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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin Yugoslavya ve Bulgaristan’ı Zi
yareti

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 5-10 Ocak tarihleri a ra 
sında Yugoslavya'yı 11-16  Ocak tarihleri arasında da Bulgaristan’ı resmen 
ziyaret etmiştir.

Türkiye - AET Ortaklık Konseyi Toplantısı

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu O rtaklık Konseyi - 14 Ocak 
tarihlerinde Brüksel’de toplanmıştır.

Başbakanın Fransa’yı Ziyareti

Başbakan Nihat Erim, 1 9 - 2 2  Ocak tarihleri arasında Fransa’yı res
men ziyaret etmiştir.

Pakistan Devieî Başkanının Ziyareti

Pakistan Devlet Başkanı Zü lfikâr Ali Butto, 24 - 25 Ocak tarihlerinde 
Türkiye ’yi ziyaret etmiştir.





K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Türk ressamı Dilek Üçler, Monte Carlo'da düzenlenen Monako Prensi 
ğı Uluslararası 7. Çağdaş San’at Sergisinde başarı kazanmıştır.





OCAK 1972’DE 

TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Ocak 1972 CUMHURBAŞKANININ YENİ YIL MESAJI

2 -3  Ocak 1972

3 Ocak 1972

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Yeni Yıl mesajının 
Kıbrıs ile ilgili bölümünde şunları söylemiştir :

«M illî davam ız olan Kıbrıs sorununu, bu yıl da, 
d ikkat ve hassasiyetle takib ettik. Toplumlararası görüş
melerin genişletilmiş çerçevede devamını, olumlu kar
şılıyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun kahramanca direnişi, 
davam ızın en kuvvetli dayanağıdır. K ıbrıs’taki Türk top- 
lumuna ve ülkemizin çıkarlarına yöneltilebilecek olup - 
bittileri önlemeye kesin o larak kararlıyız.»

FİNLANDİYA’DA GENEL SEÇİMLER

Koalisyon hükümetinin 29 Ekim'de istifa etmesi 
üzerine yapılan seçimler Parlamentoya büyük bir deği
şik lik  getirmemiştir : Sosyalist eğilimli partilerin parlam en
toda sandalye sayısı 88'den 92 ’ye yükselm iş, sosyalist 
olmayan çoğunluk ise, 112'den 108’e inmiştir.

TİCARET BAKANININ YENİ İTHALÂT REJİMİ 
KDNUSUNDA AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Naim Talû, 1972 yılı ithalât reji
mini açıklam ak için yaptığı basın toplantısında özetle 
şöyle konuşmuştur :

«1972 senesi ekonomimiz bakımından önemli bir 
senedir. Zira 1970 senesinde alınmış olan mühim ted
birlerden sonra ekonomimizde bir sıçrama beklemektey
dik. Elde olmayan bazı sebeplerle 1971 senesinde eko
nomimizde istenilmeyen ve arzu edilmeyen, bilhassa 
yatırım lar zaviyesinden bir yavaşlam a olmuş, ayrıca fi- 
atların umumî seviyesi ise, yine istenilmeyen bir ölâüde 
yükselme göstermiştir.

Binaenaleyh, 1972 yılının ekonomik b ir denge 
içerisinde geçirilmesi memleketimizin istikrarı bakım ın
dan fevkalâde ehemmiyet arzetmektedir. Bu sebepledir 
ki, ithalât rejimimize oldukça kolaylık lar getirilm iştir. 
Bu suretle hızlı bir yatırım temposuna ekonomimizin gir
mesi sağlanm ak istenmiştir.
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3 Ocak 1972

4 Ocak 1972

5-16 Ocak 1972

Hükümet programında da yer ald ığ ı üzere yatırım 
ları ve ihracatı teşvik için bazı kanuni tedbirlere teves
sül edilecektir. A lınacak tedbirler sayesinde yatırım lar 
büyük bir şekilde artacak, 1972 yılı ve ondan sonraki 
yıllarda ekonomimiz teminat altına alınmış olacaktır.»

IMF’IN TÜRKİYE’YE TAHSİS ETTİĞİ ÖZEL ÇEKME HAKKI

M aliye Bakanı Sait Naci Ergin, U luslararası Para 
Fonu (IMF)'nin, uluslararası ticarî muameleleri ko laylaş
tırabilm ek için, üç m ilyar dolarlık yeni bir «özel çekme 
hakkı» (kâğıt altın) ihdas ettiğini, bu miktardan Türki
ye ’nin hissesine 16 milyon 6 bin dolar düştüğünü bil
dirm iş, «ancak, bu parayı çekme fikrinde değiliz. Çün
kü Türkiye’nin döviz durumu çok iyidir» demiştir.

AMERİKA’NIN YENİ EKONOMİK SİYASETİ HAKKINDA 
KONFERANS

Am erika Birleşik Devletleri Kongresi Ortak Ekono
mi Komitesi M üşaviri Prof. John Hardt, Am erika'nın ye
ni iktisadi siyaseti hakkında bilgi vermek üzere A nka
ra'da Amerikan Haberler Merkezinde bîr basın toplan
tısı yapmıştır (Bak. Belge 1). Avrupa ülkelerinde bir 
geziye çıkan Prof. Hardt, konuşmasında Amerika'nın 
dış ticaret açığı nedenlerini ve dış yardımın durumunu 
izah etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GF.NEL SEKRETERİNİN 
YUGOSLAVYA VE BULGARİSTAN ZİYARETLERİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 
5 - 10 Ocak tarihleri arasında Yugoslavya'yı 1 1 - 1 6  
Ocakları tarihleri arasında da Bulgaristan’ı resmen z i
yaret etmiştir.

Belgrad’dakİ temasları sırasında, Orhan Eralp Yu
goslavya Federal Başkan Yardımcısı ve Yugoslav Dışiş
leri Bakanı Mirko Tepavac tarafından kabul edilm iş, 
Dışişleri Bakanı birinci yardımcısı Jaksa  Petriç İle görüş
meler yapmıştır. Sofya'da ise, Bulgaristan Dışişleri Ba-
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kanı Peter M ladenov ve Bulgaristan Devlet Konseyi Baş
kan yardımcısı Georgi Andreev tarafından kabul edilen 
Genel Sekreter Eralp, Bulgaristan Dışişleri Bakan Y a r
dımcısı Nenko Çendov ile görüşmeler yapmıştır.

Genel Sekreter, bu ziyaretleri sırasında, Yugoslav 
ve Bulgar yetkilileri ile, özellikle ekonomik ve kültürel 
a lan larda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gö
rüşmeler yapmıştır. Bu arada uluslararası sorunlar üze
rinde de görüş teatisinde bulunulmuş, Orhan Eralp Kıb
rıs konusunda da izahat vermiştir.

6 Ocak 1972 DIŞİŞLERİ BAKANININ BEŞLİ CEMAATLERARASI
GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Birleşik Am eri
ka'dan dönüşünde Yeşilköy havaalanında Kıbrıs konu
sunda basına şu demeci vermiştir :

«Beşli iştirak şeklînde toplumlararası görüşmele
rin canlandırılm asında iyi niyetli, yapıcı bir tutum içe
risindeyiz. Fakat bu konudaki iyimserliğim iz ölçülü bir 
iyimserliktir. Zira mevcut müşkülleri de bilmemezlikten 
gelemeyiz. Türk cemaatinin Kıbrıs Devletinin bağımsızlık 
egemenlik ve toprak bütünlüğünde eşit haklara sahip bir 
ortak olduğu ve bunun icapları karşı tarafça kabul edi
lir ve samimiyetle benimsenirse işaret ettiğim müşkül
ler elbette büyük ölçüde ortadan kalkab ilir. Hîç şüphe 
edilmeyecek bir gerçek, Kıbrıs’ ın bağımsızlığının devam ın
da Türk toplumunun en büyük payı olduğudur. Bağım
sızlığa karşı tarafça içtenlikle saygı besleniyorsa o tak
dirde Türk toplumunun bu durumu ve bu hakları ancak 
memnunlukla karşılanm alıdır. O takdirde çözüm im kân
ları çok kolaylaşır.»

Kıbrıs Devletinin Türk ve Rum toplumlarının iki 
ortak sıfatı ile kurdukları bir cumhuriyet olduğunu ha
tırlatan Bakan antlaşm aların bu durumu kesinlikle ulus
lararası hukuka da tescil ettiğini kaydetmiş, «Taksim , 
Enosis’e karşı bîr savunmp olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
itibarla arabayı atın önüne koşar şekilde gerçek durumu 
tersine çevirerek (taksimden çekiniyoruz, korkuyoruz) ba
hanesi ile Türk toplumunun meşru bir öiçü içerisinde ile
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ri sürdüğü taleplerin arkasında gizli niyetler aram ak iyi 
niyetli ve yapıcı bir tutum addedilemez. Özellikle açık 
Enosis’in ne ikili ne de uluslararası yo llarla elde edile
meyeceği sabit olduktan sonra, bunu başka yo llardan 
yani gizli Enosis diyebileceğim iz formüller akında de
nemek de maalesef olumlu sonuç verecek bir tutum o la
maz» demiştir.

Dışişleri Bakanı daha sonra New York’taki temas
ları hakkında bilgi vermiş, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kurt Waldheim ile genellikle Kıbrıs konusunu 
kapsayan bir görüşme yaptığını, eski Genel Sekreter 
U Thant ile vedalaştığ ın ı> ve W ashington’da ABD Dışiş
leri Bakanı Rogers ile bir görüşme yaptığını söylemiştir,

7 Ocak 1972 CUMHURBAŞKANINININ YABANCI MİSYON ŞEFLERİ
İÇİN VERDİĞİ RESMİKABULDE YAPTIĞI KONUŞMA

Cum'hurbaşkanı Cevdet Sunay, yeni yıl dolayısiyle 
yabancı misyon şefleri için düzenlediği resmikabulde 
bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 2).

8 Ocak 1972 ORTAK PAZAR - KIBRIS TEMASLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akb il, Avrupa 
Topluluğu ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında ¡mzalanmasl 
öngörülen an laşm ayla ilgili bir soru üzerine şunları söy
lemiştir :

«Topluluğun bazı Akdeniz bölgesi ülkeleri ile kur
muş olduğu preferansiyel ilişkiler çerçevesinde, geçen 
Mart ayından bu yana AET ile Kıbrıs arasında bir ortak
lık bağı kurulması amacı ile müzakerelere - başlanm ası 
konusunda tem aslar yapılm aktadır.

Türkiye, Toplulukla olan özel bağları ve adadaki 
cemaatimizin yararları açısından, ilk safhada Kıbrıs’ın 
belli başlı ürünlerinin ihracatına kolaylık lar sağlıyacağr 
ümit edilen böyle bir anlaşm anın im zalanm asına tara f
tardır.

Gelişmeler özel bir dikkatle izlenmektedir. Söz ko
nusu anlaşm anın cemaatimizin haklarına ve çıkarlarına
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uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulam a safhası
na geçildiğinde bundan cemaatimizin de en geniş öl
çüde yararlanm asını sağlam ak üzere gerekli g irişim 
ler yap ılm aklad ır.»

8 Ocak 1972 ÇİN TEMSİLCİSİNİN BM’DE KIBRIS KONUSUNDAKİ
KONUŞMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Basın mensuplarının bu konudaki bir sorusu üze
rine, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Akbil, Çin temsilcisinin 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Kıbns ile ilgili 
o larak yaptığı konuşmanın metnini vermiştir. Metin şöy- 
ledir :

«Kıbrıs meselesi ile ilgili o larak Çin delegasyonu, 
bu meselenin esas itibariyle emperyalist koloni idaresin
den müdevver bir mesele olduğu fikrindedir. Biz öteden- 
beri bu kabil meselelerin, ilgili milletlerin eşit seviyede 
makul müzakereler ile halledilebileceği fikrini savunduk.

Kıbrıs milletinin egemenliklerini korumaları ve Türk 
ve Yunan cemaatı haklarının eşit esaslara müstenit o la
rak sulh içinde yaşam aların ı destekliyoruz.»

Bu açıklam a, Kıbrıs'ta çıkan ve M akarios’un söz
cüsü o larak tanınan Filelefteros gazetesinin konuşmayı 
eksik ve yanlış aksettirmesinden sonra yapılm ıştır. Rum 
gazetesi, Çin temsilcisinin, «Ç in ’in Kıbrıs’a her türlü y a 
bancı müdahalesine karşı olduğu» şeklinde konuştuğu
nu bildirmiştir.

Tl Ocak 1972 KIBRIS’TAKİ BEŞLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü A kb il, Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreterinin çağrısı üzerine, Kıbrıs'taki cema- 
atlerarası görüşmelerin Türkiye ve Yunanistan temsilcile
riyle genişletilmesine ilişkin bir soru üzerine şunları söy
lemiştir :

«Bilindiği gibi Kıbrıs’ta toplumlararası görüşmele
re Türk ve Rum toplumları eşit seviyede ve statüde katıl
maktadırlar. Bu görüşmelerin Türkiye ve Yunanistan ’dan 
iştirakçilerin katılması suretiyle ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisinin yard ım 
larıyla canlandırılması hususunda bir m utabakat vardır.
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Bu formülün, esasları ve ayrıntıları üzerindeki te
m aslar ve istişareler devam etmektedir. Türkiye ve Yu
nanistan'ın toplumlararası görüşmelere katılarak ya r
dımcı o lm aları, bu iki ülkenin Kıbrıs sorunuyla doğrudan 
doğruya ilgili taraflar olmalarının sonucudur.»

Bilindiği gibi Yunan Dışişleri Bakanvekili Palam as 
ile Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Kipriyanu bu ko
nudaki verdikleri demeçlerde, cem aatlerarası görüşme
lere temsilciler yerine Türkiye ve Yunanistan ’dan birer 
anayasa uzmanıyla Birleşmiş M illetler gözlemcisinin ka
tılmasının uygun olacağını ileri sürmüşlerdir.

12-18 Ocak 1972 MARKEZİNİS’İN ZİYARETİ

Yunanistan'ın ünlü siyaset adam lcıından , eski Te- 
rakkiciler Partisi Lideri Spiro M arkezinis, Türk Tarih Ku
rumu Başkanının konuğu o larak Türkiye'yi özel m ahiyet
te ziyaret etmiştir. Tü rk-Yunan  ilişkilerini kapsayan mo
dern Yunan tarihi konusunda bir kitap hazırlam akta ol
duğu bildirilen Spiro M arkezinis, A tin a ’daki bir deme
cinde A nkara ’da kitabının bazı bölümleriyle ilg ili görüş
meler yapacağın ı, bu arada İsmet İnönü'yü ziyaret ede
ceğini söylemiştir.

A nkara ’daki temasları sırasında Başbakan Nihat 
Erim ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken tarafından ka
bul edilen M arkezinis bu görüşmelerde Türk - Yunan 
dostluk ve işbirliğini kapsayan konuların yer aldığını be
lirtmiştir. M arkezinis, CHP Genel Başkanı İsmet ile yap 
tığı görüşmenin de kendisi için çok yararlı olduğunu be
lirtmiş, İnönü'nün Türk-Yunan  ilişkileri konusunda iyim 
ser görüşlere sahip olduğunu görmekten büyük mem
nunluk duyduğunu söylemiştir.

13-14 Ocak 1972 TÜRKİYE-AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Kon
seyinin Brüksel'de yaptığı toplantıda Türkiye’yi Ortak Pa
zar Daimî Delegemiz Ziya Müezzinoğlu temsil etmiştir.

Toplantıda, Avrupa Ekonomik Topluluğun genişle
mesinin Türkiye - Aet ortaklığını ne şekilde etkileyeceği

Vv'-- V. ■ i A .. .'.''I
-
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gözden geçirilm iştir. 22 Ocak'ta Ortak Pazar’a katılm a
larını öngören anlaşm aları im zalıyacak olan İngiltere, İr
landa Danimarka ve Norveç, an laşm aların yürürlüğe gir
mesi ile Topluluk ile Türkiye ilişkilerini düzenleyen bütün 
hükümleri aynen kabul edeceklerdir. Ancak bu dört ülke, 
bazı ürünlerin ihracı konusunda Türkiye'ye AET’nin ta 
nıdığı im kânlardan daha geniş im kânlar tanımış bulun
maktadır. Toplantıda aynı zam anda, Topluluğun Türkiye'
ye tanımış olduğu çeşitli kolaylıkların genişletilmesi üze
rinde de durulmuştur.

13 Ocak 1972 ABD KONGRE ÜYELERİNİN İSTANBUL’DAKİ TEMASLARI

Birleşik Am erika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Ko
mitesinin Avrupa Bölümü Tâli Komitesi Başkanı Benjamin 
Rosenthal, İstanbul’da yaptığı basın toplantısında özetle 
şunları söylemiştir :

«Afyon üretimini sona erdiren an laşm aya varılır
ken göstermiş olduğu siyasi cesaretten dolayı Türk hü
kümetinin övülmesi lâzımdır.

Kongre tetkik heyeti üyeleri İstanbul'da yapmış 
oldukları görüşmelerden çok memnun kalm ışlardır. Türk- 
Amerikan ilişkileri, Nato içinde Türkiye'nin rolü ve uyuş
turucu madde probleminin Am erika'da önemli miktarda 
azaltılm asına yol açacak olan afyon üretimin sona er
dirilmesi hususundaki son Amerikan - Türk işbirliği ko
nularında yeterli bilgiler edindik.»

13 Ocak 1972 GANA’DA ASKERİ DARBE

Ülkenin Başbakanı Dr. Kofi Busıa'nın Londra'da 
bulunduğu bir sürede, kansız bir darbe ile iktidarı ele 
alan A lbay Acheampong bîr Ulusal Kurtuluş Konseyi 
kurmuş ve parlamentoyu kapatmıştır.

14 Ocak 1972 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA
BİR TÜRK DİPLOMATIN SEÇİLMESİ

Türkiye'nin Brüksel ^Büyükelçisi Faruk Berkol, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreter yardımcılığına seçilmiştir. 
Faruk Berkol, Tabii Âfetlere karşı A lınacak Tedbirler Ko
ordinatörü olarak çalışacaktır.
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Türkiye'nin, 8 O cak’ta Ekonomik ve Sosyal İcra 
Konseyine seçilmesinden sonra gelen bu tayin, Birleşmiş 
Milletler çalışm alarına artan katkımızı göstermektedir.

14 Ocak 1972 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU TOPLANTISI

Konsorsiyum toplantısına katılan M aliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Uluslarası İktisadi İşbirliği 
Genel Sekreteri Kemal Cantürk, Paris’ten yurda dönü
şünde, Konsorsiyuma üye ülkelerin Türkiye'ye verecek
leri kredi miktarını 1972 Haziranına kadar bildirecekle
rini ve Konsorsiyumun daha çok yatırım projelerimizin 
dış finansm anına önem vereceğini söylemiştir.

14 Ocak 1972 YUNAN KABİNESİNDE DEĞİŞİKLİK

Yunan kabinesindeki dışişleri ile ilgili değişiklikte 
şimdiye kadar Dışişleri 'Bakanlığı Müsteşarlığını yap 
makta olan Hristos Ksantopulos - Palam as, Dışişleri Ba
kan Yardımcısı olmuştur. Palam as böylelikle, Dışişleri 
Bakanlığı görevini üzerinde bulunduran Başbakan 
Papadopulos’a yardımcı olmuştur. Palam as’tan boşalan 
müsteşarlığna, Yunanistan ’ın şimdiye kadar Kıbrıs Bü
yükelçiliğini yapm akta olan Konstantin Panayotakos ge
tirilm iştir.

14 Ocak 1972 DANİMARKA KRALININ ÖLÜMÜ

Danimarka Kralı IX. Frederik’in ölümünden sonra, 
büyük kızı Margrethe 11. adını a la rak  Kraliçe olmuştur.

Kralın 24 O cak’ta yapılan cenaze töreninde, Tür
kiye'yi Senato Başkan Tekin Ariburun temsil etmiştir.

15 Ocak 1972 HAŞHAŞ KONUSUNDA ABD HEYETİ İLE YAPILACAK
GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akb il, konu ile 
¡ilgili o larak şu açıklam ayı yapmıştır :

18



«A.B.D.- Tarım Bakanının 2 ilâ 5 Kasım 1971 tarih
leri arasında memleketimize yaptığı ziyaret sırasında, 
Türkiye’de haşhaş ekiminin son bulması sonucunda za
rar görecek çiftçilerin gelirlerini arttırma yollan aranm ış
tır. Her iki memleket uzmanları birlikte çalışarak bu ko
nuda bir ortak rapor hazırlam ışlardır. Bu rapor yasak
lam aya ilişkin sorunların çözümlenmesi bakımından bir 
aşam a niteliğindedir.

Bundan sonraki çalışm alar, bölgenin ve hatta 
memleketimizin tarımına yenilikler getirecek projelerin 
hazırlanmasını ve bu projelerin uygulanmasını öngör
müştür. İki hükümet arasında bu konuda yakın bir işbirliği 
mevcuttur. Bu cümleden o larak, Amerikalı uzmanların 
tekrar memleketimize gelerek Türk uzm anlarla birlikte 
söz konusu projelerin üzerine eğilmeleri sağlanmıştır. 
Başkan Nixon'un Haziran ayında Başbakan Erim’e gön
derdiği mesajda belirtmiş olduğu şekilde en kıymetli 
elemanlarını böylece Türk hükümetinin emrine vermesin
den memnunluk duyulm aktadır. Daha önceki ABD uz
m anlar hey’etine dahil bulunan kıymetli tarımcı Dr. 
West başkanlığında b ir öncü hey’et A nkara'da uzman
larım ızla çalışm alara devam etmek üzere bayramı tak i
ben memleketimize gelecektir.»

15 Ocak 1972 İTALYAN HÜKÜMETİNİN İSTİFASI

Sosyalistler, Sosyal Demokratlar, Cumhuriyetçiler 
ve Hıristiyan Demokratlardan kurulu M eıkez-So l Koalis
yon Başbakanı Emilio Colombo, koalisyon üyeleri a ra 
sındaki an laşm azlıklardan dolayı istifa etmiştir.

15 Ocak 1972 DANİMARKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

Danimarka hükümetinin, K ıbrıs’taki Barış Gücü 
m asraflarına 120.000 dolarlık bir katkıda bulunacağı 
açıklanmıştır.
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15 Ocak 1972 MALTA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

M alta Başbakanı Dom Mîntoff ile İngiltere Savun
ma Bakanı Lord Carrington arasında Roma'da yapılan 
görüşmeye Nato Genel Sekreteri Joseph Luns da katıl
mıştır. M alta ’daki Ingiliz üssünün kapanması konusun
da bir süredir ilg ililer arasında cereyan eden görüşmeler
le Nato Konseyi de ilgilenmiştir. Malta Başbakanının, 
adadaki üssün kirası için istediği m iktar ile Mütefiklerin 
teklif etiği m iktar arasındaki farkın kapatılm ası konu
sunda, Washington ve Roma gibi bazı Nato üyelerinin 
yardım da bulunabilecekleri öğrenilmiştin

16 Ocak 1972 DIŞİŞLERİ BAKANININ KARMA KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bakanlığı bütçe
sinin Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda müzakeresi 
münasebetiyle b ir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 3).

16 Ocak 1972 YENİ MISIR BAŞBAKANI

Mısır Arap Cumhuriyeti Başkanı Enver Sedat, Baş
bakan yardımcısı A ziz Sıtkı'yı Başbakanlığa getirmiştir. 
Eski Başbakan Mahmut Fevzi ise, Başbakan yardımcısı 
olmuştur. Dışişleri Bakanlığ ına Dr. Murad G alib  getiril
miştir. Eski Dışişleri Bakanı Mahmud Riad, Başbakan 
yardımcısı ünvaniyle Başbakanlık Danışmanlığı görevi
ne atanmıştır.

17 Ocak 1972 BAŞBAKANIN FRANSA ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK
A FP’YE VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Nihat Erim, 19 O cak’ ta Fransa'ya ya p a
cağı ziyaret münasebetiyle Agence France Presse mu
habirine bir demeç verm iştir (Bk. Belge 4).

18 Ocak. 1972 TÜRKİYE-İRAN SINIR KOMİSYONU PROTOKOLÜ

Türkiye - İran Sınır Komisyonunun Tahran'da
4 O cak’ta başlayan 14. toplantısı sonunda bir protokol
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imzalanmıştır. Protokol, Türkiye - İran sınırındaki ka
çakçılık olayların ın ve özellikle koyun kaçakçılığının ön
lenmesi, sınır işaretlerinin daha iyi şekilde tespit edilme
si, bozulan sınır taşlarının onarımı konularını kapsam ak
tadır.

18 Ocak 1972 TÜRK-ARAP TİCARET ODASI TOPLANTISI

Türkiye O dalar Birliğinden bir heyet, 14 Arap ül
kesinin katıldığı Tü rk-A rap  Ticaret Odası toplantısına 
katılmak üzere Bahreyn’e hareket etmiştiı.

19-22 Ocak 1972 BAŞBAKANIN FRANSA’YI ZİYARETİ

Başbakan Nihat Erim, Paris’e hareketinden önce 
basına verdiği demeçte, Fransa’ya yapm ak üzere olduğu 
ziyaret hakkında bilgi verm iştir (Bk. Belge 5). Başbakan, 
öğleden sonra vardığı O rly havaalanında Fransa Baş
bakanı Jacques Chaban - Delmas tarafından karşılanm ış
tır. Nihat Erim, akşam Türk - Fransız Komitesinde bir ko
nuşma yapmıştır. (Bk. Belge 6).

Türk-Fransız resmi görüşmeleri, 20 Ocak'ta Baş
bakanlık binası olan Hotel M atingnon’da başbakanlar 
seviyesinde başlam ıştır. Bu arada Dışişleri Bakanlığı 
olan Quai d 'O rsay’de de teknik seviyedeki heyetler top
lanmıştır.

Başbakan daha sonra Elysée Sarayına giderek, 
Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou tarafından 
şerefine verilen öğle yemeğinde hazır bulunmuştur (Bk. 
Belge 7).

Fransa Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmeden son
ra Nihat Erim, Quai d'Orsay'de Dışişleri Bakanı Maurice 
Schumann ile görüşmüştür. Bu görüşmeden evvel Maurice 
Schumann ile Dışişleri Bakanım ız Halûk Bayülken a ra
sında müzakereler yapılm ıştı. Yine bu arada , 26 Eylül 
1970'de A nkara'da parafe edilen Türkiye - Fransa Sos
yal Güvenlik Anlaşm ası tdfaflarca imzalanmıştır. Akşam 
Fransa Başbakanı tarafından Nihat Erim şerefine bir 
yemek verilm iştir (Bk. Belge 8).
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Fransa ziyaretinin üçüncü gününde Baş'bakcjğj' 
Fransız Radyo - Televizyonunu ziyaret etmiştir. Fransız 
televizyonunda bir akşam evvel Başbakan Nihat Erim ile 
yap ılan bir m ülakat yayınlanm ıştır (Bk. Belge 9). Baş
bakan daha sonra Fransa hükümet başkanı şerefine ika
met ettiği Hotel Crillon’da bir öğle yemeği vermiştir. 
N ihat Erim, öğleden sonra Fransa’nın Savunma İşleri 
ile görevli Devlet Bakanı Michel Debre ile görüşmüş,. 
Paris Belediyesini ziyaret etmiş ve daha sonra Paris Bü
yükelçilim iz Haşan Işık tarafından şerefine verilen res
mi kabulde bulunmuştur. Türkiye - Fransa ortak b ild iri
si 21* O cak’ta yayınlanm ıştır (Bk. Belge 10). Başbakan 
Nihat Erim, 22 O cak’ta Fransa’dan ayrılm adan evvel 
Paris Metrosunu ve bir Van Gogh sergisini gezmiştir. Bcr 
arada Paris'teki bazı Türk öğrencileri THY binası önünde 
aleyhte gösteriler yapm ışlardır. Baş'bakan, yurda dönü
şünde, ziyareti ile ilgili o larak şu demeci vermiştir :

«Fransa'nın Türkiye’nin güvenliğine verdiği bü
yük önemi, yakından en yetkili devlet adam larından öğ
renmiş oldum. Fransız devlet adam ları ile yaptığım gö
rüşmeler, iki memleket ilişkilerinin geleceği için güzel 
temeller atılm asına meydan verdi. Seyahatim iz her ba
kımdan faydalı oldu. Başta sayın Cumhurbaşkanı 
Pompîdou olmak üzere, bütün Fransız devlet adam ların
dan, yetkililerinden, memleketimize karşı büyük bir ilgi 
ve takdir olduğunu müşahade etmek, bizim için ayrıca 
bahtiyarlık teşkil etti. Bundan sonraki ikili ilişkilerim iz 
ekonomik, sosyal, kültürel alan larda yeni gelişmeler 
kaydedecektir. Bundan dolayı çok memnunum.»

19 Ocak 1972 KARAYA OTURAN BİR SOVYET GEMİSİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih A kb il, M arm ara 
adası açıklarında karaya oturan Sovyet nakliye gemisi 
lrgız hakkında basın mensuplarının sorusu üzerine 'bîr 
açıklam a yapmıştır (Bk. Belge 11).

19 Ocak 1972 AVUSTRALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Avustralya hükümeti, Kıbrıs'taki Birleşmiş M illet
ler barış gücü masraflarının karşılanm ası için 100.000 
dolarlık bir katkıda bulunmuştur.
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20 Ocak 1972 DÜNYA BANKASININ TARIM PROJELERİNE KREDİSİ

Dünya Bankasının Uluslararası Kalkınma Örgütü 
(IDA) Türkiye’ye 18 milyon dolarlık kredi açmıştır. Kredi 
Silifke, Köprüçay ve Tokat bölgelerindeki sulama tesis
lerinin tam amlanm asını sağlıyacaktır. Sulama tesisleri
nin tam am lanm ası tasarısı FAO (Birleşmiş M illetler Gıda 
ve' Tarım Örgütü) ve Dünya Bankasının îşbirliğiyle ha
zırlanmıştır.

21 Occrk 1972 ORGENERAL BATUR’UN HAVA KUVVETLERİNİ
GÜÇLENDİRME VAKFININ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Ba- 
tur, Anadolu A jansına verdiği bir demeçte, Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının am açlarını şöyle izah 
etmiştir T

«Biz bunu dört safhada mütalaa ediyoruz. Birin
cisi : maddî olanağı temin etmek, İkincisi : fabrikayı kur
mak. Üçüncüsü, bugün 'bütün devletler tek başına uçak 
yapam az hale geldiler. Uzun seneler araştırm a, geliş
tirme için beklemektense, denenmiş, oturmuş, bizim için 
uygun b ir uçağın lisans ve projesinin dışardan alınm a
sıy la , işletme kapitalinin, masrafının biriktirilmesi. Dör
düncü kısım da' her yıl gelen gelirleri Vakfın hava kuv
vetlerine devretmesi suretiyle, o parayla , o fabrikaya 
uçak ısm arlam ak.»

21 Ocak 1972 ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MADDELER KONTROL
HEYETİNİN ANKARA’DAKİ TEMASLARI

Heyetin A nkara ’daki tem aslarıyla ilgili o larak Dı
şişleri Bakanlığının yaptığı açıklam a şöyledir :

«U luslararası Uyuşturucu M addeler Kontrol Organı 
Başkanı Sir Henry Greenfield, beraberinde organ üyele
rinden Prof. Paul Reuter ve organ sekreteri M. Biter ol
duğu halde, 18-20  Ocak tarihlerinde A nkara ’da resmî 
temaslarda bulunmuştur.
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Kontrol Organı mensuplarının ilgili ülkelere görev
leri gereği zam an zam an yaptıkları seyahatlerden ıbirini 
teşkil eden bu ziyaret sırasında, heyet üyeleri, A dalet 
Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Prof. Suat Bilge, Tarım- 
Bakanı Prof. Orhan Dikmen ve Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Büyükelçi Eralp tarafından kabul edilm işlerdir.

Heyet üyeleri daha sonra, ilgili Bakanlık lar tem
silcilerinin katıldığı toplantılarda, uyuşturucu maddeler 
sorunu üzerinde görüşmeler yapm ışlardır. Görüşmeler sı
rasında Organ temsilcilerine, ilgili makamlarım ızın uyuş
turucu maddelerle mücadele konusunda izlendiği tutum 
ve kaçakçılıkla mücadele, diğer devletlerle yapılan iş
birliği hakkında bilgi verilm iş ve görüş teatisinde bu
lunulmuştur.

Kontrol Organı Başkanı Sİr Henry Greenfield, Türk, 
m akamlarının bu konudaki tutumun uluslarası andlaş- 
m alarda öngörülen standart tatbikata uygunluğu yönün
den kendilerine çok olumlu bir izlenim yaratm ış olduğu
nu söylemiştir.»

22 Ocak 1972 OSMAN ÖREK’İN KIBRIS-AET MÜZAKERELERİ
KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek ile K ıb rıs- 
Avrupa Ekonomik Topluluğu görüşmeleri konusunda y a 
pılan m ülakat Kıbrıs’ta çıkan Halkın Sesi gazetesinde y a 
yınlanmıştır.

Osman Örek, bu m ülakatında Türk toplumunun 
menfaatleri korunduğu takdirde Ortak Pazar ile yapı- 
yap ılacak  bir an laşm ayı müspet karşıladığını- söylemiştir. 
(Bk. Belge 12).

Kıbrıs'ın Ortak Pazara katılması amacı ile yapılan 
görüşmelerin birinci bölümü 25 O cak’ta Brüksel’de sona 
ermiştir. Anlaşm anın bu ilk bölümünde A ltılar ile K ıb
rıs arasında serbest mübadelenin kurulması öngörül
müştür.

22 Ocak 1972 ORTAK PAZAR’IN DÖRT ÜYESİ İLE İMZALADIĞI ANLAŞMA
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maları im zalam ışlardır. Brüksel'de im zalanan bu an laşm a
lar, sözügeçen dört ülkenin 1 Ocak 1973'ten itibaren Ortak 
Pazarın tam üyeleri olmasını öngörmektedir.

24-25 Ocak 1972 ’ AKIŞTAN DEVLET BAŞKANININ ZİYARETİ

Pakistan Devlet Başkanı Zülfikar Alı Butto, bazı O r
ta - Doğu ve Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlere Tahran’- 
da kısa bir tevakuftan sonra Türkiye ile başlamıştır. 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Pakistan Başkanı şerefi
ne 24 Ocak akşamı bir yemek vermiştir (Bk. Belge 1‘3). 
Zü lfikar A li Butto, A nkara'daki temasları sırasında bir 
basın toplantısı yapmıştır (Bk. Belge 14). Butto'nun Türk 
devlet adam ları ile yaptığı görüşmeler hakkında bir or
tak bildiri yayınlanm ıştır (Bk. Belge 15). Pakistan Dev
let Başkanı, Türkiye'den sonra sırasıyla Fas, Tunus, Lib
ya ve Mısır'ı ziyaret etmiştir.

24 Ocak 1972 SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI

Başbakan Nihat Erim, sıkıyönetimin uzatılması do- 
layisiyle Mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hâ
len büyük bir komplo ile karşı karşıya olduğunu söyle
miştir. Erim bu konuda, «Gençlerimiz Kar! M arks’ı, Mao'- 
yu, Che G uevara’yı okuyarak amatörce ortaya çıkmış de
ğillerdir. Profesyonel bir örgüt genç beyinleri bu yola 
sevketm iştir.»

Baş'bakan daha sonra Türkiye'de demokratik reji
min devamı ve insan haklarına saygı konusunda şun
ları söylemiştir :

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Avrupa ailesinin 
bir ferdidir. Konseye ve Ortak Pazara üyeyiz. Avrupa 
Konseyine üye olan devletlerin anayasa larında, üye o la
cak ülkenin demokratik rejiminde olması ve insan hak
larına saygılı olması şartı vardır. Biliyorsunuz, Yuna
nistan bu Konseyden çıkarılmıştır. Türkiye için resmi bir 
şikâyette bulunulmamıştır. Bu, büyük meclisin, silâhlı 
kuvvetlerimizin ve naçiz hükümetinizin elbirliği ile gös
terdiği bir gayretin eseridir. Ben görevde kaldığım müd
detçe, bu itibarlı vaziyetim izi m uhafaza ve arttırmak 
için gayret şadedeceğim .»
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Sıkıyönetimin uzatılması aleyhinde., CHP, Tabii S e 
natörler, bazı bağımsızlar, BP Genel Başkanı ve Genel 
Sekreteri, birkaç da DP m illetvekili oy vermişlerdir.

26 Ocak 1972 BAŞBAKANIN BAYRAM MESAJINDA İKTİSADİ DURUM
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Başbakan Nihat Erim, Kurban Bayramı dolayısiyle 
yayınladığı m esajda, kalkınma hamlesi konusunda özet
le şunları söylemiştir :

«1971 yılı sonunda Türkiye’nin ekonomik geliş
mesi iyimserlik yaratacak bir düzeyde yürümektedir.

İhracat ve ithalâtım ızda önemli gelişmeler olmuş 
ve program tahminleri aşılmıştır. 1971 yılında 676,6 
milyon dolarlık ihracat, 1170,8 milyon dolarlık ithalât 
gerçekleştirilm iştir. M al ihra'catımızda 1970’e göre sağ
lanan artış hızı yüzde 15 civarındadır. Merkez Banka
sındaki rezerv miktarımız ise yıl sonunda 755 milyon 
dolara ulaşmıştır.

Aslında 1971 yılında, üretim ve ticaretten çok, 
yatırım ların sorun o larak belirdiği bir gerçektir. Kamu 
kesiminin cari harcam alarında özellikle devlet memur
ları kanununun getirdiği ek 8 m ilyar TL. yük nedeniyle 
yüksek oranda artış olmuş ve kamu yatırım larının sabit 
fiyatlarla  ancak 1970 düzeyinde 16,4 m ilyar TL. o larak 
gerçekleşmesine olanak sağlayabilm iştir. Öte yandan 
özel yatırım lardaki artış sabit fiyatlarla  yüzde 8,2 ora
nındadır.»

26 Ocak 1972 TARIM BAKANININ ALMANYA’YI ZİYARETİ

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, Batı Berlin’de Ye
şil hafta sergisinin açılışında bulunmak ve Federal A l
m anya'da tarım yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üze
re A lm anya ’ya gitmiştir.

26 Ocak 1972 VARŞOVA PAKTI TOPLANTISINDA AVRUPA
GÜVENLİĞİ KONFERANSI İLE İLGİLİ ÇAĞRI

Varşova Paktı Siyasi Danışma Komitesinin Prag'da 
yaptığı toplantıdan sonra yayın 'anan bildiride, Varşova 
Paktı ülkelerinin, Avrupa Güvenliği Konferansının en
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kısa zam anda toplanmasından yana oldukları ve Kon
feransın 1972 yılı içinde toplanabileceği umudunu taşı
makta oldukları belirtilm iştir.

O ttaw a’da bulunan Nato Genel Sekreteri Luns, bu 
konuda görüşü sorulduğunda, Varşova Paktı toplantısı 
sonuçlarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, özel
likle Manlio Brosio’nun özel temsilci o larak Varşova 
Paktı üyesi ülkelere kabul edilmesi yolundaki teklife 
açık bir cevap verilmemiş olmasından üzüntü duyduğu
nu belirtmiştir.

28 Ocak 1972 BELÇİKA’DA YENİ HÜKÜMET

Gaston Eyskens tarafından kurulan yeni Sosyalist- 
Sosyal Hrıstiyan koalisyon hükümeti Belçika meclisinde 
güven oyu almıştır.

30 Ocak 1972 NEPAL KRALININ ÖLÜMÜ

Nepal Kralı M ahendra’nın ölümünden sonra Nepal 
tahtına Veliaht Deva geçmiştir.

30 Ocak 1972 DR. GUYER’İN LEFKOŞE’DEKİ TEMASLARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Siyasi İşler 
Yardımcısı Dr. Roberto Guyer, «beşli» görüşmelerle il
gili o larak temaslarda bulunmak üzere Lefkoşe’ye gel
miştir. Dr. Guyer, 1 Şubat günü, Kıbrıs Türk Yönetimi 
Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl 
Küçük ile görüşmüş, daha sonra Atina ve Ankara'yı z i
yaret etmiştir.

31 Ocak 1972 EYİCEOĞLU’NUN DENİZ KUVVETLERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ DEMECİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eyiceoğlu, 
Türk deniz gücünün güçlet^diriImesî konusunda Anadolu 
Ajansına b ir demeç vermiştir. Oram iral Eyicoğlu, 11 Şu- 
bat'ta Gölcük donanma üssünde Am erika'dan alınan beş 
bin ton yük kapasiteli yüzer havuza bayrak çekilec-eği-
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nî, A lm anya'dan alman TCG Ülkü adlı ana gemisinin 
Nisan ayı içinde Türkiye'ye geleceğini söylemiştir. A l
m anya'da yaptırılacak iki denizaitıdan başka, Nisan 
ayında Am erika’dan alınan TCG Oruçreis ve TCG Uluçre- 
is denizaltıların Türkiye’ye geleceği, Temmuz ayında da 
Am erika'dan alınan TCG Muavenet muhribinin geleceği 
belirtilm iştir.

Exocet füzeleri ile donatılmış hücumbotları için 
bir sonuca varılm adığını bildiren Eyiceoğlu, Norveç’ten 
satın alınacak «penguen» tipi hücumbotlarının güdümlü 
füzelerle donatılmış olacağını söylemiştir. Öte yandan 
Gölcük tersanesinde yapılan TCG Berk muhribinin Tem
muz ay ı içinde donanmaya katılacağı, onun bir eşi olan 
TCG Peyk’in de aynı tarihlerde denize indirileceği ifade 
edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, savaş gemilerinden 
başka yardımcı gemilere de İhtiyaç olduğunu ve bun
ların çoğunun kendi tersanelerimizde yapıldığını söyle
miştir.

31 Ocak 1972 MADENCİLİK KANUN TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü A li İhsan Gö- 
ğüş, madencilik reformu kanun tasarısının parlamento
ya sevkedild iğini, tasarının kanunlaşması halinde, bo
raks ile iyi işletilmeyen linyit madenlerinin devlet eliyle 
işletileceğini açıklam ıştır. Hükümet sözcüsü bu konuda 
şunları da ilâve etmiştir :

Madenlerimizden sağlanan gelir içindeki yabancı 
sermayenin payı, verilen bütün teşvik edici izinlere rağ
men, yüzde T’e erişememiştir. Buna karşılık, bazı önem
li kaynaklarım ızın değerlendirilmelerinde ticarî am açlar 
ulusal çıkarlarım ızı geri bırakm ıştır. Bu sakıncalardan 
korunmak, endüstrimizin muhtaç olduğu hammaddeleri 
emniyet içinde ve yeterince üretebilmek için doğal kay
naklarım ız ile ilgili her türlü hakkın ancak Türk va tan
daşlarına ve onların kurdukları şirketlere verilebilmesi 
görüşü tasarımızın en belirgin unsurudur.
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31 Ocak 1972 TÜRKİYE-SURİYE ANLAŞMASININ UYGULANMASI İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye ve Suriye hükümetleri, emlâk görüşmeleri 
sırasında 26 Şubat 1971 tarihinde A nkata ’da im zalanan 
«1966 yılında Konulmuş Kısıtlayıcı Tedbirlerin Kısmen 
Kaldırılm asına ilişkin Türkiye - Suriye Anlaşm ası» ile il
gili Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğün
den bir açıklam a yapılm ıştır. Açıklam aya göre, sözügeçen 
hükümetler Anlaşm anın 1 -3  üncü bölümlerinin 15 Şu
bat 1972'den itibaren uygulanmasına başlanmasını ka
rarlaştırm ışlardır (Bk. Belge 16).
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B E L G E  1 4 Ocak 1972

AMERİKA’NIN YENİ EKONOMİK SİYASETİ HAKKINDA BİLGİ

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ortak Ekonomi Komitesi M üşaviri 
Prof. Hardt, A n ka ra ’da yaptığı basın toplantısında özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye’ye geliş amacım , mesîekdâşları o larak Türk ekomistleriyle ta
nışmak, onlarla bilhassa Amerika'nın ekonomik mes’eleleri ve durumu hak
kında konuşmak ve Am erika'nın m illetlerarası ekonomik alandaki pozisyonu
nu izaha çalışmaktır.

