diktesi olmak
sızın, adetlerimize göre yaşamak, toplumumuzu geliştirmek için halkımızın 
yararına oynadığımıza kaniyiz. Biz sizin tutumunuz ve durumunuzla iftihac 
ediyoruz, tecrübelerinizden yararlanıyoruz. Belki sizin barış yolunuz bizim
kiyle aynı değil fakat amacımız aynıdır.»

Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Dr. Muhammed Haşan 
El Zeyyat, iki ülke arasındaki ilişkileri bir aile ilişkisi olarak nitelemiş, aile 
bağlarının kritik zamanlarda imtihan vereceğni belirtmiş ve şöyle devam et
miştir. «Modern tarihin kaydettiği ve bizim, yakın geçmişimizde geçirdiğimiz 
acı krizde Tiirkiyenin iftihar edilecek bir tutumu, davranışı olmuştur. Yalnız 
hükümetinizin ve diplomasinizin gayretinden bahsetmiyorum. Türk halkının 
samimi hissiyatına muttali olduk. Ailede teşekkür edilmez derler. Şimdi TRT’- 
den rica ediyorum, benim ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümetinin en sa
mimi hislerini, temennilerimizi Türk halkına iletiniz.»

B  E L G E 18 19 Kasın ı 1967

BAŞBAKANIN DR. KÜÇÜK’E MESAJI

Başbakan Süleyman Demirel’in Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. 
Eazıl Küçük’e gönderdiği cevabî mesaj şöyledir :

«Cemaatimizin Boğaziçinde ve Geçitkale’de uğramış olduğu vahşiyâne 
ve her türlü insaf ve insanlık ölçüsü dışındaki tecavüzler karşısında sorumlu 
devlet adamı ve cemaat lideri sıfatiyle gönderdiğiniz 16 Kasım tarihli mesa
j ı  aldım.
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Cemaatimiz adına ifade buyurduğunuz hissiyat aynı zamanda bütün 
Türk m illetinin duygularını ve nefretini de dile getirmektedir. Yirminci yüz
yılın  sonlarında vukubulan bu derece ölçüsüz; insafsız, haksız ve vahşi bir 
tecavüz gelecek yüzyıllar için de, insanlık tarihi için utanç verici kara bir leke 
olarak kalacaktır.

Türk m illeti bu menfur tecavüz karşısında canevinden onulmaz bir ya
ra almıştır. Bütün milletin yüreği acıyla sızlamaktadır.

Mesajınız menfur tecavüz üzerine birleşik toplantıya çağrılan Türkiye 
Büyük M illet Meclisinin müzakereleri sırasında, elime geçti. Bütün vatan sat
hında uyanan nefret duygularının tercümanı olarak yüce milletimizin temsil
cileri büyük bir hassasiyetle bu duygularını ifade etmekteydiler. Hükümetimiz, 
cemaatimizin uğramış olduğu alçakça tecavüz karşısında Türkiye Büyük M il
let Meclisine gerekli bütün izahatı vermiştir. Bir yandan da tecavüzün derhal 
durdurulup müstevlilerin defedilmesi istikametinde gerekli bütün tedbirleri 
ittihaz etmiştir.

İki gün süren müzakerelerden sonra Türkiye Büyük M illet Meclisinin 
ağır tecavüzü yapanlar ve yaptıranlar hakkında 17 Kasım gecesi ald ığ ı ka
rar açıklanmıştır.

Bu karar yüce milletimizin ve onun Kıbrıs’taki mevcudiyetini ifade eden 
asil soydaşlarımızın malûmu olmuştur.

Türkiye Büyük M illet Meclisinin bu kararıyla hükümetimize tevdi et
tiği görevler ve yetkiler, eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

Canavinden vurulmuş yüce milletimizin ve tarihte ender görülmüş bir 
vahşetle sarsılmış olan Kıbrıs’taki kardeşlerimizin meşrû arzuları mutlaka 
gerçekleştirilecektir. Bu sözlerimi tarih ve insanlık huzurunda zatıâlinize ile
tirken bir m illet borcunu da eda ettiğim kanaatindeyim.

Sizden ada’daki Türk mukavemetinin herşeye rağmen mes’eklerim izin 
en mühim kısmını teşkil ettiği hususundaki inancıma katılmanızı rica ediyo
rum. Karşımızdakilerin yegâne maksadının bu mukavemeti çökertmek oldu
ğu hususunda mutabık bulunduğumuza da inanıyorum. Bu itibarla muhasım- 
larımızm oyunlarının sonuç vermeyeceğini ve bu konuda her türlü tedbir ve 
telkini esirgemiyeceğinizi ümit etmek isterim.

Hasmımızdaıı merhamet görmeyeceğimiz ve bunu da beklemeyeceği
miz tabiî idi, sanırım. Hâdiseler 11e kadar acı olursa olsun, dâvaya zarar ver
meyecek tarzda davranarak, aklı selim ve metanet içinde bulunmak, bu nâzik 
devrede her zamankinden çok muhtaç olduğumuz bir zarurettir.

Zatıâlinize ve yarası kanayan kahraman soydaşlarımıza yürekten bağlılı
ğım ızı belirterek derin saygılarım ı sunarım.»
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B E L G E 19 2.2 K a s ım  1% 7
DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN KIBRIS BUHRANI ÎLE İLGİLİ DEMECİ

France - Presse ajansına son Kıbrıs olayları üzerine bir demeç veren 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçük, «ad a ’da üslenen 
15.000 kişilik Yunan birliği geri alınmadıkça başpiskopos M akariosla ya
pılacak bütün görüşmeler boşunadır» demiştir, Küçük sözlerine şöyle devam 
etmiştir :

«Yunanlıların uzlaşmaz ve sert tutmları yüzünden, Kıbrıs meselesinin 
barışçı yoldan çözümünün hemen hemen imkânsız duruma gelişin i üzüntüy
le görüyorum.»

Doktor Fazıl Küçük, öte yandan, Türk hükümetinin ileri sürdüğü is
tekler Yunan hükümetince kabul edildiği takdirde bile, Ankara hükümeti
nin son buhrandan önceki duruma yeniden dönülmesine karşı koyacağını inan
dığını söylemiştir.

Kıbrıs m illi muhafız birliklerinin 15 Kasımda, iki Türk köyüne karşı 
g iriştiği harekâta ve bu bölgede Birleşmiş M illetler barış gücünde hizmet gö
ren İngiliz askerlerinin silâhlarından tecrit edilmelerine de değinen Doktor 
Küçük demiştir kİ :

«Bu olay, Kıbrıs’lı Türklerin can ve mal güvenliklerini sağlamak ama
cıyla Türkiye’nin özellikle Yunan birliklerine karşı bir temizleme harekâtına 
girişmesinin gerekli olduğunu açıkça göstermektedir. Birleşmiş M illetler teş
kilâtı, Kıbrıs’taki Yunan birliklerinin ve bu birliklerin kanunsuz olarak ada
ya soktukları silâhların derhal geri çekilmesini sağlamadıkça, Birleşmiş Mii- 
letler’in Kıbrıs barış gücünün yararı çok önemsiz kalacaktır.»

Küçük, ada’da kan dökülmesinin ve şimdiki buhranın başlıca sorum
luluğunun, pazar günü Atina’ya geri çağrılan Kıbrıs’taki Yunan kuvvetleri 
başkomutanı General Yorgo Grivas’a tek başına yüklemeyi reddetmiş, baş 
piskopos Makarios ile Atina’daki askerî cunta’yı da suçlamıştır. Doktor Kü
çük’e göre, Atana’daki askeri cunta «Kıbrıs’ı Yunanistana katabilecek kadar 
güçlü olduğunu göstermek istemiştir.»

Fazıl Küçük, Yunan hükümeti ile Kıbrıs’taki Rum yöneticelerinin Eııo- 
sis üzerinde ısrar edişlerinin, Yunanistan ile Türkiye arasında bir savaşa yol 
açacağını öne sürmüştür.

Doktor Küçük, federasyonun uzlaştırıcı bir çözüm olduğunu belirtmiştir.

Dört yıldan beri mahallelerine ve köylerine kapanmış olan 100 bin Kıb- 
rıs’lı Türk’ün içinde yaşadığı güç şartları ve şimdiki güvensiz durumu dile g e 
tiren Küçük sözlerine şöyle son vermiştir. «Ankara, şimdi bir çözüm bulmaya 
karar vermiştir. Biz savaş istemiyoruz. Ama bu şartlar içinde daha fazla yaşa
maya da tahammül edemeyiz.»
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B E L G E  20 24 Kasım 1967

Genel Sekreter U Thant Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile  Yunanistan ve Tür
kiye Başbakanlarına aşağıda tam metni verilen yeni bir çağrıda bulunmuş
tur :

«Kıbrıs durumu ile ilg ili bütün alametler gittikçe artan bir hızla kötü
ye gitmektedir. Şu andaki belirtiler Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye ile  
Yunanistan’ın bir harbin eşiğinde olduklarını göstermektedir. Birleşmiş M il
letlerin, ilg ili organları vasıtasıyla, bu felâketi önlemek için elinden geldiğin
ce çaba göstermesi gayet tabidir.

Bildiğiniz veçhile Kıbrıs durumu karşısında duyduğum derin endişe se
bebi ile özel Politik İşler Müsteşarım Mr. Jose Rolz Bennett’i ilg ili üç ülke
nin başkentine özel temsilcim olarak göndermiş bulunuyorum. Mr. Bennet- 
t’in görevi gittikçe kötüleşen durum muvacehesinde duyduğum derin endişe
yi bu ülkelerin hükümetlerine aksettirmek ve harbe doğru olan seyri durdur
mak için elinden gelen her türlü yardımda bulunmaktır. Mr. Bennett 22 Ka- 
sım’da New York’tan hareketle Ankara’ya uğramış, ondan sonra Atina’ya 
geçmiştir. Kendisi elân oradadır. Bana göndermiş olduğu raporunda Mr. 
Bennett durumu çok tehlikeli olarak tarif etmiştir.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri olarak mesele ile  doğrudan doğ
ruya ilg ili üç devlete, bir defa daha, bilhassa şu kritik noktada azami itidal 
ile hareket etmeleri, her türlü şiddet hareketinden veya şiddet ku llan ılacağı
na dair tehditten kaçınmaları, Kıbrıs meselesi ve aralarındaki münasbetlerle 
ilg ili beyanlarında itidalle hareket etmeleri hususunda mümkün olan en şid
detli bir d ille çağrıda bulunuyorum. Başka türlü hareket edenler yalnız Bir
leşmiş M illetler Anayasası ve Güvenlik Konseyinin Kıbrıs meselesi ile ilg ili 
karar suretlerinin kendilerine yüklediği mükellefiyete aykırı hareket etmekle 
kalmıyacak fakat çıkacak harpten de sorumlu olacaklardır.

Kıbrıs’ın problemleri çok karışık olup barışın korunması isteniyorsa bu 
problemlerin acilen halli gerekmektedir. Şüphesiz ki en kritiği değilse bile 
en kritik sorunlardan biri Kıbrıs adasında Birleşmiş M illetler Barış Gücü d ı
şındaki askerlerin mevcudiyetidir. Bu sorun bilhassa adadaki askerlerin bütün 
görüntülere göre özel anlaşmalarla öngörülenden fazla olmasından vücüt bul
maktadır.

Mesele ile  doğrudan doğruya ilg ili üç ülkenin şimdi Adada birbirlerine 
karşı hasmane bir şekilde karşı karşıya gelmiş bulunan ve Kıbrıs asıllı olma
yan askerlerin mevcudunun hatırı sayılır bir derecede azaltılması hususunda 
makûl ve samimi teşebbüsler neticesi bir anlaşmaya varıp gerekli aranjman
ları yapmaları neticesi mevcut gergin durumun hafifletileceğine ve yakın harb

U T HANT’IN ÎKİNCÎ BARIŞ ÇAĞRISI



tehlikesinin bertaraf edileceğine inanıyorum. Pratikte, Birleşmiş M illetler 
Barış Gücü dışındaki Kıbrıs asıllı olmayan askerlerin tümünün en sonunda 
Adadan çekilmeleri ameliyesinin kademe kademe uygulanması gerekecektir. 
Böyle bir işlem Kıbrıs’ın olumlu bir şekilde askerden arınmasını mümkün k ı
lacak ve binnetice Adada barışın kurulması için öne atılmış ciddi bir adım 
teşkil edecektir.

Böylece teklif edildiği veçhile Adadaki asker mevcudunun azaltılması
nı kabul etmeniz ve neticede bütün yabancı askerlerin tümünün Adadan çe
kilmesini öngören kademeli bir çekilme hususunda diğer iki hükümete yap
tığım gibi hükümetinize de en acil bir çağrıda bulunuyorum. Bunun başarı- 
labİlmesi için elimden gelen her türlü yardımı yapmaya amade olduğumu, 
ve özellikle Birleşmiş M illetler Barış Gücünün böyle bir programın uygulan
ması hususunda muvafık görülen her türlü yardımı sağlamaya ve sulh ve sü
kûnu İdame etmek hususunda görevine devama amade olduğuna sizi temin 
etmek isterim.

Bütün ilg ili taraflara Birleşmiş M illetler Anayasasının kendilerini yü
kümlü kıldığı bütün vecibeleri müdrik bir şekilde hareket etmeğe davet ed i
yorum. Bu cümleden olmak üzere ilg ili taraflar gayelerine erişmek için şid
dete başvurmaktan veya şiddete başvurulacağına dair tehditler savurmaktan 
kaçınmalı; Kıbrıs Cumhuriyetinin hükümranlığına, bağımsızlığına ve toprak 
bütünlüğüne saygı göstermeli, ve Kıbrıs Cumhuriyetinin işlerine askerî bir 
miidaheleden kaçınmalıdırlar.

Bu çağrıyı en ciddi ve acil şekilde nazar’ı itibara alacağınız ümidini iz
har etmek isterim.

En derin saygılarım la 
U  Thant»

B E L G E 21 25 K a s ım  1967

KIBRIS KONUSUNDAKİ GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI

Kıbrıs Rum yönetiminin isteği üzerine toplanan Güvenlik Konseyinde 
ilk sözü alan Makarios’un temsilcisi Zenon Rossides, Türkiye’yi suçlayan bit 
konuşma yapmış «soıı beş gün içinde, askerî tahrik ve tehditlerin birbirini 
kovaladığını, Türk hava, kara ve deniz kuvvetlerinin, Kıbrıs’ı istilâ hazırlı
ğına giriştiklerini ve Türk jetlerinin her gün ada üzerinde, bazı hallerde yere 
200 metre yaklaşarak uçup ada halkını terör içinde bırakmaya çalıştıkların ı» 
söylemiştir.

Rossides Kıbrıs’ın «adam ı bir istilâ, tehdidi» altında bulunduğunu öne 
sürerek, Türk hükümet liderlerinin sözlerini hatırlatmıştır.
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Rossides’ten sonra konuşan Türkiye Büyükelçisi Orhan Eralp, Konse
yin «dünyanın dikkatini dağıtmak ve başka bir noktaya çekmek gayesiyle top
lantıya çağrılmış olduğunu» belirterek,son olayların başlıca sorumlusu olan 
Rumların, mazlum rolü takınmaya çalıştıklarını dikkate çekmiştir.

Rumların adadaki tahrik ve insanlık dışı davranışlarını Konsey üyele
rine izah eden Eralp, adadaki fiilî durum hakkında etraflı bilgi vermiş, Y u
nan kuvvetlerinin, adanın önemli bir kısmını kontrolları altına aldıklarını, 
Genel- Sekreterlikten yayımlanan raporların bu gerçeği teyid ettiğini söyle
miştir.

Eralp, Başpiskopos Makarios’un suçlular arasında olduğunu belirttik
ten sonra, sözü adadaki Yunan kuvvetlerine getirmiştir Büyükelçi Eralp, Kıb
rıs sorununun çözümü için adadaki Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesinin baş
lıca şartlardan birini teşkil ettiğini anlattıktan sonra, son kanlı olayların ön
cesine temas etmiş, adadaki Yunan askerî gücünün artmasına parelel olarak 
Rumların da daha mütecaviz bir tutum takındıklarını ve nihayet bu müta- 
caviz politikanın Geçİtkale ve Boğaziçi köylerine yöneltilen kanlı saldırı sı
rasında ifadesini bulduğunu belirtmiştir.

Eralp, gözü dönmüş Rumların bu iki Türk köyünü hemen hemen harabe 
haline çevirdiklerini, köylerde soyulup yağma edilmedik tek ev dahi kalma
dığını söyledikten sonra demiştir ki: «her yerde gözü dönmiişlüğün, vahşetin, 
gaddarlığın belirtilerini görmek mümkündü. Saldırganlar yaşlıları vahşice 
katletmekten, uzuvlarını kesmekten çekinmemişlerdir. Genel Sekreterin mü
dahalesi olmasaydı bu iki köyde çok daha feci hâdiseler cereyan, edebilirdi.»

Eralp, bu bu saldırıda rol oynayan düzenli askerler İle başıbozukların 
cezalandırılmasını ve köylülere tazminat ödenmesini talep ettikten sonra, 
«fakat esas sorun, Kıbrıs’lı pozuna girmiş Yunan askerlerinin geri çekilme
sidir» demiştir.

Orhan Eralp, Rossides’i her zamanki gibi olayları tahrif etmekle suç
ladıktan sonra «K ıbrıs’ta barış, Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumların sorumsuz 
hareketleri ile tehlikeye düşmüştür» demiş ve sözlerine şöyle devam etmişth •

«K ıbrıs’ın Rumlara ait kesimi 1964 yılından beri Yunanistan tarafın
dan işgal edilmiş durumdadır ve bu durum Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve toprak 
bütünlüğünü tehdit etmektedir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs’ 
ın Yunanistan’a ilhakı konusunda işbirliği yapmışlardır. Türk hükümetinin 
elde ettiği b ilgilere göre, Boğaziçi ve Geçİtkale köylerine vuku bulan saldırı, 
Grivas’ın yönettiği Rum kuvvetleri tarafından desteklenen Yunan kuvvetle
rinin eseridir.»

Adada bu derece kuvvetli bir Yunan ordusunun bulunmasının Birleş
miş M illetler barış gücünün çalışmasına engel olduğuna işaret eden Eralp,
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leri de aynı akibete maruz kalacaklardı» demiştir- Eralp adada barışın kurul
ması isteniyorsa, kanunsuz yollardan adaya sokulmuş olan Yunan ordusunun 
derhal adadan çıkarılması gerektiğini de kesin bir d ille açıklamıştır.

Büyükelçi Eralp sözlerini «Türk halkına karşı Kıbrıs’ta girişilen insan
lık dışı cinayetlerin takbih edilmesini» saldırıya uğrıyan Türk köyleri halkı
na tazminat verilmesini ve adadaki Türk topluluğunun güvenliğinin sağlan
masını istiyerek bitirmiştir.

Eralp’ten sonra ikinci defa söz alan Yunan temsilcisi Dimitrİ Bitsios 
Yunanistan hükümetinin Kıbrıs konusundaki uzun yıllardan beri devam eden 
itidale davet edici çalışmalarına temas ederek bir süre önceki olaylara Türk 
cemaatinin Ankara hükümetinin talimatı üzerine Kıbrıs polisinin Türk köy
lerinde devriye görevini yerine getirmesini sağlamakta Birleşmiş M illetlerle 
işbirliğinde bulunmayı reddetmesinin sebep olduğunu iddia etmiştir. Bitsios 
konuşmasına devamla «Ankara yeni bir Türk kesimi kurmayı ve adadaki 
Türklerin Rumlarla işbirliğinde bulunmasını engellemeği düşünmekteydi. Bu 
sebepten de adadaki Tiirkler Rum devriyesini makineli tabanca ateşi ile kar
şılamıştır» demiştir.

Yunan diplomatı konuşmasında Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde cere
yan eden olayların Ankara hükümetinin olumsuz bir tutum izlemesinden son
ra patlak verdiğini öne sürmüştür. Bitsios, Türkiye’nin yalnız Kıbrıs’a karşı 
değil Yunanistana karşı da Yunan semalarına uçaklarını göndererek, sınıra 
Türk birlikleri yığarak kışkırtıcı bir siyaset izlediğini, buna karşılık Yunariis- 
tanınn barışın tehlikeye girmemesi için azami çaba sarfettiğini iddia etmiştir. 
Bitsios konuşmasını «Güvenlik Konseyinin üyesi olan bir ülkenin toprak bü
tünlüğünü tehdit eden tehlikeyi müdrik olduğuna eminim» diyerek bitirmiştir.

Sovyet temsilcisi Nikolai Fedorenko, Sovyet hükümetinin Kıbrıs’ta teh
likeli sonuçlara yönelebilecek durumu endişeyle izlediğini bildirmiş, «Rus
ya Kıbrıs cumhuriyetinin, yabancı müdahalelerden uzak olarak bağımsızlık, 
hükümranlık ve toprak bütünlüğünün korunmasını azimle destekler» demiş
tir.

Fedorenko sözlerine şöyle devam etmiştir : «adanın içişlerinin çözüm
lenmesi K ıbrıslılara ait olmalı, Kıbrıs’ta Türk ve Rum topluluklarının meşru 
hakları korunmalıdır. Rusya Kıbrıs meselesinin «belirli kuvvetlerin» yara
rına ve Kıbrıslıların ardından çözümlenmesi teşebbüsüne karşıdır.»

Fedorenko, Birleşik Amerika’yı Yunanlı subaylar üzerinde nufuz kur
makla suçlamış, «Yunanistan kendisi tam bir Amerikan üssüdür» demiştir. 
Sovyet delegesi, tarafları İtidale ve Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasında vu
ku bulan olayların silâhla çözümlenmesi teşebbüsünden vazgeçmeye çağır
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mıştır. Yunanistan’daki son askeri darbenin, Kıbrıs’ın bağımsız ve normal de
mokratik bir devlet olarak gelişmesini tehdid ettiğini belirten Sovyet dele
gesi, «son olaylar Yunanistan’daki gerici hareketlerden ayrı mütalaa edile
mez» demiştir.

İngiltere adına konuşan Lord Caradon, bu «tehlikeli saatte» ithamlar 
ve sorunluluğu karşı tarafa yüklemelerle mevcut olan gergin liğ i arttırmanın 
doğru olmayacağım hatırlatmıştır. Caradon, savaş tehditlerini bertaraf etmek 
ve barışçı bir çözüm yolu bulma yolunun açılması için olumlu şekilde hare
ket etmek gerektiğini belirtimiştir.

İngiliz delegesi, Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine, gösterdiği ça
balardan ve özellikle adadaki Türk ve Yunan kuvvetlerinin azaltılması yo 
lunda yaptığı çağrıdan ötürü teşekkür etmiştir. Caradon, Birleşmiş M illetler 
Genel Sekreterinin işaret ettiği barışçı bir anlaşmaya varılmasından sonra 
Konsey çalışmalarına ara verilmesini istemiştir.

Lord Caradon bu arada, «Kıbrıs meselesinde, olayların derinine inme
menin acısını çekiyoruz ve bugün elde ettiğimiz de bu başarısızlığın acı mey- 
valam ıdan başka birşey değild ir» demiştir Caradon sözlerini şöyle tamam
lamıştır : «bugün pek çok kimse, gecelerini bir savaşın korkusu içinde geçi
riyor ve karşılıklı husumetin başlamasının doğuracağı vahim sonuçları hesap
lıyor.»

Amerikan delegesi Arthur Goldberg Caradon’un görüşlerine katıld ı
ğını belirttikten sonra, «Konsey üyelerinin, Kıbrıs’ta ilg ili tarafları itidale 
çağırabilmek için önce kendilerinin itidali elden bırakmamaları gerekir» de
miştir.

Sovyet delegesinin Amerika ile ilg ili suçlamalarına cevap veren Gold
berg, bütün bunlar «Bay Fedorenko’nun hayalinden doğan tipik Sovyet id
d ialarıd ır» demiştir.

Goldberg bütün ilg ili tarafları, barış* korumak için azami itidal gös
termeye davet etmiş, «B irleşik Amerika hükümeti, barış gayretlerinin sonuç 
vermesi ve Güvenlik Konseyinin yapıcı kararlar alabilmesine yardımcı olmak 
İçin elinden gelen çabayı harayacaktır» demiştir.

B E L G E 22 28 Kas ım  1967

TÜRK  - KUVEYT İLİŞKİLERİ HAKKINDA ORTAK BİLDİRİ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’m Kuveyt’i ziyareti dolayısıyla 2.8 Ka
sım tarihinde ortak bir bildiri yayınlamıştır :

«Türkiye hükümeti Ticaret Bakanı Ahmet Türkei’in başkanlığındaki 
Türk heyeti, Kuveyt - Ticaret ve Sanayi Nazırı sayın Şeyh Abdulla A l Cahit 
Ai Sabah’ın vaki daveti üzerine 21 ilâ  25 Kasım 1967 tarihleri arasında Ku
veyt’i ziyaret etmiştir.
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Bu ziyaret sırasında, sayın Ahmet Tiirkel ve refakatindeki heyet Ku
veyt devleti emiri Şeyh Sabah A l Salem Al Sabah hazretleri, ve Kuveyt dev
leti veliahtı ve başveziri Şeyh Cabir A l Ahmet A i Cabir hazretleri tarafından 
kabul edilmişlerdir.

Türk heyeti Kuveyt Hariciye Nazırı saym Şeyh A l Ahmet A l Cabir ile 
Kuveyt N afıa Nazırı sayın H alid A l Essa’yı ziyaret etmiştir.

Türk heyeti aynı zamanda Ahmedt valisi saym Şeyh Cabir Abduila A.1 
Cabir Şaban dahil olmak üzere yüksek seviyede Kuveyt hükümeti yetkilileri 
ve Kuveyt ticaret ve sanayi odası başkanı ve üyeleri ile tanınmıştır.

Türkiye Ticaret Bakam ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Nazırı arasında 
yapılan verimli toplantılarda her iki bakan iki memleket arasında ticaret ve 
iktisadı kalkınma sahalarında işbirliği için sağlam bir temel bulunduğu hu
susunda görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar sun’i gübre projesi, konusunda 
iki memelekec arasında sağlanan işbirliğinden duydukları memnuniyeti be
lirtmişlerdir.

Bakanlar, müşterek maksatlı projeler sahasında geniş işbirliği yap ıla
bileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Bakanlar keza yakın gelecekte 
müşterek maksatlı projelerle ilg ili çalışmaları kolaylaştırmak üzere iki mem
leketin yüksek seviyedeki mütehassislarının başkanlığında teknik heyetler teş
kiline karar vermişlerdir.

Türkiye ile  Kuveyt arasında ticaretin geliştirilmesini temi nen iki mem
leket iş adamlarına hükümetlerce gereken yardım ve teşvikte bulunulması 
hususunda mutabık kalınmıştır.

Bakanlar, aynı zamanda ticarî ilişkilerin sağlamlaştırılmasında İki mem
leket iş adamlarının karşılıklı ziyaretlerinin çok önemli rol ojmıyacağmı ka
bul etmişlerdir. Bu maksatla Türkiye Ticaret Bakanı, Türkiye ticaret ve sa
nayi odaları b irliği adına, seçkin iş adamlarından müteşekkil bir Kuveyt he
yetini Türkiye’ye davet etmiştir,

Türkiye Ticaret Bakanı aynı zamanda Kuveyt Ticaret ve Sanayi Nazırı 
ile bir heyeti Türkiye’ye davet etmiştir.

Sağlam ve devamlı ticarî ilişkilerin kurulmasını temine matuf görüş
meler dostluk havası içinde cereyan etmiştir.»

B E L G E 23 29 K a s ım  1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ YABANCI TELEVİZYON 
YAYINLARINDAKİ MÜLAKATLARI

Dışişleri Bakam İhsan Sabrı Çağlayangil’in Amerikandım C.B.S. tele
vizyonunda yayınlanan mülakatı şoyledir :

S. — 1. Şu anda barışa mı savaşa mı daha çok yaklaşmış durumdayız?
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C. — 1. I hope I am mistaken but have the impression that we are no 
nearer peace.

S. — 2. Barışçı bir hal tarzı için Türkiye’nin talep ettiği bedel nedir?
C — 2. The price is justice and full security for the Turkish Commu

nity in Cyprus.

S. — 3. (Üç kısımdan müteşekkildir) Bir hal tarzına varılmasında baş
lıca engel nedir?

C. — 3. The main obstacle has been the policy of Greece to reach a 
settlement not by agreement but by other unacceptable means.

S. — 3- (devam ). Ne gib i?

C — 3. (devam) Such as the illega l landing of Greek troops in Cyprus, 
the use of force and violence against Turkish Cypriots.

S — 3. (devam) Fakat, gelen haberlerden Yunanistan’ın kuvvetlerini 
geri çekmek niyetinde olduğu anlaşılıyor.

C — 3. (devam). These intentions have to be translated into action.

S. — 4. Mr. Vance’in gayretlerini nasıl karşılıyorsunuz?

C — 4. The persistent efforts of Mr. Vance to help remove the crisis 
have been appreciated by Turkey.

Dışişleri Bakanı Alman Birinci Televizyonu ile İngiliz Televizyonuna 
da, 4. som ve cevap hariç, aynı mülakatı tekrarlamışlardır. Alman ve İngiliz 
Televizyonularının yukarıdaki 4. soru yerine sordukları sual ile  cevaplan sı- 
rasile aşağıdadır.