Birleşik Am erika, 19.45- 1971 yılları arasındaki hakim durumu artık mu
hafaza etmeyecek olan yeni bir ekonomik ilişkiler dönemine girmiştir. Cum
hurbaşkanı N ixon’ın Ağustos içinde tesbit ettiği yeni ekonomik siyasetin am aç
ları, karşılığını uluslararası alanda bulmuşsa da, bir yeni ilişkiler dizisi tesbit 
ermede bu sadece bir başlangıçtır. Gerekli olan, para kurlarının zaman zaman 
yeniden değerlendirilmesi değil, bu kur ayarlam alarında yeni bir sistemin ge
tirilm esidir. Dolara karşılık diğer paraların ortalama yüzde 12 oranında re- 
valüe edilmesi Birleşik Amerika için geçici bir kazanç ise de, kısa bir zam an
da ticarî iş hacminin 9 m ilyar dolardan 13 m ilyar dolara çıkmasını beklemek 
iyimserlik olur.

Bu ekonomik bozulma olagelmekte olan hareketlerin bir neticesidir. Fa
kat bilhassa uluslararası rekabet piyasasında Amerika'nın rekabet durumunu 
kaybetmesidir. Bunun sebebi de özellikle A lm anya ve Japonya ’nın daha çok 
Am erika’nın istihsal edip de piyasada rekabeti o lam ıvacak bir durumdan çık
masına sebep olacak malları istihsal etmeleridir.

Yavaş yavaş ticareti Amerika aleyhine doğru dönmüştür. A m erika’nın 
bugünkü p iyasada, uçak sahasında, elektronik beyinler sahasında bir üstün
lüğü var, ama bu tip m allar çok az. Amerika ile Japonya arasındaki ticaret 
ilişkisinden bahsederek bir misal vereyim : küçük ekonomik araba lar konu
sunda, 1970-71 yıllarında Japon arabaları Am erika’da birdenbire piyasayı 
işgal etti. Paslanm az çelik konusu da öyle. Paslanmaz çelik satışları o kadar 
süratle yükseldi ki Am erika’nın kendi piyasasında kendi elinde olan, kendi 
kontrolü altında olan bu satışların yüzde 60’ını, Japon paslanm az çeliği ele 
geçirdi. ABD'nin bu yeni ekonomik siyasetinin asıl hedeflerinin A lm anya ve 
Japonya olmasının en büyük nedeni budur. ^

Fakat konulan ilâve yüzde 10 vergi, Japonya ve A lm anya ’ya dünya
nın diğer ülkelerinden daha az etki yaptı. Zaten bu konu diğer ticaret ülkeleri 
tarafından tenkit ediliyordu.
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Şimdi bu ilâve yüzde 10 vergi kaldırılm ıştır. Yen ve Alm an markımr? 
kurları yükseltilm iştir. Bu bir başlangıçtır.

Yaln ız hâlâ Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri ABD'nin tarım ürünlerinin 
ithaline manidirler. Ve bu ABD ’nin ticaret hesaplarında önemli bir noktadır,»

Prof. Hardt, daha sonra Amerikan dış yardımı ve Türkiye’ye yardım 
konusunda da şunları söylem iştir:

«Amerikan Hükümeti yardım kanununu Kongreye sunduğu zam an, bunun 
kolaylık la geçeceğini ümid ediyordu. Ve bildiğiniz gibi bu kanun reddedildiği 
g ib i, hâlen de kanunlaşmış değild ir ve müzakereler devam etmektedir. Bu mü
zakereler sonucu, kanunun şekli ne o lacak ne şekilde bir yardım a karar vere
bilecek, onu bugünden söylemek mümkün değildir. Fakat kişisel kanaatim 
o larak tahmin ederim ki, daha çok proje kredilerine önem verilecek. Ve bu daha 
az miktarda olacaktır.

Kongre üyeleriyle olan ilişkilerimde eğer kanaatlarını tam an layab ild im se, 
bazı ülkelere karşı tam am iyle menfidirler, bazı ülkelere karşı da kuvvetle müs- 
bet kanaat taşıyorlar. Bazılarına karşı da ortada b itaraf bir hal taşıyorlar.

Türkiye'ye karşı kanaat kuvvetli müsbet bir kanaattir. Dolayısiyle devam 
edecektir. Bunun belki bir sebebi ananevi o larak yapılm ış olan tem aslar, belki 
de afyon konusunda yapılan işbirliği. Yaln ız bir şeyi tebarüz ettireyim, her
halde yardım lar, eskiden olduğu gibi belirli bir rakam halinde her yıl tekrar
lanarak belirli projelere verilmiyecek. Onun yerine muayyen bir proje içn mu
ayyen bîr ülkeye gidilecektir. Yani yard ım lar artık ülkelerden çok filân ülkenin 
filan projesine şeklînde olacaktır.

ABD bütçesi, tarihte görülmediği kadar büyük çapta açık vermektedir. 
Ve yardım lar bu bütçe açığının içerisinden çıkacaktır. ABD'de Kongre üyelerine 
oy sağlıyacak olan pek çok da proje var. Yardım , kongre üyelerinin hiçbirine 
oy sağ layam az.»

B E L G E 2 7 Ocak 1972

CUMHURBAŞKANININ YABANCI MİSYON ŞEFLERİ İÇİN VERDİĞİ 
RESMİ KABULDE YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, yabancı misyon şefleri için verdiği resmi 
kabulde şu konuşmayı yapm ıştır:

«Yeni yıla girişim iz münasebetiyle; memleketimizde görevli diplomatik 
misyonların seçkin şefleri île askerî heyet ve ataşelerini, Cento Genel Sekreterini, 
m illetlerarası teşekküllerin değerli Temsilcilerini zarif eşleriyle tekrar bir arada 
görmekten ve beraber olmaktan, eşimle birlikte büyük bahtiyarlık duyuyoruz.
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Sayın Duayen Büyükelçi Ekselans Osman Mohammed'in sizler adına yap 
tıkları konuşmadan, şahsımız ve memleketimiz için izhar buyurdukları duygu
lardan çok memnun olduk. Kendilerine ve hepinize teşekkür ederiz.

Ekselansın, geçen yıl kİ toplantımızda zevkle dinlediğim türkçesinin, daha 
da güzelleştiğini görmek, bizim için ayrı bir hâz vesilesi oldu.

Geride bıraktığımız yılın; dünya barış ve istikrarı ile uluslararası ilişkiler 
bakım ından, çok önemli gelişmelere şahit olduğu kanısındayım . Bunlar a ra
sında; tehlikeli durumlar yaratan lar ve endişe uyandıranlar mevcut olduğu 
gibi, dünyada insanhk ideallerine uygun, âdil bir ortamın tesisi yolunda sene
lerdir süregelen gayretleri destekleyenler de bulunuyor.

Olumsuz gelişmelerin başında, Hindistan ile Pakistan orasında savaşa 
kadar giden ihtilâ f gelmektedir. Bu iki ülke arasında hasıl olan durum, sadece 
Güney Asya için değil, dünya barış ve istikrarı açısından da ciddî tehlikeler 
doğurmuştur. Bu arada ; masum kitlelerin duçar olduğu ızdıraplar, bizim için 
büyük bir üzüntü kaynağı teşkil etmiştir. Her iki ülkedeki barışçı liderlerin; bu 
ih tilâ fa , hakkaniyete ve adalete uygun ve devletlerin hükümranlık ve toprak 
bütünlüğüne riayet eden bir çözüm yolu bulmaları en büyük temennimizdir.

Orta Doğu’daki ihtilâfın, 1971 yılında da bir çözüme bağlanam am ası 
bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir. A r
tık, bu anlaşm azlığa da; Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde bir çözüm 
bulunmasını bekliyoruz.

Bahsettiğim bu iki önemli sorunun hallinde; bütün dünya ülkelerine bü
yük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye, bu sorumluluğu müdrik o larak, olum
lu gayretler sarfetmiş ve sarfetmeğe de devam edecektir.

Üzerinde durmak lüzumunu hissettiğim bu iki meselenin yanında, dün
yanın istikbali bakımından ümitlerimizi kuvvetlendirici mahiyet taşıyan geliş
melerin de vukubulduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz.

Geçen yıl ki toplantım ızda, barışın temeli olan devletlerarası güvenliği 
ve işbirliğini takviye bakımından artık belirli bi rmüzakere ve çalışma ortamı
na girilmesinin beklenebileceğine işaret etmiştim. Filhakika; bu müzakere ve 
çalışma ortamına girilmesi fikrinin nisbeten de olsa kuvvetlenmesi sayesinde, 
evvelce A vrupa’da başlamış olan yumuşama havası daha belirli bir hale gel
miştir.

Bunun tezahürleri o larak; A lm anya meselesinde önemli gelişmeler kay
dedilm iş, A vrupa’nın güvenlik ve istikrarı şartlar-Knı görüşmek üzere bir veya 
müteaddit konferanslar akdetmek fikri daha da kuvvet kazanmıştır. A vrupa ’
daki bu olumlu gelişmelere ilâveten, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş M il
letlere  dahil olması ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu memleketin görüş
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melere başlam ağa karar vermeleri, dünya barış ve istikran uğrunda 1972 yılı 
için beslediğimiz ümitleri takviye eylemektedir. Nihayet, m illetlerarası para 
meselelerinde elde edilen bir kısım başarılar, samimî zihniyeti ile hareket edil
diği takdirde, güç ve karışık konularda da olumlu sonuçlara varılm asının 
mümkün olduğunu göstermiştir.

Kısaca temas ettiğim bu iki türlü gelişmelerden müşterek bir unsur çı
karılabileceğini sanıyorum. O da; kanaatimce, dünya milletlerinin barış ve hu
zur içinde yaşam a arzularının gittikçe daha belirli ve kuvvetli bir şekilde ağır
lığını hissettirmesidir. Bu kutsa l-arzu , mahiyetleri ve ideolojileri ne olursa ol
sun, Hükümetlerin politikalarını önemle etkilemektedir.

Bu durumu, bütün insanlığın şükranına yaraşan bir tarzda dile getiren 
Papa VI ncı Paul, b ildiğiniz gibi; 1 Ocak tarih ini, her yıl kutlanması gereken, 
Dünya Barış Günü o larak ilân etmiştir.

Onun içindir ki; M illî Güvenlik Politikasını, kuruluşundan itibaren, A ta
türk'ün «Yurtta Barış, Dünyada Barış;» ilkesi üzerinde yürüten Türkiye Cumhu
riyeti, 1 Ocak gününü ya ln ız yeni yılın ilk günü o larak değil, aynı inanç ve 
arzu ile kutlamıştır.

Dünya barış ve güvenliğine samimiyetle bağlı olan Türkiye; 1971 yılı 
içinde de, an 'anevî dış politikasını devam ettirmiş ve uluslararası meselelerde 
üzerine düşen görevleri ve gayretleri, Birleşmiş M illetler ideolinin dayandığı 
prensipler ile mensup olduğu ittifakların am açları dairesinde, yerine getirme
ğe çalışmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde hareket etmek azim ve kararın
dadır.

Türkiye, bu a n ’anevî tutumundan mülhem o larak; milletçe bağlı bulun
duğumuz Kıbrıs dâvam ızda da yeni bir işbirliği zihniyeti göstermiş ve bild iği
niz gibi, toplum lararası görüşmelerin başarı im kânlarını arttırmak ümit ve ga- 
yesile , bunların genişletilmesini olumlu karşılamıştır. Ancak, bilhassa belirt
mek isterim ki, Türkiye, Kıbrıs dâvasının uluslararası taahhütlere saygı esa
sına, hakka ve adalete dayanan bir hal çaresine ulaştırılması hususunda baş
langıçtan itibaren ortaya koyduğu kararlılığını aynen m uhafaza etmektedir ve 
bunu aynı önemle sürdürecektir.

Bu düşünce ve duygularla; 1972 yılın ın, dünyada, barış ve güvenlik için
de geçmesini ve ülkelerim izin terakkisi, refahı, sîzlerin ve ailelerinizin sağlık 
ve mutluluğu hususunda uğurlu olmasını diler, seçkin topluluğunuza teşek
kürlerimi sunarım .»
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B E L G E  3 16 Ocak 1972

DIŞİŞLERİ BAKANININ KARMA KOMİSYONUNDA YAPTIĞI 
BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bakanlığı bütçesinin Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan,

Bütçe Komisyonunun Sayın Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığı görevini ifaya çağrıldığım zam an, yurt dışında görev
de bulunuyordum. Bu görevden ayrılm am ın icab ettirdiği veda ziyaretlerini 
ifa etmek ve bazı temaslarda bulunmak üzere tekrar Am erika’ya gidişim do- 
layısiyle Bakanlığım bütçesinin muhterem komisyondaki müzakeresinin bir sü
re geciktirilmesine ihtiyaç hasıl oldu. Tarafımdan rica olunan tarih değişi ki I i- 
ğini kabul buyurmak suretiyle bana müzakerelerde bizzat bulünmak im kâ
nını vermiş olmanızdan dolayı, teşekkürlerimi arzederim.

Şimdi müsaadenizle, bütçe görüşmelerindeki yerleşmiş teamüle uyarak 
belli başlı dış politika sorunları üzerinde durmak ve bunlar hakkındaki görüş
lerimi bildirmek istiyorum.

Sayın Üyeler,

Dünya siyaset sahnesini meşgul eden dış politika konularının gelişmesi 
çok süratlenmiştir. Başka bir deyimle tarihin akışı hızlanmıştır. Gerçekten son 
beş, on senede müşahade olunan kesafetteki dış politika o laylarına şahit o la
bilmek için geçen yüzyılda en az yarım  asırlık bir gelişme devresini izlemek 
lâzım gelirdi. Bunun pek çeşitli sebepleri vardır. Yaln ız bir vakıa o larak kar
şımızda duran hakikat şudur ki, basın ve yayın vasıtalarındaki baş döndürü
cü teknolojik gelişme, milletleri birbirine çok yaklaştırm ış; bir dünya kamuoyu
nun teşekkülüne imkân sağlam ış; dünyanın neresinde vukua gelirse gelsin, 
eskiden m ahallî telakki edilebilecek nitelikteki olayların dahi, işaret ettiğim 
bu kamuoyunun malı olmasına yol açmıştır.

Bu çerçeve içinde bizim de, Türkiye o larak ilgi duyduğumuz, yakından 
izlediğimiz dış politika sorunlarının sayısı hayli kabarıktır. Bütçe müzakerele
rinin süratli akışının çizdiği zam an çerçevesi içinde bunların hepsi üzerinde a y 
rı ayrı durmanın mümkün olacağını sanmıyorum. Bu itibarla maruzatımı dış 
politika sorunlarının en önemlileri üzerinde toplamağa çalışacağım .

Sayın Üyeler,
Son birkaç yıld ır Avrupa'da gittikçe geliştiğini müşahade eylediğim iz 

yumuşama havası arkada bıraktığımız yıl zarfında, daha da yerleşmiş ve be
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lirli hale gelmiştir. İkinci Cihan Savaşının yıkıntılarından güçlükle ve büyük: 
emek ve gayretler pahasına sıyrılmış olan Avrupa m illetlerinin, kıt’a üzerinde 
güvenilir bir barış nizamının teessüsünü samimiyetle arzu eyledikleri açıkça 
görülm ektedir^Btr hava içinde A vrupa ’daki güvenlik meselelerinin ilgili bütün 
m iljetleriii katılacakları bir veya bîr seri güvenlik ve iş'birliği konferanslarında 
görüşülmesi fikri zihinlerde yerleşmeye başlamıştır. Federal A lm anya ’nın, Sov- 
yetler Birliği ve Polonya ile gerçekleştirdiği, «kuvvete baş vurm am a» gayesi
ne müteveccih Moskova ve Varşova andlaşm aları bu hususta zemini hazırla
yıcı önemli ad ım lar olmuşlardır. Bunların arkasından, İkinci Cihan Savaşının 
sonundan beri A vrupa’yı ve dünyayı zam an zaman çok tehlikeli bunalım ların 
eşiğine kadar getirmiş olan Berlin konusunda dört büyükler arasında bir an 
laşm aya varılm ası, bunu A lm anlar arasında varılan , konunun tatbikatına mü
teallik  d iğer bir anlaşm anın izlemesi ayrıca ümit verici gelişmelerdir. A lm an
lar arasındaki meselelerin halli hususunda yapılm akta olan temasların, daha 
evvel saydığım olumlu gelişmelere paralel o larak, müsbet bir sonuca u laşm a
sına intizar olunmaktadır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sükûnun 
teessüsüne matuf dış politika prensiplerine uygun o larak bu olumlu gelişmeleri 
memnunlukla karşılam ıştır ve bunlara, şimdiye kadar olduğu gibi bundan böy
le de olumlu katkısını getirmeye devam edecektir.

Avrupa'da yerleştiğine işaret eylediğim bu yumuşama havasına bakarak,, 
güvenlik İhtiyacının bütün diğer memleketler gibi, Türkiye bakım ından da 
önemini kaybettiğini düşünmemek lâzımdır. Bir denge ve savunm a unsuru 
olan Kuzey Atlantik İttifakının memleketimizin dış güvenliğini temindeki öne
mini ve değerini muhafaza ettiğini belirtmek isterim.

İttifakın kuruluş yıllarındaki koşullarda vuku bulan değişikliklere ve so
ğuk harp devresinin geride kalm asıyle bugün Doğu-Batı ilişkilerinde müşahade 
edilen gelişmelere rağmen Türkiye, İttifakın mevcudiyet sebebinin devam et
mekte olduğuna inanm aktadır. Zira dünyanın diğer köşelerinde zam an zam an 
vuku bulan krizlere, hattâ harplere rağmen Avrupa'da bugün bir «détente» tan 
bahsedilebiliyorsa, bunda İttifakın bu Kıt'ada sağlam ış olduğu istikrar ve 
güvenlik hissinin büyük hissesi olduğunu unutmamak gerekir.

Doğu-Batı ilişkilerindeki yumuşama havasının yarattığı nisbî iyimserlik 
havası içinde, zam an zam an bazı çevrelerde ortaya atılm akta olan, NATO 
gibi bir savunma teşkilâtına artık ihtiyaç kalm adığı yolundaki fikirlerin bazı 
kamu oyları indinde eskiye oranla daha fazla değer kazanm ası mümkündür. 
Böyle bir eğilimin İttifakın savunma görevi ve gücü üzerinde yapabileceği 
olumsuz etkilerin önlenebilmesi, İttifak o larak güvenlik sorunlarına verd iğ i
miz önemin azaltılm am asına ve bu konularda üyeler arasındaki İşbirliğinin 
devam ettirilmesine bağlıdır.
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Geçen ayın başında Brüksel'de yapılan son NATO Bakanlar Konseyi top
lantıları, bu hususun genellikle bütün üyelerce de kabul edildiğini göstermiş
tir. Bu toplantılarda, «détente» yolunda girişilm iş bulunan faaliyetlere para
lel o larak, İttifakın, 1970'lerde karşılaşacağı savunma sorunlarının, üyelerin 
İktisadî gelişmelerini aksatm ayacak şekilde halli için alınması gereken tedbir
ler ve bu tedbirlerin gerçekleştirilmesinde gözönünde tutulacak öncelikler tes- 
bit edilm iştir. Am erikalıların ancak Varşova Paktı ülkeleriyle karşılıklı kuvvet 
indirimi üzerinde bir an laşm aya varıldığı takdirde, Avrupa'daki kuvvetlerin
de azaltm aya gideceklerini beyan etmeleri, İttifak güvenliği ve Doğu - Batı 
görüşmelerinin geleceği bakım ından, bu toplantıların en önemli sonuçlarından 
biri olmuştur.

İttifakın müessir bir savunm a örgütü o larak devam etmesinin temini su
retiyle, Brüksel’de yap ılan son Bakanlar toplantılarının, hem savunm a, hem 
détente alanlarında olumlu sonuçlar alınm asına im kânlar hazırladığı söyle
nebilir.

Ancak NATO’nun Türkiye için arzettiği önemin sadece güvenlik ve 
détente unsurlarına istinat ettiğini söylemek de doğru değildir. Türkiye Batılı
ülkelerin ortak felsefe ve dünya görüşünü ve bunların istinat ettiği ilkeleri
paylaşan ve cemiyet o larak gelişmesini bu açıdan gerçekleştirmeğe çalışan 
bir ülkedir. Kuzey Atlantik İttifakı, Türkiye’nin Batı camiası ile mukadderat b ir
liği yaptığını gösteren bir bağ olması nedeniyle, bizim için, ayrı bir anlam
ve önem taşım aktadır.

Bu nedenle Türkiye Atlantik İttifakını bugün de, İttifaka katılmış y ıl
larında olduğu gibi, samimiyetle desteklemekte ve İttifakın bugüne kadarki 
müessiriyetinin temelini teşkil eden üyeler arasındaki istişare, tesanüt ve işbir
liğinin devam ettirilmesini arzu etmektedir.

Sayın Üyeler,
Dış politikamızın ana ilkelerinden biri; sosyal, politik ve ekonomik rejim 

farklarını ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesine engel o larak görmemektir.

Bu esastan hareketle, Hükümetimiz, Doğu Avrupa ülkeleri ile ve
özellikle Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişkilerim izin egemenlik, ba
ğımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılık saygı; hak eşitliği ve iç işlerine ka
rışmama esasları içerisinde gelişmesinin mümkün ve bunun tarafların yararına 
olacağı kanısındadır. Gerçekten, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerim iz bir kar
şılıklı an layış havası içerisinde gelişme yolundadır. Her iki ülkenin devlet
adam ları ve teknisyenleri arasında yapılm akta oJan karşılıklı ziyaret ve te
masların aram ızdaki ilişkilerin bugünkü seviyesine erişmesinde önemli bir his
sesi olmuştur. Sovyetler Birliği Yüksek Şûra Prezidyum Başkanı Ekselans 
Podgorni'nin önümüzdeki baharda gerçekleşmesi beklenen ziyaretinin bu 
olumlu havaya yeni bir katkı teşkil edeceği ümidindeyiz.

39



Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkeleri ile olan ilişkilerim izi de az ev
vel andığım prensipler çerçevesinde geliştirmekteyiz.

Balkan ülkeleri ile ilişkilerim izin hudut veya bölge komşuluğu gibi özel 
bir cephesi olduğunu gözden uzak tutmuyor ve bu ülkelerle ilişkilerim izi iyi 
komşuluk zihniyeti içinde yürütüyoruz. Karşılıklı an layış havası içinde geliş
mekte olan bu ilişkilerin dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliğe katkıda 
bulunacağına inanm aktayız.

Sayın Üyeler,

Avrupa sahnesinde varlığ ına işaret ettiğim olumlu gelişmelere mukabil,. 
Orta Doğu’daki uzun bir geçmişe sahip buhran sürüp gitmekte ve dünya ba
rışı ve özellikle bölgenin güvenlik ve sükûnu için ciddî bir tehdit olma niteliğini 
muhafaza etmektedir.

1970 Ağustos’undan bu yana , bölgede a te ş-k e s ’ in fiilî o larak devam 
ermesi memnunluk vericidir. İsrail ile bir barış anlaşm asına M ısır’ın hazır o l
duğuna dair Başkan Sedat'ın 'beyanatı önemli kaydedilecek bir aşam adır. A n
cak Birleşimiş M illetler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Büyükelçi Jarring 'in , 
Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararına uygun o larak giriştiği çabaların sü
rüncemede kalm ası ve özellikle 8 Şubat 1971 tarihli Muhtırasına ilgili ta ra f
lardan birinin olumlu cevap vermemiş olması hayal kırıklığı yaratm ıştır. Mese
leyi çözümlemek üzere girişilen çaba ve teşebbüslerden müşahhas bir netice
nin sağlanam ayışından dolayı bariz bir tedirginlik görülmektedir. Bu konuda 
umutsuzluk ve karamsarlığın yayg ın lık  kazanması halihazır sükûnun ve ba
rışçı çözüm yollarının yararına olm ayacaktır. Müsait fırsatların zam anında de- 
değerlendirilmesi barışa hizmet eder.

Jarring misyonunun yeniden bir duraklam a devresine girmesi üzerine, 
Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gerginliği azaltabilm ek İçin, İsrail ile 
M ısır arasında, Süveyş kanalının açılmasını da sağ layacak bir ara an laşm ası
nın gerçekleştirilmesi imkânlarını araştırm ıştır. Amerika'nın aracılığı ile ta ra f
lar bazı noktalar üzerinde müşterek esaslara varm ışlarsa da ara an laşm ası
nın hukukî statüsü, İsrail kuvvetlerinin Sina'da geri çekilecekleri hudut, ateş- 
kes’in süresi, Mısır kuvvetlerinin Süveyş kanalının Doğu yakasına hangi statü 
ve şartlar altında geçebilecekleri gibi önemli konularda görüş ayrılık ları devam 
etmektedir.

Orta Doğu anlaşm azlığ ına barışçı çözüm yolları araştırılm ası hususunda 
bir diğer teşebbüs de A frika Birliği Teşkilâtından gelmiştir. Güvenlik Konse
yinin 242 sayılı kararının tatbik imkânlarını araştırm ak ve tara fla r arasında 
ikili temas kurmak üzere A frika Birliği Teşkilâtınca görevlendirilen 10’lar Ko
mitesine bağlı o larak Senegal Devlet Başkanınm başkanlığ ında, N ijerya, Ka
merun ve Zair Devlet Başkanlarından kurulu bir A lt-Ko m ite , Ekim ve Kasım 
aylarında Kahire ve T e l-A v iv ’i ikişer defa ziyaret etmiştir.



Bu A lt-Kom itece hazırlanan ve Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine A ra 
lık ayı başında sunulan raporda da, muhtelif konularda Mısır ve İsrail a ra 
sındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtilmiştir.

Halen bütün dikkat ve çabalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 13 A ra
lık tarihinde Türkiye'nin de katıldığı 79 olumlu oyla kabul edilmiş bulunan ka
rarın hükümlerine uygun o larak, Jarring misyonunun yeniden canlandırılması 
konusuna teksif edilmiş bulunmaktadır. Biz Özel Temsilci Jam ng'm  bir an ev
vel görevine başlam asının lüzûm ve faydasına inanıyor, ilgili bütün taraf
ların Büyükelçi Jarring ile ciddî ve yakın işbirliğinde bulunmalarını, bölgeyle 
ilgili büyük devletlerin gerginliği arttırıcı ve tara fla r arasındaki dengeyi bozu
cu davranışlardan kaçınmalarını diliyoruz.

Süveyş kanalının yıllard ır kapalı kalm asının, ilgili Orta Doğu ve Akde
deniz memleketleri için yarattığı ekonomik güçlükler büyük olmuştur. Bu du
tumun ;bir an evvel giderilmesi ve 242 sayılı Genel Kurul kaıarına uygun bir 
nihaî hal tarzının mütemmim cüzü olarak kanalın yeniden seyrüsefere açılm a
sı  için süratle bir «modus vivendi» ye varılm asını temenni ediyoruz.

Sayın Üyeler,

Geçen yıl içinde, Güney A sya ’da sürati i bir merdivenleşme ile ortaya çı
kan Pakistan - Hindistan çatışması, dünya barışı için çok tehlikeli gelişmeler 
göstermiş ve masum kitlelere büyük ızdıraplar getirmiştir.

Henüz çok yeni olan çatışmanın harekâtla ilgili veçhesi hepinizin m a
lûmudur. Bu veçhe üzerinde durmayacağım . Kökleri iki ülke arasındaki y ıl
lardır süren gergin ilişkilerde bulunan son çatışmanın gerçek niteliğini ortaya 
koyabilmek için, bu çatışmanın nedenlerini iki ayrı açıdan ele alm ak lâzımdır.

Son genel seçimlerden beri Pakistan’ın başında bir Doğu Pakistan so
runu vardı ve bu sorun Pakistan'ın bir iç sorunu idi. Binnetice, buna hiç bir 
yabancı devletin müdahale hakkı olmamak gerekirdi. Diğer bir deyim le, Pa
kistan Hükümeti, Pakistan'dan koparak özgür bir devlet haline gelmek iste
yen her harekete karşı, icabında asker de kullanm ak dahil olmak üzere mü
nasip gördüğü tedbirleri alm ak hakkını haizdi.

Anlaşm azlığ ın diğer veçhesini Doğu Pakistan’dan kaçarak Hindistan a 
sığınan mülteciler sorunu teşkil etmekteydi. Bunların sayısı Hint verilerine göre 
11 milyon, Pakistan verilerine göre ise, birkaç milyondu. Hangi sayı doğru 
olursa olsun, mülteciler sorununun Hindistan a büyük bir malî ve sosyal 
külfet yüklediği inkâr edilemez. Bu bakımdan, meselenin H indistan’ı da yak ın
dan ilgilendirdiği doğruydu ve mülteciler sorununun bir an önce çözüm yo lu
na kavuşması gereken bir sorun olduğunda da şüphe yoktu. Ancak, H indis
tan Hükümeti, mültecilerin ülkelerine dönmelerini kolaylaştırm ak için ne Pa
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kistan Hükümeti, ne de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Amerika Birleşik Dev
letleri tarafından yapılm ış olan çeşitli barışçı çözüm yolları tekliflerini kabule 
yanaşm am ış, neticede silahlı çatışma başlamıştır.

Biri müttefikimiz, çok yakın dostumuz, milletten - millete kardeşlik bağ
ları :bulunan Pakistan, öbürü, dostane ilişkilerim iz olan iki ülkenin silâhlı ça
tışmaya girmelerini üzüntüyle karşıladık ve Doğu Pakistan halkının gitrikçe 
büyüyen ızdıraplarının sınırlandırılması için, çatışmaların başından beri ge
rek Birleşmiş M illetlerde, gerekse diplomatik tem aslarım ızda, bir an önce ateş 
kesilmesini, işgal altındaki topraklardan geri çekilinmesim ve silah gücü ile 
olup - bittiler yaratılm am asını savunduk, icap eden teşebbüsleri yaptık.

Sayın Başbakanın Hint - Pakistan anlaşm azlığ ı ve çatışması ile ilgili o la
rak, birincisi 25 Kasım , İkincisi ise 7 A ralık  1971 günlerinde verdiği demeç
lerde yer alan görüşmeler ve prensipler, devletler hukuku ve Birleşmiş M illet
ler prensipleri ile tam bir mutabakat halinde olduğu gîbi, dünya kamu oyu
nun görüşünü de aksettirmektedir. Buna en güzel delil, Birleşmiş M illetler Ge
nel Kurulunun 7 A ra lık  197T tarihinde ezici bir çoğunlukla (11 olumsuz ve 10 
çekimsere karşı 104 oyla) aldığı kararın aynı görüşlerden ve prensiplerden 
mülhem olmuş bulunmasıdır.

Bütün bu çabalara rağmen, Pakistan’a karşı girişilen harekât durmamış 
ve Doğu Pakistan Hint kuvvetleri tarafından işgal edilm iştir.

Biz, an laşm azlıkların barışçı yo llarla çözümlenmesini ve devletlerin top
rak bütünlüğüne riayet prensiplerini öteden beri savunduk ve savunacağız. 
Son defa serbest bırakılan Doğu Pakistanlı lider Şeyh M ucibürrahman’ın ülke
nin bu kesiminde hâdiselere hâkim olmasını ve konuya büyük beşeri ıstırap la
rı sür’atle dindirecek makûl, âdil ve dengeli bir çözüm şekli bulunmasını d ili
yoruz.

Sayın Üyeler,

Geçen yıliın önemli diğer iki dış politika olayını da Çin Halk Cumhuri
yeti ile diplomatik ilişki kurmamız ve bu ülkenin Birleşmiş M illetler Teşkilâtı
na alınması teşkil etmiştir. Geçen Nisan ayında Yüce Meclisin tasvibine sunulup 
onaylanan Hükümet Programında, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurmamızın 
ulusal çıkarlarım ıza uygun olup olmadığının inceleneceği belirtilm işti. Bu in
celeme Bakanlığım ızca yapılm ış ve bu ülkeyi tanımamızın ulusal çıkarlarım ıza 
uygun olacağı sonucuna varıla rak  harekete geçilmiştir.

İki ülke arasında Paris’teki Büyükelçileri aracılığı ile başlayan tem aslar, 
karşılıklı an layış zihniyeti içinde yürütülmüş ve kısa zam anda olumlu sonuca 
varıla rak  5 Ağustos 1971 tarihinde bîr ortak bildiri ile iki ülke arasında dip
lomatik ilişkilerin kurulduğu ilân edilm iştir.
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Konu, o tarihlerde Meclislerin Dışişleri Komisyonlarında etraflı müza- 
kerelere vesile teşkil ettiği ve bu ülkeyi tanıma nedenlerimiz üzerinde uzun 
uzun durulduğu için, bu hususlara burada yeniden avdet etmek istemiyorum. 
Ancak, belirtmek gerekir ki 800 milyona yakın bir nüfusa sahip Kıt'a Çin'i üze
rinde, f iilî hakim iyetini tesis etmiş ve bu hakimiyetin devamlılığı hususunda 
bir kuşkuya yer bırakm ayacak şekilde yerleşmiş bir idareyi görmezlikten gel
mek çıkarlarım ıza uygun düşmezdi. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasın
da ikili a landa herhangi bir an laşm azlık yoktu. Kendilerine has m ülahazalar
la henüz tanım aya gitmemiş olan NATO ülkelerinin sayısı azalm ıştı. Çin Halk 
Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere alınmasından sonra Belçika ve Lüksemburg’- 
un da bu ülkeyi tanım aları ile bu sayı daha da düşmüştür. Çin Halk Cumhuri
yetini tan ım akla , herhangi bir yarar sağlam ak bahiskonusu olmasa bile, esa
sen mevcut f iilî bir durumu tasdik etmekten başka bir şey yapmamış olacak, 
buna m ukabil, dış politika im kânlarım ızı daha doğru değerlendirebilmek ye
teneğine kavuşacaktık. Tanıma ile bu gerçekleştirilmiştir.

(Bakan'ın irticalen ilâve ettiği kısım : )

Ve ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin daimi üyesi olduğunu da tabiatı ile hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Güvenlik Konseyinin daimi üyesi o larak bizimle ilgili meselelerde vetolarını 
kullanm ak suretiyle bize karşı gayet olumsuz durumlar vücuda getirebilirlerdi. 
Bu tanım adan sonra, K ıbrıs’ta Barış Gücünün uzatılması meselesi 13 A ralık'ta 
görüşülmüştür. Bu görüşmeler sırasında, bizim düşüncelerimize Konsey’ce d a
ha fazla şekilde itibar gösterilmiştir. Bu müzakerelerde, Çin Heyetinin tutumu 
ilgi çekici olmuştur. Z ira , Çin prensip itibariyle Birleşmiş Milletlerin Barış G ü
cü namı altında veya diğer bir nam altında olsun başka ülkelere asker gön
dermesine karşıdır. Kendisine göre bundan ızdırap çektiği kanaatindedir. Bu 
prensip tutumuna rağmen, kendilerine Kıbrıs meselemiz izah edilmiş ve bu 
izahatın ışığında Güvenlik Konseyindeki müzakerelerde karar reye geldiği z a 
man, olumsuz rey kullanm adıkları g ibi, Birleşmiş Milletlerdeki usuller bakı
mından, biraz daha nazik bir tutum, diyebileceğim iz, reye katılmama kararı
nı alm ışlardır. Bu suretle bu konuda hiç bir rey vermemiş bir durum takınmış
lardır. Ayrıca, yapmış oldukları beyanla, Kıbrıs sorununun esas itibariyle bir 
müstemleke sorunu olduğunu belirttikten sonra, bu meselenin bütün ilgililerin 
eşit müzakereler yoluyla halledebilecekleri bir mesele olduğunu belirtmişler 
ve ayrıca cemaatlerarası müzakerelerin de iki cemaat için eşit seviyede cere
yan etmesini ileri sürmüşlerdir. Bu tutum Türkiye’nin ve Türk cemaatinin men
faatlerini koruyucu mahiyette tecelli etmiştir. Binaenaleyh, tanımamızın Bir
leşmiş M illetler gibi milletlerarası bir kurumdaki ilk neticesini bu şekilde mü- 
şahade etmiş oluyoruz.
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Sayın Üyeler,

Hükümet programında da belirtildiği g ibi, Kıbrıs davası milletçe benim
sediğimiz ve Hükümet o larak üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz 
Türkiye’nin en önemli dış politika sorunudur. Bildiğiniz üzere, bu sorunun ni
hai şekilde çözümüne yardımcı olmak üzere ve böyle bir çözümün im kânla
rını araştırm ak am acıyla Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları temsilcileri Denk- 
taş ve Klerides 1968 yılı ortalarında araştırıcı nitelikte toplumlararası görüş
melere başlam ışlardı. Üç yıl devam ettiği halde bu görüşmelerde arzulanan 
şekilde bir ilerleme sağlam ak mümkün olamamıştır. Bununla beraber, 1963 
o laylarından sonra iki toplum arasında, gayri resmî nitelikte olm akla beraber, 
ilk defa o larak bu seviyede doğrudan doğruya temas kurabilm iş olması, Ada'- 
da nisbî de olsa, sükûnetin sağlanm asına ve ayrıca bir takım m ahallî, günlük 
meselelerin ele alınm asına, hatta kısmen çözümlenmesine yardımcı olmuştur.

Cem aatlararası görüşmeleri geçen Ağustos ayında açıkça belirmiş olan 
ölü noktadan kurtarabilmek için çeşitli gayretler sarfedilm iştir.

Selefim Sayın O lcay, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasî Müsteşarı 
M. Palam as ile Ekim ayı başında New York ’da görüşmüştür. Benim de hazır 
bulunduğum bu görüşmelerde, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi yolunda ne 
yapılabileceği hususu ele alınmıştır. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 
bilâhare Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri ile de görüşmüşlerdir. Bu tem asla
rın sonucunda, çıkmaza saplanm ış bulunan toplumlararası görüşmelerin can
landırılması ve daha etkili kılınması için görüşmelere Türkiye ve Yunanistan 
ile «dostane teşebbüs» çerçevesinde Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Kıb
rıs’taki Özel Temsilcisinin iştiraklerini ve yardım larını öngören bir formül or
taya çıkmıştır. Bu formülün ne şekilde uygulanacağı üzerindeki danışm alar 
e l’an devam etmektedir. Bunların önümüzdeki günlerde tatm inkâr bir sonuca 
ulaşmasını diliyoruz. Başladığı takdirde genişletilmiş görüşmeler yine, Devle
tin müstakbel iç düzeni üzerinde cereyan edecek, araştırıcı nitelikte o lacak, ulus
lararası antlaşm aların geçerliliği hakkındaki temel anlayışım ızı hiçbir şekilde 
haleldar etmeyecektir.

Beşli iştirak şeklinde cem aatlerarası görüşmelerin canlandırılm asında, iyi 
niyetli, yapıcı bir tutum içerisindeyiz. Fakat bu konudaki iyim serliğim iz ölçülü 
bir iyimserliktir. Z ira , mevcut müşkülleri bilmezlikten gelemeyiz. Türk Cem aa
tinin, Kıbrıs Devletinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünde eşit 
haklara sahip bir ortak olduğu ve bunun icapları Rum tarafınca kabul edilir 
ve samimiyetle benimsenirse, işaret ettiğim müşküller büyük ölçüde ortadan 
kalkab ilir. Hiç şüphe edilemiyecek bir gerçek, K ıbrıs’ın bağımsızlığının deva
mında Türk Cemaatinin en büyük payı olduğudur. Karşı tarafça bağımsızlığa 
içtenlikle saygı besleniyorsa, o takdirde, Türk Cemaatinin bu durumu ve bu 
hakları ancak memnunlukla karşılanm alıdır. Ve o takdirde de çözüm im kân
ları çok kolaylaşır.
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Bilindiği g ibi, Kıbrıs Devleti Türk ve Rum Cemaatlerinin i ki ortak sıfatı 
ile kurdukları bir Cumhuriyettir. Antlaşm alar bunu kat’i şekilde M illetlerarası 
Hukukda da tescil etmiştir. Taksim , Enosis'e karşı bir savunma o larak ortaya 
çıkmıştır. (Bakanın irticalen ilâve ettiği kısım) Bu bir tarihî gerçektir. Evvelâ tak
sim diye bir şey mevzubahis olmamıştı. Evvelâ Enosis çıkmıştır. A d a ’nın Yu
nanistan’a ilhâkı meselesi ortaya çıkmıştır. Tabii, îarihen de sabit olduğu veç
hile, taksim ancak Enosis'e karşı Türkiye'nin, Türk Cemaatinin bir savunması 
şeklinde tezahür etmiştir.

Bu itibarla , arabayı atın önüne koşar şeklinde, gerçek durumu tersine çe
virerek, Taksimden çekiniyoruz, bahanesiyle, Türk Cemaatinin meşru bir ölçü 
içerisinde ileri sürdüğü taleplerin arkasında gizli niyetler aram ak, İyi niyetli 
ve yapıcı bir tutum addedilemez. Ö zellikle, Enasis’ in ne oldu bittilerle ne de 
diğer yo llarla elde edilemiyeceği sabit olduktan sonra, bunu başka yo llar
dan, yani örtülü, gizli Enosis diyebileceğim iz formüller altında denemek de, 
maalesef olumlu sonuç verecek bir tutum değildir. Esasen, m illetlerarası te
şekküllerin ve geçen süre içerisinde yaptığım ız faaliyetler neticesinde, dünya
nın çeşitli bölgelerindeki memleketlerin, Kıbrıs meselesinin bu veçhelerini da
ha iyi an ladıkları ve değerlendirdikleri müşahade edilmektedir.

Dileğimiz, bu kısaca temas ettiğim gerçekleri gözönünde bulunduran, 
karşılıklı iyi niyetli gayretlerle toplumlararası görüşmelerde olumlu sonuçlar 
alınm asıdır. Bu sonuçlara varılabilm ekte, şüphesiz ki Yunanistan'ın da olumlu 
katkılarda bulunmasını beklemekteyiz ve bu yoldaki katkıların çeşitli yönler
den önemini ve değerini gereği gibi takdir ediyoruz.

Sorunun nihai şekilde çözümlenmesine değin, Hükümetimizin kendisin
den evvelki bütün Türk Hükümetleri gibi üzerinde hassasiyetle durduğu hu
sus, Türk Toplumunun can ve mal güvenliğinin ve hukukunun korunması, Top
lumun idarî, İktisadî ve sosyal problemlerinin en verimli ve en ziyade güç 
sağlıyacak şekilde halli için gerekli bütün yardım ların yapılm asıdır. Bu tedbir
ler alınmış ve alınm aktadır. Türkiye’nin ve Cemaatimizin meşru ve antlaşm a
lara dayanan hukukunun korunması yolunda devlet ve milletçe benimsediği
miz devamlı kararlılık , teyide ihtiyaç göstermeyecek derecede açık ve sarihtir.

Sayın Üyeler,
Şimdi konuşmamın, Avrupa Ekonomik Topluluğu İle ilişkilerim ize değinen 

kısmına geçiyorum.

Bildiğiniz gibi, Tü rk iye-A ET Ortaklığı süreci içinde gümrük birliğinin gide
rek gerçekleştirileceği safha olan Geçiş Dönemi koşullarını kapsayan Katma 
Protokol ve diğer belgelerin onaylanm alarına ilişkin Kanun, 22 Temmuz 1971 
tarihinde Yüce Meclislerce kabul olunmuştur. Katma Protokol ve diğer belgele
rin A ltılar Parlamentolarınca onaylanm ası işlemi de devam etmektedir. Bun
ların 1 Ocak 1973’te yürürlüğe girmesini beklemekteyiz.
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Bu durumu gözönünde tutarak, Katma Protokolün ticarî hükümlerini, bir 
an önce ve özellikle ihracat mevsimi başlam adan yürürlüğe koymak istedik, 
Bu nedenle, Toplulukla 23 Temmuz 1971 tarihînde bir Geçici Anlaşm a im zalan
dı ve 1 Eylül 1971 tarihinde de yürürlüğe konuldu.