Alman Televizyonunun 4. sorusunu : Buhranla ilg ili olarak Almanya’ 
nın tutumu hakkında birkaç şey söylemek ister misiniz?

C — W e have always appreciated the stand of the Government and 
people of Germany in this question. I am particulary thankful for the un
derstanding and interest shown by my distinguished colleague, Mr. W illy  
Brandt.

İngiliz Televizyonunun 4. sorusu : Yunan Hükümeti tekliflerinizi ka
bul etmez ise kuvvete başvurmayı düşünüyor musunuz?

C. — : The Turkish Government has made clear that effective mea
sures should be adopted to safeguard the security of the Turkish Community 
in Cyprus, Turkey is determined to achieve this.

S. (devam) Yani bu harp mi demektir?

C. (devam) : W e like peace, but not at any price.
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K I B R I S

15 Kasını tarihinde Kıbrıs’ta Rumların iki Türk köyüne saldırmasiyle 
meydana gelen olayların yarattığı buhran, Birleşmiş M illetler Genel Sekre
teri U Thaııt’ın 3 Aralık günü yayınladığı çağrı ve buna Türkiye, Yunanistan 
ve Kıbrıs hükümetlerinin müspet cevap vermesi ile sona ermiştir. Bunu mü
teakip adada bulunan gayri meşru Yunan birliklerinin tahliyesi 8 Aralık gü
nü başlamıştır. Had buhranın izalesinden sonra, Kıbrıs sorununun uzun va
deli çözüm yolları üzerindeki çalışmalar, U Thant’ın 3 Aralık tarihli çağrı
sının çerçevesi içinde yeni bir yön kespetmiştir. Bu arada Güvenlik Konseyi
nin Kıbrıs konusunda 22 Aralık tarihinde aldığı karar da, UNFICYP’in gö
rev süresini üç ay daha uzattıktan sonra tarafları bu devre içinde Genel Sek
reterin dostane teşebbüsünden yararlanmaya davet etmiştir.

28 A ralık’ta Kıbrıs’ta «Geçici bir Türk Yönetimi» ilân edilmiştir. D ı
şişleri Bakanı Çağlayangil, bu konuda yaptığı açıklamada şunları belirtmiştir: 
«B u yeni ve geçici düzen, cemaat işlerini bir elden yürütmek, geçmişte görü
len karışıklığa, tedahüllere, ih tilâflara bir son vermek maksadına matuf ve 
Kıbrıs meselesinin nihaî çözüm yolu ile ilg ili bulunmayan pratik tedbirlerden 
ibarettir. Bu işler yapılırken anayasaya aykırı herhangi bir yeni teşkilât kurul
muş değildir.»
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Belh ile Konya şehirleri arasında kardeşliğin ilân ı ve Belh caddelerin
den birine Konya adını verilmesi dolayısiyie Belli şehrinde 21 Aralık günü 
bir tören yapılmıştır. Belh valisi, bu münasebtle yaptığı konuşmasında Mev- 
lânâ’nın hususiyetini belirtmiş, Türk ve Afgan m illetleri arasındaki asırlardan 
beri devam edegelen kardeşlik ve sevgi ilişkilerinden bahsetmiştir. Törene 
iştirak eden Ankara üniversitesi Farsça kürsüsü Profesörü Dr. Ambarcıoğlu,. 
Mevlânâ Celâlettin Rumi’nin iki dost ve kardeş ülkenin ortak kültür ve eği
timini ortaya koyan ünlü bir şair olduğunu söylemiştir.
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ARALIK 1967’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





U T H A NT IN KIBRIS BUHRANININ ÇÖZÜ
MÜ ÎLE İLGİLİ ÇAĞRISININ EPS ELENMESİ

Belirtildiğine göre, U Thant’m çağrısı ile açıkla
nacak anlaşma, Türkiye’nin şart koştuğu şekilde «Kıb
rıs’taki belli başlı gerginlik unsurlarını» giderecektir. 
Bu arada adada can ve mal emniyeti sağlanacak, Kıb
rıs’ın bağımsızlığı emniyet altına alınacaktır.

Ancak Genel Sekreter U Thant tarafından Kıb
rıs buhranına son verecek bu açıklamanın yapılması 
geri bırakılmıştır.
Birleşmiş M illetler’deki Türk ve Yunan delegeleri 
Orhan Eralp ve Dimitri Bitsios, U Thant ile görüştükten 
sonra anlaşmayı engelleyen önemli sebepler olmadığını 
söylemişlerdir.

CYRUS VANCE'IN YENİDEN LEFKOŞE'YE 
GİTMESİ

Başkan Johnson’un özel temsilcisi Cyrus Vance, Baş
piskopos Makarios ile yeni görüşmelerde bulunmak üze
re Atina’dan yeniden Lefkoşe’ye gitmiştir.

TÜRKİYE - BAC TİCARET PROTOKOLÜ

Memleketimizle Birleşik Arap Cumhuriyeti ara
sındaki 1968 senesi ticarî mübadeleleri tanzim edecek 
ticaret protokolü Ankara’da imzalanmıştır. 
Memleketimizle Birleşik Arap Cumhuriyeti araseında- 
ki 1963 senesi ticarî mübadeleleri taıızîm edecek tica
ret protokolü Ankara’da İmzalanmıştır.

imzalanan ticaret protokolünün iki taraflı hacmi, 
geçen yıla nazaran 3 milyon dolarlık bir artış göstere
rek, 9 milyon doları' bulmuştur. Mezkûr ticaret proto
kolünü istinaden Birleşik Arap Cumhuriyetine başlıca 
tütün, çay, palamut hülasası, öğütülmüş palamut, mer
cimek, fasulye gibi maddeler ihraç edilecek ve adı g e 
çen memleketten çimento, uzunelyaflı pamuk, bilumum 
kütükler ve dokumaya elverişli sun’i devamlı elyafta 
İplikler gibi maddeler ithal olunacaktır.



Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDAKİ
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Kıbrıs 
konusu ile ilg ili son durum hakkında şu demeci vermiş
tir :

«Bugünkü buhranın izalesi için ortaya çıkan an
laşma zemininde Türk ve Yunan kontenjanlarının dışın
daki kuvvetlerin Ada’dan çekilmesi konusunda, bu me
selenin bütün veçhelerini kapsayan bir mutabakat hâ
sıl olmuştur. Ada’da güvenlik şartlarının yaratılması ve 
bu maksatla alınacak diğer tedbirler meyanında muayyen 
bir seviyede silâhsızlandırılmamn tahakkuk etmesi de 
bu anlaşma zemininin bir parçasıdır ve bu konu üzerinde 
de Türkiye ile Yunanistan’ın görüşleri arasında muta
bakat vardır. Güvenlik şartları ve silâhsızlanma konu
sunun icra tarzında Kıbrıs Rum Yönetimi ile buhranın 
barışçı yo llarla çözümüne yardımcı olanlar arasındaki 
temasler neticelenince anlaşmanın tatbikine geçilecek
tir.

Aralık 1967 YUNAN DİŞİLERİ BAKANININ KIBRIS İLE
İLGİLİ AÇIKLAMESI

Yıınan Dışişleri Bakanı Pipiııelis Kıbrıs konusun
da Türkiye İle Yunanistan arasında anlaşmaya varıl
dığını bildirdikten sonra şunları söylemiştir :

«K ıbrıs’a anlaşmalar dışında gönderilmiş bütün bir
lik ler kademeli olarak geri çekilecektir. Bu arada Türkiye 
savaş hazırlıklarını durduracaktır.

1960 Londra ve Ziirih anlaşmaları uyarınca Kıb
rıs’ta bulunan Türk ve Yunan birlikleri ada’da kalma
ya devam edecektir.

Lefkoşe’de Başpiskopos ile Cyrus Vance arasın
da cerayan eden görüşmeler doğrudan doğruya ada’- 
nın iç güvenliğine taalluk eden meselelerle İlgilidir. 
T ürk-Y unan aniaşmalasının ayrıntıları İle ilân ı için bu 
görüşmelerin sonuçlanması beklenmektedir.

Bu görüşmeler sona erdiği ve anlaşmalar uygu
lanmasına başlandığı zaman daha ayrıntılı bir açıkla-



ma yapacağım. Ne olursa olsun şu kanaatimi açıkla
mak isterim: bu anlaşmanın hızla ve iyi niyetle uygu
lanması, sadece son haftalarda durumu son derece ger
ginleştiren ciddi endişeleri gidermekle kalmayacak, ay
rıca, T ürk-Y unan ilşkilerinin düzelmesini de sağlaya
caktır. Hükümetim bunu samimiyetle arzu etmektedir.»

3 Aralık 1967 U T  H A N T  İN ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıb
rıs sorunu ile ilg ili olarak Türkiye, Yunanistan ve K ıb
rıs devlet veya hükümet başkanlarına bir çağrıda bulun
muştur (Bk. Belge 1).

• 5

3 Aralık 1967 BAŞBAKANIN U THA N TIN  ÇAĞRISINA
CEVABI

Başbakan Süleyman Demirel’in Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreteri U Thant’ın Kıbrıs ile ilg ili çağrısı
na verdiği cevap şöyledir :

«3 Aralık 1967 tarihli mesajınıza cevaben, Hükü
metimin çağrınızı kabul ettiğini ve bunu sür’atle uygula
mağa hazır olduğunu bildirmek isterim.

Kıbrıs’taki son trajik olaylar karşısında Hüküme
tim, 1963’ten sonra meydana getirilmiş bütün kuvvet
leri de kapsaması gereken silâhsızlanmanın nezareti de 
dahil olmak üzere, Barış Gücünün genişletilmiş ve daha 
ileri bir görev ve yetkiye sahip olmasını tamamile des
tekler. Çağrımızda belirttiğimiz gibi, bu çeşit bir hare
ket Kıbrıs dolayısile beliren savaş tehlikesini ortadan 
kaldıracaktır. Hükümetim bu görüşü tamamile payla
şır ve bu çeşit tedbirleri Türk Cemaatinin güvenliğini 
sağlayacak ve Ada’da ve bölgede barış için yeni tehdit
leri bertaraf edecek zarurî bir garar/ti sayar.

Belirttiğiniz gibi, şimdiki amaç halihazır buhranı 
çözümlemektir. Dolayısile bu çağrınıza uygun ola
rak alınacak tedbirler elbette ki mevcut andlaşmaların 
yürürlüğünü haleldar etmeyeceği gibi, nihaî bir çözüm 
yolunun unsurlarını da etkilemeyecektir.»
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4 Aralık 1967 HÜKÜMETİN KIBRIS POLİTİKASI İLE İLGİLİ 
BİR ÖNERGEYE CEVABEN DIŞİŞLERİ 
BAKANIN MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA

C. K. M. P. Genel Başkanı Alpaslan Türkeş’in 
Kıbrıs politikasındaki tutumu sebebiyle, Başbakan Sü
leyman Demirel’in hakkında gensoru açılmasını öngö
ren önergesini Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil 
cevaplandırmıştır (Bk. Belge 2).

4 Aralık 1967 NATO GENEL SEKRETERİNİN ANLAŞMA İLE
İLGİLİ SÖZLERİ

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın Kıbrıs konusunda 
çağrısına olumlu cevap verdikleri için Türkiye ile Yuan- 
nistanı övmüştür. Brosio şöyle devam etmiştir: «Emi
nim ki Yunanistan ve Türkiyenin çabaları, Nato üye
leri arasındaki dayanışmanın kuvvetlenmesine ve Nato’ 
nun insanlar arasında anlayışı ve barışı yayma hizmet
lerine değeri ölçülmeyecek yardım ları olacaktır. Anlaş
maların sadakatle ve kısa zamanda uygulanmasının iki 
müttefik ülkenin ilişkilerinin özellikle Kibrıs konusun
da düzelmesine yardımcı olacağım kuvvetle ümit edi
yorum.»

4 Aralık 1967 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN U T H A N T  İN ÇAĞRISI
İLE İLGİLİ BEYANI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl Küçük, II 
Thant’ın barış çağrısını memnunlukla karşıladığını bil
dirmiştir.

Dr. Küçük, Genel Sekreter U Thant’ın adadaki 
Yunan askerlerinin çekilmesi yolundaki çağırışını «ge
rekli yönde atılmış bir adım» olarak nitelemiştir. Ancak 
Kıbrıs’lı Türklerin liderine göre, Kıbrıs’ın askerden 
arınması ve Kıbrıs’lı Türklerin güvenliğinin tam bir şe
kilde sağlanması için gerekli şartların yaratılması, acil 
meselelerdir ve Birleşmiş M illetler barış gücünün hac
mi, bu amaçla genişletilmelidir.
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4 Aralık 1967 MAKARİOS’UN U T HANT’İN ÇAĞRISINA 
CEVABI

Makarios, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U 
Thant’ın çağrısını müsait karşıladığını açıklamış, fa
kat, Birleşmiş Mİlletlet kuvvetlerinin görevinin geniş
letilmesi meselesinin, Güvenlik Konseyi tarafından Kıb
rıs’ın hükümranlığı dikkate alınarak incelenmesi gerek
tiğini belirtmiştir.

Makarios Kıbrıs’daki Yunan ve Türk birliklerinin, 
950 ve 650 kişilik kontenjanları sayısına indirilmesi yolun
da Genel Sekreter U Thant’ın çağrısını olumlu karşıla
dığını ifade etmiş, fakat adadaki B.M. barış gücü hak
kında bazı kayıtlar ileri sürmüştür.

4 Aralık 1967 CENTO MADENCİLİK DANIŞMA GRUBU
TOPLANTISI

Cento’nun Madencilik Danışma grubu Tahran’da 
toplanmıştır.

Toplantıda Cento bölgesindeki madenlerin aran
ması ve geliştirilmesi konuları ile jeolojik çalışmalar 
hakkında verilmiş raporlar incelenmiştir.

5 Aralık 1967 BAŞBAKANIN AP ORTAK GRUBUNDA KIBRIS
KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Ap Ortak Grubunda Kıbrısla ilg ili son gelişmeler 
hakkında bilgi veren Başbakan Süleyman Demirel, T ür
kiye’nin Kıbrıs’a müdahale hakkının aslâ tartışma ko
nusu yapılamayacağını söylemiş, bu m illî dâvanın çö
zümü için Türk milletinden her zaman fedakârlık istene
bileceğini belirtmiştir. Başbakan, 1' -16 Kasım günle
rinde Kıbrıs’ta meydana gelen hadiselerin Türk milletinin 
infialine yol açtığını belirttikten sonra, şunları söylemiş
tir : «Türkiye hiçbir meselede blöf yapmaz ve Türkiye 
bu meselede de blöf yapmamıştır. Türkiye’nin kararı 
kat’idir. Türkiye Kıbrıs’taki haklarından ve Kıbrıslı soy
daşlarının haklarından vaz geçmeyecektir. Türkiye yum
ruğunu sıkmış ve ortaya koymuştur. M lidahele hakkı
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Birleşmiş M illetler anayasasınca usulü dairesinde tadil 
edilmedikçe, imza edenler arasında mer’î ve muteber ola
cağı serahatle belirtilmiş olan anlaşmalardan doğan ah
di ve meşru bir hakkımızdır ve bu hak münakaşa edilemez, 
alınıp verilemez. Bu hakkın teminatı daima kararlı ve 
güçlü olmamızdadır.» Başbakan daha sonra, şunları söy
lemiştir: «Şunu kesin olarak belirtmek isterim ki, bize 
hiç kimse şunu yapın veya bunu yapmayın tarzında bir 
talepte bulunmamıştır. Ne yapacağımız lâzım geldiğine 
milletleten aldığı güçle Cumhuriyet Hükümeti karar 
vermiştir. Bu memlekette bir takım kimselerin aşağılık 
talepte bulunmamıştır. Ne yapacağımız ve ne yapma
mız lâzımgeldiğine milletten aldığı güçle Cumuhiyet Hü
kümeti karar vermiştir. Bu memlekette bir takım kimsele
rin aşağılık duygusundan artık kurtulması lâzımdır. Bu
gün hasıl duygusundan artık kurtulması lâzımdır. Bugün 
hasıl olan netice büyük mîlletimizin, meclislerimizin, 
hükümetimizin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin ka
rarlılığının eseridir. Gücümüz kendimizdedir ve bu ina
nılan güçtür.»

5 Aralık 1967 BAŞKAN JOHNSON VE CYRUS VANCEİN
KIBRIS KONUSUNDAKİ DEMEÇLERİ

Başkan Johnson ve özel temsilci Cyrus Vance Kıb
rıs konusunda bir görüşme yaptıktan sonra, ayrı ayrı 
verdikleri demeçlerde, Kıbrıs hakkındaki anlaşmalar
dan memnunluk duygularını belirtmişlerdir (Bk. Belge

3)-

i  Aralık 1967 TÜRKİYE’NİN RCD DENİZCİLİK HİZMETLERİ
NE TEŞEKKÜRÜ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı (RCD) 
Denizcilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bir mesaj 
gönderen Türk hükümeti, son Kıbrıs buhranı sırasında 
RCD Shipping Service’in elindeki bütün gemilerin Türk 
hükümetinin emrinde olduğu yolundaki tekliflerine 
teşekkür etmiş ve bu asil davranış ve desteğin, haklı da
vasında Türkiye’ye kuvvet verdiğim belirtmiştir.
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6 Aralık 1967 DIŞİŞLERİNİN TAHLİYE İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay îşcen, Kıbrıs’taki 
gayri meşru Yunan birliklerinin ilk  kısmım tahliye ede
cek olan Yunan gemisinin yola çıktığını ve 6 Kasım ta
rihinde Kıbrıs’a vararak Yunan birliklerini silâh ve teç
hizatı ile  birlikte tahliye bavlıyacağını bildirmiş ve şöy
le devam etmiştir: «Bizim için önemli olan husus tahli
yeye sür’atle başlanması ve bunun tesbit edilmiş olan 
süre içinde tamamlanmasıdır, General Grivas’ın yeniden 
adaya dönmemesi ve Boğaziçi ile Geçitkale köylerinde 
can ve mal kaybına uğramış olan ailelere tazminat ö- 
denmesi konuları Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri
nin çağrısında olmamakla beraber, her iki hususta pren
sip olarak kabul edilm iştir.»

6 Aralık 1967 KIBRIS’IN NATO ÜSSÜ OLMASI İLE İLGİLİ
TEKZİP

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, bir açık
lama yaparak, «Nato Genel Sekreteri Brosio’nun Kıb
rıs’ın Nato üssü olmasını teklif ettiği» yolundaki haber
leri yalanlamıştır.

Açıklama şöyledir :

«6  Aralık tarihli bir gazetede Brosio Kıbrıs’ın 
Nato üssü olmasını teklif etti başlıklı bir ha
berde, Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio’nun 
Kıbrıs’ın Türk-Yunan vesayeti altında bir Nato deniz- 
hava üssü olması teklifini getirdiği bildirilmektedir.

Nato Genel Sekreteri, Kıbrıs’ın bir Nato üssü ol
masını öngören herhangi bir teklif getirmemiştir. Bu 
konuda herhangi bir imada dahi bulunmamıştır. Kaldı 
ki, Brosio’nun Ankara ve Atina’ca yaptığı temaslar, 
Kıbrıs sorununa uzun vadeli bir çözüm yolu bulmak 
amacını değil, sadece acil buhrana son verilmesi konu
sundaki gayretlere yardımcı olmak maksadını gütmüş
tür.»
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Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Agence France Presse muhabirine verdiği demeç
te Kıbrıs’ın geleceği üzerindeki görüşlerini anlatmıştır 
(Bk. Belge 4 ).

6 Aralık 1967 DR’ FAZIL KÜÇÜK’ÜN BASINA DEMECİ

6 Aralık 1967 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYOMU  
TOPLANTISI

Türkiye’ye Yardım Koıısorsiyomu toplantısı so
nunda bir basın bülteni yayınlamıştır (Bk. Belge 5).

8 Aralık 1967 BAŞBAKANIN KIBRIS’TAKİ SON ÜÇ
HAFTANIN OLAYLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Kıbrıs’da son üç 
hafta içinde gelişen olaylar ve bunların karşısında hü
kümetin izlediği politika hakkında geniş bir açıklama 
yapmıştır (Bk. Belge 6).

8 Aralık 1967 KIBRIS’TAKİ YUNAN KUVVETLERİNİN
TAHLİYESİ

Anlaşmalara aykırı olarak Kıbrıs’a sokulan Yunan kuv
vetlerinin tahliyesine başlanmıştır. Sabahın erken 
saatlerinde Yunan kuvvetlerinin ilk iki partisi, 
M agosa’nm Kuzeyindeki Boğaz limanına yana
şan iki gemiye binmiştir. Gemiler Yunanistan’a hareket 
etmiştir.

8 Aralık 1967 BULGARİSTAN VE ROMANYA İLE KARAYOLU
ANLAŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Karayolu üzerinden yolcu ve mal ulaşımını dü
zenlemek amacıyla, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 
arasında bir anlaşmanın imzalanması konusunda Dışİş 
leri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bilgi verilmiş
tir (Bk. Belge 7).
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10 Aralık 1967 NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINA 
GİDEN DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

M illî Savunma Bakanı ve M aliye Bakanı ile be
raber Nato Bakanlar Konseyinin yılılk  toplantılarına 
katılmak üzere Brüksel’e hareket eden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil, gazetecilere şu izahatı ver
miştir :

«Gündemdeki konuları müzakere edeceğiz. Top
lantılarda askerî meseleleri de kapsayan konular arasın
da her zaman olduğu gibi Kıbrıs meselesine de değinecek, 
hükümetimizin tutumunu ve görüşünü açıklayacağız.»

Çağlayangil daha sonra gazetecilerin «Yunanis
tan Dışişleri Bakanı ile  Kıbrıs konusu hakkında görüşe- 
cekmisiniz.» sorusuna : «ekselans Pıpineliis ile karar
laştırılmış bir görüşme yoktur. Ancak her ikimizin 
de aynı toplantıya katılmamızdan doğan ortam içinde 
görüşme imkanı ve fırsatı zuhur edeceğini zan ediyo
rum» cevabını vermiştir.

11 Aralık 1967 U THANTTN KIBRIS HAKKINDA GÜVENLİK
KONSEYİNE SUNDUĞU RAPOR

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thaııt, Kıb
rıs sorunu üzerinde Güvenlik Konseyine bir rapor sunmuş 
ve adadaki barışı koruma kuvvetinin görev süresinin üç 
ile altı ay kadar uzatılmasını tavsiye etmiştir (Bk. Belge- 
8).

11 Aralık 1967 NATO GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS İLE
İNGİLİ SÖZLERİ

Nato Genel Sekreteri, mutad basın konferansın
da Kıbrıs konusunda şunları söylemiştir :

«Kıbrıs sorunu Bakanlar Konseyine sunulacak ra
porda geniş yer almayacaktır. Zira mesele Birleşmiş 
M illetlere intikal etmiş ve ilg ili ülkeler, yani Türkiye 
ile Yunanistan, Kıbrıs problemine bir hal çaresi bulmak 
üzere aralarında anlaşmaya varmışlardır.
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Türkiye - Yunan İlişkilerinde Kıbrıs dolayı- 
siyle meydana gelmiş olan gerginlik yumuşamış görün
mektedir. Ancak her iki hükümet iyi niyetle hareket et
mekle beraber, krizi atlatmış sayılmazlar. Buhranın 
mevcut anlaşmalara tarafların riayet etmesi şartı ile 
giderileceğine inanıyorum.»

Nato Genel Sekreteri Brosio daha sonra «Kıbrıs 
için özel bir plân hazırlanmadığını» belirtmiş ve «K ıb
rıs sorunu ile Nato’nun ilgilenmesi Türkiye ile Yuna
nistan’ın teşkilâtın üyesi bulunmaları sebebiyledir. İki 
ülke arasında varılan anlaşmalar uygulanmaktadır. Bu 
uygulamada bazı aksaklıklar olursa, Nato üyesi iki mem
leket arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için çalışmak 
elbette her Nato üyesi devletin vazifesidir.»

11 Aralık 1967 KONSORSİYOMDAN BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN
İÇİN SAĞLANAN KREDİLER HAKKINDA  
AÇIKLAMA

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyomu kanaliyle ilk beş 
yıllık  plân devresi için sağlanan krediler hakkında bil
g i verilmiştir (Bk. Belge 9).

11 Aralık 1967 PROF. ERİM’İN AVRUPA KONSEYİ SİYASİ
KOMİSYONUNDA KIBRIS İLE İLGİLİ 
KONUŞMASI

Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonunun toplantı
sında söz alan Kocaeli m illetvekili Prof. N ihat Erim, 
son Kıbrıs olaylarına temas ederek Konseyin bigâne kal
masını yermiştir (Bk. Belge 10). Komisyona başkan
lık  eden Belçika parlamenteri M. Struye, Erim’i doğ
rulayarak, Kıbrıs’taki son feci olayların bir harple son 
bulmamasını memnuniyetle karşılamış, bunu Türk hü
kümeti politikasının bir başarısı olarak nitelemiştir.
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12 Aralık 1967 NATO NÜKLEER SAVUNMA MESELELERİ 
KOMİTESİ TOPLANTISI

13 -14  Aralık

Nato’nun geçen y ıl kumlan Nükleer Savunma 
Meseleleri Komitesi, geçen Eylülde Ankara’da toplan- 
mış olan Nükleer Plânlama Gurubunun hazırladığı ra
poru incelemiştir.

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, Bakan
ların geçen yıl çalışma konusu olan bütün meseleleri 
gözden geçirdikleri, özellikle antibalistik füzeler ala
nında yapılanlar, nükleer kuvvetler ve nükleer plânla
ra iştirak meselesi üzerinde durdukları ifade edilmekte
dir. Bakanların, nükleer silâhların kullanılması halinde 
önceden yapılacak istişareler konusunu da inceledikleri
ni belirten bildiriye göre, Komitenin ve Nükleer Plân
lama Grubunun çalışmalarına, İttifakın nükleer savun
ma meseleleri ile ilg ili genel siyasetinin tesbiti istika
metinde devam edilecektir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Nato Dışişleri Bakanları Konseyinin mutad yıl 
sonu toplantısı teşkilâtın Brüksel’deki yeni merkezinde 
yapılmıştır. Toplantıda bir konuşma yapan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, Kıbrıs buhranı ile Arap- 
İsrail anlaşmazlığıdan bahsetmiştir (Bk- Belge 11). 
Bakanlar, ayrıca 12 Aralık tarihinde Savunma P lânla
ma Komitesi halinde toplanarak, müşterek savunma ve 
strateji meselelerini görüşmüşlerdir. Komitede de bir 
konuşma yapan Dışişleri Bakanı Çağlayagil, Nato’nun 
müdafaa imkânları ve tedbirlerinin taarruz halinde ye
terli olup olmadığım sormuş, bilhassa bu konunun açık
lığa kavuşturulmasını istemiştir. Konsey toplantısı so
nunda bir bildiri ve buna ek, «Harm el P lânı» diye ta
nımlanan rapor yayınlanmıştır (Bk. Belge 12). Ayrıca, 
Dışişleri ile M illî Savunma Bakanlan toplantıdan sonra 
memlekete avdetlerinde çalışmalar hakkında izahatta 
bulunmuşlardır (Bk. Belge 13).
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13 Aralık 1967 YUNANİSTAN’DA DARBE

14 Aralık 1967

14 Aralık. 1967

Kral Konstantin’in komutasındaki kuvvetlerin 
gece yayım ladığı bir bildiride, kara, hava ve deniz kuv
vetlerinin «karşı ihtilâl hareketine katıld ığın ı» açıklan
mıştır.

Öte yandan Atina radyosunun bildirdiğine göre, 
askerî hükümet Kral Konstantin’in bütün yetkilerini 
elinden alarak, yeni bir Kral naibi ilân ederek Albay 
Yorgo Papadopulos’un başkanlığında yeni bir hükü
meti kurmuştur.

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN GÜVENLİK KONSEYİNE 
MESAJI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün 
Birleşmiş M illetler’deki Türk temsilcisi Orhan Eralp 
tarafından Güvenlik Konseyine sunulan mesajında, Kıb- 
rıs’dan çıkarılan Yunan silâhları ve askerlerinin «yeni
den kaçak yollarla sokulmamasmı» sağlamak için ada
daki Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin genişletilmesini 
Kıbrısiı Türklerin İsrarla istedikleri belirtilmektedir.

Dr. Küçük, mesajında, adanın askerden arınması 
ve Kıbrıs’da şiddet siyasetinin uygulanmasında başlıca 
unsur olup Kıbrısiı Rumlardan meydana gelen m illî mu
hafızların dağıtılması işine bir an önce başlanmasının 
âcilen gerekli olduğunu belirtmiştir.

Dr. Fazıl Küçük mesajında ayrıca, New York’ta 
bulunan Kıbrıs Türk Cemaat meclisi başkanı Rauf Denk- 
taş ile Savunma Bakanı Osman Örek’in Kırış Türk Top- 
lumunun temsilcileri olarak Güvenlik Konseyinin Kıb
rıs hakkmdaki toplantısına katılm alarını istemiştir.