Geçici Anlaşm a ile, sanayi sektöründe, iki istisna dışında, ürünlerimiz Top
luluğa ihraçlarında gümrük muafiyetinden yararlanm aktadır. Tarım sektöründe 
ise, ihraç ürünlerimizin % 90’ından fazlası gümrük muafiyetinden ve çeşitli 
seviyelerde indirimlerden yararlanm aktadır. Buna karşılık, Türkiye, sadece sa
nayi sektöründe Topluluğa karşı % 5 ve % 10 oranlarında, gümrük indiriminde 
bulunmuştur.

Sayın Üyeler,

Ortaklığım ızın Geçiş Dönemi Anlaşm aların ın gerek Parlamentomuzda ge
rek kamu oyunda zaman zam an uğradığı eleştiriler malûmunuzdur.

Katma Protokol hükümleri çerçevesinde, bir yandan Ortaklığımızı/ı ge
liştirici niteliğinden yararlanarak , diğer yandan da Toplulukta ortaya çıkan ye
ni durumlardan fayda lan ıla rak  elde edilmiş ve edilecek ek tâvizlerle bu eleş
tirilerde ileri sürülen hususlardan, Ortak Pazar üyeliğim izle tam çelişki ha lin
de olm ayanların peyderpey yerine getirilmesi, elde edilmesi için şimdiye ka
dar sarfedilenlere ilâveten büyük gayretler sarfedilecektir.

Nitekim, Topluluğun kendi içindeki gelişmelerden şimdiden ya rarlan ıl
maya başlanmıştır. Üçüncü ülkelere tanınan genel preferanslar sisteminden y a 
rarlan ılarak, Geçici Anlaşm ayla birlikte 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren 
ek sürüm kolaylıkları sağlanmıştır. Ayrıca, genel preferanslar sistemine a lın
mamız hususunun en geç 1 Temmuz 1972'ye kadar olumlu bir şekilde sonuç
lanacağını umuyoruz.

Topluluktan yeni tâvizler almamızı sağ layacak bir başka olanak da İn
giltere, Danim arka, Norveç ve İrlanda’nın katılmaları ile Avrupa Topluluk
larının genişleyecek olmasıdır. Ortaklığımızın yeni duruma adaptasyonu çer
çevesinde başlayan müzakerelerde ticarî, malî ve sosyal alan larda ek tâv iz
ler istedik. Sözkonusu müzakereler sırasında amacım ız, selefim sayın O lcay'ın 
da ifade ettiği g ibi, «Geçiş Döneminin, uygulama öncesi dönem de dahil, en 
yararlı hale getirilmesine çalışılm ası» olacaktır.

Ayrıca, Hükümetin Ortak Pazar ile ilgili o larak Programında da belirt
tiği gibi, Ortak Pazar'a tam üye olmadan önce Katma Protokolde ve diğer
an laşm alarda m illî sanayiim izin gelişmesine engel olacak mahiyetteki uygu
lam alarla karşılaşılm am ası için gerektiğinde müzakereler yoluyla ayarlam alara 
gilecektir. Bu husustaki gayretlerimizden emin olabilirsin iz.»

Bakan daha sonra Bakanlığına yöneltilen soruları cevaplandırırken şunları
söylemiştir :
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El - Fetih kam plarındaki Tütklerin sayısı konusunda,

«Bunların kesin sayılarını bilmemiz mümkün değildir. Tahminlerimize 
göre bunlar 200 kadardılar. Fakat, hükümetimizin aldığı enerjik tedbirler ve 
yaptığı teşebbüsler neticesinde sayılarının 5 0 -6 0  civarına düşmüş olması 
muhtemeldir. Bu örgütleri, dolayısıyle Türk tedhişçilerini barındıran ülkeler 
nezdinde hükümetimiz ciddi teşebbüslerde bulunmuş ve ülkemiz dışındaki 
Türk tedhişçilerine yardım edilmesine kesinlikle son verilmesi talep edilerek, 
bu konunun ilişkilerim izin geleceğini önemli şekilde etkileyeceği bildirilm iştir.

Kaçak olarak yurt dışında bulunduğu haberi alınan tedhişçiler hakkın
da bu girişim ler sonunda, bazı komşularımızdan vaad ler almış bulunmakta
yız Bu vaad ların  tahakkuku için beklenmektedir. Bunların vaadlerini ne de
receye kadar tutacaklarını zaman gösterecektir» demiştir.

Suriye ve M ısır’da emlâki bulunan Türklerin hakları konusunda da Ba
kan şunları demiştir :

«Suriye'deki Türk emlâki ve 1966 yılında yayım lanan Bakanlar Kurulu 
kararı hakkında 1968’de Suriye ile başlıyan emlâk müzakeresi devam etmek
tedir. Emlâk sahiplerinin haklarını gelecek için teminat altına alacak ve tüm 
emlâk sorunlarını çözümleyecek bir sözleşme akdine çalışılmaktadır. Gelecek 
Şubat ayında müzakerelere Ankara'da devam edilecektir. Oldukça ileri sa f
haya ulaşan görüşmelerein pek yakında bitmesini umut ediyoruz.

Sözleşmenin im zalanm asından sonra 1966’da, el koyma kararlarının 
kaldırılması için yol açılmış olacaktır. Esasen kararnamenin el koyma hükümle
rinden bir kısmı kaldırılm ak üzere bir protokol imza edilmiştir.

Tarım âletleri ile emlâk gelirlerinin hak sahiplerine geri verilmesi bahis 
konusudur. Suriye hükümeti, gelirlerin Türk sahiplerini belirtecek listeyi b il
dirmediği için uygulam a gecikmiştir. Bu listeyi sağlam aya çalışıyoruz. Suriye 
ile ilişkilerde önemli bir konu olan emlâk sorununun en kısa zamanda çözüm
lenmesini bizde arzu ediyoruz. Önümüzdeki görüşmelerde neticeye çok y a k 
laşmayı umuyoruz.

Türk vatandaşı olup da Mısır'da emlâki bulunan hak sahipleri liste ver
meye davet edilm işlerdir. İki bin civarındaki dosyanın ilgili makamlarım ızca 
incelenmesi, tazm inat miktarı ve binnetice M ısır’dan talebimizin hesaplanm a
sı gerekmektedir.

Mısır hükümeti tazm inat müzakeresi isteğimizi kabul etmiştir. Hazır
lığımız tam amlandığında müzakereye başlanacaktır. Talep edilecek tazm inat 
.miktarı henüz tesbit edilmemiştir. Bu konudaki beyanlar tahminden ibarettir».
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Türk-Yunan  İlişkileri konusunda Bakan şunları söylemiştir :

«Türk hükümetleri, Lozan ile başlatılan ve Atatürk ile Venizelos tara fın
dan devam ettirilen Türkiye ile Yunanistan ’ın iyi ve dengeli münasebetler için
de olma politikasına daim a sadık kalm ışlardır.

Türk hükümetleri iki memleket arasındaki ilişkilerin en ileri seviyeye 
ulaştırılması için daimi bir gayret içinde bulunmuşlardır.

Bu gün de hükümetimiz bölgemizde beliren yeni tehlikelere tamamen 
müdrik o larak Kıbrıs meselesi sebebiyle sarsıntı geçiren Türk-Yunan  müna
sebetlerinin sağlam bir zemin üzerine oturtmak ve bu münasebetleri düzelt
mek yönünde elinden geleni yapm ak kararlılığındadır. Biz Kıbrıs sorununun 
devamlı bir hal tarzına kavuşturulması gereğini savunuyoruz. Bu görüşümüzü 
dostlarımıza ve Yunan hükümeti ileri gelenlerine bütün açıklığı ile an latm aya 
müşterek menfaatlerimizin ve jeopolitiğin çizdiği yolda münasebetlerimizi en 
ileri seviyeye götürmenin iki memleket için de son derece yararlı sonuçlar do
ğuracağına dair inancımızı izaha gayret ediyoruz. Türk hükümeti Yunanis
tan hükümetinin de aynı anlayış ve samimiyet ve kararlılık  içinde bulunduğu
nu ümit etmektedir.»

Dışişleri Bakanı ikili an laşm alar konusunda da bilgi vermiş ve «Amerika Bir
leşik Devletleriyle yapılm ası öngörülen uygulama anlaşm aların ın bir kısmı 
imzalanmıştır. Bir kısmı imza safhasındadır. Diğer bir kısmının ikmali için ça
lışm alar devam etmektedir» demiştir.

B E L G E 4 17 Ocak 1972

BAŞBAKANIN AFP’YE VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Nihat Erim, 14 O cak’ta Agence France Presse temsilcisi Lateve’e 
verdiği demeçte, Paris'e yapacağı resmî ziyaretin, Akdeniz’ in güvenliği sorun
ları bakımından da olumlu sonuçlar vermesini beklediğini belirmiş ve «Türki
ye, bir Doğu Akdeniz ülkesidir. Yine bir Akdeniz ülkesi olan Fransa'nın da, 
bu denizin güvenliği ile ilgili sorunlara büyük ilgi duyduğunu biliyoruz. Bi
zimle Fransız sorumluları arasındaki görüş teatilerinin olumlu sonuçlar vere
ceğini sanıyorum» demiştir.

Başbakan, Türkiye’nin, «on»larla mübadelelerini liberalleştirme takvim ini 
daha seyyal hale getirmek için Ortak Pazar'a yaptığı müracaatın, Fransa ta 
rafından destekleneceği ümidini belirttiği demecinde, muhalefet çevrelerinin, 
Ortak Pazar la yapılan ve tasdik edilmek üzere olan ek protokolün ¡bazı m ad
delerinin, Türkiye'nin sanayileşmesini tehdit etmesinden, hatta bazı yeni sana



yilerin mevcudiyeti için büyük bir tehlike yaratm asından korktuğunu söylemiş, 
fakat Türkiye'nin Ortak Pazar'a yetkili üye olması için öngörülen yirmi yıllık 
süreyi eleştirme konusu yapmamıştır.

Erim sözlerine şöyle devam etm iştir:

«Birkaç haftaya kadar Türkiye’nin modernleştirilmesi için, parlamentoya 
bir dizi reform tasarısı sunulacaktır. 1972 bütçesinde öngörülen 20 m ilyar Türk 
lirası değerindeki kamu yatırım larının temposu muhafaza edilir ve bunlara 
aynı değerde özel teşebbüs yatırımı da eklenirse, Türkiye, 1995 yılında İta lya ’
nın 1970’deki seviyesine erişebilecektir.» . .

Başbakan Erim, Paris’de görüşülecek konuları da şöyle açıklam ıştır:

Turizm : «Fransa’nın ülke dışında tatile giden vatandaşlarını Türkiye'ye 
göndermesine şahsen ben çok önem veriyorum. Türkiye’de yılın dokuz ayı gü
neşli p lajlardan yararlan ılab ilir. Bu şekilde Fransızların tatillerini sadece yılın 
birkaç ayında geçirmeleri sorunu da çözümlenmiş olur.

Türk hükümeti, Ege kıyılarında olduğu gibi, Akdeniz kıyılarında da Fran
sız tatil köyleri kurulmasını teşvike hazırdır.»

Kültürel M übadele : «Türkiye’de Fransız dili öğretim yapan birçok okul 
vardır. Türk aydınlarından çoğu da Fransızca konuşur. Fransa'nın, Fransız y a 
yınlarına ve profesörlere duyduğumuz ihtiyacı an layışla karşılam aya devam 
edeceğini sanıyorum.»

Türkiye Radyo - Televizyonu : «Türkiye radyo televizyonu, bu yaz ayları 
içinde bir radyo - televizyon alıcıları fabrikasını ihaleye çıkaracaktır. Buna Fran
sa ’nın da katılacağını umuyoruz. Bu konuda A lm anya önce Ankara, sonra da 
İstanbul, Eskişehir ve İzmir için vericiler sağlamıştır. Yine A lm anya, Edirne’deki 
vericiyi de temin edecek, böylece başkentin Batısındaki şebeke tam amlanm ış 
olacaktır. A n ka ra ’nın Doğusunda da bir şebeke kurulması için bir ihale aç ıla
caktır. Bu ihalede en uygun şartları veren tercih edilecektir.»

Türkiye’de televizyon seyircisinin sayısı bir yıla kadar 18 milyonu bula
cak, üç yıl sonra ise televizyon yayınları bütün Türkiye’yi kapsayacaktır. Fa
kat halen pekçok köyde elektrik olmadığından alıcıların b eyaz-s iyah , transis- 
törlü olması gerekmektedir. Fransa'nın bu ihaleyi kazanmasını umuyoruz.»

Ankara ve İstanbul Metrosu : «Bu konuda çalışan Fransız teknisyenleri
ni çok takdir ediyoruz. Gelecek hafta Paris’ i ziyaretim sırasında, bu konu üze
rinde de görüşmelerde bulunacağım .» Başbakan, Fransız firm alarıy la daha 
önce yapılm ış etüd mukavelelerini hatırlatmış ve Fransa'nın «ciddî rekabetle 
karşılaşm adan bu konuda adaylığını koyabileceğini» söylemiştir.
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Türkiye ile Fransa ticareti konusunda da, «Fransa, Fransız sigara larında
ki Türk tütününün oranını arttırırsa, biz de Fransa’ya tütün ihracatımızı birkaç 
bin ton daha arttırmış olurduk» diyen Başbakan Erim, «exocet» füzeleriyle do
natılan Fransız hücumbotlarının lisanslı o larak Türkiye’de yapılm ası tasarısına 
hiç değinmemiştir. A FP ,'haberinde , bu konunun müzakeresinin Başbakana Pa
ris seyahatinde eşlik edecek deniz kuvvetleri uzmanlarına bırakıldığını b ildir
miştir.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Maurice Schumann da M illiyet gaze
tesine 12 O cak’ta yayın lanan bir demeç vermiştir. Schumann, bu demecinde 
«Nihat Erim ’in hükümet başkanı o larak ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yapm a
sından özel bir mutluluk duyuyoruz» demiştir. Fransa Dışişleri Bakanı, iki ül
ke arasında Akdeniz’in güvenliği ve yeni bir Avrupa'nın kuruluşunda verimli 
bir işbirliğinin temellerinin atılabileceğini belirtmiştir.

Bu arada Anadolu A jansı, Türkiye - Fransa ticari mübadeleleri hakkında 
şu bilgiyi yayınlam ıştır :

Fransa ithalat yaptığım ız ülkeler arasında sekizinci sırayı alm aktadır. 
1970 yılında Fransa’dan toplam ithalâtımız 32 milyon 460 bin dolardır.

İhracat yönünden Fransa dördüncü sırada bulunmaktadır. 1970 yılında 
Fransa’ya toplam 'ihracatımız 39 milyon 466 milyon dolara ulaşmıştır.

Konsorsiyumun kurulduğu 1963 yılından bu yana 1971 yılına kadar Fran
sa'dan 159 milyon 300 bin dolar kredi sağlanmıştır.

B E L G E S  19 Ocak 1972

BAŞBAKANIN PARİS’E HAREKETİNDEN ÖNCE BASINA DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, Esenboğa havaalanında gazetecilere şu demeci 
verm iştir :

«1963 yılında o zam anki Fransız Başkanı şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın 
Pompidou'nun ve o zam anki Dışişleri Bakanı Sayın Couve De M urville'in Tür
k iye ’ye yapmış oldukları ziyareti iade etmek üzere Dışişleri Bakanım ızla bir
likte bugün Fransa’ya hareket edeceğiz. Türkiye ile Fransa arasındaki ilişk i
ler, dostluk ve ititfak bağları içinde normal akım ındadır. Üç günlük ziyaret fır
satından fayda lanarak  ,dünya sorunlarını Fransız devlet adam larıy la gözden 
geçirmek bizim için çok istifade yolu olacaktır. Ayrıca, Tü rk-Fransız ikili iliş
kilerini de ele a lm ak elbette mümkün olacaktır. Fransa ile ekonomik, kültürel, 
politik ve sosyal ilişkilerim izi gözden geçireceğiz. Bild iğiniz gibi öteki A vru
pa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da Türk işçileri çalışm aktadır. Onların
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sosyal güvenlikleri meselesi önemle ele alınacaktır. Fransa ile alışverişim izi 
artırmaya çalışacağız. O raya yardım istemek için değil, ticareti geliştirmek 
için gidiyoruz. Mal satalım , mal a lalım , iki ülke arasındaki ticaret hacmini a r
tıralım . Bizim bü arzumuz Fransa Flükûmeti tarafından da paylaşılm aktadır. 
Ümid ediyorum ki, Fransa’ya Türkiye’nin iyi duygularını, iyi düşüncelerini gö
türdüğümüz kadar, Fransa'dan da aynı şekilde anlayış ve dostluk bulacağız.»

B E L G E  6 19 Ocok 1972

BAŞBAKANIN TÜRK - FRANSIZ KOMİTESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim Türk-Fransız Komitesi Başkanı Pierre Lyautey ta
rafından Cercle Interallİe'de şerefine verilen resmî kabulde şu konuşmayı yap 
mıştır :

«Türk - Fransız Komitesinin tertiplediği bu toplantıda bulunmaktan ve 
sîzlerle tanışmış olmaktan büyük bir haz duyuyorum. Böyle zevkli bir fırsat yarat
tıkları için sayın Başkan ve üyelere çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan,

Devletlerarası münasebetlerin sağlam bir istikamette gelişmeleri ve bir 
devam lılık arzetmeleri için milletlerin birbirlerini yakinen tanım aları, fikirlerini, 
hislerini ve tek kelimeyle m illî karakterlerini ve yaşantılarının çeşitli veçhelerini 
bilmeleri büyük bir önem taşım aktadır. Ancak, bu suretledir ki, milletler a ra 
sında bir karşılıklı güven ve sevgi ortamı meydanq gelir. İşte biz, Tü rk -F ran 
sız Komitesinin faaliyetlerin i bu açıdan değerlendiriyor ve Türk ve Fransız m il
letlerinin daha fazla  birbirlerine yakınlaştırılm ası gayesiyle Komitenizin sar- 
fettiği gayretleri ve bu alanda yaptığı hizmetleri takdirle izliyoruz.

Türk-Fransız Komitesinin bu çalışm alarında, çok müsait ve olumlu bir 
ortam içerisinde olduğuna inanıyorum. Z ira , Türkiye ile Fransa arasındaki iliş
kiler çok eskidir. Tarihin muhtelif devirlerinde memleketlerimizin birçok defa 
kader birliği içinde bulunmuş o lm aları, Türk ve Fransız milletleri arasında sağ
lam ve samimi bağların ve ortak değerlerin vücut bulmasına ve geliştirilm e
sine yol açmıştır. Türkiye, Fransa’yı her zaman Batı medeniyetinin temsilcisi 
o larak görmüştür. Fransa’nın hürriyet ve insanlık idealleri ve Fransız tefekkürü, 
Türkiye’nin uzun bir süre içindeki siyasî ve İçtimaî hayatının gelişim ve akışın
da büyük etkiler yapmıştır. Fransa’nın sanat ve kültürel değerleri Türkiye'de 
her zaman derin akisler doğurmuş ve genellikle benimsenmiştir. Ve en önem
lisi, Türk ve Fransız m illetleri, hürriyet ve istiklâllerine bağlılık ve m illî benlik
lerini m uhafaza ve .idame alanlarında örnek ve birbirine muvazi tutumlar için
de bulunmuşlardır.
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Son 25 yıl içinde de Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin gittikçe ar
tarak ve mes’ut bir şekilde geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duy
m aktayız. Bu gelişmede, 1963 yılında, şimdiki Cumhurbaşkanı o zamanın Baş
bakanı mümtaz devlet adam ı Sayın Pompidou'nun Türkiye'yi ziyaretleri ve 
daha sonra 1967'de Cumhurbaşkanım ız Sayın Sunay'ın Fransa’yı ziyaretleri 
ve nihayet 1968 yılında büyük devlet adamı müteveffa General de Gaulle'ün 
Türkiye’yi teşrifleri önemli rol oynam ışlardır. Fransa ile ikili münasebetlerimiz, 
milletlerimizin hayatlarının bütün veçhelerini kapsam aktadır. Bunun yanında, 
Türkiye ile Fransa, Avrupa Konseyi, NATO ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 
içinde de kader birliği yapm aktadırlar.

Türkiye Başbakanı o larak dış memleketlere ilk seyahatim olan bu Fransa 
ziyaretim de, Türk ve Fransız milletleri arasındaki yakın ve samimi dostluğun 
ve gelişen işbirliğinin tezahürlerini görmek benim için yeni bir bahtiyarlık teş
kil ediyor. Bu yakın ve samimi dostluk ve işbirliğini ve Komitenizin Türk ve 
Fransız milletleri arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi yolundaki 
gayretlerini gönülden selâm larım .»

B E L G E 7 20 Ocak 1972

FRANSA CUMHURBAŞKANININ BAŞBAKAN ERİM ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou, Elysée Sarayında Başbakan 
Nihat Erim şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«İki eski halkım ız, yaşlı Avrupa ile antik Akdeniz ülkelerini, kişiliklerini 
koruma, dayanışm alarını ortaya çıkarm a, kendilerini tecrid değil fakat - gü
venlikleri için zorunlu saydıkları ittifaklara sadakat içinde - bağımsızlıklarını 
teyid etme ve bu bağımsızlığı savunm a ve sağlam laştırm ak için birbirlerini 
destekleme yolunda cesaretlendirmek konusunda ta içlerinden mutabıktırlar.

Bu sebepledir ki, belirsiz durum ların 've günlük sorunların ötesinde, ulus
larım ızın, A vrupa’nın ve Akdeniz ülkelerinin geleceğine sağlam bir şekilde gü
venebiliriz. Büyükelçinizin de geçenlerde dediği g ibi, «Akdeniz ülkelerinin, 
dayanışm a ve kader birliğinin tam bilincine varm aları ne kadar önemli»

Bu ziyaret, ülkelerim iz aralarındaki bağ ları, işbirliğini ve dostluğu daha 
dg sıkılaştırma isteğini - sizin ve bizim istediğimiz gibi gözler önüne seren - 
bir ifade teşkil etmektedir.

Ayrıca, bu ziyaretin , bu yaklaşm a siyasetinin etkili bir aşam asını teşkil 
edeceğini umuyoruz. Sonuçların verimli olacağına güveniyorum, çünkü bu
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•yaklaşma siyasetini izlememiz için çok sebep var. Her iki ülke de Akdeniz ül
kesidir ve biri Doğuda, öteki Batıda, bu bölgenin istikrara kavuşmasına kat
kıda bulunabilir ve bulunmalıdır. Asya'nın ve Avrupa'nın birleştiği yerde bu
lunan Türkiye, A vrupa’ya ait olmayı ve bu kıtanın örgütlenme ve yaşam a ça
balarına katılmayı tercih ettiğine göre, her iki ülke de A vrupa’lıdır.»

Cumhurbaşkanı Pompidou daha sonra, «Sultanlar ve Krallar» ittifakın
dan beri Türkiye ile Fransa’yı birleştiren tarihi bağlara da değinerek, iki eski 
halkın kaderlerindeki paralelliğe dikkati çekmiş ve «Halklarım ız en büyük teh
like anlarında bile yaşam a azimlerini kaybetmemiş ve kendini koyverme eği
liminden kurtulmaları için gerekli şefleri bulmuşlardır» demiştir.

Başbakan Nihat Erim ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Memleketim ve şahsım hakkındaki övücü sözlerinizden dolayı size teşek
kür etmek isterim. Sizin gibi değerli bir Devlet Adamı tarafından söylenmiş 
olması, bu sözlere ayrı bir önem kazandırm aktadır. Fransız halkının Türk hal
kına karşı beslediği dostluk hislerine tercüman olması, bu sözlere verdiğim iz 
değeri bir kat daha arttırm aktadır.

Ekselans, bu hislerin en azından karşılıklı olduğunu ilâve etmek isterim. 
Avrupa medeniyetinin önderi, her bakımdan zengin bir tarihin mirasçısı, kül
türel ve manevî değerler sahib i, ve nihayet, sam im î, denenmiş ve eski bir 
dost o larak Fransız halkı, her zam an hayranlığım ızı ve ayrı zam anda hissî 
yakınlığım ızı üzerinde toplam aktadır. Memleketlerimizi birbirine bağlayan ikili 
ve çok yönlü ilişkilerin bugün sahip oldukları kuvvet, sağlam lık, kapsam, çe
şitlilik  ve canlılığından olduğu kadar, gelecek için önemli bir kalkınma potan
siyelini ihtiva etmesinden dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler bütün alanları kapsamaktadır.

Önce politik bir sıfatı haiz olan ilişkilerim iz, kaynağını uzun ve müşterek 
bir tarihten a la rak , sadece ikili ilişkiler çerçevesinde kalm ayıp biri Avrupa 
entegrasyonunu hedef a lan , diğeri ise Batı camiasının sarfettiği gayretleri 
temsil eden, Avrupa Konseyi ve NATO gibi uluslararası iki kuruluş içerisinde, 
mükemmel bir ahenk içinde gelişmektedir.

İlişkilerim izin bir de ekonomik veçhesi vardır. Burada da, karşılıklı ilişk i
lerimizin Avrupa Ekonomik Topluluğunun coğrafî genişlemesine paralel o larak 
daha önemli bir işbirliği çerçevesinde gerçekleştirileceğinin ümidi içerisindeyz.

Böylelikle, Topluluk kendi içerisinde giderek^güçlenîrken Türkiye ile olan 
bağları da kuvvetlenecektir. Ancak, bu ümidin, ülkelerimizin bugünkü ve ge
lecekteki yöneticilerinin sürekli ve bilinçli gayretleriyle gerçekleşebileceğini de 
belirtmek isterim.
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İkili ilişkilerim izin , bütün a lan larda , özellikle kültür, sanat, turizm ve eks
per mübadelesi dallarında bugünkü kuvvetleri ve ilişkilerim izi geliştirmek yo
lunda sarfedilecek gayretlere daha yüksek bir randıman sağlayabilecek verim 
lilikleriyle kendini gösterdiğine dikkati çekmek isterim.

İttifakımızın temelini, üyelerinin aralarında karşılıklı o larak anlaşm ak 
suretiyle tercihli bir işbirliği kurmuş olmaları teşkil eder; bu da bizi eri ittifakın, 
gerektirdiği hiçbir gayreti esirgememeye sevketmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bugün bizleri meşgul eden milletlerarası o laylara kısaca değineceğim..

Bu konuda memleketlerimizin yaptıkları tahliller arasında derin bir ay rılık  
bulunmadığını bilhassa belirtmek istiyorum.

Ulusal bağımsızlığına son derece bağlı ve bir taraftan komşu ülkelerle 
■iyi ilişkiler yoluna gitmeye ve diğer taraftan da müttefikleriyle ortak bir an laş
ma zemini üzerinde, Avrupa ve dünya sathında âdil ve kalıcı bir barışın ku
rulması ve muhafazası için gerekli şartları oluşturacak çabalara hazır olan 
Türkiye, bu yolda girişilecek bütün teşebbüslere gereken önemi vermektedir.

Türkiye, dünyanın her yanında, özellikle Orta - Doğu ve Hint Altkıtasında 
ortaya çıkan bütün sorunları ulusal egemenlik; toprak bütünlüğü; uluslararası 
bütün anlaşm a ve andlaşm alar ve bunların getirdiği bütün müktesep haklar; 
iç işlere karışm am a; olup - bittilere başvurmama ve kuvvet kullanm ak suretiyle 
veya kuvvet kullanma tehdidiyle politik avantaj ve toprak kazancı sağlam ak 
yoluna gitmeme gibi prensiplere olan saygısı ışığında mütalâa etmektedir.

Türkiye, kendisi için birinci derecede ve özel bir önem taşıyan Kıbrıs me
selesine gecikilmeden ve ilgili tarafları tatmin edecek bir çözüm yolu bulun
masını istemektedir. Türk kamu oyunca m illî bir davâ o larak benimsenen bu 
meselenin Ada'daki Türk Cemaatinin meşru çıkarlarına, akd î ve anayasa l hak
larına ve en az bunlar kadar belirli olan Türkiye'nin hak ve çıkarlarına say
gı çerçevesinde çözümlenmesi, Doğu Akdeniz’deki sulh ve güvenliğin korun
ması için olduğu kadar NATO'nun Güney kanadının savunması için de esastır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu vesileyle, ülkemdeki dahilî durum üzerinde de kısaca durmak istiyorum.

İki asra yakın bir zam andır Türk milleti politik hürriyetler ve sosyal re
form lar alanında ikili bir mücadele vermiştir. Uzun vadeye matuf her süreç 
gibi bu mücadelenin zirveye ulaştığı ve nisbî bir sükûna erdiği an lar olmuştur. 
Bununla birlikte, milletin yaşam ında önemli bir yer tutmaktan geri kalmamıştır.
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Halkımızın bu çabasında iki önemli nokta tezahür etmektedir: İlk o larak, 
bazen ciddi görülebilecek fakat her zaman geçici kalmış olan muvaffakiyet- 
sizliklere rağmen hiçbir zam an telâfi edilemeyecek bir mağlubiyete uğranılma- 
mıştır.

İkinci o larak, hürriyetlerin elde edilmesi ve reformların gerçekleştirilmesi 
hedefleri birbirinden tam am iyle ayrı ve uzlaşmaz olarak telâkki edildiğinde 
tam bir başarı sağlam ak imkânsız olmuştur. Bu hürriyetler bir reform politi
kasının saptanmasında ve bu politikanın kamu oyuna kabul ettirilmesinde son 
derece gerekliydiler. Oysa bu hürriyetler, sosyal şartların iyileştirilmesi yolunda 
kullanılm adıkça kısır kalm aya mahkûm görünüyorlardı.

Büyük Atatürk, bu temel gerçeği kavramış ve bize öğretmiştir.

Bir anarşi döneminin sıkıntılarını yok etmek için bütün tedbirlerin, de
mokratik kuruluşların m uhafazası ve ekonomik yapının reformunu öngören 
Anayasam ızın uygulanması yoluyla alındığı bugün, bu gerçek daha da büyük 
bir ağırlık kazanmıştır.

Sayın Cum hurbaşkanı,

Dost ve müttefik Fransa’nın en mümtaz evlâtlarından, harpte olduğu 
gibi sulhte de, yarattığı eserle hayranlığım ızı celbeden General Charles de 
Gaulle'ün hâtırasına olan saygılarım ı belirtmekle sözlerime son vermek isti
yorum.

Büyük Fransız milletinin mutluluğu ve refahı için en samîmi dileklerim i 
sunarken, kadehim i, Ekselânslarının şerefine kaldırıyorum.»

B E L G E 8 20 Ocak 1972

FRANSA BAŞBAKANININ BAŞBAKAN ERİM ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Fransa Başbakanı Chaban - Delmas, Q uai d ’Orsay'de Başbakan Nihat 
Erim şerefine verdiği akşam  yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Erim'in başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Fransa ya 
yapmış olmasının da bizim için özel bîr anlamı vardır.

Biz bunu müteveffa General de G au lle ’ün Fransa nın Türkiye ye yak ın
laşmasına dair arzusuna paralellikte mütalâa ediyoruz. Büyük Atatürk ün Tür
kiye’si ile General de Gaulle Fransa’sının elele yürümesi için çok sebepler va r
dır. Büyük Atatürk’ün hangi ahval ve şerait altında o lursa-o lsun Türk istik lâli 
muhafaza ve m üdafaa edilecektir, sözleri bizim için de rehber olmuştur. Biz
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de aynı yoldayız, aynı şeyleri söylemekteyiz. General de G au lle ’ün geliştirmeye 
çalıştığı memleketlerimiz arasındaki dostluğu bu defa bizler daha da ileri 
götürerek sürdüreceğiz. Biz, Türkiye'nin demokrasi ve istiklâli yolundaki gayret 
ve çabalarına büyük sempati besliyoruz. Türkiye'deki demokrasi ve hürriyet 
mücadelesini yakından izlemekteyiz. Problemlerinizin başarı ile çözeceğiniz
den eminiz.

Sîzlere her yönden yardımcı olmakta kararlıyız. Bu sadece karşılıklı yardım 
meselsi değil, dünya meselelerine aynı zaviyeden ortak bakış meselesidir.

Türkiye ile Fransa dünya, Avrupa, ve Akdeniz barışı için elele o lm ak 
mecburiyetindedir ve elele olmalıdır»

M. Chaban - Delmas'ın bu konuşmasına cevap veren Başbakan Nihat 
Erim, şunları söylem iştir: «İki gündür gerek şahsım a, gerk heyet mensuplarına 
gösterilen büyük hüsnü kabul tahminleri aşmıştır. Gördüklerim iz ümitlerimizi 
geçmiştir.

Türkiye ile Fransa eskiden >daha fazla  bir işbirliği içinde bulunmaya 
mecburdur. Karşılıklı dayanışm am ız kuvvetli bir şekilde devam edecektir.

Türkiye - Fransa arasındaki dünya, Avrupa ve Akdeniz sorunlarına ait 
görüşler sadece paralel değil hemen hemen aynıdır. Memleketimiz A frika 'ya  
doğru Batı medeniyetinin öncüsüdür. Batının kıymet hükümleri her şekli ile 
hür ve modern Türkiye'de de canlı o larak yaşam aktadır.

Biz dünyanın bu bölgesinde demokrasi ve hürriyet ilkelerini en canlı şekil
de ayakta tutan bir memleketiz. Bölgede tek demokratik parlamenter rejimin 
sahibiyiz.

Biz, hürriyet, demokrasi ve istiklâl aşkımızı ikinci dünya savaşından son
ra büyük tehlikelerle karşı - karşıya kaldığım ız zam an dahi tek başımıza ispat 
etmiş bulunuyoruz.

Şimdi ise bir yanda Ortak Pazar öte yandan Nato bir başka taraftan 
Avrupa Konseyi dolayısiyle Avrupa ile müttehit bir cephe içindeyiz. Bu sebeple 
daha kuvvetli daha kararlıyız.»

B E L G E 9 20 Ocak 1972

BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, Fransız televizyonunda yaptığı konuşmada, Tür
k iye ’de demokratik rejimin işlemesi konusunda bilgi vermiştir. Başbakan, ko
nuşmasında : «Türkiye'de hâlen seçilmiş bir parlâmento vardır» demiş, siyasi 
partilerin mevcudiyetinden söz ederek, «demokrasi tam anlam ı ile ülkemizde
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işliyor. Bu gün Fransa'dan sonra ancak İta lya'ya kadar Türkiye’deki demok
rasiyi ve seçilmiş parlamentoyu görebilirsiniz. İtalya'dan sonra ancak Türkiye'ye 
geldiğiniz zam an, seçilmiş parlamentoyu ve tam demokrasiyi görmek müm
kündür» şeklinde konuşmuştur.

Erim, TV. muhabirinin bir başka sorusunu, «Türkiye'de bir kısım m ilitan
ların son zam anlardaki anarşi teşebbüs ve faaliyetlerini arttırmaları üzerine 
polisin duruma hakim olam am ağa başlam asıyla ordu bu görevi ele aldı» d i
ye cevaplandırarak şunları söylemiştir :

«Türkiye’de anarşi yaratan lar, bir takım gizli komünist örgütlerin men
subu ve sempatizanıdır. Bu gün bunların çoğu yakalanm ış .ve askerî mahkeme
lere teslim edilm iştir.

Vatandaşı tedirgin eden anarşik ve yıkıcı faaliyetlerin hızla durdurulması 
ve müsebbiblerinin yakalanm ası için sıkı yönetim ilân edilmiştir. Sıkıyönetim 
bütün dünya ülkelerinin kabul ettikleri ve zam an zaman başvurdukları fevkelâde 
bir haldir. Nitekim, Fransa anayasası da sıkı yönetimi kabul etmiştir.

Türkiye’de, bugün, artık sükûnet avdet etmiştir. Hukuk rejimi içerisinde 
anarşik faaliyetlerin yok edilmesine, yabancı ve sapık ideolojilerin kald ırıl
masına çalışılm aktadır. Bunun için askerî mahkemeler faaliyet halindedir».

B E L G E 1 0 21 Ocak 1972

TÜRKİYE-FRANSA ORTAK BİLDİRİSİ

«Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Nihat Erim, Fransa Cumhuriyeti Baş
bakanı Chaban - Delmas'ın davetlisi o larak, 19-22  Ocak 1972 tarihleri a ra 
sında Fransa'yı resmen ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı Bayülken bu ziyarette 
Başbakana refakat etmiştir.

Türkiye Başbakanının Fransa’yı ziyareti, 1963 yılında Georges Pompidou - 
nun Başbakan o larak Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaretin karşılığını teşkil et
miştir. O tarihten beri, Cumhurbaşkanı Sunay ile General de Gaulle arasında 
karşılıklı ziyaretler yapılm ıştır.

Başbakan Nihat Erim Fransa Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilm iş, 
Başbakan Chaban - Delmas, M illî Savunma ile görevli Devlet Bakanı Michel 
Debre ve Dışişleri Bakanı Maurice Schumann ile görüşmüştür. Türkiye Dışişleri 
Bakanı Bayülken bu görüşmelere katılmıştır. ^

Aynı zam anda, Türk ve Fransız yüksek dereceli memurlardan kurulu ça
lışma grupları, iki tarafı ilgilendiren konuları incelemişlerdir.
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Görüşmeler, müttefik ve dost iki memleket arasındaki ilişkilere has sa 
mimiyet ve anlaşm a havası İçinde cereyan etmiştir.

Görüşmelerde, m illetlerarası sorunlar, özellikle Avrupa Topluluklarının ge
nişletilmesi ve Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansının hazırlanm ası aç ıla
rından A vrupa ’daki durum, Akdeniz'deki ve Orta Doğu’daki durum ve Güney 
A sya ’da kan akm asına yol açan savaşın sonuçları ele alınmıştır.

Görüşmeler, ittifakla birbirine bağlı olan ve her ikisi de Avrupa kıtası 
ülkeleri arasında İlişkilerin iyileşmesine ve işbirliğinin gelişmesine, Akdeniz'de 
barış ve güvenliğin korunmasına ve Akdeniz kıyı Devletleri arasında dayanışm a 
bağlarının sıklaştırılm asına çaba göstermek isteğini besleyen iki ülkenin po
litikaları arasında, pek tabiî o larak, geniş bîr uygunluğun mevcudiyetini teyit 
etmiştir.

U luslararası durumun gözden geçirilmesi sırasında, Başbakan Erim, Hü
kümetinin, Kıbrıs sorununun en kısa zam anda, A d a ’daki iki Cemaatin ahdî 
hakları ve menfaatleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve temel hukuk il
kelerine uygun o larak, bütün ilg ili tarafları tatmin edecek bir çözüm şekline 
ulaştırılmasını arzuladığını ifade etmiştir. Fransız tarafı, Cem aatlerarası gö
rüşmelerin yakın bir gelecekte yeniden başlam ası ve en kısa zam anda tatmin 
edici bir uzlaşm aya ulaşması temennisini ifade etmiştir.

Tü rk-Fransız  ilişkilerinin gözden geçirilmesi, çeşitli a lan larda gelişme
lerin gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. İlişkilere ticarî, ekonomk, sosyal ve 
kültürel alan larda yeni bir hız verilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

İki Heyet, ekonomik alanda mübadelelerin kaydettiği gelişmeden duy
dukları memnunluğu belirtmişler ve bu alandaki işbirliklerîne yeni bir hız ver
mek kararını alm ışlardır.

Heyetler, özellikle, Türk ürünlerinin Fransız p iyasasına daha iyi bir sü
rümü sağ lam ak ve Türkiye'deki önemli sınaî projelere Fransa'nın katkısını ge
liştirmek suretiyle bu yolda daha da ileri gitmeyi kararlaştırm ışlardır.

Heyetler, Türkiye'nin ekonomik kalkınm asına Fransa'nın yapmış olduğu 
katkının önemini belirtmişler ve bu işbirliğinin gelecekte de iki ülkenin karşı
lıklı yararlarına olarak gelişmesi arzusunu izhar etmişlerdir.

Heyetler, ekonomik işbirliği projeleri arasında, Türkiye’de televizyon şebe
kesi kurulmasının taşıdığı önemi belirtmişlerdir. Fransız tarafı bu projenin ger
çekleştirilmesine katılm aya hazır olduğunu ifade etmiştir.

İki Heyet, aynı zam anda, Ankara ve İstanbul metrolarının bir Fransız 
firm ası tarafından yapımı ile ilgili proje etüdlerinde gerçekleştirilen hissedilir 
gelişmeleri kaydetmişler ve Fransız endüstrisinin bu projenin gerçekleştirilme
sine geniş ölçüde katılacağı ümidinde olduklarını belirtmişlerdir.
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Heyetler, Fransa’nın Türkiye'deki geniş çaplı diğer projelere de katılm a
sının iki ülkenin yararına olacağı kararına varm ışlar ve bazı malî ve İdarî kolay
lıkları uygulamanın kredilerin daha iyi kullanılması olanağını yaratacağını 
müşahade etmişlerdir.

Heyetler, iki ülkenin sanayicileri arasındaki temasların arttırılmasının eko
nomik işbirliği alanında ifade ettiği yararı belirtmişlerdir. Heyetler, ayrıca, Türk 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Bilimsel Araştırma ile görevli Fransız meslek- 
daşı arasında yap ılacak bir temasın önemine işaret etmişlerdir.

Türk Heyeti, Fransa’nın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki Katma Protokolü onaylayan ilk Topluluk üyesi olmasından duyduğu mem
nunluğu belirtmiştir.

Türk Heyeti, bu konuda, Avrupa Ekonomik Topluluğunun genişlemesi ile 
Ankara Anlaşm asının Geçiş Dönemine intikalinin aynı zam ana rastlamasının 
Türkiye'nin Ortaklık ilişkileri üzerindeki etkilerine işaret etmiştir. Heyetler, Top
luluğun genişlemesinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve sanayileşmesine 
zarar verecek nitelikte sonuçlar doğurmaması gerektiğine inanm aktadırlar. O r
taklık ilişkileri çerçevesinde gereken özeni göstermeğe hazır olduklarını beyan 
etmişlerdir.

Fransız Heyeti, Türkiye’nin iklim inin, tatillerini yaz aylarının dışında yap 
mak isteyecek Fransız turistleri için çok elverişli şartlar arzettiğini ilgiyle kay
detmiştir. Heyetler, Türkiye'ye yönelen Fransız turizminin gelişmesini sağ laya
cak çareleri araştırm aya karar vermişlerdir.

Başbakan Erim'in ziyareti vesilesiyle bir Türk - Frans,z Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi imzalanmıştır.

Fransa’daki Türk işçilerinin karşılaştıkları pratik sorunlar incelenmiş ve 
bu sorunların müsbet şekilde çözüm yoluna kavuşturulması hususunda muta
bık kalınmıştır.

Taraflar, İşgücü Anlaşm asının uygulanması koşullarını da gözden geçir
mişler, bunlardan memnuniyetlerini ifade etmişler ve bu alandaki ilişkilerini 
Anlaşmanın ruhu çerçevesinde geliştirmek hususundaki niyetlerini belirtmişlerdir.

Taraflar, iki memleket arasında kültürel, bilimsel ve teknik alan lardaki 
ilişkilerin genişliğinden ve son yıllarda bu hususta kaydedilen gelişmelerden 
memnunluk ifade etmişler, Türkiye’de Fransızca öğretiminin, özellikle modern 
usullerin daha fazla kullanılm ası yolu ile geliştirilimesi hususundaki arzularını 
belirtmişlerdir. Ayrıca, Fransızca öğretmenleri yetiştirilmesinin ve uygun eğitim 
metodları hazırlanmasının önemi kaydedilmiştir.

Bu konuda, Fransızca eğitim yapan liselerle Türkiye deki Fransızca özel 
müesseselerinin iki memleket arasındaki işbirliğinin gelişmesinde oynadıkları
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rolün önemi iki tarafça da kabul edilmiş ve belirtilm iştir. Bu işbirliğinin ihtiyaç
larının ve işbirliğine verlebilecek yönlerin açıklığa kavuşturulmasını ve bunların 
uygulanm alarını sağ lam ak üzere ilgili memurlar arasında zaman zam an top
lantılar yapılm ası öngörülmüştür.

Kültürel ve teknik alanda ve üniversiteler arasında mübadelelerin art
tırılması kararlaştırılm ıştır. Özellik le, Türk memurlarına Fransa'nın çeşitli İdarî 
bölümleri nezdinde uzun süreli sta jlar düzenlenmesi için tedbirler alınacaktır.

Taraflar, Türk ve Fransız M illî Eğitim Bakanları arasında bir görüşme
nin fa i d e I i olacağında mutabıktırlar.

Görüşmelerin sonucu o larak, Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanının 
ziyaretlerinin, iki müttefik ülke arasında son yıllarda yapılm ış olan diğer kar
şılıklı ziyaretler gibi, Türkiye ve Fransa’yı birbirine bağlayan geleneksel dost
luğu daha da arttırdığı, aralarındaki ilişkilerin ve bütün alan lardaki işb irliğ i
nin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğu müşahade edilm iştir.»

(Esas Metin)

«A l'invitation de M. Chaban-Delmas, Premier Ministre de la ’République 
française, M. Nihat Erim, Premier Ministre de la République Turque, s ’est rendu 
en visite officielle en France du 19 au 22 janvier 1972. M. Bayülken, Ministre 
des A ffa ires Etrangères, l’accom pagnait dans cette visite.

Le séjour du Premier Ministre de Turquie en France répondait à celui que 
M. Georges Pompidou, alors Premier Ministre, ava it fa it en Turquie en 1963. 
Depuis cette date, des visites officielles avaient été échangées entre le Prési
dent Sunay et le Général de Gaulle.

M. Nihat Erim a été reçu par le Président de la République. Il a eu des 
entretiens avec M. Chaban-Delmas, avec M. Michel Debré, Ministre d'Etat 
charge de la Défense Nationale et avec M. Maurice Schumann, Ministre des 
A ffa ires Etrangères. M. Bayülken, Ministre des A ffa irs Etrangères de Turquie, 
a participé à ces entretiens.

Dans le même temps, des groupes de travail réunissant de hauts foncti
onnaires français et turcs ont étudié les affaires d ’ intérêt commun.

Les entretiens se sont déroulés dans l’atmosphère de cordialité et d'enten
te qui caractérise les rapports entre les deux pays alliés et am is.

Ils ont porté sur les affaires internationales et en particulier sur la situation 
en Europe, sous l'angle de l ’élargissement des communautés européennes, ainsi 
que dans la perspective de la préparation de la conférence sur la sécurité et 
la coopération, sur la situation en Méditerranée et au Moyen-Orient et sur les
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suites de la guerre qui vient d ’ensanglanter l’Asie Méridionale. Ces entretiens 
ont tout naturellement confirmé une large concordance des politiques des deux 
pays qui sont unis par une alliance et qui entendent l'un et l’autre s'employer à 
améliorer les relations et à développer la coopération entre tous les pays du 
continent européen, à maintenir la paix et la sécurité en Méditerranée comme 
à resserrer les liens de solidarité entre Etats riverains.

Au cours de cet examen de la situation internationale, M. Erim a exprimé 
le désir de son gouvernement de voir la question de Chypre se résoudre dans le 
plus bref délai -à la satisfaction de toutes les parties intéressées, compte tenu 
des droits contractuels et des intérêts des deux communautés et conformément 
aux principes fondamentaux du droit. Du côté français, le voeu a été formulé 
■que les pourparlers inter-communautaires reprennent prochainement et abou 
tissent le plus tôt possible à un arrangement satisfaisant.

L’examen des rapports franco - turcs a permis de constater les prog
rès accomplis dans différents domaines. Il a été convenu de donner à ces rap
ports une impulsion nouvelle sur le plan commercial, économique, social et 
culturel.

Sur le plan économique, les deux délégations se sont félicitées des progrès 
enregistrés dans le domaine des échanges et ont décidé de donner une nouvelle 
impulsion à leur coopération.

Elles ont décidé .d ’aller de l'avant dans cette voie en assurant en parti
culier un meilleur écoulement des produits turcs sur le marché français et en 
développant la participation française à la réalisation d'importants projets 
industriels en Turquie.

Elles ont rélevé l’importance du concours déjà consenti par la France au 
développement économique de la Turquie et exprimé la désir que cette coopé
ration se développe à l'avenir dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Elles ont souligné l'importance que revêtait, parmi les projets de coopé
ration économique, l ’installation du réseau de télévision en Turquie. La partie 
française s'est déclarée disposée à participer à la réalisation de ce projet.

Les deux délégations ont également noté les progrès sensibles réalisés dans 
les études des projets de construction des métros d Ankara et d Istanbul par 
une firme française et exprimé l'espoir que l’industrie française soit largement 
associée à la réalisation de ce projet.

Elles sont convenues que la participation de J,a France à d autres projets 
•d’envergure en Turquie était profitable aux intérêts des deux pays et ont cons
taté que l’utilisation des facilités financières et administratives devrait permet
tre un meilleur usage des crédits.
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Elles ont souligne l'utilité que présente sur le plan de la coopératin éco
nomique l ’accroissement des contacts entre les industriels des deux pays. Elles 
ont relevé d ’autre part l ’importance que présenterait une rencontre entre le 
Ministre turc de l’ Industrie et de la Technologie et son collègue français chargé 
de la Recherche Scientifique.

La délégation turque a manifesté sa satisfaction de voir la France être 
le premier pays de la Communauté à ratifier le protocole additionnel entre la 
Turquie et le Communauté Economique Européenne.

Elle a fa it ressortir, à ce propos, les effets sur ces relations d ’association 
de la simultanéité entre l’élargissement de la C .E.E. et le passage à la phase 
transitoire de l’accord d 'Ankara . Les délégations estiment que l'élargissement 
de la Communauté ne devrait pas entraîner de conséquences de nature à nuire- 
au développement économique et à l'industrialisation de la Turquie; elles se 
sont déclarées prêtes à y veiller dans le cadre de leurs relations au sein de 
l’association.

La délégation française a noté avec intérêt les conditions très favorables 
qu'offre la Turquie en rasion de son climat aux touristes français désireux d 'étaler 
leurs vacances. Les deux délégations ont décidé de rechercher les moyens propres 
à stimuler le tourisme français en Turquie.

A  l ’occasion du voyage de M. Erim, il a été procédé à la signature d ’une 
Convention générale de Sécurité Sociale.

Les problèmes d ’odre pratique concernant les travailleurs turcs en France 
ont été exam inés. Il a été convenu d ’apporter des solutions favorables à ces 
problèmes.

Les conditions d'application de l’accord de main-d’oeuvre ont également 
été examinées par les deux parties qui ont jugé celles-ci satisfaisantes et ont 
marque leur intention de développer leurs relations dans l'esprit de cet accord.

Les deux parties se sont félicitées de l’ampleur des relations culturelles,, 
scientifiques et techniques entre les deux pays et des développements enregist
rés au cours des dernières années. Elles ont exprimé leur volonté de développer 
l ’enseignement du français en Turquie notamment par une utilisation accrue 
des techniques modernes. En outre, l ’ importance de la formation des professeurs 
de français et de la préparation de méthodes adaptées d ’enseignement a été 
soulignée.

Dans' cette perspective le rôle joué par les lycées d'enseignement français- 
et les établissements privés français en Turquie pour le développement de la 
coopération entre les deux pays a été mis en évidence et reconnu par les deux
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parties. Des rencontres périodiques de fonctionnaires permettront de préciser 
les orientations et les besoins de cette coopération et d ’en faciliter la mise en 
■oeuvre.

Il a été convenu d'accroître les échanges universitaires, culturels et tech
niques. Des dispositions seront prises notamment pour l'organisation de stages 
de longue durée pour des fonctionnaires turcs dans divers secteurs de l’Administ
ration française.

Les deux parties sont convenues de l’opportunité d'une rencontre entre 
les deux Ministres de l’Education Nationale.

En conclusion des entretiens, il a été constaté que la visite du Premier 
Ministre et du Ministre des A ffa ires Etrangères de Turquie, comme celles qui 
ont été échangées au cours de ces dernières années entre les deux pays alliés, 
•ont encore resserré l ’amitié traditionnelle qui unit la France et la Turquie et 
largement contribué au développement de leurs relations et de leur coopération 
■dans tous les domaines.»

B E L G E  11 19 Ocak 1972

KARAYA OTURAN BİR SOVYET GEMİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

M arm ara Adası açıklarında karaya oturan Sovyet nakliye gemisi Irgız 
hakkında basın mensuplarının sorduğu bir soru üzerine Dışişleri Bakanlığı söz
cüsü Semih Akbil şunları söylem iştir:

«1. Sovyet donanmasına mensup askerî nakliye gemisi Irgaz, Montrö And- 
laşması gereğince lüzumlu ihbarı yaptıktan sonra Karadeniz Boğazından geçerek, 
Marmara Denizinde hüküm süren şiddetli fırtına ve sis sebebiyle 17 Ocak 1972 
gecesi saat 22.30 sıralarında Marmara Adasının kuzeyinde Çınarlı Köyü yakın
larında kayalık lara bindirmiş ve karaya oturmuştur. Geminin S. O. S. vermesi 
üzerine Denizcilik Bankası kurtarma gemisi İmroz II 18 Ocak sabahı saat 06.00 da 
kaza yerine varm ış, Sovyet harp gemisinin mürettebatı tarafından terkedilmiş 
olması karşısında kurtarma am eliyesine geçilememiştir.

2. 18 Ocak 1972 günü, sabahın erken saatlerinde imdat çağrısı üzerine,
olay yerinden geçmekte olan bazı Sovyet şilepleri meyanında bulunan Sovyet 
yolcu gemisi Zordensky, adıgeçen nakliye gemisinin mürettebatını a larak  M ar
mara'dan ayrılm ıştır. Mürettebat gemiyi terketmeden sancağını indirmiş ve 
■evrakı yakm ıştır. Geminin hamulesi muhtelif gıda.» maddeleridir. Yetkili m a
kamlar, korsanlık ve yağm aya karşı korunması am acıyle gerekli tertiplen a l
mışlardır.
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3. Ankara'daki Sovyet Büyükelçiliğinin müracaatı üzerine Irgız'a ya r
dım etmek am acıyla gönderilmek istenilen bir Sovyet askerî kurtarma gemisine 
özel ve istisnaî geçiş müsaadesi verilmiş olup «CC-26» sayılı bu gemi 19 Ocak. 
Çarşam ba günü sabahı kaza yerine varmıştır.

Kurtarma çalışm alarına başlanılm ıştır.»

B E L G E 1 2 22 Ocak 1972:

OSMAN ÖREK’İN KIBRIS-AET MÜZAKERELERİ KONUSUNDA DEMECİ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, Halkın Sesi gazetesinde yayınlanan 
bir m ülakatında, 24 O cak’ta yap ılacak olan Kıbrıs - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu görüşmeleri konusunda özetle şunları söylemiştir :

«Bilindiği gibi Kıbrıs'ın Ortak Pazar'a girmesi hususu 1961 yılında her iki 
cemaat temsilcilerinin müşterek bir idare o larak çalıştığı günlerde karara bağ
lanmış ve Topluluğa gerekli m üracaat yapılm ıştı.

Kıbrıs’ ın bağlı bulunduğu İngiliz M illetler Camiasının lideri durumunda 
olan İngiltere'nin Ortak Pazar’a kabul edilmemesi nedeniyle, Kıbrıs'ın bu- mü
racaatı uzun bir süre askıda kalm ış, ancak İngiltere’nin kabulu hususunda bir 
an laşm aya varılm ası kesinleştikten sonra bu konu yeniden ele alınm aya baş
lanmıştır.

1*970 yılı yazında Topluluğun Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alman Profesör 
Dahrendorf, bu konu ile ilgili o larak Kıbrıs’ ı ziyaret etmiş ve Rum yönetimi yet
kilileriyle olduğu gibi Türk yönetimi ile de görüşmeler yapmıştır. Özellikle İ ng i ¡te
renin Ortak Pazar'a girmesinden sonra, Kıbrıs'ın da Ortak Pazar’ la ilişki kurma
sının her iki toplumun menfaatine uygun olduğu Prof. Dahrendorf’a b ild iril
miş ve Türk toplumunun bu konuda olumlu bir tutum içerisinde bulunduğu, 
ancak yap ılacak anlaşm anın müzakeresi ve tatbikatı esnasında toplumumu- 
zun hayati menfaatlerinin bugünkü şartlar içerisinde korunması gerektiği de 
kesinlikle ortaya konmuştur.

Neticede, Prof. Dahrendorf, Ortak Pazar'ın Kıbrıs’la bir anlaşm a yap ar
ken, bu anlaşmanın adilâne olmasına hukuken geçerli ve sosyal bakımdan 
kabule şayan bir anlaşm a olmasına dikkat edileceğini beyan etmiştir. Bu an
layış içerisinde Türk toplumu, Ortak Pazar’ la K ıbrıs’ın münasebet kurmasında 
bir sakınca görmediği neticesine varmıştır. Ayrıca anlaşm a şart ve hükümleri 
konusunda müzakereler başlayacağı zam an, Türk toplumunun hayati menfa
atlerinin korunması hususu, Türk Yönetimi Başkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, 
tarafından 6 Mart 1971 tarihli bir muhtıra ile Topluluk ilgili mercilerine iletil
miştir.
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(. . .) Bu bakımdan Topluluğun Kıbrıs’a bahsedeceği nimetlerden sadece 
Rum yönetiminin veya Rum topluluğunun yararlanm ası anlam ına gelecek bir 
ortamın yaratılm asına müsaade etmemize imkân yoktur.

Bu hususta Ortak Pazar’la ilgili bulunan anavatanım ızın da bize ya r
dımcı olmasını istemiş ve her zaman olduğu gibi anavatan bu yardım larını 
bizden esirgememiştir. Bunları Kıbrıs’ ın içişlerine müdahale diye nitelemek 
doğru olmadığı gibi gerçeklerle de bağdaşm ayan bir tutumdur.

(. . .) Kıbrıs'ın olduğu kadar, Türk toplumunun ekonomisi de esas itiba
riyle zirai sektöre dayanm aktadır. Özellikle narenciye, havuç, patates, turp 
gibi ürünlerin Ortak Pazar ülkelerine ihraç imkânı bulması Türk üreticilerimizi 
de, birinci derecede ilgilendiren bir husustur. Tarım sektörü Kıbrıs’ ın milli ge
lirinin yak laşık  o larak yüzde 36'sını teşkil etmektedir. Kıbrıs'ta tarımsal top
rağın yak laşık  o larak yüzde 30'unun Türk toplumuna ait olduğu ve Türk top- 
lumunuri yüzde 66'sının da tarım sektörüyle ilişkili bulunduğu gözönünde tu
tulacak olursa, Kıbrıs'ın Ortak Pazar'a diğer Akdeniz ülkelerine tanınan ko
laylık lar esası üzerinde girmesinde Türk toplumu için de hayati bir önem ol
duğu kendiliğinden ortaya çıkar.»

B E L G E 1 3 24 Ocak 1972

CUMHURBAŞKANININ PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Pakistan Cumhurbaşkanı Zülfikar A li 
Butto şerefine verdiği akşam yemeğinde şu konuşmayı yapm ıştır:

«Sayın Cumhurbaşkanı;

Dost ve Kardeş Pakistan Devletinin yeni Başkanı sıfatiyIe Ekselânsınızı 
Türkiye Cumhuriyeti adına saygı ¡ile selâm lar, memleketimize «Hoş geldiniz» 
derim.

Pakistan’ın içinde bulunduğu zorluklara rağmen, yaptığınız bu kısa z iya
reti, geleneksel Türk - Pakistan Dostluğuna verdiğiniz önemin bir nişanesi o la
rak değerlendiriyoruz. Bundan pek duygulandık.

Pakistan'ın mâruz kaldığı o lay lar ve uğradığı haksız muamele, başta 
şahsım olmak üzere, bütün Türk Milletini derinden yaralam ıştır. Hukuk dışı 
yabancı müdahaleler, barışçı çözüm yollarının hepsinin denenmesine ve se lâ
mete erişilmesine maalesef fırsat bırakmamıştır.

Pakistan’ın yeni Devlet Başkanı o larak, büyük dâvâ larla  karşı karşıya 
bulunduğunuzu biliyoruz. Dinamik gayretinizi, büyük vatanseverliğin izi siyasî
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gerçekçiliğiniz ile birleştirip içinde bulunduğunuz güçlüklerden başarı ile çıka
cağınıza ve Pakistan'ı lâyık olduğu güvene, huzura ve İstikrara kavuşturacağı
nıza inanıyorum. Bu uğurdaki m illî ve m illetlerarası faaliyetlerin izi yakından 
izleyecek olan Türkiye’nin, her alanda elinden gelen desteği esirgemiyeceğine 
emin olabilirsin iz.

Biraz önce, Ekselansınızla çok faydalı görüşmelerde bulunduk. Meselele
ri ayrıntıları ile ve açık bir şekilde görüştük. Durumunuza ayd ın lık , münasebet
lerimize güç kazandıracak bu türlü temasların devam etmesi en samim î a r
zumdur. Türkiye'den sonra gideceğiniz ülkelerdeki temaslarınızın da bura
daki gibi faydalı ve yapıcı olmasını temenni ederim.

Sayın Başkan;

Türk M illetinin halisane düşünce ve samimi duygularına tercüman o la
rak; Dost ve Kardeş Pakistan'ın, acı günlerini en kısa zam anda geride bırakıp 
mutlu bir İstikbale kavuşması dileğiyle kadehimi kaldırır, Ekselansınıza ve re- 
fakatinzdeki heyetin mümtaz üyelerine teşekkürlerimi ve saygılarım ı sunarım.

B E L G E 1 4 24 Ocak 1972

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANININ BASIN TOPLANTISI

Pakistan Cumhurbaşkanı Zü lfikar A li Butta, Hariciye köşkünde düzenle
diği basın toplantısında Türkiye’yi ziyareti ile ilgili o larak şunları söylemiştir :

«Türkiye bize daim a yardımcı olmuştur, destek olmuştur. Türk devlet 
adam larına şahsen teşekkür etmek için buralara kadar gelmiş bulunuyorum. 
Türkiye’ye bir talepte bulunmaya değil teşekküre geldim .»

Zülfikar A li Butto gazetecilerin sorularını şu şekilde cevaplandırmıştır.

Pakistan Devlet Başkanı «Dışişleri Bakanı iken Pakistan'ın Cento'dan 
çekilmesini savunuyordunuz. Şimdi bu konuda görüşünüz nedir?» sorusuna şu 
cevabı verm iştir :

«Dışişleri Bakanı iken bu görüşü savunduğum doğrudur. Benim partim 
de Cento’dan Pakistan’ın çekilmesine taraftard ır. Ancak parlâmentomuz bu 
konuda ne karar alırsa ben ona boyun eğeceğim.

Kaldı ki, partim vaktiyle bu konuda görüşlerini açıklarken, Ağustos 1971 
tarih li Hindistan - Sovyetler anlaşm ası yoktu. Bu çok mühim bir unsurdur. Ve 
o tarihten bu yana bir takım gelişmeler, u luslararası o lay lar cereyan etmiştir. 
Bu itibarla bu o lay lar vaktiyle açıklanan görüşlerin tekrar gözden geçirilme
sini ve ona göre karara varılm asını gerektirir.»
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Başbakan Butto, 31 O cak’ta Kıt’a Ç in i’ni ziyaret edeceğini açıklamıştır.

Butto, Doğu Pakistan konusunda bütün ülkelere defalarca çağrıda bulun
duğunu, işgal altındaki bir bölgenin tanınmasının doğru olmadığını bildirmiş 
ve «nitekim, Bangladeş’ i tanıyan Yugoslavya İle diplomatik ilişkilerim izi kes
tiğimizi bugün açıklam ış bulunuyoruz» demiştir.

«Biz büyük bir devlet olmadığımız için Hallstein doktrinini tatbik etmek 
istemiyoruz. Fakat, bir takım prensiplerden hareket ettiğimiz doğrudur. Bu 
prensipler de uluslararası usullere ve kaidelere dayanır. Bunların başında bir 
ülkenin işgal altından kurtulması gelir. İkinci olarak bu ülkede otoritenin tesi
si için muayyen bir sürenin verilm iş olması gerekir. Üçüncüsü bu süre içinde o 
iki ülke liderlerinin görüşüp muayyen bir noktaya ulaşmaları için yeter zaman 
verilmesi gerekir».

B E L G E 1 5 25 Ocak 1972

TÜRKİYE _ PAKİSTAN 
ORTAK BİLDİRİSİ

«Pakistan Cum hurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanının daveti üzerine, 
2 4 -2 5  Ocak 1972 tarihlerinde Türkiye’ye kısa bir ziyaret yapmıştır.

İki Devlet Başkanı, karşılıklı menfaatleri ilgilendiren konularda görüş te
atisinde bulunduktan sonra, Pakistan ve Türkiye arasında mevcut geleneksel 
kardeşlik havası .içinde dostane müzakerelere devam etmişlerdir.

Müzakerelere, Türkiye Başbakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı da katıl
mışlardır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve 
Bakanlığın ilgili Daire Başkanları da Türk tarafında yer alm ışlardır.

Müzakerelerde Pakistan Cumhurbaşkanının beraberinde Pakistan Dışiş
leri- Bakanı, Cumhurbaşkanı Özel Yardımcısı, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi 
ve Dışişlerinden bir Genel Müdür hazır bulunmuşlardır.

Taraflar, Devletler arasındaki ilişkilerde ve anlaşm azlıkların hallinde 
kuvvet kullanılm asının Birleşmiş Milletler Andlaşm asında özellikle yasak lan
dığını ve genel m illetlerarası hukukun da buna cevaz vermediğini kaydetmiş
ler ve buna göre bütün bölge Devletlerini, aralarındaki ilişkilerin yürütülmesin
de kuvvet kullanm aktan kaçınmaya davet etmişlerdir.

Taraflar, Hint - Pakistan alt - kıtasında barış' ve istikrarın kurulması için 
Genel Kurulun 7 A ralık  1971 ve Güvenlik Konseyinin 21 A ralık  1971 tarih le
rinde halihazır ciddi durumla ilgili o larak aldıkları kararlara riayet edilmesini 
ve bu kararların uygulanmasını istemişlerdir.
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Bu itibarla , tara fla r, Birleşmiş Milletlere üye Devletlerin Pakistan ve Hin
distan arasında devamlı ateş - kes halinin sür’atle sağlanm ası hususunda ve 
bu iki Devletin karşı taraf toprakları ve Jam mu ve Keşmir'deki silahlı kuvvet
lerini kendi sınırları içine geri çekmeleri için çaba harcam alarını talep etmişler
dir. Aynı zam anda Hindistan ve Pakistan arajSindaki son çatışmada alınan 
esirlerinin vatanlarına iade edilmesinin müstaceliyetini de önemle tebarüz 
ettirmişlerdir.

Taraflar, Pakistan’ın iki kesimi arasındaki müstakbel ilişkilerin seçilmiş 
Liderler arasında yap ılacak  müzakerelerle yeniden tanzim inin gerektiği hu
susunda mutabakata varm ışlardır. Bu konuda, diğer Devletlerin, halihazır 
durumu daha da karışık bir hale getirecek acele teşebbüslerden sakınm aları 
zorunluluğu üzerinde durmuşlardır. Başarılı bir sonuç sağlanm ası için bu mü
zakerelerin dış müdahale veya askerî işgal olmadan yürütülmesi ve ancak bu 
şekilde bölgede devamlı bir barış sağlanabileceği hususunda da mutabakata 
varm ışlardır.

Pakistan Cumhurbaşkanı, Türk Liderlerine, Türkiye’nin son bunalım sı
rasında Pakistan’a sağladığı kuvvetli destek ve bu hususta iki ülke arasındaki 
yakın ittifakın ruhuna uygun olarak yapmış olduğu diplom atik teşebbüsler 
için Pakistan Hükümetinin ve milletinin minnettarlık hislerini iletmiştir.

Pakistan Cumhurbaşkanı, bundan önce Pakistan’ı ziyaret etmesi husu
sunda Türkiye Cumhurbaşkanına yapılm ış olan daveti teyit etmiştir. Bu davet, 
her iki Devlet Başkanı için uygun o lacak yakın bir tarihte gerçekleştirilmek 
üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından memnuniyetle kabul edilm iştir.»

(Esas Metin)

«On the invitation of His Excellency the President of Turkey, the Presi
dent of Pakistan paid a short visit to Turkey on 2 4 -2 5  January . 1972.

The two Heads of State exchanged views on matters of mutual interest. 
Thereafter, the President of Pakistan and the President of Turkey held discus
sions in a cordial atmosphere marked by the traditional brotherhood that exists 
between Pakistan and Turkey.

The Prime Minister of Turkey participated in the discussions.

The Foreign Minister of Turkey also took part.

They were assisted by the Secretary General of Presidency, the Secretary 
General of the Ministry of Foreign A ffa irs as well as the responsible Heads 
of Departement.
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Thé President of Pakistan w as assisted in the discussions by the Foreign 
Secretary, the Special Assistant to the President, Pakistan’s Ambassador to 
Turkey and D irector-General of the Foreign Office.

The two sides noted that the use of force in relations between states in 
the settlement of disputes between them has been specifically prohibited under 
the United Nations Charter and is not permissible under general International 
Law. Accordingly, they called upon all States in the region to eschew the use 
of force in the conduct of relations between them.

They urged that, in order to bring about peace and stability in the 
Indo - Pakistan Sub-continent, the resolutions of the General Assembly dated 
7 December 1971, and the Security Council dated 21 December 1972, con
cerning the existing grave situation should be respected and implemented.

They, therefore, request the Member States of the United Nations to 
strive for an early formalisation of a durable cease fire between Pakistan and 
India, and the w ithdraw al of their armed forces to their own side of the border 
and in Jam m u and Kashmir. They also emphasised the urgency of the repat
riation of the prisoners of w ar taken during the recent conflict between India 
and Pakistan.

They agreed that the future relationship between the two parts of Pakis
tan should be resolved through negotiations between their elected leaders. 
In this regard they emphasised the need for avoiding any precipitate step 
on the part of other States that would tend to further complicate the present 
situation. They also agreed that to ensure a successful outcome, these negoti
ations should be conducted without foreign interference or m ilitary occupation. 
Only in this w ay can lasting peace be ensured in the region.

The President of Pakistan conveyed to the Turkish leaders the gratitude 
of the Government and the people of Pakistan for the firm support extended 
by Turkey to Pakistan during the recent crisis and for the diplomatic initiatives 
taken by Turkey in that regard in accordance with the spirit of the close a lli
ance that binds Pakistan and Turkey together.

The President of Pakistan confirmed the standing invitation extended 
to the President of Turkey to visit Pakistan. The invitation w as acepted with 
pleasure by the President of Turkey, with a view  to fixing an early date suitable 
for both Heads of State.»

B E L G E 1 6 31 ° cak 1972
TÜRKİYE-SURİYE EMLÂK ANLAŞMASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA/

Türkiye ve Suriye hükümetleri, emlâk görüşmeleri sırasında 26 Şubat 1971 
tarihinde A n ka ra ’da im zalanan «1966 yılında Konulmuş Kısıtlayıcı Tedbirlerin
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Kısmen Kaldırılm asına ilişkin Türkiye - Suriye Anlaşm ası»nın , tarım ve taşıt araç
larını kapsayan birinci, menkul kıymetlerle ilgili ikinci ve diğer çeşitli eşya ve 
faaliyetler konusundaki üçüncü bölümlerinin, 15 Şubat 1972 tarihinden itibaren 
uygulanmasına başlanm asını kararlaştırm ışlardır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünün bu konuda yapfığr 
açıklam aya göre, anlaşmanın taşınır ve taşınmaz mal gelirlerine ilişkin dördüncü 
bölümünde yer alan kısıtlayıcı tedbirler, her iki ülke vatandaşlarının öteki ülke
deki alacakların ı gösterir listelerin teati edilmesinden sonra, an laşm ada belirti
len esaslar çerçevesinde, iki hükümet arasında ileride tesbit olunacak bir tarihte 
kaldı dİ a çaktır.

7/2626 sayılı kararname ile onaylanarak, Resmî Gazetenin 10 Temmuz. 
1971 günkü sayısında yayın lanan Türkiye - Suriye Anlaşm asının, iki hükümetin 
kararı uyarınca, 15 Şubat'tan itibaren uygulanacak olan birinci, ikinci ve üçüncü 
bölümleri aynen şö y led ir:

T —  Tarım ve Taşıt A raçları,

Bütün tarım âletleri, m akina, motor ve diğer nakil araçları ile bunların te
ferruatı üzerindeki kısıtlayıcı tedbirler kaldırılır ve sahiplerine teslim edilir.

Bunlardan kiraya verilm iş olanların kira mukaveleleri, kira müddeti sonuna 
kadar muteber addedilir.

Pasavan rejimi çerçevesinde geçirilmiş olanların , diğer memlekete nakli 
istenmesi halinde, bunlar Türkiye ve Suriye m akamlarının aracılığı ile hudut 
kapılarında iade edilir.

Pasavan rejimine tâbi o lm ayanlar ile, pasavan rejimine dahil o lm akla be
raber bulundukları memlekette bırakılması istenenler, o memleketin kanun ve 
kararlarına tâbi olur.

2 —  Menkul Kıymetler,

Hisse senetleri ve tahvilât ile tasarruf bonoları ve bunların gelirleri ve- 
kıymetli eşyalar üzerindeki kısıtlayıcı tedbirler kaldırılmıştır.

Türklere, Suriye’de m illileştirilm iş şirketlerdeki hisse senetlerinin tamamının, 
bedelleri nakden ödenir. Bunlar iki memleketin her birinde yürürlükte olan 
kanun ve kararlara tâbi olur.

3 —  Diğer Çeşitli Eşya ve Faaliyetler,

Her iki memlekette mukim karşı taraf vatandaşlarının elkonmuş olan,

—  gerek ortaklık şeklinde, gerek müstakil ticarî faaliyetler ve diğer çeşitli 
eşya, üzerindeki kısıtlayıcı tedbirler kaldırılmıştır.

Ancak, bunlar her İki memlekette yürürlükteki kanun ve kararlara tâbi
olur.
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T. C.
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Şubat 1972 Sayı

A N K A E A





A Y I L A Y L A R I





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

Dr. Roberto Guyer’in Ankara’daki Temasları

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Siyasi İşler Yardımcısı Dr. Roberto Guyer, 
Kıbrıs'taki cem aatlararası görüşmelerin genişletilmiş bir şekilde canlandırılması 
konusunda 4 - 5  Şubat tarihlerinde Ankara'da temaslar yapmıştır.

Kıbrıs’a Silâh İthali

M akarios'un Kıbrıs'a ithal etmiş olduğu silâh lar konusunda Dışişleri Ba
kanlığınca 5 ilâ 15 Şubat tarihlerinde açık lam alar yapılm ıştır.

Dışişleri Bakamının Ortak Pazar Ülkelerini Ziyareti

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, A ET-Türk iye  ortaklığının, Topluluğun 
genişlemiş durumuna adaptasyonu bakımından ön temaslarda bulunmak üze
re .11 -18 Şubat tarihlerinde A ltılar nezdinde kısa bir ziyarette bulunarak, altı 
ülkenin Dışişleri Bakanlarına Türkiye’nin görüşünü bildirmiştir.

Islâm Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Konferansı

29 Şu b a t-4  Mart tarihleri arasında Cidde'de yapılan 3. İslâm Ülkeleri 
Dışişleri Bakanları Konferansına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp 
başkanlığında bir heyetim iz' katılmıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

M illi Eğitim Bakanlığının 12 Şu bat’ta yaptığı açıklam aya göre, Mısır 
Arap Cumhuriyeti hükümetinin Türkiye’ye armağan ettiği, eski Mısır'ın Ptoleme 
devrine ait 2200 yıllık  Osiris tanrısı heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi Eski Şark 
Eserleri Seksiyonunda teşhir olunacaktır. Bakanlık, M ısır’da El - Cebel bölge
sinde meydana çıkarılan ve halen Kahire müzesinde teşhir edilen 140 santi
metre boyundaki bronzdan yapılm ış Osiris tanrısı heykelinin değerinin çok üs
tün olduğunu ve Türk müzelerinde örneğinin bulunmadığını bildirmiştir.

N ubya’daki Abusimbel mabedi ile eski eserlerin Nil sularından kurtarı
larak daha yüksek bir yere nakli için açılan uluslararası kam panyaya Türk 
halkı da katılmıştır. Mısır Kültür Bakanlığı Kahire büyükelçiliğimize başvurarak 
bir minnettarlığın ifadesi o larak, Mısır hükümetinin Osiris heykelini bir müzede 
teşhir olunm ak şartıyla Türk milletine arm ağan etmiştir,

★  ★  ★

İstanbul Devlet Operasından koloratur soprano Suna Korat, Şubat-M art 
ayları içinde, Alman televizyonunda yayın lanan bir proğrama katılmış, ay
rıca Hollanda, Belçika ve Danim arka'da resitaller vermiş ve bu arada Münih 
Operasında sahneye çıkmıştır.

★ ★ ★

Piyanist İdil Biret, 29 Şubat'ta Washington büyükelçiliğimizde' bu m aksat
la verilen bir kabulde bir resital vermiştir. İdil Biret bundan evvel New York’- 
ta başarılı bir konser vermiştir.

★  ★  ★

Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının müştereken düzenledikleri 
Yurt Dışındaki İşçilerim iz için Kültür Programı çerçevesinde, Elazığ kültür der
neğinin Avrupa şehirlerinde ve bilhassa Türklerin bulunduğu bölgeirde halk 
oyunları turnesi takdir kazanmıştır.

★  ★  ★  -

İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı dolayısiyle, Cidde'de, Tür
kiye'deki İslâm Mimarisi Sanat Eserleri konusunda bir fotoğraf sergisi açılmıştır.
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ŞUBAT 1972’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI

OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Şubat 1972 CENTO YENİ GENEL SEKRETERİ

Merkezi Andiaşm a Teşkilâtı'nın (Cenfo) yeni Genel 
Sekreteri Nassır Assar görevine başlamıştır. Nassır Assar 
bundan evvel İran Başbakan yardımcısıydı.

1 Şubat 1972 RODOS’TA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN YASAKLANMASI İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akb il, bir soru 
üzerine, Rodos adasındaki Türk ilkokullarında Türkçe ve 
din derslerinin yasak  edildiği haber ile İlgili o larak şun
ları söylem iştir:

«Haber doğrudur. Yunanistan'da yaşayan soydaş
larım ız ve memleketimizde yaşayan Rum asıllılar zaman 
zam an her iki ülkenin muhtelif makamlarının tatbik et
tiği iç m evzuatlarından etkilenmektedirler. Konu üzerinde 
Bakanlığım ızca hassasiyetle durulmaktadır.»

3 Şubat 1972 ALMAN RADYOSUNUN NİHAT ERİM İLE İLGİLİ YAYINI

(DRW) A lm anya ’nın sesi Radyosu Türkçe yayınında 
şu yorumu yapm ıştır:

«Batılı demokrasilere karşı iyi yetiştirilm iş beşinci 
kollar aracılığıyle genel bir taarruza geçildiğini gösteren 
bir çok işaretlerin mevcut olduğu şu sıralarda Türkiye'nin 
bir komplo ile karşı karşıya bulunduğunu defalarca belir
ten Türk Başbakanı Nihat Erim’in bu sözleri büyük bir 
önem taşıyor. Batıda tehlikeyi ilk gören ve bunu açık la
maktan çekinmeyen Başbakan Nihat Erim’in ikazları, öy
le anlaşılıyor ki Batılı devlet adam larının da gözlerini aç
mıştır. Nitekim, Paris’ten gelen haberlere göre, Profesör 
Nihat Erim’in Fransız başkentini ziyareti sırasında Türkiye' 
ye karşı gösteri düzenleyen ‘ çevrelerin kaynağmı tesbit 
eden Fransız resmî m akam ları, bundan gereken sonuçlan 
çıkarmış bulunuyorlar. Fransa yetkili mercilerince karar
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3 Şubat 1972

3 Şubat 1972

4 -5  Şubat 1972

verildiğine göre, bundan böyle dost ve müttefik ülkeler 
aleyhine düzenlenen gösterilere katılacak yabancı uyruklu
lar, bir daha Fransa'ya girmemek üzere sınır dışı edile
cektir.»

İSVEÇ’İN NÜFUS PLANLAMASI ÇALIŞMALARINA YARDIM!

Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanı Dr. Cevdet A ykan , 
İsveç hükümeti tarafından Nüfus Planlama Genel Müdür
lüğüne bağışlanan 1,5 milyon lira değerindeki ofset ba
sımevi tesisini hizmete açmıştır.

PAKİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Pakistan’ ın Kıbrıs’ta görevli Birleşmiş M illetler barış 
gücünün m asrafları İçin 3.000 dolarlık bağışta bulunduğu 
açıklanmıştır.

DR. GUYER’İN TEMASLARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Siyasi İşler Y a r
dımcısı Dr. Roberto Guyer’ in, Lefkoşe ve A tin a ’dan sonra 
Ankara'daki temasları hakkında Dışişleri Bakanlığı Enfor
masyon Genel Müdürlüğü 5 Şubat tarihinde şu açıklam ayı 
yap m ıştır:

«Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Siyasi İşler Y a r
dımcısı Mr. Roberto Guyer ve Danışmanı Dr. Remy Gorge 
dün Ankara'ya gelm işlerdir. Sayın Başbakan ve Sayın Dış
işleri Bakanını ziyaretten sonra, Dışişleri Bakanlığında 
dün ve bugün görüşmeler yapılm ıştır.

Bu görüşmeler, cem aatlararası genişletilmiş görüş
melerin canlandırılm ası bakım ından yapıcı ve olumlu ce
reyan etmiştir.

İki taraf arasında yapılan görüşmelerde Türkiye’nin 
görüşlerini ve pozisyonunu karşılayan bir formül üzerinde, 
temasların bu safhasında mutabakata varm ak mümkün 
olmuştur.
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Bu konudaki görüşümüzün ne olduğuna ge lince : 
Genişletilmiş görüşmelerin canlandırılm asından maksat 
bu görüşmelere yardımcı olmaktır. Bu görüşümüzü karşıla
yan bir an layışa varılm ıştır.»

Dr. Roberto Guyer İse, A nkara ’dan ayrılm adan önce 
her üç ülkenin başkentinde yaptığı temaslar hakkında şun
ları söylem iştir:

Bu temaslardan son derece memnunum. Su anda 
Genel Sekreter Kurt VValdheîm’e raporumu vermeden ge
niş çapta bir beyanatta bulunmam mümkün değildir. An
cak şunu söylemek isterim ki, temaslarım , cemaatlerarası 
görüşmeleri canlandırm ak bakımından çok olumludur.»

4 Şubat 1972 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ SENATODA YAPTIĞI BÜTÇE
KONUŞMASI

Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Cumhuriyet Se
natosunda bakanlığı ile ilgili bazı eleştirileri cevaplandı
rırken özetle şöyle konuşmuştur:

«Bugünkü dehşet dengesinde devlerin ç a t la m a y a 
cakları görüşü doğrudur. Ancak, her iki taraf da dengeyi 
kendi lehlerine bozmak için büyük gayret göstermekte
dirler. Bu denge, bir tarafın lehine bozulursa, çatışma
ları mümkündür.

Nato barışta var, savaşta yok şeklindeki görüşe 
katılmıyorum. Türkiye Nato’ya kendi isteği ve iradesi 
ile girm iştir, istediği an da çıkabilir. Ancak, Türkiye, ih
tiyâcı devam ettiği sürece bu ittifakta kalacaktır.

Nato, bir istilâyı durdurmak için kurulmuştur. Ger
çekten, Avrupa devletlerinin istilâsı, Nato’nun kurulm a
sıyla durdurulmuştur. Bugün Nato'daki müttefiklerimiz, 
Türkiye'nin durumunu müdriktirler. Türkiye'nin yok olm a
sı, A vrupa’yı da tehdit eder. Bu durum, müttefiklerimiz 
tarafından çok iyi bilinmektedir.»

1972 bütçesi hakkında teknik bilgi veren Bakan, 
bu yıl ki bütçede öngörülen Ödeneklerin geçen yıl bütçe
sine göre yüzde 13 oranında artış gösterdiğini, bu artı
şın bir kısmının, fiyat yükselmelerinden doğduğunu söy
lemiştir.
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Ferit Melen daha sonra, silâhlı kuvvetler mevcu
dunda bu yıl yüzde 10 oranında indirim yap ılacağ ın ı, 
silâhlı kuvvetler içinde esaslı bir reorganizasyon çalışması 
olduğunu, bu reorganizisyonun, silâhlı kuvvetlerin ateş 
ve hareket gücünün arttırılması ve yüksek bir eğitim for
masyonuna çıkarılması için yapıldığını bildirm işIir.

Mili Savunma Bakanı, harp sanayiinin geliştirilmesi 
konusu üzerinde de hükümet o larak önemle durduklarını 
bildirm iş, özetle şunları söylem iştir:

«Orta s ilâh larla , güdümlü silâhların memleketimiz
de yapılm ası tahakkuk etmiştir. Herşeyden önce bu iş 
için uzun vadeli bir plâna ihtiyaç vardır. Bu plân hazır
lanmıştır. 1972 yılında bu yatırım lara 107 milyon lira 
ayrılm ıştır. Bu arada , elektronik sanayiini kurmak için 
de çalışıyoruz. Hemen hemen bütün silâhların muayene 
ve revizyonları yurdumuzda yapılm aktadır.»

5 Şubat 1972 KIBRIS’A SİLÂH İTHALİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığ ından b ild irilm iştir:

«Bir müddettir Kıbrıs Rum Toplumu içinde M akarios 
ve Grivas taraftarı o larak bir takım silâhlı gruplar kurul
duğuna dair haberler alınm aktaydı. Son günlerde ise bu 
grupla m silâhlandm lm ası için Ada'ycı önemli m iktarlar
da silâh ve cephane ithal edilmekte olduğuna dair yenî 
bilgiler alınmıştır.

Rum toplumu içinde sürdürülen bu faaliyetler, 
maksadı ne olursa olsun A da'daki potansiyel gerginliği 
tehlikeli bir şekilde arttırıcı ve neticede Türk cemaatinin 
can ve mal güvenliğini tehdit edici nitelikte görülmekte
dir. Bu gelişmeler toplumlararası görüşmelerin yeniden 
canlandı ılıması için iyi niyetli ve yapıcı gayretler içeri
sinde bulunulan şu sırada gerek cemaatim iz ve gerek 
tarafım ızdan büyük bir d ikkat ve endişe ile yakından 
izlenmektedir. Silâh ve cephane ithali konusu ve endişe
lerimiz Birleşmiş M illetler ve diğer ilgili Devletlere b il
dirilm iş ve bu tehlikeli duruma dikkatleri çekilmiştr.

Rum toplumunun şu veya bu kanadının faaliyetleri 
neticesinde ve her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkabi
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lecek silâhlı bir çatışmada Türk Toplumuna fiili bir tecavüz 
vukuu halinde Türk Cemaatinin can ve mal güvenliğinin 
ve antlaşm alardan doğan haklarının korunması için ge
rekli her tedbirin derhal alınacağından hiç kimsenin asla 
şüphesi olm am alıdır.»