YENİ YUNAN BAŞBAKANININ BASIN DEMECİ

Yunanistan yeni Başbakanı Albay Yorgo Papado- 
pulos, Kral Konstantin’in ülkeyi terketmesiyle sona creıı 
olayları açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlemiş
tir.
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Papadopulos, hükümete itaat etmeyi reddeden 
birlikler komutanlarının tutuklandığını bildirmiş, ge
ce yarısından itibaren Kavala ve Larİssa’daki birliklerin 
hükümete bağlılıkların ı ifade ettiklerini, Kral ve ailesi
nin Roma’ya hareket ettiklerinin öğrenildiğini söyle
miştir.

Başbakan, daha sonra, hükümet değişikliğinin ga
yelerinde bir değişiklik manasım taşımadığını söylemiş, 
Dışişleri Bakam Pipinellis’in durumu hakkında şunları 
söylemiştir: «H alen Brüksel’de Nato toplantısına ka
tılan Dışişleri Bakam yeni hükümete hizmeti kabul et
ti.»

Öte yandan, Kral naibi ilân edilen Korgeneral 
Yeruis Zoytakis, ülkede şartların normale avdetine ka
dar görevini lâyiki veçhile yerine getirmeye çalışacağını 
bildirmiştir-

15 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS'TAKİ YUNAN 
KUVVETLERİNİN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Nato toplantısı için Brüksel’de bulunan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gayrimeşru Yunan 
kuvvetlerinin ada’dan çekilmesi aksamayacağını söy
lemiştir. Çağlayangil, Yunan Dışişleri Bakanı Panayotis 
Pipinellis ile yaptığı görüşmeden sonra basın mensup
larına, iki ülke arasındaki ilişkileri incelediklerini b il
dirmiş ve bir soru üzerine «Yunan kuvvetlerinin ada’dan 
çekilmesinin aksamayacağına dair teminat verild i» de
miştir.

15 Aralık 1967 TÜRKİYE - BULGARİSTAN NAKLİYE 
ANLAŞMASI

Türkiye ile  Bulgaristan araşınca karayolu ile yol
cu ve eşya nakline müteallik anlaşma Sofya’da imza
lanmıştır.
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16 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA  
OLAYLARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Brüksel’de Nato toplantısından dönen Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yeşilköy havaalanın
da gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırmış, bu 
arada «Yeni Yunan rejimini tamyacakmıyız» şeklinde
ki bir soruya şu cevabı vermiştir :

«Yunanistan’da Kral naibinin tayini Yunan ana
yasasına uygun şartlar içinde cereyan etmemiştir. Büyük
elçiler de Kral nezdİnde akredite olduğuna göre ortaya, 
hem rejimi hem de hükümeti tanıma meselesi çıkmış
tır. Bu konu, hükümetimiz dahil, bütün hükümetler
ce tetkik edilmektedir.

Hükümetimizce, 21 N isandan sonra teşekkül e- 
den Yunan hükümeti ile  devam eden münasebetlerin 
halen idame ettirilmesinde esas bakımından bir engel 
görülmemektedir. Bu münasebetlerin özellikle Kıbrıs 
konusunda varılabilen mutabakatın uygulanması ve ta
mamlanması bakımından uygun şartlar için yürütül
mesinde fayda, hatta zaruret vardır. Tanıma bakımın
dan ikmali icap edebilecek formaliteleri hükümetim 
süra tle  ve iyi niyetle yerine getirmek arzusundadır.»

17 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ YUNANİSTAN 
TÜRKLERİ İLE İLGİLİ BİR SORU ÖNERGESİNE 
CEVABİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil Aydın m illetvekili 
Kemal Y ılm az’ın Trakya Türklerine yapılan baskı ile  
ilg ili bir soru önergesine verdiği yazılı cevapta, Yuna- 
nistandaki soydaşlarımıza askerî hükümeti yönetiminde 
baskıların arttığım belirtmiş ve «Yunan hükümetinin bu 
olumsuz tutumda ısrar etmesi karşısında Lozan andlaş- 
masınm bize tanıdığı mütekabiliyet hakkına istinaden 
gerekli tedbirler üzerinde ciddiyetle durulmakta olduğu
nu» açıklamıştır. Çağlayangil, Yunan hükümetlerinin 
Türkiye ile  ilişkilerin durumuna göre Türklere karşı a- 
çık ve sinsi baskı tedbirleri uygulamakta olduğunu be
lirtmiş, «ancak 21 Nisan darbesinden sonra bu tedbir
ler maalesef soydaşlarımızın m illetlerarası belgelerle 
teminat altına alınmış bulunan varlığın ı tehdit edici bir 
mahiyet alm ıştır» demiştir.
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17-19  Aralık 1967 RCD TİCARET ODASI TOPLANTISI

17 Aralık 1967

18 Aralık 1967

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ticaret 
Odasının genel kurul toplantısı T ahranda yapılmıştır.

DAHOMEY’DE HÜKÜMET DARBESİ

Dahomey’de ordu iktidarı ele alarak, eski Cum
hurbaşkanı Soglo’yu devirmiş ve yerine Genelkurmay 
başkanı Alplıonse A ile y i getirmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA’DAKİ  
SOYDAŞLARIMIZ İLE İLGİLİ DEMECİ

Batı Trakya’daki soydaşlarımızın durumu hakkın
da, bir soruya verilen cevap ele alınarak bazı haber ve 
yorumların yayınlandığını belirten Dışişleri Bakanı İh 
san Sabri Çağlayangil şunları söylemiştir :

«Türkiye’de bütün vatandaşlar için istisnasız ola
rak ve tefrik gözetilmeksizin uygulanan, anayasa ve ka
nunlar mevcuttur ve bunlar herkes için teminat teşkil 
etmektedir. Türkiye bir kanun ve hukuk devleti olarak, 
soy ve din farkı gözetmeksizin, bütün vatandaşlarını bu 
haklardan müstefit kılar.

Bahiskonusu olan husus, Batı Trakya’daki Türk 
azınlığının mütekabiliyete dayanan statüsü ve hak
larıdır. Bunlar Lozan andlaşmasının 3 8 -45 ’inci mad
delerinde gösterilmiştir. Bu statünün hangi esasları 
kapsadığı ve bahiskonusu hakların korunmasında, nele
re riayet edileceği, bu maddelerde açıklanmıştır. Bu ta
ahhütlere karşılık olarak riayet edilmesi gerektiği aşi
kârdır. Bu bakımdan, Lozan andlaşmasının teminatını teş
kil eden hükümlerinin, Batı Trakya’daki soydaşlarımız 
hakkında uygulanmasını istemek ve bunu sağlamak, hü
kümetimizin üzerinde ısrarla durduğu bir görev teşkilO O ->
eder»
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18 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ BAZI YABANCI K O N 
SOLOSLUKLAR KURUL/MASINI ÖNGÖREN KA
NUN TASARISI ÜZERİNDEKİ KONUŞMASI

Bazı yabana ülkelerde konsolosluklar kurulması 
için gerekli 2 milyon 160 bin küsur liralık  bir ödeneğin, 
Dışişleri Bakanlığı 1967 bütçesinden aktarma suretiyle 
sağlanmasını öngören kanun tasarısı M illet Meclisinde 
kabul edilmiştir.

Tasarı üzerinde konuşan İstanbul m illetvekili 
Coşkun Kırca’dan sonra söz alan Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil bu konudaki görüşlerini açıkla
mıştır (Bk. Belge 14).

18 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞ GEZİLER İÇİN EK
ÖDENEK VERİLMESİNİ ÖNGÖREN KANUN TA
SARISI ÜZERİNDEKİ KONUŞMASI

Devlet ve hükümet başkanlarmın dış gezilerinde 
harcanmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 1,5 
milyon lira ek ödenek verilmesini öngören kanun ta 
sarısının M illet Meclisindeki müzakeresi esnasında bazı 
m illetvekilleri tarafından tenkit edilmiştir. Bu konuş
malardan sonra söz alan Dışişleri Bakam İhsan Sabri 
Çağlayangil, ileri sürülen fikirlere cevap vermiştir (Bk. 
Belge 15).

20 Aralık 1967 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRIS SORUNU
KONUSUNDA PARLÂMENTO HEYETİMİZ 
BAŞKANININ DEMECİ

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun son toplan
tısını izleyen Türk Parlâmento hey’eti başkam Ertuğrul 
Akça, T.B.M .M. birleşik toplantısında gündem dışı söz 
alarak şunları söylemiştir :

«İki sene evvel yine Kıbrıs buhranının had dev
relerinde New - York’ta bulunuyordum. Uluslararası 
havada Türkiye’ye karşı önemli bir değişiklik müşaha- 
de ettim .O zaman kendimizi tecrit edilmiş gibi hisse
diyordum. Bu kerre ise Yunanistan, tamamiyle sempa
tiden arî bir duruma düşmüştü.
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Uluslararası hava içinde Türkiye, olumlu bir ye
re sahip olmuştur. Bunu hükümetimizin, dahilde ve ha
riçte izlediği azimli, kararlı politikaya izafe etmeliyiz. 
Birleşmiş M illetler çevrelerinde ve W ashington’da edin
diğim intihalara göre, Enosis, artık bir rüya olmaktan 
dahi çıkmıştır.

Şimdi, meselenin ikinci uzun vadeli safhasının 
başlanm ana geldik. Birleşmiş M illetlerce Kıbrıs, müs-

j  O  O  ■» ■>

takil bir devlet olarak o teşkilâtın bir üyesidir- Bu se
bepledir ki, Kıbrıs’ın diğer müstakil devletlerle birlikte, 
Birleşmiş M illetlere göre egemenlik hakları mevcuttur. 
Bunun için de silâhlı kuvvetlerinin silâhtan tecridini 
istemek, diğer üyelerce egemenlik haklarını ih lâl isti
kametinde telâkki olunmaktadır. Bilhassa Asya ve A f
rika’nın küçük ve orta devletleri, ileride kendilerinin 
de böyle bir muameleye tâbi olabileceği korkusu için
de böyle bir karara karşı büyük bir hassasiyet ve diren
me gösterecekleri müşahade olunmaktadır. Gü
venlik Konseyinde bu tabii engelle karşılaşacağımız 
bilinmelidir.

Her şeye rağmen, Kıbrıs gibi bir davayı Türkiye’ 
nin kendi gücü dışında uluslararası kurallara münhası
ran teslim etmek niyetinden uzak kalmaktayız. Son ih
tilâfta, meselenin halli İçin ilk defa olarak kendi gücü
müze öncelik verdik ve çok mesafe katettik. Mesele, 
bu önceliği ciddi olarak devam ettirebilmektedir.»

20 - 22 Ardık  1968 GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS İLE İLGİLİ 
TOPLANTISI

Kıbrıs’taki barış gücünün görev süresini uzatmak 
ve son buhranla ilg ili olarak, mütabakatı sağlayan bir 
karar almak üzere toplanması beklenen Konsey, top
lantı tarihini ik i,d efa  erteledikten sonra görüşmelerine 
20 Aralık tarihinde başlamıştır (Bk. Belge 16). Kon
sey, müzakere ve istişarelerde bulunduktan sonra, 22 
Aralık tarihinde tekrar toplanarak, UNFİCYP’in gö
rev süresini 3 ay daha uzatmış ve bu devre içinde taraf
ları Genel Sekreter’in dostane teşebbüsünden yararlan
maya davet etmiştir (Bk. Belge 17).
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25 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ ENFORMASYON GENEL MÜDÜRÜ
NÜN GÜVENLİK KONSEYİNİN KARARI İLE 
İLGİLİ SÖZLERİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürü Oktay îşcen, Güvenlik Konseyi kararı konu
sunda somlan somlara şu cevabı vermiştir :

«Güvenlik Konseyinde Kıbrıs konusunda dün ka
bul edilen karar, Genel Sekreter U  Thant’ın 3 Aralık 
tarihli çağrısının çerçevesi dahilinde A da’da barış ve 
sükûnun sağlam esaslara bağlanması bakımından gerek
li zemini hazırlamaya yol açmış bulunmaktadır. Bu hu
susta kararın tesbit ettiği mekanizma U Thant’m 3 Ara
lık tarihli çağrısındaki dostâne teşebbüs teklifidir. Ta
raflar iyi niyetle hareket ettikleri takdirde bu mekaniz
ma dahilinde A da’da sükûnet ve güvenliği sağlayacak 
neticelere varılabilir. Bildiğiniz gibi, 3 Aralık tarihli 
çağrısında Genel Sekreter, Kıbrıs’ta silâhsızlanmaya 
nezaret ve iç güvenliği sağlayabilmek üzere pratik ted
birler alınması konusunda Birleşmiş M illetler Barış 
Gücü’nün görevlerinin arttırılması hususuna temas et
mekte idi.

Türk Hükümetinin, Türk Cemaatinin güvenliği
nin sağlanmasına atfettiği önem bütün ilg ili tarafların 
ve Güvenlik Konseyinin malûmudur. Son buhran Türk 
Cemaatinin güvenliği temin edilmedikçe barışın her an 
tehlikede olduğunu ortaya koymuştur. Hükümetimiz: 
bu hususu ısrarla tâkip etmektedir.»

25 Aralık 1967 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TAHLİYE 
KONUSUNDA DEMECİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Pipınellis, M illiyet 
gazetesine verdiği demeçte Papadopulos hükümetinin 
Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ge
çen ay varılan anlaşmayı «harfiyen yerine getireceğini» 
söylemiştir.

26



23 Aralık 1967 MÎLLÎ SAVUNMA BAKANININ ORDUDA BİR İN
DİRME YAPILMASI ŞAİYALARI İLE İLGİLİ DE
MECİ

M illi Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu bir de
meç vererek, Nato Bakanlar Konseyinde Türkiye’nin 
ordu mevcudunda bir indirme yapması konusunun gö
rüşülmediğini belirtmiş, «Türkiye’ye böyle bir teklif 
da yapılm adı» demiştir- M illi Savunma Bakanı ayrıca 
Türk harp sanayiinde son bir yılda büyük gelişmek*! 
kaydedildiğini belirtmiştir. «Gemi sanayimdeki gelişme
leri görüyorsunuz. Harp sanayiimizin her dalı böyle ge
lişmiştir» demiştir.

26 Aralık 1967 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN GÜVENLİK KONSEYİ  
KARARINI TASVİBİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl 
Küçük. Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin son 
kararını övmüş ve ada’daki güvenliği sağlamak üzere 
Konseyce öne sürülen tedbirlerden duyduğu memnun
luğu belirtmiştir. Küçük, Kıbrıs’lı Türklerin son dört 
yıl ada’da güven içinde bulunmadıklarını sözlerine ek
lemiştir.

Öte yandan, Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’la  ilg i
li kararı Başpiskopos Makarios tarafından da «yapıcı» 
olarak nitelenmiştir.

26 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ BÜTÇE KOMİSYONUN
DAKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, Plân 
ve Bütçe Karma Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı 1968 
malî yılı bütçesinin müzakereleri sonunda bir konuşma 
yapmıştır (Bk. Belge 18).

26 Aralık 1967 KANADA NIM KIBRIS BARIŞ GÜCÜNDEKİ AS
KERLERİ İLE İLGİLİ KARARI

Kanada Dışişleri Bakanı Paul M artin in  açıkladı
ğına göre, Kanada U Thant’m çağrışma uyarak Kıbns’da 
bulunan Kanada birliğinin görevini üç ay daha uzatma
ya karar vermiştir,
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27 Aralık 1967 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ BÜTÇE KOMİS
YONUNDAKİ KONUŞMASI

M illî Savunma Bakanlığı bütçesinin Plân ve Büt
çe Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında bir ko
nuşma yapan M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlıı 
m illî ve kollektif güvenliğimiz konularında özetle şun
ları söylemiştir :

«Güney hudutlarımızın hemen ötesinde cereyan 
eden siyasî, askeri olaylar, had bir safhaya varan 
Kıbrıs buhranı, her an hazır kuvvetler bulundurmamızı 
zorunlu kılm aktadır.»

M illî Savunma Bakanı, daha sonra, İktisadî kalkın
ma ve m illî güvenliğin birbirlerinden ayrılması mümkün 
olmayan ve devletlerin vazgeçemiyeceği ik ana faktör 
olduğuna, işaret ederek alınan dış askerî yardımlar hak
kında bilgi vermiştir. Bakan, ABD’den en son temin edi
len 5 yıllık  askerî yardımın 670 milyon olduğunu belirt
miş ve bu yıl sonuna kadar 134.1 milyon dolar, önümüz
deki yıl 134.96 milyon dolarlık çeşitli askerî malzeme, 
araç ve gereç alınacağını söylemiştir.

Daha sonra, Nato’nun yeni savunma stratejisinden 
bahseden Topaloğlu, Nato emrine verilmiş kuvvetleri 
memleket savunmasında kullanılıp kulamlmayacağı so
rusunu da şöyle cevaplandırmıştır :

«Son Kıbrıs olaylarında bu kuvvetlerimiz m illî men
faatlerimiz gereğince kullanılm ıştır. Ne Amerika, ne 
de Nato, bu kuvvetleri kullanamazsınız şeklinde bir bas
kıda bulunmamışlardır.»

27 - 30 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS’I  Z İ 
YARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, Bakanlık Başhukuk Müşaviri Prof. Suat Bilge ile 
birlikte Lefkoşe’ye hareket etmiştir- Kuneralp bir soru 
üzerine «M akarios ile görüşmemiz lcat’iyyen sözkonusu 
değild ir» demiş ve şunları söylemiştir : «K ıbrıs’ı ziya
retimizin hususî bir maksadı yoktur. Bildiğiniz gibi 
Kıbrıs’ta son zamanlarda hadiseler olmuştur. Bu balcım
dan Kıbrıs’ı ziyaretimiz faydalı olacaktır. Başhukuk 
Danışmanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı vc
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cemaatin öteki liderleri ile görüşeceğiz, meselelerini ve 
düşüncelerini dinleyeceğiz. Bu arada biz de hükümetin 
görüşünü izah edeceğim.»

Zeki Kuneralp, Lefkoşe’ye varışında gazetecilere, 
«Kıbrıs sorununu çözmek için doğrudan doğruya ilg ili 
taraflar arasında görüşmeler şarttır. Fakat bu görüş
meler, Kıbrıs anayasası çerçevesinde olm alı» demiştir.

28 Aralık 1967 BAŞBAKANIN AP SENATO GRUBUNDA KIBRIS  
KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

A. P. Senato grubunun toplantısında konuşan 
Başbakan Süleyman Demirel Kıbrıs meselesi hakkında 
şunları söylemiştir : «Kıbrıs çok yönlü bir konudur. Sa
bırlı olmamız lâzımdır. Bizim son olaylardaki kararlı 
tutumumuz ve Yunan askerlerinin geriye çekilmesini 
sağlamamız küçümsenecek bir olay değildir. Bunun 
dünyada birkaç misali daha vardır. Rusya Küba’dan na
sıl bütün silâhlarını çekip götürmek zorunda kalmışsa 
Yunanistan da aynı şeyi yapmıştır. Bu vesile ile dünya 
efkârı umumiyesi Türkiye’nin blöf yapmadığını, har
bi göze alabileceğini anlamıştır.»

28 Aralık 1967 KIBRIS'TA GEÇİCİ BİR TÜRK YÖNETİMİNİN
İLÂNI

Kıbrıs’ta geçici bir «Türk Yönetimi» ilân edilmiş
tir. Yönetimin Yürütme Kurulu Başkanlığına Dr. Fa
zıl Küçük, Başkan yardımcılığına da Rauf Denktaş ge
tirilmiştir.

28 Aralık 1967 TÜRKİYE - BULGARİSTAN SINIRI İLE İLGİLİ
ANLAŞMA

Türkiye - Bulgaristan sınırı ile ilg ili anlaşma D ı
şişleri Bakanlığında imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriye
ti ile Bulgaristan Flalk Cumhuriyeti arasında, hudut 
olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkındaki anlaşmayı, Türk hükümeti adına D ışiş
leri Bakanı Bulgaristan adına da Büyükelçi Stephan 
Petrov imzalamışlardır.
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28 Aralık 1967 PAPA’NIN BARIŞ GÜNÜ MESAJININ ANKARA' 
DA İYİ KARŞILANMASI

Papa altıncı Paul 15 A ralık ’ta devlet balkanları 
na ve bu arada Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a birer 
mesaj göndererek, bundan böyle her yıl 1 Ocak günü
nün dünyada «barış günü» olarak kutlanmasını teklif 
etmiştir-

Papa altıncı Paul’ün bu mesajı hakkında bir yet
kili «hükümetimiz, dünya barışı idealinin gerçekleşme
sine yardımcı olabilecek, bu çağrıyı olumlu bir teşebbüs 
olarak karşılamaktadır» demiştir.

29 Aralık 1967 KIBRIS’TAKİ GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ İLE
İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay Işceıı bu konu
da bir açıklama yaparak şunları söylemiştir :

«K ıbrıs’ta Aralık 1963’ten beri Anayasaya aykırı 
olarak yaratılan fiilî durum dolayısİle Türk ve Rum 
Cemaatlerinin ayrı ayrı yaşadıkları bir vakıadır. Bu du
rum bazı aksaklıklara ve boşluklara sebebiyet vermiştir. 
Bunları izale etmek maksadile Türk Cemaati, Kıbrıs 
Cumhuriyetini yaratan andlaşmalar ve bu andlaşmala- 
rın tanıdığı iki ayrı Cemaatin statülerini ve haklarım 
tesbit eden Kıbrıs Türklerinin yönetiminin tâbi olacağı 
prensipleri 28 Aralık 1967 tarihinde tesbit etmiştir.

Lefkoşe’den alman bilgilere göre bu prensipler 
belirtilmiştir. (Bk. Belge 19).

Görüleceği üzere, Kıbrıs Türk Cemaati bünyesin
de yapılan yeni düzenleme tamamile Kıbrıs Türklerine 
taallûk eden hususları kapsamaktadır ve hâli hazır icap
lara cevap verecek niteliktedir.»

29 Aralık 1967 GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KIBRIS’LI 
TÜRKLERİN AÇIKLAMASI

Kıbrıs’lı bir Türk sözcüsünün belirttiğine göre, 
yeni kurulan hükümet gerçekten ayrı bir hükümet değil
dir, yürürlükteki anayasa uyarınca Kıbrıs’lı Türkleriıı 
işlerini yürürtmekle görevli idareleri biraraya getirmek 
amacı ile kurulmuş geçici bir yönetimdir.



Öte yandan, Makarİos başkanlığındaki Rum Ba
kanlar Kurulu, kurulduğu bildirilen geçici Kıbrıs Türk 
hükümeti meselesini incelemek üzere olağanüstü top
lanmıştır. Toplantıdan sonra, Makarios, Türk cemaa
tinin bu davranışını B. M. nezdinde protesto etmiştir.

29 Aralık 1967 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KIBRIS’DA-  
K İ  TÜRK YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLDİRİSİ

Yunanistan Dışişleri Bankaıılığı, Kıbrıs’da bir 
Türk yönetimi kurulması konusunda şu bildiriyi yayın
lamıştır :

«Yunan hükümeti bu konuda daha etraflı b ilg i
lerin elde edilmesini beklemektedir. Ancak olay gerçek
ten böyleyse, durum ciddîdir.

Türkiye ile  Yunanistan son buhranı çözme, and- 
laşm alarla öngörülen Türk ve Yunan birlikleri dışın
daki kuvvetlerini karşılıklı olarak geri çekme ve Kıbrıs 
meselesinin sürekli olarak çözülmesine imkân verecek 
bir havanın yaratılmasına yardımcı olma hususlarında 
geçenlerde anlaşmaya varmışlardı. Kıbrıs’lı Türkler g i 
riştikleri bu teşebbüsle, kendi görüşlerini zorla kabul 
ettirmek istiyorlar ve bunu, Güvenlik Konseyi’nin bütün 
ilg ili tarafları Kıbrıs’daki durumu tehlikeye sokabilecek 
her çeşit davranıştan kaçınmaya çağıran kararını verdi
ği sırada yapıyorlar.

Bu hareket, gerçekte, Türkiye ile Yunanistan ara
sında varılan son anlaşmanın bir ihlâlidir ve Güvenlik 
Konseyi’nin kararma olduğu kadar, durumun kötüleş
memesi için taraflara soğukkanlık tavsiye eden Genel 
Sekreter Thant’ın çağrısının özüne de aykırıdır.»

30 Aralık 1967 DIŞİŞLERİ BAKANININ GEÇİCİ KIBRIS TÜRK  
YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Kıbrıs 
Türk cemaati bünyesinde yapılan yeni düzenleme ile 
ilg ili olarak bir demeç vermiş ve «bu tasarrufun, Tür
kiye’nin barışçı bir çözüm şekli aramaktan uzaklaşması 
yolunda yorumlanması, gerçeklere tamamen aykırıdır. 
Türkiye ve Türk cemaati, her zaman olduğu gibi, bü
tün ilg ili tarafların rızasına dayanan âdil ve barışçı bir 
çözüm şeklini arzu etmektedir» demiştir (Bk. Belge 20).
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50 Aralık 1967 U T H A N T IN  KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ HAK
KINDA BİLGİ İSTEĞİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Tür
kiye’nin daimi temsilcisi Orhan Eralp’den, Kıbrıs’lr 
Türk’lerin ayrı yönetim konseyi kurma kararları hakkın
da bil m istemiştir.O  ->

U Thant ile görüşmesinden sonra Orhan Eralp, 
Kıbrıs’lı Tiirklerin attığı bu adımın ada’daki Türk ce- 
matiniıı zaten dört yıldan beri yürütmekte olduğu kendi 
işlerini bir şekle ve sisteme bağladığım  söylemiştir.

Eralp gazetecilere, M akarios’un tamimlerinin ada’ 
da Tiirklerin oturduğu bölgelerde yerine getirilm ediği
ni, bu yüzden Türk cemaat konseyinin kuruluşunun f i
ilî durumda hiçbir değişiklik yapmadığını söylemiş, Tür
kiye’nin U Thant’m Kıbrıs buhranının çözümü yolun
daki yardım teklifini daima kabule hazır olduğunu be
lirtmiştir.

30 Aralık 1967 PETROL KONUSUNDA TÜRK - İRAK GÖRÜŞME
LERİ İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Ortak petrol sorunları konusunda görüşmelerde 
bulunmak üzere Irak’a giden heyetimizin ziyareti sonunda 
Bağdat ve Ankara’da ortak bir bildiri yayınlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı enformasyon dairesince açıkla
nan ortak bildiri şöyledir :

«Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar; 
Kemal Noyan başkanlığında bir Türk heyeti, Türkiye 
ve Irak arasında müşterek petrol meseleleri konusunda 
1967 Temmuz ayında Bağdatta başlamış ve bilâhare 
1967 Kasım ayında Ankara’da cereyan etmiş bulunan 
görüşmelere devam etmek üzere, Irak hükümetinin da
vetine İcabetle 24 ilâ 30 Aralık 1967 tarihlerinde Irak’ı 
ziyaret etmiştir.

Bağdat’ta Türkiye ve Irak heyetleri arasında ya
pılan toplantılarda, petrol sanayiinin muhtelif safha
larında İşbirliği konuları ele alınmıştır. İki taraf, Irak’ 
tan ihtiyaç fazlası petrol müştaklarının Türkiye’ye sa
tışı ile ilg ili müzakereleri tamamlamışlardır, irak’ın
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petrol kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi için 
karşılıklı işbirliği konusundaki müzakerelere, her iki 
tarafın menfaatine uygun böyle bir işbirliği çerçevesinin, 
mahiyetinin ve şeklinin tesbiti ve Kuzey Irak petrol kay
naklarının araştırılması ve geliştirilmesi konusunda Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Irak 
M illî Petrol Şirketi (INOC) ile işbirliğinde bulunma
sına dair bir anlaşma akdi maksadıyla, 1968 Ocak ayın
da devam edilecektir»
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B E L G E  1 3 Aralık 196 7

TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE KIBRIS DEVLET VEYA 
HÜKÜMET BALKANLARINA U THANTTN ÇAĞRISI

«Kıbrıs konusunda size bir kere daha hitap etmekten şeref duyarım. Sa
vaşı önlemek gayretlerde 22 ve 24 Kasım tarihlerinde Kıbrıs, Yunanistan ve 
Türkiye Hükümetlerine müstacel çağrılarda bulunduğumu hatırlayacaksınız. 
Bu çağrıların özünü hatırlatırken ve tekrar ederken, bunlara üç Hükümet ta
rafından genellikle müsait tepkiler gösterilmesi ve kuvvete başvurulmaması 
dolayısile takdir hislerimi ifade etmek isterim.

Bölgeye 23 Kasım’da gidip o zamandan buyana Birleşmiş M illetler M er
kezine dönmüş bulunan şahsî temsilcim, taraflarla yaptığı konuşmalar ve ay
rı ayrı müzakereler ile gelişmeler hakkında beni tenvir etmiştir.

Bunlara ilâve olarak, bu çağrılardan beri, Güvenlik Konseyi; 25 Ka- 
sım’da ittifakla bir görüş birliğine varmıştır. Bu görüş birliği benim Kıbrıs 
olayları yüzünden savaşın çıkmasını önlemek hususundaki gayretlerimi memnu
niyetle kaydemekte ve tarafların azamî itidal ve teenni göstermeleri, barış 
uğruna savaştan gayri hareket yolları takip etmeleri ve Güvenlik Konseyinin 
4 Mart 1964 tarihli kararma uygun olarak devamlı bir çözüm şekline varılması 
için çağrıda bulunmaktadır.