5 Şubat 1972 HAŞHAŞ KONUSU İLE İLGİLİ AMERİKAN TARIM
HEYETİNİN ÇALIŞMALARI

Am erika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Ekono
mik Araştırm a Dairesi Başkanı Dr. Quentin West başkan
lığında bir heyet, «Türkiye'de haşhaş ekiminin yasak lan
masından sonra ortaya çıkan durumu tarım sal yönden 
değerlendirmek üzere hazırlanm ası öngörülen projeler» 
üzerindeki ortak çalışm alara devam etmek üzere A nka
ra ’ya gelmiştir.

Tarım Bakanı Orhan Dikmen heyeti 7 Şubat'ta 
kabul etmiştir. Görüşmelerin sonunda yayınlanan ortak 
açıklam ada derhal başlanacak bir hareket programı ile 
öncelikle a lınacak işler belirtilm iştir. Derhal başlanacak 
program için şu altı konu seçilm iştir: Sulam a; Hayvan 
besiciliği; Yağlı tohumlar; Pazarlam a, tarıma dayalı sa
nayi meyve ve sebzeler; Buğday, yem bitkileri ve çayır 
bitkileri; A razi kullanış alan ı.

Bu arada, konu ile ilgili o larak Türkiye radyoların
da bir açıklayıcı konuşma yapılm ıştır (Bk. Belge 1).

7 Şubat 1972 İŞÇİ EĞİTİMİ KONUSUNDA TÜRK-ALMAN GÖRÜŞMELERİ

Federal A lm anya'daki Türk işçilerinin teknik, mes
leki ve tekamül eğitimleri hakkında Hükümetimizle F. A l
manya arasında, 15 Haziran 1971 tarihinde Münih'de 
parafe edilen sözleşmenin, im zalanmasını öngördüğü 
«Türkiye'ye kesin o larak avdet eden Türk işçilerinin iş
letmeler kurmaları için alınacak teşvik tedbirlerini kap
sayan Genel Anlaşm a» müzakerelerine iki hükümet he
yetleri arasında İstanbul’da başlanmıştır. Bu müzakere
ler sırasında, Münih Anlaşm ası uyarınca F. A lm anya 'da, 
mesleklerine göre 9 ay süreli bir teknik eğitime tabi tu
tulan işçilerim izin Türkiye'de görecekleri işletmecilik eğ;-
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7-10  Şubat 1972

7-11 Şubat 1972

7 Şubat 1972

timi ve bu işçilerim iz arasından kendi tasarrufları ile kü
çük birer işletme açacak o lanlara kredi sağlam ak üzere 
iki ülke kurumlan tarafından müştereken bir fon kurul
ması sorunları ele alınmıştır.

Görüşmeler Dışişleri Bakanlığından bir heyet ile- 
Federal İktisadi İşbirliği Bakanlığından bir heyet arasın
da yapılm ıştır. Mayıs ayında yap ılacak bir ikinci görüş
meden sonra anlaşm anın im zalanacağı bildirilm iştir.

CENTO EKONOMİ EKSPERLERİ TOPLANTISI

Ankara'da toplanan Cento Ekonomi Eksperleri, 
Cento Ekonomik Komitesine sunulmak üzere geçmiş ve 
gelecekteki çalışm alar hakkında bir rapor hazırlamıştır..

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS’I 
ZİYARETİ

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Lujo Tonciç - Sorinf 
K ıbrıs’a resmi bir ziyaret yapmıştır.

PİRE LİMANI KONUSUNDA ABD-YUNAN ANLAŞMASI

Akdeniz'deki Amerikan 6 ncı filosu için, Yunanis
tan'ın Pire şehrinde bir bağlam a limanı meydana getiril
mesi konusunda anlaşm aya varıldığı ABD Dışişleri Ba
kanlığı tarafından açıklanmıştır.

Amerikan ve Yunan hükümetleri arasında varılan: 
anlaşm a gereğince, Amerikan 6 ncı filosu, Pire limanında 
ikmal yapabilecek, ayrıca 6 ncı filoya bağlı gemilerin ba
zı tam ir işleri de yine burada yapılacaktır.

6 ncı filoda görevli subay, assubay ve erlerin a ile 
leri için ise Pire' de blok apartm anlar inşa ettirilecek ve 
böylece personelin, aileleri ile sık sık temas etmeleri im
kânı yaratılacaktır.

Açıklandığına göre Nato Konseyinin bilgisine de- 
sunulan bu düzenlemeye hiç bir üye ülke karşı gelmemişitr..
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Öte yandan Sovyet Hükümeti 15 Şubat'ta bu konuda 
bir bildiri yay ın layarak , A B D -Yun an  anlaşm asının, A k 
deniz'deki barış çabalarına zarar vereceğini ileri sür
müştür.

YENİ ZELANDA’NIN YENİ BAŞBAKANI

11 yıldan beri Yeni Zelanda başbakanı olan S:r 
Keith Holyoake, görevini Başbakan yardımcısı John 
M arshall’a devretmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATODA YAPTIĞI BÜTÇE 
KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bakanlığı bütçe
sinin Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi sırasında bir 
konuşma yapmıştır (Bk. Belge 2).

TÜRKİYE İLE FİLİPİNLER ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİ

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın aynı 
zam anda Filipinler Cumhuriyeti nezdinde Türkiye'yi tem
sil etmesi kararlaştırılm ış ve bu konudaki karar Ankara 
ve M an ila ’da açıklanmıştır.

TÜRK-BULGAR KARMA EKONOMİK KOMİSYONU İLE 
İLGİLİ ANLAŞMA

Kurulması bir süre önce kararlaştırılan , Türkiye - 
Bulgaristan Ekonomik Karma Komisyonunun yapısıyla il
gili an laşm a, Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğün
den verilen bilgiye göre, istişarî mahiyette olacak karma 
komisyonun, çalışm alarının sonuçlarını, ilgili hükümet 
m akam larına tavsiyeler şeklinde ulaştırması öngörülmek
tedir.



10 Şuböf 1972

11-18 Şubat 1972

BÜTÇENİN SENATODA KABULÜ DOLAYISİYLE 
BAŞBAKANIN YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim Cumhuriyet Senatosunda 1972 
malî yılı bütçe tasarısı üzerinde yapılan eleştirilere cevap 
verirken parlamenter rejimin işleyişi ve Türkiye’nin dış 
politikası konularında görüşlerini bildirm iştir (Bk. Belge 3).

DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTAK PAZAR ÜLKELERİNİ 
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Ortak Pazar ü l
kelerine yapacağı gezi ile ilgili o larak basına şunları 
söylemiştir :

«Topluluktan yeni tavizler almamızı sağ layacak bir 
o lanak, İngiltere, Danim arka, Norveç ve İrlanda’nın ka
tılm alarıyla Avrupa Topluluklarının genişlemiş o lm ası
dır. Ortaklığım ızın yeni duruma adaptasyonu am acıyla, 
ticari, m alî ve sosyal alan larda ek tavizler istedik. Or
tak Pazara tam üye olmadan önce sanayiim izin geliş
mesine engel o lacak mahiyette uygulam alarla karşılaşıl
maması için gerektiğinde müzakereler yoluyla a y a rla 
m alara gidileceği hükümet programında ifade olunmuş
tur. Bu konuda gerekli ön temaslarda bulunmak üzere, 
A ltılar nezdinde kısa bir ziyarette bulunarak, altı ülkenin 
Dışişleri Bakanlarına Türkiye’nin görüşünü ve ihtiyaçla
rını anlatacağ ız.»

Dışişleri Bakanına bu gezisinde, Ortak Pazar nez- 
dindekİ Daimî Delegemiz Ziya Müezzinoğlu, Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür, Dışişleri Ba
kanlığı Ekonomik ve Sosyal İşleri Genel Müdürü Tevfik 
Saraçoğlu ve diğer yetkililer refakat etmiştir.

Bayülken, 11 Şubat’ta Lüksemburg'ta Dışişleri Ba
kanı ve Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı 
Gaston Thorn ile, 12 Şubat’ta Brüksel'de Belçika Dışişle
ri Bakanı Pierre Harmel ve Topluklar Komisyonu Başkanı 
M alfatti ile görüşmüş, daha sonra O rtak Pazar üyesi ü l
kelerdeki Büyükelçilerim iz ile bir toplantı yapmıştır. 13 
Şubat’ta Paris'te Dışişleri Bakanı Maurice Schumann ile 
görüşen Bayülken buradan la Haye'e geçerek meslek-
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11 Şubat 1972

12-15 Şubat 1972

14 Şubat 1972

daşı W. K. N. Schmelzer ile bir görüşme yapmıştır. Ha
lûk Eayülken ile W alter Scheel arasındaki görüşme 15 
Şubat’ta Bonn’da yapılm ıştır ve bunu İtalya Dışişleri Ba
kanı Aldo Moro ile 17 Şubat'ta Roma'da yap ılan  görüş
me takip etmiştir. Dışişleri Bakanı Bayülken 1'8 Şubat ak 
şamı A nkara ’ya geldiğinde seyahatinden iyi intibalarla 
ve memnun olarak döndüğünü bildirm iş, «A nkara ’daki 
ilgili müesseseler bu olumlu havanın ışığında teferruatlı 
tekliflerim izi hazırlayacaklard ır» demiştir.

YUNAN HÜKÜMETİNİN MAKARİOS’A NOTAS!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Konstan- 
tinos Panayiotakos, Başpiskopos M akarios’a Yunanistan 
hükümetinin bir mesajını iletmek üzere Lefkoşe’ye gel
miştir. Panayiotakos, 14 Şubat günü Lefkoşe’de yaptığı 
bir basın toplantısında Yunan hükümetinin notasını açık- 
lıyarak içinde şu hususların bulunduğunu bildirm iştir :

—  M akarios yönetimi tarafından gizlice ithal edi
len Çek silâhlarının Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış gücü
ne verilmesi,

—  Kıbrıs’ta bütün milli görüşleri temsil eden bir 
milli birlik hükümetinin kurulması.

Panayiotakos, 16 Şubat’ta da Kıbrıs’tan ayrılırken 
verdiği diğer bir demeçte, Kıbrıs konusunda bir Nato 
planı olduğu veya ülkesinin Türkiye ile gizli bir an laş
ması bulunduğu yolundaki söylentileri kesinlikle ya lan 
lamıştır.

CENTO’NUN ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER KONULU SEMİNERİ

Cento bölgesinde endüstriyel alanda daha istikrarlı 
ve sürekli ilişkilerin sağlanması ve işçi, işveren ve tüke
ticinin haklarının korunması amacı ile Cento Tahran’da 
bir seminer düzenlemiştir.

TÜRK-SOVYET SİNİR GÖRÜŞMELERİ

Sınırın yeniden işaretlenmesiyle ilgili Türkiye - Sov- 
yetler Birliği görüşmelerinin dokuzuncu toplantısı, Türk
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heyeti başkanı Büyükelçi Mustafa Kenanoğlu ile Sovyet 
heyeti başkanı Büyükelçi Yermoşin arasında Ankara'da 
başlamıştır.

15 Şubat 1972 KIBRIS’A İTHAL EDİLEN SİLÂHLAR İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ
SÖZCÜSÜNÜN İZAHATI

Son günlerde Kıbrıs'ta ortaya çıkan önemli durum 
ve M akarios yönetimi tarafından adaya sokulan s ilâh
lar konusunda, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil 
olağan basın toplantısında basına bilgi vermiş ve özel
likle Kıbrıs Türk toplumunun mal ve can güvenliği açı
sından duyulan endişeyi belirtmiştir.

Akbil izahatında, Yunanistan ile Rum yönetimi a ra
sında halen yoğun çalışm alar yapıldığını ve Türkiye'nin 
A d a ’daki gelişmeleri büyük bir dikkat ve teyakkuzla 
yakından İzlediğini belirterek, «Rum toplumunun bir iç 
harbe sürüklenmesi, Toplumumuzun can ve mal güvenli
ği bakımından memleketimizi yakından ilgilendirmekte
dir. Z ira , şu veya bu Rum kanadının başlatacağı bir ça
tışma, Ada'daki yerleşme durumu itibariyle, kolaylıkla 
Türk cemaatine sıçrayabilir. Adaya silâh ithali yeni bir 
durum yaratm aktad ır. Bunun sakıncaları ortadadır. Bu- 
itibarla , silâhların akibeti konusunun bir an önce çözüm
lenerek bunların barış gücüne teslim edilmesi gerekir» 
demiştir.

15 Şubat 1972 VARŞOVA PÂKTS SON BİLDİRİSİ KONUSUNDA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ

Varşova Paktı ülkelerinin son Prag Bildirisi konu
sunda basın mensuplarının vak î sorusuna cevaben Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil şunları söylem iştir:

«Varşova Paktı Siyasî İstişare Komitesinin 2 5 -2 6  
Ocak tarihlerinde Prag’da yaptığı toplantı sonunda A v
rupa güvenliği ve işbirliği sorunları üzerinde yayınladığı 
b ild iri, diğer ilgili devletlerle yapıldığı g ibi, Çekoslovak 
Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanım ıza resmen tevdi 
olunmuştur.
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Varşova Paktının bu önemli bildirisi tarafım ızdan 
önemle İncelenmekte ve üzerinde müttefiklerimizle de is
tişarelerde bulunulmaktadır. Edindiğimiz ilk izlenim ler, 
b ildirinin, bundan öncekilere göre daha esnek ve Avrupa 
güvenlik sorunlarının ciddî bir şekilde müzakere edilebil
mesine yararlı unsurlar taşıdığıdır. Bildirinin önemli kısmı 
sayılabilecek ilkeler bölümünde, bizce önemli görülen 
bazı ilkelere ayrı başlıklar altında yer verilmediği müşa- 
hade edilmektedir. Dileğimiz, Konferans hazırlık çalış
maları sırasında görüşlerimiz arasında bu konudaki fa rk
ların giderilmesidir.

Bildiride, ayrıca, karşılıklı ve dengeli kuvvet indi
rimleri konusundaki ifadeleri, Varşova Paktı devletleri
nin bu konulardaki NATO görüşlerine yaklaşm ak ve bu 
sorunu çok taraflı müzakere konusu yapm ak yolunda bir 
gelişme o larak yorum lam ak yanlış olm ayacaktır. Ancak, 
aynı konuda NATO memleketlerinin görüşlerini an latm ak
la görevlendirilen Brosio’nun hâlâ M oskova’ya davet edil
memiş olmasını da burada, geciktirici bir unsur o larak 
kaydetmek gerekir.

Varşova Paktı memleketlerinin, A vrupa’nın diğer 
ülkeleriyle işbirliği yapm ayı arzu ladıkları a lan ların  da 
bu bildiride eskilerine nisbetle daha geniş bir şekilde ele 
alınmış olduğu görülmektedir. Bu alanların tesbitinde, 
kapsam larında ve sınırlarında iki tarafın görüşleri a ra 
sında fark lar olmasını tab iî karşılıyoruz. Tabiatıyle , mü
zakereler sırasında bu görüşlerin birbirine daha da yak- 
laştırıİması mümkün o labilir. Bildirinin çeşitli yerlerinde 
sosyal sistemler ne olursa olsun işbirliğ i, an layış ve iti
madın devletler ve milletler arasındaki bağlantılarda 
esas alınması yolunda ifadeler vardır. Avrupa ülkeleri 
arasında yakın laşm a ve işbirliği gayretlerini teşvik ede
cek oian böyle bir an layışı olumlu karşılam aktayız. Bu 
gayretlere ters düşen bazı yayın ve propagandalara böyle 
bir an layış çerçevesinde son verilmesini beklemek doğal
dır.

Konferans hazırlık temaslarının bir an önce baş la
tılması temennisine biz de katflm aktayız. Berlin sorununun 
ahdî bir statüye bağ lanarak kesinleşmesi bu temenninin 
gerçekleşmesi yolunu açacaktır.»
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15 Şubat 1972 ORTAK PAZAR’A İHRAÇ OLUNACAK ŞARAPLARA 
GÜMRÜK İNDİRİMİ

Ticaret Bakanlığından açıklandığına göre, 4 Şubat 
1972'den itibaren, tescile tâbi tutulmak kayd iyle , Tür
kiye çıkış ve kaynaklı şarap lara Avrupa Ekonomik Top
luluğu yüzde 40 oranında gümrük İndirimi tanımıştır.

15 Şubat 1972 TÜRK-ALMAN TELEVİZYON ÖZEL SÖZLEŞMESİ

Türkiye ile Federal A lm anya arasında, İstanbul ve 
İzm irde yeni televizyon vericileri kurulmasını öngören 
özel bir sözleşme Dışişleri Bakanlığında nota teatisi su
retiyle imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğün
den bu konuda yapılan açıklam ada şu bilgi verilm iştir t

«Federal A lm anya hükümeti, Türkiye’deki televizyon 
istasyonunun ve stüdyosunun kuruluşunda teknik işbirliği 
faaliyetleri çerçevesinde yakın bir ilgi göstermiş bulun
maktadır Hibe şeklinde yapılan bu yardım lar, yakın za 
manda İstanbul televizyon istasyonu için 3.6 milyon DM 
tutarında stüdyo malzemesinin sağlanmasını hedef alan 
bir diğer özel düzenleme ile güçlendirilecektir.:.»

15 Şubat 1972 EKVATOR’DA DARBE

Askeri bir darbe İle işbaşından uzaklaştırılan Ek
vator Cumhurbaşkanı Velasco Ibarra ’nın yerine Kara Kuv
vetleri Başkomutanı General Rodriguez Lara devlet baş
kanı olmuştur.

15 Şubat 1972 FAS’İN ANKARA’DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATMA
KARAR!

Fas’ın A n ka ra ’daki büyükelçiliği tasarruf nedeniyle 
resmen kapatılm ıştır. Fas hükümeti, Ocak ayı içinde, ta 
sarruf sağlam ak sebebiyle Türkiye, Arjantin , Küba, G ana, 
Japonya ve Portekiz büyükelçiliklerinin kapatılacağını 
açıklam ıştı. Fas'ı bundan böyle, Ankara nezdinde Tahran 
büyükelçisi temsil edecektir.
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17 Şubat 1972 TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATÎUŞ1N1N 20. YILDÖNÜMÜ

Başbakan Nihat Erim, bu münasebetle verdiği de
meçte şöyle dem iştir:

«Türkiye’nin Kuzey Atlantik Andlaşm asına katıl
masından bu yana 20 yıl geçmiştir. NATO’nun kurulu
şundaki şartlar gözönünde tutulacak olursa, bu 20 yılın 
Türkiye için devamlı bir barış devresi teşkil etmiş olması, 
NATO'nun bir savunma örgütü o larak etkenliğini gös
termektedir.

NATO bugün ya ln ız güvenliği sağ layan bir örgüt 
o larak kalm am akta fakat aynı zam anda kıt’am ızda de
vam lı bir barışın teessüs im kânlarını araştıran kıymetli 
bir dayanışm a ve İstişare görevi de yapm aktadır. Bu 
nedenle, dış siyasetinde barışı amaç edinen Türkiye gibi 
ülkeler için NATO’nun değeri daha da artmıştır.

Türkiye, ittifaka katılışının 20 nci yıldönümünü bu 
an layış içinde idrak etmekte ve ittifakın geleceğine gü
venle bakm aktadır.»

Nato Genel Sekreteri Joseph Luns ise, Başbakana 
gönderdiği kutlama m esajında, İttifakın güvenliğine Tür
kiye’nin bulunduğu katkıdan bahsetmiş, bu savunma 
sistemine katılması Türkiye'nin bütünlüğü ve bağım sızlı
ğını sağladığı ve Batı camiasının bir unsuru haline geti
ren bağları kuvvetlendirdiğini söylemiştir. Başbakan da 
cevabında, Türkiye’nin İttifakın etkinliğine katkıda bu
lunmaya devam edeceğini bildirmiştir.

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken de bu münasebetle 
televizyonda bîr demeç vermiştir (Bk. Belge 4).

17 Şubat 1972 İNGİLTERE’NİN KIBRIS İLE İLGİLİ TUTUMU HAKKINDA
DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN DEMECİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Kıbrıs'taki 
son gelişmeler konusunda açıkladığı İngiliz görüşü hak
kında basın mensuplarının sorusuna karşılık o larak Dı
şişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları söylemiştir :
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«Zürich ve Londra Andlaşm alarını im zalayan dev
letlerden biri olan İngiltere'nin Kıbrıs'taki son gelişmele
re yakın ilgi göstermesini tabii karşılıyoruz. Ayrıca, İn
giltere’nin Londra ve Zürich Andlaşm alarının geçerliliği 
konusundaki görüşünü bir kere daha teyit etmesi de 
memnunluk vericidir.

Yunan Hükümetiyle Kıbrıs Rum Yönetimi arasında
ki bu anlaşm azlığı ve gelişmeleri dikkatle izlemeye de
vam etmekteyiz. Kıbrıs Rum Yönetiminin kimlerden ku
rulu olacağı konusu bizi doğrudan doğruya ilg ilendir
mez. Bizce istenen, Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin Ant
laşm alara dayanan haklarına bütün ilgililerce saygı 
gösterilmesi ve Cemaatim izin can ve mal emniyetine do- 
kunulmamasıdır.»

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir gün evvel 
yaptığı açık lam ada, 1960 yılında im zalanan an laşm ala
rın yürürlükte olduğunu bildirm iş, adadaki o layların ge
lişmesi Kıbrıs’ın bağımsızlığını tehlikeye düşürecek bir 
nitelik kazanırsa, o zam an İngiltere’nin duruma müda- 
hele etmek zorunda kalacağını belirtmişti. İngiltere Dışiş
leri sözcüsü ayrıca, Kıbrıslı Rumların adaya soktukları 
silâhların en kısa zam anda barışgücüne teslim edilmesi 
gerektiğine de dikkati çekmişti.

TÜRKİYE’NİN YENİ MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ

Tass ajansının bildirdiğine göre, Türkiye'nin yeni 
Moskova Büyükelçisi Adnan Kural Sovyetler Birliği Dev
let Başkanı N ikolay Podgorni'ye güven mektubunu sun
muştur. Sovyet Devlet Başkanı, bu münasebetle yaptığı 
konuşmada şunları söylemiştir :

«Sovyetler Birliği, Türkiye ile ilişkilerinin dostluk, 
iyi komşuluk ve yararlı işbirliği içinde gelişmesine büyük 
bir önem vermektedir.

İki ülke arasındaki dostça ilişkilerin sağ lam laştı
rılması yolunda Türkiye’nin girişeceği her teşebbüs Sov
yetler Birliğince anlayış ve destekle karşılanacaktır.»

Türkiye Büyükelçisi de, hükümetinin büyük komşusu 
Sovyetler Birliği ile her alanda iyi ve dostça ilişkilerin 
sürdürülmesine büyük bir önem verdiğini belirtmiştir,



18 Şubat 1972 HAŞHAŞ KONUSUNDAKİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI

Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanm ası dolayı- 
siyle A .B.D . ile im zalanan bağış anlaşmasının onaylan
dığına dair kararname Resmî Gazetede yayınlanm ıştır.

Kararnamede 1972 sonbaharından itibaren Türki
ye'de haşhaş ekiminin yasaklanm ası dolayısiyle A .B .D . 
hükümetinin Türkiye'ye yapm ayı yükümlendiği hibe ya r
dımının ilk taksidini teşkil etmek üzere 7 Ocak 1972 ta
rihinde im zalanan 2 milyon dolarlık anlaşm a ile 20 Ocak 
1972 tarihli 300 bin dolarlık yardım anlaşmasının onay
lanm aları kararlaştırılm ıştır.

18 Şubat 1972 TÜRKİYE -ÇİN TİCARİ İLİŞKİLERİ

Ticaret Bakanı Naim Talû, çeşitli sorunlar ile ilgili 
o larak verdiği demeçte, Kıt’a Ç in ’e ihracatımızın bugüne 
kadar pamuk ürününe inhisar ettiğini bildirmiştir. Bakan, 
iki ülke arasındaki 1971 ticaret hacminin 2 milyon 33 bin 
dolar olduğunu ve bu dönemde Ç in’e 2 milyon 278 bin 
dolarlık pamuk ihraç edildiğini söylemiştir. 1971 içinde 
Kıt’a Ç in ’den ithal ettiğimiz mal tutarı ise 61 bin dolardan 
ibarettir. Ticaret Bakanı, Çin ile aram ızda ticari bir an laş
ma olmadığını ve mübadelelerin serbest döviz esasına 
göre yapıldığını da söylemiştir.

Naim Talû , aynı demecinde, Am erika’ya ihraç olu
nan cntep fıstığının bozuk olduğu iddiası üzerine g iri
şilen çalışm aların devam etmekte olduğunu, 70 bin ton 
buğday ihracı için de tem aslar yapıldığını bildirmiştir.

20 Şubat 1972 DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSDE YAPTIĞI BÜTÇE
KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken Bakanlığı bütçe
sinin Millet Meclisinde müzakeresi sırasında bir konuşma 
yapmış ve K ıbrıs’taki son durum üzerinde durmuştur (Bk. 
Belge 5).
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20 Şubat 1972 KIBRÎ5 TÜRK CEMAATİNİN BÜTÇESİYLE İLGİLİ
GÖRÜŞMELER

21 - 24 Şubat 1972

22 Şubat 1972

22 Şubat 1972

Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu M alî ve İkti
sadî İşler Üyesi Rüstem Tatar, Kıbrıs Türk cemaatinin 
1972 m alî yılı bütçesi ile ilgili o larak Ankara'da görüş
meler yapmıştır. Rüstem Tatar, ana vatan hükümetinin 
bütçelerinin önemli bir kısmını karşıladığını söylemiştir.

RCD TİCARET KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ticaret Ko
mitesinin Ankara'da yap ılan 15. toplantısında, ticaretin 
geliştirilmesi, bölgesel transit ticareti, turizm, bankacılık 
ve sigortacılık alanlarında kaydedilen gelişmeler ve a lı
nacak yeni tedbirler görüşülmüştür.

BAŞBAKAN NİXON’UN ÇİN’İ ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akb il, ABD Baş- 
kanının 21 Şubat'ta başlayan Pekin ziyareti ile ilg ili o la
rak şunları söylem iştir:

«•Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon - 
un Pekin'e yapm akta olduğu ziyareti, çeşitli uluslararası 
konular ve bu arada Güney - Doğu Asya ve diğer Asya 
sorunları üzerinde yankı ve etkileri o lacak önemli bîr 
adım olarak nitelemekteyiz.

İki ülke liderleri arasında görüşmelerin bugün dün* 
yada mevcut uluslararası sorunlara çözüm getirmesi bekle
nemez. Bununla beraber bu ziyaretin dünya barışı yönün
den faydasız olduğu da söylenemez.

Bugünkü ortamda böyle bir temasın hepimizin a r
zuladığı yumuşama havasına katkıda bulunması içten 
dileğim izdir. Bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye de bu 
ziyareti büyük bir ilgiyle izlemektedir.»

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN KIBRIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ
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22 Şubat 1972

23 Şubat 1972

«Türkiye, Kıbrıs'taki son bunalımın başından beri 
adaya ithal edilen silâhların Birleşmiş M illetler barışgü- 
cüne teslimini istemektedir. Bugün de bu talebim ize de
vam ediyoruz.

Gerginliğin had safhaya geldiği bu dönemde ger
ginliği daha da arttıracak beyanlardan kaçınılması ge
reğine inanıyoruz.

Tabiatiyle gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemekte
yiz . Muhtemel gelişmelerin ve ortaya çıkacak yeni du
rumların gerektireceği en uygun tedbirler alınacaktır.»

KATAR’DA İKTİDAR DARBESİ

Ülkenin kuvvetli adamı sayılm akta olan Katar Baş
bakanı, Şeyh Halife bin Ahmet El Tani, kuzeni Emir Şeyh 
Ahmet bin A li El Tani'yi devirerek iktidarı ele geçirmiştir.

TİCARET BAKANININ MECLİSTE YAPTIĞI BÜTÇE 
KONUŞMASI

Ticaret Bakanı Naim Talû, bakanlığı bütçesi ile il
gili o larak Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, döviz 
rezervinin 850 milyon dolara ulaştığını bildirm iş, ithalât 
ve ihracatın devletleştirilmesinin düşünülmediğini söyle
miştir. Bakan ithalât - ihracat durumu hakkında şunları 
söylem iştir:

«Her zam an söylediğim gibi, Türk ekonomisi sağ
lamdır. Sosyo - ekonomik olayların cereyan ettiği bir dev
rede bile yüzde 9 ’luk bir kalkınma hızı gerçekleştirilm iş
tir.

İhracatımız 1970 yılına oranla yüzde 15 artarak 
676 milyon dolara yükselm iştir. Bu artış tarım ürünlerin
de yüzde 11, sanayi ürünlerinde ise yüzde 40'd ır. Sa
nayi ürünlerimizin genel ihracattaki yeri geçen yıllara 
oranla artmış ve yüzde 21 'e yükselm iştir. Bu y ıl, b ilin
diği g ib i, buğday ihraç eden bir ülke olduk. Hâlen 100 
bin ton İran ’a buğday satılmıştır. Ayrıca, İsviçre’ye de 
20 bin ton arpa ihracı için anlaşm a yapılm ıştır.
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23 Şubat 1972

23 Şubat 1972

23 Şubat 1972

24 Şubat 1972

1971 yılında tüm ithalatımızın tutarı bir m ilyar 71 
milyon dolara ulaşmıştır. Bunun 5 1 1 milyon doları y a 
tırım m allarına, 600 milyon doları ham maddeye ve 58 
milyon doları da istihlâk maddelerine ayrılm ıştır.

AET-KIBRIS ORTAKLIK ANLAŞMASI KONUSUNDA TÜRK 
HÜKÜMETİNİN TUTUMU

İktisadi Kalkınma Vakfının verdiği habere göre, 
Türkiye hükümeti, Ortaklık Konseyine sunduğu memoran
dum da, «AET - Kıbrıs arasındaki ortaklık anlaşması gö
rüşmelerinde adadaki Türk toplumu ile de istişare edil
mesini, anlaşm anın, Kıbrıs cumhuriyeti başka.n yardım cı
sının da onayına sunulmasını ve Kıbrıs'ın AET ile ya p a
cağı ticarette, ülkede bulunan iki toplum arasında hiçbir 
ayırım yapılm am ası hususunun özel hükümlerle garanti 
altına alınm asını» istemiştir.

Memorandumda bunlardan başka, ortaklık an laş
masının «adadaki Türk askeri birliğine gerekli olan ve Türk 
toplumunun eğitim, sportif ve sosyal kuruluşlarına tahsis 
edilen malzemelerin Kıbrıs’a gümrüksüz o larak ithal edil
meleri ile 1963 olaylarından beri Türkiye’nin, adadaki 
Türk toplumuna sağladığı yardım ların Kıbrıs'a gümrük
süz sokulmasına devam edilmesi» hususlarında, Türkiye’
nin K,brıs üzerindeki taahhütlerini tehlikeye düşürecek 
bir hal alm am ası gerektiği hatırlatılm ıştır.

TÜRK DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN NÖBETİ DEVRALMASI

Türk Değiştirme Birliği Kıbrıs'ta nöbeti devralm ıştır.

FİNLANDİYA’DA YENİ KABİNE

Sosyal Demokrat Parti lideri Rafael Paasio, koalis
yon kabinesi kurulam adığından, kendi partisinden bir 
azın lık kabinesi kurmuştur.

BAŞBAKANIN HAŞHAŞ KONUSUNDA BİR KONUŞMASI

Başbakan Nihat Erim, Z iraat Odaları Birliği Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada hükümetin haşhaş konu
sunda aldığı tedbirler hakkında bilgi verirken şunları 
söylem iştir:



«Hükümet 30 Haziran tarihli kararnam esiyle haş
haşı yasaklarken hiçbir yabancı devlete karşı iki taraflı 
veya çok taraflı taahhüde girmiş değildir. Tek taraflı 
bir kararla yasaklanm ıştır. Eğer ekonomimiz, çiftçimiz 
bundan hasıl olan boşluğu dolduram azsak, tekrar ekime 
dönmemizi Önleyebilecek hiçbir taahhüdümüz yoktur»

Başbakan, hükümetin afyon ekimini yasaklam a ka
rarıyla , birinci dünya savaşında Türkiye'ye m ilyarlarca 
dolarlık yardım da bulunan Am erika Birleşik Devletlerinin 
bir ıstırabının dindirildiğini belirtmiştir. A .B .D .'n in Türk 
hükümetinin bu kararına çok sevindiğini, Başkan Nixon'- 
un radyo ve TV ’da yaptığı konuşmayla Türkiye’ye te
şekkür ettiğini, elinden gelen yardımı yapm aya hazır ol
duğunu hatırlatan Erim, özetle şöyle devam etm iştir:

«(Ben bunu yasak ederim am a, sen bana şu kadar 
para verirsen) gibi bir yola gitmedik. İlk ağızda yap ıla 
cak uzun vadeli yatırım için 20 milyon doları kendiliklerin
den verm işlerdir. Tazm inat için 15 milyon dolar ayrıca ver
mişlerdir. Ona 700 bin dolar daha ilâve etmişlerdir. Ge
lecek heyetin masrafı da dahil olmak üzere ve uzun v a 
deli projeler meydana çıktığı zam an, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı, Rockfeller V akfı, Dünya Bankası, FAO gibi mü- 
esseselerîn Türkiye'nin bu insancıl gayretine ne suretle 
iştirak edecekleri tesbit edilecektir. Amerika Cumhurbaş
kanı Nixon bana taahhüd etmiştir ki, elindeki bütün im
kânları ve nüfuzu kullanacak ve bu teşekküllerin Tür
kiye'nin bu gayretine katılmalarını sağlayacaktır.»

Haşhaş ekiminin önlenmesi nedeniyle Türk - Am e
rikan dostluğunu bozmak isteyenlerden politikada de
magoji yapan lar ve afyon kaçakçılarına kadar herkesin 
karşılarında olduklarını bildiren Başbakan bunların hep
sine göğüs gereceklerini açıklam ıştır. Başbakan «Türk 
çifçisi zarar etmeyecek, haşhaştan yağ çıkaranlar zarar 
etmeyecek, ama afyon kaçakçısı zarar edecektir. Türki
ye ’nin adını kirletmiyeceğiz»' demiştir.

24 Şubat 1972 CENTÖ’NUN 17. YILDÖS^ÜMÜ

Merkezi Andlaşm a Teşkilâtı (Cento) kuruluşunun 
17. yıldönümünü kutlamıştır. Bu münasebetle Cento Ba-
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kanlar Konseyi ve Cento Askeri Komitesi üyeleri Genel’ 
Sekreter Nassir A ssar’a kutlama mesajları göndermiş,, 
Genel Sekreter de bir mesaj yayınlam ıştır (Bk. Belge 6)..

25 Şubat 1972

25 Şubat 1972

26 Şubat 1972

GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER TİCARET GÖRÜŞMELERİNE 
İLİŞKİN PROTOKOLÜN İMZALANMASI

Türkiye’nin de dahil bulunduğu 16 ülkenin tica
retlerini geliştirmek ve kendi aralarında karşılıklı gümrük 
tarife indirimleri tanım ak am acıyla Gatt çerçevesinde yü
rütülen görüşmeler sonunda bir protokol imzalanmıştır.. 
Konu ile İlgili o larak Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ge
nel Müdürlüğünden bir açıklam a yapılm ıştır (Bk. Belge 7).

AET ile ticari ilişkilerim iz bakımından da, Ortaklık 
Konseyinin 1971 Bakanlar toplantısında, Avrupa Ekono
mik Topluluğu, gelişme yolundaki ülkeler ticaret görüş
meleri çerçevesinde öngörülen tavizlerin ülkemizce uygu
lanmasına mutabakatını bildirmiştir. Buna göre gelişme' 
yolundaki ülkeler ticaret görüşmeleri sonuçları yönünden,. 
AET ülkemize mutlak bir istisna tanımıştır.

YENİ PORTEKİZ VE IRAK BÜYÜKELÇİLERİ

Portekiz'in yeni Ankara Büyükelçisi Dr. de Melo 
Mexia e Vasconcelos ile Irak ’ ın yeni Ankara Büyükelçisi 
Dr. Mahmud Ali El - Davud, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay a itimatnamelerini sunmuşlardır.

İTALYA’DA ERKEN SEÇİM

İtalya'da Emilio Colombo hükümetinin 15 O cak’ta 
istifasından doğan hükümet bunalımına çare bulmak için 
kurulan Hristiyan - Demokrat azınlık hükümeti, İtalyan 
parlamentosundan güven oyu alam am ıştır. Bunun üzerine- 
Başbakan Giulio Andreotti, Cumhurbaşkanı Giovanni 
Leone'ye istifasını sunmuştur. Cumhurbaşkanı, bu durum
da erken seçime gidilmesi için parlamentoyu feshetmiştir..
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28 Şubat 1972 BM GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ 
ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt W aldheim , 
Kıbrıs ile ilgili gelişmelerin hassas bir döneme girdiği şu 
zam anda Kıbrıs'taki B.M. barışı koruma kuvvetinin fa a li
yetlerini sekteye uğratmam ak gerektiğini kaydederek 
Teşkilâta üye ülkelerden Unficyp’in bütçesine gönüllü 
katkıda bulunmalarını istemiştir.

W aldheim , Kıbrıs barış gücü bütçesinin hâlen 22,4 
milyon dolar açık verdiğini ve 15 Haziran ’a kadar 6,5 
milyon dolara ihtiyaç olduğunu söylemiştir.

Öte yandan , Avusturya Dışişleri Bakanlığ ından bir 
gün sonra açıklandığına göre, Avusturya hükümeti Kıb
rıs’a 270 kişilik bir b irlik göndermeyi kararlaştırm ıştır. 
Sözkonusu birlik , İrlanda birliğinin çekilmesinden doğan 
boşluğu kapatacaktır.

29 Şubat 1972 BAŞBAKANIN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, 1972 bütçesinin Millet Mec
lisinde görüşülmesi tam am landıktan sonra, bir konuşma 
yaparak , önemli yatırım lar hakkında bilgi vermiş ve dış 
politika tutumumuzu belirtmiştir (Bk. Belge 8). Bütçe ka
nunu tasarısı 45 ’e karşı 296 oyla kabul edilmiştir.

29 Şubat-4  Mart 1972İSLÂM ÜLKELERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSI

Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan
lığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, konu ile ilgili o larak 
26 Şubat’tâ verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Dışişleri Bakanları Üçüncü İslâm Konferansı 29 Şu
bat ve 2 Mart 1972 tarihlerinde Cidde’de yap ılacak. Tür
kiye, evvelki toplantılarda olduğu g ib i, benimle birlikte 
mahdut bir hey’etle toplantıda temsil edilecektir.«d*

Bilindiği g ibi, 1969 Eylül ayında Rabat’ta yapılan 
İslâm Zirve Toplantısından sonra, Cidde’de 1970 Mart 
ayında birinci ve Karaçi’de yine aynı yılın A ra lık  ayı so-
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nunda ikinci İslâm Konferansları yapıld ı. Bu Konferans
larda müslüman ülkeler arasında çeşitli a lan larda işbir
liği im kânları araştırılıyor, ortak meselelerde anlayış ve 
tesanüt esaslarının geliştirilmesi konuları görüşülüyor. 
Cidde Konferansında, bazı bölge meseleleri ele a lınacak, 
ayrıca 1971 yılı süresince çalışm alarda bulunan muhte
lif alt - komitelerin raporları incelenecek.

Türkiye, Cidde Toplantısında, evvelkilerde olduğu 
gibi, iyi niyetli ve yapıcı bir ortam içinde, olumlu so
nuçlar sağlanacağına inanm aktadır. Bu çalışm alarda, 
Türkiye'nin lâ ik bir Devlet olduğu hiçbir zam an gözden 
uzak tutulmayacaktır.»

Suudî Arabistan Devlet Bakanı Ömer Sakkaf, 29 Şu
b atta  bir açıklam a yaparak , Cidde'de açılan konferan
sa Suriye’nin katılm aya karar verdiğini bildirmiştir. Ömer 
Sakkaf, bu suretle konferansa kattan  ülke sayısının 31 'e 
yükseldiğini belirtmiştir. Arap Birliği ile Filistin M illî 
Kurtuluş Hareketi konferansa gözlemci’ o larak katılmış
lardır.

Konferansa katılan Türk heyetine Başkanı Orhan 
Eralp'den başka, Kültür İşleri Genel Müdürü eski Kahire 
Büyükelçimiz Semih Günver, Enformasyon Genel Müdür 
Vekili ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil ile Si
yasi İşler Genel Müdürlüğü Ortadoğu, Arap Ülkeleri ve 
İsrail İşleri Bölümünde Şube Müdürü İldeniz Divanlıoğlu 
katılmıştır.

Konferansın gündeminde başlıca şu konular bulun
muştur : - Orta - Doğu gelişmeleri; - Hint - Pakistan 
yarı kıtasında durum; - Bir İslâm yasası hazırlanm ası; 
- Bir İslâm kalkınma bankası ve bir İslâm haber ajansı 
kurulması.

Büyükelçi Orhan Eralp, 2 Mart günü konferansta 
yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değinmiştir (Bk. 
Belge 9). 4 M art’ta sona eren konferans bazı kararlar 
almış ve bu arada bütün büyük devletlere, özellikle Am e
rika Birleşik Devletlerine, İsra il’ in işgal ettiği A rap top
raklarından çekilmeye zorlayacak tedbirler alm aları için 
çağrıda bulunmuştur. Konferans aynı zam anda Bangla
deş sorununun da çözüme bağlanm ası için Dakka ve İs- 
lam abad ’a bir heyet gönderilmesine karar verm iştir. Bi-



lâhare arabuluculuk yapm akla görevlendirilen bu heye
tin Bangladeş ve Pakistan’a yapacağı ziyaretin süresiz 
o larak ertelendiği 18 Mart'ta açıklanmıştır.

Konferansta ele alınan diğer bir konu - İslâm y a 
sası hazırlanması konusu - ile ilgili o larak sorumlu çev
reler tarafından şu bilgi verilm iştir :

«Bilindiği g ibi, bu konferansda, konferansın an a
yasası da hazırlanacak îdi. Türkiye gibi, diğer bazı lâ 
ik devletler anayasa gereğince konferansa aslî üye ol
mak konusunda, kendi rejimleri bakımından imkân gö
rememektedirler. Türk delegasyonunun girişimleri sonu
cu, konferans anayasası projesinde yap ılan bazı deği
şik lik ler üzerine, bu gibi ülkelerin tam üye olmaksızın 
konferanslara katılm aya devam edebilmelerinin imkâna 
bağlanabilm esi beklenmektedir. Aynı zam anda tam üye 
o lm ayacak olan bu gibi memleketlerin konferansların 
karar, tavsiye ve tebliğlerine ancak ilzam edecekleri 
derecede bağlanmış sayılacakları öngörülmektedir.»