Benim çağrılarımdan sonra, tarafları ilzam eden istişareler ve görüş
meler yapıldığını ve bana gelen raporlara göre, bunların hiç değilse hali ha
zır buhranın çözümlenmesine bir yol bulunması bakımından ümit verici ol
duklarını tabiatile bilmekteyim. Bu görünüşün İşığında, barışın korunması 
için süratli ve olumlu şekilde hareket etmeleri amacile bu ek çağında bulun
mak hususunda cesaret bulmaktayım. Özellikle, Türk ve Yunan Hükümet
lerinden birbirlerinin güvenliğine ve aynı zamanda Kıbrıs’ın güvenliğine k ar
şı tehdide son verilmesi için derhal gerekli tedbirleri almalarını ve 24 Kasım 
tarihli ikinci çağırıma cevaben ilk adım olarak, karşılıklı Türk ve Yunan kon
tenjanları dışındaki kuvvetlerini siir’atle çekmelerini talep etmekteyim.

Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin oynaması isten ilebilecek daha ileri
rol konusunda, bunun, Güvenlik Konseyi tarafından alınması gerekli karara 
bağlı olarak, silâhsızlanmaya nezareti ve bütün Kıbrıs halkının güvenliğini 
karşılayacak şekilde iç güvenliğin korunmasını sağlayacak pratik tertipler 
de dahil olmak üzere, Kıbrıs’ta sükûnetin ve barışın gerçekleşmesi hususun
da Birleşmiş M illetler Kuvvetlerine daha şumullü bir görev verilecek şekilde 
bu Kuvvetlerin yetkilerinin genişletilmesini kapsayabileceğini anlamaktayım.
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Bu hususta, dostane teşebbüslerimi talepleri üzerine taraflara sunaca
ğım tabiîdir.

Yukarıda belirttiğim şekilde hareket tarzının Kıbrıs üzerindeki savaş 
tehdidini uzaklaştıracağına ve dolayısile endişeli bir dünyanın şükranını ka
zanacağına itimadım vardır.

Derin saygılarım la,»
U Thant 

Birleşmiş M illetler 
Genel Sekreteri

B E L G  E 2 4 Aralık. 1967

HÜKÜMETİN KIBRIS POLİTİKASI İLE İLGİLİ BİR ÖNERGEYE 
CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA

CKMP Genel Başkanı A lpaslan Türkeş’in, Kıbrıs politikasındaki tutu
mu sebebiyle, Başbakan Süleyman Demirel hakkında gensoru açılmasını ön
gören önergesinin müzakeresi sonunda hükümet adına Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil söz almıştır.

Dışişleri Bakanı Alpaslan Türkeş’e göre, son Kıbrıs mes’elesinde üç 
alternatif meydana çıktığını, bunlardan birinin anavatandaki Türk devleti 
tarafından Kıbrıslı soydaşlarımızın imdatlarına koşularak onları canavarın 
ağzından kurtarmak, İkincisinin dört y ıllık  şerefli direnmelerine son verilerek 
Kıbrısta yaşayan kardeşlerimizin mukadderatını Rum yöneticilerinin iradele
rine terketmek, üçüncüsiinün ise Türk devlet idarecilerinin şimdiye kadar yap
tıkları gibi askerî hazırlıkları bir blöf halinde kullanarak kâğıt üzerinde ka l
maya mahkûm bazı talepler öne sürdükten sonra bunların sağlandığı iddiası 
ile  Türk halk efkârını aldatmaya çalışmak olduğunu, Türkeş’in nazarında 
hükümetin üçüncü alternatifi seçtiğini ifade etmiş ve «hükümetimin Kıbrıs 
mes’elesini blöflerle ve halkı aldatmak gayesiyle tedvir etmekte iddiası kim
den gelirse gelsin onu şiddetle ve nefretle reddederim» demiştir.

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Kıbrıs mes’elesiniıı bir hayli eskiye da
yandığını ve önerge sahibinin bizzat İktidarda bulunduğu devrede de sürüp 
geldiğini beyanla, bu devrelerin kritiğinin tarihe bırakılmasının doğru ola
cağını söylemiş, bu bakımdan sadece hükümetini ilgilendiren kısımlar hak
kında konuşacağım belirterek demiştir ki :

«Sayın Türkeş’in hükümetimiz tarafından seçildiğini iddia ettiği hare
ket tarzım bir defa daha gözden geçirelim : bu iddia esas itibariyle Kıbrıs 
mes’elesinde Türk devlet İdarecilerinin şimdiye kadar yaptıkları gibi askerî
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hazırlıkları blöf halinde kullandıkları, bir takım yararsız, faydasız neticeler
le yetinip Türk halk efkârını aldatmaktan ibaret olduğu şeklindedir- Bugün
kü hükümetin de aynı şekilde yürüdüğünü ve hatada devam ettiğini iddia 
etmektedir. Herşeyden önce şunu söylemek isterim ki, bu, bizim hükümeti
mizi suçlamakla kalmaz, Kıbrıs ihtilâfının başındanberi gelmiş geçmiş, Türk 
milletinin kaderine el koymuş, veya sahip olmuş bütün iktidarları çok ağır 
bir töhmet altında bırakan vahim bir iddiadır. Yine şu hususu da belirtmek 
mecburiyetindeyim ki, blrbuçuk yıla yakın bir devresi, önerge sahibinin faal 
bir şekilde, geniş yetkilerle katılmış olduğu bir iktidara ait olduğu zaman 
içinde milletin kaderini ellerinde tutmuş olanların bizden evvelki hükümet
lerin Kıbrıs siyasetini hangi zihniyetle idare ettikleri yolunda bir iddiamız 
yoktur. Bize gelince, Kıbrıs meselesiyle hükümetin başındanberi meşgul ol
madığı bir gerçektir. Biz bu davayı, emrivakilere, anayasa ihlâlleri, adada 
fiilen kurulmuş kuvvet dengesizliği, uluslararası ihtilâtları, Birleşmiş M illet
lere intikal etmiş siyasî durumu ile yani bütün veçheleri ile birlikte devraldık. 
Bugüiıün hata veya sevabı üzerinde münakaşa devresinde değiliz. Biz bu ha
li bir maazeret veya şikâyet konusu yapmadan bulduğumuz yerden ele ala
rak, milletimizin ve Kıbrıslı soydaşlarımızın menfaatlerini koruyacak ve şu 
ana kadar barışçı yolları deneyerek sonuçlandırmak iyi niyetiyle hareket et
mişizdir.

Biz Kıbrıs mes’elesine eğileli, m illî bir dava olduğunu, Türkiye’nin 
ada üzerindeki tarihî ve stratejik haklarını, Kıbrıslı soydaşlarımızın güvenlik 
meşru haklarını müdafaa ile görevli bulunduğumuzu ve bunların 
her Türk hükümeti için bir haysiyet ve şeref mes’elesi olarak ele alınması 
icap ettiğini gayet iyi biliyoruz ve bu şuurla hareket ediyoruz. Bizim iddia
mız, son hadiselerle meydana çıkan buhranı sayın milletvekilinin alternatif
leri arasında sayılan birinci şekliyle yani kendisi tarafından Kıbrıslı soydaş
larımızın imdadına koşularak onları canavarın ağzından kurtarmak tabiriy
le ifade edilen gayenin tahakkuku için kullandık.»

Çağlayangil Alpaslan Türkeş’iıı önergesi ile kürsüde yaptığı konuşma
lar arasında büyük farklar olduğunu söylemiş, Türkeş’in birinci alternatif 
olarak önergesinde öne sürdüğü ve hükümetin katıldığı noktaları özetledik
ten sonra «fakat kendileri kürsüye geldikleri zaman bir buhranın halli icap 
eder ve Türk cemaatinin üzerindeki tehdit ortadan kaldırılm alıdır demediler. 
Evvelâ barıştan bahsettiler, Türkiyenin an’anevi bir şekilde anlaşmalara sa
dakatinden bahsettiler, güzel bir girizgâh yaptıktan sonra, mademki Geçit- 
kale ve Boğaziçi hadiseleri olmuştur evvelâ megaloidea kökünden silinme- 
liydi, Kıbrıs kontrol altında tutulmalıydı, patrikhane Batı Trakya dahil, bü
tün Yunan mes’eleleri Kıbrıs mes’elesi ile  beraber halledilmeliydi buyurdu
lar, önergelerinde yok, önergelerinde bahsettikleri madde buhranı halletmek, 
kürsüde ifade ettikleri madde bütünüyle, hattâ bütün yan cepheleri İle K ıb
rıs’ı ve Türk - Yunan mes’elelerini beraber halletmek» demiştir.
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Bakan devamla demiştir ki :

«Evvelâ bu mümkün mü? lâzım m ı? doğru mu? mes’elesi bakımından 
münakaşa edilmeğe değer bir keyfiyettir.

Kıbrıs mes’elesi gibi ne şekilde aldığımızı yukarıda bir nebze imaen izah 
ettiğim çetrefil bir siyasi mes’eleyi, bir buhranın ağır şartları altında ve ağ ır 
tehdidi altında siir’atle çözeceksiniz. Buna ait şartlarınızı vaz edeceksiniz ve 
her harp tehdidine bir barış alternatifi mevcut olması iktiza etmesi bir vecibe 
olduğuna göre, ya bunları yapın ya harp var diyeceksiniz».

Çağlayangil, Kıbrıs konusunda kendilerini dikkate, tayakkuza sevke- 
den ikazları için siyasi parti sözcülerine teşekkür etmiş, hassasiyetlerine ka
tıld ığını bildirmiş, desteklerini duydukları ve hissettikleri kuvveti minnetle ifa 
de ettiğini belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı daha sonra Behice Boran’ın konuşmasını eleştirmiş ve 
bu konuşmadan bir iki noktaya cevap vereceğini söyleyerek, şöyle demiştir :

«Hükümetimiz bidayetindenberi mes’elenin esasını, özünü değil, buh
ranı halletmek gayesi ile hareket ettiği için bütün dikkat ve itinasını bu nok
ta üzerine teksif etmiş ve kendi, bugüne kadar müdafaa ettiği görüşe, kendi 
haklarına, Kıbrıs mes elesine hangi açıdan bakıyorsa, o esaslara keder vere
cek hiç bir unsurun bu çağrıda bulunmamasında büyük hassasiyet göstermiş
tir.

Çağrıda, serahaten Türk ve Yunan kontenjanları dışındaki birliklerin 
dışarı çıkarılacağı kaydının müdahalenin sarih bir teyidi olduğunun ifadesi 
olarak kabulü olduğu lâzım gelir. Çağrıda her üç tarafa hitap edildiğine göre 
çekilme kısmı iki taraf için operatif mahiyettedir, diğerleri bir tavsiye, bir ic
ra, bir lüzum ve bir davettir.»

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U  Thant’ın çağrısının gayet açık ve 
seçik olduğunu beyan etmiş, Behice Boran’ın iddia ettiği gibi, bu çağrıdan 
sonra, Türkiyeııin müdahale hakkının ortadan kalkması diye birşeyin mev
cut olmadığını söyledikten sonra şöyle devam etmiştir :

«Behice Boranın bu çağrıyı ya dikkatli okumadığına, ya dikkatli oku
masına rağmen kafasının arkasında bir maksat taşıdığına hükmetmek İsra
rında kalırım .»

Daha sonra, GP Genel Başkanı Feyzioğlu’nun İleri sürdüğü bazı hu
suslara cevap veren Çağlayangil, «askerlerin çekilmesi sırasında uyanık bu
lunulması gerektiği yolundaki mülâhazalara katılıyoruz- Ancak, bu konuda
ki bütün tedbirlerin alınmış olduğuna itimat edilmesini de rica ederim» de
miştir.

M es’elenin barış yoluyla çözülmesi zemininde, Türkiye’nin haklı istek
lerini kabul ettirmiş olduğunu sözlerine ekleyen Bakan bu sabah Yunanis
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tan’claıı hareket eden ve Yunan askerlerini geri götürecek olan bir geminin 
şu saatlerde Kıbrıs’a ulaşmış olması gerektiğini beyan etmiştir.

Dışişleri Bakanı, sözlerini bitirmeden önce, Kıbrıs’ta dengesizliğe ve 
ihtilâflara sebebiyet veren yegâne unsurun Yunan askerleri ile silâhlandırıl
mış iç kuvvetler olduğunu hatırlatmış, demiştir ki :

«Kuvvet dengesinin sağlanması yolundaki tezimiz, bütün dünyaca benim 
şenmiş ve en sür’atli şekilde Yunan askerlerinin çekilmemesi halinde, teh 
didin kalkmış olmıyacağı kanaatinde olduğumuz, taraflara duyurulmuştur. 
Bu inkişaf ve hedeflerimiz, nihai çözüm yolu bakımından büyük önem taşı
maktadır. Dayandığımız kuvvet, yüce meclisin desteği ve bu son hadiseyle 
kudretini bir kere daha dünyaya tanıtan şanlı Türk ordusunun kesin iradesi 
dir.»

Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in konuşmasından sonra CKMP Genel 
Başkanı Alpaslan Türkeş’in hükümet hakkında gensoru açılmasını teklif eden 
önergesinin gündeme alınması reddedilmiştir.

B E L G E  3 5 Aralık 1967

BAŞKAN JOHNSON VE CYRUS VANCEİN KIBRIS 
KONUSUNDAKİ DEMEÇLERİ

Başkan Johnson adına, Bayaz Sarayca yayımlanan bildiri şeyledir :

' «İyi niyet gösterisinin ve diplomatik ustalığın, bizi ilgilendiren şartlar
da etkili oluşunu bugün minnettarlıkla kutluyoruz.

Son haftalar içinde, Doğu Akdeniz, korkunç bir insanlık trajedisinin 
tehdidinde yaşamaktaydı. Türkiye/Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri, Bir
leşmiş M illetlerde ahenkli bir işbirliği yaparak bu tehdidin uzaklaştırılması 
için gerekli tedbirleri aldılar.

Barışın korunması için son derece önemli olan bu teşebbüsde bu ülkeler, 
bugün burada kabul ettiğim Cyrus Vance’dan, Nato Genel Sekreteri Manlio 
Brosio’dan ve Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin özel temsilcisi Jose Rolz 
Beıınett’ten yardım gördüler. Bu üç özel temsilci, ilg ili ülkelerin bu tehlikeli 
çıkmazdan kurtulmaları için çeşitli yolları araştırmakta yardımcı olmuşlar
dır.

Fakat ilg ili hükümetler iyi niyetlerini, samimî barış isteklerini göster
memiş olsalardı, Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin ve Güvenlik Konse
yinin de acil enerjik çabası olmasaydı, barış korunamazdı.

Üç hükümeti ve üç özel temsilciyi kutlarım. Özellikle, bu son derece 
önemli göreve girişen ve bu görevi tam bir ustalık ve büyük bir görev an la
yışıyla tamamlayan Vance’a minnettarım.
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Bütün bu çabaların sonunda barış bu buhrandan muzaffer çıkmıştır. 
Bütün dünyadaki iyi niyetli insanlar bundan derin bir memnunluk duymak
tadırlar.

Fakat Kıbrıs'ın temel meseleleri çözülmemiştir. Bütün dünya, son dere
ce acil olarak, bu meseleleri çözmekteki çabalarını bir kat daha artırmalı, 
böylelikle barışa karşı yeni bir tehdidin önüne geçmelidir.»

Öte yandan, Başkan Johnson’un özel temsilcisi Cyrus Vance da şu de
meci vermiştir :

«Görevimizin hedefi, bize verilen zaman içinde, Kıbrıs meselesine te
melli bir çözüm bulmak değil, fakat dünyanın bu bölgesinde barışı yıkarak 
korkunç sonuçlara yol açabilecek yakın bir savaş hayaletini buradan uzaklaş
tırmaktı-

Gerginliğin azalmış ve Doğu Akdeniz’de bir savaş tehdidinin uzaklaş
tırılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde, K ıb
rıs’ın temel meselelerine bir çözüm bulmak için Birleşmiş Milletlerdir ara
cılığ ıyla çabalar harcanırken, barışı korumak için de ilg ili bütün tarafların 
iyi niyeti ve işbirliği kaçınılmaz bir zorunluluktur.»

B E L G E 4 6 Aralık 1967

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN BASINA DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük, France Presse ajansı’nın bir 
muhabirine verdiği demeçte, buhrandan sonra Kıbrıs’ın geleceği üzerindeki 
görüşlerini anlatmıştır. Bu görüşmedeki belli başlı sorular ve cevapları şey
ledir :

S — Buhranı sona erdiren Türk - Yunan anlaşmasından sonra Kıbrıs’
ın geleceği konusundaki ihtimaller nelerdir?

C — Fi er şey, Yunanistan’ın ve Makarios hükümetinin gelecekteki 
davranışına bağlıdır. Türkiye, olayların başından beri Kıbrıs meselesine dai
ma barışçı bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Fakat Yunanlılar ile Makarios’un 
«Enosis» siyasetlerini gerçekleştirmekteki vazgeçilmez istekleriyle karşı karşı
ya kaldığım ız İçin bu çözüm her seferinde imkânsız kılınmıştır. Yunanlılar 
ve Makarios kendilerini güçlü hissetmekteydiler, çünkü 15 bin askeri meşru 
olmayan şekilde adaya sokmuşlardı ve özellikle, Türkiye’nin Kıbrıs’lı Tiirk- 
lere yardım için müdahalede bulunamayacağım sanmaktaydılar.

Buhranın kaynağı olan 15 Kasım olayı, sadece Grivas’ın değil Maka
rios ile Yunanistan’ın ortaklaşa sorumlu oldukları bir yıldırma planının bölü
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müydü. Bu olay, Türkiye’nin tepkisinin ne olacağını anlamak için yapılan 
bir denemeydi. Bu tepkinin ne olduğu bilinmektedir. Nato’nun ve Birleşmiş 
M iiletler’in müdahalesiyle savaş tehlikesini uzaklaştırdık.

S — Kıbrıs meselesi bir çözüme doğru ilerliyor mu?> O J

C — Henüz değil, Çözüm, Yunanlıların «Enosis» düşüncesinden ke
sinlikle vaz geçmelerinde, Kıbrıs Türklerinin her hangi bir azınlık değil, Rum
larla aynı haklara sahip bir topluluk oldukları gerçeğini, yani anayasa yö
nünden hakların eşit olarak ■ paylaştırılması gerçeğini kabul etmelerİndedir. 
Kıbrıs’ın Türk topluluğu Rumların köleliği altında eziyet çeken bir azınlık 
olarak yaşamayı kabul etmeyecektir. Fakat Kıbrıs meselesinin gerçek çözümü 
belki de yeni bir olay patlak verdiğinde meydana gelecektir. Çünkü böyle 
bir durumda Türkiye bir çıkarma yapacak ve bu ada’nın taksimiyle sonuçla
nacaktır. Benim tercih ettiğim çözüm de budur. Fakat şimdilik ve bugünkü 
şartlar altında tek çözüm, federasyoncu çözümdür, yani bağımsız bir polis 
kuvveti ve bağımsız bir adalet mekanizmasıyla her topluluk için bağımsız 
bir yönetimdedir. Ancak, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın ortak garanti
leriyle bir dış istilâ tehdidine karşı korunmak için ortak savunma düşünüle
bilir.

S — Vardığınız sonuç nedir?

C — Türkler Kıbrıs’da Rumlarla birlikte fakat bağımsız yaşamaktan 
başka bir şey istemiyorlar- Fakat fazla güvenim yok. Korkarım ki bu umut 
gerçekleşmeyecektir.

B E L G E  5 6 Aralık 1967

TÜRKİYE’YE YARDİM KONSORSİYOMU TOPLANTISI

Konsorsiyom toplantısı sonunda yayınlanan basın bülteni şöyledir :

«Türkiye’ye Yardım Konsorsiyomu, 6 Aralık 1967 tarihinde, İktisadı 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının Paris’teki merkezinde toplanmıştır.

Toplantının gayesi, Türkiye’nin kalkınma politikası ve ikinci beş y ıl
lık plân devresindeki (1968/1972) muhtemel gelişmeler hakkında Konsor
siyum üyelerinin fikir teatisi olmuştur. Toplantıya iştirak edenler ikinci beş 
yıllık kalkınma plânı m etnini ve geçen yaz Türk Hüküm Tinin davetlisi ola
rak Türkiye’yi ziyaret eden Konsorsiyumun İktisadî müşaviri Mr. BerriU’in 
başkanlığındaki uzmanlar heyetinin raporunu incelemişlerdir.

Türk delegasyonunun başkanı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı 
sayın Turgut Özal, ikinci beş yıllık planın, birinci beş yıllık  plân devresinde 
alınan neticeler gözönünde tutularak hazırlandığını söylemiştir. Turgut Öz-

43



al ikinci beş yılılk  plân hedeflerinin vu bu hedeflere varmak için takip edile
cek politikaların tutarlı ve geçerli olduğu hususu üzerinde durmuştur. Heyet 
Başkanı plânın yıllık  programlar çerçevesinde tatbikatının basitleştirilmesi 
ve siir’atlenmesi konusunda Hükümetinin kararlı olduğunu belirtmiştir.

Konsorsiyum üyeleri ile Türk temsilcileri arasında yapılan görüş teatisi 
Türkiye’nin kendi kalkınma probleminin hallinde tutarlı ve intizamlı bir şekil
de ulaştığı neticelerin geniş ölçüde tatmin edici olduğunu göstermiştir. Plân
lı kalkınma devresinde Türk ekonomisinin kalkınma hızı memnuniyet verici 
bir tarzda sür’atlenmiş ve hedef olarak seçilen yüzde yedi kalkınma misketi
ne çok yaklaşık bir şekilde ulaşmıştır. 1963 - 1967 ortalaması yüzde 6.7 dir. 
H ızlı gelişme yurt içi tasarrufunu kuvvetli bir şekilde harekete geçirmiş ve 
buna konsorsiyum kanalı ile sağlanan dış yardımlar değerli bir ilâve teşkil 
etmiştir. Hızlı gelişmeyi sağlamak için yapılan gayretler fiyat istikrarının el
de edilmesinde sağlanan önemli derecedeki başarı ile muvazi yürütülmüştür.

Konsorsiyum üyeleri, birinci beş y ıllık  plân devresinde elde edilen tec
rübe ve ulaşılan neticelerin, Türkiye’nin ikinci beş yıllık  plân için yüklen
diği yeni ve fazlalaşan görevlerini başarma kabiliyetini arttırdığına inanmak
tadırlar. Plân hedeflerine tam olarak ulaşma, döviz gelirlerinin artmasını, 
dahili tasarrufta kavdadeğer yükselişler sağlanmasını, sanayi, ziraat ve ma
den istihsalinin artmasını icap ettirmektedir. Plân hedeflerinin tutarlı ve ke
sin bir şekilde tatbiki istikbal için esas teşkil etmektedir. Türkiye’ye Yardım 
Konsorsâyomu bu neticeye ulaşmada atılan adımları ve bilhassa yeni uygu
lama kanununu, Türkiye’nin kendi problemlerini gerçekçi bir açıdan hallet
mede gösterdiği kararlılığ ın bir göstergesi olarak memnuniyetle kaydetmiştir.

Bir çok meselelerin hal çaresi beklediği tabiidir, fakat Türkiye’nin ka
rarlı gayretleri ve Türkiye’ye Yardım Konsorsiyomunda temsil edilen mem
leketlerle m illetlerarası teşekküllerin devamlı destekleri muvacehesinde bun
lar halledilebilir mahiyettedirler.»

B E L G E 6 8 Aralık i  967

BAŞBAKANIN SON KIBRIS OLAYLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başbakan, son Kıbrıs hadiseleri hakkında yaptığı açıklama şöyledir :

«15 Kasım 1967 akşamı Kıbrıs’ta, iki Türk köyüne karşı girişilen vah
şi tecavüz sonunda çok ciddî bir buhran doğmuştur- Büyük M illetim izin, Mec
lislerimizin. Hükümetimizin ve bütün teşekküllerimizin; Kıbrıs’ta meydana 
gelen bu hâdiseyi büyük bir nefretle karşıladığını, bütün cihan gördü. Bu 
haklı tepki; bir öfke ve hiddet ifadesi değildi. Devam edegelen cinayetlere 
ve vahşete karşı m illî şuurun galeyan haline gelmesi idi.
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Şurasını hemen ifade etmeliyim ki; bu hâdise dünya efkârı umumiye- 
siııi bugüne kadar vâki olmadığı şekilde tesiri altında bıraktı. Böylece Kıb
rıs’ta meydana gelen hâdiseler sadece Türkiye’nin meselesi değil, bütün be
şeriyetin meselesi olma hüviyetini kazandı.

Bu gösterdi ki, vahşete göz yumulmasının izahı yapılamaz. Hiçbir m il
let böylesine şen i, böylesiııe gaddarca işlenen fiilleri görmemezlikten gele
mez. Kıbrıs’ta, cinayetler zincirinin son halkası olmasını ümit ve temenni 
ettiğimiz bu hadise; memleketimizi, haklarının, şerefinin ve vecibelerinin ko
runması ve yerine getirilmesi için ne yapmamız lâzım ise onu yapmağa bizi 
şevketti Böylece inkişaf eden vak’a etrafında büyük milletimiz an’anevî has
letlerine yakışır şekilde tesanüt gösterdi. Azim ve kararlılık içinde oldu.

Bütün cihan; Türkiye’nin, haklarından feregat etmeyi aslâ kabul etme
yeceğine ve şerefi uğruna her türlü fedakârlığı tereddütsüzce göze alacağına 
bir kere daha şâhit oldu.

M illî davâlarımızckı beraberlik, âhenk ve tesanütle hareket ettiğimiz 
müddetçe, bizi rencide edecek neticeleri daima bertaraf edebileceğimiz bir de
fa daha ortaya çıktı. Hükümetimiz, Kıbrıs meselesini barışçı yollardan çöz
meyi politikasına esas ittihaz etmiştir. Ancak, bunun ne pahasına olursa ol
sun, barışçı yollardan ayrılınmayacağı manâsına gelmediği de defaatle ifade 
olunmuştur.

Barışçı yollardan meselenin çözülmesini araştırabilmeniıı Kıbrıs’ta Türk 
Cemaatinin güvenlik içinde ve insanlık haysiyeti ile bağdaşır bir şekilde ya 
şamasına bağlı bulunduğunu da her vesile ile ve ısrarla söyîemişizdir.

Şimdi, cereyan eden lıâdisat hakkında, bugünkü şartların müsaadesi 
nisbetiııde, umumî efkârımıza bilgi arzedeceğim.

15 Kasım 1967 de meydana gelen, izahı aklî ölçüler içerisinde gayri 
kabil, hangi neticeyi istihsal etmeyi hedef tuttuğu meçhul bu olay karşısında 
Türkiye’nin ve Türk Hükümetinin hareketsiz kalacağını sananlar, böyle bir 
düşünce temayülünde olanlar vahim bir hatâ işlemişlerdir. Nitekim Hüküme
timiz; 15 Kasım’ı 16 Kasım’a bağlayan gece durumu değerlendirmiş 
ve Türk Anayasasının 66’ncı maddesine dayanılarak ve Türkiye Büyük M illet 
Meclisinin 16 Mart 1964 tarihli kararı gözönünde bulundurularak, andlas 
malar gereğince müdahale hakkımızın kullanılmasına karar vermiştir. 16 Ka 
sim günü Türkiye Büyük M illet Meclisi durumdan haberdar edilmiştir. Tür
kiye Büyük M illet Meclisinde cereyan eden müzakereler sonunda 17 Kasım 
günü, 435 üyenin 432’sinin tasvibi ile bir karar ittihaz olunmuştur.

15 Kasım gecesi karanlık basarken, Boğaziçi ve Geçitkale köylerini iş
gal eden mütecavizler; gün ağarmadan bu köyleri terketmiş ve esir aldıkları 
soydaşlarımızı derhal serbest bırakmışlardır- 17 Kasım günü, Yunan Hükû-
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metine bir nota tevdi edilmiş, meydana gelen bu buhranının sebepleri ile 
muhtemel neticeleri aynı zamanda, komşularımıza, dost ve müttefiklerimize 
izah edilmiştir.

1963 senesi A ralık ayında başlayan kanlı hâdiseleri müteakip A da’da 
Türk Cemaatinin emniyetini tehdit eden başlıca iki kuvvet meydana getirilm iş
ti. Bu kuvvetlerden birisi, Yunanistan ordusunun bir parçası olan ve miktarı 
zaman içinde 12 bin ile 15 bin arasında seyreden resmî Yunan kuvvetleridir. 
Yunanistan ordusunun silâhları ile mücehhezdir. İkincisi ise, m illî muhafız
lar adı verilen ve Kıbrıslı Kumlardan müteşekkil iç kuvvetlerdir. Bunlar, çe
şitli kaynaklardan tedarik edilen silâh larla silahlandırılm ıştır. Her ikisi de 
andlaşmaların ve Anayasanın derpiş etmediği, müsaade etmediği gayri meşru 
kuvvetlerdir. Bunların maksadı Ada’nın Türkiye tarafından istilâsına karşı koy
mak bahanesi altında, varlığına tahammül edemedikleri Türk Cemaatini or
tadan kaldırmaktır. Zira Türkiye hiçbir zaman A da’yı istilâ etmek ve kendi 
topraklarının bir parçası yapmak gibi bir emelin içinde olmamıştır.

Bütün bu kuvvetlerin karşısında sayı ve silâh bakımından çok zayıf du
lumda olan Kıbrıslı Türk Mücahitleri, canlarını ve m allarını korumanın 
meşru müdafaası içinde olmuşlardır.

1963 hâdiselerinden bu yana Kıbrıs’ta bir taraftan Türk varlığını ve 
kültürünü imhaya yönetmiş; işkenceyi, k ıt’ali, tecavüzü, sindirme ve yıprat
mayı her türlü insanlık ve akıl dışı muameleleri, çılgınca bir rüyanının tahak
kuku için denemiş, denemeye amansız bir şekilde devam etmiş kuvvetlerle, 
bunun karşısında hakların en tabiîsi olan, «insan gibi yaşama», «insan olarak 
yaşama» hakkını müdafaa eden ve Ada’nın her tarafına yayılmış, birbiri İle 
irtibatı olmayan, denizle irtibatı olmayan, dış dünya ile  irtibatı olmayan kır
kı mütecaviz mıntıkada yaşayan Türk Cemaati, mücadele içinde olagelmiştir. 
Türk Cemaatinin bu mücadelesi haklı ve meşrû bir mücadeledir. Zira, İngi
liz İmparatorluğunun Ada’yı terketmeye karar verdiği günlerden başlayarak 
uzun süre cereyan etmiş müzakereler sonunda, Türk Cemaatine, Anayasa ile 
haklar tanınmıştır. Fakat 1963’te bu hakların tek taraflı olarak ih lâ li ciheti
ne gidilm iştir. Türkiye’yi ve Türk Cemaatini meşru davranışların içine sokan 
işte budur. Yani, andlaşmalarla tesbit edilmiş bulunan hakların gasbedİl- 
mesine rıza göstermemekdir.

15 Kasım 1967 hâdiseleri karşısında Hükümetimizin takındığı tavrı 
ve ald ığ ı kararları biraz evvel izah etmiştim. Bu tavrın ve kararların netice
sinde üzerimize düşen vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için bütün as
kerî hazırlıkları yaptık. Bu zamana kadar, sulhcü yo llarla almaya çalıştığımız 
neticelerden ne kadar gayri memnun ve ne kadar münkesir olduğumuz ma
lûmdur. Buna rağmen sulhün bütün imkânlarının sonuna kadar kullanılmış 
olduğundan kesin şekilde emin olmak istedik-
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Bu durum buhranla birlikte kesif bir diplomatik faaliyeti de ortaya çı
kardı. Bu diplomatik faaliyetin hareket noktası bizim görüşlerimizi ele a l
maktaydı. Bizim görüşlerimiz, Ada’daki gayri meşrû Yunan kuvvetlerinin 
süratle  Ada’yı terki ve böylece Türk Cemaati üzerinde bir tedhiş vasıtası o l
maktan çıkarılması ve Anayasaya aykırı olarak vücuda getirilmiş Rum si
lâh lı kuvvetlerinin Türk Cemaati üzerinde, baskı, tedhiş ve taciz vasıtası ol
maktan çıkarılması şeklinde hülâsa edilebilen iki ana prensibi içine almakta 
idi.

Yapılan diplomatik faaliyetlerin süratle neticeye bağlanması üzerinde 
hassasiyetle durulmuştur. Çalışmalar sonunda Yunan kuvvetlerinin Ada’yı ter
ki ve Ada’daki Cemaatlerin güvenliği ile ilg ili olarak, özü Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreteri IJ Thant’ın çağrısında mevcut bir mutabakat Türkiye ile 
Yunanistan arasında hâsıl oldu.

Bu suretle andlaşmaların derpiş ettiği kontenjanlar dışındaki ve çeşitli 
tarihlerde A daya getirilmiş olan Yunan kuvvetlerinin personel, teçhizat ve 
eslihası ile birlikte Ada’yı terketmelerine ait mutabakat uygulama safhasına 
girdi. Böylece Türk - Yunan münasebetlerini derinden zedeleyen ve barışçı 
bir çözüm şekli gayretlerini sekteye uğratan mühim bir engel bertaraf edilmiş 
olmaktadır. Ayrıca Türk Cemaatine müteveccih büyük bir tehdit unsuru da, 
ortadan kalkmaktadır.

Meselenin ikinci kısmını; Ada’daki iç güvenliğin sağlanması ve bunun 
Ada’daki iç kuvvetlerle olan münasebetleri teşkil etmektedir. Ada’da iç gü
venliğin sağlanması hususunda Yunan Hükümeti ile aramızda prensip mu
tabakatı vardır. Şimdi, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu; bu konudur. 
Genel Sekreter U Thant’ın çağrısında belirttiği gibi buhranın hakiki manâ
sında sona ermesi ve harp tehdidinin ortadan kalkması; ancak, Kıbrıs’ta sulh, 
sükûn ve güvenliğin temini ile mümkündür.

Her halükârda Türk Hükümeti; Türk Cemaatinin güvenliğini temin 
edecek tedbirlerin behemahal tamamlanmasında musrır olacaktır. Senelerdir 
üzerinde münakaşalar cereyan eden Kıbrıs mevzuunun nihaî çözümü ile, 15 
Kasım 1967 de meydana gelen hâdisenin doğurduğu buhranı aynı anda, ve 
bir arada mütalâa etmek mümkün değildir.

Buhranının izalesi yollarile, nihaî çözüm bulma yolları tam olarak bir
birine tetabuk etmez. Kıbrıs meselesinin bir an evvel nihaî bir çözüme bağ-' 
lanması milletinizin umumî arzusudur. Ancak, meselen m içinde doğan ve 
onun bir parçası bulunan buhranının meydana getirdiği atmosfer içinde ni
haî çözümü aramak, hem buhranı daha çok genişletmiş olmak, hem de nihaî 
çözümü elde edememiş olmak veya istenildiği şekilde elde edememek gibi ne
ticeler doğurabilirdi. Bunu takiben de çok kısa zamanda yeni krizler doğura
cak haller tahaddüs edebilirdi. Bu itibarla evvelâ buhranın izalesi çareleri 
aranmıştır.
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Şimdi, şıı hususu belirtmek isterim. Kıbrıs meselesi yeni bir safhaya g ir
miştir- Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıda esaslarını izah ettiğim bir 
mutabakat mevcuttur. Ve bu mutabakat özü ile Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterinin çağrısında yer almıştır.

Evvelâ bu mutabakatın birinci kısmını teşkil eden hususların yerine ge
tirilmesi lâzımdır. Yani Yunanistan Ada’aaki kuvvetlerini, personel, teçhi
zat ve eslihası ile birlikte Ada’dan süratle  çekecek, Türkiye de buhranın 
izalesi için gerekli tedbirlere tevessül eyleyecektir.

Buna iâveten iki Hükümet, Ada’daki Cemaatlerin sulh ve sükûn için
de yaşamasında prensip itibarile mutabıktırlar. Bunun nasıl gerçekleştirile
bileceği tabiidir ki ilâve çalışmaları gerektirmektedir.

Bu safhada ortaya çıkan sulhcü imkân ve fırsatlardan, âdil ve hakkani
yete müstenit bir çözüme ulaşmakta tarafların göstereceği dirayet yeni buh
ranların meydana çıkmasını önleyebileceği gibi, meselenin makûl bir atmos
fer içerisinde münakaşasını da mümkün kılacaktır.

Üzerinde mutabık kalman hususların iyi niyetle ve gayretle yerine ge
tirilmesi şarttır. Bu çok mühim bir unsurdur. Aksini düşünmek veya görmek 
bu meselenin sulh yolu ile hallinin hiçbir şekilde imkânı kalmadığını kabul 
etmek demek olur.

Saniyen Türk Cematinin güvenlik içinde ve baskıdan azâde yaşaması 
hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz bir husustur. Sulhcu fırsatların bu safhada 
kaçırılması istenmiyor ise, Ada’da sükûnetin muhafazasına mutlak riayet 
olunmalıdır.

Son buhranın başlangıcından beri yaptığımız bütün çalışmalarda elde 
edebildiğimiz ilerlemeler büyük Türk milletinin heyecanına ve arzularına 
tercüman olan Türkiye Büyük M illet Meclisinin iktidar ve muhalefetile bir
likte Hükümetimize sağladığı destek sayesinde mümkün olabilmiştir. Çalış
malarımızın barışçı yoldan ve müsbet şekilde gelişmesinde, kahraman Silâhlı 
Kuvvetlerimizin bütün dünyaca bilinen vazife şuuru içinde gerekli tedbirleri 
en müessir şekilde ve siir’atle alması başlıca âmil olmuştur. Silâhlı Kuvvetle
rimiz buhranının her safhasında gece - gündüz vazife başında, verilecek em
ri yerine getirmeye hazır olarak esasen milletçe müsellem olan feragat ve 

.fedakârlıkların ın yeni ve şerefli bir örneğini daha vermişlerdir.

Meselenin bu safhasında, dört yıldan beri son derece-zor şartlar altın
da dâvalarını savunan ve bu uğurda türlü mahrumiyete katlanan, toplara ve 
tanklara karşı göğüslerini siper ederek şehit düşen kahramanlarımıza, yara
lı gâzİlerimize ve asil Kıbrıslı kardeşlerimize bir defa daha minnet ve şük
ranlarım ızı arzetmek isterim. Bütün gayretlerimizin hedefi fedakâr Kıbrıs 
Türk Cemaatine güvenlik ve barış içinde, kendi öz topraklarında tecavüzden 
ve haksızlıktan uzak şerefli bir yaşama imkânım sağlayabilmektir.
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Kıbrıs buhranının geçirdiği safahatı ve hali hazırda bulunduğu noktayı 
kısaca izah etmiş oldum.

Hiir ve demokratik memleketimizde her meselede olduğu gibi, Kıbrıs 
buhranı ile ilg ili olarak da çeşitli fikir, mütalâa ve tenkitlerin ileri sürüldü
ğünü görüyoruz. Bunların bir kısmı iyi niyet tezahürüdür. Bir kısmı ise, mu
ayyen hedef ve maksat güden tenkitlerdir- Muayyen hedef ve maksat güden 
tenkitler, hâdise nasıl cereyan ederse etsin, ne yapılırsa yapılsın ve ne neticeye 
ulaşılırsa ulaşılsın değişmeyen, kendi mantığı ve maksadı içersinde şeklini 
bulan, istikametini bu yoldan alan tenkitlerdir. Bunların hepsini tahlil e t
mek, köklerine inmek ve cevaplandırmak bizim için gayet kolaydır. Ancak 
şu anda bunu yapmayacağım. Çünkü bu yönde yapılacak iç politika müna
kaşalarının davâya zarar vereceği kanaatindeyim.

Şurasını sarahatle ve kesinlikle ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet H ü
kümeti, Kıbrıs meselesini, şeref ve haysiyetimize, m illî menfaatlerimize, K ıb
rıs’taki soydaşlarımızın menfaatlerine en uygun bir şekilde takip etmiştir. 
Kıbrıs’taki soydaşlarımızın emniyet içinde yaşaması temin edilinceye kadar 
ve Kıbrıs’la  ilg ili hak ve menfaatlerimiz güvenliğe kavuşuncaya kadar bu 
davayı takibe büyük Milletimiz gibi Hükümetimiz de azimli ve kararlı bulun
maktadır. Bunu içeride ve dışarıda kimsenin bir tahmin ve hesap hatası yap
maması ümidi içinde ifade ediyorum.

Vatandaşlarımızın vatanperverlik duygularını, Kıbrıs davasına olan 
milletçe hassasiyetimizi istismara kalkışabilecekler bulunacaktır. Bu g ib ile
rin çeşitli vasıtalara müracaat edebileceklerini farketmek doğru olur. Yalan 
ve tahrik işleyebilecektir. Bütün bunların karşısında vatandaşlarımızın, Mec
lislerine, Hükümetlerine ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine, güven ve itimat için
de olmalarını ehemmiyetle rica ediyorum.

Yalan ve tahrik kaynaklarına değil, Meclislerine, Hükümetlerine, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine itimat etmenin daha doğru olduğunu vatandaşlarımızın 
kabul edeceklerinden eminim.

Milletimiz ve memleketimiz için en münasip ve en doğruyu, mümkün 
olan en iyiyi yapmağa çalışıyoruz.

Yüreğimizi parça parça eden hâdiseler karşısında sonsuz elem duyduk. 
Hiddetlendik, öfkelendik, Fakat, Türkiye İçin en doğru ve en münasip yolun 
bulunmasını bu hisler içinde aramadık. Hiddet ve öfkeııiı önüne aklı selimi 
ve soğuk kanlılığı koymağa gayret ettik. Çünkü milletimizin bizden bunu 
beklediğini biliyorduk.

Türkiye, haklı bir davanın sahibidir. Biz davâyı, haklı kalarak yürüt
meğe kararlıyız.
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Bugün bütün cihan Türkiye’nin davasının haklı olduğunu yeni yeni an
lamağa başlamıştır. Bununla beraber, yanlış anlaşılmaması ve herkes tarafın
dan İyice bilinmesi için şunu ifade edeyim ki, bu davanın şerefimize ve men
faatlerimize uygun olarak çözümünü güçlü, kuvvetli ve müttehit bir Türki
ye’nin varlığında aramalıyız. Davanın teminatı budur-

Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde verdiğimiz şehitler, bütün 
aziz şehitlerimiz gibi milletimizin engin gönlünde medfundur. Milletimizin, 
Meclislerimizin ve Hükümetimizin azimli ve kararlı tutumu, üzerinde büyük bir 
hassasiyetle durduğumuz bu davayı selâmete ulaştıracaktır.

Cenabı A llah ’ın, hakkı ve haklıyı muzaffer kılacağına inanarak bütün 
vatandaşlarımızın ve Kıbrıs’taki soydaşlarımızın, sükûnet içinde, güven iç in 
de, itimat içinde ve ittihat içinde olmaya devam etmelerini rica ediyorum».

B E L G E 7 8 Aralık 1967

BULGARİSTAN VE ROMANYA İLE KARAYOLU ANLAŞMASI 
HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Bulgaristan ve Romanya ile 
imzalanacak karayolu anlaşmaları hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«Memleketim izle Bulgaristan ve Romanya arasında karayolu üzerin
den yolcu ve mal nakliyatını düzenlemek maksadile adıgeçen memleketlerle 
bir anlaşma akdi hususunda bir müddetten beri temaslara devam olunmak
taydı. Bu temaslar olumlu sonuçlanmış; sözkonusu anlaşamaların akdi için 
Hükümetimiz yetkililerde Bulgar ve Romen Hükümeti yetkilileri arasında 
müzakerelere geçilmesi kararlaştırılm ıştır. Bulgaristan ile memleketimiz ara
sında müzakereler İL Aralık 1967 tarihinde Sofya’da başlayacaktır. Bulga
ristan ile  anlaşmanın imzalanması mütaakip aynı konuda Bükreş’te Romen 
makamlarile müzakerelere başlanacaktır. Bu maksatla Dışişleri Bakanlığı, 
U luslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Gümrük- 
çüoğlu. başkanlığında ve Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, M aliye Bakanlıkları 
temsilcilerinden müteşekkil bir heyet bir - iki güne kadar Sofya ve Bükreş’e 
hareket edecektir.

Bulgaristan ve Romanya ile yapılacak bu anlaşmalar, yolcu nakliyatını 
düzenlemek ve yolcu nakil vasıtalarının giriş ve çıkışlarını tanzim etmek; mal 
nakliyatında taşıt ve malların giriş ve transit geçişini ve taşıt ve m allara uy
gulanacak teminat, sigorta ve gümrük rejimini tâyin etmek suretde memleke
timizin bu ülkelere ve bu ülkeler üzerinde transit olarak mal ve yolcu nakli
yatını ve buna mukabil zikredilen ülkelerin Türkiye’den transit olarak yolcu 
ve mal nakliyatını geliştirmek ve süratlendirm ek amacını gütmektedir.»
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B E L G E  8 11 Aralık 1967

U T H A N T  İN KIBRIS HAKKINDA GÜVENLİK KONSEYİNE 
SUNDUĞU RAPOR

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, Kıbrıs sorununu görüşmek iizert 
yakında toplanacak olan Güvenlik Konseyine bir rapor sunmuştur.

Genel Sekreterin raporunun malî hususlara değinen bölümünde üye 
veya üye olmayan ülkelerin malî katkıları ile faaliyetini yürütebilen barış 
kuvvetinin 27 Mart 1964’ten (kuvvetin kuruluş tarihi) bu yana 6.150.000 do
lar açık verdiğini açıklamıştır.

Kuvvetin masrafları ise 26 Mart 1964’teıı 26 Aralık 1967 tarihine ka
dar 79-2.95.000 dolar olarak tesbit edilmiştir. U Thant, kuvvetin görev süre
sinin üç ay daha uzatılması halinde 11.900.000 dolara, altı ay daha uzatılması 
halinde ise 16.950.000 dolara ihtiyaç duyulacağını kaydetmiştir.

Son 45 ay içinde 49 ülke barış kuvvetine 72.747.524 dolar mâli yardımdı 
bulunmuştur. A.B.D. bu miktarın 32.100.000 dolarını karşılarken Sovyetler 
Birliği ve diğer komünist ülkeler bir kuruş dahi vermemişlerdir. Bunlara ilâve
ten Fransa ve Hindistan da masraflara en küçük bir katkı ile dahi katılmaktan 
kaçınmışlardır.

Raporda, barış kuvvetinin asker gücü hakkında şu ayrıntılı bilgiler verilmek
tedir : İngiltere 4500 kişilik kuvvete 1227 asker vermekte, kendisini 879 asker
le Kanada, 657 askerle Danimarka, 614 askerle İsveç, 607 askerle Finlandiya, 
525 askerle İrlanda ve 54 askerle de Avusturya izlemektedir.

Avustralya’nın adada 49 kişilik bir sivil polis kuvveti bulunmaktadır. 
Polis gücüne Avusturya 45, Danimarka ve İsveç 40’ar polisle katılmaktadır. 
Bütün bu katkılarla beraber kuvvetin toplam gücü 4737’yi bulmaktadır.

U Thant’ın raporunda belirtildiğine' göre, UNFICYP’in kurulmasına 
yol açan şartlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Adadaki Tiirkler İle 
Rumlar arasında sürüp gelen uyuşmazlık, ilg ili hükümetlerin (Türkiye, Y u
nanistan ve Kıbrıs) farklı ve kesin tutumları sebebiyle ortadan kalkmamıştır.

U Thant, adadaki kuvvetlerini, antlaşmaların öngördüğü sınıra indir
meleri için Türkiye ve Yunanistan nezdindeki çağrısına olumlu bir cevap g e l
diğini belirttikten sonra «bu ümit verici cevabın, ilg ili taraflar ve Güvenlik 
Konseyinin çeşitli sorunları ele almasına bir mesnet teşkil edeceği umudunda 
olduğunu» söylemiştir.

Thant bunun hemen arkasından, adadaki barış kuvvetinin asker gücü
nün 4500’den 7000’e çıkarılmasını tavsiye etmiş, Güvenlik Konseyinin bu 
yönde gerekli kararı almasını istemiştir.
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Genel Sekreterin de belirttiği gibi, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs ara
sındaki çıkmaz sebebiyle arabuluculuk çalışmaları uzun bir süredir hareket
siz durumdadır. Bu durum çerçevesinde ne ilg ili taraflar ne de Güvenlik Kon
seyi «Kıbrıs durumunun buhrandan buhrana ve tehlikeden tehlikeye yuvar
lanmasını göze alabilir.»

U Thant, adadaki kritik duruma değindikten sonra şöyle devam etmiş
tir :

«Bu bakımdan bütün ilg ili tarafları, son buhranının ortaya çıkardığı fır
satlardan yararlanmaya ve bu çapraşık sorunun bir çözüme bağlanmasında 
elzem olan iy i.n iyet ve devlet adamlığını göstermeye çağırıyorum.

Adadaki son olaylar ve ciddi tepkileri, Kıbrıs’daki durumun ne kadar 
nazik olduğunu ve UNIFCYP’in bütün çabalarına rağmen küçük gibi gö
rünen olayların ne kadar büyük bir kolaylık ve çabuklukla uluslararası ba
rışı tehdit eder bir mahiyet alabileceğini göstermiştir.

Son buhran sırasında dünya endişeli günler geçirmiş, tarafları silâhlı 
bir çatışmanın eşiğine kadar getiren zincirleme olaylara tanık olmuştur. Böy
le bir tehlike son anda önlenmişse de, Kıbrıs sorununa sürekli bir çözüm aran 
masında sür’at ve azimle harekete geçilmesi artık müstaceliyet kesbetmiştir.»

U Thant, raporunun bir bölümünde, geçen Haziran ayının ortasından 
geçen haftaya kadar adada yer alan olayların bir dökümünü yapmaktadır- 
Genel Sekretere göre, bu süre içinde B.M. barış gücünün hareket serbesti il 
Kıbrıs Rum ulusal muhafız kuvvetleri ile Türk mücahitleri tarafından 62 
defa daraltılmıştır. Rum kuvvetleri ve Türk mücahitleri ayın süre içinde ba
rış kuvvetini 16 defa «kaba kuvvetle tehdit etmişlerdir.»

U Tlıant’a bakılırsa, bu müdahale, her iki taraf saflarındaki küçük rü t
beli kimselerin «sorumsuzluğundan» ileri gelmektedir ve müdahalelerin bü
yük bir çoğunluğunda zamansız ferdî teşebbüsler rol oynamıştır.

U Thant, bu olaylara bir örnek olarak geçen Ağustos ayında vukua ge
len bir müdahaleyi göstermiştir. Söz konusu olay Rumların sorumsuzluğun
dan çıkmış, bir Rum askeri, UNFICYP’e bağlı bir devriye kolunun komuta
nını öldürmekle tehdit etmiştir. Başka bir olayda ise, gene bir B.M. askeri
ne, Türk mevzilerinin yerlerini açıklaması için baskı yapılmış, gözleri bağlan
dıktan sonra tartaklanmıştır-

IJ Thant, bu tip olayların son altı ay içinde yüzde 25 nisbetinde arttı
ğını ve son buhrana yol açan Boğaziçi ve Geçitkale çarpışmalarından sonra 
da barış gücüne müdahalenin, azalacağı yerde arttığını açıklamıştır.

Genel Sekreter, adaya gelen askerî malzemeyi teftiş etmenin barış gü
cünün hakları arasında bulunduğunu, fakat bu hakkın her seferinde redde
dildiğinden şikâyet etmiş, malzeme sevkiyatının «çözüme bağlanması ge
reken başlıca sorunlardan biri olduğunu» söylemiştir.
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B E L G E  9 11 Aralık 1967

KONSORSİYOMDAN BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN İÇİN SAĞLANAN 
KREDİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyom’u bu yıl sonunda birinci beş yıllık fa
aliyetini tamamlamış olacaktır.

1963 - 1967 yıllarını kapsayan devre içinde Konsorsiyom’a 1 milyar 
543 milyon dolarlık dış finansman ihtiyacımız bildirilmiş, bu miktara karşı 
Konsorsiyom 1 milyar 538 milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulunmuştur.

Konsorsiyorn’un beş yıllık devre zarfındaki taahhütleri genel olarak, 
her yıl artan bir seyir takip etmiştir. 1963 yılında 224 milyon dolar olan ye
kûn taahhütler, 1967’de 344- milyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Artışın 
daha çok proje kredilerinde olduğu ayrıca belirtilmektedir.

Konsorsiyom kanalıyla sağlanan krediler, program ve proje kredileri 
yönünden ayrı ayrı ele alınmaktadır. Beş yıllık devrede konsorsiyom’a bildi
rilen program kredisi gerekli 1 milyar 113 milyon olup bunun 260 milyon 
doları borç tecili ve röfinansman’ 600 milyon doları da normal program kre
disi şeklinde sağlanmıştır.

Taahhüt edilen program kredilerine ait olmak üzere bugüne kadar 653 
milyon dolarlık andlaşma imzalanmıştır. 1967 yılı içinde imzalanan program 
ve dış proje anlaşmaları yekûnu 250 milyon 58 bin dolara baliğ olmaktadır.

Bu arada konsorsiyom çerçevesinde yer almamakla beraber, iki adet 
DC - 9 - 30 model jet uçağını Birleşik Amerika’dan miibayaa etmek ve bunlara 
müteferri teçhizat ve hizmetleri karşılamak üzere Export - Import Bank ta
rafından Türk Hava Yollarına açılan hükümetimizin kefaletini haiz 8 m il
yon 319 bin 600 dolarlık kredi de bulunmaktadır.

B E L G E  10 11 Aralık 196-

PROF. ERİMİN AVRUPA KONSEYİ SİYASİ KOMİSYONUNDA  
KIBRIS İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Profesör Nihat Erim, Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonunda Kıb 
rıs hakkında şu konuşmayı yapmıştır :

«Komisyon sözcüsünün hazırladığı raporda Avrupa içi ve Avrupa dışı 
bazı meselelerden uzun uzun bahsedilmiş olmasına rağmen, Kasım ayı için
de Kıbrıs’da çıkan kanlı olaylardan yarım satırla bahsedilmiştir. Benim mem
leketimde Avrupa Konseyi, Atlantik paktı, Birleşmiş M illetler deyince hemen 
hatıra bazı prensiplere saygı gelir. Bu prensiplerin başında ise serbestçe im
zalanan anlaşmalara riayet vardır. Kıbrıs için 19ö0’da imzalanan anlaşmalar
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bir harp sonunda zorla kabul ettirilmiş değildir. Bir iki y ıl süren serbest gö
rüşmeler sonucu taraflar isteyerek imzalamışlardır. Buna rağmen Yunanis
tan ve Makarios serbestçe imzaladıkları bu anlaşmaları rahatça çiğnemek
tedirler. Böyle hukuka açık bir hakaret karşısında Avrupa Konseyi ne yapı
yor? O layları sadece ve kısaca tesbit ediyor. Hakkı çiğnenen ile hakları ç iğ 
neyen arasında tarafsızlık endişesini öne sürerek mütalâa serdetmekten kaçı
nılıyor. Türkiye’de kamu oyu nasıl davranıldığım dikkatle izlemektedir. Bi
rinci dünya savaşı Balkanlarda başladı, ikinci dünya savaşı Doğu Avrupa’ya 
doğru patlak verdi, üç hafta önce Avrupa Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının 
davranışları dolayısiyle silâhlı bir çatışmanın eşiğine geldi. Kıbrıs’taki iki 
Türk köyüne saldıran Yunan ordusudur. Orada tam bir Yunan tümeni var
dır. Tankları ve ağır zırhlı araçları ile masum sivil halkı köylerinden evlerin
den çıkarttılar. 27 kişiyi öldürdüler. Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinde 
bu açık cinayeti tevile çalışan Makarios’un elçisi Rossides bile teessürlerini 
söylemeye kendini mecbur hissetti. Avrupa Konseyi Danışma Kurulu Siyasî 
Komisyon sözcüsü, raporunda böyle feci bir olaya sadece yarım cümlelik bir 
yer ayırmayı uygun buldu. Bunu benim memleketim kamu oyu asla hazme
demez.»

Bunun üzerine Komisyon sözcüsü, Profesör Erim’in teklifini kabul ede
rek kurula sunulacak karar teklifine ve rapora Kıbrıstaki feci olay hakkında 
bir fıkra ilâvesini teklif etmiştir. Erimi destekliyen Almanya ve Belçika par
lâmento üyelerinden başka, toplantıya başkanlık eden M. Struye, Kıbrıs’da 
kanlı olaylar sonucunda harp çıkmadan meselenin politik yo llarla çözülmesi
ni Türk hükümetinin başarısı olarak nitelemiştir.

B E L G E 11 13 Aralık 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO KONSEYİNDE YAPTIĞI  
KONUŞMA

Nato Bakanlar Konseyinin 13 Aralık oturumunda uluslararası durum 
gözden geçirilirken bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangil, Kıbrıs buhranının barışçı yoldan çözülmesi için yürütülen çabaların 
şimdilik olumlu sonuçlar verdiğini bildirmiş ve uyuşmazlığa köklü bir çözüm 
yolu bulunmazsa her aıı yeni ve daha ciddî buhranlar çıkabileceğini söyle
miştir.

Çağlayangil konuşmasında daha çok Orta - D oğudaki son durum ve 
Kıbrıs buhranı üzerinde durmuş, Kıbrıs sorunu Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Konseyinde görüşülürken barış ve güvenliği destekliyebilecek bir karar alın
ması için Konsey üyesi müttefik devletlerin çaba harcamalarını istemiştir.
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Buhranın giderilmesinde gerginlik unsurlarının kaldırılmasını öngö
ren son anlaşmaların tam olarak iyi niyetle uygulanmasının önemi üzerinde 
duran Dışişleri Bakanı, ada’daki Türk toplumunun güvenliğinin sağlan
ması için anlaşmada öngörüldüğü üzere Aralık 1963’ten sonra teşkil edilmiş 
olan kuvvetlerin silahsızlandırılması ve iç güvenliği ilgilendiren tedbirler 
alınmasının zorunlu olduğunu söylemiştir.

Çağlayangil, Kıbrısta durum değişmedikçe barışın korunmasının müm
kün olamayacağını, bu durumun hızla ve etkili şekilde düzeltilmesi gerekti
ğin i açıklamıştır.

Bakan, Orta - Doğu savaşının ortaya çıkardığı sorunları da eleştirmiş, 
Türkiye’nin kuvvet zoruyla toprak kazanılmasına karşı olduğunu bir kere da
ha bildirmiştir.