29 Şubat 1972 BAŞKAN N İXQ N U N  ÇİN ZİYARETİ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ
BAKANLSĞINfN AÇIKLAM ASI

Başkan N ixon’un Çin ziyareti ve yayınlanan ortak 
bildiri konusunda basın mensuplarının sorusunu cevap
landıran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü şunları söylem iştir:

«Görüşmelerin sonucundan fevkalâde gelişmeler 
beklemediğimiz ziyaretin başlangıcında belirtilm işti. Bu
nunla beraber, Amerika ile Çin Halk Cumhuriyeti arasın
da 22 y ıllık  uzun bir fasıladan sonra Başkan N ixon’un 
bu ziyaretiyle başlayan temasların ileride de devam et
tirileceği yolundaki ifadeleri olumlu karşılıyoruz. Gerek 
iki ülkeyi ilgilendiren konularda, gerek çok taraflı dün
ya sorunlarında tarafların görüşlerini açıklıkla belirtmeleri 
de, iki ülke arasında başlayan dialogun uzun vadeli de 
olsa dünya barışına ve yumuşama havasına katkıda bu
lunacağına ölçülü bir iyim serlik uyandırmıştır. Başkan 
Nixon'un Çin'e yaptığı bü ** ziyaretin dünya barışına 
katkısı ve ikili ilişkiler yönlerinden faydalı bir adım ol
duğu söylenebilir.»
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29 Şubat 1972 İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ HAREKÂTI İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

İsrail'in Güney Lübnan'da giriştiği harekât konu
sunda basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran 
Dışişleri sözcülüğü şunları söylemiştir :

« İsrail'in  Lübnan'da giriştiği son askerî harekâtı 
endişe ile izlemekteyiz. Son olayda İsra il’in bu çaptaki 
reaksiyonunu haklı kılacak bir durum olmadığı ve ha
rekâtın bir savunma niteliğini aştığı kanısındayız. Jarring 
misyonunun geleceği hakkında bir karar a lm ak için gö
rüşmeler yapıldığı şu sırada gerginliği arttırıcı tahrikler
den kaçınılması ve askerî harekâta biran önce son ve
rilmesi gereğine inanıyoruz.»
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B E L G E  1 8 Şubat 1972

HAŞHAŞ KONUSUNDA AÇIKLAYICI KONUŞMA

Haşhaş ekiminin Türkiye'de yasaklanm ası ile ilgili o larak Türkiye radyo
larında yapılan bir açıklayıcı konuşmada özetle şöyle denmiştir :

Türkiye cumhuriyeti, afyonun çıkarıldığı haşhaş adlı bitkiyi yetiştiren bir 
memlekettir. 1933 yılında 17 ilimizde haşhaş yetiştirilirken 1940'da 29, 1945’de 
de 42 ilim izde haşhaş ekimi yapıld ığı görülmüştür.

1961 yılında, Nevv-Vork'ta toplanan bir konferansta uyuşturucu m ad
delerle ilgili m illetlerarası bütün sözleşmeler bir araya getirilm iştir. Uyuştu
rucu Maddelere a it 1961 Tek Sözleşmesi adı altında yeni bir anlaşm a im za
lanmıştır. Bu an laşm aya Tütkîye cumhuriyeti de katılmıştır. Andlaşmamn özel
liği şudur : haşhaş yetiştiren ülkelerde her arzu eden bunu yapam ayacak, 
resmî m akam lardan önceden izin alacaktır. Buna haşhaş ekiminin lisansa bağ
lanması denmiştir. Bu yoidan uyuşturucu madde yapım ı, kaynağında kontrol 
altına alınm ak istenmiştir.

1961 andlaşm asında ya ln ız haşhaş ekiminin lisansa bağlanm ak yolun
dan denetlenmesi değil, ayın zam anda afyon kaçakçılrğı ile savaş taahhüdü 
de vardır. Kaçakçılıkla ciddi ve etkili mücadele edilecek, eğer bu başarı sağ
lanam azsa haşhaş ekimi kökünden yasaklanacaktır. 1961 m illetlerarası and- 
laşmasının önemli taahhüdü de budur.

Türkiye, 1961 yılından sonra, haşhaş ekimine müsaade edilen illeri aza lt
mağa başlamıştır. Bu, 1961'de, 35 1962’de 25, 1964'de 16 il'e inmiş, 1965’de 
19, 1966'da 21 il’e çıkmış, fakat 1967'den itibaren tekrar 18, T968’de 11, 
1969’da 9, 1970'de 7", 1971’de de 4 Tl'e inmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 812 sayılı kanunla, 1961 Andlaşmasını 
27 A ra lık  1966’da tasdik etmiş ve Andlaşm a Türkiye bakım ından 22 Haziran 
1967'de yürürlüğe girmiştir. Bu andlaşm a gereğince çıkarılm ası gereken lisans 
kanunu ise 1971 senesinde Türkiye Büyük M illet Meclisinde kabul edilm iştir. 
Ayrıca Nato Çevre Sorunları Komitesi, Birleşmiş M illetler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi Uyuşturucu M addeler Komisyonu, Unesco, Parlam entolararası Birlik de 
bu konu ile ilgilenmiştir. Birleşmiş Milletlerde uyuşturucu maddelerle mücadele 
için bir fon kurulmuştur.

Sentetik o larak meydana getirilen uyuşturucu, psikotrop maddelere karşı 
da V iya n a ’da im zalanan sözleşmeye memleketimiz de katılmıştır.
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Türkiye 1961 andlaşm ası gereğince, önce haşhaş ekilen illerin sayısını 
yıldan y ıla  azaltm ış, sonra kaçakçılıkla mücadele için teşkilât kurmuştur. Am e
rika Birleşik Devletleri kamuoyu, yapılan yayın lar neticesinde, Am erika'da y a 
yılm akta olan eroin ve uyuşturucu maddelerin çoğunlukla kaçakçılarla Türki
ye ’den getirilmekte olduğuna inandırılmıştır. Bunu gören Amerikan hükümeti, 
1961 andlaşm asının daha etkili bir şekilde uygulanabilm esi ve kaçakçılığım 
önlenebilmesi için, Türkiye’ye yardım teklif etmiştir. 1968 yılında 1,5 milyon 
doları Tarım Bakanlığına 1,5 milyon doları da Jandarm a Genel Komutanlığına 
ayrılan , 3 milyon dolarlık tarım ürünlerini geliştirme ve kontrol andlaşm ası 
yapılm ıştır.

Yurdumuzda haşhaş ekimi yapan illerin sayısı azaltılırken dikkati çeken 
bir konu şu olmuştur : İl azalm ış, fakat üretim azalm am ış, Türkiye'de afyon 
tekelini elinde tutan Toprak Mahsulleri Ofisine getirilen afyon, 1967’de 119, 
1968’de 125, 1969'da 128, 1970'de 63, 1971’de V49 tondur. Görülüyor ki, 
bu rakkam lar azalan il sayısına orantılı değildir. Ayrıca, çok miktarda afyonun 
Türkiye'den kaçak çıktığı iddia edilmektedir. Bilhassa dikkati çeken husus, 1970 
yılında 63 ton satın alabilen Toprak Mahsulleri Ofisinin 1971 yılında 149 ton 
satın almış olmasıdır. 1969’da haşhaş ekilen il sayısı 9, 1970'de 7 il olduğu 
halde, 90 ton daha fazla afyon satın alınabilm iştir. Bunun sebebi : hükümetçe 
1971 Temmuz ayından itibaren afyon ekiminin 1972’de büsbütün yasak lan a
cağını, son yasaklanan 7 ilde ekicilere tazminat ödeneceğini, bu tazminatı he
saplam ak için Toprak Mahsulleri Ofisine 1971 yılında teslim edilen afyonun 
temel hesap birimi o larak ele alınacağı, günlerce radyo ile tekrar, tekrar ilân 
edilmiş olmasıdır.

Daha önpe, 42 ilden 7 ile inmek suretiyle ekim alanı daraltılırken bu 
üründen mahrum kalan üreticiye tazm inat verilmemiştir. Bugün son 7 ilin eki
cilerine 2 çeşit yardım yapılacaktır :

1 —  Haşhaş ekiminden vazgeçme karşılığı tazminat,

2 —  Yeni ürün veya başka gelir sağlam ak için uzun vadeli, ça lışm a, 
hazırlık ve yatırım .

T —  Erim hükümeti 30 Haziran 1971 tarihli kararnam e ile 1972 y ılın 
dan itibaren Türkiye’de haşhaş ekimini tüm yasaklam ıştır. Aynı zam anda du
yurulduğu üzere, 1971 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine afyonunu teslim eden 
çiftçi afyon sakızı esas tutulmak suretiyle haşhaşdan elde ettiği geliri - ta rla 
sında meselâ buğday yetiştirmek suretiyle elde edeceği gelir indirildikten son- 
rara - yaklaşık  o larak, tazm inat şeklinde alacaktır.

2 —  Bir yandan da hükümet bu 7 il bölgesinde evvelce haşhaş ekilen 
tarla larda, onun yerine hangi bitkinin en verim lisi olabileceğini inceletmeğe 
başlamıştır. Bu konuda Amerikanın hükümeti ile an laşm aya varılm ıştır. Şubat
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ayı içinde Türkiye'ye gelmiş ve gelecek olan Am erikalı uzmanlar bölgeyi do
laşacaklar ve sonunda bir raporla bölgede ne yapm ak lâzım geldiğini bizim 
uzm anlarım ızla birlikte tesbit edeceklerdir. Bundan sonra yatırım projeleri ha
zırlanacaktır. Hedef bu 7 il bölgesinin Türkiye tarımının ve tarımsal sanayinin 
modernleştirilmesi için örnek veya pilot bölge o larak geliştirilmesidir. Bura
dan başlayarak  bütün Türkiye’de tarımın modernleştirilmesine hızla devam olu- 
naca ktır.

B E L G E 2 8 Şubat 1972

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATODA YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, bakanlığı bütçesinin Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmesi dolayısiyle şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan,

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığının 1972 m alî yılı bütçesi müzakere ve onayınız için 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. Bu hususta yerleşmiş teamüle uyarak dış po
litikam ızın önemli bazı konuları hakkında Yüce Heyetinize izahat arz ede
ceğim.

Sayın Senatörler,

Dış politika konularının çok yoğunlaştığı ve süratle geliştiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Geçen yüzyılda en az yarım asırlık bir devreye yayılan  dış politika 
gelişm eleri, çağımızda beş on seneye sığm akta; gelişme süratindeki artışla 
müterafık o larak dış politika olayların ın sayısı da artm aktadır. Başka bir de
yim le dünya küçülmüş, tarihin akışı hızlanmıştır. Bu şumullü değişikliğin şüp
hesiz ki çeşitli sebepleri vardır. Bunların en başta gelenlerinden biri; hiç şüphe 
yok k i, ulaşım da, haberleşmede ve giderek basın ve yayın vasıtalarında ger
çekleştirilen baş döndürücü teknolojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler milletleri 
birbirine çok yaklaştırm ış, ulusal ve bölgesel nitelikteki kamu oylarının yan ın
d a , bir de dünya kamu oyu teşekkül etmiştir. Eskiden dünyanın herhangi bir 
köşesinde vukua gelip de m ahallî kalabilen veya öyle telâkki edilen o laylar, 
İşaret ettiğim bu gelişme neticesi, süratle dünyanın her yerinde duyulm akta, 
dünya kamu oyunun malı o lm akta, bunlara karşı çok çeşitli tepkiler gösteril
mektedir.

Bu durumun tab iî bir neticesi o larak, sayısı hayli kabarık dış politika so
runların ı, akım larını ve hatta akım belirtilerini öngörmek, yakından izlemek, 
memleketimizin güvenliği ve m illî çıkarlarım ız açısından değerlendirmek, ona
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göre tedbir ve tertiplerimizi alm ak gibi güç ve ağır bir görevle karşı karşıya 
bulunuluyor, Bakanlık  o larak, bunu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret 
sarfediyoruz. İzahatım esnasında Bakanlığım ın iştigal sahasına giren çok çe
şitli konulan Yüce Heyetinize tafsilen arz edebilmek şüphesiz ki kısa bir süre 
içinde mümkün değildir. Bu itibarla dış politika konularımızın belli başlıları 
üzerinde durarak, geçen bir yılın mümkün olduğu kadar açık ve gerçekçi bir 
tarzda dış politika tablolarını çizmeğe çalışacağım .

Sayın Senatörler,

M aruzatım a, bir uzvu o larak çok yakından ilgili bulunduğumuz Avrupa 
kıt'asındaki gelişmelere değinerek başlam ak istiyorum. II. Dünya Savaşının 
yıkıntılarından güçlükle ve büyük emek ve gayretler pahasına sıyrılmış olan 
Avrupa milletleri, kıt’a üzerinde güvenilir bir barış nizamının teessüsünün, bu 
kıt’adaki milletlerin hepsinin yararına olduğu hakikatini gitgide daha fazla 
idrak etmektedirler. Bu husustaki genel kanı, son birkaç yıld ır Avrupa'da g it
tikçe geliştiğini müşahade eylediğim iz yumuşama havasının en başta gelen 
nedenidir. Federal A lm anya'nın Sovyetler Birliği ve Polonya ile, «kuvvete baş
vurmama» gayesine müteveccih Moskova ve Varşova Andlaşm alarını gerçek
leştirmesi; Çekoslovak Hükümetiyle görüşmelere başlam ış olması II. Dünya 
Savaşının sonundan beri Avrupa'yı ve dünyayı, zam an zaman çok tehlikeli 
bunalım ların eşiğine kadar getirmiş olan Berlin konusunda, dört büyükler a ra 
sında bir an laşm aya varılm ası, bunu da A lm anlar arasında konunun tatb ika
tına m üteallik diğer bir anlaşm anın izlemesi gibi gelişmelerle, yumuşama ha
vası, arkada bıraktığımız yıl zarfında, daha da yerleşmiş ve belirli hale gel
miştir. A lm anlar arasındaki meselelerin halli hususunda yapılm akta olan Te

masların da saydığım bu olumlu gelişmelere paralel o larak, müspet bir sonu
ca ulaşmasına intizar olunmaktadır. Bu hava içinde Avrupa'daki güvenlik me
selelerinin, ilgili bütün milletlerin katılacakları bir veya bir seri güvenlik ve 
işbirliği konferanslarında görüşülerek, çözüme bağlanm ası fikrî gittikçe daha 
fazla  kuvvet kazanm aktadır. Varşova Paktı Siyasî İstişare Komitesinin son Prag 
toplantısı sonunda yayın lanan bildiride bu konuda takınılan ve daha esnek 
olduğu intibaını veren tutumu müttefiklerimiz gibi biz de gerekli d ikkat ve iti
na île inceleyeceğiz.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sükûnun teessüsüne matuf dış 
politika prensiplerine uygun o larak bu gelişmeleri memnunlukla karşılamıştır 
ve bunlara şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de olumlu katkısını ge
tirmeye devam edecektir. Bu yönde çalışırken, bu gelişmelerin sağlam ve de
vam lı bir esas üzerine öturtulabilmesinin, ancak milletlerarası hukuk kurallarına 
riayetle ve öncelikle ahdevefa (pacta sund servanda) ve milletlerin hak eşit
liği, istiklâl ve hükümranlğına ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve İç
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işlerine karışılm am ak gibi ana kurallara samimiyetle bağlılık göstermekle 
mümkün olabileceği gerçeğini de bir an için göz önünden uzak bulundurmu
yoruz.

Sayın Senatörler,

II. Dünya Savaşının hitamından son yıllara gelinceye kadar Avrupa za 
man zaman tehlikeli bunalım ların ortaya çıktığı bir mihrak noktası olmuştur. 
Bugün ise, Avrupa'da yerleşmekte olduğuna bir azönce işaret eylediğim yu
muşama havasına m ukabil, Orta Doğu'da, Güney ve Güney Doğu Asya'da 
diğer birtakım tehlikeli bunalım lar sürüp gitmektedir. Bütün dünyaya şâmil 
ve bütün ülkelerce benimsenmekte olan bir barış ve emniyet nizamı kurulm a
dıkça, milletlerin güvenliği bakım ından ciddi tehlikeler teşkil eden dış politika 
bunalım larının mahal ve şekil değiştirerek ortaya çıkması ya da devam edip 
gitmesi tabiîdir. Böylesine kaypak ve değişken bir ortam içerisinde her ülkenin 
dış güvenliğini sağlam ada müessir çare ve vasıta lar aram asından daha haklı 
bir şey o lam az, Türkiye Nato Savunma ittifakına bu düşünce .ije katılmıştır ve 
İttifak bugün için memleketimizin dış güvenliğini temindeki önem ve değerini 
m uhafaza etmektedir. Bu nedenle, Türkiye Kuzey Atlantik ittifakını, ittifaka 
katılış yıllarında olduğu gibi samimiyetle desteklemektedir.

İttifakın kuruluş yıllarındaki koşullarda değişiklikler olduğu ve soğuk harp 
devresinin geride kaldığı doğrudur. Buna rağmen, İttifakın mevcudiyet sebe
binin devam etmekte olduğuna inanıyoruz. Zira dünyanın diğer köşelerinde 
zaman zaman ortaya çıkan bunalım lara, hatta silâhlı çatışm alara rağmen A v 
rupa'da bir yumuşama havasının gittikçe yerleşmesinde, İttifakın bu kıt’ada sağ
lamış olduğu istikrar ve güvenlik hissinin büyük hissesi olduğu açıktır.

Ancak İttifakın hem savunm a, hem de yumuşama alanlarındaki hizme
tini devam ettirebilmesi, güvenlik sorunlarına verilen önemin azaitılm am asına ve 
bugüne kadarki müessiriyetinin temelini teşkil eden üyeler arasındaki istişare, 
tesanüt ve işbirliğinin devam ettirilmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu husus, geçen 
A ra lık  ayı başında Brükselde yapılan son NATO Bakanlar Konseyi toplantısın
da bütün üyelerce kabul edilm iştir. Am erikalıların , Varşova Paktı üyeleriyle 
karşılıklı kuvvet indirimi üzerinde bir an laşm aya varılm adan, Avrupa'daki kuv
vetlerinde azaltm aya gitmeyeceklerini beyan etmeleri bu açıdan olumlu bir 
davranış olmuştur.

NATO hakkındaki sözlerime son vermeden önce ehemmiyetle belirtmek 
isterim ki İttifakın bizim açımızdan değeri sadece güvenlik ve «détente» un
surlarına istinat etmemektedir. Türkiye hürriyet nizamına değer veren çağdaş 
uygarlığın istinat ettiği ilkeleri paylaşan ve cemiyet o larak gelişmesini bu yo l
lardan gerçekleştirmeye çalışan bir ülkedir. Bu itibarla , Kuzey Atlantik İttifakı 
Türkiye'nin Batı Cam iasıyle değerli bağlarından biri olması nedeniyle bizim
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İçin, ayrı bir anlam ve önem taşım aktadır. Batı Cam iasıyle olan rabıtalarım ızı 
İttifak içinde olduğu kadar, İttifak dışında ve ikili planda da güçlendirmeye 
önem atfetmekteyiz. Bu çerçeve içinde, Majeste İngiltere Kraliçesinin geçen Ey
lül ayında memleketimize yaptığı ziyareti Türkiye - İngiltere münasebetlerinde 
yeni bir merhale o larak memnuniyetle kaydettik. Ocak ayı içinde Sayın Başba
kanımızın Fransa'ya yaptığı ve benim de katıldığım resmî ziyaretin de Tü rk iye- 
Fransa münasebetlerinde verim li bir ikili işbirliği devresinin başlangıcı o laca
ğını ümit ediyoruz. Bütün bu değerli ilişkilerin , yüce milletimizin ananelerine 
uygun bir şekilde m illî çıkarlarım ız ve eşitlik prensibi dairesinde korunup da
ha da geliştirilmesine çalışıldığı tab iid ir.

Sayın Senatörler,

Dış politikamızın ana ilkelerinden biri de, hemen bütün ülkeler tarafın
dan da aynı şekilde uygulanmakta olan, sosyal, politik ve ekonomik rejim 
farkların ı ülkeler arasında iyi ilişkilerin gelişmesinde engel o larak görmemektir. 
Bu esastan hareketle, Hükümetimiz, Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey 
komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişkilerim izin egemenlik, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne karşılık saygı; hak eşitliği ve iç işlere karışmama esasları d a i
resinde gelişmesini mümkün ve bunun tarafların  yararına olacağı kanısında- 
dır. Gerçekten, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerim iz karşılıklı an layış havası 
içerisinde gelişme yolundadır. Sovyetler Birliği Yüksek Şûra Prezidyumu Baş
kanı Ekselans Podgorni'nin önümüzdeki Bahar'da gerçekleşmesini beklediği
miz ziyaretinin bu olumlu havaya yeni bir katkı teşkil etmesini dilemekteyiz.

Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkeleriyle olan ilişkilerim izi de az ev
vel andığım prensipler çerçevesinde geliştirmekteyiz.

Balkan ülkeleri ile ilişkilerim izin hudut veya bölge komşuluğu gibi özel 
bir cephesi olduğunu gözden uzak tutmuyor ve bu ilişkileri iyi komşuluk zih
niyeti içinde yürütüyoruz. Karşılıklı an layış havasında gelişmekte olan bu iliş
kilerin, dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliğe katkıda bulunacağına inan
maktayız.

Sayın Senatörler,

Orta - Doğu’da dünya barışı ve özellikle bölgenin güvenliği için ciddî 
bir tehdit teşkil eden uzun geçmişli bir buhranın sürüp gitmekte olmasından 
üzüntü ve endişe duym aktayız.

1970 Ağustos’undan bu yana bölgede ateş - kes'in fiilî o larak devam 
etmesi, Başkan Sedat’ın M ısır’ ın İsrail ile bir barış anlaşm asına hazır olduğunu 
beyan etmesi gibi memnunluk verici aşam alara rağmen, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin Ö ze l.Temsilcisi Büyükelçi Jarring 'in  Güvenlik Konseyi'nin 242 
sayılı kararına uygun o larak giriştiği çabaların sürüncemede kalm ası hayal 
kırıklığı yaratm ıştır. Meseleyi çözümlemek üzere girişilen teşebbüslerden mü
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şahhas bir neticenin sağlanam ayışından dolayı bariz bir tedirginlik görülmek
tedir. Bu konuda ümitsizliğin ve karam sarlığın yaygın lık  kazanm ası, ha liha
zır sükûnun- ve barışçı çözüm yollarının yararına olm ayacaktır. Bu itibarla, biz 
Özel Temsilci Ja rrin g ’in, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda 13 A ra lık  tarih in
de Türkiye’nin de katıldığı olumlu oylarla kabul edilmiş bulunan kararın hü
kümlerine uygun o larak, bir an evvel görevine başlam asının lüzum ve fa yd a
sına inanıyor; ilgili bütün tarafların Büyükelçi Jarring ile ciddî ve yakın işbir
liğinde bulunmalarını, Kudüs’ün statüsünde tek taraflı o larak değişiklik yap ıl
mamasını ve bu konuda Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını, bölgeyle 
ilgili büyük devletlerin gerginliği arttırıcı ve tarafla r arasındaki dengeyi bozucu 
davranışlardan kaçınmalarını diliyoruz.

Jarring misyonunun anlaşm azlığa nihaî bir çözümşekli bulmasına değin, 
bölgedeki gerginliği azaltabilm ek am acıyla , Am erika Birleşik Devletlerinin İs
rail ile Mısır arasında, Süveyş kanalının açılmasını da sağ layacak bir ara an
laşmasının gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmesini memnunlukla karşıladık. 
Zira Süveyş Kanalının yıllard ır kapalı kalm asının, ilgili Orta - Doğu ve Akdeniz 
memleketleri İçin yarattığı ekonomi ve ulaştırma güçlükleri büyük olmuştur. Bu 
durumun bir an önce giderilmesi ve 242 sayılı Güvenlik Konseyi kararına uygun 
nihaî bir hal tarzının mütemmim cüzü o larak Kanalın yeniden seyrüsefere 
açılması için süratle bir «modus vivendi» ye varılm asını temenni ediyoruz. İs
ra il’ in bu fikre son defa göstermiş olduğu nîsbeten olumlu tepkiyi ümit verici 
bir gelişme o larak kaydettik.

Sözü gelmişken Birleşmiş Milletlere de kısaca temas etmek istiyorum.

Bir kısmını biraz önce zikrettiğim milletlerarası ilişkilerin temel prensip
lerini Anayasasında toplayan bu evrensel kuruluş, sulhün korunması yolunda 
değerli çabalar harcanmasını mümkün kılan m illetlerarası bir forum niteliğin
de bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin dünyanın muhtelif yerlerinde baş gösteren an laş
mazlıkları izale gayesiyle giriştiği b itaraf ve olumlu faaliyetleri memleketimiz, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da , desteklemeye devam edecektir.

Sayın Senatörler,

Kuruluşlarından beri Pakistan ve Hindistan arasında mevcut bulunan ve 
zam an zam an çeşitli şekil ve alan larda patlak veren an laşm azlık  ve gerginlik 
hali ,geçen yıl içinde süratli bir merdivenleşme ile silâhlı çatışma halini almış 
ve masum kitlelere büyük ızdıraplar getirmiştir.

Yap ılan  son genel seçimlerden sonra Doğu Pakistan’ın Pakistan'dan ko
parak özgür bir devlet haline gelmek temayülünü göstermesi karşısında Pakis
tan Hükümetinin toprak bütünlüğünü korumak am acıyla bazı tedbirlere teves
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sül ettiği m alum larıdır. Esasında, Pakistan'ın bir iç sorunu o larak ortaya çıkan 
bu konunun topraklarına sığınan milyonlarca mülteci nedeniyle Hindistan’ı da 
çok yakından ilgilendirdiği bir vakıa ise de, meseleye barışçı bir çözüm yolu 
bulunması şüphesiz ki şayanı tercih olurdu.

Ancak, yapılan çeşitli barışçı çözüm yolları tekliflerinin kabule mazhar 
olamaması sonucu, silâhlı çatışm alar başlam ış, Doğu Pakistan’a , Hint kuvvet
leri girm iş, neticede burada bağımsızlığını ilân eden bir devlet bazı ülkeler ta
rafından tanınmıştır. Bazıları da tanıma yolundadırlar. Pakistan Hükümeti ta
nımaya giden bir kısım devletlerle münasebetlerini kesmiş, bir kısmında ise 
Elçilerini çekmekle yetinmiştir. Bazı Commonwealth ülkelerinin de bu devleti 
tanıması üzerine bu teşkilâttan da çekilm iştir.

Bundan çeyrek asır önce müşterek idealleri paylaşarak birlikte Pakistan 
devletini yaratmış olan Doğu ve Batı Pakistan arasında uygun görülecek bağ
ların korunmasında her iki taraf da zam anla fayda görebilirler. Bu bağların 
şu veya bu şekilde muhafazası için barışçı bir takım çabalar harcandığını da 
biliyoruz ve meselenin, her iki tarafı da tatmin edecek bir şekilde çözümlen
mesini diliyoruz. Diğer raraftan, Doğu Bengal'de halen Hint birlikleri bulun
maktadır. Bu durum devam ettikçe ülkenin bağımsız bir devlet olabilme ni
teliğine erdiğini şimdiden kestirmek mümkün değildir. Bunun anlaşılm ası için 
ilk şart, bu birliklerin orayı terk etmeleridir. İkinci şart da Doğu Bengal idare
cilerinin, dış tesirlerden azade o larak, ülkeyi yönetme imkânına sahip kılınıp 
kılınm ayacaklarınm  anlaşılm asıdır. Doğu Bengal'de 1970 A ra lık  ayında hür 
seçimler yapılm ıştır. Pakistan Cumhurbaşkanı da bu seçimleri kazanan lider
lerle temasa hazır olduğunu açıklam ış bulunmaktadır.

Pakistan Devlet Başkanı Zülfikâr A li Bhutto 24 O cak’ta A nkara'ya bir 
resmî ziyarette bulundu. Kendisiyle çok faydalı görüşmeler yaptık. Devletler 
arası ilişkilerde kuvvet kullanılm am ası, Hint - Pakistan A lt - Kıt'asında barış ve 
istikrarın korunması için Genel Kurulun 7 A ralık  1971 ve Güvenlik Konseyinin 
21 A ra lık  1971 tarihlerinde aldıkları kararlara riayet edilmesi, silâhlı kuvvet
lerin karşılıklı geri çekilmesi, harp esirlerinin iade edilmesi; Pakistan’ın iki ke
simi arasındaki müstakbel ilişkilerin , seçilmiş liderler arasında yap ılacak m üza
kerelerle yeniden tanzim edilmesi hususlarında mutabakata vardık.

Pakistan Cum hurbaşkanı, Türkiye'nin son bunalım sırasında Pakistan'a 
sağladığı kuvvetli destek ve bu hususta iki ülke arasındaki yakın dostluk ve 
ittifakın ruhuna uygun o larak yapmış olduğu diplomatik teşebbüsler için Pa
kistan Hükümet ve milletinin şükranlarını bildirdi. Yayın lanan Ortak B ild iri’de 
daha etraflı olgrak belirtilen yukarıdaki prensipler çerçevesinde kardeş ülkenin 
bu sorununa barışçı yo llarla tatm inkâr bir çözüm tarzı bulunması, Türkiye'nin 
de samîmi dileğidir.
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Geçen yılın önemli diğer iki dış politika olayı da Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ilişki kurmamız ve bu ülkenin Birleşmiş M illetler Teşkilâtına kabulüdür.

Tanım aya tevessül edilmeden önce konu, Nisan ayında Yüce Meclislerin 
tasvibine sunulup onaylanm ış bulunan Hükümet programındaki ifadeye uy
gun o larak, ulusal çıkarlarım ıza uygunluğu açısından dikkatle incelenmiş ve 
olumlu sonuca varılm ası üzerine iki ülke arasında Paris'teki Büyükelçileri va- 
sıtasıyle başlayan tem aslar, karşılıklı an layış zihniyeti içinde yürütülerek 5 Ağus
tos 1971 tarihinde yayın lanan bir ortak bildiriyle iki ülke arasında diplomatik 
ilişkiler kurulduğu ilân edilm iştir.

Konu, o tarihlerde Meclislerin Dışişleri Komisyonlarında etraflı müzakere
lere vesile teşkil ettiği ve bu ülkeyi tanıma nedenlerimiz üzerinde uzun uzun 
durulduğu için bu hususlara burada yeniden avdet etmek istemiyorum. Ancak, 
belirtmek gerekir ki 800 milyona yakın bir nüfusa sahip Kıt'a Ç in ’in üzerinde 
fiilî hakim iyetini tesis etmiş ve bu hakimiyetin devamlılığı hususunda herhan
gi bir kuşkuya yer bırakm ayacak şekilde yerleşmiş bir idareyi görmezlikten 
gelmek çıkarlarım ıza ve mantığa uygun düşmezdi. Çin Halk Cumhuriyetini ta
nım akla, herhangi bir ya rar sağlam ak bahis konusu olmasa bile, esasen mev
cut fiilî bir durumu tasdik etmekten başka bir şey yapmamış olacak, buna mu
kabil dış politika imkânlarım ızı daha doğru değerlendirebilmek yeteneğine 
kavuşacaktık. Tanım ayla bu gerçekleştirilm iştir, Diplomatik Temsilciliklerin kar
şılıklı o larak açılması hususunda varılm ış olan m utabakat çerçevesinde konuy
la ilgili çalışm alar ve tem aslar Bakanlığım ızca yürütlmektedir.

Bizim Çin Halk Cumhuriyetini tanım am ızdan takriben iki buçuk ay kadar 
sonra Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda cereyan eden müzakereler netice
sinde bu ülke 35 ’e karşı 76 oyla Ç in ’ in tek hukukî temsilcisi o larak teşkilâta 
kabul edilmiş ve daim î üye sıfatıyle Güvenlik Konseyindeki yerini almıştır. Bu 
ülkeyi tanımamızın ilk müşahhas neticesini Kıbrıs'taki Barış Gücünün görev sü
resinin uzatılması meselesi A ralık  ayı içinde Güvenlik Konseyinde görüşülürken 
müşahade eyledik. Çin prensip itibariyle herhangi bir nam altında Birleşmiş 
Milletlerin başka ülkelere asker göndermesine karşıdır. Bu prensip tutumuna 
rağmen, kendilerine Kıbrıs meselemiz izah edilince karar reye geldiği zam an 
olumsuz oy kullanm adıkları g ibi, Birleşmiş Milletlerdeki usûller bakımından bi
raz daha nazik bir tutum diye niteleyebileceğimiz oya katılmama kararı a l
mışlardır. Ayrıca, yapmış oldukları beyanda da Kıbrıs sorununun esas itibariy
le bir müstemleke sorunu olduğunu belirttikten sonra, meselenin bütün ilgililerin 

• eşit müzakereler yoluyla halledebilecekleri bir sorun olduğunu belirtmişler, Ce- 
maatlerarası müzakerelerin de iki Cemaat için eşit seviyede cereyan etmesi 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu tutum Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin menfa
atlerin i koruyucu mahiyette tecellî etmiştir.

Sayın Senatörler,
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Sayın Senatörler,

Hükümet programında da belirtildiği g ibi, Kıbrıs davası milletçe benim
sediğimiz ve Hükümet o larak üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz 
Türkiye’min en önemli dış politika sorunudur.

Bildiğiniz g ibi, bu sorunun nihaî şekilde çözümüne yardımcı olacak ve 
böyle bir çözümün im kânlarını araştırm ak am acıyla Kıbrısdaki Türk ve Rum 
toplumları temsilcileri 1968 ortalarında araştırıcı nitelikteki Toplumlar arası 
görüşmelere başlam ışlardı. 3 yıl devam eden bu görüşmelerde, arzulanan şe
kilde bir ilerleme sağlam ak mümkün olamamıştır. Bununla beraber, gayriresm î 
nitelikte olmasına rağmen, 1963 o laylarından sonra iki toplum arasında ilk 
defa o larak bu seviyede doğrudan doğruya temas kurulabilm iş olması, ad a
da nisbî de olsa sükûnetin sağlanm asına ve bir takım m ahallî günlük mese
lelerin kısmen de olsa çözümlenmesine yardımcı olmuştur. Toplumlar arası gö
rüşmeleri geçen Ağustos ayında açıkça belirmiş olan ölü noktadan kurtarabil
mek için çeşitli gayretler sarfedi İm iştir.

Selefim Sayın O lcay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı M. Palamas 
ile Ekim ayı başında New York’ta görüşmüştür. Benim de hazır bulunduğum 
bu görüşmelerde, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için neler yapılabileceği hu
susu ele alınmıştır. Türkiye ve Yunanistan Dışişlerinin Şefleri bilâhare Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreteriyle de görüşmüşlerdir. Bu temasların sonucunda çık
maza girmiş bulunan toplumlararası görüşmelerin canlandırılması ve daha et
kili kılınması am acıyle görüşmelere Türkiye ve Yunanistan ile Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisinin iştiraklerini ve yardım larını 
öngören bir fik ir ortaya çıkmıştır. Birleşmiş M illetler Genel Sekreter Siyasî Y a r
dımcısı Dr. Roberto Guyer, Lefkoşe ve Atinada temaslarda bulunduktan sonra, 
ahiren A nkara ’ya gelmiştir. Kendisiyle faydalı tem aslar yaptık ve beşli gö
rüşmelerin usul ve esasları üzerinde görüşlerimizi karşılayan bir an layışa 
vardık. Bu formül çerçevesinde başlayacak genişletilmiş görüşmeler yine dev
letin müstakbel iç düzeni üzerinde cereyan edecek, araştırıcı nitelikte o lacak, 
uluslararası andlaşm aların geçerliliği hususundaki temel anlayışım ızı hiç bir 
şekilde haleldar etmeyecektir.

Genişletilm iş şekildeki bu yeni toplumlararası görüşmelere karşı, iyi ni
yetli, yapıcı bir tutum içerisindeyiz. Ancak, iyim serliğim iz, ölçülü bir iyimser
liktir. Zira mevcut müşkülleri bilmezlikten gelemeyz. Bir süre önce de ifade 
ettiğim gibi, Kıbrıs devleti Türk ve Rum cemaatlerinin iki ortak sıfatı ile kur
dukları bir Cumhuriyettir. Andlaşm alar bunu kat’î şekilde m illetlerarası hukuk
ta da tescil etmiştir. Taksim , Enosis’e karşı bir savunma o larak ortaya çıkmış
tır. Bu tarih î gerçeği tersine çevirerek, taksimden çekiniyoruz bahanesiyle, Türk 
cemaatinin meşru ölçüler içerisinde ileri sürdüğü taleplerin arkasında gizli ni
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yeti er aram ak, iy i niyetli ve yapıcı bir tutum addedilemez. Özellik le, Enosis'in, 
oldubittilerle ve de diğer yo llarla elde edilemeyeceği sabit olduktan sonra bu
nu örtülü, gizli Enosis diyebileceğim iz formüller altında denemek de olumlu 
.sonuç verecek bir tutum değildir.

Diğer bir olumsuz gelişme de, son zam anlarda Kıbrıs'ta Rum Toplumu 
içinde kurulan bir takım grupları silâhlandırm ak için A d a ’ya yeniden silâh ve 
cephane ithal edilmesidir. M aksadı ne olursa olsun, Ada'da gerginliği arttıra
cak ve Türk Toplumunun güvenliğini tehdit edebilecek nitelikte gördüğümüz 
bu faaliyetler hakkında ilgili devletleri ve Birleşmiş Milletleri uyarmış bulunuyoruz.

Türk Cem aatinin, Kıbrıs Devletinin bağım sızlık, egemenlik ve toprak 
bütünlüğünde eşit haklara sahip bir ortak olduğu Rum tarafınca kabul edilir 
ve bunun icapları samimiyetle benimsenirse halen karşılaşılan müşkülât bü
yük ölçüde ortadan kalkab ilir.

Dileğimiz, kısaca temas ettiğim bu gerçekleri göz önünde bulunduran, 
iyi niyetli karşılıklı gayretlerle toplumlararası görüşmelerde olumlu sonuçlar 
alınm asıdır. Bu amaca ulaşmakta Yunanistan'ın da olumlu katkılarda 
bulunmasını beklemekteyiz. Bu yoldaki katkıların çeşitli yönlerden önemini ve 
değerini gereği gibi takdir ediyoruz.

Sorunun nihaî şekilde çözümlenmesine değin, Hükümetimizin kendisin
den evvelki bütün Türk Hükümetleri gibi üzerinde hassasiyetle durduğu hu
sus, Türk Toplumunun can ve mal güvenliğinin sağlanm ası, hukukunun korun
ması, İdarî, İktisadî ve sosyal problemlerinin en verimli ve en ziyade güç sağ
layacak şekilde halli için gerekli bütün yardım ların yapılm asıdır. Bu tedbirler 
alınmış ve alınm aktadır. Türkiye'nin ve Cem aatim izin meşru ve andlaşm alara 
dayanan hukukunun korunması yolunda Devlet ve milletçe benimsediğimiz 
devamlı kararlılık  teyide ihtiyaç göstermeyecek derecede açık ve sarihtir.

Sayın Senatörler,

Şimdi konuşmamın Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilişkilerim ize değinen 
kısmına geçiyorum.

Türk iye-A ET ortaklığı süreci içinde geçiş dönemi koşullarını kapsayan 
Katma Protokol ve diğer bölgelerin onaylanm alarına ilişkin kanun, 22 Tem
muz 1971 tarihinde Yüce Meclislerce kabul olunmuştur. Bunların A ltılar Par
lamentolarınca onaylanm ası işlemi devam etmektedir. İlk o larak Fransa onay 
işlemini tam amlam ıştır. Katma Protokol’ün 1 Ocak 1973'te yürürlüğe girmesi
ni bekliyoruz.

Bu durumu göz önünde tutarak, Toplulukla bir_ geçici Andlaşm a im za
lam ak suretiyle Katma Protokol’ün ticarî hükümlerinin 1 Eylül 1971 tarihinde 
yürürlüğe konulmasını sağlad ık. Bu suretle ihraç ürünlerimize çeşitli sektörler 
itibariyle tanınan indirim ler, daha erken bir tarihten itibaren geçerli olmaya 
başlamıştır.
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Ortaklığım ızın geçiş dönemi anlaşm aların ın gerek Parlamentomuzda, 
gerek kamuoyunda zaman zaman uğradığı eleştiriler malumunuzdur. Bu eleş
tirilerde ileri sürülen hususlardan, Ortak Pazar üyeliğim izle tam çelişki halinde 
olm ayanların , Katma Protokol hükümleri çerçevesinde peyderpey yerine geti
rilmesi için gayret sarfına devam olunacaktır.

Topluluktan yeni tavizler almamızı sağ layacak bir o lanak da İngiltere, 
Danim arka, Norveç ve İrlanda'nın katılm alarıyla Avrupa Topluluklarının ge
nişlemiş olmasıdır. Ortaklığım ızın yeni duruma adaptasyonu am acıyla başla
yan müzakerelerde, ticarî, m alî ve sosyal alan larda ek tavizler istedik.'

Ortak Pazara tam üye olmadan önce sanayim izin gelişmesine engel o la
cak mahiyette uygulam alarla karşılaşılm am ası için gerektiğinde müzakereler yo
luyla ayarlam alara gidileceği Hükümet programımızda ifade olunmuştur. Bu 
konuda gerekli ön tem aslarda bulunmak üzere 10 Şubat’ta DPT Sayın Müste
şarı ve teknisyenlerim izle birlikte, A ltılar nezdinde kısa bir ziyarette buluna
rak 6 ülkenin Dışişleri Bakanlarına Türkiye’nin görüşünü ve ihtiyaçlarını an la 
tacağım .»

B E L G E 3 10 Şubat 1972

BÜTÇENİN! SENATODA KABULÜ DOLAYISİYLE 
BAŞBAKANIN YAPTfĞÎ KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, Cumhuriyet Senatosunda 1972 bütçe tasarısının 
tümü üzerinde yapılan eleştirilere verdiği cevapta özetle şunları söylem iştir:

«12 Mart muhtırası ikinci maddesiyle, demokratik bir hükümet kurulm a
sını ve demokratik usullerle çalışmasını istemiştir. Bir parlamento o lacak , o 
parlamentoda partiler olacak ve hükümet o partilere dayanm ıyacak.. bu nasıl 
şeydir? Açık olalım . Parlamento varsa , parlamentoda partiler vard ır ve parti
lerin önemi de, parlamentodaki sayılara göre sıralanır. Ben ilk günden itibaren, 
parlamento ile çalışmayı büyük bir şeref ve vazgeçilmez bir şart saydım . Elbette 
parlamento ile, parlamento dediğimiz zam an da partilerin idarecileri ile, yö
neticileri ile, liderleri ile görüşeceğim. Onların programıları ayrı, programlarında 
birbirine zıt noktalar var. O noktalar üzerinde, görüşleri aynı noktada birleştir
meye çalışarak yürütecektim., başka yolum va r mıydı benim? Bunu yapm anın, 
bir gün, bu kürsüden bana kusur o larak ileri sürüleceğini doğrusu hiç düşün
memiştim. Hem parlamento olacak, hem demokrasi o lacak, hem de hükümet 
parlamentoyu hesaba katm ıyacak, yahut parlamentodaki çoğunluğu hesaba 
katm ıyacak? Benim demokrasi an layışım , parlamento anlayışım , a f buyursunlar 
bu mantığı takip edemiyor.
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(...) Bir noktaya daha işaret etmek isterim : bu kürsüden bazı sözler, sistemli 
olarak sık sık tekrar edilmekte.. Erim hükümeti itibarını y itirm iş... kimin nez- 
dinde? Erim hükümeti, bu parlamentonun nezdinde itibarını yitirdiği gün, değil, 
bir saat durmaz yerinde.

(...) Memleketin kalkınma ve savunması ile ilgili konular, öncelikle bizi 
meşgul eden konular olacaktır. Ordumuzun silâh gücünü arttırm aya çalışacağız. 
İttifaklarım ıza - başta NATO - samimiyetle bağlı kalacağız. Burada bir noktaya 
temas etmeliyim : dünyada dehşet dengesi var diye, sırtımızı dehşet dengesinin 
rehavetine terkedemeyiz. Bize, büyük güçteki devletlerden biri saldıram azm ış. . 
ya , bizim sınırlarımızı çeviren küçük ve orta güçteki devletlerden biri saldırırsa, 
onu ne yapacağız? Bugün dünyada hangi devlet, bütün silâhlarını kendisi y a 
pıyor? (...) Biz bunların karşısında, dehşet dengesi var, bu denge bozulmaz, 
rahat edelim diyebilir m iyiz? Bütün diplomasi tarih i, bütün askerlik tarihi şunu 
söyler: siyasi kuvvet dengesi ve askeri kuvvet dengesi, boşluğa tahammül ede
mez. Boşluk gördüğü yeri doldurur. Biz burada Nato’dan çıkarsak, Nato’yla 
silâhlanm aktan vazgeçersek, üçüncü devletiz biz diye, yaln ız başımıza kalırsak, 
ne olacak? Bugün, kalkınm aya sarfettiğim iz kaynakların hepsini, tamamını 
-ordumuzun küçültülmüş, altı tümene indirilm iş olduğunu farzedin - ordumuzun 
kara , deniz hava kuvvetlerini bugünkü seviyesinde tutmak için, şu yatırıma 
ayırdığım ız 20 m ilyar lira paranın tamamını ayıtsak acaba, kâfi gelir mî ?