Orta - Doğu’da savaş sonrası ortaya çıkan sorunların güçlü devletler 
çaba harcamadıkça olumlu bir çözüme ulaştırılamayacağmı da belirten Çağ
layangil Arap ülkelerinin tutumunun son Birleşmiş M illetler Genel Kurulu 
görüşmelerinde ortaya çıktığı gibi olumlu ve ılım lı bir yön aldığını söyle
miştir.

Çağlayangil, durumun askıda bırakılmasının sorunu daha da güç bir 
şekle soktuğunu belirtmiş ve Rabat’ta yapılacak Arap ülkeleri zirve konfe
ransında da siyasî yo llarla çözümü öngören ılım lı politikanın hakim olmasını 
tavsiye etmiştir.

Dışişleri Bakanı, Arap ülkelerinin bu ılım lı tutumunun bir zaaf kabul 
edilerek yeni olup bittiler yaratmanın büyük hesap hataları sonunda mümkün 
olabileceğini de sözlerine eklemiştir.

B E L G E 12 14 Aralık 1967

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTILARI SONUNDA 
YAYINLANAN TEBLİĞ

1 — Kuzey Atlantik Konseyinin Brüksel’deki yeni karargâhanda yap 
mış olduğu ilk Bakanlar toplantısı 14 Aralık 1967 tarihinde nihayete ermiştir.

2 — Bakanlar, Belçika Dışişleri Bakanının teşebbüsü ile 16 Aralık 1966 
tarihinde alınmış karara uygun olarak hazırlanmış buluı an ittifakın müştak 
bel görevleri üzerindeki raporu kabul etmişlerdir.

Bahse konu rapor işbu tebliğin ilişiğindeclir.

3 — Konsey son toplantısından beri beynelmilel durumda vuku bulan 
inkişafları tetkik etmiştir. Bakanlar Doğu - Batı münasebetlerinin İslahı hu
susunda Hükümetlerince yapılan gayretleri gözden geçirmişler ve son aylarda 
vuku bulan kesif ikili temasları kaydeylemişlerdir. Bakanlar bu gayretlerin,
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belli başlı Avrupa meselelerinin haili hususunda terakki kaydedilmesine yol aça
bileceği ümidini izhar eylemişlerdir. Bakanlar, uzun vadeli siyasi meseleleri ve 
özellikle ittifakın müstakbel görevlerine müteallik raporda ele alınanları da 
müzakere etmişlerdir.

4 — Konsey, parlamenterlerin (Kuzey Atlantik Asamblesi)nirı son top
lantısında kendileri ile konsey arasında daha sıkı bir işbirliği konusunda ya
pılan teklifleri müzakere etmiştir. Bu maksatla mezkur tekliflerin tahakkuku 
imkânlarını inceleyerek Konseye telkinde bulunması hususunda Umumi K â
tibe yetki verilmiştir.

5 —Bakanlar, nükleer silâhların yayılmasına mani olacak müşahhas 
tedbirleri de ihtiva edecek şekilde, silâhsızlanma ve silâhların kontrolü konu
larında terakki kaydedilmesinin arz eylediği ehemmiyeti belirtmişler ve şart
lar müsaade ettiği takdirde, her iki tarafça yapılacak muvazeneli bir kuvvet 
İndiriminin Avrupa’nın emniyeti için mühim bir merhale teşkil edebileceği 
hususundaki görüşlerini yeniden teyid eylemişlerdir.

6 — Konsey Almanya hakkında 16 Aralık 1966 tarihinde neşredilmiş 
olan beyanattaki görüşmeleri tekrarlamıştır- Bakanlar Alman halkının birleş
me konusundaki temel hakkını nazarı itibara alan bir esas üzerinden Alman 
meselesinin barışçı yo llarla hallinin Avrupa’da âdil ve devamlı bir sulh dü
zeni için esaslı bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Alman meselesinin bugün
kü durumu gözden geçirilirken Bakanlar, Doğu - Batı gerginliğinin gideril
mesi ve Doğu Avrupa memleketleriie münasebetlerini islâh etmek hususların
da Alman Hükümetinin artan gayretleri üzerinde Alman meslekdaşları tara
fından verilen malûmattı dinlenmişlerdir. Alman meslekdaşları, Hükümetinin, 
A lmanya’nın bölünmesinden neşet eden meseleleri keza aynı ruhla ele almağa 
çalıştığım  belirtmiştir. Bu konuda bir an evvel bir hal tarzına ulaşmanın arz 
eylediği müşkülleri mütalâa eden Bakanlar şimdilik yegâne gerçekçi terakki 
imkânının Federal Hükümet tarafından müdafaa ve tatbik olunan merhaleli 
bir yaklaşma usulünde bulunduğunda mutabık kalmışlardır. Berlin konusun
da Bakanlar 16 Aralık 1958 tarihli beyanlarını teyid eylemişlerdir.

7 — Bakanlar Umumi Kâtibin (gözlemcilik görevi) konusundaki rapo 
runu kaydeylemişler ve Umumi Kâtibi bu sahadaki faaliyetlerine devam eyle
meğe dâvet etmişlerdir. Kıbrıs ve Türk - Yunan münasebetlerine taalluk eden 
son buhranın hafifletilmesinde Umumi Kâtibin oynamış olduğu önemli rol 
için takdirlerini ifade eylemişlerdir.

Birleşmiş M illetlerin uygun olduğu nisbette faaliyetinden istifade etmek 
suretiyle, Türkiye ile Yunanistan arasında buhranın halli için atılmış adımlar 
üzerindeki anlaşma dolayısiyle memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bakanlar 
Türkiye ve Yunanistan’ın, ittifakın tesaniid ruhuna uygun olarak Kıbrıs me
selesinin sulhcu ve süratli olarak hallin i kolaylaştırmak yolunda vaki gayret
lerine devam etmeleri gerektiği hususundaki kanaatlerini teyid eylemişlerdir.
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8 — Bakanlar, İtalya Dışişleri Bakanının teşebbüsü üzerine 14 Haziran 
1967 tarihinde kabul edilen karara cevaben, teknoloji işbirliği konusunda ha
zırlanmış olan bir raporu görüşmüşlerdir. İttifakın yetkili uzuvlarının da yar
dımı ile daimi toplantı halindeki konseyi, savunma teknolojisinin sivil ihtiyaç
lara tatbik imkânları da dahil olmak üzere, ittifakın teknoloji sahasındaki ro
lü konusundaki incelemelerine devam etmeye davet eylemişlerdir. Gaye üye 
memleketler arasında mevcut olabilecek teknolojik nisbetsizlikleri azaltmak 
istikametinde gayret sarfetmektir. Bakanlar, daimi toplantı halindeki Konseyi, 
aynı zamanda ittifakın savunma teknolojisi sahasındaki muhtelif faaliyetlerini 
ahenkleştirmek üzere en müessir ve en iktisadi çareleri geliştirmeye davet et
mişlerdir.

9 — Bakaniar, sivil fevkalâde hal plânlaması konusundaki bir raporu 
görüşüp tasvip etmişlerdir. Bu nevi plânlamanın hayati ehemmiyetini tebarüz 
ettirerek, yapılan ilerlemeleri ve bitirilmesi lâzım gelen işleri kaydetmişlerdir.

10 — Bakanlar, geçen defaki 9 Mayıs 1967 tarihli toplantılarından bu
yana yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve ileride yapılacak çalışmalar bakı
mından talimat vermek üzere 12 Aralık 1967 tarihinde Savunma Plânlama 
Komitesi halinde toplanmışlardır.

11 — Bakanlar, Doğu - Batı münasebetlerinin geliştirilmesi ve Avru
pa’da barışçı bir çözüm yolunun gerçekleştirilmesi için temellerden birinin, 
NATO’nun tecavüzü vazgeçirmek üzere yeterli askeri güç idame etmesi oldu
ğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu meyanda, Sovyetler Birliğinin, geniş 
askeri kuvvetlerine devamlı olarak artan kaynaklar tahsis ettiğini ve dünyanın 
diğer bölgelerinde askeri mevcudiyetlerini belirli hale getirmek maksadıyla 
kuvvet nevilerini geliştirdiğini kaydetmişlerdir. Ayrıca, Akdeniz’de mevcut 
Sovyet kuvvetlerinin bir seneden beri dikkate şayan bir artış kaydettiğini mü- 
şahade etmişlerdir.

12 — Bakanlar, geçen toplantılarında, halihazır duruma intibak eden 
bir stratejik anlamın ve 1972 yılında sona erecek olan devre için beş senelik 
bir kuvvet plânının hazırlanması maksadıyle, NATO askeri makamlarına 
vermiş oldukları siyasi stratejik ve İktisadî direktifler üzerinde durmuşlar
dır.

1956 yılından beri cari olan NATO stratejisinin ili; defa olarak etraflı 
bir şekilde incelenmesini müteakip askeri komite tarafından kendilerine su
nulan muaddel NATO stratejik anlamını tasvip etmişlerdir NATO stratejisini, 
siyasi, askeri ve teknolojik gelişmelere intibak ettiren bu anlam, nükleer ve 
klâsik olmak üzere her seviyedeki tecavüzleri veya tecavüz tehdidini karşı
layabilecek elâstiki ve muvazeneli mukabele şekillerini derpiş etmektedir-

Bu mukabele şekilleri uygun siyasi kontrole tâbi olmak üzere, evvelemir
de tecavüzü vaz geçirmek ve böylece sulhu korumak gayesiyle tertiplenmiştir.
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Ancak her şeye rağmen, tecavüz vukubulduğu takdirde, bu mukabele şekilleri 
Kuzey Atlantik İttifakı Bölgesinin emniyetini ve bütünlüğünü, ileri savunma 
anlamı çerçevesinde muhafaza etmeye de matuf bulunmaktadır.

13 — Bakanlar, üye devletlerce 1968 yılı için kabul edilen kuvvet ta
ahhütlerini de kaydetmişler ve ilk defa olarak, 1968 - 1972 devresini kapsa
yan bir beş y ıllık  NATO kuvvet plânını tasvip eylemişlerdir. Bakanlar ayrıca 
Aralık 1966 ayında kabul olunan beş senelik devre plânlama anlamına uygun 
olarak 1969-1973 devresine müteallik bir kuvvet plânının 1968’de ihzari için 
talimat vermişlerdir.

14 — Bakanlar, Avrupa Müttefik Kumandanlığının kanatlar bölgesi
nin güvenliği konusuna bilhassa önem atfetmişlerdir.

15 — Bakanlar (Matchmaker) deniz eğitim filosunun destroyer tipi 
gemilerden mürekkep Atlantik daimi deniz kuvvetine tahmiline karar vermiş
lerdir. Harekâta devamlı olarak hazır olan bu kuvvet, üye devletlerin deniz 
kuvvetleri arasındaki mevcut işbirliğini takviye edecektir.

16 — Fransa 10 ilâ  15 nci maddelerde atıfta bulunulan müzakerelere 
iştirak etmemiş ve bu maddelerle ilg ili kararlarla bağlanmamıştır.

17 — 1968 mutad ilk bahar Bakanlar toplantısı Reykjavik te yapıla
caktır.

İTTİFAKIN MÜSTAKBEL GÖREVLERİ 
KONSEY RAPORU

Bundan bir yıl önce, Belçika Dışişleri Bakanının teşebbüsü üzerine, on 
beş üye memleketin Hükümetleri, «İttifakın devamlı bir barış vasıtası olma
sı itibariyle takviyesi zımnında, İttifakın müstakbel görevlerinin ve bunları 
yerine getirmek için gerekli usullerin incelenmesine» karar vermişlerdir. İşbu 
rapor, ittifakın müstakbel görevlerinin incelenmesinden çıkan ana prensipler 
ve incelenmenin genel muhtevası hakkında bilgi vermektedir.

2. Bu konuda Bay Schütz, Bay Watson, Bay Spaak, Bay Kohler ve Bay 
Patijn tarafından tetkikler yapılmıştır. Konsey bu mümtaz şahsiyetlere gayret
lerinden ve yaptıkları tahlillerden dolayı takdir ve teşekkürlerini belirtmek ister.

3. Yapılan çalışma göstermiştir ki, İttifak, kendini değişen şartlara de
vamlı olarak uyduran dinamik ve dinç bir teşkilâttır. Çalışma, ayrıca, İttifakın 
müstakbel görevlerinin, y ıllar boyunca değerini kabul ettirmiş bulunan usul 
ve metodiara istinat ettirilmek suretile, Andlaşma ahkâmı çerçevesinde ele 
alınabileceğini göstermiştir.

4. Kuzey Atlantik Andlaşmasının imzalandığı 1949 yılından beri mil
letlerarası durum önemli surette değişmiş ve İttifakın siyasî görevleri yeni 
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bir boyut kazanmıştır. Diğer gelişmeler meyanmda İttifak, komünist
lerin Avrupa’daki yayılmasını önlemek bakımından önemli rol oynamıştır; 
Sovyetler Birliği dünyanın en büyük iki kuvvetinden biri halini almış fakat 
komünist dünyası monolitik olmaktan çıkmıştır; «sulh içinde birarada yaşa
ma» şeklindeki Sovyet doktrini Batı ile münasebetlerin mahiyetini değiştir
miş fakat esas meselelerde bir değişiklik meydana gelmemiştir- Birleşik Ame
rika’nın kudreti ile Avrupa memleketlerinin kudretleri arasındaki nİsbetsizlik 
devam etmekle beraber, Avrupa kalkınmış ve birliğe ulaşacak yola girmiştir. 
Müstemlekeciliğin tasfiyesi ameliyesi Avrupa’nın diğer dünya memleketle
rde münasebetlerini değiştirmiş, fakat aynı zamanda gelişmiş memleketlerle 
gelişmekte olan memleketler arasındaki münasebetlerde büyük meseleler or
taya çıkmıştır.

5. Atlantik İttifakının belli başlı iki görevi vardır. İttifakın birinci görevi, 
kâfi miktarda askerî kuvvet bulundurarak ve siyasî tesanüdü muhafaza ede
rek tecavüzü ve başka şekillerdeki tazyiklerin vukuunu önlemek, ve eğer te
cavüz vuku bulursa, üye memleketlerin arazilerini savunmaktır. Kuruluşun
dan bu yana, İttifak bu görevi başarı ile yerine getirmiştir. Fakat başta ve 
en önemlisi Alman meselesi olmak üzere Avrupa’daki esas siyasi meseleleı 
çözülmemiş olarak kalmakta devam ettiği müddetçe bir buhran ihtimali ber
taraf edilemez. Ayrıca, mevcut istikrarsızlık ve müphemiyet durumu halen 
karşılıklı bir askerî kuvvet indirimine engel olmaktadır. Bu şartlar altında, 
İttifak, kuvvetler dengesini sağlamak üzere, yeterli uygun bir askerî güç ida
me ettirecek ve bu suretle bir istikrar, güvenlik ve itimat havası yaratacak
tır.

Bu hava içinde, İttifak, ikinci görevini yerine getirebilir. Bu da belli baş
lı siyasî meselelerin çözülebileceği daha istikrarlı münasebetler kurabilmek 
için terakki kaydetme istikâmetindeki gayretlerine devamdır. Askerî güven
lik ve siyasî gerginliğin giderilmesi siyaseti birbiri ile tezat teşkil etmeyip 
birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Müşterek savunma siyasetinde bir istikrar un
suru teşkil etmektedir. Bu, gerginliklerin daha da giderilmesi istikametine yö
nelmiş müessir siyasetlerin zarurî şartıdır. Avrupa’da sulh ve istikrara giden 
yol, İttifakın bilhassa gerginliğin giderilmesi yararına yapıcı bir şekilde kul- 
lanılmasındadır. Avrupa’daki siyasî meseleler hususunda bir hal tarzına varı
labilmesi için buna Sovyetler Birliğinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin iş
tiraki gereklidir.

6. Atlantik İttifakı, başlangıcından beri, aynı idealleri paylaşan ve bü
yük çapta menfaat birliğini haiz bulunan bir devletler topluluğu olmuştur. 
Aralarındaki bağlılık ve dayanışma Atlantik Bölgesi içinde bir istikrar unsu
ru teşkil etmektedir.

7. Bağımsız Devletler olarak, müttefiklerin siyasetlerini, müşterek ka
rarlara tâbi kılmak mecburiyetleri yoktur- İttifak, bilgi ve görüş teatisi için
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müessir bir forum temin etmekte olup bu sayede müttefiklerden herbiri, ken
di siyasetini, diğerlerinin dâvaları ve hedefleri hakkında yakından edindiği 
bilgilerin ışığı altında kararlaştırma imkânına sahiptir. Bunun tahakkuku 
için istişarenin zamanında ve samimiyetle yapılması usulünün takviyesi ve ge
liştirilmesi gerekir. Her müttefik, gerginliğin giderilmesi yollarını araştırır
ken îttfakın parçalanmasına imkân verilmemesi hususunu gözönünde bulun
durmak suretile, Sovyetler B irliği ve Doğu Avrupa memleketleri ile münase
betlerinin düzeltilmesinde kendisine düşen herşeyi yapmalıdır.

8. İlgili taraflarca enerjik gayret sarfedilmediği takdirde, Avrupa’da 
barışçı bir düzenin kurulmasına imkân olamaz. Sovyetler Birliğinin ve Doğu 
Avrupa’nın siyasetindeki gelişme, bu Hükümetlerin, barışçı bir hal tarzının 
hazırlanmasında işbirliği yapmanın faydasına er - geç kani olacakları ümi
dini uyandırmaktadır. Mamafih, Avrupa’da halen mevcut gerginliğin temeli
ni teşkil eden Almanya meselesi halledilmedikçe, Avrupa için nihaî ve istik
rarlı bir hal tarzı bulmak inkânsız olacaktır. Bu nevi bir hal tarzı, Doğu Av
rupa ile Batı Avrupa arasında bulunan ve Almanya’nın ikiye böliinmesile en 
bariz ve haşin şekilde tezahür eden sun’i engelleri bertaraf etmelidir.

9. Binaenaleyh müttefikler, Doğu - Batı arasındaki münasebetlerde ger
ginliğin giderilmesini teşvik edici realist tedbirler yolu ile  gayretlerini bu is
tikâmette sarfetmeğe azimlidirler. Gerginliklerin azalması nihaî gaye olma
yıp münasebetlerin ıslahına ve Avrupa için bir hal tarzının bulunmasına ma
tuf uzun vâdeli bir istihalenin bir çüz’ünü teşkil etmektedir. İttifakın ana si
yasî gayesi, Avrupa’da âdil ve devamlı bir barışçı düzenin uygun güvenlik 
garantileri ile  birlikte, gerçekleştirilmesidir.

10. Halihazırda Doğu Avrupa ile Batı Avrupa memleketleri arasında
ki temasların gelişmesi, daha ziyade ik ili münasebetler çerçevesinde vukıı- 
bulmaktadır. Tabiatile, bazı meseleler, mahiyetleri dolayısile çok taraflı bir 
hal tarzına muhtaçtır.

11. A lm anya’nın birleştirilmesi meselesi ile bunun Avrupa meselesinin 
halli ile olan irtibatı, bu sahada özel mes’uliyet taşımakta bulunan üç Batılı 
Devlet ile Sovyetler B irliği arasında yapılan görüş teatileri sırasında normal 
şekilde ele alınmıştır. Federal Alman Cumhuriyeti, diğer üç Batılı Devlet 
ile birlikte, müşterek bir görüşün tesbiti zımnında, bu temaslardan evvel ya
pılan ihzarî çalışmalara muntazaman katılmıştır.

Bu konuda Batının takip edeceği siyaset hakkında müttefikler arasında 
gerekli zamanda yapılacak müzakereler sırasında, yukarıda söz konusu edi
len özel m esuliyetlere hiçbir şekilde halel getirmeden, diğer müttefiklerin 
de görüşlerinin nazarı itibare alınmasına devam olunacaktır.

12. M üttefikler, Avrupa’da âdil ve devamlı bir düzenin kurulmasına, 
Alm anya’nın taksimine son verilmesine ve Avrupa’nın güvenliğinin sağlan
masına matuf siyasî tedbirleri tetkik edecek ve gözden geçireceklerdir- Bu 
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mesai, Doğu ve Batı memleketlerinin bu karmaşık meseleler üzerinde ikili 
veya çok taraflı verimli müzakerelere girişebilecekken zaman kullanılmak 
üzere, faal ve devamlı bir istihalenin bir kısmını teşkil edecektir.

13. Müttefikler karşılıklı kuvvet indirimi imkânı da dahil olmak üze
re, silâhsızlanma ve silahların pratik şekilde kontrolü ile ilg ili tedbirleri in
celemektedirler. Bu incelemelere daha kesif bir şekilde devam edilecektir. 
Bu enerjik gayretler müttefiklerin Doğu ile gerginliğinin müessir bir şekilde 
giderilmesi hususundaki azmini göstermektedir.

14. Müttefikler tehlikeye maruz bölgelerin, meselâ Güney Doğu ka
nadının, savunma meselelerini özel bir dikkatle inceleyeceklerdir.

Orta Doğu buhranının esas itibariyle Birleşmiş M illetlerin yetki sahası 
çerçevesinde mütalâa edilmesi gerektiğinin gözöniinde tutulması konusu, 
Akdeniz’deki hali hazır durum, özel meseleler arzetmektedir.

15. Kuzey Atlantik İttifakı bölgesi, dünyanın geri kalan kısımlarından 
tecrit edilerek mütalâa olunamaz. Bu bölge dışında vuku bulan buhran ve 
ihtilâflar, İttifakın güvenliğini gerek doğrudan doğruya gerek dünya umumî 
muvazenesini etkilemek suretile haleldar edebilir. Müttefik memleketler, Bir
leşmiş M illetlerde ve diğer milletlerarası teşkilâtlarda milletlerarası barış ve 
güvenliğin muhafazasına ve önemli milletlerarası meselelerin çözümlenmesi
ne münferiden yardım etmektedirler. Mutad tatbikata uygun olarak, mütte
fikler veya bunlar arasında arzu edenler, ayrıca, mevzubahis meseleler üze
rinde durum icabettirdikçe ve taahhüt altına girmeksizin istişarelere devam 
edeceklerdir.

16. Bu neticelerin ışığı altında, Bakanlar, Kuzey Atlantik Daimî Kon
seyini ilerideki yıllarde işbu incelemenin gerektirdiği teferruatlı çalışmaları 
yürütmekle görevlendirmiştir. Daimî Konsey bu görevini, gerek halen yapmak
ta olduğu çalışmanın teksifi suretile, gerek merkezlerden gönderilen uzman 
ve yetkililerden daha sistemli şekilde faydalanarak, yüksek seviyeli ihtisas tet
kikleri yaptırmak suretile yerine getirebilir.

17. Bakanlar, Özel Grubun yaptığı incelemenin, gerginliğin izalesinin 
geliştirilmesi ve barışın kuvvetlendirilmesi hususlarında ittifakın gelecek y ıl
larda oynaması beklenen röliin önemini teyit eylediğini müşahede etmişler
dir. Bazı önemli meseleler henüz bütün veçhelerde incdenememiş olduğun
dan ve en son siyasî ve stratejik gelişmelerden neş'et eden ve daha az önemli 
olmayan başka meselelerin de tetkiki gerektiğinden, Bakanlar, daimî toplantı 
halindeki Kuzey Atlantik Konseyinin en uygun göreceği usullerle ve vakit 
kaybetmeden bu meselelerin ele alınması ve bilâhare Bakanlar Seviyesinde 
Kuzey Atlantik Konseyine bir ilâve rapor sunulması için Daimî Delegelere 
talimat vermişlerdir.
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B E L G E  13 16 Aralık 1967

DIŞİŞLERİ İLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLARININ NATO  
KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA VERDİKLERİ BİLGİ

Nato toplantısından dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
gazetecilere verdiği demeçte Nato Konseyi toplantısında, İttifakın siyasi a s 
kerî ve ekonomik meselelerinin gözden geçirildiğini belirttikten sonra şun
ları söylemiştir :

«Konsey’de uluslararası durum üzerinde geniş bir görüş teatisi yapıl
mıştır. Benim bu konuda verdiğim izahat bilhassa Orta - Doğu ve Kıbrıs me
selelerini ihtiva etmiştir.

Genel olarak İttifak bakımından Konsey’de ele alman önemli konular
dan biri de Nato’nun müstakbel görevlerini tesbit maksadiyle girişilen Har- 
mel temrini olmuştur- Bu hususta Konsey tarafından kabul edilen rapor teb
liğe ek olarak yayınlanmıştır. İttifakın istinat! ettiği prensipleri ve önümüzde
ki y ıllarda görevlerinin ne olacağını belirten bu vesikanın dikkatle incelene
ceğini ve değerlendirileceğini ümid ederim. Gerçekten bu rapor, bugünkü 
milletlerarası şartlar altında ve üye devletlerin Nato’nun mahiyetini ne şekil
de gördüklerini, onun mevcudiyetine ne için lüzum hissettiklerini ittifakın 
bugünkü m illetlerarası ortam içinde oynadığı ve oynayabileceği rolü, iiye dev
letler arasındaki siyasî istişarelerin şümul ve özelliklerini gayet sarih bir şe
kilde belirtmektedir. Bu çalışmaya niçin g irişild iğiııi biliyorsunuz. Nato 1969 - 
da 20 yılını doldurmuş olacaktır. Bu tarihten sonra her devletin münferit ola
rak bir y ıllık  bir fesh - ihbar ile ittifaktan ayrılması mümkündür. Ancak bu 
Nato için sona ermek mânasına gelmemekte ve 1969 tarihi bir dönüm nokta
sı teşkil etmemektedir. Bu tarihten sonra da ittifak devam edecektir. Bu sebeple
dir ki, müttefikler, Nato’nun istikbâli hakkında müşterek bir şekilde düşün
mek ve mümkünse müşterek neticelere varmak ve tâbir caizse bir nefis mu
hasebesi yapmak lüzumunu hissetmişlerdir. Memnuniyetle ifade etmek gere
kir ki, yapılan uzun incelemelerin ve münakaşaların sonucunda 15 devlet bir 
mutabakata ve müşterek bir değerlendirmeğe varmışlardır. Bu rapordan çı
kan ilk  netice Nato’nun belli başlı iki görevi hususunda bir fikir beraberliği
nin ortaya çıkmış olmasıdır. Birinci görev, tecavüzü ve başka şekillerdeki 
tazyikleri önlemek ve tecavüz vuku bulursa üye memleketlerin arazisini sa
vunmak için gerekli miktarda askeri kuvveti ve siyasi tesanüdii muhafaza et
mektir.

Üye devletler siyasi şartlarda vuku bulan gelişmelere rağmen, bu gün 
ittifakın bu görevinden sarfınazar edilemiyeceği ve üye devletlerin bağımsız
lık  ve toprak bütünlüklerinin korunması için Nato’nun vazgeçilmez bir gü
venlik unsuru olduğu kanısına varmışlardır. İttifakın ikinci görevi, halihazır
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belli başlı siyasi meselelerin çözülebileceği daha müstakar bir ortam vücuda 
getirmektir. Gaye, Avrupa’da gerekli güvenlik garantilerini haiz âdil ve de
vamlı bir barış düzeni kurmaktır. Bu hedefe varmak için en iyi yol, «detente» 
siyasetidir ki, bu siyasetin en mühim unsuru Sovyetler B irliği ve Doğu Av
rupa ülkelerde ilişkileri geliştirmektir.

İttifakın bu iki görevi birbirini nakzetmemekte bilâkis tamamlamakta
dır. Kollektif güvenlik, bugünkü dünyada bir istikrar unsurudur. Ancak bu 
sağlam mesnetten hareket etmek suretiyledir ki, gerginliği azaltmak ve daha 
sağlam bir barış düzenine varmak imkânı vardır.

Rapor, üye devletler arasındaki siyasi istişarelerin mahiyetini de açık
lamaktadır. İttifakın üyesi bulunan hükümran devletlerin hiçbiri dış politi
kalarını kollektif kararlara bağlı tutmak mecburiyetinde değillerdir, istişa
relerden maksat üyelerin birbirlerinin siyasetlerini daha iyi öğrenmeleri ve 
birbirlerinin problemlerini ve hedeflerini daha iyi bilerek politikalarını tes- 
bit edebilmeleridir-

Bu izahatım da gösteriyor ki, raporda varılan sonuçlar hükümetimizin 
siyasetine de tamamile uygundur. Bir çok vesilelerle de ifade ettiğimiz gibi, 
biz de bugünkü milletlerarası şartlar altında Nato’yu ve onun temsil ettiği 
kollektif güvenliği bir barış ve denge unsuru olarak mütalâa etmeğe devam 
ediyoruz. Bununla beraber, inhisarcı bir siyaset de gütmüyoruz. Bütün imkân
larım ızla ve karşılıklı menfaat esası üzerinden diğer devletlerle ilişkilerimizi 
geliştirmeğe ve milletlerarası barışa ve ahenge azami katkıda bulunmağa 
gayret sarfediyoruz. Nato’ııun, ittifakın müstakbel görevleri hakkındaki ra
poru ile yapıcı bir siyaset üzerinde mutabakata varılmış olunmasını memnu
niyetle karşılamaktayız».

Dışişleri Bakanı özel görüşmeleri etrafında bilgi vermiş ve «Brüksel’
deki toplantı vesilesiyle üye memleketlerin Dışişleri Bakanları ile  görüşmek 
fırsatını buldum. Özellikle, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, 
İtalya, Yunanistan Dışişleri Bakanları ve Nato Genel Sekreteri ile görüşme
lerde bulundum. Tabiatile bu konuşmalarda Kıbrıs meselesi ön plânda bir 
yer işgal etti. Ayrıca, Dean Rusk ile memleketimizi ilgilendiren bütün mese
leler üzerinde uzun bir görüşme yaptık demiş» ve konuşmasını «Konsey toplan
tıları sırasında Yunanistan’da bildiğiniz hâdiseler cereyan etmiştir. Yunan 
Dışişleri Bakanı Pipinelİs ile Kıbrıs konusunda uzun »ir konuşma yaptım. 
Buhranı izale etmek için aramızda varılan anlaşmanın harfiyyeıi ve iyi niyet
le tatbiki hususundaki görüşlerimiz aynıdır» diyerek tamamlamıştır.

Öte yandan M illi Savunma Bakanı Topaloğlu «Nato Savunma Plânla
ma Komitesi»nin 12 Aralıkta Brüksel’de yaptığı toplantı ve aldığı kararlar 
hakkında şu izahatı vermiştir :
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«Bakanlar, yeni Nato stratejisini, Nato'nun beş y ıllık  devri savunma 
plânlaması çalışmalarını ve ittifakın öteki askerî meselelerini müzakere ve 
tetkik etmişlerdir. Savunma Bakanlarının bu toplantısının en önemli veçhesi, 
şüphesiz Nato’nun 1956 yılından beri yürürlükte bulunan askerî stratejisinin 
ilk defa olarak geniş bir gözden geçirmeye tâbi tutulması ve bu konuda N a
to askeri makamlarınca yapılan çalışmaların ışığında yeni Nato stratejisinin 
kabul edilmesidir.

Yeni m eriyete konulacak olan stratejinin esaslarını bugüne kadar carî 
olan stratejinin uluslararası alandaki askeri, siyasi ve teknolojik inkişaflara 
intibak ettirilmesi suretiyle ortaya çıkarıldığını söylemek uygun olacaktır. Bu 
stratejinin esası barışın ve Kuzey Atlantik İttifakı bölgesinin emniyet ve bü
tünlüğünün korunmasına müteveccihtir. İttifakın hiçbir tecaviizi emeli bu
lunmaması ve yegâne gayesinin üyelerinin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek- 
olması dolayısiyle strateji de bu ana hedeflerin tahakkuk ettirilmesini öngör
mektedir».

B E L G E 14 18 Aralık 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ BAZI YABANCI ÜLKELERDE 
KONSOLOSLUKLAR KURULMASINI ÖNGÖREN KANUN TASARISI 

ÜZERİNDEKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrn Çağlayangil, konu ile ilg ili olarak Mec
liste şu konuşmayı yapmıştır :

«D eğerli arkadaşımız Sayın Kurcanın Birleşmiş M illetler üyesi olup 
da henüz mahallinde temsil edilmediğimiz memleketlerde temsilcilikler ih
dası hakkındakİ ikaz ve desteğine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Ha
kikaten hükümetimiz bu gibi memleketler nezdİnde temsilciliklerini çoğalt
mak ve akredite olmuş Büyükelçiler yerine mahallinde hizmet gören temsil
ciler bulundurmak niyetindedir. Yalnız bu kanun bu mesele ile ilg ili değil
dir. Çünkü bu memleketlere Büyükelçi İkmali memuru ile göndermek için 
mahalli hizmetliler dışında Dışişleri kadrosunun bu rütbe ve bu sınıftan me
murlara ihtiyacı vardır ve bu husustaki tasavvurlarımızı ve isteklerimizi kap
sayan kanunumuzda halen tetkiktedir, huzurunuza gelecektir. Sayın Kırca’- 
nm o zaman da desteğini esirgememesini ümit ederim. Birçok memleketler
de Büyükelçilik açılması için agremanlar istenmiş, muvafakatleri de istihsal 
edilmişti. H azırlıklarım ızı yapıyoruz. Bu kanun m ahalli hizmetlilerin ihtiya
cına cevap verecek bir kanundur ve elimizdeki im kânlarla tesis edebildiğimiz 
küçük temsilciliklerin alt kademelerini dolduracaktır- Bir ikazları daha oldu. 
Acaba, Almanya gibi yerlerde açsak daha iyi olmaz mı id i? Honkong güzel 
bir tarassut merkezi, buna itirazım yok ama dediler ... Evvelâ şu ciheti arze- 
deyim kİ, A lm anya’daki işçilerimizin ihtiyacına uygun konsolosluklar şim- 
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diye kadar ikmal ve bütün kadroları ise temin edilmiştir. Los Angeles'te es 
kiden Türk tebaası olup da bir takım hadiseler dolayısiyle Amerika’ya hicret 
etmiş ve o havalide temerküz etmiş bazı eski vatandaşlarımızın menfi faali
yetlerini karşılamak, Pakistan’da da Türk kültürüne, Türkiye’ye bağlı his
leri ayakta tutmak için bu konsolosluklara ihtiyaç hasıl olmuştur.»

B E L G E 13 18 Aralık 1967

DIŞİŞLERİ BAKANî’NîN DİŞ GEZİLER İÇİN EK ÖDENEK 
VERİLMESİNİ ÖNGÖREN KANUN TASARISI ÜZERİNDEKİ 

KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı- İhsan Sabri Çağlayangil, konu ile ilg ili olarak M ec
liste yaptığı konuşmasında özetle şunları söylemiştir :

«Dış seyahatler meselesi her devirde tenkit mevzuu olagelmiştir. Bu 
mesele üzerinde tasvip eden ve etmeyen mütalâaların rahatlıkla, cömertlikle 
kullanıldığı ve revaç bulduğu da bir gerçektir. Bugün de dış seyahatlerin lü
zumu ve ifadesi üzerinde münakaşa edenler, bunu tenkit edenler, fuzuli bu 
lanlar, israf addedenler bulunabilir. Ama bu meseleye parlamenterler olarak 
o açıdan, ucuz tenkitler sarfedenler açısından bakarsak zannederim ki isabet
li bir neticeye varmış olmayız.

Yüksek Meclisin malûmudur ki, dış geziler devlet ve hükümet başkan- 
ları seviyesinde olunca temsili mahiyet alırlar. Bu şahsiyetlerin doğurduğu 
alâka ziyaretin devamı müddetince o devlet veya hükümeti temsil edenin m il
leti için çok geniş bir tanıtma ve o muhit üzerinde bir intiba bırakma vasıta
sı olur. Bir devlet başkanı, temsil ettiği devlet namına gittiği diğer bir mem
lekette geniş alâka görür, radyosu ile, televizyonu ile çeşitli çevreleriyle o 
memleketin muhtelif zümreleri, muhtelif teşekkülleri bu konu ile meşgul 
olurlar. Bunlar iyi istismar edilirse ve bu alâka gereği gibi kullanılırsa m illet
lerin birbirini tanımasına, tanıtmasına ve karşılıklı anlamasına ve anlaşması
na yardımcı olur. Ayrıca bu devletlerdeki mücamele kaidesi gereğince bir 
ziyaret iadesi edilirken ziyareti yapan devletin gösterdiği seviye’ye heyetinin 
terekküp tarzı, kaç bakan getirmiş, kimleri getirmiş, ne şekilde bir heyet teş
kil etmiş, iadede bu cihetin de gözönünde tutulmasına zaruret vardır. Arada 
bir muvazene olmazsa miicamelenin veya şu veya bu tefsirlerin zuhuruna yol 
açar. Tenkitler yaptık. Bu tenkitleri yapan arkadaşlarımızın da bulunduk
ları zamanlarda iyi niyet heyetleri tertiplendi. Bu iyiniyet heyetleri tamamen 
parlâmanterlerden müteşekkildi- Cüz’i bir miktarı kendi partilerinin dışında 
kinden, ekseriyeti kendi partilerindekiııden, bir haklı davamızı izhar için 
muhtelif devletler nezdine gidildi.

65



Benim arzetmek istediğim şu; devlet devlete münasebetlerin idamesi 
için programımızda yazdığımız gibi aktif ve dinamik bir politika takip ede
bilmemiz için ziyaret teatilerinin lüzumuna ihtiyaç vardır. Hükü
metimiz bu paraların fuzuli sarf edildiği kanaatine katılmıyor. Hükümeti
miz bu konuda israf, saltanat, alâyiş mevcut olduğu iddiasını kabul etmiyor. 
Hükümetin bir vazife yaptığına ve bu vazifeyi iyi yaptığına ve neticelerini 
de iyi aldığına kaniidir.»

B E L G E 16 20 Aralık 1967

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA TÜRK DELEGESİNİN 
MÜDAHALESİ VE DİĞER KONUŞMALAR

Kıbrıs konusunu görüşmekte olan Güvenlik Konseyi toplantısında söz 
alan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakam Ispiro Kipriyanu, ada’daki bütün Türk ve 
Yunan askerlerinin çekilmesini ve dışardan gelecek bir saldırıya karşı Kıb
rıs’a teminat verilmesini istemiştir. Kipriyanu, «K ıbrıslı olmayan bütün as
kerlerin adayı terketmesi kesinlikle gereklidir. A da’daki Yunan birliklerinin 
çekilmesi bir boşluk yaratmıştır. Bu yüzden ilerde dışardan Kıbrıs’a yönelti
lebilecek bir tehdide karşı teminat verilm elidir» demiştir.

Yunan askerlerinin çekilmesi üzerine muhtemel bir Türk saldırısına 
karşı «etk ili garantiler» isteyen Kipriyanu, Yunanistanla Türkiye’nin ada’nııı 
geleceği konusunda vardıkları son anlaşmanın sonuçlarından bahsederek 
«kimse Yunan hükümetinin askerlerini çekme hakkını inkâr edemez, fakat 
bu çekilmenin yarattığı boşluğun bizde doğurduğu endişeyi inkâr etmek de 
mümkün değil» dedikten sonra, Kıbrısı bir saldırıya karşı korumak üzere te
minat verilmesinin «kesinlikle gerekli» olduğunu İsrarla belirtmiştir.

Kipriyanu şöyle devam etmiştir :

«Bizden ada içinde silâhsızlanmamız, ulusal güvenlik kuvvetlerini da
ğıtmamız istendi. U lusal güvenlik kuvvetlerinin dağıtılması, buna karşılık 
Türk ve Yunan kuvvetlerinin kalması ne mantığa uygun ne de yerinde bir fi
kir sayılabilir. Kıbrıslı olmayan bütün askerlerin ada’dan çekilmesi ve güven
liğim izi sağlamak üzere gerekli garantilerin verilmesi sözkonusu olsaydı, 
ulusal güvenlik kuvvetlerinin dağıtılması isteğini gözönüne almayı düşünür
dük- Kıbrıs halkının kendisini emniyette hissetmesini sağlayacak dış temi
natlardan ne zarar geleb ilir?» Ancak, K ipriyanu’nun açıklamasına göre Kıb
rıs Rum hükümeti, görüşmeler düzenlenmeden herhangi bir konuda taahhüt 
altına girmeyi reddetmektedir. Kipriyanu’ya göre, Kıbrıs, Birleşmiş M illetler 
çerçevesinde erişilecek bir çözüm yoluna kabul etmeyi vadetmekte ve Güven
lik Konseyinde bu mes’elenin hangi tarzda ele alınacağına karar verilmesini 
istemektedir.
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Kipriyanü, hükümetinin, Kıbrıs mes’elesinin çözümlenmesi konusunda 
yeni ik ili teşebbüslere girişmesine razı olmayacağını belirtmiştir. «Bu Türki
ye ile Yunanistan arasındaki bir anlaşmazlık değil, Kıbrıs halkı ile ilg ili bir 
m es’ eledir» diyen Kipriyanü, Türk azınlığın, çoğunluktan korktuğunun söy
lenebileceğini, ancak, Kıbrıslı Rum çoğunluğunun da bir dış saldırıdan kork
makta olduğunu ilâve etmiştir.

Daha sonra söz alan Türkiye temsilcisi Orhan Eralp, bu oturumun bel
ki de 1964 yılında ilk kez Birleşmiş M illetler barış gücü Kıbrıs’a gönderil
diğinden bu yana kaydedilen en ehemmiyetli oturum olduğunu belirttikten 
sonra «bu görüşmeler, ya buhranın daha da şiddetlenmesine, ya da Konseyin 
barışı korumak amacıyla etkili tedbirler almasına yolaçacaktır» demiştir.

Eralp şöyle devam etmiştir :

«Geçen ay iki Türk köyüne yapılan ve gerginliğin sebebi olan saldırı, 
hastalığın arazından ibarettir. Gerçek hastalık, Kıbrıs Rum hükümetinin Eno- 
sis’i gerçekleştirme azminde yatmaktadır. Başpiskopos Makarios ilelebed bu 
amaca hizmet edecektir.»

Konseyin harekete geçerek önleyici tedbir almaması halinde Kıbrıslı 
Rumların yeniden saldırıya geçeceklerini söyleyen Eralp, Türkiye’nin adada 
barış istediğini belirtmiştir.

Adadaki Birleşmiş M illetler barış gücünün kuvvetlendirilmesini sağ
layacak tedbirler üzerinde duran Eralp, barış gücü yetkililerinin adadaki silâh 
miktarında kaydedilen artışları Genel Sekreter U Thant’a bildirebilmeleriniıı 
gerekli olduğuna işaret etmiştir. Eralp’m üzerinde durduğu başka nokta da, 
barış gücü yetkililerinin diğer cemaate karşı saldırıya hazırlanan ve biraraya 
toplanan askerlerin durumundan derhal Genel Sekreteri haberdar edebilecek 
duruma getirilmesidir.

«Barış gücü 1963 Aralığından sonra adaya kanun dışı yollardan sokulan 
askerlerin silâhtan arınmasına nezaret etmelidir», diyen Eralp, barış gücü
nün adada tam anlamıyla hareket kabiliyetine sahip olmasının gerektiğini 
belirtmiş ve şöyle devam etmiştir :

«Silâhlar bir yana bırakıldıktan sonra Türk ve Yunan cemaatleri kendi 
ellerindeki kesimlerde kontrolü muhafaza etmeli, Birleşmiş M illetler gücü 
uluslararası bir polis kuvveti görevini değil, iki cemaat ı rasındaki çatışmaları 
önleme vazifesini yüklenmelidir.»

Konseyin de sorumluluklarını yüklenmesinin gerekli olduğunu söyle
yen Eralp, Konseyin mes’eleyi bir kenara atıp, anlaşmaya taraf olanlarca çe
şitli şekillerde yorumlanabilecek bir karar kabul etmesi halinde yeni ve daha 
da vahim bir buhranın temelinin atılmış olacağını söylemiştir.
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Daha sonra söz alan Yunanistan temsilcisi Dimitri Bitsios ise Orhan 
Eralp’ın yorumlarının her cümlesinde «yeni atlatılan buhrana geri dönülme
si» tehdidinin yeraldığını ileri sürmüştür. Bu hava içinde bölgede barışın ye
niden kurulamıyacağını iddia eden Bitsios şöyle devam etmiştir :

«M es’ele açık görüşlülükle ele alınmalıdır. Durum, Genel Sekreter U 
Thaııt’ın da belirttiği gibi hâlâ hassasiyetini korumaktadır. Yunan hükümeti 
adada Birleşmiş M illetler varlığının devam ettirilmesini memnunlukla kar- 
sılıyacaktır. Ancak, barış gücü bizatihi bir çare değildir. Barış gücü Kıbrısta 
barışı korumak ve kalıcı bir çözüm yoluna ulaşmak amacıyla adaya gönderil
miştir-»

Bitsios’a göre Yunanistan Genel Sekreterin istediklerini kabul etmiş ve 
adadaki birliklerini çekmiştir. Ancak, «insan gerçek dışı görünüşlere kapıl
mamalı» diyen temsilciye göre, barışa yöneltilen tehditler Yunan askerleri
nin çekilmesiyle mucizevî bir şekilde ortadan kalkacak değildir ve gerçekte 
Yunan askerlerinin adada bulunmasına sebep barışın tehlikede oluşudur.

«1964 yılında bombalanan Kıbrıs’ın uluslararası himayeden mahrum 
olduğu için Yunanistan’a başvurarak himaye talebinde bulunmak zorunda 
kald ığın ı» söyleyen Bitsios şöyle devam etmiştir : «Konsey, geçmişteki hata
ları tekrarlamamalı ve ileride bir olup - bitti ile karşılaşmaması için bugün 
gerekli önleyici tedbirleri almalıdır. Yunanistan, bölgede barışı devam ettir
mek için Birleşmiş M illetlerin sarfedeceği bütün çabaları destekleyecektir.»

Daha sonra Konseyde Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek’in dinlen
mesi kabul edilmiş, Kıbrıslı Türkler adına konuşan Örek, Türk toplumunun, 
hayatın hemen her safhasında Kıbrıslı Rumların saldırısı ile mücadele zo
runda bırakılan ve ezilen taraf olduğunu belirtmiştir.

B E L G E 17 22 Aralık 1967

GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS KONUSUNDA KARARI

«Güvenlik Konseyi,

Genel Sekreterinin 22, 24 Kasım ve 3 Aralık 1967 tarihlerinde Yuna
nistan, Türkiye ve Kıbrıs Hükümetlerine yaptığı çağrıları ve Genel Sekrete
rin 8 A ralık 1967 tarihli raporunu n o t  e d e r ek ,

Genel Sekreterin dostâne teşebbüs teklifinde bulunduğu 3 Aralık ta 
rihli çağrısına ve daha önceki çağrılarına ilg ili üç Hükümetin verdikleri ce
vapları n o t  ederek,.

Genel Sekreterin anılan raporundan, şartların, daha bir müddet Kıbrıs- 
taki Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin mevcudiyetini gerektirmeğe devanı 
ettiğini n o t  ede r ek ,
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Kıbrıs Hükümetinin, kuvvetin 26 Aralık 1967 tarihinden sonra da gö
revine devam etmesinin zaruri olduğu hususunu kabul ettiğini n o t  e d e r ek ,

1. 186 (1964) sayılı kararı ile, müteakip kararlarım ve ayrıca, bu mese
le hakkmdaki mutabakat (consensus) ifadesini teyid eder.

2. Konseyin 186 sayılı kararı ile kurulmuş bulunan Kıbrıstaki Birleşmiş 
M illetler Barış Gücü’nün görev süresini, 26 Mart 1968 tarihinde sona ere
cek şekilde 3 aylık bir müddet için temdit eder,

3. Tarafları, Genel Sekreter tarafından teklif edilen «dostane teşeb
büsünden» sür’atle faydalanmaya davet eder ve Genel Sekreterden bunun 
neticeleri hakkında Konseye münasip görecek şekilde rapor vermesini talep 
eder.

4. Bütün ilg ili tarafları, azamî itidal ve teennî göstermeye ve durumu 
kötüye götürebilecek her türlü hareketten kaçınmaya devam eylemeye çağırır.

5. Konseyin 24/25 Kasım 1967 tarihli mutabakatında (consensus) talep 
edildiği veçhile, bütün ilg ili taraflardan, Güvenlik Konseyinin 4. Mart 1964 ta
rihli kararma tevfikan sulhu muhafaza etmek ve devamlı bir hal tarzına ulaşmak 
maksadı ile Güvenlik Konseyinin hedeflerini gerçekleştirmek üzere yeni bir 
azimli gayret göstermelerini talep eder.

6. Bu mesele ile olan ilgisini devam ettirmeyi ve şartlar ve gelişmeler 
gerektirdiğinde konuyu tekrar ele almak üzere yeniden toplanmayı kararlaş
tırır.»

B E L G E 18 26 Aralık 1967

DIŞİŞLERİ BAKANININ BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPTIĞI
KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Plân ve Bütçe Karma Komis
yonunda, Dışişleri Bakanlığı 1968 malî yılı Bütçesinin müzakerelerinin sona 
ermesi münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları söylemiştir :

«D ünyanın en önemli bölgelerindeki bazı devletler, hayat felsefeleri
ne ve seçtikleri yaşama düzenine göre, ayrı ayrı kitle halinde birleşmişler, ba
zıları da tarafsız kalmak iddiasiyle bir taraf teşkil etmişlerdir. Her m illet için 
politikasının temeli olan güvenliğini sağlamak ihtiyacı bir takım bloklar ve 
zümreleri doğurmuştur. Bir kısmı, ikinci dünya savaşından miras kalan, bir 
kısmı da yeni olan çeşitli tehlikeler başgöstermiş, birçok m illetlerarası m e
seleler çözüm şekline bağlanamamıştır. Bu bakımdan rahat ve huzur içinde 
bulunan bir dünyada yaşamıyoruz.
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Bunların başında Vietnam meselesi geliyor. Y ıllardan beri devam eden 
Vietnam savaşı, içinde bulunduğumuz bu yılda, daha da şiddetlenmiş, geçen 
yıl sonlarında Vietnam savaşının bitebilmesi amaciyle çeşitli yollardan g iri
şilmiş olan barış teşebbüsleri maalesef akim kalmış, hattâ bu teşebbüslerin 
şimdiki halde arkası da kesilmiştir.

Askerî yoldan bu ihtilâfın kısa vadeli halli mümkün görülmediği ci
hetle, savaşın devamı da genel dünya barışı bakımından getirebileceği ih ti
lâfların  ciddiyetini bir kat daha arttırıyor. Yalnız şurası da muhakkak ki, 
ihtilâfın iki cümlelik sihirli formüllerle hallin i beklemek de safdillik olur.

Kanaatimce, ilk  merhale silâhlı çatışmanın durdurulması olmalı ve me
selenin halli için gayretler, bu şekilde nisbeten düzeltilmiş bir hava içinde 
yürütülmelidir.

Tabii, bu ancak savaşa tarafların böyle bir meseleyi ortakça halletmek
te azimli olmaları ile  hallolur.

Bizim, bu meseledeki görüşümüz sarihtir. Defalarca açıklanmıştır. Biz 
Cenevre anlaşmasının esasları içinde, bu ihtilâfın çözülmesine taraftarız. Te
mennimiz, karşılıklı niyetlerin böyle bir olumlu zemin üzerinde bir arada yü
rütülmesidir.

Geçen yıl içersinde tehlikeli ve askıda kalmış meselelere yenileri de ek
lenmiştir. Bu yeni buhranların en önemlilerinden biri Ortadoğu’da cereyan 
etmiştir.

A ltı ay evvel Ortodoğu da Arap - İsrail savaşına sahne olmuştur. Çı
kan buhranın bir silâhlı çatışma doğurmaması için, Türkiye gayret sarf et
mişse de, sonucu değiştirmek kabil olmamıştır.

Türk hükümetinin buhranın başlangıcından itibaren tutumunu açıkça 
ortaya koymuş olduğu, bütün arkadaşlarımın malûmudur. Raportör arkada
şımızın da belirttiği gibi, kuvvete başvurarak toprak kazancı veya siyasî nü
fus sağlanması ve fiili durumların muayyen bir hal şeklinin istihsaline vası
ta kılınması kabul edilemez.

Bağlı olduğumuz bu esasların, birçok memleket tarafından da benim
senmiş olduğunu görmekten memnun olduğumuzu bu münasebetle belirt
mek isterim.

Arap - İsrail savaşı, ateş kes kararı ile son bulmakla beraber, buhran 
bütün ciddiyetiyle devam etmektedir. Savaşın sonucundan bu yana, geçen altı 
ay zarfında barış istikâmetinde sarfedilen gayretlerin yegâne mahsulü bir ay 
kadar önce Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği karar olmuştur- İsrail ile Arap 
memleketleri arasındaki münasebetlerin normalleştirilmesi maksadını taşıyan 
bu karar, bu hususta tatbiki gerektiren bazı prensipler vaz etmiş, durumu şim
diki haliyle donmuş olarak kalmaktan kurtarmak için, bir imkân hazırlaması 
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dolayısiyle Güvenlik Konseyinin bu kararını, biz de memnuniyetle karşıla
dık. Fakat bu kararda yer alan esasların kolaylıkla tatbikat alanına intikalini 
beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Bu buhranın uzun süre bir hal şekline bağ
lanmadan kalması, bölgede, silâhlı çatışmalar doğmasının ciddî bir ihtimal 
olarak göz önünde tutulması gerektiği fikrindeyim.

Biraz da Avrupa’daki duruma ve Doğu - Batı münasebetlerine temas 
etmek doğru olur. Birkaç yıldır Avrupa’da Doğu ile Batı arasında ciddî bir 
buhranla karşılaşılmadığı biliniyor. Halihazır düzenin tatminkâr olmadığı 
muhakkak olmakla beraber, soğuk harbin izlerinin yavaş yavaş silinmesini 
ve Avrupa’nın yeni bir dünya harbine sahne olma ihtimalinin azalmasını 
memnuniyetle karşılamamaya imkân yoktur.

Batı ve Doğu Avrupa memleketleri arasında, bilhassa İktisadî ticarî, 
kültürel alanlarda gittikçe gelişen münasebetlerin yarattığı detant havasını 
Avrupa’da devamlı bir barışın tesisi istikametinde önemli bir role namzet 
gösterenlerin sayısı artmaktadır. Filhakika, Doğu ile Batıyı ayıran mühim 
meselelerin hallinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olduğu halde, de
tant havasının kuvvet yaratmış olması ortada günlük olayların tesiri dışında 
kalan, genel bir gidişin vermiş olduğu kanaatini takviye etmektedir. Karşı
lık lı münasebetlerin gelişmesi ve itimadın yerleşmesi neticesinde ih tilaflı ko
nuların da halledilip, imkân dahiline gireceği ümidi uyanmıştır.

Mevcut büyük siyasî meseleler halledilemediği bilhassa, Almanya bö
lünmüş olarak kaldığı sürece, Avrupa’da güvenliğin ve devamlı bir barışın 
kurulmasını ummak hayal olur. Halihazır detant havasının devamlı barış he
defi gözönünde tutulmak suretiyle, takviyesine çalışılması, Türkiye’nin de 
paylaştığı bir arzudur.

Türkiye Doğu - Batı münasebetlerinin geliştirilmesine olumlu katkıda 
bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Doğu ile Batı arasındaki nisbî 
detant havasının Nato ittifakı çerçevesinde ne şekilde telâkki ve mütalâa 
edileceği konusunda da maruzatta bulunmak isterim.

Geçen yıl Aralık ayında Paris’te yapılan Nato Bakanlar Konseyi toplan
tısında, Belçika Dışişleri Bakanının teklifi üzerine, Nato’nun devamlı bir ba
rış vasıtası olması itibariyle, gerekli metodların incelenmesi kararlaştırıldı. 
Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonunda bir rapor hazırlandı ve bu rapoı 
Bakanlar Konseyinin iki hafta evvel Brükselde aktec'ilen toplantısında 15 
üye memleket tarafından tasdik edildi.

Malumunuz olduğu üzere, Nato’nun kuruluşundan bu zamana kadar 
18 yıl geçmiştir. M illetlerarası münasebetlerin havasının değişmeğe başladı
ğı, Doğu - Batı münasebetlerinde detant istikâmetinde değişmeler olduğu ve 
iki bloka mensup devletler arasında ik ili temasların kesafet kazandığını biraz 
evvel kaydetmiştim. 18 yıl evvel savunma endişesini ön plânda tutan şartlar
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altında ve savunma ihtiyacına cevap vermek üzere kurulmuş olan ittifakın 
ortaya çıkan yeni şartlar altında fonksiyonunun yeniden gözden geçirilm esi
ne ve ittifakın halihazır m illetlerarası münasebetlerin çıkardığı ihtiyaçları 
karşılayabilecek intibak kabiliyetine ne derece sahip olduğunun tesbitine lü 
zum vardı. Yapılan çalışmalar, İttifakın, yeni şartlara devamlı olarak intibak 
kabiliyetini haiz dinamik bir kuruluş olduğunu ortaya koymuştur.

• Nato üyesi bütün memleketler ittifakın belli başlı iki fonksiyonu bu
lunduğu görüşünde mutabık kalmış durumdadır. Fonksiyonlardan birincisi, 
kâfi miktarda kuvvet bulundurarak ve siyasî tesanüdü muhafaza ederek, üye 
memleketlere karşı tecavüzün vukuunu önlemek veya tecavüzün vuk’u bu
lursa bunu def etmektir. Nato, kuruluşu sırasında olduğu gibi, üye memle
ketlerin bugün de devam eden savunma ihtiyacını karşılayan ittifaktır ve ida
mesinde büyük zaruret vardır.

Nato kuvvet dengesini temin ve idame suretiyle bir istikrar ve güvenlik 
havasının yaratılmasına yardımcı olmaktadır. İttifakın belli başlı siyasî m e
selelerin halledilebileceği daha müstakar münasebetlerin tesisi istikâmetlerinde 
gayretlere devam etmektedir. Askerî güvenliğin sağlanması demek olan b i
rinci fonksiyonla detant siyaseti takibine taallûk eden, ikinci fonksiyon, bir- 
biıderiyle tezat teşkil etmemekte, bilâkis birbirlerini tamamlamaktadır. Güven
liğ in  sağlanmış olması, detant siyasetini imkân dahiline sokmaktadır. Gü
venliğin bulunmadığı bir düzende detant’tan bahsedilmesine imkân olm aya
caktır. Silâhsızlanma, silâhların tehdidi ve karşılık lı kuvvet indirim leri yoluy
la detant havasının kuvvetlendirilmesi çarelerinin araştırılması da ancak N a
to sayesinde zaruri güvenlik ihtiyacının karşılanması sebebiyle imkân dahiline 
girecektir.