1945'den, ikinci cihan harbinin ertesinden itibaren bugüne kadar Tür
kiye ’nin takip ettiği politika - ki, müttefik olsun, dost olsun, tarafsız , olsun, 
kiminle konuşsanız, bizim dışımızdaki politikacılarla , devlet adam larıy la , dev
letler münasebetleri ile meşgul politikacılarla - hepsi, ya ln ız takdir söylüyorlar. 
Fransa Savunma Bakanı da öyle (bizim durumumuz başka, sizin başka) diyordu. 
Binaenaleyh, bu hükümet, yüksek tasviplerinizden emin o larak, ittifakım ıza, 
Nato ittifakına, dostluklarına sadık olacaktır. Fakat, bu hiç bir zam an bir kış
kırtma politikası olm ayacaktır. Bizim kimseye karşı çevrilmiş bir niyetim iz yok
tur. Kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur. Kimsenin bağımsızlığında 
gözümüz yoktur. Kimsenin içişlerine karışm ak emelimiz yoktur. Kimsenin reji
mi ile uğraşmayız. Am a, aynı şartlara bize karşı da riayet edilmesini isteriz.

Buna riayet eden her devletle, büyük-küçük, sonsuz iyi niyetle iyi kom
şuluk yapm aya hazırız ve zaten yıllard ır bu şekilde devam etmekteyiz.

(. . .) Türkiye’nin içinde bulunduğu rejim ne olursa olsun, şu bilinmek 
lazım : içerde, dışarda, hiç bir hükümet, Türkiye’nin içerden fethedilmesine ve 
bu örgütlerin serbestçe faaliyette bulunmasına müsaade etmiyecektir. Türk 
milletinin bölünmesine müsaade etmiyecektir. Bunun için gerekli tedbirler ne 
olmak lazım sa, onları hükümet bulacak, parlamentoya sunacaktır. Parlamento
nun da bunları tasdik edeceğinden emin bulunmaktayız. Bütün bunları, hukuk 
devleti düzenine dokunmadan yapacağız. Burada, anayasa değişikliklerini
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savunurken söylediğim gibi, yaptığım ız anayasa değişikliklerinden sonra, ken
dine hukuk devleti diyen ve öyle olan Batının en ileri hukuk devletlerinden hiç 
birinden geriye düşmedik.

(. . .) Ve tekrar ediyorum .- biz Avrupa Konseyi üyesiyiz. İşte İskandinav 
memleketleri. Gayet hassastırlar. Her gün, gün aşırı, her hafta, bu parlam en
tolarda bazı m illetvekilleri, kalkıyorlar, Dışişleri Bakanlarına soru soruyorlar : 
Türkiye'deki durum ne o lacak?  Dışişleri Bakanı çıkıyor (Türkiye'de anormal 
hiçbir şey yoktur. Türkiye bizim müttefikimizdir. Avrupa Konseyi üyesidir, Tür
kiye’de hukuk devleti vardır. Türkiye'de demokrasi vardır) cevabını veriyor. 
Gene, bu itibarı, bu düzeni m uhafaza ederek, üyesi bulunduğumuz medeni
yet ailesi içerisinde memleketimizi, maruz kaldığını her zaman tekrar ettiğim 
komplodan selâmete çıkarm aya hükümet ve parlamento bir arada elbette si
lâhlı kuvvetler de vazifeleri başında, çıkaracağız. Bundan zerre kadar, kim
senin şüphesi olmasın.»

B E L G E  4 19 Şubai T972

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO’YA KATILIŞIMIZIN 
2l0. YILDÖNÜMÜNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Türkiye'nin Nato'ya katılışının 20. y ıl
dönümü münasebetiyle televizyonda verdiği demeçte Nato ile ilgili çeşitli so
ruları cevaplandırmıştır.

Bakan, «Nato geçen zam an içinde yalnızca savunma örgütü o larak mı 
kalm ıştır?» sorusu üzerine şunları söylemiştir :

«Bu hususta şunları belirtmek mümkündür : elbette bir savunma örgütü 
olarak kurulmuş olan Nato bu hüviyeti ile kalmamıştır. Nato andlaşmasının 
muhtelif hükümlerine bakacak olursak, orada hür ve demokratik nizamı be
nimsemiş ayni idealleri paylaşan memleketlerin biraraya gelerek vücuda getir
miş oldukları bir ortak savunma teşekkülü olduğu kayıtlıdır. Ayrıca Birleşmiş 
M illetler ideallerine bağlılığı tesbit olunmuştur. Bu felsefi diyebileceğim görüş 
içerisinde ayrıca Nato'da zam anla bir takım gelişmeler olmuş ve Nato yaln ız 
bir savunma sistemi değil, aynı zam anda barışa hizmet etme teşekkülü haline 
gelmiştir. Diğer bir deyimle göze görünür âcil bir anlam daki tehditler azalınca, 
bu takdirde karşı tarafta teşekkül etmiş o lanlar ayrı tabaka Varşova pakti ile 
mevcut durum muvacehesinde taraflarda giderek bu ağır tehdidi hafifleştire
cek ne gibi şeyler yapılabileceği fikri hakim olmuştur. Bildiğiniz gibi, Nato bu 
hususta yine tedbir almış ve bu suretle barışın teessüsü istikametinde de da
ha faydalı çalışm alar yapmıştır ve yapm aktadır.»
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Dışişleri Bakanı «Doğu ile Batı arasındaki yum uşam adan sözeden bazı 
çevreler (aradan 25 yıla yakın süre geçmiştir. Ortada bir yumuşama da va r
dır, öyleyse Nato’ya artık ihtiyaç kalmamıştır) diyorlar. Bu konudaki görüşü
nüz nedir?» sorusunu da şöyle cevaplandırmışın' :

«Bu bakılan tarafa göre cevabı değişen bir soru olabilir. Yani tavuk mu 
yumurtadan çıktı, yoksa yumurta mı tavuktan. . Nato mevcut olduğu içindir 
ki, bu yumuşama denen hava meydana geldi. Yoksa eksi istikamette bir gö- 
rüşmü mevzubahistir? Herhalde bugüne' kadar yapılm ış olan müşahadeler, 
hatta karşı tarafın dahi artık reddedemediği bir gerçek, Nato'nun mevcudiye
tinin bu yum uşam aya katkıda • bulunduğudur. Öyleyse yumuşama havası sa 
vunma örgütlerinin m uhakkak surette kalkmasını gerektirmez. Kaldı ki, Bir
leşmiş Milletler yasasının bir 51 inci maddesi vardır. Bu 51 inci madde, mem
leketlerin Birleşmiş M illetler sistemi ve felsefesi içerisinde fakat doğrudan doğ
ruya Birleşmiş M illetlere bağlı olmıyan ortak savunma sistemi meydana g eti - 
ıebileceklerini öngörür. Birleşmiş M illetler genel ve milletlerarası müessir bir 
teftiş tahtında bütün milletlerin arzulam ış olduğu bir silâhsızlanm ayı tahakkuk 
ettirmedikçe,' bu müessese bütün milletlerin güvenliklerini fiilen etkili bir şe
kilde sağ layam adıkça, elbette bağımsızlığına toprak bütünlüğüne önem veren 
her devlet hem de Birleşmiş M illetler şartının ortaya koymuş olduğu im kân
lar dairesinde bölgesel ortak savunm a teşekküllerini kurabilir veya bunlara 
iştirak edebilir. Nato'ya bu çaba dolayısıyla ihtiyaç kalmamıştır fikri herhalde 
tarihi değerlendirmeler ışığında benim nazarımda çok erken bir fik ird ir. Evren
sel bir güvenlik sistemi kurulm adıkça, tarih şunu göstermektedir ki, hangi nam 
altında olursa olsun ortak savunma sistemleri yahut eski tabiriyle ittifaklar 
daima mevcut olacaktır.»

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken «Nato’ya katılmamızın nedenleri b ili
niyor. . Ancak yirm i yıl geçti. Bu süre içinde acaba değişen dünya içinde ne
denlerde bir değişiklik oldu mu?» şeklinde yöneltilen soruya da şu cevabı ver
miştir :

«Tabiatiyle dünya şartlarında 20 sene evveline göre, bazı töhavvüller 
vukubulmuştur. Ya ln ız bütün mesele bu tahavvüllerin cinsini ve bu tahavvül- 
lerin dünya şartlarında ne gibi esaslı değişiklikler getirdiklerini bilmektir. So
ru ortak savunm a örgütü ile ilg ilid ir. Ortak savunma örgütleri neden ortaya 
çıkar? Biliyorsunuz bir milletin dış politikasında m illî hedeflerin başlıcaları ü ç - 
dört başlık altında toplanır. Birincisi daim i surette m illî güvenliğin sağlanm ası, 
İktisadî ve sosyal gelişmesi, bazı memleketler için prestijinin arttırılması ve d a
ha buna mümasil birkaç hedef ilâve edilebilir. Elbette her memleket, kendi he
deflerini tesbit ederken bunları evvelemirde bulduğu coğrafî bölgeye stratejik 
duruma göre saptar. Biz nerede bulunuyoruz? Yaln ız bugün benim şu ifade
lerim değil tarihi sabit olan keyfiyettir ki, Türkiye dünyanın en stratejik ve nev-
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ralji.k bölgelerinden biridir. Çok önemli su yo lları, geçitleri kontrolündedir, iki 
denizi birleştirir. İki kıt'a arasında m uvasala sağlar. Hatta bir bakıma Afrika 
ile de bu m uvasala Türkiye üzerinden geçebilir, dersek yanlış olmaz. Böyle 
bir bölgede bulunan bir devlet ve oizim gibi tabiatiyle egemenliğine, toprak 
bütünlüğüne fevkelâde hassas bir millet, evvelemirde güvenlik sağlam ak is
ter. Güvenlik sağlam ak nasıl olur? Birincisi, kendi vasıtalarım ızla olur. M illî 
sanayim izle kurduğumuz ordu ile herhangi bir dış tehlikeye karşı savunm a
nızı hazırlarsınız. İkincisi belirli bîr tehlike karşısında muayyen bir görüşe sa
hip memleketler savunm a güçlerini bir araya getirirler. Bunlar klâsik anlamı 
ile ittifaklar diye an ılır. Üçüncüsünü m illetlerarası bir nizam tesis eder. Bu ni
zamı sağ layan bir kuruluş vardır. Bu kuruluşun m ü e s s i r  vasıtaları olur. B ina
enaleyh o bütün dünya çapında evrensel anlam da bütün milletler için küçük 
ve büyük güvenlik sağlar.

Şimdi bizim durumumuza gelince : evvelâ Nato’nun kurulduğu tarihe ba
kalım . Nato ne zam an kurulmuştur? Kuzey İttifak Andlaşm ası ikinci dünya 
harbinden sonra Avrupa'm a büyük tehdit altında bulunduğu ve Orta - Doğu’da 
fiilî işgal durumları mevcut olduğu bir zam anda kurulmuştur. Türkiye, bu itti
faka neden girmiştir? Herhalde bunu da çok teferruata girerek hatırlatmaya lü
zum yok. Doğrudan doğruya ve tek başımıza tehditlere maruz bir memleket ve 
ve millet o larak, o tarihlerde bu tehditlere hayır dedik ve tek başımıza savun
mamızı göze ald ık. Ama karşılaştığım ız tehdit tek başımıza karşılayabileceğ i
miz bir tehdit değildi. Buna rağmen tarihimizden aldığım ız bir cesaret ve azim 
le cevabımızı bildirm iştik. Şimdi Avrupa'da bu bahsini ettiğim gelişmeler bizim 
gîbi diğer memleketleri de biraraya gelerek bir ortak savunma gücü kurmanın 
lüzumuna ikna etmişti. Biraz evvel dedim ki, memleketler ya kendi savunma 
güçlerini hazırlarlar ya da bütün im kânları vardır. Binaenaleyh m illî güven
liklerini böyle temin edebilirler. Şunu hemen ilâve edeyim ki, ikinci dünya har
binden sonra tek başına bu savunma imkânını kendinde görebilecek memle
ket hemen hemen parm akla sayılacak kadar azdı.

İngiltere gibi, Fransa gibi, A lm anya gibi devletlerin sanayi kudretlerini 
ve im kânlarını düşünürseniz ve onların da ittifak örgütü içinde savunma gere
ğini duyduklarını bir lahza için hatırlayınız. Bu gösterir ki, bilhassa çağımızda 
mevcut kuvvet dengesi ve silâhların fevkelâde müessiriyetinîn artmış olması 
muvacehesinde memleketler ortak savunm alarında güvenliklerini aram ayı ve 
böylece sağlam ayı düşünmektedirler, düşünüyorlar ve uzun bir zam an için de 
bu böyle olacaktır.»

B E L G E  5 20 Şubat 1972

DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSDE YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Bakanlığı bütçesinin M illet Meclisinde 
müzakeresi sırasında şu konuşmayı yapm ıştır :
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M illet Meclisinin Sayın Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığının 1972 m alî yılı bütçesi müzakere ve onayınız için 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. Bu hususta yerleşmiş teamüle uyarak dış po
litikamızın önemli bazı konulan hakkında. Yüce Heyetinize izahat arz edeceğim.

Sayın M illetvekilleri,

Dış politika konularının çok yoğunlaştığı ve süratle geliştiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Geçen yüzyılda en az yarım asırlık bir devreye yayılan  dış politika 
gelişm eleri, çağımızda beş on seneye sığmakta; gelişme süratindeki artışla mü- 
terafık o larak dış politika olaylarının sayısı da artm aktadır. Başka bir deyimle 
dünya küçülmüş, tarihin akışı hızlanmıştır. Bu şumûllü değişikliğin şüphesiz ki 
çeşitli sebepleri vardır. Bunların en başta gelenlerinden biri; hiç şüphe yok ki, 
ulaşım da, haberleşmede ve giderek basın ve yayın vasıtalarında gerçekleşti
rilen baş döndürücü teknolojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler milletleri birbirine 
çok yaklaştırm ış, ulusal ve bölgesel nitelikteki kamuoylarının yanında, bir de 
•dünya kamuoyu teşekkül etmiştir. Eskiden dünyanın herhangi bir köşesinde 
vukua gelip de m ahallî kalabilen veya öyle telâkki edilen o laylar, işaret et
tiğim bu gelişme neticesi, süratle dünyanın her yerinde duyulm akta, dünya 
kamuoyunun malı olm akta, bunlara karşı çok çeşitli tepkiler gösterilmektedir.

Bu durumun tab iî bir neticesi o larak, sayısı hayli kabarık dış politika so
runların ı, akım larını ve hatta akım belirtilerini öngürmek, yakından izlemek, 
memleketimizin güvenliği ve m illî çıkarlarım ız açısından değerlendirmek, ona 
göre tedbir ve tertiplerimizi alm ak gibi güç ve ağır bir görevle karşı karşıya 
bulunuyor; Bakanlık o larak, bunu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret 
sarfediyoruz. İzahatım esnasında Bakanlığım ın iştigal sahasına giren çok çe
şitli konuları Yüce Heyetinize tafsilen arz edebilmek şüphesiz ki kısa bir süre 
içinde mümkün değildir. Bu itibarla dış politika konularımızın belli başlıları 
üzerinde durarak, geçen bir yılın mümkün olduğu kadar açık ve gerçekçi bir 
tarzda dış politika tablosunu çizmeğe çalışacağım .

Sayın M illetvekilleri,

M aruzatım a, bir uzvu o larak çok yakından ilgili bulunduğumuz Avrupa 
Kıt'asındaki gelişmelere değinerek başlam ak istiyorum. II. Dünya Savaşının y ı
kıntılarından güçlükle ve büyük emek ve gayretler pahasına sıyrılmış olan- A v
rupa milletleri, Kıt'a üzerinde güvenilir bir barış n'eamımn teessüsünün, bu 
K ıt'adaki milletlerin hepsinin yararına olduğu hakikatini gitgide daha fazla 
id rak etmektedirler. Bu husustaki genel kanı, son birkaç yıld ır Avrupa’da git
tikçe geliştiğini müşahade eylediğim iz yumuşama havasının en başta gelen 
■nedenidir. Federal A lm anya ’nın Sovyetler Birliği ve Polonya ile, «kuvvete baş-

«Sayın Başkan,
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vurmama» gayesine müteveccih Moskova ve Varşova Andlaşm alarını gerçek
leştirmesi; Çekoslovak Hükümetiyle görüşmelere başlamış olması; II. Dünya: 
Savaşının sonundan beri Avrupa'yı ve dünyayı, zaman zaman çok tehlikeli 
bunalım ların eşiğine kadar getirmiş olan Berlin konusunda, dört büyükler a ra 
sında bir an laşm aya varılm ası, bunu da A lm anlar arasında konunun tatb ikatı
na müteallik diğer bir anlaşm anın izlemesi gibi gelişmelerle, yumuşama hava
sı, arkada bıraktığımız yıl zarfında, daha da yerleşmiş ve belirli hale gelmiştir. 
A lm anlar arasındaki meselelerin halli hususunda yapılm akta olan temasların 
da saydığım bu olumlu gelişmelere paralel o larak, müspet bir sonuca ulaşm ası
na intizar olunmaktadır. Bu hava içinde Avrupa'daki güvenlik meselelerinin, 
ilgili bütün milletlerin katılacakları bir veya bir seri güvenlik ve işbirliği kon
feranslarında görüşülerek çözüme bağlanması fikri gittikçe daha fazla kuvvet 
kazanm aktadır. Varşova Paktı Siyasî İstişare Komitesinin son Prag toplantısı 
sonunda yayın lanan bildiride bu konuda takınılan ve bazı bakım lardan daha 
esnek ve yapıcı görünen tutumu, Müttefiklerimiz gibi biz de gerekli d ikkat ve 
itina ile incelemekteyiz. Ancak 14 Nato ülkesinin karşılıklı ve dengeli kuvvet 
indirimleri konusunda Sovyetlerle araştırıcı tem aslar yapm akla görevlendirdiği 
eski Genel Sekreter Brosio’nun halâ M oskova'ya davet edilmemiş ve görüşme 
tekliflerinin cevapsız kalmış olduğunu da burada kaydetmek isterim.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sükûnun teessüsüne matuf dış 
politika prensiplerine uygun o larak, A vrupa’nın güvenlik meselelerini hal yo
lundaki olumlu gelişmeleri memnunlukla karşılamıştır. Ve bunlara şimdiye ka
dar olduğu gibi bundan böyle de olumlu katkısını getirmeye devam edecektir. 
Bu yönde çalışırken, bu gelişmelerin sağlam  ve devamlı bir esas üzerine otur- 
tulabilm esinin, ancak milletlerarası hukuk kurallarına riayetle ve öncelikle ah
de vefa (pacta sund servanda) ve milletlerin hak eşitliği, istiklâl ve hükümran
lığına ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve iç işlerine karışılm am ak gibi 
ana kurallara samimiyetle bağlılık göstermekle mümkün olabileceği gerçeğini 
de bir an için göz önünden uzak bulundurmuyoruz.

Sayın M illetvekilleri,

II. Dünya Savaşının hitamından son yıllara gelinceye kadar Avrupa za
man zam an tehlikeli bunalım ların ortaya çıktığı bir mihrak noktası olmuştur. 
Bugün ise, Avrupa'da yerleşmekte olduğuna biraz önce işaret eylediğim yu
muşama havasına m ukabil, Orta - Doğu’da, Güney ve Güney-Doğu Asya'da 
diğer birtakım tehlikeli bunalım lar sürüp gitmektedir. Bütün dünyaya şâmil 
ve bütün ülkelerce benimsenmekte olan bir batış ve emniyet nizamı kurulm a
dıkça, milletlerin güvenliği bakımından ciddî tehlikeler teşkil eden dış politika 
bunalım larının mahal ve şekil değiştirerek ortaya çıkması, ya da devam edip1 
gitmesi tabiîdir. Böylesine kaypak ve değişken bir ortam içerisinde her ülkenin1 
dış güvenliğini sağlam ada müessir çare ve vasıta lar aram asından daha haklı
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bir şey o lam az. Türkiye NATO Savunma İttifakına bu düşünce ile katılmıştır 
ve geçen hafta üyesi oluşumuzun 20. yılını idrak ettiğimiz bu ittifak bugün 
için memleketimizin dış güvenliğini temindeki önem ve değerini muhafaza 
etmektedir. Bu nedenle, Türkiye Kuzey Atlantik İttifakını, İttifaka katılış y ılla 
rında olduğu gibi samimiyetle desteklemektedir.

İttifakın kuruluş yıllarındaki koşullarda değişiklikler olduğu ve soğuk 
harp devresinin geride kaldığı doğrudur. Buna rağmen, İttifakın mevcudiyet 
-sebebinin devam etmekte olduğuna inanıyoruz. Zira dünyanın diğer köşele
rinde zam an zam an ortaya çıkan bunalım lara, hatta silâhlı çatışm alara rağ
men Avrupa'da bir yumuşama havasının gittikçe yerleşmesinde İttifakın bu Kıt’- 
•ada sağlam ış olduğu istikrar ve güvenlik hissinin büyük hissesi olduğu açıktır.

Ancak İttifakın hem savunm a, hem de yumuşama alanlarındaki hiz
metini devam ettirebilmesi, güvenlik sorunlarına verilen önemin azaltılm am a- 
sına ve bugüne kadarki müessiriyetinin temelini teşkil eden üyeler arasındaki 
istişare, tesanüt ve işbirliğinin devam ettirilmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu hu
sus, geçen A ra lık  ayı başında Brüksel'de yap ılan son NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısında bütün üyelerce kabul edilm iştir. Am erikalıların , Varşova Paktı 
üyeleriyle karşılıklı kuvvet indirimi üzerinde bir an laşm aya varılm adan, A v
rupa’daki kuvvetlerinde azaltm aya gitmeyeceklerini beyan etmeleri bu açıdan 
olumlu bir davranış olmuştur.

NATO hakkındakİ sözlerime son vermeden önce ehemmiyetle belirtmek 
isterim ki bu İttifakın bizim açımızdan değeri sadece güvenlik ve «détente» 
unsurlarına istinat etmemektedir. Türkiye hürriyet nizamına değer veren çağ
daş uygarlığın istinat ettiği ilkeleri paylaşan ve cemiyet o larak gelişmesini bu 
yollardan gerçekleştirmeye çalışan bir ülkedir. Bu itibarla , Kuzey Atlantik İt
tifak ı, Türkiye’nin Batı Cam iasıyle değerli bağlarından biri olması nedeniyle 
bizim için, ayrı bir anlam  ve önem taşım aktadır.

Batı Cam iasıyle olan rabıtalarım ızı İttifak içinde olduğu kadar, İttifak 
dışında ve İkili planda da güçlendirmeye önem atfetmekteyiz. Bu çerçeve için
de, Majeste İngiltere Kraliçesinin geçen Ekim ayında memleketimize yaptığı 
ziyareti Türkiye - İngiltere münasebetlerinde yeni bir merhale o larak memnu
niyetle kaydettik. Ocak ayı içinde Sayın Başbakanım ızın Fransa'ya yaptığı ve 
benim de katıldığım resmî ziyaretin de Türkiye - Fransa münasebetlerinde ve
rim li bir İkili işbirliği devresinin başlangıcı olacağını ümit ediyoruz.

Sayın Başbakanın önümüzdeki Mart ayı içinde Amerika Birleşik Devlet
lerine yapacağı resmî ziyaret, bu dost ve müttefik ülke ile ilişkilerim izi bittabiî 
daha da güçlendirecektir. Belçika Kral ve Kraliçesinin Mayıs içinde yurdumuza 
yapm aları beklenen ziyaretin de yine dost ve müttefik bir ülke olan Belçika 
ile münasebetlerimize yeni bir hız getireceğine inanıyoruz.

127



Bütün bu değerli İlişkilerin, yüce milletimizin ananelerine uygun bir şe
kilde m illî çıkarlarım ız ve eşitlik prensibi dairesinde korunup daha da geliş
tirilmesine çalışıldığı tabiîdir.

Sayın M illetvekilleri,

Dış politikamızın ana ilkelerinden biri de, hemen bütün ülkeler tarafından, 
da aynı şekilde uygulanmakta olan, sosyal, politik ve ekonomik rejim fa rk la 
rını ülkeler arasında iyi ilişkilerin gelişmesinde engel o larak görmemektir. Bu 
esastan hareketle, Hükümetimiz, Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey kom
şumuz Sovyetler Birliği İle ilişkilerim izin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bü
tünlüğüne karşılıklı saygı; hak eşitliği ve iç îşlerire  karışmama esasları daire
sinde gelişmesini mümkün ve bunun tarafların yararına olacağı kanısındadır. 
Gerçekten, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerim iz karşılıklı an layış havası içeri
sinde gelişme yolundadır. Sovyetler Birliği Yüksek Şûra Prezidyum Başkanı Ek
selans Podgorni'nin önümüzdeki Bahar'da gerçekleşmesini beklediğimiz z iya 
retinin bu olumlu havaya yeni bir katkı teşkil etmesini dilemekteyiz.

Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkeleriyle olan ¡İçkilerimizi de az ev
vel andığım prensipler çerçevesinde geliştirmekteyiz.

Balkan ülkeleri ile ilişkilerim izin hudut veya bölge komşuluğu gibi özel 
bir cephesi olduğunu gözden uzak tutmuyor ve bu ilişkileri iyi komşuluk zih
niyeti içinde yürütüyoruz. Karşılıklı an layış havası içinde gelişmekte olan bu 
ilişkilerin , dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliğe katkıda bulunacağına 
inanm aktayız.

Sayın M illetvekilleri,

Orta - Doğu'da dünya barışı ve özellikle bölgenin güvenliği için ciddi 
bir tehdit teşkil eden uzun geçmişli bir buhranın sürüp gitmekte olmasından 
üzüntü ve endişe duymaktayız.

1970 Ağustos’undan bu yana bölgede ateş - kes’in f iilî o larak devam 
etmesi, Başkan Sedat'ın Mısır'ın İsrail ile bîr barış anlaşm asına hazır olduğu
nu beyan etmesi gibi memnunluk verici aşam alara rağmen, Birleşmiş Millet- 
fer Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Büyükelçi Jarring'in  Güvenlik Konseyinin 
242 sayılı kararına uygun o larak giriştiği çabaların sürüncemede kalması ha
yal kırıklığı yaratmıştır. Meseleyi çözümlemek üzere girişilen teşebbüslerden 
müşahhas bir neticenin sağlanam ayışından dolayı bariz bir tedirginlik görül
mektedir. Bu konuda ümitsizliğin ve karamsarlığın yaygın lık kazanm ası, ha li
hazır sükûnun ve barışçı çözüm yollarının yararına olmayacaktır.' Bu itibarla,. 
biz özel Temsilci Ja rring ’in, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda 13 A ralık  ta 
rihinde Türkiye’nin de katıldığı olumlu oylarla' kabul edilmiş bulunan kararın 
hükümlerine uygun o larak, bir an evvel görevine başlam asının lüzûm ve fa y 
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dasına inanıyor; ilgili bütün tarafların Büyükelçi Jarring ile ciddî ve yakın iş
birliğinde bulunmalarını, Kudüs'ün statüsünde tek taraflı o larak değişiklik y a 
pılmamasını ve bu konuda Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını, bölgey
le ilgili büyük devletlerin gerginliği arttırıcı ve tara fla r arasındaki dengeyi bo
zucu davranışlardan kaçınmalarını diliyoruz.

Jarring misyonunun anlaşm azlığa nihaî bir çözüm şekli bulmasına de
ğin, bölgedeki gerginliği azaltabilm ek am acıyle, Am erika Birleşik Devletleri
nin İsrail ile Mısır arasında, Süveyş kanalının açılmasını da sağ layacak bir ara 
anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmesini memnunlukla karşıladık. 
Zira Süveyş kanalının yıllard ır kapalı kalm asının, ilgili Orta - Doğu ve Akde
niz memleketleri için yarattığı ekonomi ve ulaştırma güçlükleri büyük olmuş
tur. Bu durumun bir an evvel giderilmesi için, kanalın yeniden seyrüsefere 
açılmasını da kapsayacak ve 242 sayılı Güvenlik Konseyi kararına uygun bir 
nihaî hal tarzının ilk adımını teşkil edecek bir «modus vivendi» ye varılm asını 
temenni ediyor ve bu konuda vuku bulan son gelişmeleri dikkatle izliyoruz. 
Orta - Doğu'da herkesin özlemini çektiği barış ve sükûn ortamının sağ lanm a
sı için ülkemiz şim diye kadar olduğu gibi, elinden gelen her çabayı gösterme
ye ve bu maksatla girişilecek olumlu teşebbüsleri desteklemeye devam ede
cektir.

Sayın M illetvekilleri,

Sözü gelmişken Birleşmiş M illetlere de kısaca temas etmek İstiyorum.

Bir kısmını biraz önce zikrettiğim milletlerarası ilişkilerin temel prensip
lerini Anayasasında toplayan bu evrensel kuruluş, sulhün korunması yolunda 
değerli çabalar harcanmasını mümkün kılan m illetlerarası bir forum niteliğin
de bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin dünyanın muhtelif yerlerinde baş gösteren an laş
m azlıkları izale gayesiyle giriştiği b itaraf ve olumlu faaliyetleri memleketimiz, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, desteklemeye devam edecektir.

Sayın M illetvekilleri,

Kuruluşlarından beri Pakistan ve Hindistan arasında mevcut bulunan ve 
zam an zaman çeşitli şekil ve alan larda patlak veren an laşm azlık  ve gergin
lik hali, geçen yıl içinde süratli bir merdivenleşme ile silâhlı çatışma halini a l
mış ve masum kitlelere büyük ızd'ı raplar getirmiştir.

Yap ılan  son genel seçimlerden sonra Doğu Pakistan'ın Pakistan'dan ko
parak özgür bir devlet haline gelmek temayülünü göstermesi karşısında Pakis
tan Hükümetinin toprak bütünlüğünü korumak am acıyla bazı tedbirlere teves
sül ettiği malumlarıdır. Esasında, Pakistan'ın bir iç sorunu olarak ortaya çıkan
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bu konunun topraklarına sığınan milyonlarca mülteci nedeniyle Hindistan'ı da 
çok yakından ilgilendirdiği bir vakıa ise de, meseleye barışçı bir çözüm yolu 
bulunması şüphesiz ki şayanı tercih olurdu.

Ancak, yapılan çeşitli barışçı çözüm yolları tekliflerinin kabule mazhar 
olamaması sonucu, silâhlı çatışm alar başlam ış, Doğu' Pakistan'a, Hint kuvvet
leri girm iş, neticede burada bağımsızlığını ilân eden bir devlet birçok ülke ta- 
tarafından tanınmıştır. Pakistan Hükümeti tanım aya giden bir kısım devletlerle 
münasebetlerini kesmiş, bir kısmından ise Elçilerini çekmekle yetinmiştir. Bazı 
Commonwealth ülkelerinin de bu devleti tanıması üzerine bu teşkilâttan da çe
kilmiştir. Fakat daha sonra Pakistan'ın bu ilişki kesme tatbikatından vazgeç
miş olduğunu gördük.

Bundan çeyrek asır önce müşterek idealleri paylaşarak birlikte Pakistan 
Devletini yaratmış olan Doğu ve Batı Pakistan arasında uygun görülecek bağ
ların korunmasında her iki taraf da zam anla fayda görebilirler. Bu bağların 
şu veya bu şekilde muhafazası için barışçı bir takım çabalar harcandığını da 
biliyoruz ve meselenin, her iki tarafı da tatmin edecek bir şekilde çözümlen
mesini diliyoruz. Diğer taraftan, Doğu Bengal de halen Hint birlikleri bulun
maktadır. Bu durum devam ettikçe ülkenin bağımsız bir devlet olabilme ni
teliğine erdiğini şimdiden kestirmek mümkün değildir. Bunun anlaşılm ası için 
ilk şart bu birliklerin orayı terketmeleridir. İkinci şart da Doğu Bengal idare
cilerinin, dış tesirlerden azade o larak ülkeyi yönetme imkânına sahip kılınıp 
kılınm ayacakların ın anlaşılm asıdır. Doğu Bengal'de 1970 A ralık  ayında hür 
seçimler yapılm ıştır. Pakistan Cumhurbaşkanı da bu seçimleri kazanan liderler
le temasa "hazır olduğunu açıklam ış bulunmaktadır. Bu sebeplerle bazı dev
letler ve özellikle müslüman devletleri, tanıma konusunda acele edilmemesini 
istemişlerdir. Bangladeş adını alan yeni devleti halen 40 kadar devlet tanımış 
bulunmaktadır.

Müslüman devletler arasında ise Senegal'den başka henüz resmen tanı
yan olmamıştır. Pakistan Hükümeti kısa bir süre önce müslüman ülkelere mü
racaat ederek tanımada acele edilmemesini, meselenin 29 Şubat'ta Cidde'de 
toplanacak olan İslâm ülkeleri Konferansında görüşülerek bu konuda ortak bir 
tutum tespit edilmesini istemiştir. Diğer taraftan, Hindistan Hükümeti Bangla
deş'teki kuvvetlerinin geri çekilmesi işinin önümüzdeki 25 Mart tarihinde ta
mamlanmış olacağını resmen taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu da gerçekleş
tiği takdirde, Bangladeş'in tanınmasını geciktiren başlıca mani o larak Pakis
tan Hükümeti tarafından ileri sürülen konu ortadan kalkmış olacaktır. Böylece 
Bangladeş'in müslüman ülkeler tarafından tanınması konusunda 25 M art’tan 
sonra yeni gelişmeler beklemek gerekir.

Şimdi biraz da Pakistan Devlet Başkanının memleketimizi ziyareti konu
sundan bahsetmek isterim. Hatırlanacağı gibi Başkan Zülfikâr Ali Bhutto 24
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Ocak'ta A n ka ra ’ya resmî bir ziyarette bulundu. Kendisiyle çok faydalı görüş
meler yaptık. Devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanılm am ası, Hint Pakistan 
Alt - Kıt'asında barış ve istikrarın korunması için Genel Kurulun 7 A ra lık  1971 
ve Güvenlik Konseyinin 21 A ralık  1971 tarihlerinde aldıkları kararlara riayet 
edilmesi, silâhlı kuvvetlerin karşılıklı geri çekilmesi, harp esirlerinin iade edil
mesi; Pakistan’ın iki kesimi arasındaki müstakbel ilişkilerin , seçilmiş liderler 
arasında yap ılacak müzakerelerde yeniden tanzim edilmesi hususlarında mu
tabakata vardık.

Pakistan Cum hurbaşkanı, Türkiye'nin son bunalım sırasında Pakistan'a 
sağladığı kuvvetli destek ve bu hususta iki ülke arasındaki yakın dostluk ve 
ittifakın ruhuna uygun o larak yapmış olduğu diplomatik teşebbüsler için Pa
kistan Hükümet ve milletinin şükranlarını bildirdi. Yayın lanan ortak bildiride 
daha etraflı o larak belirtilen yukarıdaki prensipler çerçevesinde kardeş ülkenin 
bu sorununa barışçı yo llarla tatm inkâr bir çözüm tarzı bulunması Türkiye’nin 
de samimi dileğidir.

Sayın M illetvekilleri,

Geçen yılın önemli diğer iki dış politika olayı da Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ilişki kurmamız ve bu ülkenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına kabulüdür.

Tanım aya tevessül edilmeden önce konu, Nisan ayında Yüce Meclislerin 
tasvibine sunulup onaylanmış bulunan Hüküme.t programındaki ifadeye uy
gun o larak, ulusal çıkarlarım ıza uygunluğu açısından dikkatle incelenmiş ve 
olumlu sonuca varılm ası üzerine iki ülke arasında Paris’teki Büyükelçileri v a 
sıtasıyla başlayan tem aslar, karşılıklı an layış zihniyeti içinde yürütülerek 
5 Ağustos 1971 tarihinde yayınlanan bir ortak bildiriyle iki ülke arasında d ip
lomatik ilişkiler kurulduğu ilân edilmiştir.

Konu, o tarihlerde Meclislerin Dışişleri Komisyonlarında etraflı müzake
relere vesile teşkil ettiği ve bu ülkeyi tanıma nedenlerimiz üzerinde uzun uzun 
durulduğu için bu hususlara burada yeniden avdet etmek istemiyorum. Ancak, 
belirtmek gerekir ki 800 milyona yakın bir nüfusa sahip Kıt’a Çin'i üzerinde 
f iilî hakim iyetini tesis etmiş ve bu hakimiyetin devamlılığı hususunda herhan
gi bir kuşkuya yer bırakm ayacak şekilde yerleşmiş bir idareyi görmezlikten 
gelmek çıkarlarım ıza ve mantığa uygun düşmezdi. Çin Halk Cumhuriyetini ta
nım akla, herhangi bir ya rar sağlam ak bahis konusu olmasa bile, esasen mev
cut fiilî bir durumu tasdik etmekten başka bir şey yapmamış o lacak, buna mu
kabil dış politika imkânlarım ızı daha doğru değerlendirebilmek yeteneğine ka
vuşacaktık. Tanım ayla bu gerçekleştirilm iştir. Diplomatik Temsilciliklerin kar
şılıklı o larak açılması hususunda varılm ış olan m utabakat çerçevesinde ko
nuyla ilgili çalışm alar ve tem aslar Bakanlığım ızca yürütülmektedir.
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Bizim Çin Halk Cumhuriyetini tanımamızdan takriben iki buçuk ay kadar 
sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda cereyan eden müzakereler neticesinde 
bu ülke 35'e karşı 76 oyla Ç in ’in tek hukukî temsilcisi o larak teşkilâta kabul edil
miş ve daim î üye sıfatıyla Güvenlik Konseyindeki yerini almıştır. Bu ülkeyi tanı
mamızın ilk müşahhas neticesini Kıbrıs'taki Barış Gücünün görev süresinin uza
tılması meselesi A ra lık  ayı içinde Güvenlik Konseyinde görüşülürken müşahade 
eyledik. Çin prensip İtibariyle herhangi bir nam altında Birleşmiş Milletlerin 
başka ülkelere asker göndermesine karşıdır. Bu prensip tutumuna rağmen,
kendilerine Kıbrıs meselemiz izah edilince, karar reye geldiği zaman olumsuz 
oy kullanm adıkları g ibi, Birleşmiş Milletlerdeki usuller bakımından biraz d a
ha nazik bir tutum diye niteleyebileceğimiz oya katılmama kararı alm ışlardır. 
Ayrıca, yapmış oldukları beyanda da Kıbrıs sorununun esas itibariyle bir müs
temleke sorunu olduğunu belirttikten sonra, meselenin bütün ilgililerin eşit
müzakereler yoluyla halledebilecekleri bir sorun olduğunu belirtmişler, Cema- 
atlerarası müzakerelerin de iki Cemaat için eşit seviyede cereyan etmesi gerek
tiğini ileri sürmüşlerdir. Bu tutum Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin menfaatleri
ni koruyucu mahiyette tecelli etmiştir.

Sayın M illetvekilleri,

Uluslararası politika alanında endişe kaynağı olmakta devam eden d i
ğer bir bölge de G üney-Doğu Asya bölgesidir. Bu itibarla , Başkan Nixon'un 
başiamış olan Pekin seyahatini, başta bu bölgenin ve Asya'nın sorunları o l
mak üzere milletlerarası meseleler üzerinde çok şumûllü akis ve tesirleri o la
bilecek olumlu bir adım olarak önemle kaydediyoruz. Pekin görüşmelerinin 
dünyanın iki büyük ulusu arasındaki bütün meselelere çözüm getirmesi bek
lenmemekle beraber, Güney-Doğu Asya buhranına barışçı bir hal tarzı bulun
masının kapılarını ara layacağ ı sanılm aktadır.

Sayın M illetvekilleri,

M illetim iz ve memleketimiz için büyük bir önem taşıyan Kıbrıs'ta, hepi
nizin bildiği g ibi, son haftalarda ciddi bir gerginîk ortaya çıkmıştır. Gergnliğe 
tekaddüm eden günlerde, Kıbrıs’taki Toplumlararası görüşmelerin canlandırıl
ması konusunda Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin yapmış olduğu telkinle 
ilg ili danışm alar olumlu bir hava içinde son safhaya gelmişti.

Gerginliğin nedeni, M akarios’un, Kıbrıs Anayasasına ve Güvenlik Kon
seyi kararlarına aykırı o larak A da'ya gizlice çok miktarda Çekoslovakya y a 
pısı silah ve mühimmat getirmiş olmasıdır. Yunanlılar, M akarios'un, son a y 
larda kendisine aktif şekilde muhalefet eden Kıbrısiı Rum unsurlara karşı kul
lanılm ak üzere, şahsına bağlı güvenlik kuvvetleri kuracağını, sözkonusu silâh 
ve mühimmatı bu am açla getirttiğini, Makarios bu yola gittiği takdirde Rum- 
lar arasında bir savaş çıkacağını ilân etmişlerdir. Yunanistan, böyle bir sonu*
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cun ortaya çıkmasını önlemek üzere, M akarios’tan sözkonusu silahları Barış 
Gücüne teslim etmesini ve parçalanan Rum cephesini birleştirmek üzere Rum 
Yönetim inin, mutedil ve sağduyu sahibi kişilerin iştirakiyle bir m illî b irlik hü
kümeti halinde yeniden kurulmasını talep etmiştr.

Son bunalımda bizi ilk planda ilgilendiren husus, A d a ’ya gizlice ithal 
■ edilen silah lar meselesidir. A d a ’ya getirtilmiş olan silah ve malzeme, Türk 
Toplumunun maruz bulunduğu tehdit ve tehlikeyi büyük ölçüde arttırmıştır. 
■Öteyandan, sözkonusu silah ların , M akarios'un öngördüğü şekilde Rum Top
lumu içinde dağıtılması halinde Rumlar arasında patlak verecek bir çatışma
nın Türk Toplumuna sıçraması ve merdivenleşme suretiyle Ada hudutlarını 
aşan , çok geniş bir krizin patlak vermesi ihtimali de vardır. Bu itibarla, A da'ya 
silah ve malzeme getirtildiğini tesbit eder etmez derhal ilgili devletler ve Bir
leşmiş M illetler nezdinde teşebbüslerde bulunarak, sözkonusu silah ve m alze
menin Barış Gücüne teslim olunmasını talep ettik. Bu talebim izi Yunanistan, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri de desteklediler.

Bunalımın M akarios ve Yunanistan Hükümeti arasındaki diğer veçhesi 
ile ilgili gelişmeleri, iki taraf arasında mevcut özel ilişkiler çerçevesinde mü
talâa ediyor ve dikkatle izlemekle beraber bunlara karışmıyoruz. Bunalım sı
rasında ^Yunanistan’ın takındığı tutumu, Yunan yetkili şahsiyetlerinin K ıb rıs- 
Yunanistan ilişkileri hakkındaki beyanlarını özel bir dikkatle takip etmekte, 
bunların anlam ları ve işaret edebilecekleri niyetler üzerinde hassasiyetle dur
m aktayız.

Bunalım sırasında bazı çevrelerde, Türkiye ve Yunanistan ’ın Kıbrıs'ın ba
ğımsızlığına son vermek üzere bir NATO planı çerçevesinde hareket ettikleri 
yolunda spekülasyonlar yapılm ıştır. Dışişleri Bakanlığ ınız tarafından açık lan
dığı üzere, bu idd ialar her türlü esastan yoksundur, maksatlıdır. Bu idd ialar 
Yunanistan tarafından da yalanlanm ıştır.

Sayın M illetvekilleri,

Kıbrıs sorunu bakımından Türkiye, izlediği tutuma temel o larak daima 
Kıbrıs'a ilişkin uluslararası antlaşm aları alm ıştır. 14 Şubat tarihinde Lefkoşa’- 
-da verdiği bir demeçte Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Panayotakos, 
Yunanistan ’ın Kıbrıs'a ilişkin antlaşm aları hiçbir zam an «dénoncer» etmediği
ni ve bunların geçerli olduğunu açıklam ıştır. Türkiye'nin uluslararası antlaşm a
ların geçerliliği hususunda daima ifade edegeldiği görüşün, Kıbrıs bakımından 
özel sorumluluk sahibi Yunanistan tarafından da teyiden beyan edilmesininü*
memnuniyetle kaydettik.

Bunalım ve tehlike henüz ortadan kalmış değildir. M akarios, getirttiği 
silahları Barış Gücüne teslim etmemiş veya bu konudaki muhtemel hareket 
hattını açıklam am ıştır. Kıbrıs'ta Cemaatim izin can ve mal güvenliğinin, hak
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larının ve çıkarlarının korunması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli 
husustur. Son o layları, özellikle silah lar meselesini, bütün yönleriyle bu açıdan 
dikkkatle izliyor ve muhtemel gelişmelere göre gerekli tedbirleri düşünüyoruz.

Sayın M illetvekilleri,

Konuşmamın son bölümünde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan iliş
kilerimizden söz etmek istiyorum.

1 A ralık  1964 tarihinde Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişi ile başla
yan Ortaklığım ızın, gümrük birliğinin giderek gerçekleştirileceği ikinci dönemi 
olan Geçiş Dönemi ile ilgili Katma Protokol ve diğer belgelerin 22 Temmuz 
1971 tarihinde Yüce Meclislerce kabul edildiğini biliyorsunuz. Topluluk üyesi 
Devletler Parlamentolarında devam eden onay işlemlerinin de tam am lanarak 
anlaşm aların 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmesini beklemekteyiz.

Bununla beraber, zaman farkını kapatarak Katma Protokolün ticari hü
kümlerini ihracat mevsimi başlam adan yürürlüğe koymak suretiyle geniş ih
raç İm kânlarından yararlanm ak üzere, Toplulukla 27 Temmuz 1*971 tarihinde 
bir Geçici Anlaşm a im zaladık ve 1 Eylül 1971 tarihinde de yürürlüğe koyduk.

Geçiş Dönemi belgeleri, bildiğiniz gibi, gerek Parlamentomuzda gerek 
kamu oyunda zaman zam an eleştirilere uğradı. Bu eleştirilerden Ortak Pazarla 
ilişkilerim ize sapma getirici nitelikte olm ayanların kabul gördüğü ve bunların, 
Katma Protokolün esasen geliştirici muhteva ve niteliği çerçevesinde, yerine 
getirilmesine çalışılacağı kuşkusuzdur.

Ayrıca, Geçiş Dönemi rejiminin daha da elverişli hale getirilmesi için 
Topluluk içindeki gelişmeler de dikkate alınm aktadır.

Nitekim, genel preferanslar dolayısile sağlanan tavizlerden sonra, yeni 
üyelerin katılması ile Topluluğun genişlemesine Ortaklığımızın adaptasyonu 
için başlayan müzakerelerde ticari, malî ve sosyal alanda ek tavizler istedik.

Ortaklık ilişkilerim izin iktisadi kalkınmamız ve özellikle sanayileşmem iz 
için en iyi ortamı yaratm ası başlıca amacımızdır. Bunun için partönerlerimizle 
gerekli olan hallerde temaslar yapm am ız/g irişim lerde bulunmamız olağandır.

Nitekim, beraberimde Devlet Planlama Teşkilâtı Sayın Müsteşarı ve uz
manlardan kurulu bir Heyet'le A ltılar başkentlerinde geçtiğimiz hafta çeşitli 
temaslarda bulunduk.

A ltılarla yapılan temas ve görüşmelerin amacı Katma Protokolün tadili 
olmamıştır.

Esasen, bir buçuk yıl önce im zalanan, sonra Yüce Meclislerin onayını ka
zanan ve henüz yürürlüğe dahi konulmamış bulunan bir uluslararası an laş
manın değişmesi söz konusu o lam az, bunu gerektiren bir sebep de mevcut 
değildir.
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Bakanlar arasında olsun, teknik seviyede olsun yaptığım ız temasların 
■amaçlarını şu şekilde özetleyebilirim :

1 —  Ortaklarım ıza Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
şartlar hakkında ayrıntılı bilgi vermek;

Belirli bir süre sonunda Topluluğa tam üye o larak katılabilm ek için tes
pit olunan uzun vadeli perspektifleri ve bunun gereklerini anlatm ak;

2 —  Genişlemiş Topluluğa teşmil edilecek Katma Protokol vecibelerinin, 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için tek geçerli çözüm olan sanay i
leşmenin aksam adan ve gereği gibi gerçekleşmesi zorunu ile bağdaşmasını 
sağlam ak.

Bu son nokta üzerinde Ortaklarım ızla yaptığımız görüş teatilerinde Kat
ma Protokolün bir çok noktalarda, endişe konusu olabilecek bağdaşm azlıkları 
önleyecek nitelikte hükümleri kapsadığını birlikte müşahade ettik. Ayrıca Or
taklarım ız, uygulama sırasında karşılaşılacak zorlukların , ya da bizi sana
yileşme hedeflerimizden uzaklaştıran durumların giderilmesi için her türlü ya r
dımı yapm ayı ve anlayış göstereceklerini resmen beyan ettiler. Bunun dışında, 
Katma Protokolün hükümlerini değiştirmeksizin, uygulam aya gerekli esnekliği 
getirebilecek ek ve tam amlayıcı tedbirler üzerinde görüşmeler yapm aya hazır 
olduklarını açık lad ılar. Teknik kuruluşlarımızca bu alanda belirtilen çerçeve 
içinde sür’atle hazırlanacak öneriler Hükümetimizce uygun bulunduktan sonra 
A ltılarla  görüşme konusu yapılacaktır.

Görüleceği üzere, temaslardan maksat Katma Protokolün şu veya bu 
şekilde tâdili değil, sanayileşme am açlarım ıza daha emin ve daha sür’atlı bir 
şekilde ulaşmamızı kolaylaştıracak uygulama esnekliklerinin sağlanm ası o l
muştur. Bu niteliğiyle teşebbüslerimizin müsbet karşılandığı ve sonuç a lm ak
tan ümitli olduğumuzu söyliyebiliriz.»

B E L G E 6 24 Şubat 1972

CENTO’NUN 17. YILDÖNÜMÜ DOLAYİSİYLÂ YAYINLANAN MESAJLAR

Cento’nun onyedinci kuruluş yıldönümü dolayısiyle Merkezî Andlaşm a 
Teşkilâtı Genel Sekreteri Nassir Assar şu mesajı yayınlam ıştır :

«Merkezî Andlaşm a Teşkilâtı'nın kuruluşunun onyedinci yıldönümünü 
kutlamakta olduğumuz bugün, İttifakımızın üyelerine~ve dünyanın bütün böl
gelerindeki dostlarımıza selâmlarım ızı göndermekle mutluyum.

CENTO Bölge ülkeleri İran, Pakistan ve Türkiye birbirlerine kültür vö ta
rih ilişkileri ile bağlıd ırlar; bu ülkelerin halkları, geçmişte uğrunda fedakâr
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lık lar gösterdikleri ve gelecekte savunm aya hazır bulundukları bağımsızlık ve 
özgürlük geleneklerini korumakla övünç duym aktadırlar.

CENTO üyesi ülkeler, İran, Pakistan, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birle
şik Devletleri, T eş ki lâ f  ı n dostluk ve karşılıklı işbirliğinde güçlü bağların kurul
ması bakımından önemli bir merkez noktası meydana getirdiği ve üye ülke
lerin gerek askerî savunm alarını gerek İktisadî kalkınm alarını desteklemekte 
önemli bir rolü olduğu kanısındadırlar.

Kuruluşundan bu yana CENTO, ortak am açlarım ız olan güvenlik ve re
fah yolunda barışçı işbirliğine aracı olmuştur. Kimseyi tehdit etmemiş, üyesi 
olmayan ülkeler arasında herhangi bir kaygıya sebep vermemiştir.

CENTO’nun, gücünü bölge ülkeleri nüfusundan aldığı kanısıyla , Teşki- 
lât'ın geniş kapsamlı İktisadî ve teknik işbirliği programı, bu nüfusa destek 
sağ lam ak ve refah düzeyini yükseltmek am acıyla tasarlanmıştır. CENTO’nun 
yapıcı çalışm aları geçen yıl boyunca yüreklendirici bir hızla sürdürülmüştür. 
Alman sonuçların en önemlisi, Türkiye ile İran arasındaki demiryolları bağ lan
tısının hizmete girmesi olmuştur. İran ve Pakistan arasındaki bağlantı hattının, 
da tam am lanm ası ile Pakistan’a kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır. 
Bölgedeki uluslararası karayolu şebekelerindeki boşlukların da kapatılm ası ön
görülmektedir.

Bölge ülkelerinden yüzlerce kişi, CENTO bursları ile eğitim görmüş ve 
CENTO’nun düzenlediği teknik konulu toplantılara katılmış bulunmaktadırlar. 
Tarımsal kalkınm adan uluslararası bankacılığa kadar çeşitli konuları kapsa
yan bu toplantılar, bilginin ve teknik yöntemlerin karşılıklı o larak aktarılm ası
na hizmet etmektedir.

Askerî alanda düzenlenen tatbikatlar ve meslekî eğitim program ları, 
CENTO ülkeleri silâhlı kuvvetleri arasında Bölge’nin savunması bakımından 
daha etkin bir koordinasyon sağlanm asında yararlı olmaktadır.

CENTO’nun gelecek yıl uygulayacağı program ile askerlik mesleğinin ge
liştirilmesi ve ulaştırma, tarım , sağlık, madencilik ve bilimsel kalkınma a lan 
larındaki destekleyici çalışm alar sürdürülecektir. Yüksek uygulama değeri olan; 
bu projelerin etkilerinin, birikim o larak, Bölge ülkelerindeki çalışkan halkın 
yaşam a koşullarını daha iyiye götüreceği inancındayız.

Teşkilât’ ın kuruluş nedenleri günümüzde de geçeri id î r ve bölgenin 
güvenliği ve gücü bakımından üye ülkelerin yakın işbirliği geçerlidir; do
layısıy la , CENTO önümüzdeki yıl içinde, gerek Bölge’nin bir saldırıya ve yıkıcı 
çabalara karşı savunmasını güçlendirmek, gerek işbirliği içinde bu ülkeler nü
fusunun refahına katkıda bulunmak yönünden hizmetlerini sürdürecektir.»
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CENTO DIŞİŞLERİ BAKANLARININ MESAJLARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Ali Khalatbary'n in mesajı

CENTO’nun onyedincİ kuruluş yıldönümünde Ekselânlaslarını ve Genel 
Sekreterlik görevlilerini candan kutlam akla mutluyum. Teşkilât'ın , geçmişte o l
duğu gibi, Bölge’de barışı korumak bakımından taşıdığı temel görevinin yanı- 
sıra, üye devletler arasında anlayışı geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmekteki 
görevini gerçekleştirmeğe devam edeceğine güvenmekteyiz.

İran Hükümeti, temel ilkeleri Majeste Şehinşah Aryam ehr tarafından tes- 
bit edilen bağımsız m illî siyaseti uyarınca, dünyada barış ve istikrarın sağ lan
ması amacı uğrunda, CENTO aracılığ ıyla üye ülkeler arasındaki dostça ilişkileri 
sürdürecektir.

Orta Doğu'nun bu hassas bölgesindeki üye ülkeler arasında işbirliğini 
temsil eden bu Teşkilât’ ın çalışm alarının daha da geliştirileceğini ummakta ve 
CENTO çerçevesinde çeşitli kalkınma alanlarında yürütülen yapıcı çalışm aları
yeni bir yıl boyunca izlemeyi istekle beklemekteyiz.

Ekselanslarına ve Genel Sekreterlik görevlilerine bu am açları yüceltmek 
ve gerçekleştirmekte büyük başarılar dilerim .

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sultan Mohammad Khan'ın 
mesajı :

CENTO’nun onyedincİ yıldönümü dolayısıyla Ekselanslarına iyi d ilekle
rimi sunarım. Dirayetli yönetiminizde, Bölge ülkelerinin iktisadı kalkınm alarına 
ve dünya barışına CENTO’nun hizmetlerinin sürdürüleceğine güvenmekteyiz.

Türkiye Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’in mesajı :

Merkezî Andlaşm a Teşkilâtı’nın onyedincİ kuruluş yıldönümü dolayısıyla
Ekselanslarına ve Genel Sekreterlik görevlilerine tebriklerimi sunmaktan büyük 
memnunluk duymaktayım .

Bu vesile ile CENTO çalışm alarını takdirle izlediğim izi bir kere daha be
lirtmek isterim. Önümüzdeki y ıllarda Teşkilât’ ın, bölgemizde barış ve istikrarı 
korumak görevinin yan ısıra , üye Hükümetler arasında daha yakın işbirliği 
a lanları yaratm akta da daha önemli bir rol oynayacağını samimiyetle ümid et
mekteyiz.

İngiltere Dışişleri Bakanı Alec Douglas - Home'tln mesajı :

Merkezî Andlaşm a Teşkilâtı’mn onyedincİ yıldönümünde şahsınıza ve 
Genel Sekreterlik mensuplarına tebriklerimi ve en iyi dileklerim i göndermekle 
mutluyum. Geçen yıl içinde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Ancak CENTO,
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Bölge'de istikrara ve ekonomik ve sosyal ilerleme hizmet görevini sürdürmüş
tür. Aynı zam anda değişen şartlara uyabildiğim  ispata da devam etmiştir. 
Üyelerinin müşterek menfaatları ve birlikte yürüttükleri ortak projeler, onları 
birbirine bağlayan dostluk ve işbirliği bağlarını güçİendirmeğe devam edecektir.

Mart ayında Londra’ya yapacağın ız resmî ziyaret sırasında sizinle gö
rüşmek beni çok memnun edecektir. M ayıs ayında Londra'da yer a lacak olan 
Bakanlar Konseyi toplantısında da size ve Teşkilât görevlilerine evsahipliği 
edeceğimizden dolayı ayrıca memnunluk duym aktayız.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı W illiam  P. Rogers’ in mesajı :

Merkezî Andlaşm a Teşkilâtı üyelerinin uyguladıkları işbirliğinde önemli 
gelişmelerin kaydedildiği bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Bu on- 
yedinci yıldönümünda size, Genel Sekreterlik görevlilerine ve İttifak üyelerine 
tebriklerimi sunmak isterim.

Amerika Birleşik Devletleri, CENTO’nun barış davası yolunda ve bölge
nin ekonomik ve sosyal gelişmesi am acıyla harcadığı çabalara katılm akla gu
rur duymaktadır.

Bugüne kadar CENTO'nun çalışm alarının belirgin özelliği olan anlayış 
ve işbirliği ruhunun, karşılıklı çıkarlarım ız yönünde gelişmeğe devam etmesini 
ummaktayız.

B E L G E  7 29 Şubat 1972

GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER TİCARET GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN 
PROTOKOL HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cenevre'de im zala
nan Gelişme Yolundaki Ülkeler Ticaret Görüşmelerine İlişkin Protokol hakkın
da şu açıklam ayı yapm ıştır :

«Gelişme yolundaki memleketlerin ticaretlerini geliştirmek yolunda, ken
di aralarında karşılıklı gümrük tarife indirimleri tanım ak am acıyla , Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşm ası (Gatt) çerçevesinde 1967 yılından beri 
yürütmekte oldukları ticaret müzakereleri 1971 yılında sonuçlandırılmış ve Tür
k iye ’nin de dahil bulunduğu 16 gelişme yolundaki ülke (Brezilya, Filipinler, 
Güney Kore, Hindistan, İspanya, İsra il, Mısır, M eksika, Peru, Pakistan, Ş ili, Tu
nus, Türkiye, Uruguay, Yugoslavya ve Yunanistan) 25 Şubat 1972 tarihinde 
Cenevre'de, üzerinde mutabık kaldıkları karşılıklı tavizler sistemini yürürlüğe 
koyacak olan protokol ve konsolide listeyi im zalam ışlardır.
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Gelişme yolundaki memleketlerarası ticaret müzakereleri sisteminin esas 
prensibini, sisteme dahil bulunan 16 gelişme yolundaki memleketin teati et
tikleri gümrük indirimlerinin fiilen etkenliğini sağ lam ak için, bunların üçüncü 
ülkelere ve özellikle gelişmiş ülkelere sirayet ettirilmesi teşkil etmektedir. 
G att’ ın «en ziyade müsaadeye m azhar ülke» kaidesine istisna teşkil eden bu 
prensip için Gatt’ ın Kasım 1971’deki 26. akit tara fla r toplantısında gerekli a y 
rıcalık kararı alınmıştır.

Taraf olan 16 gelişme yolundaki memleketin kendi aralarındaki ticareti 
geliştirmeleri yolunda önemli bir teşvik unsuru sağ layacak olan sistem, Gatt 
çerçevesinde son yıllarda gelişme yolunda ülkeler halinde atılmış en yapıcı 
adım o larak nitelendirilmektedir.

Ülkemiz yönünden bu sistem tahtında diğer 15 gelişme yolundaki mem
leketlerden 50'den fazla  tarife pozisyonunda taviz sağlanm ış buna mukabil 
20 kadar pozisyonda % 5 ilâ 10 oranında indirim tanınmış bulunmaktadır.

Balık lar, balık konserveleri, antep fıstığı, badem, kuru üzüm, kuru incir, 
fındık, sarm ısak, meyve suları, vernikler, boyalar, parke tahtaları, el ile dokun
muş duvar ha lıları, patinaj zincirleri, kuru pil ve bataryalar, aküm ülatörler, 
transformatörler, jenaratörler, elektirik motorları, ev tipi elektrikli buz do lap
ları, gözlük çerçeveleri, lüle taşından pipolar gümrük vergilerinde % 15 ve 
% 50 arasında değişen nisbetlerde indirim elde edilm iştir. Böylece, Türkiye'nin 
taviz elde ettiği maddeler, an laşm aya tara f memleketlere ihraç edilirken, an 
laşm aya tara f olmayan memleketlerin m allarına nazaran % 15 ile % 50
nisbeti arasında değişmek kaydıyla gümrük kolaylığından istifade edecektir.

Diğer taraftan Türkiye, an laşm aya tara f diğer ülkeler arasında gümrük 
indirimine konu teşkil eden maddeler İçin tulum balar, pulluklar, tırm ıklar, yün
den halılar, örme çam aşırlar, dikiş m akinaları, vantilatörler, sentetik iplikler, 
tuvalet m üstahzarları, sofra ve mutfak bıçakları, gibi ihraç m allan üzerindeki 
gümrük kolaylıklarından da otomatikman istifade edecektir.

25 Şubat T972 günü Cenevre’de im zalanan uygulam a protokolü ikili an 
laşm alarla teati edilmiş olan gümrük indirim lerinin yürürlüğe girmesini sağ
layacaktır. Uygulama protokolü, ayrıca, gelişme yolundaki ülkeler arasında ti
careti geliştirmek için devamlı bir müzakere mekanizması getirmektedir. Şim
diye kad ar/sanay ile şm iş veya gelişme yolundaki ülke olma hususuna bakıl
maksızın, uluslararası ticaretin ana ilkesi olan (en çok kayrılan ülke) kuralı 
uyarınca, yap ılan bir gümrük indiriminin bülün ülkelere ayırım sız o larak uy
gulanması gerekmekteydi. İm zalanan protokol çerçevesinde teati edilen veya 
edilecek gümrük indirimi vs. gibi ticareti kolaylaştırıcı tedbirler ise, sadece 
protokole tara f gelişme yolundaki ülkelere uygulanacaktır. Böylece gelişme 
yolundaki ülkelerarası ticaret protokolüne tara f ülkelerin m alları, bu ülkelerin 
pazarlarında, gelişmiş ülkelerin aynı m allarına nazaran önemli kolaylık lardan 
istifade etmiş olacaktır.»
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B E L G E  8 29 Şubat 1972

BAŞBAKANIN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, 1972 bütçesinin Millet Meclisinde görüşülmesinin 
tamamlanması dolayısiyle yaptığı konuşmada özellikle şu konular üzerinde 
durmuştur :

«YATIRIM HARCAMALARININ TAHLİLİ

1972’de (m ahallî idareler hariç olmak üzere) kamu yatırım ları harcam a
ları için ayırm ak istediğimiz 20,7 milyarın tahlilini yapacağım . 20,7 milyarın 
14,8 milyarı şimdi size dökümünü vereceğim işlere ayrılm ıştır. 14,8 m ilyarlık 
işin 5,5 m ilyarlık kısmı 1972’de üretime geçecek o lanlara ayrılm ıştır. Geri ka
lan 9,3 milyarı da 1972’den sonraya kalacak büyük ve kritik tesislerdir.

'20,7 m ilyarlık yatırımdan 14,8 m ilyar çıktıktan sonra 6 m ilyarlık iş ise, 
idame yatırım ları, işçilik ücretleri, yedek parça gibi vazgeçilmez kalemlerden 
oluşm akta, 4 m ilyarı 1972’de hizmete açılması öngörülen tesisler için düşünül
mektedir. Geriye kalan 2 m ilyarı ise eğitim, sağlık , konut, içme suyu, kanaii- 
sazyon, köy yolları elektrifikasyonu gibi hizmetlere ayrılm ıştır.

BÜYÜK PROJELER

Büyük projeleri sıralıyorum :

1 — Zonguldak Kömür Havzası : 3 yıl gecikmiştir. Kesinti yapıldığında 
termin programı 1975 yılından ileriye atılacaktır. Bu proje İskenderun Dem ir- 
Çelik ile Ereğli D em ir-Çelik  tevsiine ham madde verecektir. Ayrıca dış krediye 
de bağlıdır. 280 milyon TL. (1972 yılında)

2 —  Divriği Demir Konsantrasyon ve Pellet : Bu proje yılda 4 milyon 
ton demir cevheri ku llanarak yüksek vasıflı demir cevheri ve pellet üretecek. 
Bu proje de demir - çelik tesislerine ham madde sağ layacak, aksi halde demir - 
çelikte m aliyet artışı o lacak ve verim düşecektir. 155 milyon TL.

3 —  Kırka Boraks : Yılda 600 bin ton cevher kullanacak. Hem ihraca
ta dönük hem de Bandırma Boraks ve Borik Asit tesislerine ham madde vere
cek. Ayrıca Boraksın değerlendirilmesi için önemli bîr proje. 91 milyon TL.

4 —  Aliağa Petrol Rafinerisi : Dört yıllık  gecikme ile yürüyen bir proje. 
Daha fazla  gecikme petrol ürünlerinin ithalatına sebep olacaktır. Bu proje de 
önemli ölçüde dış krediye bağlıdır. 500 milyon TL.

5 —  İskenderun III. Demir-Çelik Tesîsıi : Projede halen iki y ıllık  bir ge
cikme vardır. Y ılda 1,1' milyon ton demir üretecek. Kesinti bu projeyi daha da
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ileri bir tarihe atacak ve dar boğaz yaratacaktır. Gecikme ithalât yapılm asını 
gerektireceği gibi içeride m akina, madenî eşya ve tarım aletleri başta olmak 
üzere sanayilerin kurulmasını olumsuz yönde etkileyecek. Kaldı ki bu yıl önem
li ölçüde dış kredi kullanılm ası gerekiyor. Dış krediden vazgeçmeden iç para 
kesintisi yapm ak im kânsızdır. İki m ilyar 353 milyon TL.

6 —  Seydişehir Alüminyum - Alimuna : Bu projede de dört y ıllık  bir ge
cikme var. Alüminyum işleme sanayiin in kurulması buna bağlı. Dış kredi kul
lan ılacak . 762 milyon TL.

7 —  Petkîm-Yarımca Tesisleri : Önemli bir ithal ikamesi projesidir. 6 - 7  
y ıllık  bir gecikme vardır. Tesisin verim li çalışabilm esi için bir an önce tüm 
üniteleri ile bitirilmesi gereklidr. 691 mlyon TL.

8 —  Petkim -Aliağa Teslisleri : Petro - Kim yada artacak talebin içeriden 
karşılanabilm esi yanında Yarım ca Tesislerinin verim li çalışabilm esi içîn de ge
rekli bir tesis. Gecikme, ileride tesisin kurulmasını imkânsız hale getirir. 56 mil
yon TL.

9 —  Seyitömer I. ve II. Üniteler : Bu proje öncelikle Alüminyum (No 6) 
tesislerine enerji sağlayacaktır. Gerekli enerji sağlanm adığı takdirde tam am 
lanmış olsa dahi, Alüminyum tesisleri çalışam ıyacaktır. Dış krediye bağlı. 359 
milyon TL.

10 —  Oymapınar H. E. S.

11 —  Haşan Uğurlu H. E. S.
12 —  Keban H. E. S.
13 —  Kökçekaya H. E. S.

56 milyon TL. Enerji önümüzdeki yıllarda 
bir dar boğaz olabilecektir. 

761 milyon T.L Bu yatırım ların tümü, 1974- 
595 milyon TL. 75 yıllarında daha da arta- 
160 milyon TL. cak olan enerji darboğazını 

kısmen çözümlemeye yöne
len yatırım lardır. Hepsinin 
dış kredisi var. Gecikme sa
nayileşmeye etki edecek.

14 —  Samsun Gübre Tevsii : Bir tevsii projesidir. Tarımın verim liliğ i için 
gerekli. Dış krediye bağlı bir proje. 113 milyon TL.

15 —  Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolları : Gecikme var. Proje dış krediye 
bağlı. 350 milyon TL.

1 6 —  17-18 Cevher ve Yük Gemileri : Deniz taşıma kapasitesini
103.000 DWT arttıracak bir projedir. Tümü dış krediye bağlıdır. 160 milyon TL.

19 —  2 0 -İstanbul ve Ankara Suyu : Hem sanayii hem de içme suyu için 
gerekli. 204 milyon TL.
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21 —  Teksfıîl Fabrikaları Tevsii : Karam an, Adıyam an, M araş ve Erzin
can Tekstil Fabrikalarının tevsiidir. Hem iç talep hem de ihracat için önemli
dir. 131 milyon TL.

22 —  Bandırma Perbolat : Y ılda 20 bin ton sodyumperbolat üretecek.. 
Deterjanın talebini yurt içinde karşılam aya yönelen bir ithal ikamesi proje
sidir. 3 numarada yer alan Kırka Boraksın üretimini ham madde o larak kul
lanacaktır. 45 milyon TL.

23 —  PTT Şehiriçi ve Şehirlerarası Telekomünikasyon : Bu proje 7 y ıllık  
bir gecikme ile yürütlmektedir. 235 milyon TL.

24 —  Şehir Hatları için üç Adet Motorlu Yolcu Gemisi : İstanbul Şehri
nin ulaşım sorunu için getirilen çözümlerden biridir. 35 milyon TL.

25 —  Wolfram Projesi : Termin programı 4 yıl aksayan bir projedir.. 
Önemli döviz sağ layacak bir proje. Bu yatırım da dış proje kredisine bağlanm ış
tır. 65 milyon TL.

26 —  Ferrokrom Tesisleri Projesi : 50.000 ton/yıl yüksek karbonlu ferrok- 
rom üretecek. Halen cevher halinde ihraç edilen kromun işlenerek ihracını sağ
layacaktır. Gecikme döviz kaybına sebep olacaktır. 41 milyon TL.

26 projenin 1972 yılı yatırım toplamı : 7 m ilyar 589 milyon TL. dır.

Yukarıda kısaca özelliklerine değinilen projelerden yap ılacak kesinti, baş
ta istihdam olmak üzere önemli sakıncalar yaratacaktır. Bu projelerin büyük, 
kısmı dış krediye bağlı olduğundan iç paradan yap ılacak bir kesinti dış kredi 
kullanımını da etkileyecektir. Bu nedenle yatırım larda meydana gelecek top
lam azalm a daha da yüksek olacaktır.

DIŞ POLİTİKA :

Dış politikamıza gelince :

Türkiye’nin ötedenberi güttüğü dış politika ilkesi Atatürk’ün «Yurtta ba
rış, Cihanda barış» sözünde yerini bulmuştur.

Cumhuriyet Hükümetleri daim a barışçı bir politika izlem işlerdir. Hükü
metimiz de aynı yolda yürümektedir. Nato ittifakını bir kollektif barış ve sa
vunma aracı o larak görüyoruz. Yirmi yıld ır güvenliğim izi bu ittifak içinde pek
leştirdik.

Uzak, yakın her devletle barış içinde iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek, 
yolundayız. Büyük kuzey komşumuz Sovyet Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini 
geliştirmekten memnunluk duyuyoruz. Ekonomi ve ticaret alanında bizden ön
ceki hükümetlerin başladığı işleri tam am lam aya çalışıyoruz. Sovyetler Birliğr.
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Prezidyum Başkanı Ekselans Podgorni’nin Nisan ayında Ankara 'ya yapacağı 
:zîyareti 1963 den buyana sürdürülen, devlet adam ları arasında doğrudan doğ
ruya görüşmenin yararlı bir safhası o larak, beklemekteyiz.

Komşumuz öteki ülkelerle de, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı ilkesine 
bağlı ka larak , hergün tara fla r için daha elverişli olmasını, dünya barışına kat
kıda bulunmasını dilediğim iz bir tutumu sürdürmekteyiz,

Kıbrıs’da Rum yönetiminin 1963 de yarattığı fiili durum sürüp gitmek
tedir. Anlaşm aların çiğnenmesi, Kıbrıs Türklerini dayanılm ası güç ekonomik 
koşullar altında yaşatm akta, do layısıyla insanlığa karşı işlenmiş bir suç ni
teliğini taşım aktadır. Kıbrıs’ lı kardeşlerim izi biran ya ln ız bırakm adık ve bı- 
rakm ıyacağız. Onlara her türlü yardım yapılm aktadır ve yapılacaktır. Geçmiş
teki oldu bittilere, cinayetlere yenileri katılm ak istendiği takdirde, Türkiye elin
den gelen herşeyi yaparak  Kıbrıs’da hukuku hakim kılacaktır. Bu onun an laş
malardan doğan hakkı ve görevidir.

Türkiye, başka memleketlerin bağım sızlığına, ülke bütünlüğüne sayg ılı
dır. Kimsenin iç işlerine karışm az, hiçbir yerde o ülkenin rejim i, hükümeti a ley
hine eylem yapm az, eylemcileri radyo ve diğer yo llardan kışkırtmaz, onlara 
yardım etmez. Bizimle dostluk gütmek, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek İs
teyen devletlerden de böyle açık ve samimi bir davranış bekleriz. Söz başka, 
davranış başka olunca, bu tutum gözden kaçmaz.

Orta Doğu bunalım ının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım 1967 
kararı çerçevesinde kısa zam anda olumlu bir sonuca bağlanm asını ötedenberi 
dilemekteyiz. Bu halin devamı bölge barışını toptan tehlikeye sokmuştur. O lay
ların gelişmesini eksilmeyen bir dikkatle izlemekteyiz.

Türkiye ile Yunanistan'ın NATO ittifakı içindeki işbirliği yanında, Lozan’
dan sonra büyük devlet adam larının uzak ve derin görüşleri neticesinde kuru
lan ve fakat - Kıbrıs bunalımını hiç yoktan yaratan - Kıbrıs - Rum yönetimi yü
zünden bozulan, samimi dostluğun yeniden canlanm asını istiyoruz. İki mem
leketin jeopolitîki bunu am irdir. Ancak, Kıbrıs yarası Türk toplumuna derin acı
lar çektirirken, hiçbir Türk Hükümeti bunun etkisini yok farzedemez.

Kıbrıs bunalım ında her devletin an laşm alara bağlılık , verilen söze saygı 
ilkesinin Rum yönetimince hukuki ve ahlâki hiçbir değer tanım adan çiğnenme
si karşısında, uzak yakın , dost, müttefik veya tarafsız devletlerin davranışları 
hak ve adaletten yana olup olmadığına göre, elbette bizim de kendilerine karşı 
olan duygularım ızı olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Son haftalarda Kıbrıs'a 
Rum yönetimince getirtilen silâh lar meselesinde, nem elâzım cılarla, gerçek dost
lar ayrılm aktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Mr. Nixon'un lütufkâr çağırışı üzerine 
19- 23 Mart günleri bu dost ve müttefik ülkeyi Dışişleri Bakanım ız ile birlikte
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ziyaret edeceğiz. İki ülke arasında, 1947 yılından beri süregelen yakın ilişk i
leri çeşitli safhaları ile gözden geçirmek fırsatını bulacağım ız için memnunluk 
duym aktayız. Başkan Nixon'un Çin'e gidip gelmesinden sonra ve yakında. 
M oskova'ya yapacağı seyahatten önce kendisi ile görüşmek, bizim için çok 
aydınlatıcı olacaktır.

Fransa Hükümetinin nazik çağrısı üzerine Ocak ayında Paris'e yaptığ ı
mız ziyaretten olumlu izlenimlerle döndük. Bizzat Cumhurbaşkanı Pompidou'- 
nun ve Başbakan Chaban - Delm as’ın Türkiye'nin özellikle Akdeniz, genellikle 
Batı dünyası güvenliği içinde en önemli unsurlardan biri olduğunu ve bizim le 
ilişkilerini buna göre yürütmek arzularını memnunlukla tespit etmiş bulunu
yoruz. Ekonomik ve kültürel alan larda yeni adım lar atılması kararlaştırılm ıştır. 
İşçilerim iz için bir sosyal güvenlik anlaşm ası imzalanmıştır.

Pakistan Cumhurbaşkanı Ekselans Butto ile Ocak ayında A nkara ’da y a 
pılan görüşmelerden olumlu intibalar ald ık. Kardeş Pakistan'ın yaraların ı ça
buk sarıp yeni bağımsızlık kazanan Bengaldeş ile geçmişi unutturan ilişkileri 
vakit kaybetmeden kuracağını an ladık. Eğer Bengaldeş'in çilekeş m illî lideri 
Şeyh Mucibürrahman da aynı gerçekçi eğilimi gösterirse, bu iki kardeş ülke 
büyük bir olgunluk örneği vermiş o lacaklardır. Böylece, karşılıklı milyonlarca 
insanın acıları artık dinecek, geride kalacaktır.

İran ile tam bir karşılıklı an layış, işb irliğ i, dostluk ve güven ortamı içinde- 
bulunuyoruz. Eylül ayı sonunda işletmeye açılan demiryolu bağlantım ız daha 
şimdiden yolcu ve yük trafiği bakım larından memnunlukla izlediğim iz geliş
meler göstermektedir. Ekonomik ilişkilerim iz bundan çok faydalanacaktır.

Dışişleri Bakanımızın Ortak Pazar başkentlerine son yaptığı ziyaretlerden- 
aldığı neticeler, Üçüncü Beş Y ıllık  Plânın sanayileşme arzularını tatmin edecek 
bir şekilde hızlanması bakım ından, tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Uzman
larımızın izahları ve istekleri her yerde an layışla ve olumlu karşılanmıştır. Kat
ma Protokolün bize engeller çıkarması ihtimali kalmamıştır.

İÇ POLİTİKA

Partileri sağduyu sahibi herkesi, aşırı düşünceleri bir yana b ırakarak, bir
leştirici konuları öne alm aya çağırıyoruz. Şimdiye kadar tekrar edegeldiğim 
bir gerçeği gene söyleyeceğim :

Ülkemiz büyük bir komplo karşısındadır. Yıkıcı bölücü eylemler dışardan 
beslenmektedir. 12 Mart muhtırasının verilmesini zorunlu kılan ortam, henüz 
tamamen bertaraf edilememiştir. Yan i, olağanüstü koşullar içindeyiz. A lınan 
tedbirlerle açık anarşi ve zorbalık eylemleri önlenmiştir.

Fakat yeraltı faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunları önleyici tedbirler Par
lâmentoya sunulmuştur ve daha da sunulacaktır.
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Maltepe askerî cezaevinden kaçırma olayının içyüzünün meydana çıka
rılacağını bu kürsüden söylemiştim. Aradan geçen zam an içinde tahkikat de
rinleştirilm iş, o layla ilg ili bulunanlar veya ihmali yahutta kaçış suçunda rolü 
o lanlar meydana çıkarılm aya başlanmıştır. Yakında ayrıntıları ile bu işle il
gisi o lanlar, gözaltına alınan lar, tutuklananlar açıklanacaktır. Şu anda söyleyebi
leceğim olaya bazı subayların da adlarının karışmış olduğudur.

Sayın M illetvekilleri,
Sıkıyönetim m akam ları ülkemizi içine sürüklendiği ortamdan biran önce 

çıkarm ak için, insan takatinin bütün imkânlarını ku llanarak çalışm aktadırlar. 
Bu hükümet hiç bir partinin veya klasik bir koalisyon hükümeti değildir. Bu 
hükümet ancak bütün yurtsever, milliyetçi partilerin, kuruluşların ve kuralların 
ortak anlayışı ve desteği ile başarı sağ layab ilir. Şükranla kaydetmeliyim ki, 
11 aydır, şu ana kadar ufak büyük bunalım lardan geçtikten sonra, hükümette 
üyesi bulunan partilerden yardım ve destek görmekteyiz. Bu hükümetin hiç 
bir partiye karşı, hiç bir parlâmento üyesine karşı rekabet duygusu yoktur. Biz 
huzur ve asayişi devamlı k ılm aya, reformları yapm aya çalışıyoruz. Bu yoldaki 
gayretlerim izde, her çevreden yardım ve destek bekliyoruz. Bu yardım ve des
teği esirgeyip esirgememek her ilgilinin sorumluluğuna kalmış bir takdir işidir.

Eğer, politika usullerim iz, politika a lışkanlıklarım ız feragat ve feda
kârlık isteyen koşullara süratle sokulm azsa, bundan doğacak çöküntünün öl- 
çülemiyecek kadar derin olacağını söylersem, bu bir kehânet ve kötümserlik 
sayılm am alıd ır. M illetlerin tarihi böyle acı m isâllerle doludur. Serbest ve se- 
İâmetli seçimleri yapabilecek koşulları yaratm adan seçim yatırımı şeklinde ko
nuşmalara girişmek, bir insanın bindiği dalı kesmesi gibidir.

Bu gün partiler arası rekabetlerin, parti içi çekişmelerin dünden kalmış 
hınçların da kenara itilmesinin zorunlu olduğu koşullar içinde yaşadığım ızı bir 
kere daha belirtmek ¡sterim. Politik çekişmeler, kavgalar durmaz, olumlu bir 
dayanışm a ruhu herkese ıhâkim olm azsa, şimdiki meseleleri çözmek mümkün 
değildir. Yeni karşılaşılacak güçlükleri yenmek İse im kânsızlaşır.

Bilinmesinde fayda olan bir noktaya daha değineyim : Demokratik hür 
Cumhuriyeti dinamitlemek isteyenler partileri, yöneticileri, idarecileri, yarg ıç
ları, Silâhlı Kuvvetleri birbirine düşürmek gayreti içindedirler. Akla hayâle gel
meyen tertipler içindedirler. Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha değineceğim. 
Bizim çekilip gitmemizi isteyenler oldu. Bu sayın arkadaşlara evvelce de hatırlat
tım : Anayasam ızda bir hükümet düşürmenin yolu gösterilmiştir. Bu yetkinin sa
hibi Millet M eclisidir. M illet Meclisinin güvenini kaybettiğim oylarla belirdiği 
gün, biz hemen çekiliriz. Bize çekilin diyenler ilk günden güvenoyu vermemekle 
kararlarını ve niyetlerini daha o zam an açığa vurm uşlardır. M illet Meclisi o gün 
onların, bu görüşüne iltifat etmemiştir. A z sonra o görüşe bugün iltifat edip et
meyeceğini gösterecektir. Büyük Millet Meclisinin belirecek kararını saygıyla bek
lemekteyiz.
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B E L G E  9 2 Mart 1972

İSLÂM ÜLKELERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSINDA 
ORHAN ERALP’IN YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Türkiye heyeti Başkanı Orhan Eralp, 
Cidde’de toplanan 3. İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Konferansında yaptığı 
konuşmada özetle şunları söylemiştir •

«1969'da El Aksa yangınından sonra İslâm ülkeleri arasında duyulan 
dayanışm a gereği sonucunda ilk toplantısını yapan İslâm Ülkeleri Konferansı 
bütün müslüman ülkelerin b iraraya gelmesini sağlam ıştır.»

Büyükelçi Eralp, Orta - Doğu'd a ki durumun devamlı o larak konferansın 
çalışma konusunu teşkil ettiği ve edeceğini belirtmiş ve «Son defa Karaçi’deki 
toplantımızdan bu yana m aalesef adil bir çözüm yolu bulunması konusunda 
herhangi bir gelişme kaydedilememiştir» demiştir.

Eralp, «Arap dostlarımızı haklı davalarında her zam an destekledik ve 
sorunlarına adil bir çözüm yolu bulunabilmesini teminen Birleşmiş Milletler 
içinde ve dışında siyasî o lanaklarım ızı önceden olduğu gibi bundan böyle de 
kullanm aya devam edeceğiz» demiştir.

Lübnan topraklarındaki son askeri harekâtı da kınadığımızı ve Güven
lik Konseyi kararlarına uyulması gereğine inandığımızı belirten Eralp son Pa
kistan - Hindistan çatışmasına da değinerek, silâhlı bir çatışmanın önlenilebil- 
mesi için Türkiye’nin elinden gelen çabayı gösterdiğini söylemiş ve «her ikisine 
karşı da kardeşçe duygularla dolu olduğumuz Batı, ve Doğu Pakistan halklarının 
dış etkenlerden ve müdahalelerden uzak o larak sorunlarını müştereken çö
zümlemelerini umuyor ve içtenlikle arzuluyoruz. Bu am açla Mısır Arap Cum
huriyeti delegesinin bu konferansın Batı ve Doğu Pakistan liderleri arasında 
uzlaşma sağlam ak am acıyla bir komisyon görevlendirmesi konusundaki tek
lifini destekliyoruz» demiştir.

Bu savaştan sonra Pakistan - Hindistan alt kıtasında ortaya çıkan duru
mun düzeltilmesini teminen ortak ve enerjik gayretler sarfedilmesi gereğine 
işaret eden Eralp, yabancı birliklerin tamamen ve bir an evvel Doğu Pakis
tan'dan çekilmesini ve savaş tutsaklarının Cenevre sözleşmesi uyarınca biran 
evvel geri verilmesini ve bu tutsakların siyasal pazarlık konusu yapılm am ala- 
rını istemiştir.

Doğu Pakistan'daki Biharlıların güvenliğinin sağlanm ası gereğine de de
ğinen Erap, Filipin ler’deki müslümanların durumu konusunda konferansın gös
terdiği ilginin memnunluk verici olduğunu ifade etmiştir.
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Büyükelçi Eralp, İslâm halklarının dikkatini Kıbrıs'a çekerek, «İslâm dün
yasının yanıbaşındaki bu adada yaşıyan müslüman halk dokuz yıldan beri 
kuşatılmış vaziyette, insan haklarından ve anayasal haklardan mahrum edile
cek baskı altında tutulmaktadır» demiştir,

Eralp, konferansın, yasasının kabulü ile etkilendiğini ve devam lılığını 
-sağlıyacağını belirttikten sonra bu konferanstaki kararlar, tavsiyeler ve b ild i
riler konusunda anayasam ız açısından Türk heyetinin Rabat-C idde ve Karaçi 
konferansındaki ihtirazi kayıtlarını hatırlatmış, İslâm bankası, İslâm kültür mer
kezleri ve İslâm haber ajansı gibi projelerin de dikkatle ve hayırhaklıkla ince
leneceğini ifade etmiştir.
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Belleten Bakanlıkça yayın lan an  metinlerden, ajans bültenlerinden ve g azete 

lerden  istifade edilmek suretiyle hazırlanm aktadır. Referans m ahiyetinde olup resmî 

bir belge değildir.