Barışın korunmasında Nato’nun oynamakta olduğu yapıcı rolün öne
mini ve faydasını müdrik bulunan Türkiye, ittifakın gelecekteki faaliyetleri
nin, bir taraftan savunma ihtiyacının karşılanması, diğer taraftan detant h a
vasının takviyesine yardım edecek bir barış unsuru olarak hareket etmesi lü 
zumuna inanmaktadır. Bu münasebetle, bahsettiğim raporda varılan sonuç
ların, hükümetimizin takip etmekte olduğu çok veçheli politika tatbikatiyle 
de mutabık olduğunu belirtmekte fayda görürüm.

Nato’nun 1969 yılında sona ereceği yolunda bazı beyanlar yapılmakta 
hükümler verilmektedir. Bu görüşün esasında bir hata mevcuttur. 1969 y ı
lında sona eren Nato ittifakı değildir. İttifakın ilk  20 yıllık  süresidir. İttifak 
1969 yılında sanki kendiliğinden münfesih olacakmış gibi, fikir beyanlarının 
gerçeğe uymayan bir hareket noktasına sahip olduğunu burada bir kere daha 
belirtmekte fayda vardır. 1969 yılından sonra üye memleketler, bir yıl evvel 
feshi İhbar etmek suretiyle, ittifaktan ayrılma imkânına bittabi sahip olacak
lardır. Ancak bugüne kadar hiç bir devlet böyle bir niyete sahip olduğunu 
açıklamamıştır.»
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Bazı soruları cevaplandıran Dışişleri Bakanı Çağlayangil, bu arada iki
li anlaşmaların yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını be
lirtmiştir. Bakanın verdiği bilgiye göre, yeniden düzenlenecek olan ikili an
laşmalar, ana hatları itibariyle şöyle olacaktır :

— İkili anlaşmalar, Kuzey Atlantik andlaşmasının üçüncü maddesine 
uygun olacak ve karşılıklı işbirliğine dayanacaktır.

— İkili anlaşmalar, Birleşmiş M illetler yasası amaçlarına aykırı olma
yacak ve karşılıklı olarak egemenlik haklarına riayetkar kalınacaktır.

— Anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’nin muvafakati olmadan, tesis ve 
üs kurulamıyacaktır Bu anlaşmalar dairesinde kurulacak olan bilumum tesis
ler Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetine terkedilecektir.

— Üs ve tesislerin kontrolü mutlak suretle Türkiye’ye ait olacaktır.

— Türkiye, bu tesislerde istediği kadar personel bulundurma hakkı
na sahip olacaktır.

— Üs ve tesislerdeki yabancı personelin silâh ve teçhizatı, Türkiye’nin 
kontrolü altında olacaktır.

Diğer bir soruyu da cevaplandıran Dışişleri Bakanı, Türkiye’deki mev
cut yabancı üs ve tesislerin Kuzey Atlantik andlaşmasına dayanılarak kurul
duğunu söylemiş, «Türkiye’nin egemenliği üzerinde gölge yaratmak için, 
bazıları, bu andlaşmaları ve üsler mevzuunu sık sık vesile olarak kullanmak
tadır. Teknolojik imkânlar yüzünden dünya küçülmüş, milletler birbirlerine 
daha muhtaç hale gelmiştir. Bugün bütün dünya devletleri, siyasi, ekonomik 
ve askeri yönden birbirine muhtaçtır» demiştir.

Son Kıbrıs buhranında, Türkiye’nin bu üsler üzerinde dilediği şekilde 
tasarrufta bulunmuş olduğunu da sözlerine ekleyen Çağlayangil daha sonra 
Nato’ya yöneltilen tenkitler hakkında şunları söylemiştir :

«Türkiye Nato’ya girmek için ısrar etmiştir- Bugüne kadar bütün Türk 
hükümetleri de bu ittifakı desteklemişlerdir. Geçen 18 senelik zamanda deği
şen önemli birşey yoktur. Halâ bütün m illetler askerî kuvvetlerini ayakta tut
maktadır. Kimse silâhını indirmiş değildir. Değişen sadece taktiklerdir. 
Üçüncü bir dünya harbinin getireceği felâketi bütün m illetler bilmektedir. 
Bİz Nato’yu bir barış aracı ve bir tesanüd vasıtası telâkki ederek, ondan ay
rılmayı düşünmüyoruz.»

Daha sonra Kıbrıs sorununu ele alaıı Dışişleri Bakanı, ada’daki duru
mun bir tahlilini yapmıştır : «1967 yılı Kıbrıs meselesi bakımından çok önem
li gelişmelerle dolu olmuştur. Nİsan’da Yunanistan’da bir hükümet darbesi 
vuku bulmuştur. Eylül’de Türk ve Yunan Başbakanları arasında sınırda bir 
görüşme yapılmıştır ve nihayet Kasım ayının ikinci yarısında patlak veren buh
ran bizi bir harbin eşiğine kadar getirmiştir. Buhran neticesinde Ada’dakİ dü-
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rumu olduğu kadar uzun vadeli çözüm şeklini de etkileyebilecek bir inkişaf 
vuku bulmuştur. 1967 yılının Kıbrıs davası bakımından bir dönüm noktası teş
kil ettiğine şüphe yoktur.

Kıbrıs meselesi hakkında hüküm yürütürken, tarihi bir perspektif için
de ve bu meseleyi saran m illetlerarası şartlar açısından düşünmeye mecburuz. 
Aksi takdirde muayyen bir hadise ele alınarak veya meselenin tek bir veçhesi 
üzerinde durularak ileri sürülecek mütalaalar bizi pek yanlış ve sakat netice
lere götürür. Kıbrıs meselesinin dünyanın en çetrefil ve en mudil meselelerin
den bin olduğunu, bunu halletmek için sihirli bir formülün mevcut bulunma
dığını, ihtilâfın m illetlerarası bir mahiyet iktisap ettiğini, bölgenin barışını, 
Türkiye’nin m illî menfaatlerini ve bütün dış ilişkilerini etkilediğini daima 
gözöııünde bulundurmak lâzımdır.

Kıbrıs meselesinde bugün varılan safhayı değerlendirmek ve ileride ne 
gibi inkişaflar vuku bulabileceğini araştırmak ve, Hükümetimizin takip etti
ğ i siyasetin isabetli olup olmadığını tayin edebilmek için, bu ihtilâfın geçir
diği istihaleleri ve hükümetimizin ne şekilde bir durum devraldığını kısaca 
hatırlatmakta fayda vardır. Kıbrıs meselesi 1 5 yıllık  bir irade mücadelesidir. 
Bu mücadelenin muhtelif safhaları vardır. Türkiye’nin ilerlediği veya g e r i
lediği devirler olmuştur.

Hükümetimizin 1965 senesi sonunda iktidara geldiği zaman Kıbrıs me
selesini belirli bir gelişme safhasında devralmıştı. O tarihte Kıbrıs’da Türk 
Cemaatinin aleyhine olan bir f iili durum tahaddüs etmiş, andlaşmalar ve Ana
yasa ih lâ l edilerek Türk Cemaatinin bütün hakları gaspedilmiş, Ada’da Tiirk 
Cemaati için devamlı bir tehdit unsuru olarak ağır silâhlarla mücehhez Rum 
silâhlı kuvvetleri teşkil edilmiş, ayrıca Enosis gayesinin tahakkuku vasıtası 
olarak Yunan askeri kuvvetleri A da’ya gelmiş 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Konseyi kararı çıkmış, mesele Birleşmiş M illetler Asamblesine intikal etmiş, 
Birleşmiş M illetlerce tayin edilen bir arabulucu tamamen Türkiye’nin ve Türk 
Cemaatinin görüşlerine aykırı bir rapor hazırlamış, Anayasa nizamının tekrar 
ihyası için Garanti Aııdlaşmasının Türkiye’ye vermiş olduğu müdahale hak
kı kullanılamamıştı- Hükümetimiz tekevvün etmiş olan bu şartlar altında Kıb
rıs meselesini Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin haklarına uygun bir şekilde 
çözümlenmesinin görevini deruhte etmiştir.

Bu durumda Hükümetimizin güttüğü siyasetin esasları şunlar olmuş
tur :

a) Herşeyden evvel o tarihe kadar gittikçe aleyhimize gelişmiş olan fiili 
durumun daha fazla aleyhimize gelişmemesini sağlamak gerekiyordu. Bu 
maksatla Hükümetimiz Türk Cemaatine karşı yeni tecavüzlere ve emrivâki- 
lere ve meselenin tek taraflı bir çözüm yolu empoze edilerek halledilmesine 
asla müsamaha etmeyeceğini tereddüde imkân bırakmayacak bir sarahatla 
ilân etmiştir.
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b) Kıbrıs meselesinin en önemli unsurunun Türk Cemaatinin direnme 
gücü olduğunu düşünerek bu direnme gücünü kuvvetlendirmek için gerekli 
tedbirler ittihaz edilmiştir.

c) Kıbrıs meselesinin milletlerarası platforma intikal etmiş olduğu göz- 
öniinde tutularak Kıbrıs meselesindeki görüşlerimizin desteklenmesi için ge
niş bir diplomatik faaliyete girişilmiştir.

d) Kıbrıs meselesinin barışçı yoldan çözümlenmesi için bütün müzake
re imkânları denenmiştir.

Bu siyasetimizin tatbik edilmesi neticesinde varılan sonuçlar malûmu
nuzdur. Bir kere Ada’da Türk Cemaatinin hayat seviyesi mevcut şartların el
verdiği azamî imkânlar içinde yükseltilmiş ve Cemaatimizin direnme gücü tak
viye edilmiştir. Ada’da herhangi bir yeni emrivakî kabul edilmemiş ve Rumların 
Türk bölgelerini kemirmelerine müsaade edilmemiştir. Milletlerarası alan
da Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki görüşleri her zamandan fazla destek gör
müş, Ada’da iki Cemaatin mevcudiyeti ve müstakbel çözüm şeklinin bu mev
cudiyeti kaale alması gerektiği fikri yaygın bir mahiyet almıştır. Daha evvel 
Rumların ve Yunanistan’ın istinat etmek istedikleri arabulucu raporu ve Bir
leşmiş M illetler Asemblesi kararı gibi vesikalar meselinin çözümüne tesir eden 
unsurlar olmaktan çıkartılmıştır.

Bütün bunlarla Kıbrıs meselesinin çözümünü sağlayabildiğimiz tabiatiyle 
iddia olunamaz. Bu maksatla Yunanistan’la  girişilen görüşmeler ve hatta Baş
bakanlar seviyesinde Eylül ayında yapılan toplantı da Kıbrıs meselesi üzerin
de iki tarafın görüşlerini yaklaştırmaya hâdim olamamıştır. Bununla hiç de
ğilse zamanın gerek milletlerarası alanda gerek Ada’da aleyhimize işlemesine 
bir set çekilmiştir.

Kıbrıs meselesi bu şekilde bir ortam içinde gelişirken, 15 -16 Kasım tarih
lerinde Boğaziçi ve Geçitkale köylerindeki soydaşlarımıza karşı yapılan sal
dırıyla vahim bir buhran ortaya çıkmıştır. Buhranın cerayan tarzım bildiğiniz 
için bunu burada tekrarlamayacağım. Ancak bazı hususları yeniden gözden 
geçirmek faydalı olacaktır. Herşeyden evvel buhranda Hükümetimizin güt
tüğü hedef üzerinde durmak gerekir. Hükümetimiz programında ilân ettiği 
gibi Türk Cemaatine karşı yeni bir tecavüze girişilmesine müsamaha etmeme
ye kararlıydı. Dolayısıyla böyle bir tecavüz vuku bulur bulmaz Hükümetimiz 
derhal eski durumun ihyasıyla ve köylerin tahliyesiyle iktifa edilemeyeceği 
ve Türk Cemaatine müteveccih tehdit unsurlarının kaldırdı las ı gerektiği görüşü
nü benimsemiş ve Türkiye Büyük M illet M eclisinin destek ve tasvibiyle bu he
defi gerçekleştirmek için icabında askerî müdahalede bulunmak kararını a l 
mıştır. Türk Cemaatine müteveccih tehdit ise iki unsurdan müteşekkildi. Bi
rinci unsur Ada’ya 1964 Haziranında gayrimeşru olarak sokulmuş bulunan 
Grivas komutasındaki Yunan kuvvetleriydi- İkinci tehdit unsuru ise 1963’den
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sonra kurulmuş olan ve ağır silâh larla teçhiz edilmiş bulunan Rum silâhlı kuv
vetleri idi. Bu kuvvetler de Grivas’m kumandası altında bulunuyordu. Dola
yısıyla Ada’daki bütün hareket ve kararların mesuliyeti Yunanistan Hükıi- 
metindeydi.

Birinci unsuru kısa zamanda tahakkuk ettirmek mümkündü. Zira me
sele Yunan Kuvvetlerinin asgarî bir müddet içinde silâh ve teçhizatıyla bir
likte Ada’yı terketmesıydi. İkinci unsur ise, mahiyeti icabı, uzun vadeli bir 
teşebbüstü. A da’da teşkil edilen kuvvetlerin kademeli bir şekilde silâhsızlan- 
dırılması, iç güvenlik tertiplerinin alınması, silâhsızlanma için müessir bir kon
trol mekanizmasının kurulması, bu maksatla Barış Gücü’nün yetkilerinin ge
nişletilmesi kısa vadede gerçekleştirilebilecek hususlar değildi. Bu sebeple 
buhran şartları için Hükümetimiz Yunan Kuvvetlerinin A da’dan çekilmesi 
meselesine öncelik vermek lüzumunu görmüştür. A da’da alınacak tedbirlere 
gelince bunların zeminini hazırlamıştır.

Maruzatımın başında Kıbrıs’da 1964’den beri mevcut olan fiilî duruma 
temas etmiştim. Geçirdiğimiz buhranın sonunda bu fiili durumda önemli de
ğişiklikler vuku bulmuştur. Ada’ya 1964’de gelen Yunan kuvvetlerinin geri 
çekilmesi A da’daki kuvvet muvazenesini değiştirmiştir. Bu durum hiç şüp
hesiz Türk Cemaatinin güvenliği bakımından memnuniyetle karşılanacak bir 
gelişmedir. Diğer tarafdan Yunan kuvvetlerinin çekilmesi ENOSIS’i icabın
da zorla gerçekleştirebilecek bir askerî mevcudiyeti bertaraf etmektedir. Bu 
suretle buhran sonunda vuku bulan gelişme sadece Ada’daki dengeye tesir 
etmekle kalmamakta fakat aynı zamanda nihaî çözüm yolun bakımından da 
önem arzeden bir inkişaf teşkil etmektedir.

Ada’daki pasifikasyon meselesine gelince, bu mesele bildiğiniz gibi Gü
venlik Konseyinde ele alınmıştır. Güvenlik Konseyi bu meselenin halledile
bilmesi için bu kere Barış Gücünün görev süresinin 6 ay yerine 3 aylık 
bir müddetle uzatmış ve bu devre içinde tarafları Genel Sekreter’in 
dostane teşebbüsünden yararlanmaya dâvet etmiştir. İlg ili taraflar 
son buhranın derslerini gözönünde tutarak iyi niyetle hareket ettik
leri takdirde Ada’da barış, sükûn ve güvenlik sağlayacak müessir ted
birler alınabilecektir. Bu mümkün olmadığı takdirde yeniden tehlikeli du
rumların ortaya çıkması mukadderdir. Hükümetimiz Türk Cemaatinin güven
liğine müteveccih her hareketi önlemek azminde olduğunu isbat etmiştir. Bu 
güvenliği sağlamak için her zamanki teyakkuz ve dikkatle gayretlerine de
vam edecektir.

Buhran sırasında dikkatimiz gayet tabii olarak buhranın sebeplerinin iza
lesine teksif olunmuştur. Ancak bu konuda alınacak tedbirler ne olursa olsun 
Kıbrıs ihtilâfı devam ettiği müddetçe bölgemizde barışın tehdit altında ka 
lacağı muhakkaktır- Kıbrıs meselesinin bir an evvel barışçı yollardan halli 
Türkiye’nin olduğu kadar bütün ilg ili tarafların ve barışın yararına olacaktır.
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Türk Hükümeti bu ihtilâfın çözümlenmesi için eskiden olduğu gibi bugün 
de her türlü gayreti sarfetmeye amadedir.

Kıbrıs meselesinin gelişmesine bakarsak milletçe davamızı azimle ve 
başarıyla savunduğumuzu ve hiç kimsenin Türkiye’ye zorla iradesini kabul 
ettiremediğini görürüz. Bununla mücadele bitmiş değildir. Yine azmimizin 
deneneceği devirlerin tekrarlanmamasını temenni ederim. Kıbrıs dâvasını ba
şarıya götürmek istiyorsak hiçbir fedakârlıktan kaçınmamamız ve hakkımızdan 
feragata asla razı olmayacağımızı isbat etmemiz lâzımdır. Son buhranda diinva 
bunu anlamıştır. Bu azimle devam edersek Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin 
meşru hakları çiğnenemeyecek ve günün birinde Kıbrıs meselesi arzu ettiğ i
miz şekilde halledilecektir. Kıbrıs ihtilâfı patlak verdiğinden beri bütün Türk 
Hükümetleri bu meseleyi barışçı yoldan bir çözüm şekli bulmak gayreti için
de bulunmuşlardır. Cumhuriyet kurulduğundan beri «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» prensibini dış politikasının temeli yapan Türkiye için başka bir yol esa
sen düşünülemez. Türkiye’nin m illî menfaatleri, bölge ve dünya barışı bakı
mından taşıdığı sorumluluk, sulhun korunmasına azami derecede dikkat sar- 
fetmek görevini ona tabiatiyle yüklemektedir. Bugünkü dünyada bir harbin 
hallettiğinden daha fazla mesele ortaya çıkardığını da biliyoruz. Uzak Doğu 
da cereyan eden hadiseler bunun en güzel delilleridir. Bununla beraber kuv
vet istimali veya kuvvet tehdidi yoluyla netice almak teşebbüsleri karşısında 
aynı şekilde mukabele etmekten başka çare yoktur. Barışın korunması mesu
liyeti tek bir devlete yüklenemez. Barış uğruna fedakârlıklar devamlı olarak 
tek taraftan istenemez. Bütün ilg ili taraflar bu idrakin içinde olurlarsa Kıb
rıs meselesini çözümlemek çok kolaylaşır.»

Daha sonra Çağlayangii, Batı Trakya Türklerine yapılan baskıya mu
kabil, Türkiye’de baskı olmadığı halde, İstanbul Rumlarının sayısında g it
tikçe azalmalar kaydedildiğini söylemiştir. 1955 yılında sayıları 165 bin olan 
Rumların sayısı, belirtildiğine nazaran, 1965’de 46 bine inmiştir.

Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılmasındaki çok yönlü faydaları da dile 
getiren Dışişleri Bakanı Avrupa pazarlarında rekabet edebilmek için sana
yi dalındaki ilerlemenin daha hamleci olmasını temenni etmiştir.

Çağlayangii, K ıt’a Çin’in tanınması için henüz kâfi fikir edinileme- 
diğini belirtmiş, bu ülkenin Birleşmiş M illetlere alınması yolundaki teklife 
olan teveccühün gün geçtikçe azaldığını belirtmiştir. Ç ığlayangil, buna rağ
men Komünist Çin’le ticarî münasebetler kurulduğunu söylemiştir-

Üçüncü dünya m illetleriyle daha dostane münasebetler kurulması yo
lundaki çalışmalara da temas eden Bakan, Türklere ait Suriye deki toprak 
ihtilâfının yakında halledileceği kanısında bulunduğunu belirtmiştir.
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B E L G E  19 29 Aralık 1967

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıkladığına göre, Kıbrıs Türklerinin 
yönetiminin tâbi olacağı prensipler şunlardır :

«M adde 1. Kıbrıs Cumhuriyetinin 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasası
nın bütün kuralları uygulanıncaya kadar Türk bölgelerinde yaşayan T iirkler 
Geçici Türk Yönetimine bağlanmışlardır.

Yasama İşleri

Madde 2. Türk bölgelerinde uyulması zorunlu kurallar Temsilciler 
Meclisi Türk üyelerinden ve Türk Cemaat Meclisi üyelerinden kurulu Geçi
ci Türk Yönetimi Meclisi tarafından kararlaştırılır.

Meclis Başkanı Temsilciler Meclisi Başkan Vekilidir.
Madde 3. Meclis üyeleri 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasada yazılı hak

lara sahip olmaya devam ederler.

Madde 4. Meclis, Temsilciler Meclisi ve Türk Cemaat Meclisi iç tü
züklerinin uygulanması mümkün hükümlerine göre çalışır.

Madde 5. 21 Aralık 1963 tarihine kadar 16 Ağustos 1960 tarihli Ana
yasaya uygun olarak kabul edilmiş bulunan kanunlar geçerli ve yürürlüktedir.

Madde 6. Meclis, Yürütme Kuruluna Türk bölgelerinde uygulanacak 
her türlü kurallar koyma yetkisi verebilir.

Yürütme İşleri

Madde 7. Türk bölgelerinde yürütme görevi Geçici Türk Yönetimi 
Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde 8. Yürütme Kurulu 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasanın 46. 
maddesinde öngörülen üç Bakan ve diğer altı üyeden meydana gelir.

Yürütme Kurulunun Başkanı Cumhurbaşkanı Muavini, Başkan Y ar
dımcısı Türk Cemaat Meclisi Başkamdir.

Madde 9. Yürütme Kumlu Savunma İşleri (İçişleri ve Dış Münasebet
ler dah il), Ziraat ve Tabiî Kaynaklar, Sağlık Hizmetleri, Eğitim, Kültür ve 
Öğrenim İşleri, Sosyal İşler, Belediye, V akıflar ve Kooperatifler, Adalet İş
leri, M aliye ve Bütçe İşleri, Bayındırlık ve U laştırma İşleri ve İktisadî İşler 
üyelerinden kuruludur.

Madde 10. Yürütme Kurulunda istifa ve diğer sebeplerle açılacak üye
lik ler Başkan Yardımcısının, teklifi üzerine Başkan tarafından yapılacak tâ
yinlerle doldurulur.
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Madde 11. Yürütme Kurulu Başkam, Başkan Yardımcısı ve üyeleri 
resmî görevleri ile  bağdaşamayacak özel işler göremezler.

Madde 12. İdarî Teşkilâtı değiştirmeye ve bu Teşkilâta verilecek gö
revleri tesbite Yürütme Kurulu yetkilidir.

Madde 13. Geçici Türk Yönetiminin güvenlik ve savunma hizmetleri 
Yürütme Kurulunun tâyin edeceği Teşkilât tarafından sağlanır.

Madde 14. Türkiye’den sağlanan her türlü yardımlar, bu yardımların 
verilme şartlarına uygun olarak kullanılır.

Madde 15. 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasada öngörülen Amme Hiz
meti Komisyonunun görevleri Geçici Türk Yönetiminin bütün memurları 
hakkında üç üyeden kurulu bir Komisyon tarafından yapılır.

Türk Amme Hizmeti Komisyonu üyeleri Yürütme Kurulunun Başkan 
Yardımcısının teklifi üzerine Başkanı tarafından tâyin edilirler.

Y argı İşleri

Madde 16. Geçici Türk Yönetiminin Yargı İşleri Bağımsız Türk M ah
kemeleri tarafından görülür.

Madde 17. Türk Hâkimler Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu
nun Başkan Yardımcısının teklifi üzerine Başkanı tarafından tâyin edilirler.

Madde 18. Türk Mahkemelerinin teşkili, yetki ve görevleri ve Hâkim
lerin statüsü ile ilg ili konular geçici kurallarla düzenlenir.

Geçici Madde 1.
Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu :
Başkanı : Dr. Fazıl Küçük 
Başkan Yardımcısı : Rauf Denktaş
Savunma İşleri Üyesi (İçişleri ve Dış Münasebetler dahil) : Osman örek
Ziraat ve Tabiî Kaynaklar Üyesi : Fazıl Pliimer
Sağlık Hizmetleri Üyesi : Dr- Niyazi Manyera
Eğitim, Kültür ve Öğrenim İşleri Üyesi : Dr. Şemsi Kâzım
Sosyal İşler, Belediye, Vakıflar ve Kooperatifler Üyesi : Hakkı Süleyman
Adalet İşleri Üyesi : Ümit Süleyman
M aliye ve Bütçe İşleri Üyesi : Rüstem Tatar
Bayındırlık ve Ulaştırma İşleri Üyesi : Erol Kâzım
İktisadî İşler Üyesi : Oğuz Ramadan

Madde 19. Türk bölgelerinde uygulanmak üzere kabul edilen bu temel 
kurallar 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasanın bütün kuralları uygulanıncaya 
kadar yürürlükte kalır.»
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B E L G E  20 30 Aralık 1% 7

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Kıbrıs Türk cemaati bünye
sinde yapılan yeni düzenleme ile ilg ili olarak verdiği demeçte şunları söyle
miştir :

«Kıbrıs Türk kesiminde, 4 yıla  yakın bir zamandanberi, Türk cemaati 
genel komitesi tarafından yürütülmekte olan İdarî işler cemaatimiz tarafın
dan bir reorganizasyona tâbi tutulmuş ve bu konuda alınan kararlar dün 
açıklanmıştır.

Bu tutum içde ve dışda çeşitli şekillerde yorumlanmış ve yanlış bir in
tiba uyandırmıştır. Gerçek şudur ki, Kıbrıs hükümetinin müşterek idaresine 
anayasa gereğince katılmakta olan Türk cemaati temsilcileri, 21 Aralık 1963 
olaylarından sonra dışarıda bırakılm ışlar ve vazifelerini göremez olmuşlar
dır. Bu yüzden ve ortaya çıkarılan fiilî durumun zarurî bir icabı olarak Türk 
cemaatinin işleri, Türk temsilcileri tarafından görülmeğe başlanmıştır.

Anayasa gereğince Türk cemaatinin işleri ile görevlendirilen «Türk ce
maat meclisine» o tarihten sonra tahaddüs eden fiilî duruma ve hasıl olan 
ihtiyaçlara uygun vazifeler verilmiş ve Cumhurbaşkanı muavini, Savunma, 
Tarım ve Sağlık Bakanlıkları da Türk bölgelerinde ayrı dairelerde çalışmağa 
başlamıştır. O günden bu yana bu zevattan bazıları zaman zaman dış müna
sebetlerle ilg ili görevler de yapmışlardır. Meselâ, Savunma Bakanı defalarca 
Birleşmiş M illetlerde ve Kıbrıs’taki yabancı temsilciler nezdinde cemaat na
mına temasda bulunmuştur.

Olayların meydana çıkardığı ihtiyaçlara göre ve onun zoru altında ku
rulan «Türk cemaati genel komitesi»nde zamanla selâhiyet tedavülleri olmuş 
ve bu hal bazı aksaklıklara sebebiyet vermiştir. Ayrıca ortak idareden inti
kal eden Türk memurlarla cemaat meclisi memurlarının nereye bağlı olduk
larının belli olmaması karışık bir durum meydana getirmiştir. Son zamanlar
da hâd bir safhaya gelen bu aksaklıkları ve boşlukları önlemek maksadıyla 
genel komiteye yeni bir şekil verilmiş ve yönetim bir reorganizasyona tâbi 
tutulmuştur. Bu yeni ve geçici düzen cemaat işlerini bir elden yürütmek geç
mişte görülen karşıklığa, tedahüllere, ih tilâflara bir son vermek maksadına 
mâtuf ve Kıbrıs mes’elesinin nihaî çözüm yolu ile ilg ili bulunmayan pratik 
tedbirlerden ibarettir. Bu işler yapılırken dün açıklanan prensiplerde de se- 
rahaten belirtild iği veçhile anayasaya aykırı herhangi bir yeni teşkilât kurul
muş değildir. 21 Aralık 1963 tarihine kadar kabul edilmiş kanunların Türk 
cemaati ile  ilg ili işlerde de uygulanacağının açıkça belirtilmiş olması, reor- 
ganizasyonun tamamen anayasa çerçevesi içinde bulunduğunun ve siyasî bir
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mahiyeti olmadığının açık delilidir. Reorganizasyon yapılırken, ortak idare
den intikal edenlerle olaylar neticesi ortaya çıkan ihtiyaçların genel komiteye 
tahmil ettiği yürütme işleri İle cemaat meclisine ait işler tevhid edilmiş, esa
sen Türk kesiminde çalışmakta olan Türk mahkemeleri bir araya getirilmek 
suretiyle de yargı işleri düzenlenmiştir.

Cemaatimiz tarafından alınmış olan bu kararlara, yukarıda açıklanan- 
k r  dışında bir mâna ve mahiyet izafe etmek hatalı olur.

Bu tasarrufun Türkiye’nin barışçı bir çözüm şekli aramaktan uzaklaş
ması yolunda yorumlanması gerçeklere tamamen aykırıdır. Türkiye ve Türk 
cemaati her zaman olduğu gibi bütün ilg ili tarafların rızasına dayanan âdil 
ve barışçı bir çözüm şeklini arzu etmektedir.»
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış 

tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanm aktadır. Referans m ahiyetinde olup 
bir belge değildir.




